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    ليست 26نفره تيم ملي؛ 
سه چهارم استقاللي ها خط خوردند

آشنايي با 10كشتي گير ايران كه از امروز در رقابت هاي جهاني كشتي آزاد به روي تشك خواهند رفت

دراگان اسكوچيچ 26بازيكن را براي 2 بازي مقابل امارات و كره جنوبي 
به تيم ملي دعوت كرد. در ليســت جديد تيم ملي عارف آقاسي، زبير 
نيك نفس، جعفر سلماني و محمد كريمي كه در ليست قبلي حاضر بودند 
جايي ندارند و در عوض احسان حاج صفي، مجيد حسيني و كاوه رضايي 
به ليست بازگشــته اند. تيم ملي روز 15مهرماه با امارات و روز 20مهر با 
كره جنوبي بازي مي كند و اسامي 26بازيكن دعوت شده به اين شرح است:

دروازه بان ها: عليرضا بيرانوند )بوآويشــتا پرتغــال(- امير عابدزاده 

)پونفرادينا اسپانيا(- پيام نيازمند )پورتيموننزه پرتغال(
مدافعان: حســين كنعانی زادگان )االهلی قطر(- شــجاع خليل زاده 
)الريان قطر(- مجيد حسينی )كايسری اسپور تركيه(- سياوش يزدانی 
)اســتقالل تهران(- صادق محرمی )ديناموزاگرب كرواسی(- احسان 
 حاج صفی )آاک يونــان(- اميد نورافكن )ســپاهان(- ميالد محمدی 

)آاک يونان(- صالح حردانی )فوالد خوزستان(
هافبك ها: ســعيد عزت اللهی )وايلــه بولدكالب(- ميالد ســرلك 

)پرسپوليس(- احمد نوراللهی )شباب االهلی امارات(- سامان قدوس 
)برنتفورد انگليس(- وحيــد اميری )پرســپوليس(- علی قلی زاده 
)شــارلروا بلژيك(- عليرضا جهانبخش )فاينورد هلند(- مهدی ترابی 

)پرسپوليس(- ياسين سلمانی )سپاهان(
مهاجمان: كريــم انصاری فرد )آاک يونــان(- كاوه رضايی )اود هورلی 
بلژيك(- مهدی قايدی )شــباب االهلی امارات(- سردار آزمون )زنيت 

روسيه(- مهدی طارمی )پورتو پرتغال(

 10مرد جنگي
 در سرزمين وايكينگ ها
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واكنشسريع
بهتحركاتآذربايجان

»فاتحانخيبر«48ساعتهدرنقطهصفرمرزيايرانباجمهوريآذربايجانمستقرشدند
اعتراضشديددستگاهديپلماسينسبتبهرفتارهايتوهينآميزمقاماتجمهوريآذربايجان

وتعرضبهسفارتايران
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تعرض به سفارت ايران 
در باكو و بازداشت 4نفر

همزمان با برگــزاري رزمايش 
فاتحان خيبر، سفير ايران در 
باكو از تعرض عده اي به ساختمان 
ســفارت خبر داد. سيدعباس 
موسوي گفت: در پي تعرض و 
بي احترامي عده اي به سفارت 
جمهوري اسالمي ايران در باكو 
در نيمه شب گذشته و اعتراض 
شديد و پيگيري هاي رسمي، 
پليس ديپلماتيك و وزارت كشور 
جمهوري آذربايجان 4 متعرض 
به ســفارت جمهوري اسالمي 
ايران را شناسايي، بازداشت و 
بازجويي كرد. همچنين موسوي 
تأكيد كرد كه سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در حال پيگيري 
موضوع تا حصول نتيجه و تنبيه 

خاطيان است.
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قضايی
كوتاه از ديپلماسي 

 چشم به راه 
»پروين خليلي« همسر »امام موسي صدر« پس از 43سال چشم انتظاري 
در يافتن خبري موثق از سرنوشت همسرش  درگذشت. امام موسي صدر 
مؤسس مجلس اعالي شــيعيان لبنان و از رهبران مذهبي و سياسي 
اثرگذار معاصر، متولد 14خرداد 1307قم بود كه 10شهريور سال1357 
در ليبي ربوده شد و هنوز هم اطالع موثقي از سرنوشت او در دست نيست. 
به گزارش همشهری، در ســال هاي اخير در مورد اين مجتهد و نقش 
تحول آفرين او بسيار گفته شده، اما از همسر او اطالعات زيادي در دست 
نبود؛ »پروين خليلي« فرزند شيخ عزيزاهلل، متولد1317 كازرون بود. 
سيدموسي صدر سال1335 شمسي، هنگامي كه در نجف اشرف طلبه 
سطوح عالي حوزه بود، از طريق استاد منوچهر خاقاني با »شيخ عزيزاهلل 
خليلي« و خانواده او كه ساكن اين شهر بودند، آشنا شد. پس از آشنايي، 
با پروين خليلي دختر 18ساله شيخ عزيزاهلل ازدواج كرد. حاصل اين پيوند 
و زندگي مشترك 22ساله 4فرزند بود؛ 2پسر به نام هاي سيدصدرالدين 
و سيدحميدالدين و 2دختر به نام هاي حورا و مليحه. پروين خليلي در 
زندگي امام موسي صدر نقش جدي داشــت و در حقيقت صبوري و 
همراهي هاي او بود كه زمينه ساز فعاليت هاي مؤثر امام موسي صدر شد. 
زندگي مشترك امام موسي صدر و پروين خليلي به 5سال نرسيده بود 
كه امام موسي صدر با توصيه مراجع تقليد و درخواست علماي لبنان به 
اين كشور مهاجرت كرد؛ مهاجرتي كه همان زمان هم مي شد پيش بيني 
كرد مخاطرات بسياري به دنبال خواهد داشت و مرحومه خليلي با درك 
وظيفه ديني و اجتماعي امام موسي صدر، با وي همراه شد. »حورا صدر« 
در گفت وگويي نقش مادرش در خانواده را اينگونه توصيف مي كند: »هيچ 
تنش و دعوايي در خانواده يادم نيست. هيچ موقع ما جدايي بين پدر و 
مادرم احساس نمي كرديم و انگار هردوي آنها واقعا يك نفر بودند.  هر 
كاري كه داشتيم اگر به يكي از آنها مي گفتيم كافي بود. مادر همواره در 
كنار ما در خانه بودند و مديريت خانه را به عهده داشتند و اين هم بيشتر 
به اين خاطر بود كه ايشان شرايط دشوار پدر را درك مي كردند.« پروين 
خليلي غير از مشكالت عادي زندگي خانوادگي يك رهبر ديني و سياسي، 
تهديدات امنيتي را هم در لبنان تحمل مي كرد كه اهميت صبوري هاي 
اين بانو را بيش از پيش آشكار مي كند. اما شايد سخت ترين دوران زندگي 
پروين خليلي ربايش امام موسي صدر و تداوم 43ساله شرايط نامشخص 
وضعيت امام موسي بود. در اين دوران او با وجود اخبار ضدونقيض با اميد 
فراوان همواره منتظر و چشــم انتظار بازگشت همسر خود امام موسي 
صدر بود. انتظاري كه نه با آمدن خبري دقيق از امام موسي صدر كه با 

درگذشتش به پايان رسيد.

تكليف قضات به بازديد هفتگي  از زندان ها 
رئيس قوه قضاييه خواستار گسترش ظرفيت هاي مردمي در 

عدليه شد
غالمحسين محسني اژه اي طي 90روزي كه سكان اداره قوه قضاييه 
را در اختيار گرفته، مستمر و بي وقفه از احياي اعتماد مردم به عدليه 
سخن مي گويد و در همين راستا بايد ها وشــايدهاي بسياري را براي 
مردان قضايي، از قضات گرفته تا مجريــان و ضابطان قضايي تكليف 
مي كند. از ضرورت ارفاق به زندانيان براي آزادي مشــروط گرفته تا 
داستان پرگاليه بازداشت موقت ها كه همواره محل نارضايتي مردم از 
دستگاه قضايي بوده يا بحث نظارت بر روند بازداشت ها و اوضاع سازمان 
زندان ها كه هرازگاهي براي دستگاه قضا خبر ساز مي شود، همگي محور 
موضع گيري و توجه قاضي القضات اســت.  او كه آخر هفته گذشته به 
قزوين سفر كرده بود، حضور در جمع قضات قزويني را فرصت دوباره اي 
براي طرح بايدها و شايدهاي مذكور كرد و باز هم خواستار توجه ويژه 
به رضايتمندي مردم از دستگاه قضا شد. رئيس قوه قضاييه در اين فضا 
حتي بر لزوم تشكيل كارگروه هاي مردمي براي حل مشكالت و دعاوي 
قضايي تأكيد كرد و گفت: بايد چتر استفاده از ظرفيت هاي مردمي را 
گسترش دهيم و عالوه بر شورا هاي حل اختالف، از طرح هاي ابتكاري 
و كمك هاي معتمدين محالت براي ايجاد صلح و سازش استفاده شود. 
او همچنين بر لزوم توجه جدي به مســئله زندان ها، پرهيز از صدور 
غيرضروري قرار بازداشــت موقت و تعيين مجازات هاي جايگزين در 
راستاي حبس زدايي تأكيد كرد. محســني اژه اي توصيه كرد: نه  تنها 
دادستان مركز استان و رئيس كل دادگستري، بلكه مجموعه قضات، در 
طول هفته و روزهاي تعطيل از زندان ها بازديد و با تك تك مددجويان 
گفت وگو كنند. وي اين سركشي ها و گفت وگوها با زندانيان را بسيار 
مفيد توصيف كرد. رئيس دستگاه قضا در همين راستا تأكيد كرد: اگر 
كسي مستحق آزادي نيست و بيرون آمدن او براي جامعه و امنيت و 
آرامش مردم مضر است، در زندان بماند، اما اگر تشخيص داديد مي شود 
نسبت به كسي ارفاق كرد، با استفاده از امكاناتي چون پابند الكترونيك 
اجازه دهيد به آغوش خانــواده اش برگردد و بدانيد كه رضاي خدا هم 

در همين است.

از ساماندهي بازداشت موقت ها تا هشدار به وكال
به گزارش ميزان، او همچنين در ديدار با قضات و كاركنان قضايي استان 
قزوين از قضات، بازپرس ها و دادياران خواست كه حتي المقدور از صدور 
قرار بازداشت اجتناب كنند. رئيس قوه قضاييه گفت: اگر نياز به صدور 

قرار بازداشــت موقت بود بايد شــرايطي فراهم شود 
كه افراد بتوانند در نخســتين فرصت ممكن تامين 
وثيقه كنند و به محض تامين وثيقه نيز رفع بازداشت 

صورت گيرد. محسني اژه اي همچنين به قضات، 
بازپرس ها و دادياران توصيه كــرد در صدور 

قرار ها و رسيدگي به پرونده هاي داراي حكم 
زندان، به سرعت عمل كنند. وي 
همچنين تأكيد كرد در مواردي 
كه قانون اجازه مي دهد و بيم 
تباني و فرار متهم وجود ندارد 

يا حكم زندان بازدارنده اســت، از 
مجازات هــاي جايگزيــن حبس 

استفاده كنند.

  در مرزهاي شــمال غربي، در 
حاشــيه رود ارس، جايي كه دفاعی

گفته مي شود تحركاتي عليه 
امنيت ملي كشور مشــاهده شده، نيروهاي 
زرهي ارتــش و صدها تانك  چيفتــن ايران 
بار ديگر آمادگي خود را به نمايش گذاشتند. 
رزمايش »فاتحان خيبر«، يكي از بزرگ ترين 
رزمايش هاي چند سال اخير ارتش ايران ديروز 
در منطقه عمومي شمال غرب كشور آغاز شد. 
رزمايشــي كه فرمانده نيروي زميني ارتش 
مي گويد طبق تقويم و برنامه ريزي برگزار شده 
و بزرگــي و حتي نــام آن حــاوي پيام هاي 
مشخصي است. در اين رزمايش تيپ هاي 21۶ 
زرهي، 31۶ زرهي، تيپ 25، گروه 11 توپخانه، 
گروه پهپاد، جنگال و گروه 433 مهندســي 

رزمي حضور داشــتند كه توسط بالگردهاي 
هوانيروز نيز پشــتيباني شــدند. تمام اين 
تجهيزات نيز به گفته فرمانده قرارگاه منطقه اي 
شمال غرب در 48ساعت به منطقه رزمايش 
منتقل شدند كه حكايت از پيشرفت ملموس 
كشنده هاي ارتش در نقل وانتقال تجهيزات 
داشــت. همه اينها كافي اســت تا نگاه هاي 
بسياري در داخل و خارج كشور معطوف به اين 
رزمايش و عملكرد ارتش در آن شود. هر چند 
كه رئيس جمهور جمهوری آذربايجان پيش از 
برگزاري رزمايش در اظهاراتي آن را »بسيار 
تعجب برانگيز« دانســته بود. فرمانده نيروي 
زميني ارتش اما در حاشيه رزمايش فاتحان 
خيبر به روشني به اظهارات مقامات باكو پاسخ 
داد و حتي پيش از آن فرمانده نيروي زميني 

سپاه نيز تأكيد كرد كه دولت هاي همسايه بهتر 
از هركس ديگري داليل برگزاري رزمايش هاي 
ايران را مي دانند. وزير كشور، فرمانده نيروي 
زميني سپاه و ديگر مقامات لشكري و كشوري 
نيز درباره اين رزمايش و البته روابط تهران و 

باكو و امنيت مرزها صحبت كردند.

فاتحان خيبر و رد پاي اســرائيلي ها در 
مرزهاي شمال غربي

انتخاب نــام فاتحــان خيبر بــراي يكي از 
بزرگ تريــن رزمايش هاي ســال هاي اخير 
نخســتين پيام آن بــود. معــاون پارلماني 
رئيس جمهــور در ايــن زمينه در حســاب 
كاربري اش در توييتر نوشت:  » عنوان رزمايش 
ارتش كامال هوشمندانه انتخاب شده است. 
پيامبر اكرم)ص( توطئه سران يهود را با فتح 
خيبر خنثي كرد، رزمايش  فاتحان خيبر نيز 
هشداري به رژيم  صهيونيستي است كه اگر 
پيرامون مرزهاي جمهوري اسالمي ايران دست 
از پا خطا كند، با چنان واكنش كوبنده اي مواجه 
مي شــود كه ديگر به انتظار 25 ساله نيازي 
نيســت.« يك روز قبل از برگزاري رزمايش 
نيز وزير كشــور از توطئه رژيم اسرائيل بين 
ايران و آذربايجان ســخن گفت. به گزارش 
ايسنا، احمد وحيدي، ايران را دوست و رفيق 
كشــورهاي همســايه خواند و با بيان اينكه 
مرزهاي ما مرزهاي دوستي است، اضافه كرد: 
ما بايد با همديگر تبادل اقتصادي و رفت وآمد 
داشته باشيم و هيچ دليلي ندارد كه اختالف 
داشته باشيم. وحيدي كه براي معارفه استاندار 
اردبيل در شمال غرب كشــور حضور دارد با 
اشاره به اتفاقات اخير ميان تهران و باكو گفت 
كه سياست همسايگي يعني اينكه همسايه ها 

براي ما اولويت دارند و به همين دليل همواره 
همه كشــورهاي همســايه را به گفت وگو و 
دوستي دعوت كرده ايم. وحيدي تأكيد كرد: 
سوءتفاهمات پيش آمده هم با پيگيري وزارت 

خارجه ان شاءاهلل حل مي شود.

رزمايش در چه شرايطي برگزار شد؟
سفير جمهوری آذربايجان در ايران در جريان 
تقديم رونوشت استوارنامه خود درست يك روز 
قبل از برگزاري رزمايش با انتقادهاي وزير خارجه 
كشورمان روبه رو شد. حسين اميرعبداللهيان 
ضمن آرزوي موفقيت براي سفير آذربايجان 
در دوران ماموريتــش در تهــران و همچنين 
تأكيد بر اهميت روابط في مابين در چارچوب 
روابط همســايگي، از برخوردهاي نامناسب 
اخير نيروهاي مرزباني جمهوري آذربايجان با 
رانندگان كاميون هاي ايراني و بازداشت 2نفر 
از آنها، ابراز نارضايتي كــرد و اظهارات منفي 
اخير از سوي جمهوري آذربايجان را تعجب آور 
و تأسف برانگيز خواند. او همچنين در پاسخ به 
اظهارات الهام علي اف درباره برگزاري رزمايش 
از ســوي ايران، انجام رزمايش نظامي از سوي 
كشورها در داخل اراضي خود را در چارچوب 
حق حاكميت ملي دانست و با اشاره به تحركات 
رژيم صهيونيستي در كنار مرزهاي مشترك 
كشورمان تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران 
حضور و فعاليت رژيم صهيونيستي عليه امنيت 
ملي خود را تحمل نمي كنــد و در اين رابطه 
هر اقدامي كه الزم باشــد انجام مي دهد. البته 
ســفير جمهوري آذربايجان نيز در اين ديدار 
داشتن روابط خوب و عميق كشور متبوعش 
با جمهوري اســالمي ايران را به عنوان كشور 
همســايه و عزيز براي جمهــوري آذربايجان 

حائز اهميت دانست و ابراز اميدواري كرد وقايع 
اخير از طريق رايزني هاي بين مقامات 2 كشور 
به زودي حل و فصل شود. رزمايش فاتحان خيبر 
در چنين شرايطي برگزار شد و روشن ترين پاسخ 
به اظهارات علي اف نيز در حاشــيه آن از زبان 

فرمانده نيروي زميني ارتش مطرح شد.

در فاتحان خيبر چه گذشت؟
طبق گزارش ها و تصاوير منتشر شده در اين 
رزمايش، ابتدا يگان پهپاد نزاجا به شناسايي 
كلي منطقه پرداخت و پس از ارسال تصاوير 
به قرارگاه فرماندهي، تيپ 25 واكنش سريع 
با هلي برن نيروها در منطقه رزمايش عمليات 
تاخت و تازش را به نمايش گذاشتند. در ادامه 
رزمايش يگان توپخانه با اجراي آتش تهيه بر 
مواضع و اهداف از پيش تعيين شــده، اقدام 
به آتش تهيه انبوه كرد. همزمان با آتش تهيه 
يگان هاي توپخانه، يگان هاي زرهي عمليات 
قدرت ضربت زرهي را اجرا كردند و در تمامي 
مراحل رزمايش فاتحان خيبــر، بالگردهاي 
كبراي هوانيــروز با اجــراي آتش يگان هاي 

عمل كننده را پشتيباني كردند.

چرا مرزهاي شمال غربي اهميت دارند؟
 امير ســرتيپ كيومرث حيدري در حاشيه 
رزمايش با اشاره به اهداف برگزاري آن گفت: در 
اين منطقه ما يك عنصر ناخوانده و برهم زننده 
امنيت را داريم كه از جاي ديگر آمده و آن رژيم 
نامشروع صهيونيستي است و از موقعي كه اين 
رژيم آمده، حساســيت ما به اين مرز افزايش 
يافته و  فعاليت آنهــا در اينجا كامال در رصد 
ماست. ســرتيپ حيدري ادامه داد: در كنار 
اين موضوعات هنوز براي جمهوري اسالمي 

ايران خروج نيروهاي تروريستي كه از سوريه 
به اين منطقه آمده اند محرز نشده و جمهوري 
اســالمي ايران از اين بابت حســاس است. 
سرتيپ حيدري در اين زمينه افزود: جمهوري 
اسالمي ايران كامال نسبت به تغييرات مرزهاي 
رسمي كشورها در اين منطقه حساس است 
و آن را قابل قبول نمي دانــد. او تأكيد كرد كه 
همه مرزهاي قانوني بايد حفظ شود و ضعف 
احتمالي يك كشــور در حفظ مرزهاي خود 
دليل نمي شود كه كشــور ديگري با كمك 
بيگانه، مرزها را به  هم بريزد و جمهوري اسالمي 
ايران اجازه اين كار را نمي دهد. فرمانده نيروي 
زميني ارتش درباره تردد كاميون هاي ايران در 
مرزهاي شمال غربي نيز گفت: تردد كاميون ها 
از خاك آذربايجان به جمهوري اسالمي ايران 
و از آنجا به تركيه يا به نخجوان و يا از جمهوري 
اسالمي ايران به آذربايجان و ارمنستان بايد در 
امنيت و آرامش كامل صورت بگيرد. او تأكيد 
كرد كه انتظار مي رود كشورها در اين رابطه 
به مسئوليت خودشان كه احترام به امنيت و 
مسيرهاي اقتصادي و انتقال انرژي است توجه 
كنند و خود را از بازي هاي رسانه اي دور كنند.

در چنين شرايطي به نظر مي رسد كه پيام هاي 
رزمايش خيبر از مرزهاي شمال غربي ايران 
به باكو و آنكارا مخابره شده است. اما بايد ديد 
كه واكنش ها و روابط تهــران و باكو در آينده 
دستخوش چه تحوالتي خواهد شد و در چه 

مسيري پيش مي رود.

 واكنش سريع  
به تحركات آذربايجان

ارتش در پاسخ به تحركات سياسی - نظامی جمهوری آذربايجان 
رزمايش فاتحان خيبر را برگزار كرد

   واكنش وزارت خارجه به حضور مقام اسرائيلي در بحرين
حضور وزير خارجه رژيم صهيونيستی در بحرين با واكنش  وزارت خارجه كشورمان همراه شد. 
حسين اميرعبداللهيان، ديروز در توييتي نوشت: »استقبال حكومت بحرين از وزير خارجه 
رژيم جعلي صهيونيستي، خيانت آشكار به آرمان مردم مظلوم و مقاوم فلسطين است. ما فقط 
يك كشور مي شناسيم كه فلسطين نام دارد و پايتخت آن قدس است. بي ترديد ارمغان تل آويو 
براي منطقه  و بحرين تنها ناامني است.«  سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه نيز با 
يادآوري اقدام بحرين در عادي سازي روابط ديپلماتيك با رژيم اسرائيل، استقبال حاكمان اين 
كشور از وزير خارجه رژيم اسرائيل را خالف خواست و رأي مردم شريف و آزاده بحرين خواند. به 
گزارش ايسنا، سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين هرگونه زمينه سازي  براي تثبيت حضور 
مخرب اسرائيل در منطقه را در راستاي تنش زايي و ناامني بيشتر دانست و آن را محكوم كرد.

   اظهارنظر وزير خارجه آمريكا درباره مذاكرات وين
اظهارنظرهاي آمريكايي ها درباره مذاكرات وين ادامه دارد. به گزارش ايسنا به نقل از 
خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلينكن، وزير خارجه آمريكا با اشاره به مساله مذاكرات احيای 
برجام، گفت: فرصت ايران در حال اتمام است. توپ در زمين ايران است، اما نه برای مدت 
طوالنی. گذرگاه محدودی در اختيار آنهاست و اين گذرگاه در حال كوچك شدن است. 
بلينكن همچنين تاكيد كرد كه جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا به بازگشت به توافق 
هسته ای 2015 تمايل دارد. وزير خارجه آمريكا افزود: زمانی می رسد كه تنها بازگشت 
به مفاد برجام، به دليل پيشرفتی كه ايران كرده است، منافع توافق را فراهم نمی كند. 
او همچنين مدعی شد كه واشنگتن »برای چندين ماه با حسن نيت« به گفت وگوهای 

غيرمستقيم با ايران در وين برای بازگشت به پايبندی مشغول بوده است.

رئيس جمهور در بام ايران
رئيس جمهور در ادامه سركشــي هاي خود به 

مناطق محروم كشور، ديروز به استان كهگيلويه دولت
و بويراحمد ســفر كرد. افتتاحيه اين سفر نيز 
همانند سفرهاي استاني قبل، حضور در بطن مردم استان بود. 
سيدابراهيم رئيسي در بدو ورود به اين استان از روند ساخت  سد 
تنگ سرخ به عنوان يكي از پروژه هاي بحث برانگيز منطقه بازديد 
كرد. تأخير چندساله در ساخت اين سد انتقادات زيادي را به 
همراه داشته و پس از 10سال هنوز به بهره برداري نرسيده است. 
رئيس جمهور در مسير بازگشــت از اين پروژه هنگامي كه با 
اجتماع مردم منطقه تنگ سرخ مواجه شد، در جمع آنها حضور 
يافت و بدون واســطه گاليه هاي آنان را شنيد. تنگ سرخ در 
نزديكي ياسوج روستاهاي زيادي دارد كه به گفته نمايندگان 
استان با مشكالت آب آشاميدني، امكانات و آبياري كشاورزي، 
گاز و محروميت دست و پنجه نرم مي كند. سيد ابراهيم رئيسي، 
بعدازظهر جمعه نيز در ديدار نخبگان، علما، خانواده شــهدا، 
ايثارگران و جمعي از اقشار مختلف مردم در اين استان گفت: 
استان كهگيلويه و بويراحمد، استاني زرخيز اما محروم و استاني 

غني اما غيربرخوردار اســت. دليل اين تناقض عدم استفاده 
صحيح از ظرفيت هاست و اينكه به دنبال حل مسئله نبوده اند. 
بايد ابعاد مسئله شناخته شود و درصدد حل آن باشيم. او در 
بخشي از صحبت هاي خود در اين ديدار تأكيد داشت: قاچاق و 
واردات بي رويه يكي از موانع عمده توليد است و اين موضوع را 

ديگر نمي پذيريم.

نامه بدهيد
رئيسي   ديروز وقتي انتقادات مردم تنگ سرخ را شنيد از آنان 
خواســت اين مطالبات را در قالب نامه مطرح كنند و تأكيد 
كرد: همكاران بخش ارتباطات مردمي رياســت جمهوري در 
اين مكان باقي خواهند ماند تا نامه ها و درخواست هاي آنان را 
دريافت كنند. او خطاب به مردم حاضر در اين بازديد گفت: از 
اينكه به جمع شما آمده ام و صدا و مطالب شما را شنيده ام بسيار 
خرسندم. براي من بهترين لحظات اين است كه در اجتماعات 
مردمي باشم. بهترين لحظات بنده به عنوان يك خدمتگزار اين 
است كه در جمع شما باشم؛ منتهاي مراتب اينكه شما فقط 

فرمايش كنيد و بنده هم بشنوم، مسئله به جايي نمي رسد، بلكه 
بايد پيگيري شود. براي اينكه صرف شنيدن نباشد، خواهشم 
اين است كه اگر نامه اي مرقوم فرموديد به دوستان بدهيد، حتما 
پيگيري می شود. وزراي كشور، كار، بهداشت، نيرو، نفت، صنعت، 
معدن و تجارت و جهادكشاورزي به همراه صولت مرتضوي، 
معاون اجرايي، رئيســي را در كهگيلويه و بويراحمد همراهي 
مي كردند. براســاس توضيحات رئيســي در فرودگاه ياسوج 
مشكالت و نيازهاي استان قبل از سفر بررسي شده بود و استاندار 
جديد اســتان نيز در آخرين جلسه دولت جمع بندي مسائل 
استان در كشاورزي، صنعت، نفت و گاز و گردشگري را به هيأت 
دولت ارائه كرده بود. او مشخصا از »محروميت« و »بيكاري« 
به عنوان مشكالت استان ياد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، سيدابراهيم رئيسي در ادامه برنامه هاي سفر 
استاني به كهگيلويه و بويراحمد، در جمع عشاير منطقه گرگو 
بويراحمد حضور يافت و از نزديك با آنان ديدار و گفت وگو كرد. او 
مانع از اقدام يكي از خانواده هاي عشاير براي سر بريدن گوسفند 
قرباني شد و در چادر اين خانواده پاي سخنان شان نشست. او 
همچنين در چادر ديگري در جمع معتمدين و بزرگان عشاير 
بويراحمدي حضور يافت و درباره مشكالت و درخواست هاي 
آنان و راهكارهاي حل و فصل مشكالت مطرح شده با بزرگان 
عشاير به گفت وگو پرداخت.وی در ابتداي سفر و در فرودگاه 
ياسوج با عذرخواهي از مردم استان به دليل فراهم نبودن امكان 
ديدار حضوري و عمومي با توجه به شيوع بيماري كرونا، گفت: 
سعي خواهيم كرد در ديدارهايي كه با برگزيدگان و منتخبين 
مردم استان داريم، سخنان آنها را شنيده و مسائل استان را مورد 
بررسي قرار دهيم. رئيسي پيش از اين به استان هاي خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و ايالم نيز سفر كرده بود.

احياي جهاد سازندگي در دولت سيزدهم
 رئيسي همچنين در جمع  خانواده شهدا و ايثارگران و اقشار 
مردم ياســوج با تاكيد بر اينكه  بخش جهــادی وزارت جهاد 
كشاورزی بايد به طور جداگانه در روستاها  و مناطق محروم فعال 
شود،.اعالم كرد : هم اينك احيای جهاد سازندگی در دستور كار 

دولت سيزدهم قرار گرفته است.

     همه قول هاي رئيسی  به مردم كهگيلويه و بويراحمد
حضور رئيس جمهور در ميان مردم و مسئوالن استان كهگيلويه و بويراحمد 6 قول به همراه داشت كه به صورت اجمالي 

به شرح زير است: 
    اعزام هيأتي به رياست استاندار به تنگ سرخ برای حل و فصل مشكالت پروژه سد تنگ سرخ

   اتمام پروژه سد تنگ سرخ و بهره برداري از آن در مدت كوتاهي پس ۱۰سال عقب افتادگي
  پرداخت حقوق و مزاياي معوقه  به كارگران سد تنگ سرخ

   ايجاد چارچوبي مشخص براي جلوگيري از تضييع حق كارگران در سراسر كشور
  پيگيري حل مشكالت عشاير منطقه در زمينه كم آبي

  حذف نقش واسطه ها و دالالن در فروش صنايع دستي و محصوالت غذايي عشاير
  ماموريت ويژه به استاندار كهگيلويه و بويراحمد براي برگزاري نشست هايي با عشاير جهت حل و فصل مشكالت آنها

ث
مك

رزمايش فاتحان خيبر در پي چيست؟
يكي از ســؤاالت محوري درباره رزمايش فاتحان خيبر علل استراتژيك برگزاري 
آن است. در شرايطي كه فرماندهان نظامي كشورمان نيز تأكيد كردند كه هرگونه 
تغيير ژئوپولتيك در منطقه و مرزها را مخل امنيــت داخلي و خط قرمز مي دانند. 
براي روشن شدن اين بحث بايد به مهر ماه سال گذشته و درگيري هاي آذربايجان و 
ارمنستان بازگشت. احتمال قطع مرز زميني ايران و ارمنستان و خطرات آن يكي 
از بحث هايي بود كه زمزمه هاي آن پس از پايان جنگ آذربايجان و ارمنستان بر سر 
قره باغ مطرح شد. درگيري ها مهرماه سال گذشته رخ داد و پس از 44روز آذربايجان 
توانست كنترل بسياري از مناطق مورد اختالف تحت كنترل ارمنستان را تصرف 
كند. نكته اينجاست كه پس از پايان جنگ، تركيه و آذربايجان تالش دارند تا كنترل 
راهروي زنگزور را به دســت بگيرند و به اين ترتيب ارتباط مرز ايران با ارمنستان 
نيز به دست آنها مي افتد. اين راهرو بين جمهوري خودمختار نخجوان و جمهوري 
آذربايجان قرار دارد و درصورت خارج شدن آن از خاك ارمنستان، تركيه، نخجوان و 
آذربايجان نيازي به استفاده از راه هاي ايران براي مراودات زميني خود ندارند و اين 
بي نيازي بر معادالت مرزهاي شمالي تأثير بسزايي خواهد داشت؛ چراكه در سوي 
مقابل جمهوري آذربايجان مي تواند در عبور و مرورهاي ايران به ارمنستان و اروپا 
خلل ايجاد كند. در چنين شرايطي حتي گفته مي شود كه شبه نظاميان وابسته به 
گروه های مخالف دولت سوريه نيز همچنان پس از جنگ در نزديكی مرزهاي شمال 
غربي ما مستقر هستند. در جريان جنگ ميان ارمنستان و  آذربايجان، گزارش هايي 
از انتقال شبه نظاميان مخالف دولت سوريه به جبهه هاي اين جنگ منتشر شد. حتي 
فيلم هايي نيز از حضور داعشي ها در مرزهاي آذربايجان و ايران منتشر شده بود كه 

البته مقامات تركيه و آذربايجان آن را تكذيب كردند.

ث
مك

سيد ابراهيم رئيسی در سفراستاني  به كهگيلويه و بويراحمد از  احياي جهادسازندگي خبر داد
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يادداشت

لزوم تشكيل » ديده بان مستقل« براي 
سنجش كيفيت زندگي شهرها 

شــهرها همچون انســان كه داراي 4عالئم حياتي نبــض، تنفس، 
فشــارخون و درجه حرارت مناسب هســتند، عالئم حياتي خاصي 
دارند كه نياز است توسط مديريت شهري و شــهروندان آن، به طور 
مستمر كنترل شوند. بدين جهت امروزه مي توان از دانش محلي براي 
سنجش سرزندگي يك  جامعه و حمايت از اقدامات مديريت شهري 
در راستاي بهبود كيفيت زندگي جمعي استفاده كرد. داده هاي محلي 
جمع آوري شده از طريق برنامه براي حمايت از راه حل هاي مبتني بر 
شواهد محلي براي بهبود كيفيت زندگي در سطح جامعه نيز استفاده 
مي شود. نشانه هاي حياتي شهرها با هدف الهام بخشيدن به مشاركت 
مدني، ايجاد تمركز براي بحث عمومي و كمك به طيف وســيعي از 
بازيگران براي انجام اقدامات و منابع مستقيم در جايي كه بيشترين 

آسيب را خواهند داشت، مورد استفاده قرار مي گيرند.
عالئم يا نشانه هاي حياتي شهرها نيز داده هاي جمع آوري شده از منابع 
مختلف معتبر هستند كه »نبض« شــهر يا محله هاي آن را به عهده 
مي گيرند. اين نشانه ها )معيارها( مبتني بر جامعه، تصويري از كيفيت 
زندگي و سالمت كلي هر شهر يا محله هاي آن است. عالئم حياتي به 
اعضاي جامعه، تصميم گيرندگان و ســرمايه گذاران كمك مي كند تا 
پيشرفت شــهرها را در جهت نتايج مثبت و معنادار در سطح جامعه 

اندازه گيري كنند و نيازها را به روش هاي خاص و قابل اجرا بسنجند.
براي مثال، بسياري از شهرهاي بزرگ جهان ازجمله اغلب شهرهاي 
كانادا، گزارش پايش عملكرد خود را براساس چشم انداز و معيارهاي 
تعيين شــده روي حياتي ترين مسائل شــهر به طور رسمي و به طور 
دوره اي يا ســاالنه از طريق نهادهاي مدني غيردولتي اطالع رساني 
مي كنند. عالئم حياتي، گســترده ترين برنامه داده كانادا مبتني بر 
جامعه است. بيش از 65بنياد جامعه ملي و 41بنياد جامعه بين المللي 
با هدايت نهادهاي مستقل غيردولتي جامعه كانادا، گزارش هاي مربوط 

به عالئم حياتي شهر را تهيه مي كنند.
عالئم حياتي يك تصوير كلــي از موفقيت ها، فرصت ها و چالش هاي 
مناطق شهري را از ديدگاه جامعه براساس واقعيت ارائه مي دهد. اين 
داده ها را مي توان براي توســعه مؤثر جامعه و برنامه ريزي اجتماعي 
استفاده كرد. اين عالئم نماي كلي از كيفيت زندگي در جوامع محلي را 
ارائه مي دهند و به عنوان ابزاري براي بهبود درك موفقيت ها و مباحث 
مهم در جوامع براي تغيير و مشوق مؤثري براي تصميم گيري به حساب 
مي آيند. جمع آوري داده هاي عميق و نظرسنجي از ادراك شهروندان 
كمك مي كند تا مديريت شهري عميقا وارد جوامع محلي و اولويت هاي 
اين مناطق شود. عالئم حياتي اطالعات واقعي و مرتبط را ارائه مي دهد 
تا با اطالعات جمع آوري شده بتوان به بهترين نحو هم نيازهاي امروز 
را برطرف كرد و هم براي فردا آماده شــد. بدون شك اطالعاتي كه از 
سوي نهادهاي مردم نهاد و مستقل منتشر مي شود، از اعتبار بيشتري 
برخوردار اســت؛ چراكه هم بي طرف بوده و هم منافع مردم را بيشتر 
مدنظر قرار مي دهد و آمار و اطالعات آن كمتر دســتكاري مي شود. 
يكي از اين سازمان هاي مردم نهاد كه قبال در سايت نيز معرفي كردم، 
ديده بان حياتي تورنتو به عنوان يك سازمان مردم نهاد كه از سال1981 
در كالنشهر تورنتو كانادا با شعار »اجازه بدهيد همه باهم كار كنيم تا 
شهري بسازيم كه براي همگان كار كند« تاسيس شده است. اين نهاد 
روي كيفيت زندگي شهروندان تورنتو از جنبه هاي اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي، حمل ونقل، ايمني و امنيت و مسائل زيست محيطي شهر 
تورنتو متمركز اســت. اين نهاد مطالعات و مشــاهدات خود را براي 
آگاهي همگان و همچنين كساني كه قصد اقامت، كار يا سرمايه گذاري 
در اين شهر را دارند، به طور مرتب منتشر می كند و در اختيار همگان 
قرار مي دهد. انتشار اين گزارش در شهرهايي كه به دنبال برندسازي 
و رقابت با ساير شهرهاي دنيا براي جذب سرمايه و گردشگر هستند، 

بسيار حائز اهميت است.
آخرين گزارش سال 2019- 2020 منتشر شــده اين نهاد در قالب 
»دردهاي فزاينده در ميان دستاوردهاي محدود«، وضعيت شهر را در 

قالب عالئم حياتي تورنتو در 10محور شامل:
 1-درآمد و ثروت، مســكن، 2-اشــتغال، 3-هنر، فرهنگ و تفريح، 
4-محيط زيست، 5-حمل ونقل)جابه جايي(، 6-تعامل و تعلق مدني، 
7-محيط زيست، 8-سالمت و تندرستي، 9-يادگيري و 10-ايمني از 
آمار جمع آوري شده توسط نهادي مســتقل را كه براساس مطالعات 
و بازديدهاي ميداني اطالعات را به دســت آورده، نشان مي دهد. اين 
گزارش 144صفحه اي به عنوان يك تصوير كلي از روندها و مســائل 
مؤثر بر كيفيت زندگي در شــهر عمل مي كند. گزارش عالئم حياتي 
تورنتو يك تصوير سريع از موضوعات مهم براي ساكنان و روند نيازها و 
خدمات در اختيار عموم مردم به خصوص مديريت شهري قرار مي دهد 
تا آنها بتوانند برنامه هاي آگاهانه تري براي آينده شــهر تهيه كنند و 

الگوي مفيدي براي خيلي از شهرهای دنيا شده است.
در مقدمه اين گزارش آمــده كه آنها براي نخســتين بار براي تجزيه و 
تحليل داده هاي ثانويه كه به طور كلي در دسترس عموم نيستند، فراتر 
از گزارش هاي منتشر شــده اقدام كرده اند. اين گزارش داراي بيش از 
600پاورقي، ارجاع به بيش از 294گزارش و منابع داده منحصربه فرد 
و مشاركت بيش از 100نفر كارشــناس و متخصص است. در سراسر 
گزارش، سازمان هايي كه روي راه حل ها كار مي كنند، برجسته شده اند 
و توصيه هاي سياستي منتخب از محققان و سازمان هاي برجسته  ارائه 
داده شده است. اما نكته اينجاست كه در ســال2020-2019 با رشد 
سريع شهرنشيني، جمعيت تورنتو 77هزارنفر افزايش يافته كه اين رشد 
به اندازه 4شهر در اياالت متحده است. بنابراين تورنتو در حال چرخش 
است و وقتي اعداد را دقيق تر بررسي مي كنيم، الگوي عميقي از سوء توزيع 
خدمات مشاهده مي شــود كه شــهر تورنتو براي همه كار نمي كند. 
درحقيقت، براي اكثريت رو به رشد، مبارزه جدي اي براي زندگي در شهر 
به راه افتاد و خطوط روند نشان مي دهد كه اوضاع بدتر از قبل شده است.

با وجود انتشــار گزارش هاي رسمي از طرف شــهرداري ها و شوراي 
شهر از عملكرد خود، به نظر مي رسد كه شهرهاي بزرگ ما به خصوص 
تهران با توجه به تغيير مديريت شهري حداقل 4ساله آن، نياز به ارائه 
تصويري از كيفيت زندگي و سالمت كلي شهر يا محله هاي آن به طور 
ساالنه و مقايسه اي از طرف يك نهاد مســتقل و غيردولتي به عنوان 
»ديده بان تهران« به عنوان بازوي مؤثري براي مديريت شهري دارد 
تا روندها و مسائل مؤثر بر كيفيت زندگي در شهر را از جهات مختلف 
كمي و كيفي ارائه دهد و به عنوان ابزاري براي بهبود درك موفقيت ها 
و مباحث مهم در مناطق شــهري براي تغيير و مشوق مؤثري براي 
تصميم گيري شوراي شهر و مديريت شهري مورد استفاده قرار گيرد. 
البته براي تحقق اين مهم، نهادهاي مدنــي غيردولتي، انجمن هاي 
تخصصي، صاحب نظران مسائل شهري و دانشگاه ها بايد با هم همكاري 
نزديك داشته باشند. براي شروع الزم نيست همه شاخص هاي كيفيت 
زندگي در شهر مورد ســنجش قرار گيرد، بلكه با چند عامل كليدي 
مهم مي توان شــروع كرد و در ســال هاي آتي عوامل بيشتري را به 

ليست افزود.

سيدمهدي معيني
شهرساز و پژوهشگر مسائل شهري

  احكام 5معاون جديــد و تعدادي از 
شهرداران مناطق و مشاوران شهرداري گزارش

صادر شد و روز جمعه، شوراي معاونان 
شهرداري براي نخستين بار تشكيل جلسه داد.

به گزارش همشــهري، عليرضا زاكاني در احكامي 
جداگانــه لطف اهلل فروزنــده را به ســمت معاونت 
برنامه ريزي، توســعه سرمايه انســاني و امور شورا، 
سيدمجتبي شفيعي را به سمت معاونت حمل ونقل 
و ترافيــك، عباس شــعباني را به ســمت معاونت 
فني و عمــران، جالل بهرامي را به ســمت معاونت 
خدمات شهري و محيط زيســت، حسين نظري را 
به سمت معاونت هماهنگي امور مناطق شهرداري 
و عبدالمطهر محمدخانــي را به عنوان رئيس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران منصوب 
كرد. پيش از اين نيز محمدامين توكلي زاده به عنوان 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران 
انتخاب شده بود و ابوالفضل فالح به عنوان معاون امور 

مالي و اقتصادي شهرداري منصوب شده بود. 
شــهردار تهــران همچنيــن در احــكام ديگري 
محمدجواد تاجيك را به عنوان مشــاور و دســتيار 
شهردار و سيدمناف هاشمي، معاون سابق حمل ونقل 
و ترافيك را به سمت مشاور در امور ارتقای كيفيت 
شاخص هاي زيست محيطي و دستيابي به هواي پاك 
و صفا صبوري ديلمي، معاون ســابق فني و عمرانی 
را به سمت مشــاور در امور متناسب ســازي ابنيه و 
محيط هاي شــهري منصوب كرد. همزمان احكام 

شــهرداران مناطق براي يك ســال از سوي زاكاني 
صادر شد.

در اين احكام محمدجواد خسروي به عنوان شهردار 

منطقه9 تعيين شد. در سوابق خسروي معاونت فني و 
عمراني شهرداري مناطق7و8 تهران، شهردار ناحيه3 
شهرداري منطقه7 تهران و شهردار ناحيه 5 شهرداري 

منطقه7 ديده مي شود.
مســعود رنجبريان نيز به عنوان شــهردار منطقه6 
مشغول به كار شد. او تا پيش از اين شهردار منطقه 8 

تشكيل نخستين جلسه شوراي معاونان جديد شهرداري

 5معاون جديد شهردار منصوب شدند
وي

ا تق
رض

علي
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

كوتاه از سوابق معاونان جديد شهرداري تهران
بخشي از مهم ترين سوابق كاريسمت جديدنام

لطف اهلل فروزنده
معاون برنامه ريزي، 

توسعه سرمايه انساني و 
امور شوراي شهرداري

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
معاونت پارلمانی رئيس جمهور

دستيار توليت آستان قدس رضوی در امور استان ها

 معاون خدمات شهریجاللی بهرامی
 و محيط زيست

عضو هيأت مديره و معاون ساخت وتوسعه آزادراه ها
رئيس هيات مديره شركت راهسازی و عمران ايران

مجری طرح های عمرانی وزارت دفاع
مدير كنترل پروژه بسياری ازطرح های عمرانی وزارت كشور

معاون هماهنگي امور حسين نظري
مناطق شهرداري

مديرعامل شركت راهسازي و عمران ايران
معاون فني و مهندسي بنياد تعاون ودجا

مديركل امور زيربنايي و بهره برداري مهندسي ودجا
مشاور رياست و مديركل در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به مدت 3 سال ونيم

نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري تهران
عضويت در سازمان نظام مهندسي استان تهران

معاون حمل ونقل و سيدمجتبي شفيعي 
ترافيك

رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت رياست جمهوري
مديركل دفتر حمل ونقل و ترافيك وزارت كشور

دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر هاي كشور
قائم مقام معاون آموزش تحقيقات و فناوري وزارت راه و شهرسازي

مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرسازي ها و دهياري ها
مجري طرح نوسازي ناوگان سنگين كشور در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مديركل دفتر هماهنگي حمل ونقل و ترافيك سازمان شهرداري ها
عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصي حمل ونقل ريلي كشور

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد غرب تهران
عضو هيأت نظارت و تحويل مطالعات جامع حمل ونقل كشور

رئيس هيأت مديره اتحاديه سازمان هاي تاكسيراني سراسر كشور

معاون فني و عمراني عباس شعباني
شهرداري تهران

معاون فني و مهندسي هلدينگ قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص(
مديرعامل مؤسسه شهيد بابايي )پورتفوي پروژه هاي گروه تخصصي شهيد رجايي قرارگاه خاتم)ص((

مديرعامل مجموعه سازه هاي پيش ساخته بتني گروه تخصصي شهيد رجايي قرارگاه خاتم)ص(
مدير محور پروژه هاي كالنشهرهاي اصفهان، قزوين و كرمانشاه گروه تخصصي شهيد رجايي قرارگاه خاتم)ص(

اجراي پروژه پل طبقاتي شهيد صدر، ســاخت و نصب عرشه رمپ ها، سرســتون ها و قطعات پيش ساخته گروه تخصصي شهيد 
رجايي قرارگاه خاتم)ص(

رئيس مركز ارتباطات و عبدالمطهر محمدخاني
امور بين الملل شهرداري

رئيس فرهنگسرای انقالب اسالمی
سردبير و مدير اتاق خبر و رييس مركز توسعه رسانه خبرگزاری فارس

مدير اتاق خبر و مديركل سياسی خبرگزاری مهر

كوتاه از سوابق شهرداران جديد مناطق
بخشي از مهم ترين سوابق كاريسمت جديدنام

شهردار منطقه 6مسعود رنجبريان

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري منطقه ۱5
معاون هماهنگي و برنامه ريزي شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران

معاون اجرايي و جانشين مديرعامل شركت عرف ايران شهرداري تهران
شهردار منطقه 8

شهردار منطقه 2مهدي صالحي

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران
رئيس كميته نماي بناهاي خاص شهر تهران

عضو كميته پيگيري و پياده سازي TOD در شهر تهران
مدير كميته AMF در مجمع شهرداران آسيايي

عضو هيأت مديره سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران

شهردار منطقه 8فاطمه تنهايي

مشاور شهردار منطقه ۱۱در امور بانوان
مدير اداره توانمندسازي ستاد توانمندسازي

مدير روابط عمومي اداره كل امور بانوان شهرداري تهران
مديركل كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان استان تهران

شهردار منطقه 9محمدجواد خسروي

معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 7
معاون فني و عمراني شهرداري منطقه 8

عضو كارگروه فني و عمراني شهرداري تهران
شهردار ناحيه 3شهرداري منطقه 7تهران
شهردار ناحيه 5شهرداري منطقه 7تهران

شهردار منطقه 3حميد جواني

كارمند رسمي شهرداري تهران 
معاون فني و اجرايي شركت نوسازي عباس آباد

معاون فني و اجرايي و مشاور ترافيك شركت برج ميالد تهران
مديركل فني و مهندسي سازمان نوسازي شهر تهران

معاون فني و عمرانی سازمان نوسازي شهرتهران

شهردار منطقه ۱4محمدامين ساالري پور

معاون فني و عمرانی شهرداري منطقه 22
عضو كميسيون تحويل منطقه22

مدرس آموزش كاركنان شهرداري منطقه 22
عضو كميته قيمت گذاري منطقه 22

عضو كميته ستادي قرارگاه منطقه 22
عضو شوراي راهبردي معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران

شهردار ناحيه 5منطقه 2

شهردار منطقه ۱6سيد مرتضی روحانی

قائم مقام  شهردار منطقه 3
نايب رئيس هيأت مديره شركت تعاونی توليدی توزيعی كاركنان )شهريار(

رئيس هيأت مديره شركت خودرو سرويس شهر
معاون اداره خدمات شهری منطقه 2
شهردار ناحيه 3، 7، 8 و 9 منطقه 2

پياده راه سازي بدون 
شتاب زدگي اجرا شود 

نشست بررسي پروژه پياده راه و قدمگاه صالحيه در شرايطي برگزار 
شد كه رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در 

مورد اجراي پروژه پياده راه ها صحبت كرد. 
به گــزارش همشــهري، ســيدجعفر 
تشكري هاشمي گفت: »خوشبختانه يكي 
از طرح هاي ترافيكي كه قرار است در اين 
محور محقق شود، ترجيح تردد پيادگان 
در مقابل خودرو محوري است.« او ادامه 
داد: »همانطور كه مي دانيد شهرهاي ما 
عمدتا خودرو محور هستند اما امروز جاي خوشحالي است كه همه 
نگاهشان تغيير يافته و انســان محوري را بر خودرو محوري ترجيح 
مي دهند و اجراي پياده راه در محور خيابان شــهرداري منطقه يك، 
نمونه بارز اين موضوع است. البته اجراي اين طرح نبايد با شتابزدگي 
همراه باشد و بايد همه جوانب ســنجيده شود، سناريوهاي مختلف 
درنظر گرفته شــود و اقدامات الزم و ضروري پيش نياز مدنظر قرار 
گيرد.« تشكري هاشمي يادآور شــد: »البته توجه داشته باشيد كه 
مســئله ما حل معضل تردد پيادگان و ســهولت آمد و شد در اين 
محدوده است. تامين ايمني پيادگان خصوصا سالمندان، توان يابان، 
روشــندالن و كودكان از اولويت هاي اين مسير بايد باشد.« او گفت: 
»شما مشاهده مي كنيد در اين محور جاذبه هاي گردشگري نظير بقعه 
متبركه امامزاده صالح)ع(، بازار سنتي تجريش و مراكز خريد متعدد 
وجود دارد و روزانه ده ها هزار نفر به اين محدوده مراجعه مي كنند اما 
در ازدحام خودروها و پياده روهاي باريك اين مسير، آرامش شهروندان 
از آنان سلب شــده است.«  رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل 
شوراي شــهر عنوان كرد: »طبق آمار اعالمي بيش از 13 هزار نفر در 
ساعت، عابر پياده در اين محور تردد دارد و اين نشان دهنده اهميت 
باالي اين طرح است. ما اگر بخواهيم به نتيجه منطقي برسيم فارغ از 
اينكه اجراي اين پروژه ها نياز به زمانبندي، نظارت و پايش دارد، بايد 

به مشاركت ساكنان محدوده، اصناف و بازاريان توجه ويژه شود.« 
در اين نشست، بررســي طرح اجراي پياده راه در خيابان شهرداري، 
تعريض پياده روهاي اين محور، رفع معارض ها، ســاماندهي پارك 
حاشيه اي و ايجاد قدمگاه صالحيه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

اولويت كميسيون ماده۱۰۰ جلوگيري از تخلفات ساختماني باشد

تزريق بيش از ۱۱۰ هزار دوز واكسن كرونا در مراكز شهرداري تهران

رئيس كميسيون 
معمــــــاري و 
شهرسازي شوراي 
شهر تهران درباره 
آخـرين اقدامات 
شهــــــرداري 
درخصوص پــادگان06 توضيحاتــي را ارائه 
كرد. مهدي عباسي در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه با توجه به مهلت قانوني شوراي عالي 
معماري شهرسازي درباره تصميم گيري براي 
پادگان06 آخرين اقدامات شهرداري تهران 
در اين زمينه چيست، به ايلنا گفت: »منتظر 
آخرين گزارش شــهرداري تهران هســتيم 
كه به دست ما برســد تا اگر نياز است در آن 
بازنگري كنيم و براســاس آخرين اقدامات، 
جمع بندي الزم را داشته باشــيم.« او درباره 
بررسي پرونده هاي كميسيون ماده100 كه 
خود زمينه ساز تخلف در شهرداري هستند، 

عنوان كرد: »مهم تريــن موضوع درخصوص 
ماده100 اين اســت كه علل وقوع تخلفات 
ساختماني بايد احصا شود و از وقوع تخلفات 
ساختماني جلوگيري شــود تا شاهد كاهش 
مشــهود پرونده هاي ماده100 باشيم. وقتي 
پرونده هاي ماده100 كم شــد، آرا عادالنه، 
منصفانــه و قابل اجرا مي شــود.« عباســي 
ادامه داد: »در نتيجه اولويت در كميســيون 
ماده100 جلوگيري از تخلفات ســاختماني 
اســت. اولويــت در خود ماده100 نيســت. 
ماده100 فعــال بايد پرونده هــاي موجود را 
رسيدگي كند. سياســت هاي كالن 4ساله 
ما اين اســت كه به گونه اي حركت كنيم كه 
پرونده ها به صورت سيســتمي بررسي شود، 
يعني تخلفات ساختماني كاهش پيدا كند تا 
بعدا سراغ معضل كميســيون هاي ماده100 
و آراي مــاده100 برويــم.« او در واكنش به 
اينكه اما خود ماده100 راهي براي بروز تخلف 

اســت، تأكيد كرد: »بايد كاري كنيم كه اگر 
قرار اســت آرايي به ســمت ماده100 برود، 
مجازات آن ســنگين تر از عدم تخلف باشد؛ 
يعني فرد از اينكه قرار است پرونده اش، روزي 
در ماده100 رسيدگي شــود، خوف داشته 
باشد و ماده100 بايد قدرت بازدارنده داشته 
باشد و تســهيل كننده تخلف نشود.«  رئيس 
كميسيون معماري و شهرســازي در پاسخ 
به اين سؤال كه براي اصالح قوانين حاكم بر 
ماده100 چه اقدامي انجام مي دهيد، يادآور 
شد: »كميسيون ماده100 مرجع رسيدگي 
به تخلفات ساختماني است و مي شود با آرايي 
كه در آن صادر مي شود و جرايمي كه مقرون 
به صرفه بودن تخلف را از اولويت افراد ذي نفع 
خارج كند، كاري كرد كه افراد ترجيح ندهند، 
پرونده ها با تخلفات در ماده100 مطرح شود، 
بلكه ترجيح آنها به ساخت وساز براساس ضوابط 
باشد تا پرونده ها به كميسيون ماده100 نرود.« 

در پايگاه هاي شركت شــهر سالم شــهرداري تهران، تاكنون بيش 
از 110هزار نفر شــامل كارمندان شــهرداري، خانواده آنها و مردم 

واكسينه شده اند. 
مديرعامل شركت شــهر سالم شهرداري 
تهــران با تأييــد ايــن خبر به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: »واكسيناسيون 
براي تمامي افرادي كه به طور مســتقيم 
و غيرمستقيم كاركنان شهرداري تهران 
بوده اند، انجام شــده، مگر اينكه خود آنها 
متقاضي دريافت واكسن نباشند و حتي خانواده هاي آنها نيز واكسن 
خود را دريافــت كرده اند. تا چند روز آينده همه ايــن افراد دوز دوم 
خود را دريافــت مي كنند. توصيه مي كنيم افــرادي هم كه تاكنون 

براي واكسيناسيون اقدام نكرده اند هرچه زودتر به مراكز ما مراجعه 
كنند.« مديرعامل شركت شهر سالم عنوان كرد: »عالوه بر 110هزار 
نفر ازجمله كارمندان شهرداري، خانواده آنها و مردم واكسن دريافت 
كرده اند، تعدادي از كارمندان شــهرداري مثل بهشت زهرا، سازمان 
حمل ونقل و ترافيك، شهر سالم و پاكبان ها هم در برنامه ريزي هاي 
قبلي واكســينه شــده اند.« او با بيان اينكه 2 پايگاه بعثت و خيابان 
بهشت و 5 تيم ســيار از چندي پيش فعال بوده اند، گفت: »با طرح 
جديد شــهردار تهران هفته گذشــته 26مركز جديــد كه زيرنظر 
شهرداري تهران و ستاد مديريت بحران هستند، افتتاح شد و جمعا 
پايگاه هاي ما به بيش از 30عدد رسيد. هم اكنون مراكز واكسيناسيون 
ما خلوت هستند و شهروندان در كوتاه ترين زمان مي توانند، واكسن 

خود را دريافت كنند.« 

مديرعامل سازمان بهشت زهرا:
فوتي  در واكسن نزده ها 

بيشتر است
مــديـرعـــامل 
ن  مــــا ز ســـا
بهشت زهرا)س( 
شهر تهران معتقد 
است كه مبتال و 
حتي فوتي ميان 

كساني كه واكســن نزده اند، بسيار بيشتر 
بوده. به گزارش همشهري، سعيد خال ضمن 
درخواســت از خانواده ها بــراي مراجعه به 
مراكز واكسيناسيون و دريافت واكسن گفت: 
»به صورت جهادي پايگاه هــاي متعددي 
توسط شهرداري براي واكسيناسيون ايجاد 
شده. بر همين اســاس در خروجي مترو در 
كنار حرم امام راحل و در سوله بحران بهشت 
زهرا)س( مركز واكسيناســيون ايجاد شده 
است كه بدون محدوديت، همه شهروندان 
و حتي اتباع مي توانند براي تزريق واكسن 
مراجعه كنند لذا شــهروندان از شــرايط 
ايجاد شده نهايت استفاده را ببرند و واكسن 

بزنند.« 
مديرعامل سازمان بهشت زهرا تأكيد كرد: 
»درباره افرادي كه در اين روزها فوت شده اند 
و به بهشت زهرا)س( مي آيند، سرانگشتي 
درباره واكســن از خانواده آنها مي پرسيم. 
اغلب متوفيان كســاني هستند كه واكسن 
نزده انــد. در حقيقــت تجربه نشــان داده 
اســت مبتال و حتي فوتي ميان كساني كه 
واكســن نزده اند بسيار بيشــتر بوده است 
بنابراين عاجزانه از همه تهراني ها مي خواهم 
واكســن بزنند و خانواده ها با تمام اعضاي 
خانواده بــراي دريافت واكســن به مراكز 

مراجعه كنند.« 

بود و معاونــت حمل ونقل و ترافيــك منطقه15 را 
برعهده داشت.  رنجبريان همچنين عضو هيأت مديره 
سازمان حمل ونقل و ترافيك بوده است. محمدامين 
ساالري پور نيز به عنوان شهردار منطقه14 انتخاب 
شد. او قبال معاون فني و عمرانی شهرداري منطقه 22 

بود.
مهدي صالحي نيز كــه قبال مديــركل معماري و 
شهرسازي معاونت معماري و شهرسازي شهرداري 

تهران بود به عنوان شهردار منطقه 2منصوب شد.
ســيدمرتضي روحاني نيز كه قبال قائم مقام شهردار 
منطقه 3بود به عنوان شــهردار منطقه 16منصوب 
شد و حميد جواني به عنوان شــهردار منطقه3 كار 

خود را آغاز كرد.
فاطمه تنهايي نيز با حكم شــهردار تهران به عنوان 
شهردار منطقه 8 منصوب شد. او كه پيش تر مديركل 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان تهران 
بود، روزنامه نگار و داراي مدرك كارشناسي ارشد علوم 
ارتباطات اجتماعي است. شهردار پيشين منطقه 8نيز 

يك خانم بود.
از سوي ديگر مراسم توديع مجتبي يزداني و معارفه 
جالل بهرامي، معاون جديد خدمات شهري شهرداري 
تهران با حضور مديركل حوزه شهردار تهران برگزار 
شد. در اين مراسم ســجاد محمدعلي نژاد، مشاور و 
مديركل حوزه شهردار تهران گفت: بايد تشكر ويژه اي 
از آقاي يزداني بابت تمام تالش هايي كه در همه اين 
سال ها براي شهر و شهرداري تهران انجام داده، داشته 
باشــيم كه ازجمله آنها مي توان به برگزاري مراسم 

اربعين و روز آتش نشان اشاره كرد.
با صــدور احــكام جديد توســط زاكاني، بيشــتر 
معاونت هاي شــهرداري تعيين تكليف شد. از ميان 
معاونان ســابق به غير از 2معاون كه مشاور شهردار 
شــدند، عبدالرضا گلپايگاني در معاونت شهرسازي 
و معماري بــه فعاليت خود در همان ســمت ادامه 

خواهد داد. 
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معاون وزير راه و شهرسازي: 3شهرك جديد، عمدتا براي خانه اولي ها، در منطقه كالنشهري پايتخت، 
يعني استان هاي تهران و البرز، ساخته مي شود.

حبيــب اهلل طاهرخاني، معــاون وزير 
راه و شهرســازي و مديرعامل شركت 
عمران شهرهاي جديد در گفت وگو با 
همشهري: مطالعات كارشناسي براي 
ساخت 40شهرك مسكوني جديد در 
14استان با ظرفيت احداث 132هزار و 

200واحد مسكوني آغاز شده است

وز چهره ر

شاخص فالكت در 20اســتان ايران از ميانگين  اشتغال
كشوري فراتر رفته اســت. محاسبات همشهري 
نشان مي دهد، دست كم 8اســتان ايران از حيث 
شــاخص فالكت، يعني مجموع نرخ بيكاري و نــرخ تورم، در 
محدوده باالي 60درصد جاي گرفته اند. شاخص فالكت يك نمايه 
اقتصادي اســت كه از مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم محاسبه 
مي شود. به باور اقتصاددانان نرخ فزاينده تورم با نرخ بيكاري باال 
باعث افزايش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي براي كشــورها 

مي شود.
به گزارش همشهري، براي نخستين بار محسن رضايي، معاون 
اقتصادي رئيس جمهوري فعلي ايران، به عنوان كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري سال1388، در يك مناظره تلويزيوني با محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت، از رسيدن شاخص فالكت ايران 

به 40درصد پرده برداشت.
ايران يكي از كشورهاي داراي تورم باالست و سياست دولت هاي 
گذشته براي كشاندن نرخ تورم به محدوده تك رقمي در يك بازه 
زماني دست كم 4ساله به شكست انجاميده است. براساس آخرين 
برآورد مركز آمار ايران، نرخ تورم در پايان شهريور به 45.8درصد 
و نرخ بيكاري 9.6درصد رسيده كه به اين ترتيب شاخص فالكت 
در كشور در پايان تابستان امسال به 55.4درصد رسيده است. 
تنها شاخص فالكت 2استان سمنان و قم پايين تر از 50درصد 
قرار دارد و استان هاي تهران، مازندران، قزوين، مركزي، همدان، 
البرز، اردبيل، خراسان رضوي و جنوبي به ترتيب در پايين  جدول 

شاخص فالكت و در حوالی رقم 50درصد قرار دارند.

وضعیت بهتر در مركز 
برآوردهاي همشــهري نشــان مي دهد شــاخص فالكت در 
اســتان هاي مركزي ايران، وضع بهتري نســبت به استان هاي 
مرزي در پايان تابســتان1400 داشته اســت. فارس، گيالن، 

كرمان، زنجان، گلستان، بوشهر، اصفهان، سيستان و بلوچستان، 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و يزد هم در محدوده نارنجي 
يعني كانال 55 تا 60درصدي شــاخص فالكت قرار دارند. اين 
گزارش مي افزايد: اســتان هاي ايالم، كهگيلويــه و بويراحمد، 
كردستان، لرستان، خوزستان، خراسان شــمالي، چهارمحال 
و بختياري، كرمانشــاه و هرمــزگان در محــدوده قرمز باالي 

60درصدي شاخص فالكت جاي گرفته اند.
يكي از داليل اصلي وضع بهتر اســتان هاي قم، تهران و سمنان 
از حيث شاخص فالكت، نرخ تورم پايين تر از ساير استان ها، در 
پايان تابستان امسال بوده؛ به گونه اي كه نرخ تورم 12 ماه منتهي 
به شهريور امسال در استان قم 41.3درصد، تهران 41.8درصد و 
سمنان 43.2درصد بوده است؛ افزون بر اين نرخ بيكاري در اين 
3استان به ترتيب 8.5درصد، 8.9درصد و 6.5درصد برآورد شده 
است. اين در شرايطي است كه استان هاي كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، آذربايجان شرقي، زنجان، چهارمحال و بختياري، 
كردستان، خراسان شمالي و ايالم در شهريورماه با نرخ تورم باالي 

50درصد مواجه شده اند.
به گزارش همشهري، 7اســتان ايران شامل استان هاي قزوين، 
مازندران، اردبيل، فارس، ســمنان، همــدان و زنجان در فصل 
تابستان امسال نرخ بيكاري كمتر از 7درصد را تجربه كرده اند؛ 
درحالي كه باالترين نرخ بيكاري در استان هرمزگان 18.2درصد 
به ثبت رسيده و پس از آن اســتان هاي خوزستان 14.3درصد، 
كرمانشــاه 14درصد، يزد 13.6درصد، اصفهــان 12.6درصد، 
چهارمحال و بختياري 12.4درصد، لرستان 11.8درصد، گيالن 
11.6درصد، خراسان شمالي 11.4درصد، سيستان و بلوچستان 
11.2درصد، كرمان 11.1درصد، بوشهر 10.5درصد و كهگيلويه 
و بويراحمد 10.2درصــد قرار دارند. اين گــزارش مي افزايد: از 
31اســتان ايران در پايان تابستان امســال 13استان نرخ تورم 

دورقمي را تجربه كرده اند.

رتبه هشتم جهان
ايران براســاس آخرين برآوردهاي صــورت گرفته در رتبه 
هشتم دنيا از حيث شاخص فالكت در بين 156كشور دنيا 
پس از ونزوئال، لبنان، زيمبابوه، ســودان، سوريه، آرژانتين 
و تركيه قرار دارد. به گزارش همشــهري، شــاخص فالكت 
ايران در پايان ســال98 به 45.4درصد رســيد و در پايان 
سال گذشــته هم با ثبت ركورد 46.1درصدي باالترين حد 
نصاب را در دهه90 به دســت آمد. حاال هــم در پايان نيمه 
نخست سال1400 آمارها نشان مي دهد شاخص فالكت با 
9.3درصد رشد، نسبت به اول امسال، از مرز 55درصد فراتر 
رفته و به باالترين ركورد در پس از انقالب رسيده است. دليل 
اصلي افزايش رتبه ايران در شاخص فالكت جهاني، نرخ تورم 
باالست و به تازگي سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران 
از بانك مركزي خواسته تا سياست هاي پولي براي مهار تورم 
را به كار ببندند و جلوي رشد سطح عمومي قيمت ها را بگيرد. 
كسري بودجه شديد دولت و ناترازي بانك ها 2عامل اصلي 

باالرفتن نرخ تورم است كه اثر آن در ترازنامه بانك مركزي 
ديده مي شود.

شاخص فالكت يكي از معيارهاي سنجش كارايي سياست هاي 
اقتصادي دولت در مواجهــه با تورم و مقابله با فقر و شــكاف 
طبقاتي است. استيو هانكه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز 
آمريكا خردادماه امسال گفته بود كه تورم باال اصلي ترين دليل 
باال بودن شــاخص فالكت اقتصادي در ايران و كاهش ارزش 
ريال، مهم ترين عامل باال بودن تورم است. به گفته او در شرايطي 
كه تأثير ساير متغيرها را ثابت بدانيم، ميزان رضايت مردم يك 
كشور از وضعيت اقتصادي زماني به اوج مي رسد كه شاهد يك 
رشــد اقتصادي قوي، نرخ بيكاري و تورم پايين و نرخ بهره كم 
باشيم. اســتيو هانكه در رابطه با رتبه ايران در شاخص فالكت 
طبق شــاخص تعديل يافته فالكت گفت: در بين 156كشور 
رتبه بندي شده، ايران در رده هشــتم قرار مي گيرد. باالترين 
ميزان فالكت اقتصادي هم مربوط به كشورهاي ونزوئال، لبنان، 

زيمبابوه، سودان، سوريه، آرژانتين و تركيه است.

جزئياتساخت40شهركجديدبرايخانهاوليها
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

چه عاملي باعث شده شهرك سازي 
به عنوان ابزاري براي كمك به حل مشــكل 

كمبود مسكن مطرح شود؟
ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني كه در 
تعهد دولت اســت، موضوعــات مختلفي ازجمله 
تأمين مالي، خدمــات، تســهيالت و مجوزها را 
شامل مي شود. البته موضوع كليدي، تأمين زمين 
اســت. براي تأمين زمين گزينه هــاي مختلفي 
داريم، مثل ظرفيت دروني شهرها، اعم از فرسوده، 
حاشــيه اي و اراضي باير داراي كاربري مسكوني 
داخل شــهرها كه مي توانند با تســهيل از لحاظ 
قوانين و مقررات و صدور مجوزها وارد بازار مسكن 
شوند. نكته ديگر اينكه ناگزير هستيم در برخي از 
جاها الحاقاتي به شهرهاي موجود انجام دهيم كه 
در حال بررسي و اقدام است. در اين ميان بايد به 
اين نكته نيز توجه كرد كه شهرهاي ايران عموماً 
در بسترهاي كشــاورزي قرار گرفته اند و توسعه 
افقي آنها به از دست رفتن بسياري از ظرفيت هاي 
زيســت محيطي و كشــاورزي منجر خواهد شد، 
ازاين رو ناگزير هستيم توســعه منفصل را مدنظر 
قرار دهيم. توسعه منفصل، يا در قالب شهرك انجام 
مي شود كه خارج از محدوده و حريم شهرهاست 
و مقياس آن كوچك اســت و حداكثــر 30هزار 
نفر جمعيت مي تواند در آن ســاكن شــود، يا در 
قالب توسعه شهرهاي جديد است كه محدوديت 
جمعيتي ندارد، ما همين اآلن شهرهايي با ظرفيت 
جمعيت پذيري باالي 500هــزار نفر هم داريم. از 
اغلب اين ابزارها، به غير از ابزار شهرك سازي، در 
طول سال هاي بعد از انقالب استفاده كرده ايم، اما 
احداث شــهرك، ظرفيتي بوده كه استفاده نشده 

است.
چــه تضمیني وجــود دارد كه در 
احداث شهرك ها، مشكالت تأمین زيرساخت 
نظیر برخي پروژه هاي بزرگ مسكن مهر ايجاد 

نشود؟
شهرك سازي محاسني دارد؛ اوالً شهرك ها عموما 
از شــهر مادر فاصله طوالني ندارد و دسترسي آن 
به متن شهر سخت نيست، درحالي كه شهرهاي 
جديد، در دسترســي به شــهر مادر مشــكالتي 
داشــتند. در حقيقت شــهرك يك جامعه كاماًل 
مستقل اســت كه هدف گذاري ايجاد آن، تأمين 
مسكن كالنشهري اســت، مقياس آن هم كوچك 
است و از نظر تأمين زيرساخت كالن و دسترسي 

هم، هزينه زيادي براي آن متصور نيستيم.
ايده شهرك ســازي از كجا شكل 

گرفت؟
در سال 99يك دستورالعمل شهرك سازي نوشتيم 
و فرايند توسعه شــهرك ها را تصويب كرديم. از 
آن زمان در مناطقي كه معضل كمبود مســكن 
داشته ايم، يعني نياز به مســكن باال بود و توسعه 
دروني شهر پاسخگو نبود و همچنين امكان الحاق 
مناطق جديد به شــهر مادر نيز وجود نداشــت، 
گزينه ايجاد شهرك مسكوني را مدنظر قرار داديم 

و شناسايي اراضي دولتي را آغاز كرديم تا مطالعات 
مكان يابي و امكان سنجي شــهرك و فرايندهاي 
ديگر را انجام دهيم. درنتيجه اين مطالعات، تاكنون 
امكان ساخت 40شهرك استخراج شده كه البته 
بايد مراحل تصويب را بگذرانند، يعني از شــوراي 
برنامه ريزي توسعه استان مجوز بگيرند و در نهايت 
ســاخت آنها به تأييد شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران نيز برســد تا مــا بتوانيم عمليات 

اجرايي شهرك ها را آغاز كنيم.
با اين حســاب، يعني برنامه ريزي 
براي احداث شهرك ها قبل از تصويب قانون 

جهش مسكن آغاز شده است؟
در زمان مطرح شــدن موضوع شــهرك ها، طرح 
جهش توليد مسكن در دســتور كار مجلس بود و 
دولت نيز اجراي طرح اقدام ملي مسكن را پيگيري 
مي كرد. در اين وضعيت بررســي هاي كارشناسي 
نشــان مي داد بايد برنامه اي براي كمك به تأمين 
مسكن مناسب داشته باشيم تا هم متولي مسكن 
گزينه هايي براي اجراي قانــون جهش توليد در 
اختيار داشته باشــد و هم براي خانوارهاي هدف 
قانون جهش توليد مسكن، يعني خانوارهای فاقد 
مسكن و خانه اولي ها، محيط هاي مساعد زندگي 

تأمين شود.

تاكنــون مطالعات ســاخت چند 
شهرك مسكوني به اتمام رسیده است؟

تاكنون شركت عمران شهرهاي جديد، مطالعات 
كارشناسي ساخت 40شــهرك مسكوني جديد 
را در 14اســتان، با ظرفيت احــداث 132هزار و 

200واحد مسكوني، آغاز كرده است.
چه تعــداد از اينهــا در محدوده 

پايتخت قرار دارند؟
 از اين تعداد 3شــهرك در منطقه كالنشــهري 
پايتخــت يعني اســتان هاي تهــران و البرز قرار 

دارد. 2شــهرك با مســاحت هزار و 438هكتار و 
ظرفيت احداث 16هزار و 670واحد مســكوني و 
جمعيت پذيري 55هزارنفري در استان تهران در 
دســتور كار قرار دارد. از اين شهرك ها يكي به نام 
شهرك فردوس در منطقه شرق تهران و ديگري 
در قسمت جنوب غربي تهران، در منطقه شهريار، 
شناسايي شــده و مطالعات آنها به انجام رسيده 
است. طرح ساخت اين دو شــهرك در حال سير 
مراحل تصويب استاني اســت. يك شهرك هم با 
مساحت 300هكتار، جمعيت پذيري 26هزار نفر 
و ظرفيت احداث 7هزار و 880واحد مسكوني، در 
استان البرز در حال طي مراحل استاني است. ما بعد 
از طي مراحل استاني براي اين شهرك ها مي توانيم 
برنامه ريزي عمليات اجرايي و آماده سازي تأمين 
زيرســاخت و احداث واحدهاي مسكوني را انجام 

دهيم.
جانمايي شهرك هاي تهران مشخص 

شده است؟
هنوز نقشــه ها و محدوده شــهرك تأييد نشده و 
براي اينكه مشكلي نظير تحريك زمين خواران و 
سوءاستفاده به وجود نيايد، بعد از تكميل مراحل 
تصويب استاني و تأييد در شوراي عالي شهرسازي 

و معماري اعالم مي شود.
وضع در ساير استان ها چگونه است؟

در ساير اســتان ها هم مطالعات شهرك سازي به 
اين شرح است: در اســتان اصفهان يك شهرك 
به مســاحت هزار و 459هكتار، جمعيت پذيري 
29هزار نفر و ظرفيت احداث 8هزار و 790واحد، 
در استان كردستان يك شهرك با نام نيشتيمان 
با مســاحت 403هكتار، جمعيت پذيري 27هزار 
نفر و ظرفيت احداث 8هزار و 180واحد مسكوني 
مدنظر قرار گرفته و در 6شــهر اســتان مازندران 
نيز ســاخت 10شــهرك با مجموع مســاحت 
737هكتار، جمعيت پذيري 60هزار و 100نفري 
و ظرفيت احداث 18هزار و 210واحد مســكوني 
برنامه ريزي شده است. در استان گلستان 7شهرك 
در 7شهرســتان به مســاحت هزار و 820هكتار 
براي ســاخت 26هزار و 820واحد مســكوني و 
جمعيت پذيري 88هزار و 500نفر احداث خواهد 
شد و در استان آذربايجان شــرقي نيز 2شهرك 
احداث مي شــود كه يكي در دست مطالعه است 
و ديگري با مساحت 269هكتار و جمعيت پذيري 

25هــزار و 800نفر در قالب 7هــزار و 820واحد 
مســكوني احداث مي شــود. همچنين در استان 
هرمزگان 2شــهرك با مســاحت 865هكتار، در 
كرمان يك شهرك با مســاحت 350هكتار و در 
اردبيل يك شهرك با مساحت 285هكتار احداث 
خواهد شد ضمن اينكه در استان فارس 7شهرك، 
يزد 3شهرك و در اســتان هاي خراسان جنوبي و 

سمنان يك شهرك احداث مي شود.
چرا در برخي استان ها مثل مازندران 

تعداد شهرك ها زياد است؟
در مازندران و برخي ديگر از اســتان ها، دسترسي 
به اراضي ملي مناسب براي ساخت مسكن بسيار 
اندك و محدود و سخت است و از آنجا  كه شهرك ها 
بايد در اراضــي منابع طبيعي مكان يابي شــوند، 
چاره اي جز مكان يابي شــهرك هاي كوچك در 

مناطق نزديك به شهرهاي مادر وجود ندارد.
تعداد شهرك ها براي ساخت مسكن 

به همین 40شهرك محدود مي شود؟
طرح ساخت اين 40شــهرك به نتيجه رسيده و 
مطالعات براي احداث شــهرك هاي جديد ادامه 
دارد. در شــرايط فعلي هــم مطالعاتي در مناطق 

داراي مشكل كمبود مسكن در دستور كار است.
يعني امكان افزايش تعداد شهرك ها 

وجود دارد؟
قطعاً تعداد شهرك ها مي تواند گسترش پيدا كند. 
نكته قابل توجه اين است كه فقط شركت عمران 
شــهرهاي جديد عرضه كننده زمين براي مسكن 
دولتي نيست بلكه در همه هزار و 400شهر موجود 
در كشور، برنامه هايي در قالب سازمان ملي زمين 
و مسكن و ادارات كل راه و شهرسازي براي تأمين 
زمين وجود دارد و شهرك ها فقط يك قطعه از پازل 

حل مشكل كمبود مسكن است.
ما چند تجربه موفق قديمي مانند 
شهرك غرب و اكباتان را براي شهرك سازي 
از گذشــته در اختیار داريــم. برنامه ريزي 
شهرك هاي جديد به اين نمونه ها شباهت دارد 
يا فقط قرار اســت مانند پروژه مسكن مهر به 

احداث پروژه هاي عمودي مسكن اكتفا شود؟
نمي توان حكم كلي داد اما همانگونه كه در تهران 
فضاهاي بلندمرتبه با فضاي باز مناسب وجود دارد 
كه جزو سكونتگاه هاي مطلوب محسوب مي شود، 
همزمان در مكان هايي هــم خانه هاي كم طبقه و 

آيا ماشین اقتصادي دولت از ترمز مطمئن براي مهار 
تورم برخوردار است؟

سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد مي گويد: 
دولت سيزدهم در شــهريورماه امسال بدون 
حتي يك ريال اســتقراض جديــد از بانك 
مركزي توانســته اســت بودجه خود را تاميــن و زودتر از 
پايان شــهريورماه حتي حقوق كاركنان دولت را واريز كند. 
گفته هاي اين عضو كابينه نشانه هايي از اميدواري براي ترك 

اعتياد كسري بودجه دولت به چاپخانه بانك مركزي را تقويت مي كند، مشروط بر اينكه 
دولت تنخواه باالي 50هزار ميليارد توماني قرض گرفته از بانك مركزي را به موقع تسويه 
و در ماه هاي آينده هم هزينه هاي جاري اش را بدون نياز به پول پرقدرت و تورم ساز بانك 

مركزي تامين كند.
چالش اصلي دولت سيزدهم در ماه هاي نخســت، براي مهار تورم اين است كه بتواند از 
سرعت رشد قيمت ها بكاهد زيرا براساس آخرين برآورد مركز آمار، نرخ تورم ماهانه در 
شهريورماه 3.9درصد بوده كه به گفته وزير اقتصاد خبر بسيار ناخوشايندي است و اين 
نرخ بايد حتما در ماه هاي آينده كنترل شود. البته همانگونه كه خاندوزي مي گويد، نرخ 
تورم از افزايش نرخ ارز و فشار كسري بودجه ماه هاي نخســت سال در فشار قرار دارد. 
انتظار براي مهار تورم در ماه هاي نخست امسال سخت محقق خواهد شد و به گفته وزير 
اقتصاد، سياســت اقتصادي با تأخير، تأثير خود را خواهد گذاشــت و دولت با 50 هزار 
ميليارد تومان كسري بودجه در 4 ماه نخست امسال از بانك مركزي استقراض كرد كه 

اين موضوع خود را در ماه هاي ششم و هفتم نشان مي دهد.
رســيدن نرخ تورم، به روايت بانك مركزي، به محدوده 60درصد نگران كننده شــده و 
دولت تالش دارد جلوي پيشــروي هرچه بيشــتر تورم را بگيرد. اما چگونه؟ خاندوزي 
مي گويد: دولت ســيزدهم براي كنترل افزايش قيمت ها اقدام هايي را در دســتور كار 
قرار داده ازجمله كنترل نوســانات نرخ ارز از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات كه 
در دستور كار قرار گرفته است. كسري بودجه 400هزار ميليارد توماني دولت در سال 
جديد، فرضيه نزولي شــدن نرخ تورم در ماه هاي آينده را كمرنگ كرده، اميد بستن به 
گشايش در درآمدهاي نفتي ازجمله افزايش فروش نفت و ميعانات به اين معناست كه 
به احتمال زياد دولت سناريوي خود را بر به ثمر رسيدن مذاكرات در يكي از جبهه هاي 
هسته اي يا توافق هاي دوجانبه و چند جانبه با شــركاي تجاري، متمركز كرده تا از اين 
مسير بتواند بخشي از درآمدهاي خود را از محل درآمدهاي ارزي پوشش دهد و از اعتياد 
بودجه دولت به منابع پرقدرت بانك مركزي بكاهد. خاندوزي مي گويد: تداوم اين اقدام ها، 
مي تواند كنترل تورم و كشيده شدن ترمز افزايش قيمت ها را در پي داشته باشد؛ هرچند 
ممكن است با چند ماه فاصله، تأثير بگذارد. به نظر مي رسد سياست حمله دولت به تورم 
بيشتر در اليحه بودجه 1401 متمركز خواهد شد، وزير اقتصاد اميدوار است با تغييرات 
در اليحه بودجه سال آينده، كسري تراز عملياتي بودجه به حداقل برسد كه نتيجه آن 
كاهش نرخ تورم در سال آينده خواهد بود. ســيدابراهيم رئيسي قول داده نرخ تورم در 
پايان سال دوم عمر دولت  به محدوده 20درصد برسد. تحقق اين وعده رئيس جمهوري 
بدون اصالح جدي در ســاختار بودجه دولت و اصالح نظام بانكــي و مديريت ترازنامه 
بانك ها از يك ســو و تالش براي افزايش درآمدهاي ارزي دولت از سوي ديگر، سخت و 
پيچيده خواهد بود. احسان خاندوزي به عنوان جوان ترين وزير اقتصاد ايران در آزمون 
سخت مبارزه با تورم چه دستاوردي خواهد داشت و آيا ماشين اقتصادي دولت از ترمز 
مطمئن براي كشيدن افسار تورم برخوردار است؟ اين عضو كابينه دولت سيزدهم خود 
نيك مي داند كه با توجه به روند شاخص هاي كالن اقتصادي به ويژه متغيرهاي پولي، مهار 
تورم در كوتاه مدت آن هم بدون نرخ تورم هدفگذاري شده آسان نخواهد بود مگر اينكه 
بانك مركزي نرخ تورم هدف را احيا و اعالم كند و متناسب بر آن تيم اقتصادي دولت به 
خط قرمز تعيين شده رئيس جمهور پايبند باشد و از هرگونه تصميم اقتصادي كه به رشد 

پايه پولي منجر شود، خودداري كند.

همشهري براساس آخرين نرخ بيكاري و تورم بررسي كرد

شاخص فالكت 20 استان ايران در محدوده ريسك
 محاسبات همشهري نشان مي دهد 8 استان ايران از حيث شاخص فالكت، در محدوده باالي 60درصد جاي گرفته اند

 قانون جهش تولید مسكن براي ســاخت 4میلیون واحد مسكوني در 4سال به زودي اجرايي 
خواهد شد و شركت عمران شهرهاي جديد كه در طرح مسكن مهر با ساخت شهرهاي جديد 
نقش پررنگي در احداث مسكن مهر به خصوص در حومه تهران برعهده داشت، حاال با برنامه 
شهرك سازي وارد میدان شده اســت. حبیب اهلل طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي و 
مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در گفت وگو با همشهري، ضمن تشريح برنامه احداث 
شهرك هاي جديد براي حل معضل مســكن، به برخي پرسش ها در مورد ماهیت شهرك هاي 

جديد و محاسن و مزيت هاي آنها پاسخ مي دهد.

پراكنده احداث شده كه امكانات و زيرساخت هاي 
مناسب براي آنها فراهم نيســت و جذابيتي براي 
ســكونت ندارد. اصــل موضوع اين اســت كه در 
طراحي و برنامه ريزي ها با پيش بيني همه امكانات 
و ظرفيت ها و همچنين موضوعات مربوط به منظر، 
مسائل آب وهوايي و ساير زمينه ها، تعيين كننده 
خط مشي ما هست. مطالعات طرح تفصيلي و طرح 
جامع مسكن حتي در مورد جنس خاك و زمين 
نيز مســير حركتي ما را براي احداث شهرك هاي 
جديد تعيين مي كند و شرايط، مقتضيات و حتي 
گرايش هاي مردم هم مي تواند در ساختار شهرك 

تعيين كننده باشد.
مكان يابي نادرســت براي احداث 
مســكن مهر در هشــتگرد و برخي فازهاي 
پرديس، هزينه و زحمت زيادي براي تكمیل 
مســكن مهر ايجاد كرد؛ حاال تضمیني وجود 
دارد كه در مقوله احداث شهرك ها و شهرهاي 
جديد فقط به افزايش آمار به هر قیمتي توجه 

نشود؟
موضوعي كه بعضاً در ساخت مسكن مهر مغفول 
بود و اين بار مدنظر خواهد بود اين اســت كه در 
ساخت شهرك هاي جديد سعي مي كنيم تأمين 
خدمات را همگام با توسعه مسكوني پيش ببريم 
زيرا بلوك ها و واحدهاي مســكوني زماني ارزش 
پيدا مي كنند كه امكانات و زيرساخت هاي شهري 
براي آنها فراهم باشد. سعي ما اين است كه عمليات 
اجرايي را همزمان در دو حوزه احداث مســكن و 
تأمين زيرساخت پيش ببريم تا وقتي كار احداث 
مسكن تمام مي شود، محيط مسكوني هم شكل 
گرفته باشد و خدمات روبنايي و امكانات و خدمات 
عمومي موردنياز مردم با استفاده از مد اقتصادي 
مناســب و بهره گيري از ســرمايه گذاري بخش 

خصوصي  فراهم شده باشد.
يك سؤال اين است كه چرا مسكن 
دولتي در مناطق مرغوب و اعیان نشین احداث 

نمي شود؟
شهر تهران در طرح جامع مسكن با محدوديت هاي 
توسعه مواجه اســت و مالحظات مختلفي وجود 
دارد. ممكن اســت برخي اراضــي در اين مناطق 
موجود باشد كه به علت قرارگيري در آبخوان ها يا 
روي گسل ها براي توسعه شهري مناسب نباشد. 
اينهــا موضوعاتي اســت كه وقتــي برنامه ريزي 
مي كنيم بايد همه مورد توجه قرار گيرد. در مورد 
شهرك هاي جديد نيز مكان يابي ها با لحاظ همه 
اين موارد بوده و ازآنجا  كه پرونده شهرك ســازي 
بسته نمي شود، ممكن اســت گزينه خاصي براي 
ساخت شهرك جديد در اين مناطق مطرح شود 
و بعد از ارزيابي هاي فني و زيست محيطي، بتوان 

اقدام كرد.
جامعه هدف مسكن دولتي، اقشار 
فقیر و متوسط رو به پايین هستند. اين مسئله 
در جانمايي شــهرك ها در مناطق پرطرفدار 

تهران اثري ندارد؟
در تهران، منطقه شــمال تهــران را داريم كه با 
محدوديــت ارتفاعــي 1800متر از ســطح دريا 
مواجه است و ذخيره گاه طبيعي كوهستان تهران 
محسوب مي شــود كه حركت كردن براي توسعه 
شــهر در اين محدوده جزو خــط قرمزهاي طرح 
جامع شهري اســت. اصاًل موضوع اين نيست كه 
طبقه متوسط يا كم درآمد به شمال راه پيدا نكند 
اما وزارت راه و شهرســازي بــراي تعيين مكان 
احداث مسكن دولتي بايد ضمن پايبندي به خط 
قرمزهاي كارشناسي، زمينه را براي توسعه مناسب 
سكونتگاه ها فراهم كند. ذخيره گاه هاي طبيعي، 
چشم اندازهاي باارزش، آبخوان ها و همجواري با 
گسل ها موضوعات خاص و خطوط قرمز در توسعه 
شهري است و وقتي حاكميت مكان يابي مي كند 

به همه اين اصول پايبند خواهد بود.
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تقاضا براي خريــد ارز افزايش يافته و  دالر
صرافي ها شلوغ است، اين روند موجب 
شده روند صعودي قيمت ارز حتي آخر 
هفته هم متوقف نشــود. ديروز، جمعه، در يك روز 
تعطيل، قيمت هر دالر آمريكا تا 28هزار و450تومان 
پيشروي كرد. آن دسته از فعاالن و تحليلگران بازار كه 
با همشــهري گفت وگو كرده اند، مي گويند: به دليل 
فشــار هايي كه در حال وارد شــدن به بازار ارز است 
چشم انداز چندان اميدبخشي براي كاهش قيمت ارز 
وجود نــدارد؛ بنابر اين بايــد اقداماتــي را از 3 بعد 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي جلوگيري از 

نوسان هاي ارزي در پيش گرفت.
به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا از ابتداي 
خرداد تاكنون 23درصد رشــد كرده است كه به نظر 
مي رســد اين روند همچنان ادامه داشــته باشد. با 
ادامه چنين روندي نگراني ها از تداوم رشــد قيمت 
دالر بيشتر شده است زيرا افزايش نرخ دالر مي تواند 
به تشديد تورم منجر شود. با توجه به آنكه نرخ تورم 
ســاالنه در پايان تابستان امســال، به 45.8درصد 
رسيده است رشد بيشتر نرخ ارز مي تواند فشار تورمي 
بيشتري را بر برخي دهك هاي درآمدي و هزينه اي در 
جامعه ايران وارد كند. با وجود اين، برخي تحليلگران 
تكنيكال، احتمال عبور قيمــت دالر از مرز 32هزار 
تومان را منتفي نمي دانند. از نظر تكنيكي درصورتي 
كه قيمت دالر از اين مرز كه سقف تاريخي در مهرماه 
سال گذشته است، عبور كند، سرعت رشد قيمت دالر 

بيشتر خواهد شد.

چشم انداز قيمت دالر
به زعم تحليلگران، به لحاظ بنيــادي، قيمت دالر از 
3 ناحيه تحت فشــار اســت؛ در گام اول قيمت دالر 
تحت تأثير تورم در بلندمدت با رشد مواجه مي شود، 
چون حجم نقدينگي به محدوده 4000هزار ميليارد 
تومان رسيده و كسري بودجه دولت در حال افزايش 
است نمي توان چندان اميدوار بود كه تورم و به دنبال 
آن قيمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شــود. عامل 
دومي كه به قيمت ارز فشار وارد مي كند، تحريم هاست 
كه جريان ورود ارز را به كشــور محــدود كرده، اين 
عامل از سال1397 با خروج آمريكا از برجام تشديد 
شده است. عامل سومي كه در كوتاه مدت به بازار ارز 
فشــار وارد كرده و عمدتا تحت تأثير عامل دوم يعني 
تحريم هاســت، بلوكه شــدن ارز هاي ايران در ساير 
كشور هاست، به نظر مي رسد اثر اين عامل همچنان 
ادامه دارد و شركت هاي ايراني همچنان براي بازگشت 

ارز هاي صادراتي خود با مشكل مواجهند.
با توجه به فشــار هايي كه از اين 3ناحيــه به بازار ارز 
وارد مي شــود چندان نمي توان انتظار داشت قيمت 
ارز با نزول مواجه شــود؛ به ويژه آنكه با توجه به رشد 
نقدينگي و افزايش كسري بودجه دولت، چشم انداز 
چندان روشــني براي كاهش نرخ تورم به عنوان يك 
عامل بلندمدت و پايدار وجود ندارد. به لحاظ تكنيكي 
نيز تحليلگران اعتقــاد دارند قيمــت دالر با وجود 
محرك هاي بنيــادي توانايي عبوراز مــرز 40هزار 
تومان را دارد؛ مگر اينكه عوامل فشار بر بازار ارز حذف 
شود. نيما آزادي، يك تحليلگر تكنيكي، در اين باره 
مي گويد: در بلندمدت پيش بيني مي شــود قيمت 

دالر به سمت هدف 44-39هزار تومان حركت كند.

بازگشت ارز هاي صادراتي 
به زعم اقتصاددانان، راه حل فوري براي جلوگيري از 
رشد قيمت ارز، بازگشــت ارزهاي بلوكه شده ايران 
در ساير كشور هاست كه گفته مي شــود رقم آن به 
36ميليارد دالر رسيده است. به نظر مي رسد دولت هم 
به پيشنهاد اقتصاددانان توجه كرده و ظرف روز هاي 

گذشته اقداماتي براي بازگشت ارزهاي صادراتي ايران 
از ساير كشورها آغاز شده است. ديروز بهرام شكوري، 
رئيس كميته مشترك بازرگاني ايران و ژاپن خبر داد: 
سفير ايران در ژاپن و همچنين وزير امور خارجه در 
حال پيگيري موضوع پول هاي بلوكه شــده ايران در 
ژاپن هستند و رئيس جمهوري هم درگير اين موضوع 
است. به گفته او ميزان پول بلوكه شده ايران در ژاپن 
3ميليارد دالر است و به نظر مي رسد به زودي شاهد 

خبرهاي خوبي باشيم.
همزمان برخي خبر ها نشان مي دهد ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي كره اي نيز در تداوم سياســت بازگشت 
ارزهاي صادراتي است. اطالعات موجود نشان مي دهد 
حجم ارز هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي به بيش 
از 8ميليارد دالر رسيده اســت و ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي از اين كشــور، مي توانــد كره جنوبي را 
مجبور كند تا بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران 
را آزاد كند. اهميت آزاد سازي  اين منابع از اين جهت 
است كه مي تواند در كوتاه مدت روند عرضه را تقويت 
كند و مانع رشد بيشتر قيمت دالر شود. اباذر براري، 
كارشناس اقتصادي، با بيان اينكه ميزان ارز خارجي 
و مشخصا دالر در اقتصاد ايران كاهش يافته و مابازاي 
آن ارزش پول ملي هم كم شده توضيح مي دهد: اين 
رويه بايد برعكس شــود و به روال خود بازگردد. بايد 
مدل هايي مورد توجه قرار گيرد كه براســاس آن ارز 
ناشي از صادرات به كشــور برگردانده شود، تا موازنه 

ريال و دالر مثبت و پول ملي تقويت شود.

راهكار بلندمدت و ميان مدت 
همزمان با رويكرد هاي كوتاه مــدت، اقتصاددانان به 
دولت پيشنهاد مي كنند در ميان مدت با رفع تحريم ها 
جريان ورود ارز به كشور را تقويت كند و در بلندمدت 
گام هاي اساســي براي كاهش تورم بــردارد. اگرچه 
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد با بيان اينكه افزايش 
تورم در شهريور به هيچ وجه مطلوب نيست اعالم كرد: 
با اقداماتي كه انجام خواهد شد ترمز افزايش قيمت ها 
كشيده مي شود، اما اقتصاددانان اعتقاد دارند با وجود 
افزايش كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي، دولت 
راه سختي را براي كنترل تورم و در نهايت حفظ ارزش 

پولي ملي در پيش دارد.
عباس علوي راد، كارشــناس اقتصــادي در اين باره 
مي گويد: تقويت ارزش ريال به پيش نيازهاي اساسي 
در اقتصاد ايران و متغيرهاي كالن نياز دارد كه به نظر 
مي رسد اگرچه توان ســوق دادن جهت گيري ها به 
سمت اين متغيرها در ميان و بلندمدت موجود است، 
اما آثار و پيامدهاي  آن قاعدتا به زودي ظاهر نخواهد 
شد؛ بنابراين يكسري اصالحات اساسي براي دنبال 

كردن آن نياز است كه بايد جدي انگاشته شود.
او اضافه مي كند: جريان اقتصادي چه از نظر داخلي و 
چه بين الملل بايد به اين سمت برود كه آتش انتظارات 
تورمي در مرحله اول بيشــتر از اين برآشفته نشود. 
در اين بين كنترل رشــد تورم گام اول به حســاب 
مي آيد زيرا زماني كه انتظارات تورمي باال باشــد، در 
واقع جنب و جوش هم زياد خواهــد بود؛ پس در اين 
شرايط بايد روند را معكوس كرد. او با بيان اينكه بايد 
از تورم هاي دورقمي پايدار در كشور فاصله گرفت و 
راه حل هم اين است كه نقدينگي در سيستم بانكي 
متناسب با رشد اقتصادي باشد تأكيد مي كند: چنانچه 
درصدد باشيم تا در ميان يا بلندمدت تقويت ريال را 
در دست داشته باشيم، راه حل آن مهار تورم است كه 
بخش زيادي از آن هم با كنتــرل جريان نقدينگي و 
متناسب كردن با رشد اقتصادي ايران حاصل مي شود، 
مابقي به مــواردي مانند اصالح ســاختاري، احياي 
صادرات نفت يا جهش در بحث صادرات غيرنفتي و 

حضور موفق در صادرات غيرنفتي بازمي گردد.

با توجه بــه ممنوع بــودن واردات 
لوازم خانگي، علت اصلي دستور اخير رهبري و 
تأكيد ايشان بر ممنوعيت واردات لوازم خانگي 

سامسونگ و ال جي چيست؟
مصوبه چندي پيش وزارت خزانه داري آمريكا براي 
استفاده از دارايي هاي بلوكه شده ايران در ژاپن و كره، 
براي واردات اقالم غيرتحريمي، موجب شــد برخي 
توليد كنندگان بزرگ لوازم خانگي نگران آن شــوند 
كه به بهانه گراني و كمبود برخي انواع لوازم خانگي، 
واردكنندگان از اين شرايط استفاده و به جاي واردات 
مواداوليــه و قطعات، بــه واردات كاالي نهايي اقدام 
كنند. در واقع توليد كنندگان با درخواســت از مقام 
معظم رهبري، به نوعي پيشدســتي كردند تا كاالي 
نهايي وارد نشود. پيش از اين نيز توليد كنندگان لوازم 
خانگي در نامه هايي به رئيس جمهوري، وزير صنعت، 
كميســيون صنايع و مركز پژو هش هــاي مجلس، 
براساس ماده 16قانون استفاده حداكثري از توان توليد 
داخل، خواستار تداوم و تسري ممنوعيت و محدوديت 
واردات كاالهاي ساخته شده لوازم خانگي، در برنامه 
هفتم توسعه شدند. در واقع با حمايت قاطع رهبري، 
به طور شفاف و روشن مشخص شد فعال امكان ورود 

لوازم خانگي وجود ندارد.
يعني معتقديد مجــوزي كه وزارت 
خزانه داري آمريكا صادر كرده بود، محرك نگارش 

نامه توليدكنندگان بوده است؟
مجوز وزارت خزانه داري آمريكا براي واردات برخي 
كاالها به شكل كلي بود، يعني از نوع لوازم خانگي يا 
برندي خاص اسمي برده نشده بود، بلكه اعالم شده 
بود ايران مي تواند از محل پول هاي بلوكه شده خود 
در 2 كشور ژاپن و كره جنوبي اقالم غيرتحريمي را وارد 
كند، اين اقالم مي تواند شامل انواع قطعات و مواداوليه 
توليد از خــودرو گرفته تا نفت و... باشــد. اما برخي 
دوســتان تا نام كره جنوبي در اين مجوز مطرح شد، 
پيشدستي كردند و خواستار ممنوعيت واردات لوازم 
خانگي كره اي شدند. در نتيجه، ابالغيه اخير تفاوت يا 
تغييري در ضوابط و مقررات و تداوم ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي ايجاد نكرده است. البته از آنجا كه برنامه 
ششم توسعه سال هاي پاياني خود را سپري مي كند، 
توليد كنندگان خواستار آن هستند تا در تدوين برنامه 
هفتم نيز درصورت صالحديد حاكميت، ممنوعيت 

واردات لوازم خانگي تمديد شود.
به نظر شما اين مصوبه تا چه حد موجب 

بهبود شرايط توليد و بازار لوازم خانگي مي شود؟
نامه اخير مقام معظم رهبري روشــن و شفاف است، 
توليد كنندگان بايد قدر اين فرصت طاليي را بدانند 
و از آن استفاده كنند. اين نامه تكليف مشخصي را بر 
دوش توليد كنندگان داخلي مي گذارد، در اين شرايط 
بايد توليدكنندگان داخلي براساس برنامه زمانبندي 
مشــخصي كه ارائه مي كنند، به سرمايه گذاري براي 
توســعه بخش هاي تحقيق و توسعه، ارتقاي پيوسته 
كيفيت و فناوري در واحدهاي توليدي، تعديل و كاهش 
هزينه هاي توليد و منطقي سازي  قيمت كاالي نهايي 
اقدام كنند. به نوعي بايد با ارتقاي پيوسته لوازم خانگي 

توليد داخل از طريق همكاري با شــركت هاي دانش 
بنيان و مراكز نوآوري، تعميق ساخت داخل و حمايت 
كامل از قطعه سازان زمينه ثمربخشي ابالغيه رهبري 

را براي رشد توليد و رضايت مشتريان فراهم كنند.
برخــي نگــران تشــديد انحصار 
توليدكنندگاني هستند كه در سال هاي گذشته 
توفيق چنداني در بهبود كيفيت و كاهش قيمت 
تمام شــده نداشــته و بر طبل افزايش قيمت 

مي كوبند، نظر شما چيست؟
اين نگراني درست است و منتفي نيست. اين احتمال 
وجود دارد تا برخي از اين فرصت سوءاستفاده كنند. 
اين موضوع در نشســت انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران مطرح و اعالم شد كه نامه اخير رهبري تكليف 
بزرگي بر دوش توليد كنندگان است، زيرا نمي شود 
رهبري از اعتبــار خود خرج كند امــا خداي ناكرده 
برخي توليد كنندگان به دنبال مســائل حاشيه اي، 
سوءاســتفاده و ايجاد انحصار باشــند. بر اين اساس 
نظارت مستمر دولت براي مقابله با قاچاق كاال و پايش 
بهبود كيفيت و كاهش هزينه تمام شده و قيمت لوازم 
خانگي توليد داخل براساس برنامه زمانبندي اعالم 
شده، ضرورتي انكارناپذير براي استفاده از فرصت ناشي 
از نامه اخير رهبر معظم انقالب است. با دستور رهبري 
وظايف سنگيني بر عهده فعاالن اين صنعت گذاشته 
شده و براي تحقق اين اهداف كانون هماهنگي دانش، 
صنعت و بازار لوازم خانگي را با حمايت معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري تشكيل داديم كه وظيفه 
اصلي آن شناسايي چالش هاي صنعت لوازم خانگي 

در زمينه فناوري است.
چرا ممنوعيت واردات لوازم خانگي طي 
چند سال گذشته به بهبود كيفيت و اقبال مشتريان 
به محصوالت توليد داخل منجر نشده؛ چه تضميني 

براي استفاده از فرصت اخير وجود دارد؟ 
ممنوعيــت ورود لــوازم خانگي از ســال 97اعمال 
شده، اين دغدغه همه اســت كه در عين حمايت از 
توليد كننده داخلي، حقوق مصرف كننده نيز رعايت 
شود. بر اين اساس نظارت مستمر دولت بر برخورد با 
قاچاق كاال و عملكرد واحدهاي توليدي ضروري است، 
اگرچه در دوره ممنوعيت روند توليد داخل لوازم خانگي 
بهبود يافته اما بايد توجه كرد كه ذائقه مصرف كننده 
ايراني به سمت خريد محصوالت كره اي تغيير كرده 
است. اكنون نيز كاالي قاچاق به دليل پرداخت نكردن 

ماليات، حقوق ورودي و... ارزانتر تمام مي شود.
پس چرا هنوز هم سهم بازار محصوالت 

قاچاق و فاقد گارانتي كره اي باالست؟ 
قبال ســهم بازار لوازم خانگي كــره اي در ايران 55تا 
60درصد بود و اكنون نيز شــاهد ســهم بازار30تا 
35درصدي لوازم خانگي قاچاق از بازار ايران هستيم 
اما اين سهم الزاما به محصوالت كره اي مربوط نيست، 
قبال نيز ســهم بازار برندهاي كره اي در محصوالت 
مختلف متفــاوت بود. مثال در تلويزيون ســهم بازار 
سامسونگ باال بود و در يخچال فريز برند ال جي سهم 
بيشتري در بازار داشت. اما اكنون عمدتا محصوالت 
قاچاق اين 2 برند با پلتفرم مصر از طريق عراق به ايران 

قاچاق مي شود.
برخي نگران افزايــش قاچاق لوازم 
خانگي هســتند، چرا توليد كننــدگان به جاي 
درخواســت ممنوعيت واردات خواستار اجراي 
قانون مبارزه با قاچاق لوازم خانگي در ســطح 

عرضه نشدند؟
 توليد كنندگان بارها خواســتار مقابله با قاچاق لوازم 
خانگي شد  ه اند، البته مي پذيرم درصورت تداوم عرضه 
لوازم خانگي كره اي قاچاق، تداوم ممنوعيت واردات اين 
اقالم دردي را از صنعت لوازم خانگي دوا نمي كند، بلكه 
حتي موجب خرسندي قاچاقچيان مي شود. بايد ديد 
قاچاقچيان چه برنامه اي براي مقابله با اين ممنوعيت 
واردات دارند. بايد حواسمان باشد كه تداوم ممنوعيت 
واردات زمينه رشد لوازم خانگي قاچاق و كمبود قطعات 
محصوالت كره اي موجود در بــازار را فراهم نكند، به 
همين دليل است كه نظارت مستمر دولت بر مسيرهاي 
قاچاق لوازم خانگي از طريق ته لنجي، كولبري، شوتي، 
مناطق آزاد يا قاچاق سازمان يافته ضروري است. اگر 
اين نظارت مستمر نباشد حتي با وجود اين نامه نيز 
جشن و سرور قاچاقچيان ادامه خواهد داشت. عالوه 
بر آن اگــر در بخش توليد داخل هــم اتفاق مثبت و 
مشهودي نيفتد كه به بهبود كيفيت و كاهش قيمت 
تمام شــده اين اقالم منجر شــود، نمي توان انتظار 
ثمربخشي اين ابالغيه را در بهبود كيفيت داخل داشت. 
واقعيت آن است كه اكنون ميزان توليد يخچال فريزر 
سايدباي سايد، ماشين ظرفشويي و اسپيلت جوابگوي 
نياز بازار نيست. زيرا سايدباي سايد 5درصد توليد لوازم 
خانگي را تشكيل مي دهد و در زمينه ماشين ظرفشويي 
يا اسپيلت يونيت، به تازگي سرمايه گذاري هايي صورت 
گرفته است. در اين محصوالت كمبود داريم و بايد با 
حمايت هدفمند از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
واحدهاي توليــدي را به تامين اين كاالهــا در بازار 

موظف كنيم.

گزارش تحليلي همشهري؛ قيمت ها در بازار ارز به كدام سو خواهد رفت؟

شواهد موجود نشان مي دهد؛ فشار متغيرهاي سياسي و 
اقتصادي بر بازار ارز افزايش يافته است

همشهري در گفت وگو با عباس هاشمي، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي، ابعاد ابالغيه رهبري را بررسي مي كند

پيش شرط هاي كارآمدي منع واردات لوازم خانگيجهت سنجي نرخ دالر
 با وجود قرار گرفتن لوازم 
خانگي در گروه 4كااليي 
و ممنوعيت واردات اين اقالم از 3سال پيش، مصوبه چندي 
پيش وزارت خزانه داري آمريكا مبني بر امكان اســتفاده از 
دارايي هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي و ژاپن، موجب 
نگراني برخي توليدكنندگان، مبني بر واردات لوازم خانگي 
كره اي، به  ازاي 7ميليارد دالر مطالبات ايران شــد. رهبر 
معظم انقالب هم در نامه اي به رئيس جمهوري اعالم كردند 

كه طبق نامه اي كه كارخانه هــاي توليدكننده لوازم خانگي 
به ايشان نوشته اند، واردات اين محصوالت باعث شكستن 
كمر توليدكنندگان مي شــود و بايد جلوي آن ســد شود، 
رئيس جمهوري نيز به وزيران ذيربط دســتور داد تا واردات 
لوازم خانگي از 2 شركت كره اي سامسونگ و ال جي ممنوع 
شود . با عباس هاشمي، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران و مديركل پيشــين دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي 

وزارت صنعت درباره ابعاد ابالغيه رهبري گفت وگو كرده ايم.

 پرسش هاي بي پاسخ درباره
ماينرهاي بورس

 خبر: ســازمان بورس در مورد كشف دستگاه اســتخراج رمز ارز 
زيرزمين بورس تهران اعالم كرد: رســيدگي بــه اين موضوع به طور 
فوق العاده در دستور كار كميته رســيدگي به تخلفات سازمان قرار 
گرفت و با توجه به اينكه بدوا چنين موضوعي با اساســنامه و رسالت 
شركت بورس نيز همخواني نداشته، موضوع به معاونت حقوقي سازمان 

ارسال شده است.
 نقد: به طور قطع مي توان گفت كشــف دستگاه ماينر يا استخراج 
رمزارز زيرزمين ســاختمان بورس اوراق بهــادار تهران، بزرگ ترين 
رسوايي در تاريخ فعاليت اين نهاد اقتصادي است كه صدمه زيادي به 
اعتبار آن وارد كرد؛ به همين دليل وقوع اين رويداد واكنش گسترده 
رسانه ها و سهامداران را در پي داشت و به صدور اطالعيه سازمان بورس 
به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه و بركناري علي صحرايي، مديرعامل 
شركت بورس اوراق بهادار تهران منجر شد. مستندات موجود نشان 
مي دهد ابهام هاي زيادي در مورد اين پرونده وجود دارد. نخستين ابهام 
در اين زمينه بركناري يا استعفاي مديرعامل بورس تهران است. علي 
صحرايي مدعي شده خود استعفا داده، اما هيأت مديره بورس تهران در 
صورت جلسه خود تأكيد كرده، هيأت مديره صحرايي را بركنار كرده 
است. البته هيأت مديره بورس تهران در اطالعيه اي كه روي سامانه 
كدال منتشر كرده مشخص نكرده نصب ماينر زيرزمين بورس تهران 
تصميم شخصي مديرعامل سابق بوده يا جمعي از مديران بورس در 
آن دخيل بوده اند؟ افكار عمومي انتظار دارد همانطور كه صورت جلسه 
بركناري مديرعامل بورس تهران روي كدال منتشر شده، صورت جلسه 
موافقت هيأت مديره با نصب ماينر در ساختمان بورس هم منتشر شود؛ 
چنان كه به گفته مديرعامل معزول شركت بورس، نصب اين ماينرها با 

تصميم و مصوبه هيأت مديره شركت بوده است.
پرسش ديگر اين است كه آيا رمز ارزهاي استخراج شده به فرد خاصي 
تعلق گرفته يا مالكيت رمز ارز هاي استخراج شــده به بورس تهران 

تعلق دارد؟
ســهامداران مي خواهند بدانند چگونه ممكن است بورس تهران كه 
خود داعيه دار شفافيت است، فعاليتي را كه مغاير اساسنامه اش است، 
به صورت پنهاني انجام داده و انجام آن در گزارش هاي مالي اين شركت 

افشا نشده است ؟
هنوز مشخص نيست آثار و تبعات چنين تخلفي براي مدير عامل بورس 
تهران چيست؟ آيا درصورت اثبات وقوع تخلف، مديرعامل بورس تهران 
و ساير مقام هاي مسئول مي توانند در ساير نهاد هاي اقتصادي، متصدي 
سمتي شوند يا اينكه متخلفان احتمالي صرفا مشمول تذكرهاي قانوني 

خواهند شد؟
سازمان بورس در اطالعيه خود اعالم كرده رسيدگي به اين موضوع 
به طور فوق العاده در دستور كار كميته رسيدگي به تخلفات قرار گرفته 
و براي بررسي كم و كيف و ابعاد تخلفات اين موضوع، مديران بورس 
تهران فراخوانده شده اند؛ با اين حال نهاد ناظر بازار سرمايه مشخص 
نكرده تبعات عدول از قوانين حاكميت شــركتي و اســتاندارد هاي 
حسابداري چيســت و هزينه هاي انجام شده براي نصب اين ماينر ها 

چگونه به ذينفعان برگشت داده خواهد شد؟

سيگار دوباره گران شد

قيمت برخي از برندهاي معروف سيگار از 2روز پيش در  سوپرماركت
بازار افزايش يافت. به گزارش همشهري، دست كم 2نام 
معروف در بازار ســيگار طي روزهاي گذشته افزايش 
قيمت داشته  و 2هزار تومان گران شــده اند. قيمت سيگار پرفروش 
وينستون مدل هاي اليت و اولترا از 18هزار تومان به 20هزار تومان 
رسيد و ايكس استايل هم 22هزار توماني شد. مصرف كنندگان سيگار 
بهمن هم در روزهاي اخير به جاي 7هزار تومان، براي هر بسته از اين 
ســيگار ايراني 9هزار تومان پرداختنــد. البته ايــن قيمت ها براي 
سيگارهايي است كه به صورت شركتي توزيع مي شوند، از آنجا كه اغلب 
سهميه سيگار شركتي كفاف تقاضاي ســوپرماركت ها را نمي دهد، 
بخشي از سيگارهاي موجود در بسياري از سوپرماركت ها به صورت آزاد 

و 2هزار تومان گران تر خريداري مي شود.
اين شرايط باعث مي شود بعضي از مشــتري ها در دو سوپرماركت با 
فاصله اندك از يكديگر، بهمن شــركتي را 9هزار تومان و بهمن آزاد 
را 11هزار تومان خريداري كنند. توليدكنندگان يا مسئوالن صنفي 
دليلي براي اين افزايش قيمت اعالم نكرده اند اما به نظر نمي رسد تغيير 
قيمت به يكي دو برند محدود بماند. اين دومين تغيير قيمت سيگار 
طي امسال اســت؛ بار اول در اواخر فروردين امســال قيمت سيگار 
30درصد افزايش يافت كه دليــل آن تغيير قوانين مالياتي و افزايش 
هزينه توليد اعالم شد. افزايش قيمت ســيگار به گفته فروشندگان 
اغلب بر ميزان خريد تأثير چنداني ندارد و بيشتر سيگاري ها با تغيير 
برند سيگارشــان با اين گراني ها كنار مي آيند. هم اكنون بازه قيمت 
ســيگارهاي موجود در بازار 7500 تا بيش از 65هزار تومان اســت. 
برندهاي خارجي مارلبرو و دانهيــل قيمت هاي باالي 40هزار تومان 
دارند. پرمشتري ترين ســيگارهاي موجود در ســوپرماركت ها نيز 
همچنان كنت و وينستون اســت كه قيمت آنها بين 12 تا 20هزار 

تومان متغير است.

قيمت فروش انواع سيگار در سوپرماركت هاي تهران )مهرماه(
قيمت هر پاكت )تومان(مشخصاتبرند 

20.000اليت / اولتراوينستون
22.000ايكس استايلوينستون

12.000آبيكمل
50.000تاچمارلبرو
55.000سفيدمارلبرو
65.000گلدمارلبرو
23.000آبياسي

10.000طالييمونتانا
12.000اولترامگنا
16.500سيلور4كنت

9.500آبي - سايز كينگبهمن 
9.000مشكيبهمن

نقد خبر

بررسي قيمت  اجزا و قطعات  تره  بار
گوشت قرمز در ميادين ميوه و 
تره بــار تهــران در ابتــدای 
پاييز99 در مقايســه با ابتدای پاييز1400، 
نشــان دهنده اين نكته است كه شيب رشد 
قيمت گوشت تازه گوسفندي در اين مراكز، 
به تبعيت از روند كلــي افزايش قيمت اين 
محصول در سطح كشور، به  مراتب كمتر از 

رشد قيمت گوشت گوساله بوده است.
 به گزارش همشهري، قيمت اجزا و قطعات 
گوشت گوسفندي با 17 تا 35درصد افزايش، 

نسبت به ابتدای پاييز ســال گذشته در هر 
كيلوگرم، بين22 تا 33هزار تومان و قيمت 
اجزا و قطعات گوشت گوســاله نيز با 33 تا 
37درصد افزايــش در هركيلوگــرم، بين 
37 تا 56هزار تومان رشــد داشته است. بر 
اين اساس؛ متوسط افزايش قيمت يكساله 
گوشت گوســفندي در مجموع، 26درصد 
و گوشت گوســاله 37درصد بوده است. در 
غرفه هاي محصوالت پروتئيني ميادين ميوه 
و تره بار در يكســال گذشته، بيشترين رشد 
قيمت مربوط به گوشت چرخ كرده مخلوط 

بوده كه با 46درصد رشــد، از هر كيلوگرم 
73هــزار تومان بــه 135هزارو400تومان 
رســيده اســت. در مقابــل، قيمــت ران 
گوسفندي با كمترين افزايش، 17.5درصد 
رشد داشته و از هر كيلوگرم 118هزار تومان 

به 143هزار تومان رسيده است. 
قيمت الشــه كامل يا شــقه گوســفندي 
18درصد افزايش داشــته و از هر كيلوگرم 
98هزار تومان به 120هزار تومان و قيمت 
دام زنــده نيز با 22.5درصــد افزايش از هر 
كيلوگرم 45هزار تومان بــه 58هزار تومان 

رسيده اســت. آخرين تغيير قيمت گوشت 
در ميادين مربوط به شهريور ماه بود، قيمت 
گوشت تازه گوسفندي از نيمه شهريور ماه 

در غرفه هاي فــروش محصوالت پروتئيني 
ميادين بين 5 تــا 10درصد كاهش يافت و 
برخي محصوالت تازه گوسفندي بين 8 تا 

12هزار تومان در هر كيلوگرم ارزان تر شدند. 
قيمت گوشت گوساله در شهريور ماه تغييري 

نداشت و بعد از5 ماه افزايش، ثابت ماند.

همشهري روند يك ساله قيمت گوشت قرمز در ميادين را بررسي مي كند

مقايسه سرعت رشد قيمت گوشت گوسفند و گوساله
شهريور ماه مرداد ماهتير ماهنام و مشخصات محصول

153.400177.200164.900خورشتي گوسفندي
138.900155.500155.500راسته بدون استخوان گوساله

138.900155.500155.500ران پاك كرده گوساله
136.600153.400153.400سردست پاك كرده گوساله

184.900206.800206.800فيله پاك كرده گوساله
94.800108.000108.000قلوه گاه گوساله

12.00012.00012.000قلم گوساله
138.900155.500155.500ماهيچه گوساله
129.400142.600142.600گردن گوساله

89.940100.000100.000دنبالچه گوساله
147.400165.600165.600خورشتي گوساله

شهريور ماه مرداد ماهتير ماهنام و مشخصات محصول
119.700138.200128.500راسته با استخوان گوسفندي
168.700194.800181.200راسته بي استخوان گوسفندي
114.200131.900122.600سردست گوسفندي با ماهيچه

104.200120.300111.900سردست گوسفندي بدون ماهيچه
132.000152.400141.700كف دست گوسفندي با ماهيچه

126.000145.500135.300كف دست گوسفندي بدون ماهيچه
75.20089.80084.800قلوه گاه گوسفندي با استخوان

78.20095.00089.700قلوه گاه گوسفندي بدون استخوان
109.800122.800114.200گردن گوسفندي

156.700181.000168.300ماهيچه گوسفندي
74.00085.40079.400دنبالچه گوسفندي

تغييرات قيمت گوشت تازه گوساله و گوسفندي در ميادين  طی3 ماه تابستان )قيمت هركيلوگرم به  تومان(

 علي ابراهيمي
خبرنگار

جمهوري آذربايجان با تحريك و همراهي كشورهاي ثالث، بازي تنش آفريني را براي 
قطع مرز زميني ايران و ارمنستان و مسدود كردن دسترسي كريدور شمال- جنوب 

ايران به اروپا و سوريه، آغاز كرده است.
به گزارش همشــهري، بعد از جنگ قره باغ كــه جمهوري آذربايجــان با عنوان 
بازپس گيري اراضي اشغال شده خود آغاز كرد و در نهايت با توافق طرفين به پايان 
رسيد، كشــور ارمنســتان در نقطه مرزي خود با ايران، اجازه برقراري يك داالن 
حمل ونقلي براي دسترسي جمهوري آذربايجان به منطقه نخجوان را صادر كرد و 
حاال تحركات و تحوالت منطقه اي حاكي از اين اســت كه جمهوري آذربايجان در 
تالش است با توهم همراهي و حمايت تركيه و پاكستان، با تصرف بخشي از خاك 
ارمنستان كه مشرف به اين داالن مرزي است، كل ارتباط زميني ايران به ارمنستان 

و دسترسي به روسيه و اروپا از اين محور را مسدود كند.
اين نقشه جمهوري آذربايجان اگرچه ازنظر محيط جغرافيايي هيچ خللي در مرزهاي 
ايران ايجاد نمي كند اما قطعه مهمي از پازل صهيونيست ها در سياست ايران آزاري 
است كه هم مؤلفه قدرت آفرين ترانزيتي ايران را تحت تأثير قرار مي دهد و هم دغدغه 
جديدي براي ايران با همسايگان ايجاد مي كند. پيش ازاين جمهوري آذربايجان با 
سختگيري در ترانزيت كاالهاي ايراني در جاده گوريس – كاپان، ايران و ارمنستان 

را ناچار كرده بود محور جايگزيني بــراي ارتباط جاده هاي خود تأمين كنند و اين 
محور بنا به گفته رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان در آبان ماه امسال 
به بهره برداري خواهد رسيد اما اگر قصد جمهوري آذربايجان براي تصرف مناطق 
جنوبي ارمنســتان در نقطه صفر مرزي ايران موفقيت آميز باشد حتي اين مسير 

دسترسي نيز ديگر ارزش نخواهد داشت.
در اين ميان، تركيه نيز با اهداف بلندپروازانه براي تبديل شدن به ابرقدرت و رهبر 
منطقه و هاب ترانزيتي منطقه اوراســيا با فعال سازي كريدور شرق به غرب تالش 
مي كند با بهره برداري از رفتارهاي هيجاني جمهوري آذربايجان، دسترسي خود به 
درياي خزر و كشورهاي شرق درياي خزر را بدون نياز به خاك ايران و ارمنستان مهيا 
كند كه در اين صورت انتقال كاالهاي صادراتي چين به اروپا نيز بدون نياز به حضور 
ايران از مسير كشورهاي CIS و تركيه امكان پذير خواهد شد. اين رؤياپردازي تركيه 
در سال2009 با تشكيل شوراي كشورهاي ترك زبان يا به اصطالح شوراي ترك با 
حضور تركيه، جمهوري آذربايجان، ازبكستان، قزاقستان و قرقيزستان براي قد علم 
كردن مقابل جبهه مقاومت به رهبري ايران آغاز شد و حاال با تالش براي دور زدن 
گرجستان و ارمنستان با كمك جمهوري آذربايجان و رفع جدايي جغرافياي تركيه 

با ساير اعضاي اين شورا وارد دور جديدي شده است.

ائتالف عليه كريدور شمال- جنوب ايران
چرا روياپردازي  هاي جمهوري آذربايجان در مقابل ارمنستان براي اقتصاد ايران مهم است؟
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پیگیری

 منطقه ويژه اقتصادي؛
مطالبه كهگيلويه و بويراحمدي ها

 كهگیلويه و بويراحمد با وجود ذخاير نفت و گاز، جنگل، آب فراوان، 
خاك حاصلخیز و قرار داشتن در شاهراه جنوب به مركز كشور، سهم 
قابل توجهي از توسعه به ويژه توسعه اقتصادي در اختیار ندارد. يكي 
از شهروندان و كارشناس اقتصادي در حاشیه سفر رئیس جمهور به 
استان كه روز گذشته )جمعه 9مهر( انجام شد، ساخت منطقه ويژه 
اقتصــادي در كهگیلويه و بويراحمد را يكــي از مهم ترين مطالبات 
مي داند و به همشهري مي گويد: عملیاتي شدن اين طرح مهم ترين 
مطالبه نسل جوان است، زيرا با توجه به پیش بیني مشوق هاي مناسب 
مي تواند موجب جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در شهرستان 
نفت خیز گچساران و البته ساير شهرستان هاي استان شود. محمد 
گچســاراني با بیان اينكه ايجاد منطقه ويژه اقتصــادي در منطقه 
گچساران مطابق با تصويب دولت و تأيید مجلس شوراي اسالمي از 
طرح هاي معطل مانده در استان است، مي افزايد: اين طرح با توجه به 
نزديكي به بنادر جنوبي و نفت خیز بودن منطقه، فرصتي براي رونق 
اشتغال و سرمايه گذاري فراهم مي كند. او همچنین تكمیل كارخانه 
بیواتانول بعد از گذشت حدود يك دهه از كلنگ زني را ديگر مطالبه 
مهم مردمي از رئیس جمهور عنوان مي كند و مي گويد: بهره برداري از 
اين طرح مهم عالوه بر ايجاد تعداد زيادي فرصت شغلي با تولید بنزين 
گیاهي، خدمتي به اقتصاد و خودكفايي ملي نیز محسوب مي شود. 
اين طرح هم با پیش بیني مشــوق هاي جديد سرمايه گذاري مانند 
معافیت مالیاتي براي اين شــهرك صنعتي، ظرفیت ديگري براي 
بهبود كارآفريني و اشتغال در باشت است كه امیدواريم در اين سفر 
مدنظر مسئوالن طراز  اول كشور قرار بگیرد. يكي ديگر از شهروندان 
اين استان كه 3سال به عنوان كشاورز نمونه استان انتخاب شده است 
درباره مطالبــه از رئیس جمهور به همشــهري مي گويد: كهگیلويه 
و بويراحمد استاني داراي كشــاورزي و دامپروري است. صدها تن 
گوجه فرنگي و هندوانه روي دست كشاورزان اين منطقه مانده است 
و رئیس دولت بايد ايجاد واحدهــاي فرآوري و نگهداري محصوالت 
كشــاورزي در كهگیلويه و بويراحمد را مورد توجه جدي قرار دهد. 
محمدحسین كلوري اضافه مي كند: در چند سال اخیر آبرساني به 
زمین هاي كشــاورزي و بهره برداري از طرح روغن كشي ذرت و كلزا 
موجب بهبود وضعیت زيرساخت هاي كشاورزي كهگیلويه و بويراحمد 
شــد،  اما توســعه صنايع تبديلي و پرهیز از خام فروشي محصوالت 
مي تواند زمینه رشــد اقتصادي اســتان را فراهم كند. لزوم توسعه 
زيرساخت هاي صادرات صنايع دستي در كنار توسعه كشت گیاهان 
دارويي به جاي محصوالت آب بر از ديگر مطالبات مردمي عنوان شده 
از سوي شهروندان اين استان است. بازديد از سد تنگ سرخ بويراحمد، 
ديدار با عشــاير منطقه گرگوي، بازديد از شهر زلزله زده سي سخت، 
بازديد از يكي از مناطق محروم، ديدار با نخبگان و حضور در شوراي 

اداري از برنامه هاي رئیس جمهور در اين سفر بود.

مقاوم سازي خانه هاي زلزله زده گناوه 
زلزله 5.2ريشتري ســاعت4:45:21 جمعه 9مهر بندر گناوه را 
لرزاند. اين زلزله در عمق 10كیلومتري زمین و نزديك روستاي 
تاجملكي و اسالم آباد و شول بخش مركزي گناوه به وقوع پیوست.
اين زلزله كه عالوه بر گناوه در ديلم نیز احساس شده بود موجب 
شد شــهروندان سراســیمه به خیابان ها بروند و چند ساعت در 
خیابان بمانند. پس از زلزله 5.2ريشــتري بامــداد جمعه، زلزله  
ديگري به بزرگي 5ريشتر ساعت6:03 جمعه اين منطقه را لرزاند. 
خسارت جاني و مالي قابل توجهي از اين منطقه گزارش نشده، اما 
رخ دادن زلزله هاي متعدد از ابتداي امسال در اين منطقه نیروهاي 
امدادي را گوش  به زنگ كرده است. در نتیجه زلزله، بخش هايي از 
كوه هاي گمارون نزديك به روستاهاي محل كانون زلزله ريزش 
كرده كه خسارتي به دنبال نداشته اســت. همچنین پس از وقوع 
زلزله اعالم شد كه 3نفر آســیب ديده اند. مديركل بحران بوشهر 
به همشــهري مي گويد: 3نفري كه در اخبار از آنها يادشده است 
وضعیت خوبي دارند. نخســتین نفر يك زن بــاردار بود كه براي 
اطمینان بیشتر به بیمارستان مراجعه كرده بود. نفر دوم دستش در 
شكستگي شیشه منزل بريده بود و نفر سوم هم هنگام پايین آمدن 

از تخت پايش آسیب ديد.
جهانگیر دهقاني با بیان اينكه از ابتداي زلزله صبح جمعه نیروهاي 
امدادي آماده باش بوده اند، می گويد: تا 24ساعت اين آماده باش 
ادامه دارد و درصــورت ادامه دار نبــودن پس لرزه ها آماده باش به 
پايان مي رسد. هم اكنون تیم هاي ارزياب به مناطق زلزله زده اعزام 

شده اند و در حال بررسي وضعیت اين مناطق هستند.
وي با بیان اينكه كانون زلزله همان مكاني است كه از 29فروردين 
امسال بارها زلزله را تجربه كرده، اعالم مي كند: آسیب هاي زلزله 
قبلي در حال بررســي اســت و بنیاد مسكن، بازســازي مناطق 
آســیب ديده را به زودي آغاز مي كند. هم اكنون هم آسیب زيادي 
به خانه ها وارد نشــده اســت؛ هرچند ترك هاي جزئي در منازل 
ديده مي شود كه مي تواند در پي زلزله هاي متعدد ماه هاي گذشته 
به وجود آمده باشد. موارد جديد هم اگر نیاز به مقاو م سازي داشته 
باشند از سوي بنیاد مسكن انجام خواهد شد. وي با اشاره به اينكه 
در زلزله قبلي180واحد مســكوني نیاز به بازسازي و 60واحد به 
تعمیر نیاز داشــت، می گويد: كارهاي آواربرداري انجام و پرونده 
تعمیر و بازســازي تشكیل شــده و كم كم در حال انجام است. از 
ابتداي امســال منطقه گناوه بارها لرزش هاي ناشــي از زلزله را 
تجربه كرد. 29فروديــن زلزله اي 5.9ريشــتري در اين منطقه 
اتفاق افتاد. اين لرزش ها آنقدر زياد بود كه پس از زلزله 5ريشتري 
31ارديبهشت اعالم شد كه تا آن روز بیش از 240پس لرزه رخ داده 

و اين شهر درحال ثبت به يك ركورد جهاني است.

ستاره حجتي
خبرنگار

حميده پازوكي
خبرنگار

 توده هوای كم  فشار حاره ای 
كه به سمت آب های چابهار اقليم

در حركت بود، روز گذشته در 
حوالی مــدار 23درجه عرض شــمالی به 
چرخند حاره ای)توفان( تبديل و از ســوی 
كمیته توفان كشــورهای حاشیه اقیانوس 

هند به نام »شاهین« نام گذاری شد.
مديركل بحــران سیستان وبلوچســتان با 
بیان اينكــه اين توفان حــاره ای روی دريا 
و در منطقه پاكســتان شــكل گرفته است 
به همشــهری می گويــد: از آنجــا كه اين 

چرخند هــر لحظه تغییر مســیر می دهد، 
سناريوهای مختلفی را طراحی كرده ايم تا 
در صورت بروز هر اتفاقــی توانايی مقابله با 
آن را داشته باشیم. پیش بینی ما اين است 
كه بدون تغییر مســیر توفان و بــاد 50 تا 
100كیلومتری را در پیش داشته باشیم كه 
می تواند موج های با ارتفاع 3 تا 6متر ايجاد 
كند و تا عمق 100كیلومتری خشــكی را 
تحت تاثیر قــرار دهــد. پیش بینی میزان 
بارندگــی با اين چرخند در نقاط ســاحلی 
ابتدا 30ســانتی متر بود امــا اكنون به نظر 

می رسد تا 100 سانتی متر بارندگی خواهیم 
داشت. به گزارش ايرانشهر، علیرضا شهركی 
با بیان اينكه اين توفان از پسابندر وارد شد 
و از منطقه پابهار خارج می شود ، می افزايد: 
اين توفان در مســیر خود شهرستان های 
دشتیاری، زرآباد، كنارك و چابهار را مستقیم 
و احتماال شهرستان های نیك شهر، قصرقند، 
فنوج و حتی راسك و ســرباز را تحت تاثیر 
قرار می دهد. اين ســامانه شــب گذشته 
)جمعه( وارد منطقه شد و يكشنبه 11مهر 
از استان خارج می شــود. وی با بیان اينكه 

از صبح جمعه 9مهر برای اســتان هشدار 
قرمز پیش بینی  شده است، می گويد:  همه 
نیروها از جمله  امدادهای ساحلی و جاده ای 
آماده باش هستند و دستگاه ها و ماشین آالت 

امدادی به منطقه گسیل شده است.
اخطاريه تخلیه روستاهای در معرض سیل 
و توفان توسط فرمانداران ابالغ شده است و 
مايحتاج عمومی منطقه مانند نان هم در اين 
شرايط تامین خواهد شــد.  شهركی تاكید 
می كند: اگر توفان بیــش از 100كیلومتر 
سرعت داشته باشد خسارت كمی نخواهد 
داشت و در اين شرايط اولويت ما نجات جان 

مردم خواهد بود.

توفان حاره ای» شاهين« به چابهار رسيد

گیالن و مازندران، پیرترين و سیستان وبلوچستان، جوان ترين استان كشورهستند

جغرافياي سالمندي در ايران
 بنا بر اعالم معاون پژوهشي مركز تحقیقات 

سالمت ســالمندان، طي 5دهه اخیر نرخ گزارش
سالمندان كشور از 5 به 10درصد رسیده 
است و پیش بیني مي شود اين نرخ در 50سال آينده 3برابر 
شود و در ســال1450 به حدود 30درصد برسد. فرشاد 
شــريفي با بیان اينكه ايران از جوامعي است كه سرعت 
بیشتري در سالمند شدن جامعه را تجربه مي كند، گفت 
اين تغییرات سريع دموگرافیك موجب تغییرات جدي در 
نیازها ازجمله نیاز به خدمت سالمت مي شود و می تواند 
تمام اركان جامعه ازجمله چرخه تولید را در كشور متأثر 
كند.به گزارش همشهري، علیرضا رئیسي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت هم چند روز پیش با اشــاره به اين آمار 
هشدار دهنده اعالم كرد كه سالمند سالم براي هر كشوري 
يك ســرمايه اســت، ولي اين ســالمت نیازمند ايجاد 
زيرساخت هاي الزم و برنامه هاي مدون و قوي است.اين 
هشــدارها و تأكید بر اجراي سند سالمندي در كشور در 
شرايطي مطرح مي شود كه شهرها و استان هاي مختلف 
كشور هر يك تجربه متفاوتي نسبت به سالمندي دارند؛ 
در شرايطي كه سیستان و بلوچســتان با 3.2 و بوشهر با 
4.2درصد جمعیت همچنان پايین ترين نرخ سالمندي را 
در اختیار دارند، گیالن با 13.2 و مازندران با 12.1درصد 

داراي پیرترين جمعیت هستند.

   گيالن، پيرترين استان كشور

گیالن از نظر نرخ ســالمندي در كشور، سرآمد است. در 
آماري كه پیش تر در همايش ملي ســالمندي در استان 
ارائه شد، گیالن با 3درصد نرخ سالمندي باالتر از میانگین 
كشوري، سالمندترين استان معرفي شــد، اما آنچه در 
ســال هاي اخیر بیشــتر از آن به عنوان تهديد يادشده، 
كاهش نرخ والدت و بي عالقگي مردم استان به فرزندآوري 
بوده است. مديركل ثبت احوال گیالن با بیان اينكه اين 
 استان پايین ترين نرخ رشد جمعیت كشــور را دارد و با

13/2 درصد جمعیت باالي 60سال پیرترين استان كشور 
محسوب مي شود، مي گويد: تغییرات فرهنگي در مردم 
عامل اصلي كاهش باروري اســت و به طور كلي، كاهش 
والدت و ازدواج سال هاست گريبانگیر گیالن شده. حسن 
وفايي با بیان اينكه جوانان گیالني تا چند ســال بعد از 
ازدواج از فرزندآوري خودداري مي كنند، مي افزايد: اين 
امر در گیالن به شكل نانوشته اي به فرهنگ مردم تبديل 
شده است؛ كما اينكه بسیاري از جوانان بعد از ازدواج براي 
اشتغال از استان مهاجرت مي كنند. همچنین نرخ رشد 
جمعیت در گیالن به 0.4 رسیده و بر اين اساس گیالن و 
شهرستان املش طبق آمارها، سكاندار پیري جمعیت در 
كشور شناخته شده اند. طبق سرشماري  عمومي نفوس و 
مسكن در گیالن در مدت اين دوره  35ساله)1355-90(  
سهم جمعیت استان از جمعیت كل كشور پیوسته در حال 
كاهش است؛ به نحوي كه در سال1355 معادل 4.7درصد 
جمعیت كشور در گیالن زندگي مي كردند و در سال1365 
اين میزان به 4.2درصد و در ســال1375 به 3.7درصد 

كاهش پیدا كرد.

   شتاب سالمندي در مازندران

ســالمندي جمعیت در مازندران طي ســال هاي اخیر 
با شتاب بیشــتري نسبت به بســیاري از استان ها رشد 
كرد؛ به طوري كه مازندران پس از گیالن دومین استان 
سالمند كشور محسوب مي شود. طبق آمارهاي رسمي 
اكنون 12.1درصــد از جمعیــت 3میلیون و300هزار 
نفري مازندران را سالمندان تشكیل مي دهند كه حدود 
2.5درصد بیشتر از میانگین جمعیت سالمند كشور است. 
هم اكنون حدود 403هزار ســالمند در مازندران زندگي 
مي كنند كه زنان با سهم 207هزار نفري، سهم بیشتري از 
اين جمعیت سالمند دارند. البته فقط 5درصد سالمندان 
مازندران به نگهداري كامل و خدمات توانبخشي نیاز دارند 
و عمده ســالمندان اين استان مستقل زندگي مي كنند، 
اما اين وضعیت جمعیتي وقتي در كنــار آمارهاي زاد و 
ولد در مازنــدران قرار مي گیــرد از افزايش نگران كننده 
جمعیت سالمند اســتان تا يك دهه آتي خبر مي دهد. 
درحالي كه مازندران با میانگین سني بیش از 34سال پس 
از گیالن شــرايط مطلوبي از نظر جمعیتي ندارد، نگاهي 
به آمارهاي مربوط به ازدواج و فرزنــدآوري در مازندران 
نشان مي دهد كه اين اســتان با سرعت به سمت افزايش 
آمارهاي سالمندي پیش مي رود. از يك سو سن ازدواج در 
مازندران باالتر از میانگین كشوري است و از سوي ديگر 
طي ســال هاي اخیر آمارهاي مربوط به ازدواج در استان 
كاهش و تعداد طالق ها افزايش يافته است. دقیقا يك دهه 
پیش میانگین ســن ازدواج مردان مازندران حداكثر 24 
سال و زنان اين اســتان نهايتا 19سال بود، اما اكنون اين 

میانگین سني براي مردان و زنان اين استان به ترتیب به 31 
و 26سال رسیده؛ در حالي است كه میانگین كشوري سن 
ازدواج زنان و مردان ايراني به ترتیب 24.8 و 29.7 است. 
تعداد ازدواج ها نیز در اين استان كاهش و تعداد طالق ها 
افزايش يافته است؛ تا جايي كه به آمار تقريبي يك طالق 
به ازاي هر دو ازدواج در مازندران نزديك شده است. همه 
اين مسائل بر فرزندآوري به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر 
كاهش میانگین سني جمعیت يك جامعه تأثیر مستقیمي 
دارد؛ كما اينكه آمارها نشان مي دهد مازندران باز هم پس از 
گیالن دومین استان از نظر نرخ پايین فرزندآوري در كشور 
است. به اين موضوع بايد افزايش گرايش به تك فرزندي 
در خانواده هاي مازندراني را طــي 2دهه اخیر نیز افزود. 
كارشناســان پیش بیني مي كنند درصورت استمرار اين 
وضعیت جمعیتي در مازندران، تا يــك دهه آتي تعداد 
ســالمندان در اين استان افزايش چشــمگیري خواهد 
يافت. البته به اين عوامل جمعیتــي مي توان اثرگذاري 
مهاجرت ها به مازندران طي ســال هاي اخیر و سال هاي 
پیش رو را نیز افزود كه مي تواند سهمي در افزايش آمارهاي 
سالمندي استان داشته باشد. فرزاد گوهردهي، مديركل 
بهزيستي مازندران به همشــهري مي گويد: پیش بیني 
مي شود با اســتمرار اين وضعیت تا حدود يك دهه آينده 
سهم 12درصدي سالمندان از جمعیت مازندران بیش از 
دوبرابر افزايش يابد و به حدود 30درصد جمعیت استان 
نیز برسد. آنچه از آمارهاي جمعیتي مازندران برمي آيد، 
نشــان مي دهد جمعیت اين اســتان با سرعت بیشتري 
نسبت به جمعیت كل كشور در حال پیر شدن است و اين 
موضوع مي تواند در سال هاي آينده مازندران را با چالش 

جمعیتي مواجه كند.

   سالمندي در آذربايجان شرقي و مهاجرت جوانان

آذربايجان شــرقي در 20سال گذشــته روند سريعي را 
در ســالمندي طي كرده و در آخرين بررسي هاي انجام 
شده و طبق اعالم مســئوالن ثبت احوال، بین 5استان 
سالمند كشــور قرار دارد. اين استان حدود500هزار نفر 
سالمند باالي60سال دارد كه بنابر پیش بیني مسئوالن 
اين جمعیت در حال افزايش اســت. مديركل بهزيستي 
آذربايجان شرقي با بیان اينكه كمتر از 8درصد جمعیت 
ســالمندي اســتان تحت پوشش بهزيســتي قرار دارد 
به همشــهري مي گويد: حدود 30هــزار نفر از جمعیت 
سالمندي تحت پوشــش قرار دارند كه كمتر از 13هزار 
نفر مستمري بگیر اين مركز و 17هزار نفر نیز خدمات بگیر 
غیرمستمر هستند. فرگل صحاف يكي از مشخصات خوب 
فرهنگي و اجتماعي استان را پذيرش سالمندان توسط 
خانواده ها مي داند و مي افزايد: اغلب ســالمندان استان 

همراه با خانواده و در كنار فرزندانشان زندگي مي كنند. 
مسئوالن برنامه ريزي اســتان معتقدند، افزايش درصد 

جمعیت سالمندي در استان ناشي از مهاجرت نیروهاي 
جوان و نخبه به خارج از استان است.

رئیس ســازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي 
با اشاره به جمعیت سالمندي در اســتان به همشهري 
مي گويد: اين جمعیت بیشتر نشــات گرفته از مهاجرت 
جوانان نخبه و متخصص است كه نسبت جمعیت را تغییر 

مي دهد و تعادل به هم مي خورد.
داوود بهبودي بــا بیان اينكه  آذربايجان شــرقي يكي از 
مهاجرفرســت ترين استان هاســت، مي افزايد: بیشــتر 
اين مهاجران جوانان كارآفرين و نخبه هســتند، ولي با 
 اين حال نیازمند برنامه ريزي دقیق بــراي زندگي بهتر

سالمندان هستیم.

  
نگاهي به جدول سالمندي در سال هاي گذشته گوياي 
آن است كه نرخ ســالمندي در اســتان ها به سرعت در 
حال پیشروي اســت؛ به طوري كه هم اكنون 14استان 
گیالن، مازندران، آذربايجان شرقي، اصفهان، كرمانشاه، 
مركزي، اردبیل، لرستان، يزد، زنجان، سمنان، خراسان 
رضوي، البرز و تهران نرخي باالتر از 10درصد و میانگین 
كشوري دارند. كردستان، خراسان جنوبي و قزوين هم با 
اعداد9 و باالتر فاصله زيادي با میانگین كشــوري ندارند 
و با شتاب در حال رســیدن به عدد میانگین 10درصد 
هســتند.چهارمحال وبختیاري، ايالم، آذربايجان غربي، 
كهگیلويه وبويراحمد، قم، گلســتان، همــدان، فارس، 
هرمزگان، خوزستان، خراسان شــمالي و كرمان با نرخ 
5 تا 9درصد، جمعیــت جوان تري نســبت به میانگین 

كشوري دارند.

نرخ سالمندي و مهاجرت  
بررسي هاي جمعيتي نشان مي دهد عالوه بر نرخ ازدواج، فرزندآوري و والدت، مهاجرت نيروي كار و 
نرخ محروميت و مهاجرت هاي درون كشوري هم بر جواني يا پيري جمعيت تأثير دارند. براساس بررسي 
جمعيتي استان هاي واقع در يك سوم شمالي كشور كه شرايط اقليمي بهتري دارند، 52درصد جمعيت 
)طبق سرشماري سال95( در آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، البرز، تهران، خراسان رضوي و شمالي، 
زنجان، قزوين، گلستان، گيالن و مازندران )21درصد مساحت كشور( زندگي مي كنند؛ آماري كه طي 
سال هاي 85 تا 95 با شروع روند فزاينده مهاجرت ها افزايش هم يافته است. استان هاي ذكر شده عموما 
در رده هاي بااليي نرخ سالمندي قرار دارند و بررسي ها نشان مي دهد بسياري از مهاجران به استان ها 
عالوه بر نيروي كار، جمعيت سالمند هستند كه ترجيح داده اند دوره سالمندي خود را در مناطق خوش 
آب وهوا تر سپري كنند. بررسي جمعيت 5استان مهاجرفرست يعني خوزستان، سيستان وبلوچستان، 

يزد، كرمان و اصفهان هم نشان دهنده آن است كه اين استان ها نرخ سالمندي پايين تري دارند.
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بحران آب قزوين، پاي قوه قضاييه را به ميان كشيد
با سفر روز پنجشــنبه )8مهر( غالمحسین محســني اژه اي، رئیس قوه قضايیه به قزوين 
مطالبات بسیاري مطرح شــد كه كلید حل برخي از آنها در دســتان اين قوه بود. يكي از 
مشكالت مطرح شده استان در اين سفر، معضل آب آشامیدني و تامین آب بخش كشاورزي 
در دشت قزوين بود، زيرا بسیاري از طرح هاي آب نیازمند كمك دولت، قوه قضايیه و مجلس 
است.  بســیاري از مردم شهرهاي استان قزوين از دسترســي به آب آشامیدني باكیفیت 
محروم هستند و تامین آب از منابع زيرزمیني سختي ها را دوچندان كرده است. به جز اين، 
بخش كشاورزي قزوين هم تحت تأثیر خشكســالي قرار دارد و بسیاري از چاه هاي عمیق 

نیز خشك و تشنه هستند.

محروميت قزوين از آب گواراي طالقان
استاندار قزوين در جلســه شــوراي اداري با تأكید بر ظرفیت هاي اقتصادي و فرهنگي 
متعدد قزوين گفت: قزوين از داشــتن آب آشــامیدني سالم محروم اســت. هدايت اهلل 
جمالي پور با اشــاره به انتقال ســهمیه آب قزوين از ســد طالقان به پايتخت اضافه كرد: 
همین موضوع موجب محرومیت قزوين از آب گواراي طالقان شــد و البته در ســال هاي 
اخیر تالش هايي بــراي انتقال دوباره آب طالقان به اســتان به ويژه در حوزه كشــاورزي 
انجام شده اســت. وي ادامه داد: با تالش هاي صورت گرفته در 2ســال اخیر انتقال آب از 
سد طالقان به شهرســتان آبیك 80درصد پیشــرفت فیزيكي دارد و امیدواريم به زودي 
شاهد آبرساني به آبیك باشیم. اســتاندار قزوين با بیان اينكه در كنار انتقال آب به آبیك 
كه وضعیت بحراني دارد، انتقال آب طالقان به شهرســتان قزوين و 13شهر ديگر قزوين 
هم برنامه ريزي شده اســت، گفت: اجراي اين پروژه در مرحله برگزاري فراخوان مناقصه 
 اســت و اگر اجرا شود، 14شــهر و 194روستاي اســتان از نعمت آب ســد طالقان بهره 

خواهند برد.

حل مشكل آب قزوين نياز به عزم ملي دارد 
نماينده قزوين در مجلس شــوراي اســالمي هم درباره مشــكالت آب قزوين در بخش 
كشاورزي به همشــهري گفت: آب و هواي مناسب و مردم ســختكوش در دشت قزوين 
به عنوان يكي از دشــت هاي حاصلخیز ايــران، مجموعه بي نظیري ايجاد كرده اســت تا 
بخش زيادي از ظرفیت منطقه بهره برداري شــود، اما به دلیل نبود آب يا مديريت غلط و 
برداشت هاي بي رويه مشكالت بسیاري در اين بخش وجود دارد. اگر موضوع آب مديريت 

شود اين دشت مي تواند در حوزه امنیت غذايي مؤثر باشد.
لطف اهلل سیاهكلي با تأكید بر اينكه آب مسئله بسیار مهمي است اما به علت مديريت غلط 
فقط از منابع زيرزمیني برداشت مي كنیم، گفت: اگر موضوع آب دشت قزوين حل نشود 

نه تنها اين دشت خشك مي شود بلكه دچار فرونشست هم خواهد شد.
وي با بیان اينكه بخشــي از آب هــاي زيرزمینــي تامین كننده آب آشــامیدني قزوين 
اســت، افزود: بیش از 2دهه اســت به مردم وعده آب آشــامیدني ســالم داده شده، اما 
اين وعده محقــق نشــده و آب ســد طالقان كه بــراي مردم قزوين اســت بــه مردم 
اختصاص نیافته اســت. همچنین آب مصرفــي در منطقه آبیك به حدي نامناســب و 
غیرقابل آشــامیدن اســت كه از تحمل مردم خارج شده و همین امســال به علت قطع 
 برق و خشكســالي در برخي از مناطق شــهري قزوين، قطع آب به بیش از 17ســاعت

در روز مي رسید. سیاهكلي با بیان اينكه آب سد طالقان بايد به 14شهر و 200روستا هدايت 
شود و نخستین خواسته مردم آب آشامیدني و آب كشاورزي است، درباره انتقال آب سد 
طالقان به آبیك هم توضیح داد: چند ماه گذشته اين پروژه آغاز شده است و در فاز اول، آبیك 
داراي آب آشامیدني گوارا مي شود و پس از آن به دشت قزوين مي رسد. نماينده قزوين در 
مجلس در پاسخ به اين سؤال كه قوه قضايیه در حوزه آب چه كمكي مي تواند به دولت كند، 
اضافه كرد: مشكل اول ما چاه هاي غیرمجاز است كه بايد با آن جدي برخورد شود. همچنین 
درباره شــیوه هاي واگذاري طرح هاي آب به پیمانكاران نیاز است با همكاري قوه قضايیه 
تصمیم هاي جدي گرفته شود. وي با بیان اينكه عامل اصلي وجود چاه هاي غیرمجاز نبود 
آب كافي براي كشاورز است، ادامه داد: حل مشكل آب آشامیدني قزوين 2هزار میلیارد ريال 
بودجه نیاز دارد. دولت نمي تواند حتي در 20سال اين رقم را تامین كند و مردم نمي توانند 
20سال وعده بشنوند. بنابراين نیاز است به شركت هايي كه قصد ورود براي سرمايه گذاري 

دارند تسهیالتي جانبي بدهیم تا پروژه هاي آب پیشرفت كند.

همراهي دولت و قوه قضاييه
معاون عمراني استاندار قزوين با بیان اينكه فاز اول پروژه انتقال آب سد طالقان تا 2ماه آينده 
به اتمام مي رسد به همشهري گفت: فاز دوم نیز در فراخوان عمومي پیمانكار و سرمايه گذار 
آن مشخص شده، عقد قرارداد صورت گرفته و براي تكمیل آن 3سال زمان پیش بیني شده 
است.  علي فرخزاد با بیان اينكه در بخش چاه هاي عمیق كشاورزي 5 هزار چاه كنتوردار شده 
است، افزود: اين مسئله با همراهي قوه قضايیه اتفاق افتاد و 3هزار چاه غیرمجاز نیز مسدود 
شد. همچنین 50 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان تحت آبیاري پرفشار قرار گرفت. وي با 
اشاره به ساماندهي چاه هاي آب مجاز و غیرمجاز به كمك قوه قضايیه ادامه داد: قطعا با كمك 

قوه قضايیه و دولت مي توان بسیاري از مشكالت آبرساني را حل كرد.
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 الشه 14قالده از فوك  خزري كه در 
محيط
راس هرم غذايي آبزيان خزر قرار دارد زيست

و مهم تريــن عامــل بــراي حفــظ 
اكوسيستم آبي خزر اســت طي 10روز گذشته به 
ســواحل گيالن و مازندران رســيده است. مركز 
حفاظت از فوك خزري در ايران مهم ترين گمانه در 
قلع و قمع بي صداي فوك هاي خــزري را در مانور 
مشترك نظامي اخير 3  كشور آذربايجان، تركيه و 
پاكســتان در درياچه خزر مي داند. اما حسينعلي 
ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت محيط زيست 
استان مازندران به همشهري گفته است كه در مورد 
مرگ فوك هاي خزري كه تعداد آنها تا عصر ديروز 

به 14قالده رسيد، به نتيجه مشخص نرسيده ايم.
فوك خزري كوچك ترين گونه فوك است كه تنها 
در درياچه خزر زيست مي كند و 5كشور حاشيه خزر 
ملزم به حفاظت از اين گونه كمياب هستند. پروژه 
حفاظت از فوك خزري با راه اندازي مركز حفاظت و 
درمان فوك خزري در ايران آغاز شد و سال2019 
دومين مركز درماني و تحقيقاتــي فوك خزري با 
تالش ايران در كشــور قزاقســتان راه اندازي شد. 
تالش  براي حفاظت از مهم ترين گونه آبزيان خزر 
اما تا جايي ادامه يافت كه روسيه يكي از كشورهايي 
كه تا پيش از آغاز تالش ها بــراي حفاظت از فوك 
خزري مجوز شــكار 5تا 10هزار فوك را در فصل 
زمستان صادر مي كرد، از موضع خود عقب نشيني 
كند و سرانجام در ســال2020 شكار فوك خزري 
را با اعتراض هاي مردمي ممنوع و نام اين گونه را در 
كتاب سرخ خود وارد كند. نام فوك خزري پيش تر 
در سال2008 در فهرست سرخ ســازمان جهاني 
حفاظت از طبيعت آمده بود و روسيه 12سال بعد 
نام اين مهم ترين آبزي خزر را در كتاب سرخ خود 

گنجاند.
پيش از آن سازمان شيالت روسيه درست در فصل 
زمســتان كه فوك هاي خزري براي به دنيا آوردن 
نوزادان خود راهي سرزمين سرد شمالي مي شدند 
تا با استفاده از شــرايط يخ زدگي سطح رودخانه ها 
در روســيه اقدام به زادوولد كنند، تلفات سنگيني 
با صدور مجوز شكار 10هزار قالده فوك خزري به 
اين گونه كمياب و حفاظت شده خزر وارد مي كرد. 
اما پس از قرار گرفتن اين گونه در فهرست حفاظت 
روسيه شكار فوك ممنوع شــد و تنها در داغستان 
روسيه و مناطق شمالي آن كشور است كه صيادان 
بومي همچنان به صورت غيرقانوني در حال شــكار 

اين گونه هستند.

تهديدفوكهايخزر
براساس اعالم رئيس مركز حفاظت و درمان فوك 
خزري در ايران، جمعيت فوك خزري طي يك قرن 
گذشته از يك ميليون و 200هزار قالده به 70هزار 
قالده رسيده اســت و جمعيت اين گونه با كاهش 

95درصدي مواجه شده است.
 امير صياد شــيرازي، رئيس مركز حفاظت از فوك 
خزري در ايران ايــن آمار را بســيار نگران كننده 
مي خواند و به همشــهري مي گويد: آلودگي هاي 

منتقل شده به خزر توسط كشورهاي حاشيه خزر، 
عالوه بر فــوك خزري، گونه هــاي مختلف و حتي 
جمعيت انســاني را  در معرض آســيب جدي قرار 
داده اســت. تغييرات اقليمي به خصوص در بخش 
شمالي خزر كه محل زمســتان گذراني و زادوولد 
فوك خزري به دليل يخ زدگي ســطح آب است نيز 
موجب كوچك تر شدن زيستگاه فوك خزري شده 
است. همچنين كاهش موادغذايي مورد نياز فوك ها 
در خزر كه گونه هاي كيلكا بــا دارا بودن چربي باال 
هستند موجب شده است كه فوك ها غذاي مناسب 
پيدا نكنند آنها كه روزانه به 2.5كيلوگرم كيلكا نياز 
دارند، به دليل كم شدن جمعيت كيلكا و تغيير رژيم 
غذايي، ماهيان ديگر در حجم باال را انتخاب می كنند 
كه خود منجر به آســيب ديدن چرخه زيستي خزر 
مي شود. همچنين به دليل تخريب زيستگاه قلمرو 
ساحلي فوك خزري به ويژه در ايران از دست رفته 
اســت و اين گونه جرأت حضور در سواحل ايران را 
ندارد. چون در مقايســه با تركمنستان و قزاقستان 
ســواحل ايران مملو از ساخت وساز شــهر و روستا 

شده است.

فرضيهانفجارهايداخلآبومرگفوكها
مدير مركز حفاظت از فــوك خزري در ايران اما در 
مورد الشه هاي كشف شده در ســواحل ايران طي 
10روز اخير به همشهري گفته است كه مانور نظامي 
مشترك بين آذربايجان، تركيه و پاكستان در خزر 
مهم ترين احتمال در مرگ فوك هاي خزري است 
كه الشه 14قالده از اين گونه، طي 10روز اخير به 

سواحل ايران در گيالن و مازندران ازجمله ساحل 
فريدونكنار، بابلسر، نور و روز پنجشنبه گذشته به 

جويبار رسيده است.
امير صياد شيرازي با اعالم اينكه الشه هاي رسيده به 
سواحل ايران هيچ نشاني از ضربه ديدن يا رد تورهاي 
ماهيگيري بر بدن ندارند، تأكيد كرد: پيش تر الشه 
فوك هاي خزري كــه به دليل بيماري تلف شــده 
بودند به سواحل ايران رسيده است اما اين بار ماجرا 
متفاوت است چون الشه هايي كه اين بار به سواحل 
ايران رســيده اند، همگي وضعيت جسمي مناسب 
داشتند و بيمار نبودند چون اگر به دليل بيماري تلف 
شده بودند بايد نحيف و الغر مي شدند. بررسي اوليه 
الشه ها نشان مي دهد كه آنها حدود 10روز قبل در 
دريا از بين رفته و با امواج به ساحل ايران رسيده اند.

به گفته مدير مركز حفاظت فوك خزري در ايران، 
احتمال اصلي آن اســت كه فوك هاي تلف شــده 
به دليل امواج ناشــي از انفجارهــاي اخير در مانور 
نظامي مشــترك آذربايجان و پاكستان و تركيه در 
آب، جان خود را از دســت داده اند، چون همه آنها 
به صورت ناگهاني تلف شــده اند و نشاني از ضعف 
جســماني ناشــي از بيماري يا ضرب ديدگي و رد 

تورهاي صيادي نداشتند.
به گفته او، ديروز قرار بود گشت دريايي در منطقه اي 
كه به گزارش يكي از صيادان محلي الشه فوك هاي 
خزري در آن نقطه مشاهده شــده بود برقرار شود 
اما به دليل توفاني بودن هوا تا روز يكشــنبه امكان 

برقراري اين گشت دريايي فراهم نيست.
صياد شيرازي اعالم كرد: چند وقت پيش رزمايش 

بزرگ نظامي بــا حضــور تركيــه و آذربايجان و 
پاكســتان در خزر برگزار شد كه احتمال مي دهيم 
موج انفجارهاي صورت گرفتــه در محيط آبي كه 
قدرت آنها چند برابر انفجار در خشكي است عامل 

تلف شدن فوك هاي خزر باشد.

فعاليتنظامي،مهمترينتهديد
مدير مركز حفاظــت از فوك خــزري تأكيد كرد: 
هم اكنون نمي توان با قطعيت از تأثير مانور نظامي 
اخير در خــزر در مرگ فوك هاي خزري ســخن 
گفت چون موضوع بيماري نيز درنظر است و چون 
الشه هاي رسيده به ســواحل ايران امكان بررسي 
ميكروبي ندارند در انتظار الشه هاي تازه تر هستيم 
تا مشخص شــود آيا فوك ها به دليل بيماري هايي 
همچون شــيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تلف 
شده اند يا اين احتمال منتفي است و مانور نظامي 
عامل مرگ آنها بوده است؟ با اين حال چون فصل 
كوچ پرندگان مهاجر هنوز به صورت جدي آغاز نشده 
است شايد احتمال ابتال به بيماري آنفلوآنزاي فوق 
حاد پرندگان در آنها منتفي باشد، چون هيچ نشاني 
از نحيف شدن فوك هاي تلف شده به دليل بيماري نيز 
در الشه آنها مشاهده نشده است. با اين حال تا زمان 
بررســي دقيق نمي توان با صراحت در مورد دليل 

اصلي مرگ فوك هاي خزر سخن گفت.
صياد شيرازي در پاسخ به اين سؤال همشهري كه 
پيش تر نيز مانورهاي نظامي در خزر انجام شــده 
است و آيا آن زمان نيز شاهد تلف شدن فوك ها در 
مانورهاي نظامي خزر بوده ايم؟ گفت: امسال و سال 

گذشته در داغستان روســيه واقع در شمال غربي 
درياي خزر دوبار گزارش تلفات سنگين فوك ها را 
داشتيم. امسال 170الشه و سال گذشته 300الشه 
كه بيشتر در سواحل روسيه كشف شدند، گزارش 
شد. محققين هم نظرشان بر اين بود كه مانورهاي 
نظامي روســيه در خزر موجب مرگ فوك ها شده 
اســت اما روســيه زير بار نرفت و گــزارش داد كه 
تورهاي صيد ترال عامل مرگ فوك هاي خزري بود.
ولي محققين قانع نشــدند چون آثار تور و خفگي 
ناشي از گرفتارشــدن در تور صيادها در فوك هاي 
تلف شده مشاهده نشــد. بعدتر روسيه گزارش داد 
كه آلودگــي گاز متان ناشــي از فعاليت هاي نفتي 
كشور آذربايجان به روسيه رســيده و اين موضوع 
باعث تلف شدن فوك هاي خزر شده است. اين هم 
يك ادعا اســت چون نتايج سم شناسي نيز چيزي 

مشخص نكرد.
بنابراين چــون در 2ســال اخير تلفات ســنگين 
فوك هاي خزري افزايش يافته است به نظر مي رسد 
فعاليت نظامي باعث قلــع و قمع فوك هاي خزري 

شده است.

ايرانوقزاقســتاندرتالشبراييافتندليل
مرگفوكها

مركز حفاظت از فوك خزري در كشــور قزاقستان 
نيز هم اكنون در جريان كشف الشه هاي فوك هاي 
خزري در ســواحل ايران قرار دارد و مركز ايران و 
قزاقستان براي حفظ فوك خزري  در انتظار رسيدن 
گزارش هاي مرتبط با تلف شدن فوك هاي خزري در 
سواحل روسيه و ديگر كشورهاي حاشيه خزر به ويژه 
در سواحل آذربايجان است تا مشخص شود آيا مانور 
نظامي اخير در خزر عامل قتل عام فوك هاي خزري 
اســت يا بيماري باعث مرگ مهم ترين گونه آبزي 

خزر شده است؟ 
امير صياد شــيرازي، مدير مركز حفاظت از فوك 
خزري در ايران مي گويــد: تلفات فوك هاي خزري 
تنها در ايران گزارش شــده است و آذربايجان هيچ 
گزارشي از تلفات اين گونه در روزهاي اخير نداشته 
است. كشور آذربايجان اصوال نقش كمرنگي در پروژه 
حفاظت از فوك هاي خزري دارد و به همين دليل نيز 
سازمان حفاظت محيط زيست ايران در تالش براي 

يافتن علت مرگ فوك هاي خزر است.
حســينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت 
محيط زيست اســتان مازندران نيز در پاسخ به اين 
سؤال همشهري كه اگر مشــخص شود فوك هاي 
خزري به دليل مانــور اخير نظامــي در خزر تلف 
شــده اند، امكان اعتراض به نهادهــاي بين المللي 
وجود دارد؟ گفــت: پيش از هــر اظهارنظري بايد 
دليل تلف شدن اين گونه مشخص شود. پس از آن 
است كه ســازمان حفاظت محيط زيست مي تواند 
در چارچوب پروتكل ها و آيين نامه هاي بين المللي 
درخواســت ورود ســازمان هاي جهاني به موضوع 
تلف شــدن فوك هاي خزري را ارائه كند. ما نيز از 
ســازمان حفاظت محيط زيست خواسته ايم ميزان 
تلفات اخير فوك هاي خزري در اســتان هاي ديگر 
و همچنين كشورهاي حاشــيه خزر را بررسي كند 
تا مشخص شود اين گونه كمياب خزر به چه دليل 

اينگونه تلف شده است؟ 

منابع طبيعي

خبرهای كوتاه

سازمان جنگل ها خبرداد:
زراعتچوبدرپادگانهاآغازمیشود
 پادگان هاي كشور از امسال براي توسعه فضاي سبز 

و محيط زيست تبديل به جنگل دست كاشت مي شوند

ظرفيت پادگان هاي كشــور به توليد و كشــت درختان زودبازده 
و سريع الرشــد تعلق مي گيرد. در اين زمينه قرار اســت نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران با هدف كمك به دولت، بخش قابل 
توجهي از فضاي سبز پادگان ها را در سراسر كشور به توليد و كشت 
درختان زودبازده اختصاص دهنــد. آنگونه كه معاونت امور اراضي 
ســازمان جنگل ها اعالم كرده، هم اكنون بيش از 2ميليون هكتار 
از جنگل هاي كشور در اختيار بخش هاي دولتي و برخي نهادهاي 
نظامي است و ورود همه جانبه دستگاه هاي نظامي و غيرنظامي به 
موضوع كاشت درختان زودبازده مي تواند ظرفيت بزرگي را به نفع 

اقتصاد و محيط زيست كشور فعال كند.
به گزارش همشهري زراعت چوب اصلي ترين منبع تامين نيازهاي 
چوبي كشور است. از سال95با آغاز طرح تنفس جنگل ها، برداشت 
هرگونه چوب ممنوع اعالم شــد تا همه نگاه ها معطوف به زراعت 
چوب شود. از سويي طرح توسعه زراعت چوب براي تأمين مواداوليه 
چوبي كارخانجات و صنايع همواره از تأكيدات مسئوالن عالي كشور 
بوده و اكنون جايگاه مهمي در برنامه هاي ســيدابراهيم رئيســي 

رئيس جمهور و سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهادكشاورزي دارد.
پايگاه اطالع رساني سازمان جنگل ها در اين باره اعالم كرده كه در پي 
درخواست سازمان جنگل ها از سردار سرلشگر رحيم صفوي، دستيار 
و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا به منظور بهره گيري از ظرفيت 
پادگان هاي نيروهاي مســلح براي كشــت نهال هاي سريع الرشد 
و گسترش فضاي ســبز پادگان ها، اين درخواســت مورد موافقت 
مقام معظم رهبري قرار گرفت و طي نامه اي از ســوي دفتر ايشان 
به رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با توسعه زراعت چوب در فضاي 
سبز پادگان هاي كشــور موافقت و از امسال اين اقدام مهم با نقش 

و مشاركت نيروهاي مسلح شتاب بيشتري در كشور پيدا مي كند.
در اين نامه آمده است: »حســب االمر مقام معظم رهبري)مدظله 
العالــي( و فرماندهي معظــم كل قوا، تصوير از گــزارش تقديمي 
دســتيار و مشــاور عالي فرماندهي كل قوا با عنوان بهره گيري از 
ظرفيت پادگان هاي نيروي مســلح براي كمك بــه دولت جهت 
توليد و كشــت نهال گونه هاي سريع الرشد و گسترش فضاي سبز 
پادگان ها و طرح توسعه زراعت چوب كشــور براي بررسي و اعالم 
نتيجه ايفاد مي گردد. با تصويب قانون برنامه ششــم توسعه كشور 
از سال95 هرگونه بهره برداري چوبي از جنگل هاي كشور متوقف و 
بر توسعه زراعت چوب به عنوان يكي از راهكارهاي تأمين نيازهاي 
چوبي صنايع چوبي و سلولزي مورد تأكيد قرار گرفته است. اين در 
حالي اســت كه با افزايش نرخ ارز و حساسيت ها درخصوص امكان 
ورود آفات قرنطينه اي به رويشــگاه هاي جنگلي، واردات چوب با 
پوست را با محدوديت مواجه كرده اســت. اكنون نيروهاي مسلح 
جمهوري اســالمي به اين موضوع مهم ورود كرده تا با استفاده از 
فضاي موجود پادگان ها به توســعه زراعت چوب بپردازند، راه حلي 
كه با گذر زمان مي تواند از توجيه اقتصادي و زيست محيطي بااليي 

برخوردار باشد«.

جايگاهزراعتچوب
در ســال هاي اخير قيمت مناســب چوب زراعي انگيزه الزم را در 
ســرمايه گذاران بخش خصوصي و زارعين براي توســعه زراعت 
چوب در كشــور افزايش داده و از ســويي ديگر در قانــون برنامه 
ششم توســعه دولت مكلف شــد تا تســهيالت الزم براي توسعه 
زراعت چوب در ســطح 75هزار هكتار و واردات مواداوليه صنايع 
مرتبط با چوب)سلولزي( را در اختيار صاحبان صنايع و كشاورزان 
طرف قــرارداد قــرار دهد. 
كامران پورمقــدم مجري 
طــرح ملي زراعــت چوب 
سازمان جنگل ها در اين باره 
بــه همشــهري مي گويد: 
موافقــت اخيــر مي تواند 
زمينه را براي رســيدن به 
توسعه چشــمگير زراعت 

چوب فراهم كند.
ســازمان جنگل ها با هدف 
ايجــاد تحــرك و جهــش 
مناســب در اجــراي طرح 
زراعت چوب در سال گذشته 
30هزار هكتار را براي اجراي 
اين طرح با مشاركت بخش 
خصوصي هدف گذاري كرده، 
اين در حالي است كه براي 
اجراي اين طرح هيچ گونه اعتبار هزينــه اي و اجرايي در رديف هاي 
بودجه اي كشور درنظر گرفته نشد و اين طرح در قالب فعاليت هاي 
ترويجي و مشــاركتي و يا اعطاي تســهيالت بانكي به اجرا درآمده 
است. پورمقدم تأكيد مي كند: براي اجراي طرح توسعه زراعت چوب 
در ســال گذشــته تعداد 26ميليون اصله نهال از گونه هاي مناسب 
براي زراعت چوب درنظر گرفته شد كه از اين ميزان تعداد 9ميليون 
اصله به صورت دولتي و تعداد 6ميليون اصله به صورت مشــاركتي 
با ســرمايه گذاري صاحبان صنايع چوب و يا بخــش خصوصي در 
نهالستان هاي دولتي و تعداد 11ميليون اصله در نهالستان هاي بخش 
خصوصي توليد شد و جاي پادگان ها براي اختصاص فضا در اين زمينه 
خالي بود. به گفته مجري طرح ملي زراعت چوب سازمان جنگل ها، 
براساس نهال هاي سال99، نحوه اجراي زراعت چوب و تامين نهال 
رايگان حداقل هزار تا 1300اصله در هر هكتار از ســوي سازمان به 
استان ها ابالغ شد. همچنين با معرفي نهالستان هاي بخش خصوصي 
به انجمن كارفرمايان صنايع چوب تالش شــد تا از ظرفيت صنايع 
چوب براي تامين نهال مورد نياز زارعين چوب در كشــور استفاده و 
در قالب تفاهمنامه هاي مشــاركتي، نهال مورد نياز طرح توسط اين 
صاحبان صنايع تامين شــود كه اين كار نيز انجام شد. اين مسئول 
توســعه زراعت چوب همچنين اضافه مي كند: براساس برنامه ريزي 
انجام شــده براي اجراي طرح زراعت چوب در سطح 30هزار هكتار 
و تعداد نهال هاي موجود در ســال99، ســطحي معادل 22هزار و 
660هكتار در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات به مرحله اجرا در آمد 

و در سال جاري نيز اين روند با ورود پادگان ها ادامه مي يابد.

وزشبادشديددرمناطقيازكشور 
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناســي از بارش باران در 6استان كشور خبر داد. 
به گزارش ايسنا، صادق ضيائيان درباره وضعيت آب و هوايي كشور، گفت: براساس تحليل آخرين 
نقشه هاي پيش يابي هواشناسي امروز شنبه 10مهر براي اســتان هاي گيالن، مازندران، اردبيل، 
بخش هايي از گلستان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي بارش باران، گاهي رعد و برق و وزش 
باد پيش بيني مي شود كه بيشينه شدت بارش ها در استان هاي گيالن و اردبيل خواهد بود. براي 
روزهاي يكشنبه تا سه شنبه در استان هاي گيالن و برخي نقاط اردبيل و شمال آذربايجان شرقي 
بارش پراكنده انتظار مي رود. با توجه به تشكيل چرخند حاره اي در شمال اقيانوس هند و حركت 
آن به سوي درياي عمان انتظار مي رود به تدريج از بعدازظهر جمعه تا يكشنبه در جنوب سيستان 
و بلوچستان به ويژه مناطق ساحلي، بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شديد رخ  دهد. طي 
اين مدت درياي عمان در سواحل سيستان و بلوچستان مواج و توفاني پيش بيني مي شود. ضيائيان 
همچنين گفت: طي 3روز آينده در نواحي شمال شرق و شــرق كشور و همچنين در بخش هايي 
از استان هاي سمنان، يزد، كرمان و شمال اصفهان، وزش باد شــديد و در مناطق مستعد ريزش 
گرد و خاك انتظار مي رود. همين وضعيت طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه در نوار شرقي كشور نيز 
پيش بيني مي شود. از روز جمعه تا بعدازظهر شنبه، غرب درياي خزر و نيمه غربي خليج فارس مواج 
خواهد بود. وي درباره وضعيت آب و هواي تهران نيز گفت: امروز آسمان تهران صاف است و بيشينه 

و كمينه دماي هوا 27 و 16درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود.

نيازغارهايكشوربهتدوينضوابطجديد
بهره برداري پايدار از غارهاي كشور نياز به تدوين ضوابط جديد دارد. مديركل دفتر موزه ملي تاريخ 
طبيعي و ذخاير ژنتيك ســازمان حفاظت از محيط زيست كشــور گفت: براي بهره برداري پايدار 
از غارها و در راســتاي حفاظت از اين آثار گرانبها نياز به تهيه و تدوين ضوابط جديدي به ويژه در 
حوزه گردشگري است. به گزارش ايرنا، محمد مدادي گفت: هم اكنون 12غار در كشور وجود دارد 
كه پذيراي گردشگران هستند. وي افزود: اين غارها كه مورد اســتفاده گردشگران قرار مي گيرد 
به ويژه گردشگري در قالب تورها كه متأسفانه در سال هاي گذشــته بدون رعايت ضوابط تعيين 
شده فعاليت مي كنند بيشترين آسيب را به محيط غارها وارد مي سازند كه بايد ساماندهي شوند. 
وي شيوع ويروس كرونا را فرصتي براي ترميم آسيب هاي وارد شده به طبيعت دانست و بيان كرد: 
كرونا به رغم صدمات گسترده اي كه به سالمت روحي و جسمي انسان ها وارد كرد، باعث شد تا با 
كاهش تعداد سفرها و گردشگران، كل اكوسيستم بتواند نفســي به راحتي بكشد كه غارها نيز از 
اين قاعده مستثني نبودند و شرايط كرونا سبب شد تا بخشي از صدمات وارده به محيط زيست در 

سال هاي اخير ترميم شود.

يارانهسفربدهيد
رييس كميسيون گردشگری اتاق بازرگانی ايران از رييس جمهور و وزير ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی درخواست كرد: يارانه سفر همانند يارانه حامل های انرژی به مردم تعلق گيرد. به 
گزارش ايسنا، علي عبدالملكی به تاسيسات گردشــگری وابسته به ارگان های دولتی از بانك ها تا 
وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: در شــأن ايرانی نيست كه سالی يك بار سفر برود و در 
مهمانسرای ضعيف دولتی اقامت كند. بايد اين امكاناتی كه دولت برای خود ايجاد كرده به بخش 
خصوصی واگذار شود و هموطن ما در هتل پنج ستاره و اقامتگاه اســتاندارد اسكان داشته باشد. 
همان طور كه يارانه سوخت داده می شود يارانه ســفر هم می تواند درنظر گرفته شود. نبايد مردم 
را در پيك سفِر پايان شهريورماه يا تعطيالت نوروز در مهمانســراهای دولتی و مدارس و مساجد 

اسكان داد.

هم اكنون بيش از 2ميليون 
هكتار از جنگل هاي كشور 
در اختيار بخش هاي دولتي 
و برخي نهادهــاي نظامي 
اســت و ورود همه جانبه 
دســتگاه هاي نظامــي و 
غيرنظامي به موضوع كاشت 
درختان زودبازده مي تواند 
ظرفيت بزرگــي را به نفع 
اقتصــاد و محيط زيســت 

كشور فعال كند

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريکانی
دبير گروه زيست بوم

الشه 14فوك خزري كه هيچ نشاني از ضربه و گيركردن در تورهاي صيادي بر آنها وجود نداشت، طي 10روز گذشته در 
سواحل خزر در ايران كشف شد

مدير مركز حفاظت از فوك خزري: مهم ترين احتمال در مرگ خاموش فوك هاي خزري انفجارهاي درون آب در مانور 
نظامي مشترك آذربايجان، پاكستان و تركيه در خزر است

جمعيت فوك هاي خزري از يك ميليون و 200هزار قالده در يك قرن اخير به 70هزار قالده رسيده است 

مرگ بي صداي فوك هاي خزر
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همه گروه ها و احزاب سیاســی 
با در نظر گرفتــن امکاناتی که 
برایشــان وجود دارد در جهت 
بهبود شــرایط کشــور و مردم 
تالش کنند و در واقع رقابت های 
سیاسی در مسیری برمدارقانون 
و مبتنی بر استانداردهای قانونی 
دنبال شود بدون آنکه آسیبی به 

اعتماد مردم بزند

خبر روي خط خبر 

بعد از انتخابــات و پايان 
رقابت هاي انتخاباتي، چگونه مي توان 
رقابت هاي سياسي را به گونه ای پيش 
برد كه منافع ملــي و اميد اجتماعي 

بروز يافته، آسيب نبيند؟
نوع فعالیت سیاسي احزاب و گروه هاي 
سیاســي به صــورت طبیعــي در همه 
کشــورهاي جهان براي دســتیابي به 
قدرت اســت؛ قــدرت براي پیشــبرد 
دیدگاه ها و هدف هایــي که مي تواند در 
سطوح مختلف مطرح شود. اما با توجه 
به سطح توسعه کشــورها که یك اصل 
آن مــالك و محور قــرار گرفتن منافع 
ملي، مصالح عمومي و منافع عموم مردم 
به عنوان محور تالش هــا و فعالیت هاي 
گروه هاي سیاســي اســت، باید انتظار 
داشــت که پس از پایــان یافتن دوره 
انتخابات نیز همه تــالش کنند که در 

چارچوب موازین قانونــي و با تأکید بر 
اجراي قانون در جهت بهبود شــرایط 
مــردم و شــرایط عمومي کشــور گام 

بردارند.
درواقع تالش براي کسب قدرت از سوي 
افراد، جریان ها و احزاب سیاســی اگر با 
هدف تامین منافع مردم و بهبود شرایط 
همه جانبه کشور دنبال شــود، پس از 
انتخابات و تحولي که در کشور صورت 
مي گیرد، همه توان خود را براي بهبود 

شرایط کشور به کار خواهند گرفت.
با توجه بــه اين موارد، چه 
انتظاري از گروه ها و احزاب سياسي 
رقيب دولت مي توان داشــت و آنها 
چگونــه بايد به رقابت خــود ادامه 

دهند؟
انتظــار مــي رود کــه برخــالف آنچه 
در ســال هاي اخیر شــاهد بوده ایم و با 
درنظر گرفتن دشواري هاي گوناگون و 
پیچیده اي که امروز مردم با آن روبه رو 
هستند، همه گروه ها و احزاب سیاسي 
با درنظر گرفتن امکاناتي که برایشــان 
وجود دارد در جهت بهبود شرایط کشور 
و مردم تالش کنند و درواقع رقابت هاي 
سیاســي در مســیري برمدار قانون و 
مبتني بر اســتانداردهاي قانوني دنبال 
شود؛ بدون آنکه آسیبي به اعتماد مردم 

بزند.
این بدان معناســت که مــردم چه پاي 
صندوق هــاي رأي آمده باشــند و چه 
نیامده باشــند، وظیفه همــه نهادهاي 
اجرایي و نهادهاي قدرت اســت که در 
جهت بهبود شــرایط آنان بکوشــند. 

هیچ کس یا گروهی هم در این مســیر 
براي خدمت به مردم و رسیدن به نتایج 
بهتر و مناســب تر بــراي زندگي مردم 
مستثنا نیست. در این صورت مي توان به 

حفظ اعتماد عمومي مردم امیدوار بود.
حــال وظيفــه جريانات 
سياسي شكست خورده در انتخابات 
در مقابل طيف سياسي حامي دولت 
چيست و چگونه مي توانند در زمينه 
احياي اعتماد عمومي به دولت كمك 

كنند؟ 
همه گروه هــا و جریان هاي سیاســي 
ازجمله اصالح طلبــان در حد امکاناتي 
که براي آنها فراهم اســت چه در بخش 
عمومي و چــه در بخش خصوصي براي 
بهبود شرایط عمومي کشــور و رشد و 
توســعه همه جانبه کشــور باید تالش 
کنند؛ فارغ از اینکــه جریانی که قدرت 
نهایــي را در اختیــار دارد و مدیریت 

مي کند به کدام گروه، اندیشــه و تفکر 
تعلق دارد. آنچه اولویــت پیدا مي کند 
مصالح عمومي و منافع ملي است. به نظر 
مي رســد که از این زاویه با نتیجه یك 
انتخابات، هیچ تکلیفي از هیچ گروهي 
ساقط نمي شود و هر آ نچه که براي بهبود 
وضعیت کشور و شرایط زندگي مردم و 
گشودن گره هاي گوناگوني که بر زندگي 

آنها خورده را باید انجام دهند.
به طــور طبیعــي در دوران رقابت هاي 
انتخاباتي رویارویي هاي سیاسي، آشکار 
و برجسته مي شود و شدت پیدا مي کند، 
اما پس از عبور از این دوره، همه نهادهاي 
قدرت ازجمله کساني که سهم ناچیزي 
از قدرت را در اختیــار دارند باید با مبنا 
قراردادن قانــون و تنظیم همه رفتارها 
براســاس قانون، در ایــن زمینه تالش 
کنند. البته باید درنظر داشت که طبیعتا 
آنها که قدرت بیشتري در اختیار دارند، 

مسئولیت بیشتري هم بر دوش آنهاست 
و جامعه و مردم هم انتظار بیشــتري از 

 آنها خواهند داشت.
بر اين اساس اصالح طلبان 
چگونه و از طريق چــه امكان هايي 
مي توانند تأثير مثبتي داشته باشند؟

فراموش نکنید کــه اصالح طلبان هم 
در ســطح جامعه مدني و هم در سطح 
اجتماعي و اقتصادي و نیز سیاســي و 
فرهنگي بایــد فعالیت ها و اثرگذاري ها 
را مــورد ارزیابــي قرار دهنــد؛ گرچه 
به طورطبیعي تأثیرگذاري و نفوذ فعاالن 
و گروه هاي سیاســي در حوزه سیاسي 
می تواند بسیار شــدت بیشتري بیابد، 
اما مفهوم آن این نیست که همه راه ها 
روي فعالیت اصالح طلبان بســته شده 
است، بلکه آنها مي توانند در حوزه هاي 
اجتماعي و نهادهاي مدني، فرهنگي و 
اقتصادي فعالیت کنند و اثر گذار باشند؛ 
چراکه هم در این حوزه ها نفوذ دارند و 
هم اینکه امکان فعالیت در این حوزه ها 
از آنها سلب نشده است؛ بنابراین راه هاي 
بســیار و امکان هاي متنوع و پرشماري 
براي خدمت به کشــور و مــردم وجود 
دارد که نباید مورد غفلــت قرار گیرد. 
البته در کشــور ما با توجــه به تجمیع 
منافع قدرت به حوزه سیاست، این حوزه 
بســیار اثرگذارتر از دیگر حوزه هاست، 
اما باز هم چنین موضوعي نباید سبب 
نادیده گرفتن دیگر حوزه ها براي تالش 
مثبت در راستاي بهبود شرایط کشور و 
مردم و جلب اعتماد آنها و ایجاد امید در 

جامعه شود.

بايگاني جدل ها براي گره گشايي از مشكالت مردم
بررسي ضرورت فراگیري نگاه ملي به حل مسائل در میان احزاب در گفت وگو با الهه کوالیي

 شــكل و نوع رقابت هاي سياســي پس از هر 
انتخاباتي تغيير مي كند. معموال جرياني كه به 
قدرت رســيده در مقام پاسخگو قرار مي گيرد 
و جرياني كه شكســت خورده است در مقام 
منتقد و پرسشــگر. گاه ايــن انتقادها البته با 

توجه به امكانات و توان رقيب شكست خورده 
چنان گستردگي و شــدت مي يابد كه اساسا از 
نقد سازنده فاصله مي گيرد و به تخريب دولت 
مي انجامد؛ تخريبي كه گاهي غيراز اينكه مانع از 
كار دولت مي شود، به اعتماد عمومي و اميد مردم 
هم شديدا آسيب مي زند. چند ماه از انتخابات 
مي گذرد، سيدابراهيم رئيسي به عنوان رئيس 
دولت ســيزدهم بارها تأكيد كرده كه به دنبال 

احياي اعتماد مردم و ترميم اين شكاف است. 
حال سؤال اين است كه وظيفه رقيب در اين ميان 
چيست  و چگونه مي توان با تفكيك منافع ملي 
و جدل هاي سياسي مانع آسيب ديدن اعتماد 

عمومي شد.
در اين زمينه با الهه كواليي، تحليلگر و اســتاد 
علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي 
دانشگاه تهران و عضو شوراي هماهنگي مجمع 

زنان اصالح طلب به گفت وگو نشستيم.
كواليي معتقد اســت كه حوزه سياسي با توجه 
به تجميع منافع قدرت در كشور ما به اين حوزه 
بسيار اثرگذارتر از ديگر حوزه هاست،  اما اين 
نبايد ســبب ناديده گرفتن ديگر حوزه ها براي 
تالش مثبت در راســتاي بهبود شرايط كشور 

شود.
مشروح اين گفت وگو به شرح زير است:

سلمان زند
روزنامه نگار

    اما و اگرهاي بازگشت آمريكا به برجام 
وحیدجالل زاده، رئیس کمیســیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس، گفت: برگشــت آمریکا به برجام نیاز به راستي آزمایي دارد 
و رفع تحریم هاي ظالمانه آمریکا، نخستین گام براي بازگشت ایران 
به تعهدات در قبال برجــام خواهد بود. او در دیــدار با لیندال جین 
ساکس، سفیر اســترالیا در تهران با اشــاره به بدعهدي هاي آمریکا 
در توافق برجام، همراهي کشورهاي اروپایي و استرالیا را با سیاست 
تحریمي آمریکا علیه کشورمان  به ضرر اقتصاد این کشورها دانست و 
بر استقالل این کشورها در برابر سیاست هاي نادرست، غیرمنطقي و 
یکجانبه آمریکا تأکید کرد. به گزارش خانه ملت، وي همچنین با اشاره 
به تحوالت منطقه اي و کمك هاي مستشاري جمهوري اسالمي ایران 
به 2کشور عراق و سوریه، افزود: سیاســت جمهوري اسالمي ایران، 
برقراري ثبات و آرامش در منطقه اســت و از هرگونه اقدامي در این 
راستا استقبال مي کند. جالل زاده ادامه داد: هیچ کشوري نمي تواند 
نقش تأثیرگذار جمهوري اســالمي ایران در مبارزه با تروریســم در 

منطقه را کتمان کند.

    افشاگري يا خودزني در ميدان مناظره 
آیت اهلل علم الهدي در خطبه هاي دیروز نمازجمعه مشهد، گفت: برخي 
اوقات مشاهده مي کنیم که برادران و خواهران انقالبي براي پاسخ دادن 
به ادعاي یك برادر یا خواهر ارزشي دیگر، دست به افشاگري مي زنند و 
به گونه اي وارد میدان مناظره مي شوند که نتیجه آن با رسواشدن طرف 
مقابل همراه است. این دوستان باید بدانند که اقدام آنها دقیقا به منزله 
خودزني است و پاســخگویي ها چه در فضاي حقیقي و چه در فضاي 
مجازي باید اوال منطبق بر رعایت اخالق و منطق باشد و ثانیا جهت گیري 
به سمت دشمنان خارجي داشته باشد. به گزارش فارس، نماینده ولي 
فقیه در خراسان رضوي در بخش دیگري از سخنانش تأکید کرد: پیام 
رهبر معظم انقالب در روز اربعین به منزله حکم جهاد است و بر همه افراد 
صاحب قلم، صاحبان رسانه و همه کســاني که خود را موظف به امر به 
معروف و نهي از منکر مي دانند، واجب است که اکنون در این عرصه وارد 
عمل شوند و نهضت تبییني را در برابر جنگ نرم دشمن به راه بیندازند.

 
    شفافيت آراي نمايندگان در نوبت بررسي 

محمدرضا میرتاج الدیني، نماینده تبریز با اشاره به نهایي شدن طرح 
شــفافیت آراي نمایندگان در کمیســیون آیین نامه داخلي مجلس 
گفت: این طرح به زودي در صحن علني مجلس بررســي مي شود و 
موجب خواهد شــد عملکرد مجلس و مردمي بودن آن ارتقا یابد. او 
افزود: نمایندگان پیش از آغاز رسمي فعالیت مجلس یازدهم به دنبال 
شفافیت آرا  بودند؛ چراکه در کوتاه مدت و بلندمدت موضوع شفافیت 
آثار مثبتي دارد. به گزارش ایرنا، وي تصریح کرد: طرح شفافیت آراي 
نمایندگان، نحوه تصمیم گیري در دستگاه ها را به خوبي روشن خواهد 
کرد. میرتاج الدیني خاطرنشان کرد: دولت و قوه قضاییه نیز مي  توانند 
با شفاف کردن تصمیم گیري هاي خود در هیأت دولت و شوراي عالي 
قضایي به جز بخشــي که به لحاظ امنیتــي مالحظاتي دارد، مکمل 

شفافیت عملکرد مجلس شوند.

نگاه آمريكا به اهدای 
نذورات به حرم رضوي

وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار اطالعیه ای 
توضیح داد که سفر زیارتی اشخاص آمریکایی 
به حرم مقدس امام رضا)ع(، خریدهای آنها 
برای مصارف شخصی حین ســفر یا اقالم 
اهدایی انسان دوستانه آنها به آستان قدس، 
شامل تحریم های این کشور نشده و از موارد 
اســتثنا در مقررات تبادالت و تحریم های 

ایران هستند.
به گزارش ایســنا، پایــگاه اینترنتی وزارت 
امور خارجــه آمریکا با انتشــار اطالعیه ای 
نوشت: آمریکا درباره هرگونه سفر اشخاص 
آمریکایی به ایران هشدار می دهد. وزارت امور 
خارجه به خاطر خطراتــی مانند آدم ربایی، 
دســتگیری های خودســرانه و بازداشــت 
شهروندان آمریکایی، یك توصیه نامه سطح4 

درباره ایران منتشر کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تبادالتی که 
به طور معمول بخشی از ســفر به ایران یا از 
ایران توسط اشخاص آمریکایی هستند، در 
دســته موارد اســتثنا از مقررات تبادالت و 
تحریم های ایران قرار می گیرند و بنابراین به 
طور کلی ممنوع نیستند. تبادالت مستثنی از 
این مقررات شامل زیارت اشخاص آمریکایی 
از حرم مقــدس امام رضــا)ع( و خریداری 
کاال و خدمات برای مصارف شخصی شــان 
در هنگام سفر اســت. عالوه بر این، اهدای 
اقالمی مثل غذا، لباس و دارو توسط اشخاص 
آمریکایی به حرم مقدس امام رضا)ع( که به 
منظور تسکین آالم انسانی مورد استفاده قرار 
می گیرند، شامل استثنا از این مقررات شده 
و از این رو، به طــور کلی، تحت این مقررات 

ممنوع نیستند.
این بیانیــه می افزایــد: اگرچه اشــخاص 
آمریکایی از انجــام دادن برخی تبادالت با 
اشــخاصی که در برنامه تحریم ها در لیست  
ســیاه قرار گرفته اند یا با نهادهایی خارج از 
گستره مقررات تبادالت و تحریم های ایران 
قرار می گیرند، از جمله با آستان قدس رضوی 
و زیرمجموعه  آن، تولیت آستان قدس رضوی 
که نظارت بر امور حرم امام رضــا )ع( را بر 

عهده دارد، منع می شوند.
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دريچه تازه هاي نشر

 درگذشت 
اميرحسين افراسيابي  

اميرحســين افراسيابي، شــاعر و مترجم 
پيشكسوت در 8۷سالگي درگذشت.

مجيد ضرغامي، مدير انتشارات سرزمين 
اهورايي در اين باره گفت: »اميرحســين 
افراســيابي از بازمانــدگان »ُجنگ ادبي 
اصفهــان« كه ســاكن هلند بــود و طي 
ســال هاي اخير بــه اصفهــان رفت وآمد 
داشت، چند روز پيش در پي زمين خوردن 
به دليل شكستگي پا به بيمارستان مراجعه 
مي كند و در ادامه اين آسيب ديدگي از دنيا 

مي رود.
ضرغامي درباره فعاليت هاي ادبي افراسيابي 
به ايسنا گفته اســت: »نخستين مجموعه 
شعر اين شــاعر »حرف هاي پاييزي« در 
ســال1348 منتشر شــد كه مورد توجه 
قرار گرفت. او از نوادر اديباني بود كه شعر 
مدرن هلند و غرب را به فارسي برگرداند و 
شــعر ايران را هم ترجمه كرد، اما رسانه ها 
آنطور كه بايد به آثار افراسيابي نپرداختند. 
وی بسيار باسواد و از شــاگردان مهندس 
سيحون در زمينه معماري بود. هم اكنون 
هم آخرين مجموعه شــعر او »ايســتگاه 
آخر« و زندگينامه اش را همراه 2ترجمه  از 

شعر هلند در دست چاپ داريم.«
»ايســتگاه«، »بر عرض راه«، »تا ايستگاه 
بعدي«، »آواز شگفت يك شايد« )گزيده 
شعرها(، »عشــق وقت نمي شناسد«، »و 
خانه اي كــه خانه ما نيســت« و »بعد از 
هفتادوســه پروانه« از ديگــر مجموعه 
شعرهاي اميرحسين افراسيابي هستند.

  ديالكتيك روشنگري
»ديالكتيك روشنگري« نوشته تئودورآدرنو 
و ماكس هوركهايمر با ترجمه مراد فرهادپور 
و اميد مهرگان از سوي نشر هرمس منتشر 

شده است.
اسارت مردمان امروز در چنگ طبيعت را 
نمي توان از پيشــرفت اجتماعي جدا كرد. 
رشد بارآوري اقتصادي از يك سو، وضعيت 
الزم را براي جهاني برخوردار از عدالت بيشتر 

فراهم مي آورد و از ســوي ديگر، دم و دستگاه تكنيكي و گروه هاي 
اجتماعي هدايت كننده آن را به صورتي بي تناســب و فزون از حد 
بر باقي مردمان برتري مي بخشد. فرد در برابر قدرت هاي اقتصادي 
هيچ و پوچ مي شود؛ قدرت هايي كه در همان حال سلطه جامعه را بر 
طبيعت به سوي نقطه اوجي بي سابقه و تصورناپذير پيش مي رانند. 
در واقع موضوع اصلي كتاب ديالكتيك روشنگري توضيح اين مطلب 
است كه هدف اصلي روشنگري، آزاد كردن انسان از اختناق سياسي 
و بدبختي اقتصادي و مادي بوده  است ولي روشنگري، خود تبديل 
به اســطوره اي شــده  كه همراه با بدبختي و فالكت است. از منظر 
آدرنو و هوركهايمر پروژه عقالني روشــنگري به تسلط تكنولوژي 
بر جهان و اسير و بنده شــدن فرد در نظام هاي توتاليتر منجر شده  
است. اين كتاب 353صفحه اي به بهاي 85هزار تومان منتشر شده 
است. ماكس هوركهايمر، فيلسوف آلماني كه سال1895 در آلمان 
به دنيا آمد، يكي از شــخصيت هاي شاخص مكتب فرانكفورت بود. 
شهرت او بيشتر به سبب همكاري اش با تئودور آدرنو در اثر مطالعاتي 
معروفشــان در مورد صنايع فرهنگي است كه ســال194۷ با نام 

ديالكتيك روشنگري چاپ شد.

  عليه ايده آليسم
»عليــه ايده آليســم« 2مقاله فلســفي از 
تئودورآدورنو است كه مراد فرهادپور آن را 
به فارسي برگردانده و نشر هرمس اين كتاب 

را منتشر كرده است.
كتاب متشكل از 3بخش اســت، دو مقاله 
اصلي به قلم آدورنو و يك يادداشــت كوتاه 
از بنيامين اسنو در معرفي يكي از مقاالت. 
مهم ترين وجه مشــترك دو مقاله آدورنو، 

نقد ريشه اي تفكر ايده آليستي و منطق اين هماني است و همين امر 
نيز دليل اصلي گزينش و انتشار آنها درقالب يك كتاب واحد بوده 
است. تئودور لودويگ ويزنگروند آدورنو، جامعه شناس، فيلسوف، 
موسيقي شناس و آهنگساز نئوماركسيست آلماني، سال1903 در 
آلمان به دنيا آمد و سال1963 درگذشت. آدورنو در موسيقي و هنر، 
موضع راديكال و انتقادي داشت و در حوزه جامعه شناسي به بررسي 

تضادهاي اجتماعي كه بر مردم سنگيني مي كرد، عالقه مند بود.
اين كتاب 109صفحه اي به بهاي 25هزار تومان منتشر شده  است.

وله سوينكا، نويسنده برنده نوبل ادبيات بعد از گذشت 50سال با 
انتشار رمان جديدي به دنياي ادبيات بازگشته است.داستان

به گزارش اكتواليته، انتشارات بلومزبري هند از انتشار رماني تحت 
عنوان »وقايع نگاري از سرزمين شادترين مردم روي زمين« نوشته وله سوينكا، 
 نويسنده و شــاعر اهل نيجريه و برنده نوبل ادبيات اهل آفريقا خبر داده است. 
وله سوينكا كه حاال 8۷سال دارد، عالوه بر رمان نويسي، شاعر، نمايشنامه نويس 
و مقاله  نويس است. نخســتين رمان او با عنوان »مفسرها« سال1965 منتشر 

شد و آخرين رمانش با عنوان »فصل بي نظمي« سال19۷3 به چاپ رسيده بود.
 از او همچنين 3كتــاب اتوبيوگرافي بــا عناوين »آكه: ســال هاي كودكي«، 

»آيسرا: سفر در سراسر مقاله« و »ايبدان« منتشر شده است.
»مرگ و ســوار پادشــاه«، »بازي از بزرگان«، »نژاد قوي«، »رقص جنگل« و 

»مرداب نشينان« نيز برخي از مهم ترين نمايشنامه هاي او هستند.
بن اوكري، نويسنده نيجريه اي و نويسنده اثر درخشان »راه گرسنگان« درباره 
اين كتاب گفته است: »يك هياهوي زنده و وحشي و هولناك. هيچ كس ديگر 
نمي توانست چنين كتابي را بنويسد؛ مثل هنري جيمز، جوزف كنراد و والديمير 
ناباكوف. اين رمان را مي توان مهم ترين كتاب او به شمار آورد و كتابي است كه 

بايد همه آن را بخوانند.«
آكينوانده اولووله )وله( سوينكا، نويسنده، شاعر، نمايشنامه نويس و فعال سياسي 

اهل نيجريه است. او سال1986 برنده جايزه 
نوبل ادبيات شــد. يكی از آثار وله ســوينكا 

نمايشــنامه اي به نام »مرداب نشينان« است 
كه در سال1368 توسط مح مد حفاظي ترجمه 

و از سوي نشر جهاد دانشگاهي منتشر 
شده اســت. عالوه بر اين نمايشنامه، 

2نمايشــنامه »تبــار نيرومند« 
توسط فرهاد ناظرزاده كرماني 

و »مرگ و ســوار پادشاه« 
هم توسط ســام ايزدي به 

فارسي ترجمه شده اند.

بازار كتاب هاي الكترونيكي و صوتي چندسالي 
است كه به شكل موازي به كمك ناشران آمده 
تا فضاي بي رمق فروش كتــاب را رونقي تازه 
ببخشــد. با همه گيري كرونا اين امكان براي 
مخاطبان ايراني كتاب بيش از گذشــته فراهم 
شــد تا بتوانند آثار مورد عالقه خود را در قالب 
كتاب الكترونيكي بخوانند يا به شــكل صوتي 
بشنوند. فيديبو، يكي از بازيگران مهم اين بازار 
بوده است كه با تعداد زيادي از ناشران همكاري 
مي كند و توانسته بيش از 100هزار عنوان كتاب 
را در پلتفرم خود بــه مخاطبانش عرضه كند؛ 
امكاني كه ديگر بــازار كتاب را از انحصار كتاب 

كاغــذي و فيزيكي 
نجات مي دهد. درباره 
رويكــرد مخاطبان 
كتاب و استقبال آنها 
از كتاب هاي صوتي و 
الكترونيكي طي چند 

سال اخير با مصطفي ميرنوري، مدير بازاريابی 
فيديبو گپي كوتاه زده ايم.

 بــا فــروش كتاب هــاي صوتي 
و الكترونيكي چقدر توانســته ايد در ســليقه 

كتابخواني مخاطب كتاب مؤثر باشيد؟ 
با توجه به روند رو به رشد بازار كتاب هاي الكترونيكي 
و به ويژه صوتــي، رفته رفتــه اثرگــذاري فيديبو 
و پلتفرم هاي ديگــري كه در اين عرصــه فعاليت 
مي كنند، پررنگ تر مي شــود. البته فعاليت ما صرفا 
فضايي براي ارائه محتواي ناشران است و همچنان 
نقش اصلي در جهت دهي به سليقه مخاطبان برعهده 
ناشران اســت. اما تالش بر اين بوده كه با همكاري 
نزديك با ناشــران معتبر، كتاب هاي تأثيرگذار در 

تمامي زمينه ها، در اختيار كتابخوانان قرار بگيرد.
مخاطبــان شــما در روزگار كرونا 

ترجيح شــان بر انتخاب كدام دسته از كتاب ها 
بوده است؟ 

كتاب هاي توسعه فردي در اين دوران با اقبال بهتري 
از طرف خواننده ها مواجه شــدند. دليل اين اقبال، 
وضعيت جامعه و تالش جمعــي جامعه براي عبور 
از بحران كرونا و همچنين اهميت مفهوم توســعه 
فردي در زندگي هاي مدرن است. همچنين فروش 
كتاب هاي داســتان و رمان به عنوان مهم ترين ژانر 
براي ســرگرمي، رشــد قابل توجهي در اين دوره 

داشته است.

فكــر مي كنيد چــه حجمــي از 
جامعه كتابخوان كشــور را پوشش مي دهيد و 
هدف گذاري اصلي شــما براي رسيدن به چه 

ميزاني است؟ 
كتابخوان ها همچنان تمايل بيشــتري به خواندن 
كتاب چاپي دارند و ســهم بازار كتاب الكترونيكي 
به نسبت چاپي بسيار اندك است. اما در عين حال، 
سرعت رشــد بازار كتاب هاي الكترونيكي در حال 
افزايش اســت و حضور كتاب  صوتــي و همچنين 
بحران كرونا و قيمت كاغذ، اين روند را تسريع كرده 

و كتابخواناني كــه از كتاب الكترونيكي اســتفاده 
مي كنند در حــال افزايش هســتند. هم اكنون در 
كشــورهايي كه كتاب الكترونيكــي در آنها كامال 
جاافتــاده، بيــن 40 تا 50 درصــد بــازار را كتاب 
الكترونيكي تشكيل مي دهد. البته تا رسيدن به اين 
ســهم، راه زيادي در پيش است اما اين هدف دور از 

ذهن نيست.
صنعت نشر كشــور در رويارويي با 
صنعت كتاب ديجيتال طي ســال هاي اخير چه 

واكنشي داشته است؟ 
كتاب هــاي الكترونيكي و صوتــي، در واقع مكمل 
كتاب هاي چاپي هستند و هيچ رويارويي بين اين دو 

جنس كتاب  وجود ندارد.
البته هنوز برخي از ناشران هستند 
كه نسبت به اين فضا بي عالقه و حتی بي اعتماد 

هستند.
درست است، اما بيشــتر ناشران ســعي دارند كه 
خودشــان را با اين فضــا هماهنگ كننــد و كتاب 
الكترونيكي و صوتي را فرصتي مي بينند كه در نهايت 

باعث بزرگ تر شدن جامعه كتابخوان شود.
جداي از عرضه كتاب هاي الكترونيكي 
و صوتي چه برنامه هايي بــراي افزايش ميزان 

مطالعه در سطح جامعه داشته ايد؟ 
ما با هدف قــرار دادن گروه هاي مختلــف جامعه، 
چه افراد كتابخوان و چه كســاني كه كتابخوان به 
شكل سنتي نيستند، اما عالقه به كتاب و همچنين 
پيشــرفت شــخصي دارند، تالش داريم تا جامعه 
كتابخوان هــاي الكترونيكي و صوتي را گســترش 
دهيم . براي اين منظور هم تالش مي كنيم محتواهاي 
مناســبي براي اين گروه هاي هــدف ايجاد كنيم و 
با نشــان دادن اهميت مطالعه كتــاب و تأثيري كه 
 مي تواند بر زندگي شــان داشــته باشــد، آنها را در 
درجه اول به مطالعه كتاب و بعد از آن به استفاده از 

كتاب هاي فيديبو ترغيب كنيم.

 انتشار رماني از سوينكا 
پس از 36سال

مدير بازاريابی يكی از اپليكيشن های فروش كتاب عنوان كرد

كرونا و گراني كاغذ استقبال 
از كتاب  صوتي را بيشتر كرد
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ايثارگران بدانند

تدفين افراد غيرشهيد در گلزار شهدا 
خالف شرع است

 در ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون جامع خدمات رســاني به 
ايثارگران آمده است:

هرگونه جابه جايي قبور و دفن افراد غيرشهيد يا تغيير كاربري و اجراي 
هرگونه طرح ساماندهي در قطعات و حريم گلزار شهدا با موافقت بنياد 

امكان پذير است.
 با شــكايت از مصوبه هيأت وزيران در هيــأت عمومي ديوان عدالت 
اداري، شــاكي طي دادخواســتي به طرفيت از هيأت وزيران ابطال 
عبارت »و دفن افراد غيرشهيد« در ماده۵ آيين نامه اجرايي ماده11 
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، به علت مغايرت با موازين شرع 
مقدس اسالم را خواستار شد. شاكي صرفاً ابطال آن را از بعد شرعي 
تقاضا و مدعي شد با دفن افراد غيرشهيد در گلزار شهدا،  شأن و منزلت 

فرهنگ ايثار و شهادت و جهاد تضعيف مي شود.
 قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 10۷32/102/۹8 

مورخ 1۹ /4 /۹8 درخصوص اين ادعا اعالم كرد:
 اطالق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول نســبت به مواردي كه 
گلزار شهدا را از صورت مركز فرهنگي اسالمي خارج مي كند و موجب 
عدم رعايت قداست و احترام به شهدا و ايثارگران مي گردد و به عبارتي 
ديگر موجب تضعيف فرهنگ ايثار، جهاد و شــهادت شــده و باعث 
فراموش شدن منزلت و حق عظيم ايثارگران بر مردم و كشور مي گردد، 
خالف سياست هاي كلي نظام در امور »ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار 
و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب 

اسالمي مدظله العالي«  بوده و خالف شرع است.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/ ۷/ ۹8 پس از بحث و 

بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرد:
با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 8۷ قانون تشــكيالت 
و آيين دادرســي ديوان عدالت اداري، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي 
هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي الزم االتباع است و حسب مفاد نامه 
شماره 10۷32/102/۹8 مورخ 1۹/ 4/ ۹8 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، 
فقهاي شوراي نگهبان اطالق مصوبه مورد شكايت را خالف شرع تشخيص 
داده اند، بنابراين در راستاي احكام قانوني مذكور و تبعيت از نظر فقهاي 
شوراي نگهبان اطالق عبارت »و دفن افراد غيرشهيد« در ماده۵ آيين نامه 
اجرايي ماده 11 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به علت مغايرت 
با شرع با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و 88 و 8۷ 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال13۹2 

از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
حضرت امام خميني رحمت اهلل عليه درباره گلزار شهدا فرمودند:

 همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و 
دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود.

گلزار شهدا محل دفن حماسه آفرينان شهيدي است كه آگاهانه اين 
مســير را انتخاب كرده اند، نگذاريم سياســت بازان آن را محل دفن 

اغيار كنند. 

 حدود ۹ماه از تدويــن طرح غربالگري و 
حذف سقط جنين كه در ذيل طرح تعالي گزارش

جمعيت و خانواده از سوي مجلس يازدهم 
مطرح  شــد، مي گذرد؛ طرحي كه موافقان و مخالفان 
زيادي دارد. يكي از مخالفت هاي جدي با اين طرح، وجود 
شوراي فقها در كنار پزشكان متخصص براي تشخيص 
مصاديق ســقط بود كه البته چنــد روز پيش، رئيس 
كميسيون مشترك طرح جوانی جمعيت اعالم كرد كه 
شوراي نگهبان با حضور شوراي فقها در اين طرح مخالفت 
كرده است؛ گرچه اين خبر تا حدودي مخالفان طرح را 
خشنود كرد، اما با اين حال بررسي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه در اصل طرح تغييرات چنداني ايجاد نشده 
اســت و آنطور كه اميرحســين بانكي پورفــرد، رئيس 
كميسيون مشترك طرح جواني به همشهري گفته است، 
از يك ماه آينده ايــن طرح به قانون تبديل شــده و به 

دستگاه هاي مربوطه و اجرايي ابالغ خواهد شد.
طرح تعالي جمعيت و خانــواده ۷4ماده دارد، اما رئيس 
كميسيون مشــترك طرح جوانی جمعيت گاليه دارد 
كه درباره بسياري از مواد اين طرح كه مشوق خانواده ها 
در رفع مشكالت است، غفلت شده  و توجه شان عمدتا 
معطوف به موضوع غربالگري و سقط جنين است. او در 
اين رابطه به همشهري مي گويد: »حدود ۹ماده  اين طرح 
در حوزه  مسائل سقط جنين اســت. چند ماده در مورد 
ســقط جنايي، چند ماده در مورد سقط عارضي و چند 
ماده نيز در مورد ســقط درماني اســت. در مورد سقط 
درماني 2نوع پيش بيني كرده  بوديم كه شوراي نگهبان 
با يكي از آنها كه ايجاد يك شوراي فقهي براي مشخص 
كردن انديكاسيون فقه بود، مخالفت كرد. البته اين شورا 
تنها شــوراي فقهي نبود، بلكه تركيبــي از متخصصان 

پزشكي و 3فقيه بود.«
او دليل مخالفت شــوراي نگهبان را تعــارض با قانون 
اساسي  عنوان مي كند: »شوراي نگهبان اعالم كرد كار 
شوراي فقها ورود به حوزه  قانونگذاري است و اين موضوع 
با اصل8۵ قانون اساسي سازگار نيست؛ ضمن اينكه به 
گفته  اين شورا حضور اين سه فقيه كه به علت تعيين بعد 
شرعي موارد سقط پيش بيني شده بود، درست نيست. 
درواقع طبق قانون اساسي تنها شوراي نگهبان است كه 
مي تواند جنبه  شرعي موضوعات قانوني را تشخيص دهد؛ 
بر همين اساس ماده  مربوط به تشكيل شوراي فقهي از 

اين طرح حذف شد.«

حكم نهايي سقط از سوي قاضي
بانكي پورفرد اما اعالم مي كند كه شوراي نگهبان با حضور 
قاضي در اعالم حكم نهايي سقط، مخالفتي نداشته است؛ 
»در قسمت ديگر اين ماده نوشته شــده بود كه پس از 
تشخيص سقط از سوي پزشكان و شوراي فقها، با حكم 
قاضي تا يك هفته بعد اجازه  انجام سقط داده مي شود كه 
شوراي نگهبان اين موضوع را پذيرفته است. به اين معنا 
كه اين موضوع ضابطه مند مي شود و سقط تنها در موارد 
ضروري و صرفا با وجود مجوزها و ضوابط علمي، قانوني و 
مشروع صورت مي گيرد. براي همين كميسيوني متشكل 
از پزشك متخصص، پزشك پزشكي قانوني و يك قاضي 
تشكيل مي شود و بايد در مدت يك هفته تكليف سقط 
مشخص شود.« او يادآور مي شــود در قانوني كه اكنون 
طبق آن كارها انجام مي شــود، حكم قاضي مورد نظر 
نيست؛ »از ســقط جنين حرف زدن در مورد جان يك 
انسان است؛ براي همين به حكم قاضي نياز است. زماني 
كه داشــتيم اين طرح را تهيه مي كرديم، مشورتي هم 
با قوه  قضاييه داشــتيم. در جلسه اي با حضور مسئوالن 
شــوراي عالي قضايي تمامي آنها نيز مصر بودند كه اين 

موضوع به حكم قاضي نياز دارد.«
او اصرار بر حضور قاضي در حكم نهايي ســقط را وجود 
اختالف نظر در تعيين مصاديق ســقط و عدم ضرورت 
برخي از آنها مي دانــد و مي گويد: »مثال عنوان شــده 
بود كه امكان ســقط كردن جنيني كه دچار ناشنوايي 
مادرزادي است، وجود دارد، اما بعدها مشخص شد كه 
كاشت حلزون در ايران انجام مي شود و اين موضوع قابل 
درمان است. البته اذعان داريم كه اين موضوع با گذشت 
زمان منطقي تر و بهتر شده است و در دوره  اخير، كمتر با 

مواردي برخورد كرديم كه موضوع واقعا مصداق سقط يا 
حرج نباشد. در نهايت از آنجايي كه قاضي مسلط به امور 
حقوقي است، مي تواند تشــخيص دهد كه موارد ارجاع 

شده جزو مصاديق سقط هست يا نيست.«

امكان تشكيل دادگاه تجديدنظر 
با وجود تمام بحث ها، به نظر مي رسد مشكلي همچنان 
پابرجاست؛ اختالف نظري كه ممكن است ميان پزشك 
متخصص و حكم قاضي وجود داشته باشد. بانكي پورفرد 
دراين باره مي گويد: »در كميته  فقه تشخيص موضوع 
ســقط بر عهده  2پزشك متخصص اســت و تشخيص 
حكم اين موضــوع بر  عهده  قاضي اســت؛ بنابراين يك 
هفته فرصت تجديدنظرخواهي براي حكم نهايي قاضي 
پيش بيني كرده ايم. در اين شــرايط اگــر حكم قاضي 
اين باشد كه مورد ارجاع شــده براي سقط از مصاديق 
حرج محسوب نمي شود، پزشــك مي تواند درخواست 
تجديدنظر كند. در اين حالت دادگاه ويژه اي تشــكيل 
مي شود و يك قاضي ديگر دوباره موضوع را بررسي خواهد 
كرد. به هر حال در اين شرايط اگر به هر دليلي خدشه اي 

به نظر قاضي وارد بود، امكان تجديد نظر وجود دارد.«
او همچنين مي گويد كه شوراي نگهبان در مورد موضوع 
»حرج« هم اما و اگرهايي داشته است: »شوراي نگهبان 
در مورد واژه  »حرج« هم نكته اي را مطرح كرده اســت؛ 
اينكه تعريف دقيق و محدوده  حرج چيست؟ ممكن است 
به دليل همين يك نكته مجبور شــويم تغيير جزئي در 
ماده هاي طرح ايجاد كنيم. البته در اصل طرح تغييري 
ايجاد نمي شود و تنها تعريف اين واژه مشخص خواهد شد 

و يك تبصره به آن اضافه مي كنيم.«

احتمال پيگرد قانوني پزشكان 
يكي ديگــر از مواد طــرح تعالي جمعيــت، موضوع 
غربالگري بود كه براي بسياري از زوج ها اهميت ويژه اي 
دارد. بانكي پورفرد در اين باره می گويد: »شوراي نگهبان 
در اين باره هم نكاتــي را مطرح كرده بود. نتيجه نهايي 
اين است كه غربالگري با نظر پزشك متخصص امري 
اختياري شده است. دوم اينكه امكان پوشش بيمه اي 
آزمايش هاي غربالگري مادر و جنين در مفاد ماده۵3  
را پيش بيني كرده ايم. نكته  ديگــر اينكه در اين طرح 
اعالم شده است كه اگر بر اثر غربالگري سقطي صورت 
بگيرد، چنانكه شواهد قوي در مورد ناهنجاري جنين 
وجود داشته و انجام آن ضرورت درماني داشته باشد، 
پزشــك پيگرد قانوني نخواهد داشــت، اما اگر بدون 
شــواهد قوي، غربالگري انجام و جنين ســقط شود، 
پزشــك مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد. متاســفانه 
تاكنون چنين بوده مواردي كه شــواهد قوي براي آن 
وجود نداشت، به مراحل غربالگري سوق داده مي شد و 
عارضه  سقط به وجود مي آمد.« او همچنين مي گويد: 
»موضوع ديگري كه در مورد غربالگري تأكيد شــده، 
استانداردسازي ارزشــيابي عملكرد و صدور لغو مجوز 
ارائه دهندگان خدمات غربالگري اســت. در برخي از 
اين آزمايش ها مــوارد مثبت بيش از حد شناســايي 
مي شد كه  به سقط جنين  هاي ســالم منجر مي شد. 
در اين طرح اعالم كرده  ايم كه وزارت بهداشــت حتما 

بايد اين استانداردها را مشــخص و ارزيابي كند و اگر 
ارائه  دهندگان خدمات اســتانداردهاي الزم را رعايت 

نكردند، مجوزشان لغو شود.«

طرح در آستانه  ابالغ
با توجه به گفته هاي رئيس كميســيون مشترك طرح 
جوانی جمعيت به نظر مي رســد كه اين طرح با وجود 
باال و پايين  هاي بسياري كه از سر گذرانده، به ايستگاه 
پاياني رسيده است. او مي گويد: »اگر مشكلي به وجود 
نيايد، اين طــرح  تا يك ماه ديگر ابالغ مي شــود. البته 
بخشــي از مواد اين طرح را در بودجه   امسال پيش بيني 
كرديم و اجراي آن شروع شده است؛ مانند 200ميليون 
وامي كه به زوج هاي جوان داده مي شــود يا تخصيص 
۹0درصدي هزينه هاي درمان ناباروري كه از سوي دولت 
ارائه مي شود و ابالغ هم شده اســت«.  او ادامه مي دهد: 
»شوراي نگهبان تا يك هفته  آتي فرصت اعالم نظر دارد و 
البته مي تواند اين مهلت را تا 10روز بعد از آن هم تمديد 
كند. اگر نظرش مثبت باشد، طرح تا 20روز ديگر ابالغ 
مي شــود، اگر ابهام يا ايرادي در مورد كلمه  حرج وجود 
داشته باشد، باز يك هفته در مجلس براي رفع اين ايراد 
فرصت داريم و دوباره طرح را برمي گردانيم به شــوراي 
نگهبان و حدود 2هفته به زماني كه گفتم،  اضافه مي شود. 
اما پيش بيني من اين است كه ان شاءاهلل تا يك ماه ديگر 

طرح ابالغ خواهد شد.«

 همشهري در گفت  وگو با رئيس كميسيون مشترك طرح جوانی به آخرين تغييرات اعمال شده در مورد موضوع غربالگری و سقط جنين پرداخته است

ابالغ طرح غربالگري و حذف سقط جنين تا يك ماه ديگر
مريم لطفي

خبر نگار

   مخالفان چه مي گويند؟
طرح حذف غربالگري و نسخ سقط جنين در حالي در آستانه اجراست كه پزشكان متخصص نسبت به آن دچار ترديد هستند. 
اعظم السادات موسوي، رئيس انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران به همشهري مي گويد: »مشكالت اين طرح به قوت خود 
باقي است. اگر پزشكي غربالگري نكند، هيچ مسئوليتي ندارد و زوج باردار در اين زمينه نمي توانند ادعايي داشته باشند. 
همچنين اگر پزشكي غربالگري انجام دهد و منجر به سقط شود، مقصر شناخته مي شود. از هر دوي حاالت اينطور برداشت 
مي شود كه پزشكان ترجيح خواهند داد وارد حوزه غربالگري نشوند و بنابراين حق زوجي كه مي خواهند فرزند سالمي داشته 
باشند، مخدوش مي شود.« او نيز به موضوع حرج اشاره مي كند: »طبق ماده واحده قانون سال 1384مصوب مجلس شوراي 
اسالمي، موضوع حرج به مادر سپرده شده است؛ يعني اگر نوزاد دچار بيماري هاي غيرقابل درمان و يا دچار عقب ماندگي 
ذهني باشد، مادر اين امكان را دارد كه پيش از ولوج روح، با تشخيص سه متخصص مربوطه و سازمان پزشكي قانوني و نظر 
كميته سقط پزشكي قانوني سقط را انجام دهد. اما در اين طرح، موضوع حرج به تشخيص قاضي گذاشته شده است، درحالي كه 
قبال مصاديق حرج توسط شورايي از پزشكان معتمد تهيه شده بود. ما در انجمن متخصصان زنان اعالم كرديم كه اگر در 
موارد حرج و بيماري هاي صعب العالج ترديد داريد، مي توانيم اين مصاديق را بازنگري كنيم تا مورد توافق قرار بگيرد و منتظر 
پاسخ شوراي نگهبان هستيم.« او نتيجه اين موضوع را بيش از افزايش سقط هاي غيرقانوني، عدم تمايل و ترس از بارداري 
مي داند؛ »در زوج هايي كه سنشان باالست و يا بيماري هاي زمينه اي خانوادگي دارند، ترس و نگراني از بارداري در آنها بسيار 
زياد است.  تعالي جمعيت طرحي ضروري است و حتما بايد در كشور اجرا شود. اما مواد 53و 56كه درمورد غربالگري و سقط 
قانوني است، نه تنها به سقط قانوني كمكي نمي كند، بلكه ترس از بارداري و همچنين سقط هاي غيرقانوني را افزايش مي دهد 
و آنها در طرح جديد بايد به اين نكته فكر كنند.« موسوي تأكيد مي كند: »ممكن است امروز يك بيماري، صعب العالج تلقي 
شود اما با به وجود آمدن روش هاي درمان چند وقت ديگر همان بيماري قابل درمان شود. بنابراين مصاديق سقط هميشه قابل 
بازنگري است و اين موضوع دليل نمي شود كه اصل موضوع و يك دستاورد مهم پزشكي زيرسؤال برده شده و متوقف شود.«



11 2 شنبه 10 مهر 1400    شماره  8328 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

   توجه به ليست هاي هشدار
اميدعلوي،كارشناس حوزه رمزارز و بالكچين 
به اقدام انجمن بالكچين در انتشــار »ليست 
هشــدار« پروژه هاي پرخطر اشاره مي كند و 
مي گويد: »بعضي ســايت ها ماننــد گرداب و 
ايران هشــدار كه مردم به آنها اعتماد دارند، 
مي توانند ليست هشدار را منتشر كنند.«  علوي 
مؤثرترين اقدام را در كوتاه مدت، ارائه ليست 
هشدار و حمايت نهادهاي قضايي و امنيتي از 
معرفي اين ليست مي داند. به گفته او »اين ليست 
هشدار كه با استدالل هاي علمي تهيه مي شود 
بايد از طريق نهادهاي امنيتي، انتظامي و قضايي 
منتشر شود تا ضمن اينكه همه مردم از آن مطلع 
مي شوند، از پشتوانه قوي هم برخوردار باشد.« 
در ميان مدت، اين عضــو هيأت مديره انجمن 
بالكچين براي آموزش قضات و نهادهاي ناظر 
اعالم آمادگي مي كند و در بلندمدت هم تمركز 
بر كارهاي آموزشي، زيرساختي و قانونگذاري 
را مورد توجه قرار مي دهــد. علوي درنهايت 
به مردم توصيه مي كند كه نسبت به تبليغات 
عجيب و غريب، وعده هاي اغراق آميز و اصطالحا 
»رويافروشي« پروژه ها حساس باشند و در كل، 

در حوزه رمزارزها با عينك بدبيني وارد شوند.

   خطر جعل كارت هاي ديجيتال
مثل هر فناوري ديگري كارشناســان امنيتي جهان درباره 
امكان جعــل كارت هــاي ديجيتال هشــدار داده اند. به 
همين خاطر كشورهاي مختلف تدابير امنيتي ازجمله امضاي 
ديجيتال را به اين كارت ها عالوه بر باركد اضافه كرده اند كه 
احتماال بايد در ايران هم درنظر گرفته شــود. با به روز شدن 
تكنولوژي، اكنون از گوشي موبايل هوشمند به عنوان كيف 
پول، كارت بانكي، بليت هواپيما و... اســتفاده مي شود اما 
به همه اينها مي  توان كارت واكســن ديجيتال را نيز اضافه 
كرد. پلتفرم هاي گوشــي هاي موبايل هوشمند براي كارت 
واكسن ديجيتال كاربران خود فكر خوبي كرده اند. مثال در 
به روزرســاني نرم افزار iOS15 اپل، يك برنامه ارتقا يافته 
Health خواهد بود كه در آن كاربران مي توانند ســوابق 
ايمن ســازي  قابل تأييد را درصورت موجود بودن، ذخيره 
كنند. گوگل نيز اخيرا براي كاربران سيستم عامل اندرويد 
پشتيباني كارت واكســن ديجيتال اعالم كرده است. اين 
فناوري ها امــكان هك يا جعل كارت هــاي ديجيتال را به 

حداقل مي رسانند.
با تالش وزارت اطالعــات يكي از 

شبـــــكه هاي فناوري بــــزرگ ترين 
ســازمان يافته كالهبــرداري در 
كشور شناسايي و اعضاي آن دستگير شدند. اين 
شبكه زير عنوان يك شــركت معروف، اقدام به 
عرضه يك رمزارز مجعول به نام »كينگ ماني« در 
بازاريابي هرمي مي كرد و مــردم را با ترفندهاي 
مختلف به خريد و ســرمايه گذاري در اين رمزارز 
تشويق مي كرد. يكي از اين ترفندها ايجاد نوسانات 
ســاختگي در قيمت اين رمزارز بود و بخشي از 
مردم هم كه دانش كافي در اين حوزه نداشتند، 
فريب مي خوردند. با اين حــال، همانطور كه اين 
مورد، نخســتين نبوده، آخرين مورد هم نخواهد 
بود. بنابراين مردم بايد به هشدارهايي كه از سوي 
مراجع رسمي و معتبر اعالم مي شود، توجه كنند. 
نكته اي كه كارشناسان بر آن تأكيد مي كنند اين 
است كه فريب وعده هاي اغراق آميز يا اصطالحا 
»رويا فروشــي« اينگونه پروژه ها را نخورند و در 
هنگام ورود و ســرمايه گذاري در ايــن حوزه از 
بدبيني به سمت خوش بيني حركت كنند. اكنون 
حدود 9هزار پروژه رمزارزي در دنيا وجود دارد كه 
تقريبا همگي غير معتبر و به گونه اي كالهبرداري 

هستند.

9هزار پروژه پرخطر
اميد علوي، كارشــناس حوزه رمزارز و بالكچين 
در مورد نحوه عملكرد و روش هاي صحت سنجي 
شــركت هايي كه مدعي توليد رمزارز مخصوص 

خود هســتند، مي گويد: »اكنون حــدود 9هزار 
پروژه رمزارز در دنيا ايجاد شــده كــه با ادعاي 
شبيه بودن به بيت كوين)ويژگي غيرمتمركز بودن( 
در حال فعاليت هســتند.« علوي توجه مردم را 
به اين نكته جلب مي  كند كــه »نمي توان به بازار 
رمزارزها نگاه بورسي داشــت، چراكه در بورس 
شركت ها و صنايعي حضور دارند كه نماد خود را به 
فروش مي گذارند، جذب سرمايه مي كنند و مردم 
به راحتي با خريد نماد آنها سرمايه گذاري مي كنند. 

اما در مــورد رمزارزها ما درباره بازار ســرمايه اي 
صحبت مي كنيم كه بيشتر آن كالهبرداري است 
و پروژه هايي هســتند كه هيچ آينــده اي ندارند 
و ســرمايه مردم را به باد مي دهند.« عضو هيأت 
مديره انجمــن فناوران زنجيره بلــوك )انجمن 
بالكچين( با تأكيد بر اينكــه اين پروژه ها با بازي 
رســانه اي و پروپاگاندا، قــدرت مي گيرند، ادامه 
مي دهد: »بايد ببينيم آيــا رمزارزي مانند اتريوم 
به عنوان مثال توانســته يك مشــكل ديگر را در 
مقايسه با بيت كوين رفع كند يا به عبارتي توانسته 
يكــي از ضعف هاي بيت  كويــن را برطرف كند و 
پوشش دهد كه امروز از چنين قدرتي در اين حوزه 

برخوردار است؟« 

تكليف مردم چيست؟
بعضي از كارهــا را مردم خودشــان نمي توانند 
انجام دهند. به همين خاطر بــا پرداخت ماليات 
بعضي از اين امور را به دولــت و حاكميت واگذار 
كرده اند. به همين خاطر، علــوي ورود نهادهاي 
آموزشــي، امنيتي و قضايي براي كمك به مردم 
در اين حوزه را ضروري مي داند. اين كارشــناس 
همچنين از رسانه ها و به ويژه رسانه ملي به عنوان 
يكي از تأثيرگذارترين بازيگران براي آگاهي بخشي 
به مردم نام مي بــرد. او در اين مــورد مي گويد: 
»صدا و سيما مي تواند با بهره گرفتن از كارشناسان 
و متخصصان اين حــوزه، برنامه هايي را اجرا كند 

كه سطح دانش فني مردم عادي افزايش يابد.«
او همچنين از نقــش پليس فتا نــام مي برد كه 
»مي تواند قبل از اشــاعه پروژه هــاي نامعتبر، با 
استفاده از گزارش هاي مردمي و رصد اين پروژه ها، 

آنها را به عنوان نخستين اقدام فيلتر كند.« 

اعالم بازداشت عوامل شبكه كالهبرداري 
كينگ ماني از سوي وزارت اطالعات بحث 

پروژه  هاي مشابه فريب مردم زير سايه 
رمزارزها را بار ديگر داغ كرده است

آغاز صدور كارت واكسن 
ديجيتــال بــه زبان هاي 
فارســي و انگليسي براي 
همه ايرانياني كه يك يا 2نوبت واكسن كوويد-19 خود را 
دريافت كرده اند، خبري بود كه روز جمعه از سوي مركز 
مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت منتشر 
شد. در شرايطي كه با واكسيناسيون گسترده در جهان، 
بسياري از كشورها پايان پاندمي كوويد-19 را نزديك 
مي دانند، همچنان برخي فعاليت ها ازجمله مسافرت هاي 
داخلي و خارجي، حضور در اماكن آموزشــي و ورزشي 
روبسته با داشتن مدركي كه نشانه واكسيناسيون كامل 

است، امكان پذير است.

تغيير به نفع سالمتي
گذر از بحــران كوويد-19 باعث تغييرات بســياري در 
عادات روزمره ما شده است. حاال ديگر براي بيرون رفتن 
از خانه بايد عالوه بر كليد، گوشي تلفن همراه، كيف پول 
و ماسك و الكل، مدركي را كه نشان دهنده واكسينه شدن 
است، همراه داشــته باشيم. با داشــتن كارت واكسن 
بسياري از فعاليت هاي روزانه ما در آينده اي نزديك به 

شكل عادي در خواهد آمد.
از زمــان آغاز واكسيناســيون عمومــي، عكس كارت 
واكسن به عنوان يك دستاورد و افتخار از سوي كاربران 
شــبكه هاي اجتماعي در پلتفرم هاي مختلف منتشــر 
مي شــد، اما حاال مي توان گفت اين كارت فقط به درد 
سلفي گرفتن نمي خورد، بلكه سند آزادي و بازگشت به 
روال عادي زندگي در كنار حفظ جان و ســالمت است. 

اين كارت كه در بســياري از كشورها و 
همچنين ايران شكل ديجيتال به خود 

مي گيرد، شــامل اطالعاتي ازجمله 
نام و نام خانوادگي، شماره ملي، 

برند واكســن و تاريخ دريافت 
نوبت هاي اول و دوم واكســن 

است. براي داشتن اين كارت 
تنها كافي است به سايت 
Salamat.gov.ir سر 
بزنيد تا پــس از ورود 
لينك  مشــخصات 
و  فارســي  كارت 
انگليســي)همراه با 
شــماره پاسپورت 

ســفر  بــراي 
 ) جــي ر خا

برايتان پيامك شود.

تجربه كشورهاي مختلف
در اروپا و آمريكا تجربه اســتفاده كارت واكسن ديجيتال 
موجب شــد تا افراد واجد شــرايط بتوانند در بسياري از 
كنسرت هاي روبسته و روباز، ورزشگاه ها و... حاضر شوند. 
اما شــكل ظاهري و حتي نحوه عملكرد و استفاده از اين 
كارت كشور به كشــور و حتي ايالت به ايالت نيز متفاوت 
است و اطالعاتي كه بايد طبق آن مدرك صادر شود كامال از 
سوي مقامات بهداشت هر كشور تعيين مي شود.جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريــكا با دادن اختيار به 
ايالت ها اجازه شكل گيري يك اپليكيشن 
ملي بــراي كارت واكســن ديجيتال را 
نداد. به همين دليل نيويورك به عنوان 
نخستين ايالت توانست اپليكيشن 
Excelsior را به عنــوان كارت 
واكســن ديجيتال توســعه دهد. 
كارت واكسن كوويد-19 ديجيتال 
اتحاديه اروپا حاوي يك كد QR و 
يك امضاي ديجيتال اســت كه از 
جعل آن جلوگيري مي كند. در واقع 
دارندگان كارت واكسن اتحاديه 
اروپا مي توانند بدون محدوديت 
قرنطينه  يا تست كرونا به راحتي 
ســفر كرده و از امكانــات متعدد 

استفاده كنند. 

بازگشت به زندگي عادي با كارت ديجيتال واكسن 
صدور كارت ديجيتال واكسيناسيون فارسي و انگليسي از سوي وزارت بهداشت آغاز شده و 

به تدريج با گسترش واكسيناسيون و ارائه اين مدرك مي توان به شرايط زندگي عادي بازگشت  كالهبرداري با رؤيافروشي 
رمزارزها

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

دنياي رمز ارز

پيش بيني عجيب 63هزار دالري شدن 
بيت كوين در  ماه آينده

به نظر مي رسد تحليل گران بازار ارزهاي ديجيتال كمي خرافاتي 
شده باشند؛ چراكه اخيرا اعالم شده، قيمت بيت كوين دقيقا براي 
دومين بار با پيش بيني مؤسسه PlanB كه يك شركت مهندسي 
محصوالت ديجيتال است، مطابقت دارد و بدين ترتيب اگر تاريخ 
باز هم تكرار شود، ارزش بيت كوين بايد تا پايان ماه جاري ميالدي 
به 63هزار دالر برسد! به گزارش وب سايت كوين تلگراف، با رسيدن 
به قيمت 63هزار دالر كه براي ماه اكتبر برنامه ريزي شــده است، 
انتظارات زيادي از بيت كوين براي جبران فرصت هاي از دست رفته 
در فصل پاياني سال وجود خواهد داشت. با شروع  ماه اكتبر2021، 
وضعيت بيت كوين نســبت به چند روز گذشــته بسيار بهتر شده 
اســت. قيمت اين رمزارز در ســاعت13:30 ديروز به وقت تهران 
44هزارو950دالر بود و نمودار رشــد قيمت آن، صعودي. هفته 
گذشته فشارهاي جديدي كه دولت چين و بانك مركزي اين كشور 
بار ديگر بر بازار ارزهاي ديجيتال وارد آورد، رشد منفي را به همراه 
داشت و باعث شد تا بسياري از رمزارزها با افت قيمت روبه رو شوند. 

رسمي شدن بيت كوين در يك منطقه آزاد در دوبي اگرچه مي تواند 
آثار مثبتي را درپي داشته باشــد، اما محدوديت هاي گسترده در 
چين، به نظر مانع از اوج گيري بازار شــده است. با اين حال به نظر 
مي رســد كه رشــد كنوني قيمت بيت كوين و البته ساير ارزهاي 
ديجيتال، ارتباط مستقيمي با صحبت هاي »جروم پاول«، رئيس 
بانك مركزي آمريكا داشته باشد. او چهارشنبه در سخناني گفته 
بود كه هرگز قصد ممنوع كردن ارزهاي ديجيتال را ندارد. با اين حال 
پاول در حرف هاي خود به يك نكته مهم اشاره كرد. او گفت كه بايد 
نظارت بيشتري بر استيبل كوين ها صورت بگيرد. با اين حال، رئيس 
بانك مركزي آمريكا هيچ توضيح ديگري در اين خصوص ارائه نكرد. 
فرارسيدن اكتبر به عنوان نخستين  ماه از پاييز به نظر مي رسد كه 
براي ارزهاي ديجيتال خوش يمن بوده است. در اين وضعيت اتريوم 
هم وضعيت بسيار خوبي را سپري مي كند، چرا كه اين ارز ديجيتال 
هم توانســت بار ديگر به باالي 3هزار دالر صعــود كند. اتريوم در 
ساعت13:30 ديروز به وقت تهران، 3هزارو118دالر معامله شد. 

اين بهترين عملكرد اتريوم پس از 23سپتامبر به حساب مي آيد.

يكي از ويژگي هايي كه شركت گوگل 
به صورت انحصاري در گوشي هاي سري سخت افزار

پيكسل ارائه داده است، اپليكيشني با 
نام »امنيت شخصي«)Personal Safety( است. به 
گزارش وب سايت ورج، گوگل حاال اين اپليكيشن را 
به روزرســاني كرده و قابليت ضبط و آپلود خودكار 
ويدئو در شــرايط اضطراري را به آن افزوده اســت. 
اپليكيشــن Personal Safety عــالوه بر اينكه 
مي تواند اطالعات پزشكي و هشــدارهاي مربوط به 
مواقع بحراني را روي صفحه نشــان دهد، به قابليت 
ديگري به نام »پيام كمك اضطراري« هم مجهز شده 
است. هنگامي كه اين قابليت فعال باشد، با دست كم 

5مرتبه فشار دادن دكمه پاور، يك صداي زنگ بلند 
پخش مي شــود و گوشــي به صــورت خــودكار با 
911تماس مي گيرد. افزوده شدن امكان ضبط و آپلود 
خودكار ويدئو هم باعث مي شود كه گوشي ويدئوهايي 
با مدت زمان حداكثر 45دقيقــه ضبط كند. فرايند 
ضبط ويدئو تا زماني كه كاربر آن را متوقف نكند، ادامه 
خواهد داشت. ضمن اينكه هنگام ضبط تصاوير امكان 
اســتفاده از گوشــي نيز وجود دارد. اگر گوشي به 
اينترنت متصل باشد، يك نسخه پشتيباني از ويدئو 
ضبط شــده به صورت خودكار در حســاب گوگل و 
اپليكيشن Personal Safety ذخيره خواهد شد. 
ضمن اينكه امكان به اشتراك گذاشتن خودكار هم 
وجود دارد كه با اســتفاده از آن مي تــوان محتواي 
ضبط شده را به مخاطبين اضطراري از پيش تعيين 
شده ارســال كرد. گوگل مي گويد كه حجم متوسط 
ويدئو ها حدود 10مگابايت براي هر دقيقه است و براي 

صرفه جويي در فضاي ذخيره سازي دستگاه، فايل ها 
فشرده  خواهند شــد. اين شــركت در توضيح اين 
اپليكيشن و كارايي آن نوشته است: »اين ويژگي براي 
ثبت شرايط اضطراري به منظور ارتقای ايمني شخصي 
شــما طراحي شــده اســت. لطفا قبل از ضبط و به 
اشتراك گذاري ويدئوهاي خود، مسئوليت هاي خود 
را با دقت درنظر بگيريد.« پيش تر ساعت هوشمند اپل 
نيز به امكاناتي براي موارد اضطراري مجهز شده است. 
به عنوان نمونه، تشخيص سقوط يكي از ويژگي هاي 
ساعت هوشــمند اپل اســت كه مي تواند سقوط را 
تشــخيص داده و مشــخص كند كه فرد پس از آن 
حركت مي كند يا خير. اگر ســاعت، هيچ حركتي را 
تشخيص ندهد، به طور خودكار با خدمات اضطراري 
تماس گرفتــه و موقعيت مكاني را هم به اشــتراك 
مي گذارد و همچنيــن با مخاطبي كه در شناســه 

پزشكي مشخص كرده ايد، نيز تماس مي گيرد.

 درخواست كمك
با گوشي جديد گوگل

زهرا خلجي
خبر نگار
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روند تزريق واکســن نســبت بــه هفته هــاي اول اعالم 
واکسیناسیون عمومي به دلیل کاهش مراجعه افراد ، کند 
شده  و  اين در حالي اســت که هر چند روز يك بار محموله 
جديدي از واکســن وارد کشور مي شــود و مراکز مشكلي 
براي تامین واکسن ندارند. از ابتداي مهر تا روز گذشته يعني 
طی 9روز، 8میلیون و 927هزار و 841دوز واکســن تزريق 
شده است. اين روند در نخســتین روز مهر، با يك میلیون و 
382هزار و 523دوز شروع شد، در پنجمین روز به 991هزار 
و 801دوز رسید و روز گذشــته)جمعه( تزريق 845هزار و 
834دوز ثبت شد. در همین مدت 2هزار و 472نفر جانشان 
را از دست دادند. هر چند که گفته مي شود افراد جان باخته در 
هر شبانه روز، بیماران بستري شده از چند هفته قبل هستند 
و اثر ايمني زايي واکسن هم از 2هفته پس از تزريق دوز دوم 
به طور کامل مشخص مي شود. ماجراي واکسیناسیون حاال با 
موضوع ديگري گره خورده؛ »واکسن گريزي«. در شرايطي 
که براي ورود محموله هاي بیشتر واکسن تالش مي شود و 
واکسیناســیون عمومي از چند هفته پیش آغاز شده، حاال 
عده اي با حرکت در خالف جهت ايمن شدن جامعه، زير بار 
تزريق واکسن نمي روند. گروهي از اين افراد با تجمع  پراکنده، 
مخالفت شان را با اجباري شدن واکسن نشان داده اند و عده اي 
با اينكه نوبت  تزريق شان رسیده، تمايلي به ايمن شدن ندارند. 
ايجاد پويش هايي مثل » نه به واکسیناســیون اجباري« و 
اطالع رساني نادرســت و انتشار شــايعه مرگ افراد پس از 
تزريق واکسن يا بي اثر بودن واکسن ها و ايجاد ترديد و ترس، 
واکسن گريزي را در میان گروهي، دامن زده است. هم اکنون 
جز زنان باردار با شرايط خاص، کودکان زير 12سال يا افرادي 
که مبتال به بیماري هاي خاص و آلرژيك هســتند که هنوز 
واکسیناسیون شان تكمیل نشده، گروه هاي ديگر براي قطع 

زنجیره کرونا، بايد واکسینه شوند.
همین چند روز پیش بود که نتايج يك نظرسنجي منتشرشده 
از سوي مرکز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( نشان داد 
که 14.2درصد از افراد باالي 18سال کشور، به هیچ وجه تمايلي 
به تزريق واکسن ندارند. همچنین بي میلي به دريافت واکسن در 
گروه سني زير50سال )17درصد( به طور قابل توجهي بیش از 
گروه سني باالي50سال )7درصد( است. جزئیات جدولي که 
از سوی وزارت بهداشت به طور اختصاصي در اختیار همشهري 
قرار گرفته هم حكايت از اين دارد که تا کنون 68 درصد گروه 
سني 25تا 29سال، 66درصد افراد 20تا 24سال و 57درصد 
افراد 30تا 34سال، واکسن تزريق نكرده اند. البته در اين میان 
باالترين تزريق مربوط به گروه سني 60تا 75سال است و از اين 

جمعیت تنها 2درصد واکسن نزده اند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا روز گذشته، 55 میلیون و 827 
هزار و 275 نفر دوز واکســن )دوز اول و دوم( را دريافت کرده 
و  از اين تعداد 39 میلیون و 418 هزار و 779 نفر دوز اول و 16 
میلیون و 408 هزار و 496 نفر هم دوز دوم را تزريق کرده اند. 
بنابراين با در نظر گرفتن 70 درصــد جمعیت که حدود 60 
میلیون نفرند، بايد تعداد دوز دومي ها به 43 میلیون و 591 هزار 
و 504 نفر برسد. بنابراين همچنان مسیر طوالني براي تكمیل 
واکسیناسیون گروه هدف در کشور وجود دارد، اين در حالي 
است که به اذعان متصديان مراکز واکسیناسیون و همچنین 
گزارش هاي میداني، تب واکسیناسیون از سوي مردم فروکش 

کرده است و بسیاری از مراکز واکسیناسیون خلوت شده اند.

 داليل غيرعلمي براي فرار از تزريق
گروهي که هنوز واکسن تزريق نكرده اند، داليل مختلفي براي 
اين کار عنوان مي کنند. عده اي در انتظار واکسن هاي غیرچیني 

نشسته اند و با انتشار خبر ورود واکسن فايزر به کشور، برخي 
با اينكه نوبت تزريق شان رسیده، ترجیح دادند انتظار بیشتري 
بكشند تا شانس تزريق فايزر نصیب شان شود، اين در حالي 
است که تا پیش از اين براســاس اعالم وزارت بهداشت، قرار 
بود واکسن فايزر تنها براي زنان باردار تزريق شود که همین 
موضوع هم از روز چهارشنبه هفته گذشته، رد و واردات اين 
واکسن منتفي شــد. ماجراي مجوز ورود به برخي کشورها 
تنها درصورت تزريق يكي از 4واکسن آسترازنكا، فايزر، مدرنا 
و جانسون اند جانسون هم تمايل براي تزريق واکسن هاي غیر 
از آنچه در کشور موجود است، را باال برده. گروهي بي اثر بودن 
اين واکسن ها را به میان مي کشند و استنادشان هم به اخبار 
غیرموثق درباره مرگ افرادي اســت که هر دو دوز واکسن را 
تزريق کرده اند و جانشان را از دست داده اند، يا افرادي که پس از 
تزريق، مبتال شده اند. مرتضي يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد 
است و هنوز واکسن تزريق نكرده. او مي گويد: » تا چند ماه ديگر 
بايد براي ادامه تحصیل به يكي از کشورهاي خارجي بروم و آنجا 
جز آسترازنكا واکسن هاي ديگر را قبول نمي کنند. آسترازنكا 
به ما نمي زنند و من هم واکســن هاي ديگر را نمي خواهم.« 
مرادي هم که به گفته خودش چنــد روز پیش در اعتراضات 
نه به واکسن اجباري شرکت داشته، مي گويد: »پدر و مادرم 
پس از تزريق واکسن مبتال شده اند، اگر واکسن نمي زدند هم 
مبتال مي شدند. من هم نمي زنم، چرا که سیستم ايمني بدنم 
قوي است و برايم اتفاقي نمي افتد.« شروين شكوهي، رئیس 
بخش عفوني بیمارســتان لقمان حكیم و عضو هیأت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي، پیش از اين در متني که 
منتشر کرده بود، داليل مطرح شده از سوي گروهي که تمايل 
به تزريق ندارند را غیرعلمي دانسته و گفته: » برخي به دنبال در 
دسترس قرار گرفتن واکسن هاي باکیفیت تر هستند درحالي که 

تمام واکسن هاي وارداتي به کشــورمان مورد تأيید سازمان 
بهداشت جهاني هستند و از نظر میزان کاهش مرگ ومیر هم 
تفاوت چنداني باهم ندارند.« به گفته او، مباحثي ازجمله ايجاد 
جهش هاي سلولي در بدن، ناباروري، تشنج و ايجاد لخته خوني 
هم از ديگر داليل غیرعلمي است؛ » بیشتر واکسن هاي موجود 
در کشور ويروس هاي کشته شده هســتند که به ژن انسان و 
ايجاد تغییرات سلولي ارتباطي ندارد. از سوي ديگر همچنین 
شايعاتي مبني بر تأثیر واکسن کرونا بر باروري پايه و اساس 
علمي ندارد و تمام آنها از سوي افراد و يا شبكه هاي غیرعلمي 
منتشر مي شود. آن هم درحالي که عوارض واکسن به مراتب 
کمتر از ابتال به ويروس کرونا است، يعني اينكه اگر به ويروس 
مبتال شويد به مراتب عوارض بیشتري نسبت به تزريق واکسن 
دارد چه بسا که ممكن است عارضه هايي که در پي ابتال به کرونا 

ايجاد مي شود تا سال ها در بدن باقي بماند.« 

انتظار براي دريافت مجوز از همسر و پدر
از میان آنها که هنوز واکسن نزده اند، زناني هستند که به دلیل 
اجازه نداشتن از سوي همسرانشان، نتوانسته اند واکسن بزنند. 
زينب، يكي از اين افراد اســت. او فرزند 9ســاله اي هم دارد و 
مي گويد که همسرش به آنها اجازه تزريق واکسن نمي دهد، 
چرا که معتقد است واکســن هاي موجود خطرناك هستند. 
زينب اخبار را دنبال مي کند و مي گويد که همه بر اثربخشي 
اين واکســن ها تأکید مي کنند و تمايل به تزريــق دارند، اما 
به دلیل مخالفت همسرش، فعال اقدامي نكرده است. او مي گويد 
همسرش منتظر واکسن های خارجی ديگر  است، هر چند که 
مي داند ممكن است به اين زودي وارد کشور نشود. شادي، هم 
زن ديگري است که به تازگي فرزندش را به دنیا آورده، او هم 
مي گويد که همسرش، واکســن نزده و اجازه نمي دهد او هم 
واکسن بزند. دلیلش را هم ترس از پیامدهاي تزريق واکسن 
اعالم کرده است. مسئله گرفتن اجازه از خانواده اما تنها به اين 
تعداد از زنان محدود نمي شود، برخي هم تأکید مي کنند، پدر 
خانواده اجازه تزريق نمي دهد و آنها هم تابع تصمیم خانواده 
هســتند. علیرضا، صاحب مغازه کفش فروشي در سپهساالر 
اســت و به گفته خودش تا کنون به خودش و همسرش اجازه 
واکسن زدن نداده؛ »ما هنوز بچه دار نشده ايم و خیلي ها گفته اند 
که واکسن روي بارداري تأثیر دارد. نمي گذارم همسرم واکسن 
بزند.«  محمدرضا هم دانش آموز اســت و با وجود باز شــدن 
سامانه براي ثبت نام هنوز واکسن نزده است؛ »پدرم اعتقادي 
به واکسن ندارد و نمي گذارد که هیچ کدام از اعضاي خانواده ام 
واکسن بزنند. او مي گويد تا حاال کرونا نگرفتیم از اين به بعد هم 
نمي گیريم. فرقي برايم نمي کند که واکسن بزنم يا نه چون در هر 
صورت درباره واکسن دانش آموزان اعالم کرده اند که اجباري 

نیست و به رضايت والدين بستگي دارد.«

تزريق واكسن نياز به اجازه از پدر و همسر ندارد
البته با وجود مطرح شدن داليلي ازجمله ممانعت سرپرست 
خانوار )پدر و شوهر( از تزريق واکسن به زنان و فرزندان تحت 
پوشش، اما از نظر حقوقي کارشناسان تأکید مي کنند که عمل 

تزريق واکسن کوويد-19به عنوان يك مسئله حساس و مهم 
در حوزه سالمت و درمان براي هر فرد و خانواده و حتي جامعه 
مطرح است و نیازي به کسب اجازه ندارد. مهدي خاموشیان، 
حقوقدان در اين باره و در پاسخ به اين سؤال که آيا سرپرست 
خانوار مي تواند افراد خانواده را از تزريق واکسن منع کند، به 
همشهري مي گويد: »از دو منظر عرفي و حقوقي مي توان به اين 
سؤال پاسخ داد. اول اينكه اجازه ندادن تزريق واکسن از سوي 
قیم به اعضاي آن خانواده باعث به خطر افتادن سالمت و جان 
اين افراد و در نتیجه به خطر افتادن سالمت جامعه مي شود و از 
منظر حقوقي هم در بند 2ماده 59قانون مجازت اسالمي آمده 
است:  هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که بايد با رضايت 
شخص يا اولیا يا سرپرستان و نمايندگان قانوني آنها و رعايت 
موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري 
نیاز به گرفتن رضايت ندارد.« او ادامه مي دهد: »همچنین طبق 
بند 2ماده قانون، مجازات خودداري از کمك به مصدومان و رفع 
مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب شده و داراي 
محكومیت است. در نتیجه به راحتي مي توان نتیجه گرفت 
که هر کدام از اعضاي خانواده چه زن و چه فرزندان مي توانند 
در راستاي حفظ سالمت و جلوگیري از مبتال شدن به ويروس 
کرونا که منجر به انتقال آلودگي در جامعه هم مي شود، براي 
تزريق واکسن اقدام کرده و در اين مورد نیازي به رضايت و اجازه 

همسر و سرپرست خانوار ندارند.« 

واكسن ستيزي در پوشش طب سنتي 
آنطور که شايع شده حامیان طب ســنتي و ايراني هم جزو 
مخالفان تزريق واکســن  هســتند. اين در حالي اســت که 
متخصصان اين حوزه تأکید مي کنند، اين طب هیچ مخالفتي 

با تزريق واکسن ندارد. علیرضا عباسیان، متخصص طب سنتي 
ايراني و عضو هیأت علمي دانشــگاه علوم پزشكي تهران به 
همشهري مي گويد: »با شیوع پاندمي، شاهد فعالیت تعدادي 
از  افراد غیرپزشك هستیم که از قول ما نظراتي را درباره کرونا و 
واکسن ها مطرح مي کنند. اين افراد در برخي برنامه ها و رسانه ها 
هم حضور دارند و از آنها به اشتباه به عنوان متخصصان طب 
سنتي ايراني نام برده مي شود که به اظهارنظرهايشان جنبه 
رسمي مي دهد، اما اين اظهارنظرها به هیچ عنوان مورد تأيید 
ما نیســت؛ چراکه در طب ايراني ما داعیه دار واکسیناسیون 

)مايه کوبي و آبله کوبي( در قرون گذشته هستیم.« 

اقدام فوري براي آموزش و جلب مشاركت مردم
در اين میان حمید سوري، رئیس کمیته کشوري کوويدـ19 
هم با موضوعاتي که از سوي عده اي براي تزريق نكردن واکسن 
مطرح مي شود به همشهري مي گويد: »گروهي از افراد با ماهیت 
واکسن يا ورود هر داروی بیولوژيك به بدن  مخالف  هستند که 
البته تعداد اين افراد بسیار کم  است، اما گروهي هم هستند که 
به دلیل عوارض و مشــكالت آينده با تزريق واکسن  مخالفت 
مي کنند. درباره اين افراد بايد آموزش کافي و اطالع رساني براي 
تغییر رفتار و نگرش شان صورت بگیرد که متاسفانه در کشور به 
اين موضوع توجهی نشده است.« به گفته او، برخی از رسانه هاي 
مجازي و غیررســمي به تقويت ترس هاي اين چنیني درباره 
واکسن دامن زده اند. تأثیر اين رسانه ها بر مردمي که تمايل به 
واکسن زدن ندارند، زياد است. سوري به مشكل برندسازي در 
واکسن هم اشاره مي کند: »برخي کشورها براي واکسن هاي 
موجود در سبد کشــور ما ويزا صادر نمي کنند و اين مسئله 
باعث مي شود که افراد به دنبال واکسن هاي خاص باشند.« با 
اينكه گفته مي شود ايران در واکسینه کردن جمعیت هدف، از 
بسیاري از کشورها عقب است، اما سوري تأکید مي کند اعدادي 
که در کشور ما براي واکسن نزده ها مطرح مي شود، نسبت به 
میانگین هاي جهاني باالتر نیست. با اين حال معتقد است که 
بايد براي افزايش میزان واکسیناسیون و جلب مشارکت مردم، 
آموزش هاي الزم داده شود و اقدامات فوري صورت گیرد. تنها 
با اين راه است که مي توان میزان واکسیناسیون را باال برد. ساير 
متخصصان هم با سوري موافق هستند. آنها هم تأکید مي کنند 
که در کنار اينها بايد تحقیقات انجام شده در ارتباط با ايمني زايي 
واکسن هاي موجود منتشر شده و تأثیر واکسیناسیون بر کاهش 
آمار مرگ و ابتال در اختیار مردم قرار گیرد تا آمار واکسیناسیون 
باالتر رود. رئیس کمیته کشوري کوويدـ19 با واکسیناسیون 
اجباري مخالف است، با اين حال تأکید مي کند که در پاندمي 
کرونا، به صورت غیرمستقیم بايد جان افراد واکسینه شده و 
در معرض خطر را حفظ کرد؛ »1.5درصد افراد پرخطر هنوز 
واکسینه نشده اند و درصد واکسیناسیون در افراد باالي 18سال 
35درصد در کل اســت که عدد قابل توجهي نیست. از سوي 
ديگر ما پیش از اين از ايمني باالي 70تا 75درصدی صحبت 
مي کرديم، اما اکنون با وجود واريانت دلتا و قدرت انتقال آن 
و همچنین جهش هاي جديد بايد بیش از 80درصد جامعه 

واکسینه شوند تا به ايمني جمعي برسیم.« 

کارشناســان در گفــت وگــو بــا همشــهری می گوينــد: عــده اي در انتظار 
واکســن هاي خــاص  نشســته اند، گروهي بــه اشــتباه معتقدند واکســن ها 
بي اثرند و بخشــی با تكیه بر شــايعه  مرگ و بیمــاری  از تزريق واکســن هراس 
دارنــد. البته برخــي والديــن هم بــا واکسینه شــدن فرزندانشــان مخالف  اند

در حالي که بیــش از 43 میلیون نفر در کشــور هنوز هر دو دوز واکســن را دريافت 
نكرده اند، گزارش  همشهري از فروکش کردن تب واکسیناسیون در کشور حكايت دارد

چالشواكسنگريزي

جمعیت دریافت كنندگان و جاماندگان واكسن از 
ابتدا تا 7 مهر 

تعداد دریافت گروه سنی
كنندگان واكسن

درصد باقیمانده 
گروه های سنی

66 درصد2.315.100 نفر20 تا 24 سال 

68 درصد2.756.705 نفر25 تا 29 سال 

57 درصد3.909.121 نفر30 تا 34 سال 

41 درصد4.428.077 نفر35 تا 39 سال 

35 درصد3.833.648 نفر40 تا 44 سال 

35 درصد3.357.595 نفر45 تا 49 سال 

20 درصد3.345.431 نفر50 تا 54 سال 

18 درصد-55 تا 59 سال 

2 درصد2.639.315 نفر60 تا 64 سال 

تکمیل شده1.974.560 نفر65 تا 69 سال 

2 درصد1.280.111 نفر70 تا 74 سال 

17 درصد810.336 نفر75 تا 79 سال 

16 درصد977.223 نفرباالی 80 سال 

مريم سرخوش 
خبرنگار
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گمانه زني ها از آينده كرونا در ايران 
اگر تزريق روزانه حدود يك ميليون دوز ادامه داشته باشد، پايان پاييز مي تواند 
پايان واكسيناسيون در ايران باشد 

واکسن ها به شیوه ای امن بدن ما را برای مبارزه 
با عفونت آموزش می دهند. این واکســن ها به 
سیســتم دفاعی- سیســتم ایمنی بدن - کمک می کنند که ویروس را 
به عنوان یک مهاجم شناســایی کرده و خود را برای مبــارزه با آن آماده 
کند. بنابراین، هنگامی که سیستم ایمنی بداند چطور باید با یک بیماری 
مقابله کند، اگر با فرم واقعی بیماری هم روبه رو شود می تواند از پس آن 
بربیاید. به رغم اهمیت و ضرورت تزریق واکســن در درمان بیماری ها از 
جمله کرونا، عده ای از مردم در سراســر جهان، اقــدام به تزریق نکرده و 
حتی با راه انداختن آنچه »جنبش ضد واکســن« نام گرفته در برابر روند 
واکسیناسیون مقاومت و مبارزه می کنند. بسیاری از کسانی که از واکسن 
می ترسند، تحت تاثیر تبلیغات منفی و بعضا عجیبی که علیه واکسن در 
فضای مجازی و رسانه های اجتماعی وجود دارد قرار می گیرند. این افراد 
همچنین در خصوص بی خطر بودن یا عوارض جانبی واکســن مطمئن 
نیستند  یا به شرکت ها و کشورهای سازنده واکسن بی اعتماد هستند. در 
کشور ما نیز بر اساس اطالعات موجود، بین 25 تا 30درصد جمعیتی که 
باید واکسینه شوند، از انجام آن خودداری کرده اند. همانطور که پیش تر 
گفته شد، ترس از واکسن در همه جای دنیا وجود دارد ولی به نظر می رسد 
در کشور ما شدت و درصد این ترس بیشتر از سایر جوامع است. در کنار 
ترس از واکسن، خیلی ها به تاثیر واکسن بی اعتماد هستند. اگر بخواهیم 
علت ترس و بی اعتمادی را ریشــه یابی کنیم به خوبی متوجه می شویم 
که یکی از علت های مهم ترس این اســت که برخی از افراد اعتقاد دارند 
این ویروس ساخت دست بشر اســت به همین دلیل از واکسنی که علیه 
ویروس است هم می ترسند. با وجود این، به نظر می رسد در عدم مبادرت 
به تزریق واکسن، نسبت بی اعتمادی بیشتر از ترس از واکسن است؛ علت 
اصلی این بی اعتمادی، این است که از همان ابتدای شیوع کرونا و در ادامه 
روند ساختن واکسن و سایر مسائل حول آن، به جای اینکه متخصصان 
و کارشناسان واقعی در مورد واکســن صحبت کنند، در یک سال اخیر، 
کسانی تریبون به دست بودند که خود علیه واکسن تبلیغات منفی کرده 
و بارها عنوان کردند که واکسن فقط جنبه اقتصادی دارد یا فقط ۷0روز 
موثر است! به علت شایعاتی از این دســت، عده ای از مردم اعتمادشان را 
نسبت به واکسن از دســت داده اند. در کنار عامل گفته شده یعنی فقدان 
آگاهی رسانی و شــفافیت، باید قبول کنیم که عده ای نیز از بودن کرونا 
راضی هســتند و تمایلی به پایان زمانه کرونایی ندارند؛ به همین دلیل 
به دنبال ایجاد شایعات در مورد واکسن هســتند و به عنوان مثال تبلیغ 
می کنند که واکسن توطئه ای برای کشتن انسان هاست یا مثال عوارض 

واکسن از خود کرونا بدتر است و ... .
بهترین راهکار برای اعتمادسازی و تقابل با شایعه سازان واکسن این است 
که در تلویزیون، رادیو و روزنامه ها و سایر رسانه ها، متخصصان در خصوص 
واکسن، ضرورت و کارایی آن بیشــتر با مردم صحبت و به تزریق واکسن 
تشویق شان کنند تا بتوانیم با تسریع روند واکسیناسیون، ضمن ایمنی در 

برابر موج های احتمالی جدید، شاهد مرگ و میرهای گسترده نباشیم.
موضوع دیگری که در میان مردم مورد پرســش و بحث است، اثربخشی 
واکسن و میزان آن برای هر نوع از واکسن اســت. تمام واکسن هایی که 
در دنیا استفاده می شــوند دارای ایمنی الزم علیه ویروس کرونا هستند. 
درست است که ایمنی زایی واکســن ها مقداری با هم متفاوت است ولی 
هنوز نمی دانیم که کدام واکسن بهترین و کدام واکسن ضعیف ترین است؛ 
زیرا مطالعات واکسن در کشورهای مختلف توسط شرکت های مختلف 
انجام شده است. ما زمانی می توانیم بگوییم که یک واکسن از دیگری بهتر 
است که در یک جمعیت و در یک شــرایط مشابه این دو را با هم مقایسه 
کنیم. به عالوه در شــرایط فعلی، تعداد افراد واکسینه شده بسیار مهم تر 
از نوع واکسنی است که استفاده می شــود؛ زیرا ما در کشورمان نیازمند 
این هستیم که باالی ۸0درصد جامعه را واکســینه کنیم تا مرگ و میر 
به صورت تصاعدی فروکش کند. در مورد دوز بوســتر یا ضرورت تزریق 
دوز سوم، به نوع واکسن ارتباطی ندارد؛ برخی از مطالعات نشان داده اند 
که ایمنی زایی برخی از واکسن ها بعد از ۶ماه در برخی از افراد کاهش پیدا 
می کند. همان طوری که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز اعالم کرد، دوز 
سوم برای همه جامعه الزم نیست و فقط کادر درمان و شغل های پرخطر 
و افراد باالی ۶5سال و افرادی که نقص ایمنی دارند می توانند دوز سوم را 
تزریق کنند وگرنه تزریق 2دوز از واکسن های 2دوزی یا تزریق یک دوز از 
واکسن های تک دوزی برای ایجاد ایمنی کافی است و این را مطالعاتی که 

در 3فاز و روی جمعیت هزاران نفری انجام شده ثابت کرده اند.
در خصوص روند واکسیناسیون و چشم انداز آینده باید گفت که مطمئناً 
ســرعت واکسیناســیون قابل قبول اســت و امیدواریم به تزریق روزانه 
یک و نیم میلیون دوز برســیم. در این رابطه هموطنان باید توجه داشته 
باشند که تعداد واکسن در کشور زیاد است و سریع تر برای واکسینه شدن 

مراجعه کنند.
 ما اگر بتوانیم طی یکی، دو ماه آینده ۸0درصد جامعه را واکسینه کنیم به 
نظر می رسد آمار مرگ و میر رفته رفته کاهش شدیدی نشان خواهد داد 
و احتماال موج های جدید کرونا را در صورت وقوع، با مرگ و میر و تلفات 
کمتری پشت سر خواهیم گذاشت. نکته مهم در این رابطه این است که 
باید توجه داشته باشیم در کنار واکسیناسیون نیازمند قرنطینه هوشمند 
نیز هستیم. اگر در جامعه یا منطقه ای آمار کرونا باال رفت سریعاً آن منطقه 
باید قرنطینه شود تا شاهد افزایش تعداد مبتالیان در مناطق دیگر نباشیم. 
مسئله مهم دیگر تداوم رعایت پروتکل ها توسط مردم و پرهیز از تجمعات 
و حضور در اماکن شلوغ است که باید در کنار واکسیناسیون مورد توجه 

قرار گیرد.
در رابطه با روند واکسیناســیون، اتفاقات خوبی در روزهای اخیر افتاده، 
به این معنا که هم واکسیناسیون سرعت گرفت و هم کمیته علمی کرونا 
با دبیری دکتر حمیدرضا جماعتی شــکل گرفت که در این کمیته تمام 
بوردهای تخصصی کشور حضور دارند و از هر بوردی حداقل یک نماینده 
دعوت شده است و امیدواریم بحث درمان نیز در کنار واکسیناسیون در 

کاهش مرگ و میر کمک کند.

یادداشت یک

 واكسيناسيون راه نجات است؛
از واكسن نترسيد

سيدمحمدرضا هاشميان
 اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

به 120 ميليون دوز واكسن نيازمنديم
براي قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا باید حدود 
۷0درصد جمعیت کشور واکســینه شوند. بر این 
اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
برنامه دارد تا پایــان پاییز ۱۴00 بــه این میزان 
واکسیناســیون دســت یابد. براي تحقق این امر 

نیازمند حدود ۱20میلیون دوز واکسن هستیم. 
بیســت وهفتم خرداد، رئیس مرکز توسعه شبکه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از ورود 
یک میلیون دوز واکســن سینوفارم به کشور خبر 
داد؛ واکسن هایي که بیشــتر با هدف تزریق دوز 
دوم بودند. فراهم شدن این امکانات، تحقق هدف 
واکسینه شدن همه جمعیت هدف ایران تا پایان 

پاییز ۱۴00 را به باور مسئوالن امر قوت بخشید.
در این راســتا بهرام عین اللهي، وزیر بهداشت در 
نخستین روز شهریور ماه با اشــاره به ۶0میلیون 
جمعیت باالي ۱۸ســال که باید دو دوز واکســن 
دریافت کنند، از نیاز کشور به تامین ۱20میلیون 
دوز واکســن خبر داد. این درحالي است که تا این 
تاریخ ۷0میلیون دوز واکســن به ایران وارد شده 
اســت.  بر اســاس آخرین آمار اعالم شده توسط 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تا لحظه 
نگارش این گزارش- چهارشــنبه هفتم مهرماه-  
مجموعا 3۷ میلیون و۷۴۷ هزار و  ۷۱0 نفر دوز اول 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
همچنین به ۱۶ میلیون و ۶0 هزار و 95۱ نفر دوز 
دوم واکســن تزریق شده اســت. با احتساب این 
تعداد مجموع دوزهای واکســن تزریق شــده در 
کشور به شمار 53 میلیون و ۸09 هزار و ۶۶۱ مورد 

رسیده است.

راه رسيدن به مصونيت عمومي 
اگرچه راه واردات واکســن تســهیل شــده اما 

واقعیت این اســت که خود فرایند تزریق احتماال 
 تا پایان اسفندماه )اگر واردات با این سرعت ادامه

داشته باشد(.
گذشــته از اهمیت واکســینه کــردن ۷0درصد 
جامعه تا پایان سال، براي واکسیناسیون جمعیت 
۶0میلیونــي در زمــان باقیمانده و رســیدن به 
مصونیت عمومي باید ماهي ۱0 میلیون دوز واکسن 

در اختیار داشت .

شتاب در واكسيناسيون عمومي؛ روزانه بيش 
از يك ميليون دوز

حاال دیگر خیلي ها یا در صــف تزریق قرار دارند یا 
حداقل یک دوز دریافت کرده اند. روزانه یک ونیم 
تا دو میلیون دوز واکسن  در کشور تزریق مي شود 
اگر این فراینــد ادامه پیــدا کند در مــاه حدود 
35تا ۴0میلیون دوز و در ســه ماه حــدود 90 تا 
۱20میلیون دوز واکســن تزریق خواهد شد که 
با توجه به اینکه تاکنون بیــش از 50میلیون دوز 
واکسن تزریق شده اســت در بهترین حالت پایان 
پاییز مي توانــد پایان واکسیناســیون دو دوز در 
ایران باشــد که البته این به معناي پایان کرونا در 

ایران نیست.
در این راستا بنابر اعالم محمد حسن قوسیان مقدم، 
سخنگوي جمعیت هالل احمر، اوایل مهرماه حدود 
۱0میلیون واکســن تک دوز براي دانش آموزان و 
افراد زیر 20سال وارد و فرایند واکسیناسیون آنها 
توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد که البته 
به نظر مي رسید  تا پایان مهر ۷0درصد مردم، تحت 

پوشش دوز اول واکسیناسیون قرار مي گیرند.
ســرانجام ورود محموله هاي واکســن به کشور، 
شرایط را به جایي رساند که در سومین روز از مهر 
۱۴00علیرضا رئیسي، ســخنگوي ستاد مقابله با 
کرونا اعالم کرد که به زودي پوشش واکسیناسیون 

دوز اول به ۷0 درصد جامعه مي رســد. او اینگونه 
تحلیل کــرد که»با توجه به اینکــه جامعه هدف 
واکسیناســیون ۶0میلیون )۱۸سال به باال( است 
اگر رقم تزریق واکســن دوز اول به ۴2میلیون نفر 
برسد، ۷0درصد افراد باالی ۱۸ سال در برابر کرونا 

واکسینه مي شوند.«

پيش بيني ميزان واكسن هاي وارداتي 
 مهرداد جمالی ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران در هفته اول مهرمــاه اعالم کرد:  با 
دریافت  سی و پنجمین محموله واکسن سینوفارم، 
شمار واکسن های وارداتی به ۷3 میلیون و 3۴۸ 
هزار و ۶۶0 دوز رسید. این رقم درحالی اعالم شد 
که قرار بود ۱0 میلیون  دوز واکســن جانسون اند 
جانسون و فایزر هم وارد  شود که  طبق اعالم وزارت 

بهداشت منتفی شد.
با این حال پیش بیني مي شــود درصــورت ادامه 
روند واردات واکسن های دیگر،شمار واکسن هاي 
 وارداتي  بــه بیــش از ۸0 میلیون دوز تــا پایان

مهرماه برسد.

وضعيت كسب وكارها در پساكرونا چگونه 
خواهد بود؟

چه زماني موفق بــه قطع زنجیره انتقــال کرونا 
خواهیم شد تا به روتین زندگي برگردیم؟ مصطفي 
قانعي، رئیس کمیته علمي ســتاد ملي مبارزه با 
کرونا درباره آن گفته است :»زمان بازگشت زندگي 
به شــرایط عادي به محض قطع زنجیره انتقال و 
۶ ماه باقي  ماندن در وضعیت آبي است.« زماني که 
براســاس گفته ها منوط به تکمیل واکسیناسیون 

است.
گفتني است پس از واکسینه شدن ۷0درصد جامعه 
باید برنامه 30درصد باقیمانده در دستور کار قرار 

بگیرد. به نظر مي رسد باتوجه به روند تامین واکسن 
و سرعت واکسیناسیون در خوش بینانه ترین حالت، 

 این امر به سال آینده موکول شود.
اما کار از جایي ســخت مي شــود کــه باتوجه به 
آسیب هایي که کرونا به پیکره جامعه به خصوص 
کسب وکارها وارد کرده است، بعید به نظر مي رسد 
که زخم ها به این زودي احیا شــود اما احتماال - و 
براســاس اظهارات مســئوالن- محدودیت هاي 
بازگشایي کســب وکارها به حداقل و حتي صفر 

خواهد رسید.
 به ثبات رسیدن شرایط، توسعه واکسیناسیون و 
قطع زنجیره انتقال کرونا، شروعي بر رونق دوباره 
کسب وکارها با بازگشایي حرفه هایي است که در 
این مدت یا تعطیل کامل شــدند یــا نیمه فعال و 
کج ودار و مریز ادامه حیات دادند. اما این بین شاهد 

یکسري تغییرات خواهیم بود.
مجمع جهانــي اقتصاد در گزارشــي آینده نگرانه 
به پیش بیني ساختار شــغلي در دوران پساکرونا 
پرداخته و مشــاغل و مهارت هاي آینده را ترسیم 

کرده است.
همچنیــن ســرعت تغییــرات آنها را براســاس 
و  کســب وکارها  رهبــران  از  نظرســنجي 
استراتژیست هاي منابع انســاني سنجیده است. 
یکي از موارد قابل توجه در این گزارش پیش بینانه 
این است که نیروي کار ســریع تر از حد انتظار به 
سمت اتوماسیون پیش مي رود و طبق تخمین ها 
طي 5سال آینده، ۸5میلیون شغل از بین مي رود. 

حدود ۴3 درصد از مشــاغل مورد بررســي نشان 
مي دهند که به دلیل توســعه فناوري، قصد دارند 
نیروي کار خود را کاهــش دهند، ۴۱درصد قصد 
دارند استفاده از پیمانکاران خود را براي کارهاي 
تخصصي گســترش دهند  و البته 3۴درصد قصد 
دارند به عنوان یک نتیجه از توسعه فناوري، نیروي 
کار خود را گسترش دهند. 5سال دیگر، کارفرمایان 
کارها را تقریبا به طور مســاوي بین انســان ها و 

ماشین ها تقسیم مي کنند.
نکته قابل توجه دیگر این است که انقالب روبات ها، 
9۷میلیون شــغل جدید را ایجــاد خواهد کرد. با 
تحول اقتصاد و بازارهاي کار، نقش هاي جدیدي 
در اقتصــاد در زمینه هاي فنــاوري )مانند هوش 
مصنوعي( و مشاغل تولید محتوا )مانند مدیریت 
رســانه هاي اجتماعي و نوشــتن محتــوا( ظاهر 
مي شوند. مشاغل نوظهور نشــان دهنده تقاضاي 
بیشتر براي مشاغل اقتصاد ســبز همچون هوش 

مصنوعي و... است.
همچنین پیش بیني مي شود که حدود ۸۴درصد 
از کارفرمایان به سرعت فرایندهاي کار را به سمت 
دیجیتال  کــردن پیش ببرنــد. ازجمله مهم ترین 
آنها گســترش قابل توجــه دورکاري خواهد بود. 
به گونه اي که این امکان وجود دارد که کارفرمایان 
 ۴۴درصــد از نیــروي کار خــود را بــا دورکاري 

جابه جا کنند.

سرانجام ورود 
محموله هاي 

واكسن به كشور، 
شرايط را به 

جايي رساند كه 
در سومين روز از 
مهر 1400عليرضا 

رئيسي، سخنگوي 
ستاد مقابله با 

كرونا اعالم كرد كه 
به زودي پوشش 

واكسيناسيون دوز 
اول به ۷0 درصد 
جامعه مي رسد. 

او اينگونه تحليل 
كرد كه»با توجه به 

اينكه جامعه هدف 
واكسيناسيون 

۶0ميليون )18سال 
به باال( است 

اگر رقم تزريق 
واكسن دوز اول 

به 42ميليون نفر 
برسد، ۷0درصد 

جامعه در برابر 
كرونا واكسينه 

مي شوند

براي واكسينه شدن همه جمعيت ايران به 
120ميليون دوز واكسن نياز داريم. تا لحظه 
تنظيم اين گزارش، براســاس آمارهاي 
منتشر شــده از گمرك ايران، ميزان واكســن هاي وارداتي از 
مرز ۷1ميليون دوز گذشته اســت.  21 بهمن 13۹۹ بود كه ايران 
واكسيناسيون كرونا را به طور رسمي و با استفاده از واكسن روسي 

»اسپوتنيك وي« آغاز كرد. 
واكسيناسيون در اين تاريخ همزمان براي پرستاران، پزشكان و 
نيروهاي خدمات بخش هاي مراقبت ويژه در ۶25 بيمارستان آغاز 
شد. برنامه از اين قرار بود كه واكسيناسيون با رقم روزانه هزار نفر 
آغاز شده و باتوجه  به ارزيابي دوباره سيستم به صورت تصاعدي 
افزايش يابد تا به پوشــش بيش از ۷0 درصدي تا اواخر بهمن ماه 

1400در كشور برسد.
اما به گفته مســئوالن امر روند تزريق واكسن به مردم به دليل 
بدقولي هاي كشورهاي سازنده واكسن در ارسال محموله ها و نبود 

واكسن با كندي روبه رو شد: معضلي كه تشديد بيماري و بروز موج 
پنجم كرونا در ايران را به دنبال داشت. همين امر موجب تسريع 

روند تأييد و شروع واكسيناسيون با واكسن ايراني شد.
به گونه اي كه سعيد نمكي، وزيربهداشت سابق در بيست وچهارم 
خرداد از صدور مجوز مصرف اضطراري واكسن كوويران بركت 
خبر داد. درحالي كه روند كند واكسيناسيون و جاماندن از تقويم 
برنامه ها مانعي بر سر راه تحقق چشــم انداز مسئوالن وزارت 
بهداشت به شــمار مي رود، گمانه زني ها درباره بهبود وضعيت 
واكسيناسيون ايرانيان تا پايان سال جاري شدت گرفته است. 
همه چشم دوخته اند به اينكه آيا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكي مي تواند به وعده خود براي تكميل واكسيناسيون تا 
پايان ســال عمل كند يا خير؟ براي اين كار به چه ميزان واكسن 
نياز است؟ و درصورت واكسيناسيون كامل، شرايط زندگي مردم 
و كسب وكارهايي كه در 2سال گذشته با بحران روبه رو شده اند، 

چه مي شود؟

ندا عليزاده
روزنامه نگار

پس از واکسن
این شماره

وحشي های  رام نشدنی
کدام سویه هاي کرونا در برابر واکسن مقاومند؟ این سویه ها 

هم اکنون در کدام مناطق کره زمین بیشتر وجود دارند؟
ویروس کروناي سندروم حاد تنفسي 2یا  SARS-CoV-2 از دسامبر20۱9 
که براي اولین بار در ووهان چین شناسایي شد تاکنون بیش  از 2۱9میلیون 
نفر را در سراسر جهان بیمار کرده اســت و این عالم گیري باوجود گسترش 
واکسیناسیون جهاني همچنان به آلوده کردن مردم، به ویژه کساني که هنوز 
واکسینه نشــده اند ادامه مي دهد. اما نکته قابل تامل مربوط به جهش هایي 
اســت که به ظهور تغییراتي در این ویروس انجامیده اند و این سؤال و نگراني 
را  به وجود آورده اند که آیا واکسن ها که بیشتر برپایه نمونه هاي اولیه ویروس 
سارس-کوو-2ساخته شده اند بر این جهش ها )واریانت ها( هم مؤثرند و آیا این 
سویه هاي جدید قادرند در برابر واکسن هاي موجود در جهان مقاومت کنند؟ 

رديابی واكسينه نشده ها
واکسیناسیون هوشمند چیست و چه کساني مجازند واکسن 

کرونا دریافت نکنند؟
با تسریع روند واکسیناسیون در کشــور و همچنین اعتراض گروهي از مردم 
به واکسیناســیون اجباري، وزارت بهداشت خبر از بررســي و اجراي طرح 
واکسیناسیون هوشمند و به دنبال آن محرومیت از دریافت خدمات اجتماعي و 
شهري براي کساني که از تزریق واکسن خودداري مي کنند داده و گفته: همانند 
سایر کشورها اجراي طرح واکسیناسیون هوشمند گریزناپذیر است؛ زیرا معلوم 
نیست در آینده با چه موج هاي جدیدي از جهش ویروس کرونا مواجه شویم. 
مسئله دیگري که با تسریع واکسیناسیون مورد بحث است، ممنوعیت  یا توصیه 
به احتیاط در تزریق واکسن کرونا در بعضي از گروه هاي خاص است. گزارش 

حاضر، موضوعات مذکور را مورد بررسي قرار مي دهد.

پيشگامان ممنوعيت سفر سينوفارمي
سفر به کدام کشورها پس از دریافت واکسن سینوفارم 

ممکن نیست؟ 
باالرفتن روزبه روز آمار واکسیناســیون در جهان این امید را در همه زنده کرده 
است که شاید زندگي درحال بازگشتن به شکل سابق است. بازشدن تدریجي مرز 
کشورهاي مختلف به روي مسافران این امید را زنده تر ساخته است. اگرچه بیشتر 
کشورها به شرط واکسیناسیون کامل، انجام تست پي سي آر یا قرنطینه دوهفته اي 
به مسافران مجوز ورود مي دهند. از آنجا که مقامات سالمت هر کشوري اختیار 
تصمیم گیري درباره پذیرفتن واکسن هایي که مسافران تزریق کرده اند را دارند، 
پیچیدگي ها براي ورود به کشورهاي مختلف، بیشتر از همیشه شده است. هزینه 
آزمایش پي سي آر در هر دو سوي مبدا و مقصد، هزینه دو هفته اقامت اجباري در 

هتل، هزینه زندگي دو هفته بیشتر از حد برنامه ریزي شده...
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 پس از
واکسن

این شماره

واكسن زده ها ناقل كرونا نيستند
به گفته پزشكان متخصص افراد پس از دريافت واكسن 
ناقل ويروس نيستند اما احتمال ابتال به بيماري وجود 

دارد و در اين صورت مي توانند ناقل ويروس باشند

باتوجــه به اينكــه از حدود 
يك ماه گذشته و با تأكيد وزير 
بهداشــت مبني بر اينكه اگر 
روند واكسيناسيون ســرعت نيابد، آبان ماه امسال در موج جديد 
بيماري با مشكالت بيشتري مواجه خواهيم شد، اين اقدام با واردات 
واكسن كرونا، سرعتي با شيب تند در همه گروه سني به خود گرفت. 
اكنون جمعيت افرادي كه واكســن زده اند، بيش از گذشته است، 
بنابراين آگاهي بخشي درباره دوران پساواكسن از ضروريات است 
كه البته به گفته كارشناسان در اطالع رساني و تغيير باور غلط ايمني 
پس از تزريق بسيار ضعيف عمل شده كه اين امر به شيوع بيشتر 
كوويد -1۹ دامن زده اســت. بايد ديد با توجه به اينكه بسياري از 
افراد بعد از دوز دوم واكسن ماسك هاي خود را كنار گذاشته و از 
زدن آن خودداري مي كننــد و حتي به راحتي در بين مردم حضور 
مي يابند، در دوران پساواكسن چه اقداماتي بايد انجام داد و افراد 
واكسن زده چه مســئوليتي در قبال جامعه و حتي افراد واكسن 
نزده دارند. آيا واكسن باعث انتقال به بيماري به افراد واكسن نزده 
مي شود؟ در گزارش پيش رو تالش شده تا نظر پزشكان متخصص 
درباره واكسن كرونا و اقداماتي كه افراد در دوران پساواكسن بايد 

انجام دهند، بيان شود.

واكسن بيماري را انتقال نمي دهد
افرادي كه واكسن كرونا تزريق كرده اند، هنگام تزريق واكسن ناقل اين 
بيماري نيستند. براساس اطالعاتي كه دكتر شروين شكوهي، متخصص 
بيماري هاي عفوني مطرح مي كند، بايد گفت كه ماهيت واكسن كرونا 
با خود ويروس كرونا متفاوت است. در ســاخت واكسن به زبان ساده از 
تكه يا بخش هايي از اين ويروس اســتفاده شده و اين تكه ها يا بخش ها 
نمي توانند بيماري كرونا ايجاد كنند، بنابراين كســي كه واكسن كرونا 
تزريق كرده، ناقل اين بيماري نيست و جاي نگراني براي اعضاي خانواده 

اين فرد وجود ندارد. 
در برخي موارد نادر، اين احتمال هســت كه افراد قبل از تزريق واكسن 
آلوده شده باشند و پس از تزريق واكسن عالئم بيماري را نشان دهند، 

پس در اين ميان بيماري آنها ربطي به واكسن كرونا ندارد.
اين متخصص بيماري هاي عفوني معتقد اســت هيچ واكسني ايمني 
100درصدي ايجاد نمي كند، برخي واكســن ها تا 85درصد و برخي تا 
90درصد ايمني ايجاد مي كنند، بنابراين احتمال ابتالي اين افراد به كرونا 
وجود دارد. تفاوت در اين اســت كه اين افراد به نوع شديد كرونا مبتال 
نمي شوند و اگر بيمار شوند عالئم بيماري در آنها به صورت خفيف بروز 
خواهد كرد. بنابراين تزريق خود واكسن كرونا بيماري ايجاد نمي كند 
و افراد با تزريق واكسن نمي توانند ناقل بيماري كرونا باشند، اما احتمال 
ابتالي افرادي كه واكسن زده اند به ويروس كرونا وجود دارد و اين افراد 
درصورت ابتال مي توانند ناقل كرونا باشند. توصيه مي شود افرادي هم 
كه واكسن زده اند همچنان رعايت پروتكل هاي بهداشتي را داشته باشند 

تا از انتقال اين بيماري به ديگران پيشگيري كنند.

زدن ماسك فراموش نشود
محققان تأكيد مي كنند بعد از تزريق دوز دوم واكسن كرونا، تا حد زيادي 
بدن در برابر ويروس مقاوم مي شود. با اين حال تا كامل  شدن اطالعات 
از ايمني واكســن در جامعه، همه افراد بايد شــيوه نامه هاي بهداشتي 
استاندارد شامل استفاده از ماسك، شست وشوي دست ها، فاصله گذاري 
اجتماعي، تهويه هوا و قرارنگرفتن در محيط هاي شلوغ و پرتردد را رعايت 
كنند. يكي از پزشــكان متخصص عفوني كه در دوران كرونا مسئوليت 
سازماني نيز داشته، مي گويد: »افرادي كه واكسينه شده اند، مي توانند 
آلوده شوند و بدون نشان دادن عالئم بيماري اين آلودگي را به ديگران 

منتقل كنند و حتي ناقل و حامل ويروس شوند«.
اين پزشــك متخصص، ايمني را به دو گروه فردي و اجتماعي تقسيم 
مي كند و معتقد است افرادي كه واكسن مي زنند، بعد از دوز دوم ايمني 
فرديشان در حدي است كه بيمار نشوند، اگر بيمار شدند بيماري شديد 
نگيرند، اگر بيماري شــديد گرفتند منجر به بســتري در بيمارستان و 
مرگ آن ها نشود. اما بايد تا زماني كه جامعه به آن پوشش ايمني جمعي 
نرسيده كه چرخه انتقال بيماري بشكند، پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كنند. پس از واكسن وظيفه اجتماعي همه ما اين است كه تا اعالم رسمي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا، با رعايت پروتكل هاي بهداشتي به از بين رفتن 

چرخه كرونا كمك كنيم.

نكات بهداشتي حتما رعايت شود
باوجود اينكه متخصصان مي گويند افراد واكســن زده ناقل نيســتند 
و مي تواند به زندگــي عادي خود در كنــار اطرافيان ادامــه دهند اما 
به دليل اينكه هنوز بيماري كرونا ريشــه كن نشده اســت، بسياري از 
پزشكان همچنان هشــدار مي دهند و معتقدند كه مردم بايد به رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي ادامه دهنــد. به گفته دكتر حســين كيواني، 
متخصص ويروس شناسي پزشكي هر چند بعد از واكسن احتمال انتقال 
ويروس وجود ندارد اما بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند، چون با 
توجه به اينكه احتمال ابتال به كرونا در آنها دور از انتظار نيست، درصورت 
ابتال، به نوع بدخيم ويروس دچار مي شــوند بنابراين بايد در وهله اول 
به دليل حفظ ســالمت خود همچنان پروتكل هاي بهداشتي ازجمله 
استفاده از ماســك را جدي بگيرند اما اگر به ويروس مبتال شدند مانند 

ساير بيماران، ناقل هستند.
به گفته اين پزشك متخصص نمي توان احتمال داد يك فرد تا چه اندازه 
ناقل ويروس است. شايد واكسن براي فرد ايمني ايجاد كند و عالئمي از 
بيماري در او ظاهر نشود، اما اين فرد هنوز ممكن است ناقل ويروس باشد 
و سرايت ويروس از او به افرادي كه واكسن دريافت نكرده، ايجاد مشكل 
كند؛ بنابراين بهتر است تا مشخص شــدن وضعيت، از رفت وآمد هاي 
خانوادگي و به ويژه نزديك شدن به سالمندان خانواده دوري كنيد. شروع 
تزريق واكسن فرايندي جديد بوده و هنوز وجوه مبهمي از آن وجود دارد. 
از طرفي، تزريق واكســن در برخي افراد ايمني كامل ايجاد نمي كند و 
آنها همچنان در معرض ابتال و حتي بستري شدن در بيمارستان و خطر 

مرگ قرار دارند.
از آنجا كه واكســن ها به طور كامل خطر ابتال به ويــروس يا انتقال آن 
را كاهش نمي دهند و خطر شــيوع ويروســي جديد هنوز وجود دارد، 
محققان معتقدند تغييرات واقعي در الگو هاي ســفر تا زماني كه به طور 
سراسري اعالم شود، پرخطر بوده و احتمال ابتال را افزايش مي دهد. با هر 
وسيله اي هم قصد سفر داريد، حتي با وجود تزريق واكسن، حتما طبق 
شيوه نامه هاي جديد از دو ماسك استفاده كنيد كه قادر است تا 96درصد 

خطر انتقال ويروس را كاهش دهد.

فتانه احدي
خبرنگار

با تسريع روند واكسيناسيون در كشــور و همچنين اعتراض گروهي از 
مردم به واكسيناسيون اجباري، وزارت بهداشت خبر از بررسي و اجراي 
طرح واكسيناسيون هوشمند و به دنبال آن محروميت از دريافت خدمات 
اجتماعي و شهري براي كساني كه از تزريق واكســن خودداري مي كنند داده و گفته: همانند ساير كشورها 
اجراي طرح واكسيناسيون هوشمند گريزناپذير است؛ زيرا معلوم نيست در آينده با چه موج هاي جديدي از 
جهش ويروس كرونا مواجه شويم. مسئله ديگري كه با تسريع واكسيناسيون مورد بحث است، ممنوعيت  يا 
توصيه به احتياط در تزريق واكسن كرونا در بعضي از گروه هاي خاص است. گزارش زير، موضوعات مذكور را 

مورد بررسي قرار مي دهد.

رديابیواكسينهنشدهها
واكسيناسيون هوشمند چيست و چه كساني مجازند واكسن كرونا دريافت نكنند؟

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

كد سالمت چيست؟
در پي مخالفت تعدادي از مردم با اجباري  شدن واكسيناسيون 
و اعالم وزارت بهداشت مبني بر اينكه 25درصد از گروه هايي 
كه الزم بوده واكســن تزريق كنند، از انجام اين كار ســر باز 
می زنند و جان ديگران را تهديد مي كنند، اين وزارتخانه، خبر 
از واكسيناسيون هوشمند در آينده نزديك و به محض فراهم 
شدن زيرساخت هاي آن داد. واكسيناسيون هوشمند به اين 
معناست كه در آينده نزديك، بســياري از خدمات شهري 
ازجمله خريد بليت، اقدامات بانكي، حضور در اماكني چون 
رستوران و سينما، رزرو هتل، ســفرهاي داخلي و خارجي و 
اشتغال در برخي مشــاغل مانند رانندگي و... با ارائه كارت 
واكسن انجام مي شــود. اين كارت به همراه »كد سالمت« 
پس از تزريق دو دوز واكســن به افراد تعلــق مي گيرد. وزير 
بهداشت در انجام اين پروژه مصمم است زيرا واكسيناسيون 
هوشمند همانند آنچه در كشورهاي اروپايي وجود دارد، يكي 
از روش هاي قرنطينه است. ارائه كد سالمت يا »هلث كد« به 
سيستم نظام سالمت كشورها اين امكان را مي دهد كه به تمام 
سوابق واكسيناســيون و بيماري فرد دسترسي پيدا كرده و 
از حضور افرادي كه به عمد واكســن نزده اند، در اجتماعات 

جلوگيري كنند.

فوايد و كاربردهاي كد سالمت
ارائه كارت هوشمند واكسيناسيون با استفاده از سرويس هاي 
متمركز در ارائه خدمات الكترونيــك همچنين مي تواند از 
جهت نظارت بهتر و تحليل وضعيت واكسيناسيون و بيماري 
در افراد و سطح جامعه، مؤثر باشد. مي تواند كمك كننده باشد 
زيرا كد سالمت نشــان مي دهد كه هر فرد كجا و چه زماني 

واكسن زده است.
 فايده دسترســي به اطالعــات فرد از طريق كد ســالمت 
واكسيناسيون هوشمند اين است كه زماني كه فرد تصميم 

مي گيرد در اجتماعات خاصي مانند ورزشــگاه ها، جلسات، 
همايش ها، رستوران ها و... شركت كند كد سالمت او رهگيري 
مي شود و اگر واكسن تزريق نكرده يا تست پي سي آر او مثبت 
بوده باشــد، از حضور در آن اجتماع منع مي شود. دولت بنا 
دارد مانند آنچه در ساير كشورها درخصوص واكسيناسيون 
هوشمند انجام شده، در ســرويس كارت ملي دسترسي به 
اطالعات تزريق واكسن افراد و تست پي سي آر را تعريف كرده 
و به طور مشخص سامانه اي را براي ارائه كارت سالمت طراحي 
كند؛ بدين صورت كه كد ملي در سامانه وارد مي شود و با احراز 
هويت از طريق QR كد روي تلفن همراه، مي توان به وضعيت 
واكسيناســيون و احيانا بيماري فرد پي برد. وزير بهداشت 
اعالم كرده چگونگي اجراي طرح واكسيناسيون هوشمند و 

زيرساخت هاي آن مورد توجه دولت است.

مخالفان كد سالمت چه مي گويند؟
معاون درمان ستاد كرونای تهران در اين خصوص گفته: 
»ارائه كارت ســالمت يــا كارت واكسيناســيون موجب 
مي شود قرنطينه هوشمند اعمال شود؛ زيرا كمك مي كند 
از حضور برخي افــراد كه از تزريق واكســن كرونا امتناع 
مي كنند جلوگيري شود. كســي كه به عمد واكسن نزده 
دليلي ندارد سينما برود يا از مترو و ساير خدمات اجتماعي 

استفاده كند«. 
نادر توكلي در ادامه افزوده: »بايد زيرساخت هاي ارائه كارت 
سالمت و واكسيناسيون هوشمند با همكاري آي تي وزارت 
بهداشت و وزارت ارتباطات ايجاد شود«. طرح واكسيناسيون 
هوشــمند البته مخالفاني نيز دارد؛ تعدادي از كارشناسان 
حوزه سالمت اســتدالل مي كنند كه با اجباري  شدن كارت 
واكسيناسيون در كشــور، اين نگراني وجود دارد كه مراكز 
چاپ كارت واكسن آغاز به كار كنند و با پرداخت مبالغ نجومي 
همانطور كه پيش تــر درباره فــروش آزمايش هاي منفي و 

مثبت پي سي آر شاهد بوديم، بازار سياه كارت واكسن نيز در 
شهرهاي كشور به راه افتد.

گذرنامه سالمت و باالبردن ايمني در اروپا
طرح واكسيناسيون هوشمند و محروميت مخالفان واكسن 
از خدمات شهري، پيش تر در چند كشور اروپايي اجرا شده 
است؛ به عنوان مثال در فرانسه، دسترسي به اماكن فرهنگي، 
هنري، تجاري، رفاهي و همچنين سفرهاي بين شهري منوط 
به داشتن »گذرنامه سالمت« است. گذرنامه سالمت در ايتاليا 
نيز اجباري است و كساني كه واكسن تزريق نكرده اند، حق 
حضور در اماكن فرهنگي و تفريحي نظير موزه ها، سينما ها، 
سالن هاي اجراي تئاتر و كنسرت ها، رستوران ها و سالن هاي 
ورزشــي و مراكز خريد را ندارند. در آلمان و آمســتردام نيز 
چنين تدابيري اتخاذ شده است. اجراي طرح گذرنامه سالمت 
در اين كشورها البته چندان هم بدون دردسر نبوده؛ هزاران 
شهروند فرانسوي، هلندي و ايتاليايي، واكسيناسيون اجباري 
را مغاير با آزادي هاي فردي دانسته و در اعتراض به محروميت 

غيرواكسينه ها از خدمات شهري، به خيابان ها آمدند.

چه كساني با احتياط واكسن بزنند
افرادي كه ســابقه اگزماي شــديد، آلرژي  يا حساسيت هاي 
دارويي به ويژه واكنش به واكسن هاي مشابه مانند آنفلوآنزا را 
دارند ازجمله كساني هستند كه الزم است در تزريق واكسن 
احتياط كرده و قبل از اقدام به تزريق با پزشك خود مشورت 
كنند. انجام واكسيناســيون در بعضي از مراكــز درماني كه 
به تازگي شــروع شده، كمك بســيار مؤثري در پيشگيري از 
پيامدهاي غيرقابل جبران  يا نگران كننده تزريق واكســن در 
افرادي است كه بدنشــان به هر دليل در برابر واكسن واكنش 
نشــان مي دهد. باال رفتن تجربه گروه هايي كــه كار تزريق را 
برعهده دارند نيز در پيشــگيري از وخامت حال كساني كه به 

واكسن حساسيت نشان داده اند، مؤثر است. افرادي كه دچار 
بيماري هاي عفوني هستند نيز تا قبل از اطمينان از بهبودي 
كامل، به هيچ عنوان اجازه تزريق واكسن ندارند. اين گروه بسته 
به شدت بيماري، يك تا 2 ماه پس از بهبودي و در زماني كه از 
نبود عفونت اطمينان حاصل كردند مي توانند اقدام به تزريق 
واكسن كنند. افرادي كه عالئم ابتال به كرونا را دارا هستند  يا 
با اين بيماري درگيرند نيز ممنوعيت تزريق واكسن تا قبل از 
بهبودي كامل و منفي شدن تســت پي سي آر دارند. بعضي از 
افراد نيز به اين دليل كه با بيماري خاصــي درگيرند، به ويژه 
بيماري هايي مانند ام اس كه با سيســتم ايمني سروكار دارد، 
پس از تزريق دوز اول واكســن، بدحال و حتي در بيمارستان 
بســتري شــده اند،؛ اين افراد براي تزريق دوز دوم الزم است 
مشاوره پزشكي بگيرند. اساسا افرادي كه با تزريق دوز اول عالئم 
داشته و بدحال بوده اند، نبايد بدون تأييد پزشك واكسن بزنند.

زنان باردار و دريافت واكسن هاي خاص
زنان باردار و شــيرده از ديگر گروه هايي هستند كه الزم است 
قبل از تزريق واكسن با پزشك خود مشورت كرده و براساس 
نظر او واكسن دريافت كنند. به صورت كلي الزم است گروه هايي 
مانند زنان باردار و شيرده  يا كساني كه حساسيت دارويي و يا 
بيماري هاي خاص دارند، با واكســن هاي ويژه و توصيه شده 
واكسينه شوند. اين شرايط خاص درخصوص تزريق واكسن 
به كودكان و افراد زير 18ســال نيز صادق اســت كه در اين 
مورد سازمان بهداشــت جهاني به كشورهاي مختلف هشدار 

داده است. 
حال آنكه حسينعلي شــهرياري، رئيس كميسيون بهداشت 
مجلس در پاسخ گفته: »مسئوليت اينكه چه واكسني را براي 
افراد 12تا 18يا كمتر از 18ســال تزريــق مي كنيم با وزارت 
بهداشت و ســازمان غذا و دارو است و به ســازمان بهداشت 

جهاني ربطي ندارد «.

كشورهايي كه سينوفارم را به رسميت 
مي شناسند

كشورهاي اروپايي ای كه مسافران واكسينه شده 
با ســينوفارم را به مرزهاي خــود راه مي دهند 
كشورهاي اتريش، مجارستان، ايسلند، بالروس، 
صربستان، مقدونيه، اســپانيا، سوئد، سوئيس، 
قبرس، فنالند، گرجستان، هلند و يونان هستند. 
اسپانيا جزو نخستين كشــورهاي اروپايي ای 
اســت كه تصميم گرفت به واكسينه شده هاي 
ســينوفارم اجازه ورود دهد. بيشتر كشورهاي 
اروپايي تنها به مسافراني اجازه ورود مي دهند 
كه واكسن هاي تأييد شده آژانس دارويی اروپا 
را تزريق كرده باشند. در آسيا كشورهاي عراق، 
چين اندونزي، بحرين، قزاقســتان، پاكستان، 
مالديو، مالزي، لبنان، سريالنكا، تايلند، فيليپين 
و امارات به مسافراني كه كارت واكسن سينوفارم 
داشته باشند مجوز ورود مي دهند. تعداد زيادي 
از كشــورهاي آفريقايي مانند مصــر، تونس، 
آنگوال، سنگال، سيرالئون و سومالي و تعدادي 
از كشــورهاي آمريكای التين ماننــد برزيل، 
آرژانتين و ونزوئال واكسن سينوفارم را براي ورود 

به مرزهاي خود مجاز اعالم كرده اند.
نبايد فراموش كرد كه تعدادي از كشــورهايي 

كه واكسن سينوفارم را به رسميت پذيرفته اند، 
همچنان محدوديت هايي براي مسافران ورودي 
به مرزهايشــان قائل هستند. براي مثال ممكن 
است مســافران اجازه ورود به اماكن عمومي يا 
رستوران ها را نداشته باشــند و تنها بتوانند در 
خانه هاي اجاره اي يا منزل اقوام خود ســكونت 
پيدا كنند. در كنار اين محدوديت ها، كشورهاي 
زيادي هســتند كه ســينوفارم را به رسميت 
نمي شناسند و به مسافراني كه سينوفارم زده اند 
يا مجوز ورود نمي دهند يا مســافران را مجبور 
مي كنند درصــورت ورود دو هفتــه قرنطينه 
اجباري را تحمل كنند. براي مثال كشور آلمان 
دســته بندي پيچيده اي براي ورود مسافران به 
مرزهاي خود ايجاد كرده است كه براساس آن 
افرادي كه واكسن هاي تأييدشده فايزر، مدرنا، 
آسترازنكا يا جانســون را زده باشند امكان سفر 
به اين كشور را دارند. در غيراين صورت افرادي 
كه از كشورهاي قرار گرفته در فهرست امن قصد 
سفر به اين كشور را داشــته باشند، بايد كارت 
واكســن هاي مجاز يا تأييديــه بهبوديافتن از 
كرونا را به مقامات نشــان دهند يا به مدت 10 
تا 14روز خود را قرنطينه كننــد. تعداد زيادي 
از كشورهاي جهان در فهرست كشورهاي امن 

آلمــان جايگاهي ندارند. درحــال حاضر، براي 
يافتن سريع كشورهايي كه سفر مسافراني كه 
سينوفارم زده اند به آنها ممنوع يا با محدوديت 
شديد مواجه است، بايد به ابزاري جديد و آنالين 
به نام ابزار كنترل واكسن مراجعه كرد كه توسط 
وب ســايت VisaGuide.World ايجاد شده 
است. اين ابزار براســاس داده هايي كه مقامات 
كشــورهاي مختلف دربــاره محدوديت هاي 
مسافرتي خود منتشــر مي كنند، مي توانند به 
مسافران صرفا اعالم كنند كه آيا با كارت واكسني 
كه در اختيار دارند امكان سفر به كشور مقصد را 
دارند يا خير. ساير جزئيات مانند محدوديت ها يا 
راهكارهاي اخذ مجوز براي ورود به كشورها را 
مسافران بايد مستقيما از منابع رسمي مسافرتي 
كشورهاي مورد نظر خود به دست بياورند. اين 
ابزار درواقع تنها اعتبار واكسن ها در كشورهاي 
مختلــف را نمايش مي دهد و ديگــر اطالعات 

تكميلي را مسافران خود بايد تهيه كنند.

سفر به كدام كشورها با سينوفارم محدود يا 
ممنوع است؟

آمريكا واكســن ســينوفارم را براي تزريق به 
شــهروندانش به رسميت نشــناخته است. با 
اين همه مشخص نيســت در  ماه نوامبر كه قرار 
است محدوديت هاي ســفر از 33كشور جهان 
به آمريكا به پايان برســد، افرادي كه سينوفارم 
تزريق كرده اند مجوز ورود به آمريكا را داشــته 
باشند يا خير. با اين همه تعدادي از دانشگاه هاي 
آمريكايي ازجمله دانشگاه هاي هاروارد، كلمبيا، 
ييل و چندين دانشــگاه ديگر اعالم كرده اند به 
دانشــجوياني كه واكسن ســينوفارم را تزريق 
كرده اند اجازه ادامه تحصيل در اين كشــور را 
خواهنــد داد. در بريتانيا هم ســينوفارم براي 
تزريق به شهروندان تأييد نشده است و اين به 

آن معني است كه ورود به اين كشور با كارت اين 
واكسن با محدوديت هاي زيادي مواجه خواهد 
بود. براســاس آمار كنوني ابزار آنالين ياد شده، 
درحدود 119كشور جهان واكسن سينوفارم را 
به رسميت نمي شناسند. اين به آن معني است 
كه ورود افرادي كه اين واكسن را تزريق كرده اند 
به تعدادي از اين كشورها ممنوع است. تعدادي 
از كشورها درصورت داشــتن داليل اضطراري 
اجازه ورود اين افراد را به صورت محدود صادر 
خواهند كرد. بيشترين كشورهايي كه براي ورود 
واكسينه شده هاي سينوفارم ممنوعيت ايجاد 
مي كنند كشــورهاي اروپايي هستند. به بياني 
ديگر ممنوعيت سفر با واكسن سينوفارم بيشتر 
شامل حال كشورهاي اروپايي مي شود و ديگر 
كشورها بيشتر با اجراي قرنطينه، دريافت نتيجه 
تست پي سي آر و ديگر تمهيدات امكان سفر را 
براي مسافران به صورت محدود فراهم آورده اند.
كشورهاي اروپايي ای كه درصورت واكسينه شدن 
با سينوفارم امكان سفر به آنها وجود ندارد شامل 
بريتانيــا، آلباني، بلژيك، بوســني و هرزگووين، 
بلغارستان، كروواسي، جمهوري چك، دانمارك، 
استوني، فرانســه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، كوزوو، 
ليختن اشتاين، ليتواني، لوكزامبورگ، موناكو، 
نروژ، لهســتان، پرتغال، روماني، ســن مارينو، 
اســلوواكي و اسلوني هســتند. ممكن است در 
ميان اين كشــورها مواردي باشــد كه با اعمال 
محدوديت هايــي امكان ســفر اين دســت از 
واكسينه شده ها را فراهم كنند. براي مثال كشور 
فرانسه كشورهاي مختلف جهان را در سه گروه 
قرمز، نارنجي و سبز دســته بندي كرده است. 
مســافران از كشورهاي ســبز مي توانند با ارائه 
كارت واكسن )واكسن هاي تأييد شده اتحاديه 
اروپا( يا نتيجه منفي تست كرونا بدون محدوديت 
به فرانســه ســفر كنند. مســافران كشورهاي 

نارنجي كه ايران هم عضوي از آنهاســت، تنها 
درصورتي كه واكسن هاي مجاز را تزريق كرده 
باشند مجاز به ســفر به فرانســه خواهند بود. 
مسافران غيرواكســينه درصورت وجود داليل 
اضطراري، با ارائه نتيجه منفي تست و پذيرفتن 
 قرنطينــه اجبــاري مي تواننــد وارد مرزهاي
 فرانسه شوند. اين به آن معني است كه افرادي 
كه ســينوفارم تزريق كرده اند امكان ســفر به 
فرانســه را ندارند، مگر اينكه شرايط اضطراري 
مورد قبول مقامات فرانسوي را داشته باشند و 
تست كروناي آنها هم 72ساعت پيش از ورود به 

مرز منفي شده باشد.
تعدادي از ديگر كشورهايي كه واكسن سينوفارم 
را به رسميت نمي شناســند و افرادي را كه اين 
واكسن  را تزريق كرده اند براي ورود به مرزهاي 
خود، با ممنوعيت يــا محدوديت هاي احتمالي 
مانند الزام بــه قرنطينه يا ارائه نتيجه تســت 
پي ســي آر مواجه خواهند ســاخت عبارتند از 
الجزايــر، ارمنســتان، اســتراليا، آذربايجان، 
باهاماس، باربادوس، بوركينافاسو، برمه، كانادا، 
آفريقاي مركزي، شــيلي، كلمبيا، كاستاريكا، 
ساحل عاج، كنگو، جيبوتي، دومنيكا، جمهوري 
دومنيكن، اكوادور، اتيوپي، فيجي، غنا، گرنادا، 
گواتماال، گينه، هندوراس، هندوستان، جامائيكا، 
ژاپن، قزاقســتان، كنيا، كويت، التويا، لســوتو، 
ليبريا، ليبي، ماداگاسكار، مالي، مالت، مكزيك، 
مغولســتان، نيوزيلند، نيكاراگوئــه، نيجريه، 
كره شــمالي، عمان، پاناما، پاپوآ گينه نو، قطر، 
جمهــوري كنگو، روســيه، روآندا، عربســتان 
سعودي، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، افغانستان، 
كره جنوبي، سودان جنوبي، ســودان، سوريه، 
تايوان، تاجيكســتان، تيمور شــرقي، تركيه، 
تركمنستان، اوگاندا، اوكراين، بريتانيا، آمريكا، 

اوروگوئه، ازبكستان، يمن و زامبيا.

پيشگامان
ممنوعيت سفر سينوفارمي

سفر به كدام كشورها
 پس از دريافت واكسن سينوفارم ممكن نيست؟ 

باالرفتن روزبه روز آمار واكسيناسيون در جهان 
اين اميد را در همه زنده كرده است كه شايد زندگي 
درحال بازگشتن به شكل ســابق است. بازشدن 
تدريجي مرز كشورهاي مختلف به روي مسافران اين اميد را زنده تر ساخته است. 
اگرچه بيشتر كشورها به شرط واكسيناسيون كامل، انجام تست پي سي آر يا قرنطينه 
دوهفته اي به مسافران مجوز ورود مي دهند. از آنجا كه مقامات سالمت هر كشوري 
اختيار تصميم گيري درباره پذيرفتن واكسن هايي كه مسافران تزريق كرده اند را 
دارند، پيچيدگي ها براي ورود به كشورهاي مختلف، بيشتر از هميشه شده است. 
هزينه آزمايش پي سي آر در هر دو سوي مبدا و مقصد، هزينه دو هفته اقامت اجباري 
در هتل، هزينه زندگي دو هفته بيشتر از حد برنامه ريزي شده در مقصد به دليل اجبار 
به قرنطينه، به اضافه قيمت چندبرابر شده پروازهاي بين المللي همگي دست به دست 
هم داده اند تا سفرهاي غيركاري و غيراضطراري به شدت پرهزينه تر شوند و توجيه 

اقتصادي نداشته باشند. 
در كنار تمامي اين پيچيدگي ها، براي كشورهايي مانند ايران كه بيشتر  از واكسن 
سينوفارم استفاده شده سفر به تعداد زيادي از كشورها مقدور نيست زيرا درحال 
حاضر فقط حدود 70كشــور جهان درصورتي كه افراد به صورت كامل با واكســن 
سينوفارم واكسينه شده باشند، به آنها اجازه ورود به مرزهاي خود را خواهند داد. 
اكثر  كشورهاي اروپايي به مسافراني كه ســينوفارم دريافت كرده اند مجوز ورود 

نمي دهند زيرا تنها واكسن هاي توليد خود را به رسميت مي شناسند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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این شماره

عوارض در همه واكسن ها مشترك است
دكتر نجاري، رئيس اداره آنفلوآنزاي مركز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت: 

معموال عوارض تمام واكسن هاي موجود كرونا يكسان است، چون با تكنولوژي هاي جديد درست شده اند
پيشــگيري از بيماري هــاي عفوني به 
وسيله واكسن يكي از پيروزي هاي مهم 
علم  پزشكي است، اما بايد درنظر داشت 
كه با وجود پيشرفت هاي به دست آمده در تهيه واكسن هاي بسيار كم ضرر و 
بي نهايت مؤثر به هر حال هيچ واكسني كامال بي ضرر و صددرصد مؤثر نيست. 
هدف در تهيه واكسن مناسب، رســيدن به مرحله اي است كه حداكثر اثر 
پيشگيري را با حداقل عارضه جانبي داشته باشد. به دنبال پاسخ اين پرسش 
هستيم كه ببينيم آيا عوارض واكسن هاي وارداتي كرونا و توليد داخل كه در 
حال تزريق به گروه هاي سني مختلف است، با يكديگر متفاوت است يا خير؟

عوارض خفيف و قابل مالحظه
طبق گزارش يونيسف، ممكن است به دنبال تزريق واكسن هاي كرونا شاهد 
عوارض موضعي از قبيل قرمزي محل تزريق و درد در اين ناحيه، حساسيت 
موضع و گاهــي واكنش هاي عمومي مانند تب خفيف، ســردرد، دردهاي 
عضالني و مفصلي، لرز، اسهال و گاهي ظهور بثوراتي در سطح بدن باشيم كه 
اين واكنش ها زود مرتفع مي شوند. تاكنون نيز در ايران واكسن هاي ترزيق 
شده داخلي مانند واكسن كووبركت و واكسن های خارجي مانند سينوفارم 
چيني، واكسن روسي اسپوتنيك وي و آسترازنكاي كره اي تقريبا عوارض 

مشابهي از خود نشان داده اند.
دكتر حميدرضا نجاري، رئيس اداره آنفلوآنزاي مركز مديريت بيماري هاي 
واگيردار وزارت بهداشــت درخصوص عوارض واكســن هاي كرونا در بين 
افراد واكسينه شده مي گويد: » عوارض واكسن كرونا مانند همه واكسن ها 
به دو دسته تقسيم مي شود؛ يا خفيف است يا قابل مالحظه. عوارض خفيف 
مانند درد در محل تزريق، درد عضالني يا اســكلتي، سردرد، تب خفيف، 
ضعف، بي حالي و حالت تهوع، استفراغ و بي اشتهايي كه عموما هم در بين 

تزريق كنندگان مشترك است. گاهي عوارض جدي تر و قابل مالحظه تر است 
و ممكن است تب ادامه دار باشــد يا فرد بثورات پوستي بزند و عالئم شديد 

مانند حساسيت هاي آلرژيك رخ دهد«.
وي درخصوص اينكه آيا عوارض همه تمام واكسن هاي موجود يكسان است 
يا خير، اظهار مي كند: » معموال عوارض تمام اين واكسن ها يكسان است چون 
با تكنولوژي هاي جديد درست شــده اند، از طرفي به رغم اينكه مجوزهاي 
اضطراري دارند، ولي خوشبختانه با اين حجم و در فرصت اندكي كه تزريق 
شده اند تاكنون عوارض نگران كننده اي نداشته اند. طبيعتا وقتي واكسن در 
حجم چند ميلياردي در جوامع مختلف و به گروه هاي سني متفاوت كه گاهی  
داراي بيماري هاي زمينه اي هستند زده مي شود قطعا يك سري واكنش ها 

نيز به همراه دارد كه در اين حجم از تزريق قابل چشم پوشي است«.
گفته مي شود كساني كه حساسيت هاي آلرژيكي دارند بايد وسواس بيشتري 
در زدن واكسن داشته باشند و اگر اين حساسيت شديد است، برخي پزشكان 
توصيه مي كنند كه فرد از زدن واكسن خودداري كند، اما دكتر نجاري نظر 
متفاوتي در اين خصوص دارد و مي گويد: » واكسن هاي كرونا ممكن در برخي 
افراد ايجاد حساسيت هاي آلرژيك كند به همين  خاطر مي گوييم افرادي 
كه واكسن مي زنند اگر دچار حساسيت هاي آلرژيكي هستند بايد حداقل 
به مدت 20دقيقه در مراكز واكسيناسيون بمانند و تحت نظر پزشك باشند 
تا اگر دچار مشكلي شــدند بتوان براي اين افراد اقدامات الزم را انجام داد. 
در مجموع افراد بعد از تزريق واكســن اگر دچار عوارض خفيف يا شديد و 
ادامه دار شدند بايد تحت مراقبت پزشك باشند و با استراحت و مصرف برخي 

داروها از اين مرحله به سالمت عبور كنند«.
به گفته رئيس اداره آنفلوآنزاي مركز مديريت بيماري هاي واگيردار وزارت 
بهداشت عوارض واكسيناسيون در گروه هاي سني مختلف متفاوت است اما 

در اطفال نسبت به گروه هاي سني ديگر بيشتر خواهد بود.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار

ج از كشور مصایب واكسن زدگان در خار
افرادي كه دوز اول واكسن را خارج از ايران تزريق كرده اند براي دوز دوم چه بايد كنند؟ 

مريم زودتر از همه واكســن زد. آن 
روزها كه هنوز واكسيناســيون در 
ايران فراگير نشده بود او به ارمنستان 
رفت و در سفري سه روزه نخستين دوز واكسن خود را دريافت كرد و بازگشت. 
مدتي پس از بازگشت آنها، سيل متقاضيان واكسن به ارمنستان آغاز شد. نيمه 
دوم تير ماه بود كه بنا به اعالم گمرك كشور 14هزار ايراني براي تزريق واكسن 
آسترازنكا راهي سفر شدند. اما تصاويري كه در فضاي مجازي منتشر شد، نه نشان 
از واكسيناسيون راحت و بي خطر داشت كه رنج سفر و هزينه هاي آن را هموار كند، 
نه اطميناني از اينكه واقعا مسافران بتوانند واكسينه شوند. صف طوالني ايراني ها 
در ارمنستان براي واكسن زدن، شد سوژه داغ رسانه ها و دولت اين كشور اعالم 
كرد كه مسافران واكسن درصورتي دوز نخست را دريافت مي كنند كه 10روز در 
اين كشور اقامت كنند؛ تصميمي در راستاي رونق صنعت گردشگري ارمنستان. 
همين شد كه بسياري از سفر كردن پشيمان شدند و عده اي كه دوز نخست را 
دريافت كرده بودند، به اين فكر افتادند كه بايد براي دوز دوم چه كنند. اما واقعا 
آن دسته كه دوز نخست واكسن را در كشورهاي ديگر دريافت كرده اند، براي دوز 

دوم چه بايد بكنند؟

به همان كشور سفر كنيد 
اواخر مردادماه بود كه عده اي براي تزريق واكســن   به دوبي يا عراق سفر كردند. 
تكليف اين عده را تقريبا وزارت بهداشت روشن كرده و بايد دوز دوم را هم همانجا 
تزريق كنند. اين عده از مسافران واكسن كه روي كارت شان تاريخ نوبت دوم درج 
شده، براي دوز دوم هم بايد به همان كشور سفر كنند، زيرا به گفته كيانوش جهانپور، 
سخنگوي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت طبق سند ملي واكسيناسيون براساس 
گروه هاي سني و شغلي فراخوان مي دهد و تزريق خارج از نوبت براي افرادي كه 
دوز اول را در كشورهاي ديگر تزريق كرده اند و نوبت دوز دوم شان فرا رسيده خارج 
از پروتكل هاي ابالغي است. البته درباره فايزر و مدرنا، اين موضوع بيشتر صدق 
مي كند، زيرا آن دسته كه خارج از ايران، خصوصا در كشور همسايه، ارمنستان، 
واكسن آسترازنكا را براي نوبت اول دريافت كرده اند و با تسريع واكسيناسيون، گروه 
سني شان در كشور اعالم شده، مي توانند دوز دوم را همين جا دريافت كنند. اتفاقي 

كه براي عده بسياري چون مريم رخ داده است. اما چطور؟

پلتفرم واكسن ها بايد مثل هم باشد
گفته مي شود براساس مصوبه كميته پايش واكسن، اين افراد بايد به مراكز بهداشت 

مراجعه كنند. مراكز بهداشت با روابط بين الملل دانشگاه بررسي مدرك را انجام 
مي دهند؛ زيرا بعضي از كارت هاي واكسيناسيون نوع خاصي است و بايد بررسي 
شود. بعد از بررسي انجام شده و در زمان معين اگر واكسن مربوطه موجود باشد، 

تزريق انجام مي شود. اما چرا؟ 
پلتفرم واكسن هاي تزريقي بايد مثل هم باشد؛ مثال اگر فردي آسترازنكا زده باشد 
بايد از پلتفرم مشابه يعني اسپوتنيك  اســتفاده كند. نمي توان همه واكسن ها را 
جايگزين يكديگر كرد. وزارت بهداشت موظف است در اين باره دستورالعملي صادر 
كند كه هنوز چنين نكرده است. درحال حاضر دستورالعمل اين است كه يك نوع 
واكسن در هر دو دوز تزريق شود، مگر اســپوتنيك دوز دو كه اجازه داده شده به 

جاي آن آسترازنكا تزريق شود.
از آنجا كه گروه عمده اي از افرادي كه براي تزريق واكسن به خارج كشور رفتند، 
آسترازنكا دريافت كردند، حاال مي توانند به مراكز بهداشت بروند و واكسن خود را 
دريافت كنند. درست است كه در هفته گذشته اين واكسن بسيار با كمبود روبه رو 
شد، اما معموال براي تزريق دوز دوم هنوز استفاده مي شود و گويا اين امتناع بيشتر 

براي تزريق هاي نخست بوده است.

از صفر شروع كنيد 
اما اگر واكسني كه افراد در خارج از كشور دريافت كرده اند، در داخل كشور موجود 
نباشد چه مي شود و آيا بايد دوباره نوع ديگري از واكسن را از دوز اول تزريق كنند يا 
خير؟ گويا هنوز وزارت بهداشت در اين باره تصميم تازه اي نگرفته است و همچنان 
بايد به همان نقل از جهانپور مراجعه كرد كه اين افراد يا بايد دوز دوم را در همان 
كشور تزريق كنند يا در كشور خودمان، از صفر شروع كنند. به اين ترتيب كه مانند 
افراد واكسن نزده، واكسن دريافت كنند. درحالي كه جليل كوهپايه زاده، رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي ايران مي گويد: »اگر پروتكل واكسيناسيون ما جوابگو 
باشد، تزريق دوز دوم آنها در كشور انجام مي شــود، اما اگر جوابگو نباشد، امكان 

آن وجود ندارد«.
محمدي، معاون دارويي سازمان غذا و دارو نيز براي آن دسته كه واكسن مدرنا و 
فايزر را خارج از ايران دريافت كرده اند مي گويد كه برنامه اي براي واردات واكسن 
مدرنا وجود ندارد و فايزر وارداتي هم به عنوان دوز سوم كادر درمان استفاده خواهد 
شد. فايزر و جانسون اندجانسون كه از دو كشور بلژيك و آلمان تهيه شده، قرار است 
به مادران باردار و پس از آن به عنوان دوز بوستر )سوم( كادر درمان استفاده شود. از 
اين رو آن دسته كه از اين واكسن ها در دوز اول استفاده كرده اند چندان اميدوار به 

دريافت دوز دوم آن در كشور نباشند.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

تمام تضمين های واكسن
واكسن چند ماه بدن را در برابر ويروس كوويد-19 مقاوم نگه مي دارد؟

براي آن دسته كه دوز دوم واكسن را هم 
دريافت كرده اند شايد ســؤال اصلي اين 
باشد كه واكسن تزريقي شــان چند ماه 
بدن شان را در مقابل ويروس مقاوم نگه مي دارد؟ و آيا پس از اين نوبت نيز بايد 
دوباره واكسن زد؟ شايد براي پاســخ قطعي به اين پرسش هنوز زود باشد، اما 
آزمايش ها نشان مي دهد كه واكســن هاي كوويد-19 اثربخشي بااليي دارد، 
هرچند هنوز صددرصد مؤثر نيستند. درنظر بگيريد، هنگامي كه فرد در معرض 
ويروس قرار مي گيرد، سلول هاي ايمني بدن به نام لنفوسيت هاي B و T فعال 
مي شوند. لنفوسيت هاي B آنتي بادي توليد كرده و لنفوسيت هاي T به صورت 
مستقيم سلول هاي آلوده به ويروس را از بين مي برند و لنفوسيت هاي خاطره دار 
توليد مي شوند كه تا سال هاي طوالني باقي می مانند و براي شناسايي و پاسخ 
دادن به همان پاتوژن، درصورت مواجهه مجدد نقش ايفا مي كنند. ماندگاري 
ايمني در برابر ويروس كرونا بعد از تزريق واكســن هاي كوويد -19 مشخص 
نيست، اما دانشمندان انتظار دارند كه دو هفته بعد از كامل شدن واكسيناسيون، 
فرد واكسينه شده حداقل 6ماه در برابر ويروس ايمني داشته باشد. ايمني زايي 

واكسن هاي كوويد-19 حدود دو هفته بعد از تزريق نوبت دوم كامل مي شود.

واكسن مدرنا و فايزر
تازه ترين تحقيقات در آمريكا نشان داده واكسن مدرنا مي تواند در بدن بيماران 
ايمني ايجاد كند؛ اين واكســن دوبار و در فاصله 28روز به فرد تزريق مي شود. 
ايمني واكسن مي تواند براي 3 ماه در بدن فرد باقي بماند. متخصصان مي گويند 
ميزان آنتي بادي خون با گذشت زمان كاسته مي شــود و دوز سوم واكسن نيز 
براي محافظت خاص در برابر جهش B1.3۵1 طراحي شده. آنتوني فائوچي، 
مدير مركز مقابله با بيماري هاي عفونــي آمريكا در اين باره مي گويد: »احتمال 
مي رود كه سيســتم ايمني بدن بتواند با به ياد داشــتن ويروس كرونا، پس از 
كاهش ســطح آنتي بادي بدن درصورت مواجهه مجدد بــا كوويد-19، پادتن 
الزم را دوباره توليد كند«. درباره واكســن فايزر نيز گفته مي شود آن دسته كه 
هر دو دوز را دريافت كرده اند، حداقل شش ماه ايمني بااليي دارند. البته اين به 
آن معنا نيست كه ايمني در شــش ماه متوقف مي شود، بلكه به آن معني است 
كه قديمي ترين داوطلبان در آزمايش ها تاكنون مصون بوده اند. در اصل ممكن 
است واكسن فايزر از واكسن هايي باشــد كه تنها يك بار تزريق شود، شبيه به 
واكسن ضد سرخك كه در 96درصد افراد يك بار براي هميشه از عفونت محافظت 
مي كند. اين گمان از آنجا ناشي مي شود كه ايمني فايزر حتي در ماه ششم باالتر 

از 91درصد بوده است.

دوزهاي بعدي براي اطمينان
ميانگين مدت ايمني ايجاد شده پس از تزريق واكسن كرونا يك سال است كه 
البته اين مدت براساس عوامل مختلفي چون سن، شدت ابتال به بيماري و ژنتيك 
افراد كم يا زياد خواهد شد. ممكن است يك تا 2درصد افراد بهبوديافته از كرونا 
در كمتر از يك سال مجدد به اين بيماري مبتال  شوند. بايد درنظر داشته باشيم 
كه در جهاني زندگي مي كنيم كه بيشتر افراد واكسينه نشده اند. اين واقعيت كه 
شما واكسينه شده ايد، چيزي را تغيير نمي دهد. مديران مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها و ســازمان غــذا و داروي آمريكا در بيانيه اي مشــترك گفته اند: 
»داده هاي موجود به وضوح نشان مي دهد كه ايمني ايجاد شده در برابر عفونت 
ناشي از ويروس كرونا با گذشت زمان پس از دريافت نخستين دوزهاي واكسن 
كاهش مي يابد«. گفته مي شود براساس نتايج آزمايشگاهي، سطح پادتن ايجاد 
شده در بدن، پس از دريافت دوز ســوم، پنج تا ده برابر بيشتر از سطح مشاهده 
شده پس از دريافت دو دوز نخست واكسن است. طبق تحقيقاتي كه بر ايمني 
بدن كساني كه واكسينه  شده اند يا بهبوديافتگان در دانمارك انجام شده، نشان 
مي دهد جواناني كه در بهار 2020 به اين بيماري مبتال شــده اند، خطر ابتالي 
دوباره به كوويد-19 در پاييز 2020 )6 ماه بعد( تا 80 درصد كاهش مي يابد كه به 
نوبه خود ايمني مناسبي در برابر بيماري به شمار مي رود. در مقابل اما ابتال به اين 
بيماري در گروه سني باالي 6۵ سال خطر ابتالي دوباره به كوويد-19 را تنها تا 
۵0 درصد كاهش داده است. اين نتايج نشان مي دهد كه واكسيناسيون، ايمني 
باالتري نسبت به ايمني بهبود يافتگان دارد. شايد با درنظر گرفتن اين موضوع 
بتوان گفت كه همه واكسن ها ايمني قوي تري را در بدن فعال مي كنند تا پاسخ 

ايمني اي كه بدن فرد مبتال به كوويد-19 با سير نسبتا خفيف نشان مي دهد.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

مشخصات الزم برای دریافت دوز سوم
براساس گفته مسئوالن به احتمال زياد كادر درمان در اولويت اول تزريق دوز سوم واكسن كرونا قرار خواهند گرفت

تزريق دوز سوم يا بوستر واكسن كرونا به 
دغدغه اصلي برخي كشــورهايي تبديل 
شده است كه بخش اعظم جمعيت خود 
را واكســينه كرده و در حصار امن قرار داده اند. آلمان، فرانسه، آمريكا و... جزو 

كشورهايي هستند كه دوز سوم را در دستور كار خود قرار داده اند.
تزريق دوز سوم زماني جدي شد كه تحقيقات متعدد خبر از كاهش ميزان پادتن 
ايجاد شده در بدن، به واســطه گذر زمان دادند و به عبارت ديگر، زمان در برابر 
اثرگذاري واكسن هاي كرونا به پا خاست و موجب شد تا ايمني ايجاد شده در مسير 
نزولي قرار بگيرد. شركت هاي فايزر و بيونتك نيز در تيرماه با انتشار اطالعيه اي، 
اعالم كردند كه دوز سوم واكسن توليدي آنها، اگر با فاصله 6ماه پس از دوز دوم 
تزريق شود، »باالترين ميزان مصونيت« را در كساني كه واكسينه شده اند حفظ 
مي كند. به گزارش ديلي ميل در بخشي از اين اطالعيه آمده بود: »تا 6ماه پس از 
دومين تزريق واكسن بايونتك- فايزر ايمني در برابر بيماري كوويد-19 با روند 
سخت و طوالني همچنان پابرجاست اما بعد از اين مدت بايد منتظر كم شدن 
تأثير واكسن و نيز ســويه هاي ديگر ويروس بود. به همين دليل سومين تزريق 
بايد بين 6 ماه تا يك سال پس از واكسيناسيون كامل انجام گيرد. داده هاي يك 
تحقيق جديد نشان مي دهند كه دوز سوم واكسن ميزان آنتي بادي را ۵ تا 10 
برابر مي كند.«. در رابطه با تزريق دوز سوم واكسن همزمان شاهد ظهور نظرات 
مختلفي هستيم و تا كنون دوز ســوم براي افراد سالمند و همچنين بيماراني با 
سيستم ايمني ضعيف و ســوابق بيماري جدي را مي توان به عنوان نقطه نظر 

مشترك در سطح جهان درنظر گرفت.

اختالف جهاني در رابطه با دوز تقويتي
اما در كنار اين نقطه نظر مشــترك، اختالف هايي در ســطح سازمان جهاني 
بهداشت و كشورهاي توســعه يافته نيز ايجاد شــد؛ چرا كه سازمان بهداشت 
جهاني )WHO( به شدت مخالف تزريق عمومي دوز سوم واكسن كروناست و 
از كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته خواست تا دوزهاي اضافي را به كشورهاي 
نيازمند اهدا كنند. »مايك رايان«، رئيس برنامه رســيدگي هاي اضطراري در 
سازمان بهداشــت جهاني نيز در رابطه با اين موضوع تأكيد كرده بود:» حرف 
سازمان بهداشت جهاني اين است كه تزريق دوز تقويتي براي شهروندان جوامعي 
كه به صورت گسترده به واكسن دسترسي داشته و دو دوز را دريافت كرده اند، 
در شرايط فعلي ايده خوبي نيست. سازمان بهداشت جهاني از تزريق دوز سوم 
واكســن به ســالمندان و افراد در معرض خطر حمايت مي كند اما از كشورها 
مي خواهد برنامه هاي تزريق عمومي دوز تقويتي را تا انتهاي ســال به تعويق 
بيندازند تا زمان كافي براي واكسيناســيون حداقل 40درصد از جمعيت همه 

كشورها وجود داشته باشد«.
البته اين اختالف شكل درون كشوري نيز به خود گرفت و در كشوري مانند آمريكا 
ميان مسئوالن سياسي و سالمت كشور در رابطه با تزريق دوز سوم واكسن كرونا 
نظرات مختلفي وجود داشت، درحالي كه جو بايدن خبر از تزريق گسترده دوز 

سوم داده بود، سازمان غذا و داروي اين كشور تنها به تزريق دوز تقويتي واكسن 
كرونا براي افراد 6۵سال به باال و گروه هاي حساس و آسيب پذير رضايت داد و با 

تزريق واكسن تقويتي به همه افراد 16سال و باالتر مخالفت كرد.
در اين ميان برخي كشــورها مانند ژاپن نيز در حال بررسي شرايط ترزيق دوز 
سوم هستند و به اين ترتيب مي توان گفت كه بسياري از كشورها در آينده اي 

نه چندان دور دوز بوستر را در دستور كار روند واكسيناسيون قرار خواهند داد.

دوز سوم در ايران؛ اولويت با كادر درمان
شرايط ايران در رابطه با دوز سوم هنوز شفاف نيست و تا كنون جز كادر درمان 
از گروهي به عنوان دريافت كنندگان احتمالي دوز تقويتي واكسن كرونا نام برده 
نشده است. براساس گفته عليرضا رئيســي، معاون بهداشت وزارت بهداشت و 
همزمان با انتشــار خبر ورود واكســن فايزر به ايران بايد گفت كه كادر درمان 
به عنوان گروه اول دريافت دوز ســوم شناخته مي شــوند؛» در پي درخواست 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت از كميته ملي واكسيناسيون براي تامين 
واكسن فايزر براي مادران باردار، خوشبختانه موافقت الزم از سوي اين كميته 
در اين زمينه صورت گرفت. اين واكسن ها جهت واكسيناسيون مادران باردار 
و درصورت كافي بودن تعداد واكســن وارد شده به عنوان دوز بوستر براي كادر 

درمان استفاده خواهد شد.«
وزير بهداشت نيز در رابطه با دوز سوم اعالم كرده بود كه افراد واكسينه شده بعد 
از مدتي دوباره نياز به واكسن دارند و هم اكنون براي افراد با ريسك باال و كادر 
درمان دوز سوم نياز است. اما رسيدن به نقطه تزريق دوز سوم واكسن به زودي 
ميسر نخواهد شد؛ چرا كه بر اســاس گفته پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني 
بيمارستان مسيح دانشوري »بايد پوشش واكسيناسيون به ميزان قابل قبولي 
برسد تا واكسن دوز سوم تزريق شود. هنوز مشخص نيست دوز سوم چه زماني و 

براي چه گروه هايي بايد تزريق شود.«
كارشناسان ديگري نيز بر اين موضوع تأكيد دارند و چندي پيش قاسم آهنگري، 
متخصص ايمونوژنتيك و استاد تمام دپارتمان ژنتيك پزشكي پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتيك و زيســت فناوري در گفت وگو با ايسنا گفته بود:»هم اكنون 
نبايد در جامعه براي گروه هاي هدف دوز ســوم )دوز بوستر يا تقويتي( مطرح 
شود؛ چرا كه ابتدا بايد براســاس منحني توزيع نرمال، هر چه سريع تر در افراد 
گروه هدف، واكسيناسيون به طور كامل صورت گيرد و تمام افراد واكسينه كامل 
شوند؛ حتي جمعيت هاي آشكار و پنهان اتباع خارجي كه ساكن كشور هستند. 
اين جمعيت پنهان و آشــكار درصورت عدم واكسيناسيون، مي توانند به عنوان 
كانون هاي شروع عفونت هاي جدي محسوب شوند«. بر اساس گفته آهنگري، 
حداقل زمان تزريق دوز ســوم، 6 ماه بعد از دريافت دوز دوم واكسن است، جز 
واكسن »جانسون اند جانسون« كه تك دوزي است. از اين رو پيشنهاد مي شود كه 
مسئوالن كشور، گروه فوق آسيب پذير را كه همان پرسنل پزشكي به ويژه افراد 
شاغل در بخش هاي ICU كه در ارتباط مستقيم با بيماران هستند، در اولويت 

و برنامه ريزي براي تزريق دوز سوم 6 ماه بعد از دريافت دوز دوم درنظر بگيرند.

نورا عباسي
روزنامه نگار
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ويروس كروناي ســندروم حاد تنفسي 
2يا  SARS-CoV-2 از دسامبر2019 كه 
براي اولين بار در ووهان چين شناسايي 
شد تاكنون بيش  از 219ميليون نفر را در سراســر جهان بيمار كرده است و اين 
عالم گيري باوجود گسترش واكسيناسيون جهاني همچنان به آلوده كردن مردم، 

به ويژه كساني كه هنوز واكسينه نشده اند ادامه مي دهد. اما نكته قابل تامل مربوط 
به جهش هايي است كه به ظهور تغييراتي در اين ويروس انجاميده اند و اين سؤال 
و نگراني را  به وجود آورده اند كه آيا واكســن ها كه بيشتر برپايه نمونه هاي اوليه 
ويروس سارس-كوو-2ساخته شده اند بر اين جهش ها )واريانت ها( هم مؤثرند و 
آيا اين سويه هاي جديد قادرند در برابر واكسن هاي موجود در جهان مقاومت كنند؟ 

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

جامانده ها بدون ثبت نام واكسينه مي شوند
تمام متولدان 1385 به قبل مجاز با دردست داشتن كارت ملي و 

مراجعه به مراكز واكسيناسيون، واكسينه مي شوند 
هنوز آمــار مرگ ومير در كشــور بــا وجود 
واكسيناســيون نزديك به 50ميليون نفر، 
باالست و كرونا همچنان روزانه 250قرباني 
مي گيرد. گرچه هم اكنون جز شهرهايي در اســتان هاي آذربايجان شرقي و غربي و 
كرمانشاه و چند شــهر ديگر، بقيه مناطق در وضعيت قرمز قرار ندارند اما باالبودن 
مرگ وميرها و احتمال ورود ســويه هاي جديد و اوج گيري پاندمي در فصل سرما و 
درراه بودن احتمالي يك پيك جديد، موجب شده تا كساني كه هنوز موفق به دريافت 
دوز اول واكسن نشده اند با اين تصور كه از قافله واكسينه شده ها جامانده اند مضطرب 
شوند. البته شايعاتي مانند اينكه ممكن است روند واكسيناسيون بعد از مدتي متوقف 
يا كند شود و واكسن به سختي در مراكز پيدا شود، شدت اين نگراني ها را بيشتر كرده 
است. دسته دوم افراد نگران كساني هستند كه هنوز موفق به دريافت دوز دوم نشده اند. 
برخي از اين افراد در موعد مقرر پيامكي از سامانه نوبت دهي واكسن كرونا دريافت 
نكرده و به مراكز واكسيناسيون هم مراجعه نكرده اند تا در اين خصوص پرس وجويي 
كنند. البته عده اي هم مراجعه كرده اند و با اين پاسخ مواجه شده اند كه بايد همچنان 
منتظر دريافت پيامك بمانند و همين موضوع موجب شــده تا از دريافت دوز دوم 
محروم بمانند. برخي هم پيامك دريافت كردند اما در زمان تعيين شــده به داليل 
مختلف نتوانستند خود را به مراكز واكسيناسيون برسانند و بعد كه مراجعه كردند 
چون نوبتشان رد شده بود، موفق به دريافت دوز دوم نشدند و بايد منتظر اعالم مجدد 
مراكز واكسيناسيون مي ماندند. البته فاصله زماني زياد ترزيق بين دوز اول تا دوز دوم 
در اين مدت موجب شده تا عمال اثر دوز اول از بين برود و اين افراد بايد مجددا مراحل 
واكسيناســيون را از ابتدا آغاز كنند. عده اي هم بودند كه با دريافت دوز اول واكسن 
عوارض شديدي از خود نشان دادند  و همين باعث شد تا دوز دوم را دريافت نكنند و 
از رفتن به مراكز واكسيناسيون امتناع كنند و عمال با مراجعه نكردن براي تزريق دوز 

دوم اثر دوز اول را نيز از دست داده اند.
دسته سوم جاماندگان كساني هســتند كه به علت وجود بيمار كرونايي در خانه يا 
داشتن بيماري كرونا نتوانســته اند در زمان تعيين شده واكسن بزنند چراكه يكي از 
شرايط واكسيناسيون اين است كه فردي كه قصد انجام تزريق واكسن كرونا را دارد 
خود و اطرافيانش نبايد به هيچ عنوان كرونا داشته باشــند چون خطرناك است و 
سيستم ايمني بدن در حالت ضعف قرار دارد. از همين رو فرد بايد در سالمت كامل به 

مراكز واكسيناسيون مراجعه كند.
دسته چهارم از جاماندگان هم كساني هستند كه اعتمادي به واكسن هاي موجود 
ندارند و از ترس اينكه مبادا با زدن واكسن آسيب ببينند اصال ثبت نامي انجام نداده اند، 
گرچه ممكن است شرايط به گونه اي پيش برود كه تصميم شان عوض شود و بخواهند 
واكسن بزنند. سؤالي كه وجود دارد اين است كه با سرعت گرفتن روند واكسيناسيون 
و واكسينه شدن بيش از 49ميليون نفر، با توجه به اينكه هنوز جمعيت زيادي واكسن و 
به ويژه دوز دوم را دريافت نكرده اند )فقط 15ميليون نفر هر دو دوز را دريافت كرده اند( 

مي توانند بدون ثبت نام به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند؟

مراكز واكسيناسيون بدون ثبت نام واكسن مي زنند
ورود چند محموله بزرگ واكســن به كشــور در  ماه گذشــته موجب شده تا ديگر 
خبري از صف هاي طوالني براي تزريق واكسن نباشد و مراجعه كنندگان در كمتر از 
10دقيقه واكسن دريافت كنند. البته 24ساعته شدن مراكز واكسيناسيون نيز به روند 
واكسينه شدن سرعت بخشيده و مراجعه كنندگان ديگر مانند گذشته ساعت هاي 
طوالني در صف هاي عريض و طويل در انتظار واكسينه شــدن قــرار ندارند چراكه 
محدوديت سني حذف شده و تمام افراد باالي 15سال مي توانند با مراجعه به مراكز 
واكسيناسيون و با دردست داشتن كارت ملي، بدون اينكه پيامكي دريافت كرده  يا 
ثبت نامي انجام داده باشند واكسينه شوند. البته تأكيد و توصيه وزارت بهداشت اين 
است كه افراد متقاضي دريافت واكسن حتما در سامانه سالمت ثبت نام كنند كه هم 
زمان مراجعه و هم تاريخ دريافت دوز دوم شان از پيش مشخص شود. اين تأكيدات 
به علت ايجاد نظم و جلوگيري از ازدحام و شــلوغي در مراكز است. البته بدين معنا 
نيست كه اگر كسي بدون ثبت نام به مراكز واكسيناســيون مراجعه كند نمي تواند 
واكسن بزند. تمام متولدين 1385به قبل مجاز به دريافت واكسن هستند. البته 4مهر 
واكسن تك دوز براي كودكان وارد كشور شده كه احتمال دارد واكسيناسيون 12سال 

به باال هم در مراكز انجام شود.

واكسينه كردن گروه هاي آسيب پذير
يكي از حركت هايي كه در زمينه واكســن آغاز شــده واكســينه كردن گروه هاي 
آسيب پذير مانند سالمندان و ايثارگران در محل اسكان شان است كه اين پويش از 
سوي ستاد كروناي تهران در حال انجام است و قرار است اجراي آن تا امروز )10مهر( 
در استان تهران ادامه داشته باشــد اما امكان تمديد هم وجود دارد. اين اقدام با اين 
هدف انجام شده كه هيچ فرد باالي 15ســالي كه حداقل دوز اول واكسن را تزريق 
نكرده، وجود نداشــته باشــد. در اين مدت امكان تزريق 700هزار دوز واكسن در 
10روز در همه مراكز شهرداري از سوي ســتاد كرونا فراهم شد. اين طرح با رويكرد 
محله محوري و مشــاركت مردمي و همبستگي بين همه دســتگاه هاي اجرايي، 
حاكميتي، دولتي، خصوصي و مراكز شهرداري تهران تهيه شده و يك حركت جديد 
به شــمار مي آيد. در اين طرح ون هاي سيار واكسيناســيون در نقاط مختلف شهر 
تهران مستقر شده اند و بدون ثبت نام در ســامانه، دوز اول را ترزيق مي كنند. البته 
واكسيناسيون براي جاماندگان در پايگاه هاي ثابت واكسيناسيون شهرداري هم انجام 
مي شود. با شروع طرح ضربتي تزريق واكسن در تهران و به گوش رسيدن اينكه قرار 
است بسياري از خدمات اجتماعي تنها در ازاي داشتن كارت واكسن ارائه شود به نظر 

مي رسد آمار تعداد واكسينه شده هاي هر دو دوز به سرعت باال رود.

اجراي طرح شهيد سليماني
اجراي طرح واكسيناسيون مردم براي مقابله با شيوع و درمان كرونا يكي از برنامه هاي 
طرح شهيدسليماني در قالب طرح پايش خانه به خانه در كشور است كه اين طرح از 
برنامه هاي سپاه است و با همكاري بخش بهداشت و درمان در استان هاي مختلف در 
حال اجراست. ورود سپاه در قالب اين طرح باعث شده ضمن تسريع در روند تامين 
و تزريق انواع واكسن كرونا، تعداد زيادي از جامعه هدف واكسيناسيون در كشور در 
كمترين زمان ممكن و بدون ثبت نام، عليه كوويد- 19واكســينه شوند، به ويژه در 
روستاها و مناطق محروم كه     دسترسي به اينترنت كمتر است تا مردم از طريق ثبت نام 

در سامانه در نوبت مقرر واكسينه شوند.

برگ آخر

واكسن زير 17ساله ها در ابهام تعداد دوز  
يك عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا و دبيركل هالل احمر در گفت وگو با همشهري از 

تفاوت هاي واكسن تك دوز زير 18سال با واكسن بزرگساالن گفتند
با ورود نخستين محموله به نام واكسن چيني تك دوز كرونا براي سنين ۳ تا 17سال از 
سوي هالل احمر، سؤاالت بسياري در رابطه با ويژگي هاي اين واكسن تك دوز ايجاد شد؛ 
اينكه واكسن وارد شده چه تفاوتي با توليد ديگر شركت سينوفارم كه پيش از اين براي 
افراد بزرگسال استفاده  مي شد، دارد و اين واكسن تك دوز عوارض متفاوتي را براي كودكان به همراه خواهد داشت يا خير؟ 
رسيدن به يك پاسخ واحد براي اين سؤال دشوار است؛ چرا كه هر يك از مسئوالن مرتبط با موضوع واكسيناسيون اطالعات 

متفاوتي را مطرح مي كردند.

در 5مهر ماه يعني يك روز پــس از آنكه جمعيت هالل احمر 
از ورود نخستين محموله تك دوز واكسن كرونا )سينوفارم( 
براي سنين 3 تا 17سال به كشور خبر داده بود، سازمان غذا و 
دارو با صدور اطالعيه اي، انتشار اطالعات در مورد تك دوز بودن 
واكسن را ناشي از اشتباه در انتقال مطلب دانست. در اطالعيه 
سازمان غذا و دارو تأكيد شده بود: »واكسن سينوفارم، واكسن 
تك دوز نبوده بلكه بايد بعد از يك دوره، دوز دوم آن هم تزريق 
شود و واكسن هاي وارداتي اخير هم مانند همان واكسن هاي 
سينوفارم قبلي كه براي بزرگسال اســتفاده مي شد، است و 

داراي همان خصوصيات و برند هستند.«
در بخش ديگري از اطالعيه نيز گفته شده بود كه واكسن هاي 
قبلي حاوي ويال هاي 6دوز، 10دوز يا 2دوز بودند و اين سري 
اخير داراي ويال تك دوز اســت و حتما بايد دوز دوم آن نيز 

تزريق شود.

 واكسن تك دوز توليد ديگري از شركت سينوفارم است
اين اطالعيه در حالي تك دوز بودن محموله جديد را رد كرد 
كه محمد حسن قوسيان مقدم، دبيركل جمعيت هالل احمر 
در گفت وگو با همشــهري بر تك دوز بودن اين واكسن تأكيد 

داشــت و آن را محصولي ديگر از شركت ســينوفارم معرفي 
كرد؛» 6ميليون واكسن تك دوزي كه وارد شده، توليد ديگري 
از شركت سينوفارم است كه به صورت تك دوز مورد استفاده 
قرار مي گيرد و براساس اطالعاتي كه در رابطه با اين واكسن 
براي ما ارسال شده اســت، اين واكســن را مي توان به طور 
مشترك براي بزرگسال در 2دوز و زير 17سال يك دوز استفاده 
كرد. متأســفانه دوگانگي در رابطه با اين واكسن ايجاد شد و 
سازمان غذا و دارو گفت كه اين همان واكسن قبلي است اما 
اگر بخواهيم دقيق تر توضيح بدهيم بايد بگوييم كه اين واكسن 

توليد ديگر سينوفارم است.«
براي بررسي دقيق تر اين موضوع با عليرضا ناجي، عضو كميته 
علمي كشوري مقابله با كرونا صحبت كرديم و از او در رابطه 
با تفاوت واكسن تك دوز وارد شده با واكسن 2دوز سينوفارم 
كه تا پيش از اين براي بزرگساالن استفاده مي شد، پرسيديم. 
او در رابطه با تفاوت اين واكسن ها گفت:» براساس كارآزمايي 
باليني كه در چين براي رده ســني 3تا 17سال انجام شد و 
نتايجش در مجله معتبر علمي لنست نيز به چاپ رسيد، بايد 
بگوييم كه 2غلظت از واكسن در بازه زماني متفاوت و همچنين 
گروه هاي سني متفاوت كودكان زير 17سال مورد بررسي قرار 

گرفته است؛ در واقع 2غلظت 4ميكروگرمي و 8ميكروگرمي 
در فاصله زماني مختلف تزريق شــد. واكسن 4ميكروگرمي 
را به فاصله 14و 28روز تزريق كردند و در رابطه با واكســن 
8ميكروگرمي نيز 2شــيوه اتخاذ شــد؛ براي برخي با فاصله 
زماني 14و 28تزريق انجام شد و براي برخي تنها يك دوز را 

تزريق كردند.«
براساس گفته اين عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا، 
نتيجه اي كه براي كودكان به دســت آمد اين بود كه واكسن 
4ميكروگرمي به فاصله 28روز از تمام موارد ديگر اثربخشي 
باالتري دارد و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه اين غلظت 
از واكسن را به فاصله 28روز مصرف كنند تا اثربخشي باالتري 
داشته باشد. اثربخشــي اين 2نوع واكسن در بازه های زماني  
متفاوت چندان تفاوتي نداشته اما به هر صورت تزريق واكسن 
4ميكروگرمي به فاصله 28روز اثر بيشتري به جاي گذاشته 

است.
ناجي بر اساس اطالعات موجود و تأكيد هالل احمر بر واردات 
واكسن تك دوزي توضيح داد: » اگر صحبت های هالل احمر 
را مبنا قرار دهيم، بايد بگوييم واكســني كــه هم اكنون وارد 
شده اســت احتماال همان واكســن 8 ميكروگرمي است كه 
به عنوان واكسن تك دوز مورد استفاده قرار مي گيرد و غلظتش 
با واكسن بزرگســاالن متفاوت اســت. اين واكسن نيز براي 
شركت سينوفارم است اما آنچه از سينوفارم تاكنون به عنوان 
توليد اين شركت مورد توجه ديگر كشــورها قرار گرفته بود، 
واكسن 2دوز بود.« نگراني از اتمام مراحل كارآزمايي باليني 
در رابطه با اين واكســن تك دوزي ذهن بسياري از والدين 
را به خود مشغول كرده اســت؛ نكته اي كه ناجي در رابطه با 

ليال شريف 
روزنامه نگار

در يك سال و نيم شيوع كوويد-19تاكنون جهش هاي 
مختلفي در ويروس كرونا رخ داده اســت كه اغلب آنها 
ويروس را دستخوش تغييرات جزئي و معموال كم اهميت 
كرده اند. اما بعضي از اين جهش ها به ايجاد ســويه هايي 
منجر شده اند كه باعث ســرايت و شدت بيشتر بيماري 
مي شوند. از اين رو، سازمان جهاني بهداشت اين واريانت ها 
را به عنوان انواع قابل بررســي زيرنظر مي گيرد و آنها را 
نامگذاري مي كند. براساس دسته بندي سازمان جهاني 
بهداشت تاكنون 6واريانت پس  از ويروس اصلي ووهان در 

نقاط مختلف جهان، عالم گيري را پيش برده اند:
آلفا )معروف به واريانت انگليسي(: حاضر در 193كشور

بتا )معروف به واريانت آفريقاي جنوبي(: گزارش شــده 
در 141كشور

گاما )معروف به واريانت برزيلي(: گزارش شده در 91كشور
دلتا )معروف به واريانت هندي(: حاضر در 170كشور

النــدا )معروف بــه واريانــت آمريكاي جنوبــي/ پرو(: 
گزارش شده در 30كشور

مو )معروف بــه واريانــت آمريكاي جنوبــي/ كلمبيا(: 
گزارش شده در 40كشور

سرايت باال و مقاومت ايمني واريانت ها
ويروس اصلي ســارس-كوو-2 )نوع وحشــي( كه براي 
اولين بار در سال2019 در ووهان چين شناسايي شد در 
مقايسه با ويروس قديمي تر سارس-كوو-1 )عامل بيماري 
سارس( 6برابر قدرت بيشتري در نفوذ به سلول هاي بدن 
ميزبان دارد. به  همين نسبت، هر واريانت سارس-كوو-2 
مي توانــد داراي جهش ها و ويژگي هــاي منحصر به فرد 
نگران كننده اي باشد كه به آنها كمك مي كند تا در برخي 

نقاط به سويه غالب تبديل شوند و ســرايت بيشتري را 
نسبت به نوع اصلي ايجاد كنند.

واريانت هاي دلتا و الندا
مطالعات نشان مي دهد كه واريانت هاي جديد نوع هندي 
)دلتا( و نوع آمريكاي جنوبي )الندا( نسبت به نوع اصلي 
و سه واريانت  آلفا، بتا و گاما سرايت و عفونت بيشتري را 
هم در افراد واكسينه نشــده و هم در افراد واكسينه شده 
به وجود مي آورند. اين بدان  معني است كه اين دو واريانت 
مقاومت بيشــتري در برابر پادتن ها دارند. با وجود اين، 
پژوهش ها نشان مي دهد كه بيش از 90درصد از پادتن هاي 
خنثي كننده ضد سارس-كوو-2 كه از بيماران مبتال به 
كوويد-19 و افراد واكسينه شده گرفته شده است همچنان 
بر دامنه اتصالي گيرنده )RBD( پروتئين اسپايك )سنبله( 
در ويروس كرونا مؤثرند و بنابراين، هرچند واكســن ها 
ســازگار با گونه اصلي سارس-كوو-2 ســاخته شده اند 
نمي توان در مورد اين دو واريانت، مقاومت در برابر پادتن ها 

را مطلق و واكسن ها را كامال بي اثر فرض كرد.
آر.بي.دي يا دامنه اتصالي گيرنده، بخش مهمي از ويروس 
است كه در دامنه پروتئين سنبله ويروس كرونا قرار دارد و 
به آن اجازه مي دهد تا به گيرنده هاي بدن ميزبان متصل و 

به سلول هاي آن وارد شود و عفونت به وجود آورد.
درك بهتر ســازوكارهاي مهمي كه ســبب مي شــوند 
اين واريانت ها بيشــتر عفوني و مقاوم به واكسن شوند، 
براي مبارزه با اين عالم گيري و ســاخت واكســن هاي 
سازگارتر ضروري است. به تازگي گروهي از پژوهشگران 
اياالت متحده و چين گزارشي منتشــر كرده اند و در آن 
عوامل بالقوه اي را كه باعــث ايجاد عفونت باال و مقاومت 

ايمني در انواع دلتا و الندا مي شــود بررســي كرده اند. 
نتايج اين پژوهش كه به صورت نســخه پيش انتشار در 
bioRxiv منتشر شده حاكي از آن اســت كه نوع الندا 
مي تواند در موج هاي بعدي غالب شود. همچنين، مقاله 
پيش انتشار ديگري نشــان مي دهد كه نوع الندا داراي 
 جهش هايي با افزايش مقاومت در برابر واكسن كروناوك

)سينووك( است.
اين پژوهشگران با استفاده از نمونه هاي پالسماي كاركنان 
مراقبت هاي بهداشتي در سانتياگو در شيلي كه دو دوز 
واكسن ســينووك دريافت كرده بودند، تأثير نوع الندا 
بر عفونت و پادتن هاي توليد شــده توسط اين واكسن را 
بررسي كردند و دريافتند كه پروتئين سنبله در واريانت 
الندا در مقابســه با واريانت هاي آلفا و گاما عفونت زايي 

بيشتري دارد.
برپايه اين نتايج، اثربخشــي پادتن هايي كه از سينووك 
توليد مي شــوند در برابر پروتئين سنبله واريانت الندا با 
ضريب 3.05كاهش يافت، درحالي كه كاهش ضريب اين 
پادتن ها در برابر پروتئين ســنبله گاما برابر با 2.33 و در 

برابر پروتئين سنبله آلفا 2.03 بود.
همچنين اين مطالعه نشان داد كه سرم هاي واكسن هاي 
فايزر-بايون تــك واكنش پذيــري باالتــري در برابــر 
دامنه اتصالي گيرنــده پروتئين ســنبله واريانت دلتا و 
واكنش پذيري كمتري نســبت به دامنه اتصالي گيرنده 
پروتئين ســنبله واريانت الندا دارد. همچنين مجموع 
پادتن هاي افراد واكسينه شــده با فايزر-بايون تك 6 ماه 
پس  از واكسيناســيون 3برابر كاهش يافــت. از اين رو، 
بسياري از دانشمندان بر نياز مبرم تزريق دوز سوم پس  از 

6 ماه تأكيد مي كنند.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

مطالعات نشان 
مي دهد كه 

واريانت هاي جديد 
نوع هندي )دلتا( 

و نوع آمريكاي 
جنوبي )الندا( 

نسبت به نوع اصلي 
و سه واريانت  آلفا، 
بتا و گاما سرايت و 

عفونت بيشتري 
را هم در افراد 

واكسينه نشده 
و هم در افراد 

واكسينه شده 
به وجود مي آورند. 

اين بدان  معني است 
كه اين دو واريانت 

مقاومت بيشتري در 
برابر پادتن ها دارند

كدام سويه هاي كرونا در برابر واكسن مقاومند؟ اين سويه ها هم اكنون در كدام مناطق كره زمين بيشتر وجود 
دارند و چه جمعيتي به آنها مبتال هستند؟

اما همان طوركه گفته شد در مورد واريانت دلتا اميد به وحشی های  رام نشدنی
مؤثربودن پادتن ها همچنان باالتر اســت، به طوري كه 
بيش از 90درصــد از افرادي كــه در اياالت متحده به 
واريانت دلتا مبتال شده اند واكسينه نشده بودند و اين 
نشان مي دهد كه واكسن ها تا حد بسيار قابل قبولي از 

افراد در برابر اين واريانت محافظت مي كنند.

واريانت مو
واريانت مو كه نخستين مورد آن ژانويه امسال در كلمبيا 
شناسايي شد به تازگي از سوي سازمان جهاني بهداشت 
در فهرســت »واريانت تحت نظر« )VOI( وارد شده 
است. برخي رسانه ها با ايجاد نگراني هايي خبر داده اند 
كه اين واريانت در مقايســه با نسخه هاي ديگر ويروس 
سارس-كوو-2 ممكن اســت از دستگاه ايمني بدن ما 
گريزپذيري بيشتري داشته باشد. اما در اينجا اين سؤال 
مطرح مي شــود كه آيا در برابر واكسن كوويد-19هم 

مقاوم تر است؟
براساس تعريف سازمان جهاني بهداشت، يك واريانت 
تحت نظــر »تغييراتي ژنتيك را نشــان مي دهد كه بر 
ويژگي هايــي چون ســرعت انتقال، شــدت بيماري، 
ايمني گريزي، تشخيص گريزي يا درمان اثر مي گذارند«.
همچنين، مشــخص شــده كه يك واريانت تحت نظر 
»باعث انتقال قابل توجه ويروس در جامعه چند كشور 
مي شــود و اين انتقال در طول زمان به افزايش شيوع 
نســبي و افزايش تعداد مــوارد ابتال يا ســاير تأثيرات 
اپيدميولوژيك مي انجامــد و درنهايت خطري نوظهور 

را براي سالمت عمومي مردم جهان به وجود مي آورد«.
تاكنون واريانت مو دســت كم در 40كشور شامل چند 
كشور آمريكاي جنوبي ازجمله كلمبيا، اكوادور و شيلي 
و چند كشور اروپايي ازجمله اتريش، بلژيك، دانمارك، 
فنالند، فرانســه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، پرتغال، هلند و 
انگلستان شناسايي شده اســت با وجود اين، اعتقاد بر 
اين است كه فقط كمتر از يك درصد موارد جديد ابتال در 
سطح جهان مربوط به اين واريانت باشد. البته شيوع اين 
واريانت در كشورهايي مانند كلمبيا به حدي باال است كه 
تقريبا موجب محوشدن واريانت دلتا شده است. براساس 
اعالميه سازمان جهاني بهداشت كه اوايل  ماه سپتامبر 
منتشر شد، مو باعث شــيوع گسترده تري در آمريكاي 
جنوبي و اروپا شده است و تعداد توالي هاي ژنتيك كه 
به  عنوان مو شناسايي شده اند در ســطح جهان به زير 
0.1درصد رسيده است. بيشترين توالي ها در كشورهاي 
كلمبيا و اكوادور ثبت شده اند. به طوري كه، 39درصد از 
انواع توالي ها در كلمبيا و 13درصد از توالي ها در اكوادور 

مربوط به واريانت مو است.
 بين تمام جهش هايــي كه در واريانت مــو وجود دارد 
دو جهش E484K و K417N از همه مهم تر است زيرا 
اين دو جهش ويروس را قادر مي سازد كه به پادتن هاي 
ضد ويروس سارس -كوو-2 يورش ببرد. به بياني ساده، 
اين جهش ها ممكن اســت بدان  معني باشــد كه مو 
به طور بالقوه مي تواند به پاسخ هاي ايمني بدن نسبت 
به اين ويروس حمله كند. با وجود اين، هنوز شــواهد 
كمي دردسترس است كه نشان دهد واكسن ها كامال 
در برابر اين واريانت بي اثر هســتند. براي  مثال، نتيجه 
 پژوهشي كه در ايتاليا انجام شد نشان داد كه واكسن هاي 
فايزر- بايون تك اثربخشي كمتري در برابر مو در مقايسه 
با ساير واريانت ها دارند اما كامال بي اثر نيستند و از آنجاكه 
به طوركلي، مطالعات ايمني شناختي كاهش مداوم سطح 
پادتن را در افراد واكسينه شده ثبت كرده اند و پيگيري 
طوالني مــدت شــركت كنندگان در مطالعات مختلف 
مرتبط با واكسن خطر رو به رشــد عفونت را با گذشت 
زمان نشان مي دهد و سوابق مراقبت هاي بهداشتي در 
كشورهايي مانند انگلستان و آمريكا از آن حكايت دارند 
كه واكسن هاي كوويد-19 قدرتشان را به مرور از دست 
مي دهند، با تزريق دوز سوم احتماال مي توان اثربخشي 

واكسن ها را در برابر اين واريانت هم افزايش داد.

آن پاسخ داد:»فاز اول و دوم كارآزمايي اين واكسن تك دوز 
منتشر شده است و به نظر مي رســد كه فاز سوم در مراحل 
پاياني اجراست و نتايجش منتشر خواهد شد اما همين فاز 
اول و دوم نشان داده است كه واكسن براي كودكان ايمني 
خوبي ايجاد مي كند و عوارض چنداني ندارد. واكســن هاي 
زيادي هســتند كه قبل از پايان يافتن فاز مطالعاتي، مجوز 
اضطراري دريافت كردند؛ به عنوان مثال واكســن بركت و 
پاستور براساس اطالعاتي كه به دست آمد مجوز اضطراري 
گرفتند. در چين و امارات نيز با توجه به اطالعاتي كه در فاز 
اول و دوم به دست آمد، تصميم بر اين گرفته شد كه واكسن 
براي 3تا 17سال تزريق شود. واكسن سوبرانا نيز همين وضع 
را داشت و در كوبا مجوز اضطراري مصرف براي كودكان 2تا 

17سال صادر شد.«

عوارض و ايمني واكســن زير17ســال؛ مشابه واكسن 
بزرگساالن

اينكه كودكان 3تا 17سال پس از تزريق اين واكسن بايد منتظر 
چه عوارضي باشند، سؤال پرتكرار ميان والدين است و بر اساس 
گفته اين عضو كميته علمي كشوري كوويد-19، عوارض اين 
واكسن مشابه عوارض براي بزرگساالن است و بيشترين ميزان 
عوارضي كه در كودكان مشاهده شده است همان درد در محل 
تزريق براي كودكان و بدن درد است و تفاوتي ميان بزرگساالن 
و كودكان در عوارض واكسن وجود ندارد؛» در رابطه با ميزان 
ايمني نيز همانطور كــه توضيــح دادم، در بين غلظت هاي 
مختلف، واكسن 4ميكروگرمي 2دوزي كه در فاصله 28روز 
تزريق مي شــود، عملكرد بهتري در ميان توليدات شــركت 
سينوفارم داشت. من اطالع ندارم كه با چه تفسيري واردات 
واكسن تك دوزي دنبال شد. شايد يكي از داليلش اين باشد 
كه اثربخشي واكسن تك دوز و 2دوز تفاوت قابل توجهي ندارد؛ 
به همين دليل تصميم بر اين گرفته شــده است كه واكسن 
تك دوز وارد و زمان رسيدن به ايمني و هزينه تأمين واكسن 
كمتر شود. هم اكنون بهترين واكسن در دسترس براي تزريق 
به كودكان همين واكسن سينوفارم است و مسئوالن در تالش 
هستند كه سوبرانا نيز مجوز اضطراري بگيرد و در سبد تزريق 

جاي داده شود.«

 پس از
واکسن

این شماره
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    ليست 26نفره تيم ملي؛ 
سه چهارم استقاللي ها خط خوردند

آشنايي با 10كشتي گير ايران كه از امروز در رقابت هاي جهاني كشتي آزاد به روي تشك خواهند رفت

دراگان اسكوچيچ 26بازيكن را براي 2 بازي مقابل امارات و كره جنوبي 
به تيم ملي دعوت كرد. در ليســت جديد تيم ملي عارف آقاسي، زبير 
نيك نفس، جعفر سلماني و محمد كريمي كه در ليست قبلي حاضر بودند 
جايي ندارند و در عوض احسان حاج صفي، مجيد حسيني و كاوه رضايي 
به ليست بازگشــته اند. تيم ملي روز 15مهرماه با امارات و روز 20مهر با 
كره جنوبي بازي مي كند و اسامي 26بازيكن دعوت شده به اين شرح است:
دروازه بان ها: عليرضا بيرانوند )بوآويشــتا پرتغــال(- امير عابدزاده 

)پونفرادينا اسپانيا(- پيام نيازمند )پورتيموننزه پرتغال(
مدافعان: حســين كنعانی زادگان )االهلی قطر(- شــجاع خليل زاده 
)الريان قطر(- مجيد حسينی )كايسری اسپور تركيه(- سياوش يزدانی 
)اســتقالل تهران(- صادق محرمی )ديناموزاگرب كرواسی(- احسان 
 حاج صفی )آاک يونــان(- اميد نورافكن )ســپاهان(- ميالد محمدی 

)آاک يونان(- صالح حردانی )فوالد خوزستان(
هافبك ها: ســعيد عزت اللهی )وايلــه بولدكالب(- ميالد ســرلك 

)پرسپوليس(- احمد نوراللهی )شباب االهلی امارات(- سامان قدوس 
)برنتفورد انگليس(- وحيــد اميری )پرســپوليس(- علی قلی زاده 
)شــارلروا بلژيك(- عليرضا جهانبخش )فاينورد هلند(- مهدی ترابی 

)پرسپوليس(- ياسين سلمانی )سپاهان(
مهاجمان: كريــم انصاری فرد )آاک يونــان(- كاوه رضايی )اود هورلی 
بلژيك(- مهدی قايدی )شــباب االهلی امارات(- سردار آزمون )زنيت 

روسيه(- مهدی طارمی )پورتو پرتغال(

 10مرد جنگي
 در سرزمين وايكينگ ها
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بهروز رسايلي| حاال ليورپول هم به فهرست قربانيان 
نامدار مهدي طارمي اضافه شده است؛ درست مثل 
يوونتوس و چلسي. او در ليگ پرتغال هم پشت 
سر هم مي درخشد و ســوپرگل هاي تماشايي 
مي زند. در تيم ملي هم شرايط مهدي مشابه است. 
مثال به بازي با عراق نگاه كنيد؛ اول آن ســانتر 
تماشايي را بين 2 ابروي عليرضا جهانبخش فرستاد 
و بعد هم در يك موقعيت واقعا سخت، از تنها منفذ 
ممكن گل دوم ايران را به ثمر رســاند. صد البته 
همه مي دانستند طارمي فوتباليست باكيفيتي 
است، اما رســيدن او به چنين سطحي، حقيقتا 
قابل پيش بيني نبود. بي گمان در اين ارتقاي درجه 
تاريخي، عوامل متعددي دخيل بودند كه مي توان 5 

مورد از مهم ترين آنها را مرور كرد.

  استعداد
از همان نخســتين نمايش هاي مهــدي طارمي در 
پرســپوليس به وضوح مشــخص بود كه او استعداد 
چشمگيري دارد. 2پاس گل تماشايي طارمي در فصل 
اول حضورش در پرســپوليس را به ياد بياوريد؛ ضربه 
سرش براي محمد نوري در مقابل دروازه استقالل و 

پاس پشت پايش براي مرحوم هادي نوروزي در ديدار 
با لخويا يا الدوحيل فعلي. روشــن بود طارمي بازيكن 
باكيفيتي اســت. مطمئنا نبوغ ذاتي به تنهايي كافي 
نيست و نياز به ممارست و كوشش دارد، اما ترديدي 
هم نيست كه استعداد كارها را راحت تر مي كند. كساني 
كه در هر زمينه اي مستعد هســتند، با تالش كمتر، 
نتيجه بهتر مي گيرند و كار رقبا براي پايين كشيدن 

آنها ساده نيست.

  بي باكي
مهدي طارمي در توصيف خــودش مي گويد به ياد 
نمي آورد بابت هيچ مسئله اي مضطرب يا نگران شده 
باشد. راســت مي گويد. شــايد اين فاكتور در برخي 
زمينه ها زياد هم خوب نباشــد )مثل عقد قرارداد با 
ريزه اسپور و بازگشت به پرسپوليس با خيال راحت!(، 
اما حداقل درون مستطيل سبز حسابي به كار طارمي 
آمده است. براي او فرقي نمي كند برابر كدام حريف با 
چه بازيكناني قرار گرفته است. مهدي خونسرد و آرام 
كارش را مي كند و اين مسئله در افزايش كارايي او تأثير 
بسيار زيادي دارد. ترس و فشــار رواني در هر ميداني 
باعث كاهش بهره وري ورزشكار مي شود. طارمي اما 

روزي كه جلوي 100هزار نفر در بازي حساس با النصر 
عربستان پنالتي اش را چيپ زد، نشان داد اصال كلمه 

استرس به گوشش نخورده است!

  ترجيح متن بر حاشيه
بدون تعارف طارمي فوتباليست بي حاشيه اي نيست و 
مصداق هاي اين داستان را هم خودتان بهتر مي دانيد، 
اما او يك حسن بزرگ دارد؛ اينكه مي فهمد متن مهم تر 
از حاشيه است. او شــبيه فوتباليست هايي نشد كه با 
نخستين رگه هاي شهرت كامال از ريل خارج شدند و 
ديگر هم به مسير برنگشتند. طارمي بيراهه داشت، اما 
راه را گم نكرد. شايد اگر او در همان حواشي چند سال 
پيش باقي مي ماند، االن بايد مسابقات ليگ قهرمانان 
اروپا را از تلويزيون نگاه مي كرد، اما بازگشت به مسير 
باعث شد مهاجم بوشــهري حاال يكي از ستاره هاي 
همين تورنمنت باشد. پس زمين خوردن مهم نيست، 

اين بلند شدن است كه اهميت دارد.

  عالقه
طارمي فوتبال را دوســت دارد و اين مسئله خيلي به 
او كمك مي كند. بازيكنان زيادي داشته ايم كه اتفاقا 

بامهارت هم بوده اند، اما به اندازه كافي فوتبال را دوست 
نداشتند و به آن به چشــم بيزينس نگاه مي كردند. 
داســتان مهدي اما فرق دارد. او حتي وقتي از پرتغال 
براي اســتراحت به بوشــهر برمي گردد هم مشغول 
تمرين در فوتبال ساحلي مي شود. اين فاكتور مهمي 
است. مقايسه كنيد با پيام صادقيان كه اخيرا در يكي 
از مصاحبه هايش گفته بود: »من در فوتبال به هر چه 
مي خواستم رســيدم و ديگر برايم كافي بود.« به چي 

رسيدي دقيقا؟

  پشتكار
تبلور اين فاكتور بيرون از زمين اســت. طارمي براي 
پيشرفت خودش برنامه ريخته و اين نكته را مخصوصا 
زمانــي درمي يابيم كه انگليســي حــرف زدن او با 
خبرنگاران را مي بينيم. مهدي براي زبان آموزي وقت 
گذاشته و با اعتمادبه نفس غريزي اش، االن خيلي راحت 
در مصاحبه هاي پينگ پنگي با رسانه هاي فرنگي شركت 
مي كند. پس او پكيج پيشرفت را درست طراحي كرده؛ 
انتخاب هاي خوب و تمرين بيشتر در زمين، برخوردهاي 
حرفه اي و كسب مهارت هاي الزم بيرون از آن. با اين 

اوصاف، موفقيت طارمي چرا بايد باعث تعجب باشد؟

20:15

17:00

نكته بازي

آماربازي

يك وقت جلوي رئالي ها شرمنده نشويم

مديريت در حد الليگا

ميزباني را از ما نگيرند

عبداهلل ويسي كه براي فصل جديد 
در فوالد خوزستان جانشين جواد 
نكونام شده، در مصاحبه اخيرش 
تا جايي كه مي توانسته به تمجيد 
از اين باشگاه پرداخته و چيزهايي 
گفته كــه آدم از خواندنش شــاخ در 
مي آورد: »امكانات باشــگاه فوالد را امثال بارسلونا هم ندارند. 
تنها تفاوت ما با باشــگاه رئال مادريد اين است كه آنها عكس 
بازيكنان شان را در رختكن زده اند ولي ما اين را نداريم.« البته ما 
سعادت نداشتيم مثل آقاي ويسي كنار بارسا باشيم، اما از همين 
راه دور مي شود مقادير زيادي جوزدگي را در وجود او احساس 
كرد. به هر حال خوب است مديران فوالد تصوير بازيكنان اين 
تيم را در رختكن قرار بدهند تا اين كمبود هم نسبت به رئال 
مادريد رفع شود. زشت است؛ فردا يكي از رئال مي آيد، مي گويد 

پس عكس بازيكنان تان كو؟ چه جوابي داريم بدهيم؟

مجيد صــدري كه فعــال در غياب 
مديرعامل، همه كاره پرسپوليس 
اســت، در مورد تبعات شكايت 
گابريل كالدرون از پرســپوليس 
حرفي زده كه بايد در دانشگاه هاي 
بزرگ دنيا در رشته مديريت تدريس 
شود: »پنجره هاي نقل وانتقاالتي ما بسته شده، اما چون فعال 
نيازي به بازيكن نداريم، باز يا بسته بودن اين پنجره ها فرقي 
براي ما ندارد.« سؤال اول اين است كه آمديم و فردا 2 بازيكن 
كليدي شما، مثال گلرتان مصدوم شدند و نياز به بازيكن پيدا 
كرديد، در اين صورت چه خواهيد كرد؟ از اينكه بگذريم اين چه 
استداللي است براي ندادن پول طلبكار؟ اگر هيچ قانوني براي 
مجازات شما وجود نداشته باشد هم بايد پول همه طلبكاران را 
بدهيد؛ داخلي و خارجي، كم و زيادش هم فرقي ندارد. حتما 

بايد وسط ليگ 6  امتياز از شما كسر شود تا به فكر بيفتيد؟

هر چقدر به زمان برگزاري بازي ايران 
و كره جنوبي نزديك تر مي شويم، 
وعده هاي قشنگي كه از قبل داده 
بودند هم آب مــي رود. اول گفته 
بودند 10هزار تماشاگر مي توانند به 
شرط تزريق 2 دوز واكسن در ورزشگاه 
اين بازي را ببينند، اما حاال وزيــر ورزش گفته فقط با حضور 
هزار هوادار موافقت شده. خب اگر اينها هم با فاصله بنشينند 
كه عمال فرقي با ورزشگاه خالي ندارد. وعده ديگر هم استفاده 
از كمــك داور ويدئويي براي ايــن بازي بــود و حتي گفتند 
فدراســيون در تالش اســت VAR اجاره كند، اما حاال خبر 
رسيده كنفدراسيون فوتبال آسيا مجوز انجام اين كار را نداده 
است. همينطوري پيش برويم، 2 روز ديگر مي گويند اصال خود 
بازي هم در ورزشگاه آزادي برگزار نمي شود و بايد جمع كنيم 
برويم يك جاي ديگر. خب چرا الكي مردم را دلخوش مي كنيد؟

متريكا

قرعه كشي بيست ويكمين دوره ليگ برتر 

فوتبال ايران امروز برگزار مي شود و 16تيم 21
حاضر در اين رقابت ها حريفان خود را براي 
30هفته رقابت خواهند شناخت. در جمع 
16تيم اين فصل پرسپوليس، استقالل، ســپاهان و ذوب آهن 4تيمي 
هستند كه در تمامي ادوار ليگ برتر حاضر بوده اند و با 21دوره حضور در 
اين رقابت ها ركورددار هستند. از آن سو، تيم هوادار تهران كه امسال به 
ليگ برتر رسيده نخســتين حضورش را در تاريخ اين رقابت ها جشن 
مي گيرد. آلومينيوم اراك و مس رفسنجان هم دومين فصل حضورشان 
در اين رقابت ها را آغاز مي كنند و گل گهر سيرجان هم تعداد حضورهايش 
در ليگ برتر به 3فصل خواهد رسيد. نساجي هم براي چهارمين فصل 

متوالي است كه در ليگ برتر حاضر خواهد شد.

در ميان 8تيمي كه بيشترين حضور را در 

ادوار ليگ برتر داشــته اند، 2تيم سايپا و 08
ملوان در ليگ بيست ويكم حاضر نيستند. 
8تيمي كه بيشترين حضور را در ليگ برتر 
داشته اند پرسپوليس، استقالل، سپاهان، ذوب آهن و سايپا )20دوره(، 
فوالد )19دوره(، پيكان )16دوره( و ملوان )14دوره( هستند. از اين جمع 
فقط ســايپا و ملوان در ليگ21 حضــور ندارند و 6تيــم ديگر تعداد 
حضورهايشان را باالتر خواهند برد. سايپا در همين دوره اخير به ليگ يك 
سقوط كرد و ملوان هم بعد از اينكه در ليگ پانزدهم سقوط كرد ديگر به 
ليگ برتر بازنگشت و امسال براي ششمين دوره متوالي در اين ليگ غايب 
خواهد بود. با غيبت ملوان، تيم تراكتور كه 13دوره در ليگ برتر حاضر 

بوده يك رتبه باال مي آيد و با ملوان مساوي مي شود.

تيم پيكان با 4بــار ســقوط از ليگ برتر 

ركورددار ســقوط در تاريخ اين مسابقات 04
است. جالب اين اســت كه پيكاني ها در 
16دوره از 20دوره ليگ برتر حاضر بوده اند! 
يعني اين تيم هر بار سقوط كرده بالفاصله در همان سال بعد به ليگ برتر 
بازگشته و حضورش در ليگ يك بيشتر از يك فصل طول نكشيده است. 
پيكان در سال هاي 84، 90، 92 و 94 از ليگ برتر سقوط كرده است. البته 
پيكان در اين ركورد يك شريك هم دارد اما 4سقوط اين شريك با 3نام 
مختلف اتفاق افتاده است. در نخستين دوره ليگ برتر استقالل رشت يكي 
از 2تيم سقوط كننده بود و همين تيم بعدها با نام هاي پگاه گيالن و داماش 

گيالن 3بار ديگر هم سقوط كرد و تعداد سقوط هايش به 4 رسيد.

برنامه بازي ها
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ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

۱5 مهر ۱4۰۰

2۰ مهر ۱4۰۰

2۰ آبان ۱4۰۰ 

25 آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱2 بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

رسول بهروش |  بدون ترديد زيباترين تصوير به جا مانده از هفته دوم مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان اروپا، قابي بود كه ليونل مسي را دراز كشيده پشت ديوار دفاعي پاري سن ژرمن 
نشان مي داد. يكي از بهترين بازيكنان تاريخ با دستاوردهايي شبيه افسانه و قصه، زير پاي 
هم تيمي هايش خوابيده بود تا اگر كاشته منچسترسيتي زميني زده شد، پاريس غافلگير 
نشود. ميليون ها سطر در مورد اين عكس نوشته شده است. حتي يكي مثل ريو فرديناند 
به وضوح گفته انجام چنين كاري در شان ليونل مسي نيست، اما ستاره آرژانتيني بين 
خودش و ساير بازيكنان فرقي نمي بيند. او پول مي گيرد كه به تيمش كمك كند؛ در هر 

نقش و جايگاهي باشد، مهم نيست.
راستش اين است كه وقتي اين قاب را ديدم، خيلي چيزها از نظرم گذشت. ياد حسين 
حسيني افتادم كه فصل گذشته با رشيد مظاهري درگير شد. چرا؟ چون رشيد زودتر 
از او برنامه تمريني را شروع كرده بود. حسيني مي گفت من در استقالل قديمي ترم و 
تمرين بايد با من آغاز مي شد. 2بازيكن جدل كردند و به قهر از تمرين بيرون رفتند. ياد 
شجاع خليل زاده افتادم كه در تمرين پرسپوليس به گابريل كالدرون گفته بود دفاع راست 
بازي نمي كنم. پيرمرد آرژانتيني هم در بازي با نفت مسجدسليمان او را براي تنبيه روي 

نيمكت نشاند. پرسپوليس باخت و كالدرون تا يك قدمي اخراج پيش رفت. ياد مسعود 
شجاعي افتادم كه در فينال جام حذفي مقابل استقالل از سوي سرمربي تراكتور تعويض 
شد، اما اين تصميم را نپذيرفت و در زمين باقي ماند. حتي در سال هاي دورتر مي شود 
به علي دايي اشاره كرد كه روزي از داور كارت گرفت و به او گفت:»خجالت نمي كشي به 

من اخطار مي دهي؟«
شما هم البد مثال هاي ديگري در ذهن داريد. تمام فوتبال ايران را بچالني، از نظر جايگاه 
و افتخارات بين المللي و حتي گردش مالي حتي با بخش كوچكي از كارنامه ليونل مسي 
هم قابل مقايسه نيست. بعد اينجا بازيكنان متوسط ما،  شان و جايگاهي براي خودشان 
قائل اند كه آدم شاخ درمي آورد. انگار آسمان سوراخ شده و اين حضرات پايين افتاده اند. 
كمي شل كنيد رفقا؛ هر بازيكني با هر كيفيت و اسم و آوازه اي فقط و فقط بايد در خدمت 
تيم باشد و هر كاري در هر نقشي از دستش برمي آيد بايد براي موفقيت باشگاه انجام 
بدهد. اين، هم حاللي نان سر سفره است و هم برخالف تصورات كودكانه باعث باال رفتن 
مقام و ارزش بازيكن مي شود. همانطور كه افتادگي مسي در پارك دوپرنس، ارزش او را 

از هر زمان ديگري باالتر برد.

یادداشت

خيلي ها بايد اين عكس را ببينند

مجموع عملكرد فرهاد مجيدي در اســتقالل طوري بوده 
كه عزل يا ابقاي او، هر كدام مي توانست توجيهات منطقي 
خاص خودش را داشته باشد. مجيدي نه آنقدر بد كار كرده 
بود كه بشود عذرش را خواست و نه چنان فوق العاده عمل 
كرده بود كه چشم بسته حفظش كرد. تيم مديريتي قبلي 
اســتقالل بدش نمي آمد در مورد ادامه همكاري با فرهاد 
بازنگري كند، اما با حضور مصطفي آجورلو به جاي احمد 
مددي اين داســتان منتفي شــد. آجورلو حتي قرارداد 
مجيدي را تمديد هم كرد تا اوج حسن نيتش را به اين مربي 
نشان بدهد. با اين حال فرهاد آنقدرها هم وقت ندارد. در 
حقيقت او بايد فصل جديد را طوري شروع كند كه جايي 
براي حرف و حديث باقي نماند، وگرنــه كمترين لغزش 
ممكن اســت به قيمت بر باد رفتن جايگاه او در استقالل 

تمام شود.
بدون تعــارف مجيدي نقطه ضعف هايــي دارد كه ممكن 

است هر كدام كار را برايش سخت كنند. درگيري با تمامي 
مديران قبلــي، فرهاد را در موضعي قــرار داده كه اگر هر 
اصطكاكي با آجورلو پيدا كند، ديگر كســي از او حمايت 
نخواهد كرد. حضور برادرش فرزاد مجيدي در كادرفني هم 
از آن دست اتفاقاتي است كه براي فرهاد »هزينه« داشته و 
ممكن است سر بزنگاه، باعث يورش مخالفان به او شود. به 
عالوه شمار منتقدان مجيدي هم رفته رفته بيشتر شده و 
آنها با جا انداختن اين باور كه سرمربي استقالل از حمايت 
ويژه در فضــاي مجازي برخوردار اســت، روي نگاه افكار 

عمومي اثر گذاشته اند.
با اين همه اما دردسر بزرگ تر فرهاد، داستان اردوي امارات 
براي بازي با الهالل است. حرف و حديث هايي كه بعد از اين 
اردو به وجود آمد واقعا عجيب بود. محمود فكري صراحتا 
مدعي شد ســرمربي تيم در شــب هاي منتهي به بازي با 
الهالل كنار شاگردانش نبوده است. بعد هم سجادي، وزير 

ورزش مطالب بسيار تندي عليه حواشي سفر خارجي يك 
تيم ورزشي به زبان آورد. او البته از تيم خاصي اسم نياورد، 
اما بخش چشمگيري از مخاطبان، مطالب وزير را مرتبط با 
سفر استقالل به امارات دانستند. شايد براي وزارتخانه بحث 
اصول اخالقي و مالحظات چنين سفرهايي مهم باشد، اما 
خيلي از مردم مي پرسند چرا بايد ســرمربي تيم پيش از 
چنين مسابقه مهمي دنبال كارها و دغدغه هاي شخصي 
خودش باشد؟ البته همه اينها منوط به آن است كه واقعا 
منظور سجادي به استقالل بوده باشد. در اين صورت كار 
براي فرهاد سخت مي شود؛ چون هم حمايت وزارتخانه از 
او كمرنگ خواهد شــد و هم گروهي از هواداران نسبت به 
تعهد حرفه اي او دچار ترديد شــده اند. تنها راه برون رفت 
از اين شــرايط هم فقط كسب نتيجه اســت. فرهاد بايد 
فصل را خيلي خوب شروع كند، وگرنه ممكن است تاوان 

سنگيني بدهد.

طارمي؛پديده5ضلعي
ستاره خط حمله تيم ملي، چطور به اين جايگاه منحصربه فرد رسيد؟

  فرصت لغزش نداري
  داستان اردوي دوبي، عرصه را بر فرهاد مجيدي تنگ تر كرده است
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باختم ، جنایت که نکردم!
ناظمالشريعه،سرمربيتيممليفوتسالدرگفتوگوباهمشهريازخودشوتصميماتشدفاعميكند

واليبال

كار سخت واليبال در قهرماني جهان
تيم واليبال ايران در قهرماني جهان2022با آرژانتين، هلند 
و مصر هم گروه شد؛ آرژانتين سخت ترين حريف ايران 

است اما به نظر نمي رسد 2 بازي ديگر هم ساده باشد

قهرمان براي نهمي بازي مي كند

شروع بد زنان سايپا در آسيا

آرژانتين، هلند و مصر؛ اين 3تيم 
هم گروهي هاي تيم ملي واليبال 
ايــران در مســابقات قهرماني 
جهان 2022هستند. اين گروه 
براي واليبال ايران راحت اســت؟ 
شايد اگر دو ســه سال پيش اين سؤال 
مطرح مي شــد، جواب مثبت بود اما با شــرايط تيم ما و 
تغييراتي كه اين رقبا داشتند، نمي توان بازي  هاي راحتي 

را براي ايران پيش بيني كرد.
آرژانتيــن قدرتريــن تيــم گــروه اســت. ايــن تيم با 
رنك8فدراسيون جهاني در قرعه كشي در سيديك بود و 
ايران با رنك12در ســيد2.بازي 2 تيم هميشه با چالش و 
هيجان روبه رو بوده است. مربيگري چندساله والسكو در 
تيم ايران بازي 2 تيم را حساس تر از قبل كرده است. با اينكه 
در 12بازي 2 تيم 8پيروزي براي ايران ثبت شده اما نتيجه 
بازي آخر به نفع آرژانتين بوده اســت. در ليگ ملت هاي 
2021ايران 3بريك  شكســت خورد. با اين حال بازي 2 
تيم، جذاب ترين بازي ايران در اين مرحله اســت. ايران و 
هلند فقط يك بازي با هم انجام داده اند و در ليگ ملت هاي 
2021يكي از معدود پيروزي هاي ايران مقابل هلند به دست 
آمد. با اينكه هلندي ها تيم پرآوازه دهه 80و 90را ندارند اما 
چند سالي است كه واليبال را جدي تر از قبل گرفته اند و با 
ستاره شان نيمير عبدالعزيز هر تيمي را مي توانند به دردسر 
بيندازند. به نظر مي رســد آنها براي مسابقات جهاني تيم 
آماده تري در مقايســه با ليگ ملت ها داشته باشند. هلند 
هم اكنون در رنك15فدراسيون جهاني است. مصر شايد 
ضعيف ترين تيم گروه به حســاب بيايد و نام مطرحي در 
واليبال نباشــد. در 12بازي 2 تيم ايران و مصر، 8بار ايران 
به پيروزي رسيده است. مصري ها با رنك17جهاني، 4دوره 
المپيك را تجربه كرده اند و در آخرين بــازي كه در جام 
جهاني 2019انجام دادند، ايران را به دردســر انداختند و 
3بر يك به پيروزي رســيدند. تيم ملي ايران بعد از نتايج 
آزاردهنده در المپيك و ليگ ملت ها، چه در داخل زمين و 
چه روي نيمكت تغييراتي داشته است. شايد انگيزه و جواني 
مهم ترين فاكتور ايران در اين مســابقات باشد. مسابقات 
قهرماني جهان2022در شهريورماه 1401با حضور 24تيم 

در 6شهر روسيه برگزار مي شود.

تيم واليبال جوانان ايران اگر امشب بتواند كوبا را شكست 
بدهد، مي تواند روي سكوي نهم مســابقات جهاني قرار 
بگيرد. ايران كه دوره قبل قهرمان مسابقات شده بود، حتي 
درصورت پيروزي هم 8رده ســقوط مي كند. تيم جوانان 
نتوانســت از گروه خود در مرحله مقدماتي صعود كند و 
مجبور شد در گروه بازنده ها براي تعيين رده بندي نهم تا 
شانزدهم بازي كند. ايران با شكست تيم هاي مراكش، مصر 

و تايلند به ديدار امشب صعود كرد. 

تيم واليبال ســايپا، جام باشــگاه هاي زنان آسيا را با 
شكست آغاز كرد. سايپا، نماينده ايران در اين مسابقات 
ديروز در نخستين ديدار مقابل سوپريم چونبوري تايلند 
قرار گرفت و 3 بر يك بازنده شــد. در اين بازي ســايپا 
2 چهره متفاوت داشــت. سايپا در  ســت اول پا به پاي 
سوپريم امتياز گرفت. در ست اول در بعضي از امتيازات 
از حريف جلو افتــاد ولي در نهايت 25-23 شكســت 
خورد. در ست دوم سايپا در بيشتر امتيازات برتر بود و 
ســت را 25-22 با پيروزي به پايان رساند اما در 2 ست 
بعدي ســايپا ضعيف تر از آن بود كه بتواند با ســوپريم 
رقابت كند و هر 2 ســت را با نتيجه مشــابه 25-13 از 
دست داد. سايپا امروز مقابل آلتاي قزاقستان بازي دارد.

10مردجنگيدرسرزمينوايكينگها
آشناييبا10كشتيگيرايرانكهازامروزدررقابتهايجهانيكشتيآزادبهرويتشكخواهندرفت

محمدزارعي
خبر نگار

محمــدناظمالشــريعه
سرمربيتيممليفوتسال
دردورهقبلجامجهاني
كاريكردكارستانوتوانستنخستينمدالجهانيما
رادريكرشتهتيميهمراهمليپوشانفوتسالكسب
كند.تيماوامادرايــندورهازجامجهانيدرمرحله
يكچهارمنهاييباشكستمقابلقزاقستانحذف
شــد.حاالانتقاداتزياديازاوميشودوبحثهاي
فراوانيهممطرحشدهمبنيبراينكهاوهمكارياش
راباتيممليادامهخواهدداديانه.ناظمالشريعهدر
گفتوگوباهمشهريبهاينانتقاداتپاسخدادهاست
كهگزيدهصحبتهاودفاعياتاينمربيراميخوانيد.

خداامواتمايليكهنرابيامرزد
من نمي گويم عملكرد تيم ملي جــاي انتقاد ندارد اما 
انتقادات بايد سازنده باشد نه اينكه شما بخواهيد فقط 
تخريب كنيد. من كه جنايت نكردم! مــا تيمي را در 
اختيار داشتيم كه همه شــرايطش را مي دانستند. به 
همه گفته بودم ما كار بسيار سختي در اين جام جهاني 
داريم و با اين حال توانستيم به جمع 8تيم برتر برويم. 
شــما به تاريخ حضور تيم ملــي در جام هاي جهاني 
گذشــته نگاه كنيد. در بســياري از موارد ازجمله در 
2004، 2008 و 2014   ما حتي نتوانســتيم از گروه 
خودمان صعود كنيم. خدا اموات محمد مايلي كهن را 

بيامرزد كه فقط يك چهارمي با او داشتيم.

درچپفقطيكبازيكنداشتيم
اگر حتي به جمع 4تيم نهايي جام جهاني مي رفتيم با 
اينكه اتفاق خوبي بود ولي بــاز هم بايد با واقعيت هاي 
فوتســال خودمان كنار مي آمديم. شما ببينيد اسپانيا 
با آن همه تدارك و امكانات در جمع 8تيم نهايي حذف 
مي شود يا حتي روسيه هم همين اتفاق برايش مي افتد. 
اما در ايران ما با واقعيت هاي فوتســال پيش نمي رويم 
و انتظارات ديگري داريم. شــما دقت كنيد ما فقط با 
يك بازيكن سمت چپ به جام جهاني رفتيم كه او هم 
مصدوم شــد. بازي تداركاتي مناســب هم نداشتيم و 
خوب برنامه ريزي نكرديم. فقط در يك تورنمنت شركت 
كرديم. وقتي نخستين بازي ما در جام جهاني برگزار شد 

تازه خيلي ها فهميدند كه جام جهاني چقدر سخت است.

يعنيمااينقدرتعطيلهستيم؟
درباره تنبيه سنگ سفيدي، واقعيت اين است كه من 
از قداســت تيم ملي دفاع كردم نه از خــودم. بازيكن 
وظيفه اش اين است كه به حرف سرمربي خود گوش 
دهد و وقتي اين كار را نمي كند حتما بيرون مي نشيند. 
االن خيلي ها از مرحوم دهداري به عنوان اسطوره نام 
مي برند اما وقتي من مشــابه همين كار را در مبارزه با 
بازيكن ساالري كردم همه به من فحاشي كردند! البته 
رسانه هاي آن زمان هم به شدت از اين اقدام دهداري 
انتقاد كردند اما خيلي زود فهميدند آن مرحوم چه كار 
بزرگي كرده و به نوعي قداست لباس تيم ملي را حفظ 
كرده است. حاال من اداي مرحوم دهداري را درنياوردم 
اما وقتي به بازيكن حرفي مي زنــم و او در زمين آن را 
انجام نمي دهد طبيعي است كه او را بيرون مي گذارم. 
اينكه مي گويند اگر بازيكني كه تنبيه شد در زمين بود 

ما قزاقستان را شكست مي داديم كامال حرف بي اساسي 
است. يعني ما اينقدر تعطيل و بدبخت و بيچاره هستيم 
كه در نبود يك بازيكن شكســت بخوريم؟! يعني تيم 

ملي فوتسال ما اينقدر بيچاره شده است؟!

بامنيابدونمن،بايدبرنامهداشتهباشيم
من نمي دانم اينها كه بحث قطع همكاري ام با تيم ملي 
را مطرح مي كنند چرا بدون سند حرف مي زنند. البته 
من به خوبي مي دانم جريان چيست و اين حرف ها از 
كجا نشات مي گيرد. اما حرف اصلي را بزنم؛ فدراسيون 
اگر ما را خواست در خدمت تيم ملي هستيم و اگر هم 
نخواستند جدا مي شــويم. اگر هم قرار شد من نباشم 
بايد برنامه ريزي دقيقي براي فوتســال داشته باشيم. 
من خودم پلن 3ساله دارم. عزيزي خادم خودش ديد 
در جام جهاني چه اتفاقاتي افتاد و اگر پلني براي آينده 
تيم ملي فوتسال نداشته باشيم شرايط فوتسال خراب 

مي شود.

2ماهبعــدازالمپيــكتوكيوكهبا
اتفاقاتيتلخوشيرينبرايكشتي
ايرانهمراهبود،ستارههايكشتي
ايرانيكبارديگرپابهآوردگاهجهانيگذاشــتهاند.مســابقاتجهانيكشتي
آزاد2021ازامروزشــنبه10مهرماهبهميزبانينروژبرگزارخواهدشد.بهتعويق

افتادنالمپيكتوكيوباعثشــداينرقابتهاباكمترينفاصلهبعدازالمپيك
برگزارشودوحاالمدالآورانالمپيكميتوانندبهتكراراينمدالهادرآوردگاه
جهانيبپردازندوشكستخوردگانالمپيكنيزبهانتقامازرقبايخودبينديشند.
برايكشتيايرانمهمتريناتفاقاينمسابقاتميتواندروياروييدوبارهحسن
يزدانيباديويدتيلورباشدكهاحتماالفردا)يكشنبه(دراسلوبرگزارخواهدشد.

تيمايراندردورهقبلياينرقابتهايعنيمســابقاتجهانيقزاقستان2019با
ســرمربيگريغالمرضامحمديبهمقامسومرسيدوحاالباسرمربيگريپژمان
درستكاربرايارتقاياينجايگاهتالشميكند.اينرقابتهاازدهمتاسيزدهم
مهرماهدراسلونروژپيگيريميشودودراينمطلببا10مليپوشايراندراين

مسابقاتآشناخواهيدشد.

دروزناولرقابتهايكشتيآزاد،طياينسالهاكشتيايراننتوانستهمداليكسبكندونقرهمسابقات
جهانيسال2015آخرينمدالايراندروزن57كيلوگرمبودهاست.اماعليرضاسرلكدرمسابقاتنروژ
ميتواندطلسمشكنيكند.6سالقبلدرفينالمسابقاتجهاني2015حسنرحيميباشكستدرمقابل
والديميرخينچگاشويليگرجستانيبهمدالنقرهرسيد.رحيميبعدازكسبمدالبرنزالمپيكاز
كشتيفاصلهگرفتتارضااطريازسال2017تا2019سهسالپياپينمايندهايراندرمسابقات
جهانيباشد.اطريبعدازپنجميدرجهاني2019بهالمپيكتوكيورسيدكهدرآنجاهمناكام
بودودستشبهمدالنرسيد.اينبارعليرضاسرلكباشكستعليقليزادگاندرانتخابي،
مليپوشايراندرمسابقاتجهانينروژشدهتاشانسخودرابرايكسبمدالامتحانكند.
سرلكمدالنقرهقهرمانيآسيارادركارنامهداردونخستينحضورشدرمسابقاتجهاني
بزرگساالنراتجربهميكند.اوگوئفروسدارندهمدالطاليالمپيكتوكيودراينرقابتها
غايبخواهدبودوجايشرابهابوبكرموتاليفدادهتانخستينحضوراينكشتيگيرروس
دررقابتهايجهانيراشاهدباشيم.گليمانآمريكاييوسانايفقزاقازديگرمدعياناصلي

اينوزنبهشمارميروند.

57كيلوگرم؛ عليرضا سرلك 1

61كيلوگرميكيازاوزانغيرالمپيكياستكهرحمانعموزادخليلينمايندهايراندراين
وزنخواهدبود.بهناماحسانپوركهحاالمربيتيمملياستدرجهاني2019قزاقستان
درهمينوزنموفقشدبهمدالبرنزجهانبرسد.عموزادخليلیدرانتخابيتيممليبراي
المپيكتوكيومقابلرضااطريشكستخوردوبعدازآنبهوزن61كيلوگرمآمد.او2ماه
قبلدرجوانانجهانتوانســتبهمدالطالبرسد.خليلیدارندهمدالطالينوجوانانو
جوانانجهان،نخستينحضورشدرمســابقاتجهانيبزرگساالنراتجربهخواهدكرد.

عباسگاژيماگمدوفروسمدعياصلياينوزنبرايكسبمدالطالمحسوبميشود.

61كيلوگرم؛ رحمان عموزاد خليلي 2

اميرمحمديزدانيبعدازشكستدرانتخابيتيممليبرايمســابقاتالمپيكتوكيوبا
درخواستهيأتكشــتيمازندرانواردچرخهانتخابيتيممليبرايجهانينروژشد.
يزدانيمليپوشوزن65كيلوگرمدرمسابقاتجهانيقزاقستان2019بوداماموفقنشد
مداليدرآنمسابقاتكسبكند.روسهادراينوزنرشيدافنفرسومالمپيكراباخود
بهاسلونياوردهاندوباجرانگهندي-دارندهبرنزالمپيك-نيزازديگرغايباناينوزن
محسوبميشود.حاجيعليافآذربايجانينفردومواتوگوراژاپنيطالييالمپيكتوكيو
نيزازديگرغايبانسرشناس65كيلوگرمهستند.بهاينترتيبهيچيكازمدالآورانتوكيو
دراسلوحضورندارندوليبااينحالكسبمدالبراييزدانيدشواراست.روسهادراينوزن
زاگيرشاكيفنايبقهرماننوجوانانجهانرابهعنوانمليپوشبهاسلوآوردهاندوآمريكاييهاياني

دياكوميهاليسرادرتركيبدارند.

65كيلوگرم؛ اميرمحمد يزداني 3

يونسامامينفرسومدنيادرسال2019بودكهباشكستدرتورنمنتلهستان،شانسحضور
درالمپيكراازدستداد.بهجاياومصطفيحسينخانيدراينوزنراهيالمپيكشد
كهموفقيتيكسبنكرد.بعدازالمپيك،اماميدرانتخابيتيممليدروزن74كيلوگرم
محمدصادقفيروزپورراشكستدادويكبارديگربهدوبندهتيممليرسيدتادوبارهنشان
دهدميتوانروياوحسابكرد.دارندهمدالبرنزجهاندروزنپرترافيك74كيلوگرم
كاربسيارسختيدرپيشدارد.هرچندكهسيداكوفروسدارندهمدالطاليالمپيكدر
اينرقابتهاغايبخواهدبوداماكايلداك،فرانكچاميزووعبدالرحمانوفحضوردارندو
ازمدعياناصلياينوزنبهشمارميروند.روسهادراينوزنتيموربيژوئفدارندهمدالبرنز

اميدهايجهانراباخودبهاسلوآوردهاند.

74كيلوگرم؛ يونس امامي 5

كاپيتانتيممليايراندراســلوبرايبهدستآوردنسومينطاليجهانياشميجنگد.
يزدانيستارهاينروزهايكشتيايرانبرايكسبمدالطالديويدتيلورآمريكاييرادر
مقابلداردكهدر3مسابقهقبلي،يزدانيراشكستدادهاست.پيروزيحسندرمقابل
تيلوردورازدسترسنيست؛چراكههرچهازتقابلهايايندوستارهگذشته،فاصلهآنها
كموكمترشدهاست.يزدانيدرجامجهانيكرمانشاهباضربهفنيدرمقابلتيلورشكست
خورد،درجهاني2018مجارستان11بر6باختودرالمپيكتوكيوتا18ثانيهبهپايانازتيلور
پيشبودكهبايكغافلگيريدوامتيازبهحريفبخشيدوباامتياز4بر3طاليالمپيكرااز
دستداد.بهنظر،يزدانيراهبردنتيلوررايادگرفتهوبايدديددرمسابقهچهارمچهاتفاقيرخ
خواهدداد.بهدليلجايگاهاولودومايندوكشتيگيردررنكينگدنيا،امكانرويارويييزدانيو

تيلورتاپيشازفينالوجودندارد.

86كيلوگرم؛ حسن يزداني 7

دارنده2مدالطالياميدهايجهانبادوپيروزيدرمقابلعليشعبانيدرانتخابيتيمملي
جوازحضوردرمسابقاتجهانينروژراكسبكرد.مجتبيگليجدومينحضورشرادر
مسابقاتجهانيتجربهميكند.اودرجهاني2018مليپوشاينوزنبودكهنتوانستمدالي
كسبكند.ازسال2015تا2021هيچكشتيگيرايرانيدروزن97كيلوگرمنتوانستهبراي
دوسالپياييدوبندهتيممليرابرتنكند.2015عباسطحان،2017اميرمحمدي،2018
مجتبيگليج،2019عليشعبانيودرالمپيك2020محمدحسينمحمديانمليپوشايران
در97كيلوگرمبودندكههمهآنهادستخاليبهكشوربازگشتند.آخرينمدالايراندراين
وزنمربوطبهسال2013استكهتوسطرضايزدانيبهدستآمد.ازجملهمدعياناصلياينوزن

ميتوانبهكايلاسنايدرآمريكاييوعبدالرشيدسعدالهيفروساشارهكرد.

97كيلوگرم؛ مجتبي گليج 9

عرفانالهيكهبهپشتوانهطاليجوانانجهانبهچرخهانتخابيتيممليواردشدهبود،با
شكستاميرحسينمقصوديتوانستدوبندهتيممليرادروزن70كيلوبهدستآورد.
مليپوشاينوزندررقابتهايجهاني2019قزاقستانيونساماميبودكهبهمدالبرنز
رسيد.الهيجواننخستينحضورشدرمسابقاتجهانيبزرگساالنراتجربهخواهدكرد.

جيمزگرينآمريكاييواوگنيژربائفروسازجملهمدعياناينوزنهستند.

70كيلوگرم؛ عرفان الهي 4

محمدنخوديقهرمانجوانانجهاننخستينحضورشرادرمسابقاتبزرگساالنجهان
تجربهميكند.نخوديدروزن79كيلوگرمكهوزنغيرالمپيكياسترويكاغذكارآساني
برايكسبمدالدرپيشخواهدداشت.دراينوزنجردنباروزآمريكاييحضوردارد
كهتابهحالهيچايرانيموفقبهشكستدادناونشدهاست.باروز33سالهپسازاينكه
نتوانستازپسكايلداكبربيايدالمپيكتوكيوراازدستدادوبراياينكهشانسحضور
درجهانينروژراداشتهباشدبهوزن79كيلوگرمآمدهاست.بايدديدنخوديميتواندطلسم

شكستناپذيريباروزدربرابرايرانيهارابشكندياخير.

79كيلوگرم؛ محمد نخودي 6

باوجودهمهشايستگيهاييكهكامرانقاسمپورطيسالهايگذشتهازخودنشانداده،
ايننخستينحضوراودرمسابقاتجهانيبزرگساالناست.اوطياينسالهاهميشهپشت
سرحسنيزدانيقرارگرفتوفرصتحضوردرمسابقاتجهانيوالمپيكراپيدانكرد.
قاسمپوردوطالياميدهايجهانودوطاليقهرمانيآسيادركارنامهاشداردوكسب
مدالدرنروژدورازدسترساونيست.درسال2019عليرضاكريمينمايندهايراندراين
وزنبودكهبهمدالنقرهرسيدوبايدديدقاسمپورميتواندمدالخوشرنگتريكسبكند
يانه.جيدنكاكسآمريكاييدارندهطالي2018و2019مدعياصلياينوزناستكهتقابل

اوباقاسمپورراميتوانتقابلقدرتوتكنيكدانست.

92؛ كامران قاسمپور 8

زارعبهپشتوانهمدالبرنزشدرالمپيك،جوازحضوردرجهاني2021راكسبكرد.اينجوان
رعنانخستينحضورشدرمسابقاتجهانيرادرنروژتجربهخواهدكرد.بادرخششيكه
زارعدرتوكيوداشت،كسبمدالدرنروژبراياودورازدسترسنخواهدبود.باخداحافظي
استيسونآمريكاييكهطاليتوكيوراكسبكردهبودحاالمثلثقدرتدراينوزنرا
بايدمتشكلازطاهاآكگولترك،گئوپتروشويليگرجستانيواميرحسينزارعدانست.
درتاريخاينوزن،ايرانفقطيكباربهمدالطالرسيدهكهآنتكمدالهمتوسطمرحوم

عليرضاسليمانيدرمسابقاتجهاني1989مارتينيسوئيسبهدستآمدهاست.

125كيلوگرم؛ اميرحسين زارع 10

رقابتهايكشتيقهرمانيجهانازساعت12ظهرامروزرســماآغازميشودودراولينروزكشتيگيرانايراندروزنهاي
86،74،61و125كيلوگرمرويتشــكميروند.طبقبرنامه،همهروزهوزنكشيكشتيگيرانازساعت9:30تا10بهوقت
ايرانانجامميشودومسابقاتازساعت12رسماآغازخواهدشــد.دورمقدماتیتاساعت18ادامهخواهدداشتودراين
ساعتكشتيگيرانراهيافتهبهنيمهنهاييمشخصميشوند.ســپسمرحلهنيمهنهايیازساعت18تا19:30بهوقتايران
برگزارمیشود.نفراتراهيافتهبهگروهبازندههاازســاعت12روزبعدبرایرسيدنبهديدارردهبندیمبارزهخواهندكردو
كشتیهایفينالوردهبندینيزازساعت19:30روزبعدبرگزارميشود.امروزازساعت12رحمانعموزاد،يونسامامی،حسن
يزدانیواميرحسينزارعبهرويتشكميروندوكشــتيهايفينالوردهبندياين4وزنفردا)يكشنبه(ازساعت19:30

آغازخواهدشد.
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امشــب در وندا مترو پوليتانو در مادريد يك بازي 
مهم بين اتلتيكو مادريد و بارسلونا برگزار مي شود 
كه شــايد آخرين حضور رونالد كومان در بارســا 
باشد. شكست ۳ برصفر بارسلونا مقابل بنفيكا باعث 
شد تا كاتاالن ها براي نخستين بار در تاريخ خود، 2 
ديدار ابتدايي در ليگ قهرمانان اروپا را با شكست 
به پايان برســانند. پس از فصل 7۳-1972، اين 
تنها براي دومين بار در تاريخ بارسلونا بود كه در 2 
ديدار ابتدايي يك رقابت اروپايي متحمل شكست 
مي شود. عالوه بر اين، بارسا حاال براي نخستين بار 
پس از سال1997 در ليگ قهرمانان، 5 بازي پياپي 
را بدون پيروزي به پايان رسانده و براي نخستين 
بار از ســال1961 مقابل بنفيكا متحمل شكست 

شده است.

  آلبا به بازي امشــب نمي رســد و فاتي هم كه 
به تازگي از مصدوميتي طوالني برگشته و در بازي با 
لوانته و بنفيكا به ميدان رفته بود، از ليست بازيكنان 

خط خورده است.

  اريك گارســيا از زماني كه از منچسترسيتي 
جدا شده در 6بازي در تركيب بارسلونا 2 بار اخراج 

شده است.

  بيشــتر ســايت ها و روزنامه هاي اســپانيايي 
پيش بيني كرده انــد كه ســيمئونه در اين بازي 
همزمان از سوارس، گريزمان و ژائو فليكس استفاده 
كند و آاس هم ادعا كرده كه ممكن اســت حتي 
كوريا هم در تركيب قرار بگيرد كه اين براي تيمي 
كه گل كم مي زند و بيشــتر در دفاع حضور دارد 
كمي عجيب است. سرمربي آرژانتيني مي خواهد 
از ضعف بارسلونا استفاده كند و دومين برد عمرش 

را در الليگا مقابل اين تيم به دست آورد.

  لوييس سوارس كه بعد از 6سال توانست در يك 
بازي خارج از خانه در ليگ قهرمانان گل بزند و برد 
ديرهنگام 2بر يك مقابل ميالن را جشن بگيرد، در 
مصاحبه اي اعالم كرد كه اگر در بازي امروز به تيم 
سابقش گل بزند، خوشــحالي نخواهد كرد. او اما 

ادعا كرده كه »كارما« باعث شده انتقام او از مديران 
بارسلونا گرفته شود!

  كوكه هم در بازي با ميالن به ركورد 500بازي 
با پيراهن اتلتي رســيد؛ ۳08بــرد. ضمن اينكه 
گريزمان با 22گل بهترين گلزن تاريخ اتلتيكو در 
ليگ قهرمانان و با 28گل بهترين گلزن اين تيم در 

رقابت هاي اروپايي شد.

  اتلتيكــو در اين فصــل 4گل از 11گل خود را 
در دقايق تلف شده به ثمر رســانده و تنها 2گل در 

نيمه هاي اول وارد دروازه حريفان كرده است.

 در مجموع 2۳۳رويارويي قبلي، 117برد سهم 
بارســلونا و تنها 77پيــروزي از آن اتلتي بوده و 
۳9ديدار هم به تســاوي كشــيده؛ 429گل براي 
بارسا و ۳27گل هم براي تيم مادريدي ثبت شده 
است. در كالسيكوهاي الليگا هم 60بار اتلتيكو و 

90بار بارسلونا برده اند و ۳1تساوي به دست آمده.

  اتلتيكو از فصل قبل از حمايت داوران برخوردار 
بوده؛ حتــي در برابر ميالن هــم جونيت چاكر به 
دادشان رسيد. داور بازي ســاعت22:۳0 امشب 
مارتينس مونورا اســت و داور ويدئويي ارناندس؛ 
ارنانــدس جنجالي كــه گفته مي شــود هوادار 

بارسلوناست!

  يك كالسيكوي ديگر
  بازي امشب اتلتيكو و بارسا را از دست ندهيد، سرمربي تيم مادريدي 

نقشه هاي خاصي براي كومان و تيمش دارد
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افقي:
 1- از آثار ژول ورن، نويسنده 

نامدار فرانسوي
2- شــهر بــرج عالءالدوله- 
شهري در شهرستان رشت- 

لقب رئيس قبيله
۳- دادگري- وحشي گري- 

كمترين مقدار
4- چاالك- وســيله بنايي- 

ضمير انگليسي
5- ضخيم- شيوه انجام كار- 

دوستان
6- گلــي درشــت و معطر- 

پيشوا- چشم
7- سفيد آذري- اسب چاپار- 
شاعر و عارف ايراني قرن هفتم

8- گرو گذاشــتن- نويسنده 
دون  كتــاب  اســپانيايي 
كيشوت - شــهر باســتاني 

سوريه
9- يك دسته سرباز- ليكن- 

دوستي
10- مــواد معدنــي فلزدار- 
شــادماني- منطقــه خوش 

آب و هواي تابستاني
11- خبــر خــوش- دختر 

مازندراني- عقيده
12- حشــره اي خونخــوار- 
خبرگــزاري ايتاليا- ســلول 

جنسي نر
1۳- روان شدن دستگاه ها و 

قطعات موتــور خودروي نو- 
زبان آذري- آن را كه... نيست 

ز عالم كم باد
14- مو طاليي- هــم آواز- 

خوابيده
15- كارگردان فقيد فيلم هاي 

يوزپلنگ و عقاب ها
  

عمودي:
1- گرسنگي- زمان مالقات- 

از انواع خرما هاي ايراني
2- رنگ احتيــاط رانندگي- 
واحد شمارش پارچه- پهلوان 

توراني
۳- مرد مجــرد- رمان اميل 

زوال- تيز و برنده
4- گريز حيوان- الكتريكي- 

پايتخت قاجاريان
5- نوعي اجاق برقي- همسر 

سميه- افراطي
6- روشــنايي ها- از بهترين 

زنان بهشت است- ميلي ليتر
7- دستمزد كارمند- داستاني 
نوشــته ماكســيم گوركي- 

پهلوان
8- اسب رستم- زن بابا- مزه 

حقيقت!
9- مــادر عــرب- بدهكار- 

بازرگانان
10- خداي هندو- از آبرفت 
رودخانه پديــد مي آيد- ليف 

ظرفشويي
11- از خواهــران برونته- معروف- 

كهولت
12- قــرار دادن- پنجميــن  مــاه 

سرياني- بي كم و كاست
1۳- منجمد- بادها- زرد روشن

14- روز بيست و هشــتم هر مــاه 
شمسي در ايران قديم- جمع مكسر 

ماده- از خود گذشتن
15- الگــو- دفع بــال مي كند- فلز 

قرآني

پيتموصعمهدراهچ
اراكشانيوادمم

رفوتراتادتبا
اكتايسرمروانش
سررازايرستنل
لومتمسيتبيندم
كيراتاروشاعچ
زياديبماداناه

يندنازچنيلاب
اديشتبيهبوعرم
داودرارتهمهت
هدنارشوترورهن
رارسايزابناا
رسياكوشزودنيو
تيلوژوويمورتوب 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 | 4037
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

732941865
546287913
198635472
467352189
923168547
851479236
314596728
285713694
679824351

متوسط

4     5 6 1  
2   3   5   
 1    7  9  
 5 7       
3        4
      8 6  
 4  7    2  
  3   1   5
 9 2 4     1732189546

145276839
986534712
857913264
324658197
619742385
593421678
471865923
268397451

ساده

متوسط

439285617
276319548
815647293
957864132
368192754
124573869
541738926
683921475
792456381

سخت

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

ساده

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

اخراجي ترين مربي شاغل
رونالد كومان براي حكم بركناري اش از بارسلونا لحظه شماري مي كند

كومان بعد از بازي با اتلتيكو اخراج مي شود؛ اين تيتر روزنامه كاتالوني اسپرت بعد 
از باخت وحشتناك نوبرانه ۳ بر صفر در زمين بنفيكا بود. ESPN گزارش داده كه 
كومان در پايان بازي برابر بنفيكا خيلي ناراحت به نظر نمي رسيد. الپورتا هم بعد از 
بازي گفت: »باخت بارسلونا هم اكنون عواقبي خواهد داشت.« از اين صحبت رئيس 
باشگاه بارســلونا چيزي جز بركناري رونالد كومان در آينده اي نزديك نمي توان 
برداشت كرد. رئيس و سرمربي در طول پرواز بازگشت از ليسبون با هم يك كلمه 

هم حرف نزدند چراكه الپورتا خودش را به خواب زده بود!
در تاريخ ليگ قهرمانان فقط 12 تيم از 140 تيم مرحله گروهي را با 2 شكست متوالي 
شروع كردند و راهي دور بعد شدند. هيچ يك از 12تيم اسپانيايي نبودند. آخرين تيم 
هم آتاالنتا در فصل 20-2019 بود كه پس از 2 شكست متوالي در بازي هاي ابتدايي 
راهي مرحله بعد شد. با اين اوضاع بارسا و در پيش بودن يك بازي در مونيخ، سخت 
است بتوان تصور كرد اين تيم به دور حذفي صعود مي كند. باشگاه مي خواهد جلوي 
اين ناكامي را بگيرد، چون درصورتي كه بارسا به يك چهارم و نه يك هشتم نرسد، 
عواقب اقتصادي وخيمي در انتظارش خواهد بود و اين اتفاق مي تواند باشگاه را از مرز 
ورشكستگي كه هم اكنون در آن قرار دارد، فراتر ببرد. فعال براي بازي حساس امروز 
مقابل اتلتيكو به دليل محروميت سرمربي، اين شرودر است كه تيم را هدايت مي كند. 
به اين ترتيب به احتمال زياد كومان آخرين تجربه سرمربيگري اش را روي نيمكت 
آبي اناري ها در بازي با بنفيكا سپري كرده است. كومان در 5رويارويي قبلي مقابل 
ديه گو سيمئونه تنها يك بار آن هم با والنســيا موفق به پيروزي شده بود. 62 بازي، 
۳7 برد، 1۳ باخت، 12 تساوي، 1۳۳ گل زده، 69گل خورده، 66درصد برد و كسب يك 

جام حذفي، كارنامه كومان تا اين لحظه در بارسا بوده است.

باشــگاه با توجه به فيفادي پيش رو فرصت مناسبي براي تصميم گيري درباره 
سرمربي جانشين دارد. گويا قانون الليگا درباره اخراج كومان صدق نمي كند و 
باشگاه مي تواند با تسويه مبلغ باقي مانده از قراردادش و صاف كردن بدهي ها، 
او را بركنار كند. گزينه محبوب الپورتا سرمربي فعلي چلسي است اما توماس 
توخل تا 2024 قراردادش را تمديد كرده است. رئيس به مربيان آلماني عالقه 
زيادي دارد و در گذشته هم از تمايل او به استخدام مربياني مثل كلوپ، يواخيم 
لوو، ناگلزمان و حتي رالف رانگنيك صحبت شده بود. رانگنيك كه كار با جوانان 
را به خوبي مي داند هنوز هم جزو گزينه هاست اما اگر قرار به انتخاب سرمربي 
موقت باشد، الپورتا ترجيح مي دهد پيرلو را به نوكمپ بياورد؛ كسي كه نخستين 
تجربه مربيگري اش در يوونتوس موفقيت آميز نبود و منجر به قطع شدن نوار 
9قهرماني پياپي اين تيم در سري آ شــد. رانگنيك هم براي مربيگري موقت 
گزينه مناسبي است اما درباره ژاوي هنوز ترديدهايي وجود دارد. او زماني كه 
مي توانست پيش از كومان به بارسا بيايد پيشنهاد باشگاه را رد كرد. آنتونيو كونته 
هم با وجود سبك دفاعي اش جزو گزينه ها محسوب مي شود. غيراز اينها از روبرتو 
مارتينس، اسكار گارسيا، مارچلو گاياردو و حتي خوانما ليو هم صحبت مي شود. 
اين آخري دستيار گوارديوال در منچسترسيتي است. آخرين دستياري كه او 
داشت، آرتتا بود كه به آرسنال رفت و توپچي ها را پشيمان كرد. لوييس انريكه، 
سرمربي تيم ملي اسپانيا هم نامش در رسانه ها مطرح شده است. سرمربي سابق 
بارسا درباره اين شايعات گفت تا جام جهاني2022 با فدراسيون قرارداد دارد و 
طبق عادت به تعهدش عمل مي كند. انريكه حتي گفت كه فكر نمي كند الپورتا 

شماره تلفنش را داشته باشد.

ساعت15 امروز ديدار منچستريونايتد با اورتون 
در زمين تافي ها مي تواند يك فوتبال جذاب باشد. 
اورتون با رافائل بنيتس تنها يك امتياز از ليورپول 
14امتيازي و صدرنشين كمتر دارد و يونايتد هم 
با سولسشائر همين قدر امتياز كسب كرده است. 
چيزي كه اين بــازي را جذاب تر مي كند، حضور 
كريســتيانو رونالدو در تركيب ميهمان اســت. 
رونالدو در دقايق تلف شــده ديدار ليگ قهرمانان 
مقابل ويارئال توانســت گل بزند و انتقام اين تيم 
را از شكست در فينال فصل قبل ليگ اروپا بگيرد. 
گل او در »فرگي تايم« زده شد كه به خاطر گل هاي 
ديرهنگام من يونايتد در زمان فرگوسن به اين لقب 
شهرت يافته است. فرگوسن بعد از بازي گفت كه 
به دلش افتاده بود تيم به اين دليل كه رونالدو در 
زمين حضور دارد ممكن است در لحظات آخر به 
پيروزي برسد. او در شبي كه خوب بازي نمي كرد 
هم سرنوشت ساز بود، دقيقا مثل مسي كه مقابل 
من سيتي خوب نبود اما يك گل زيبا به ثمر رساند. 
ويارئال در 16 بازي اخير اروپايي اش شكســتي 
نداشت و پيش از اين ديدار به رئال هم نباخته بود. 
رونالدو حاال در بازگشت به يونايتد در 5 بازي، 5 گل 

به ثمر رسانده است.
  رونالدو 12 گلش در ليــگ قهرمانان را بعد از 
دقيقه 90 به ثمر رسانده كه يك ركورد به حساب 
مي آيد و 2برابــر نزديك ترين تعقيب كننده اش، 
يعني مسي است. كريستيانو با ۳6سال و ۳۳6روز 
سن، مسن ترين بازيكن تاريخ منچستراست كه در 
اولدترافورد موفق به گلزني شده؛ پس از او، برايان 
رابسون با ۳6سال و 282روز قرار دارد. او در كنار 
آگوئرو با ثبت ۳ گل بيشترين گل هاي تاريخ ليگ 

قهرمانان در دقايق تلف شده را در اختيار دارد؛ البته 
گل هايي كه منجر به پيروزي شده است.

  حاال او در 178بازي در ليــگ قهرمانان اروپا 
1۳6گل )19پنالتــي( و 42پــاس گل دارد كه از 
ركورد مسي با 151بازي و 121گل )16پنالتي( و 
۳6پاس گل به مراتب آمار بهتري است. كريستيانو 
در 100 بازي اخير در ليــگ قهرمانان؛ 101 گل و 
25 پاس گل داشته اســت. او با گلزني به ويارئال، 
ركورد گلزني به تيم هاي مختلف در ليگ قهرمانان 
را هم شكست و از مسي عبور كرد. او فرصت آن را 
دارد تا با گلزني مقابل آتاالنتا شمار تيم هاي قرباني 
خودش را در اين رقابت ها به ۳8تيم افزايش دهد. 
رونالدو به اطالع اوله گونار سولشــائر رسانده كه 
اگر يونايتد پس از تخريب تــوپ در زمين حريف 
تيز تر و سريع تر باشــد، او نرخ گلزني خود را باالتر 

خواهد برد.
  عناوين كريستيانو رونالدو، در ليگ قهرمانان 
اروپا غيراز 5جامي كه به دست آورده؛ بيشترين گل 
)1۳6(، بيشترين گل در يك فصل )17(، بيشترين 
گل در مراحل حذفــي )67(، تنها بازيكني كه در 
11 بازي متوالــي گل زده، تنهــا بازيكني كه در 
۳ فينال گل زده و بيشترين بازي )178( ؛101بازي 
براي رئال، 54بازي براي منچستريونايتد، 2۳بار 
براي يوونتوس؛ اين تعــداد بازي هاي رونالدو در 
ليگ قهرمانان به تفكيك تيم هايي اســت كه در 

آنها حضور داشته است.
  اين مســابقه همچنين نهصدمين مســابقه 
باشــگاهي رونالدو بود؛ 4۳8بار بــا پيراهن رئال 
مادريــد، 297بــار در من يونايتــد، 1۳4بار در 
يوونتوس و ۳1بازي هم براي اسپورتينگ ليسبون.

جذاب مثل رونالدو
 اين روزها همه بازي هاي منچستر را دنبال مي كنند؛

 شما چطور؟
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  كساني كه واكسن نمي زنند عامل شيوع موج هاي كرونا هستند
تا قبل از واردات گسترده واكسن درد بر سر اين بود كه واكسني نبود 
و بايد موارد مختلف رعايت مي شد، اكنون كه واكسن به قدر نياز وارد 
شده و واردات آن ادامه دارد، مشكل افرادي هستند كه واكسن تزريق 
نمي كنند. اين افراد با خودخواهي باعث شيوع مجدد كرونا خواهند 
بود و مسئوالن بايد هرچه سريع تر ارائه خدمات را منوط به ارائه كارت 

واكسن كنند و با افراد ضد واكسن برخورد قاطع صورت بگيرد.
شهرياري از تهران 

  قيمت شير نايلوني در 20روز 2بار گران شد
قيمت شير نايلوني در كمتر از يك سال 2بار و هر بار حدود 3هزارتومان 
افزايش يافته و حاال در مدت 3هفته 2بار ديگر گران شده و جالب است 
كه وزن آن هم كمتر شده و البته اين شامل ساير لبنيات هم می شود. 
لبنيات مستقيما با سالمت جامعه سروكار دارد و اگر اين روند ادامه 
يابد با افزايش بيماري اين بار با موضوع ديگري غير از كرونا كادر درمان 

خسته و درمانده مي شوند.
حبيب از مشهد 

  مسئوالن، رفاه را تفسير كرده و در مورد آن حرف بزنند
مهم ترين وظيفه دولت رفاه مردم اســت. رفاه هم از نظر عموم مردم 
يعني توان تهيه غذا، مسكن و امنيت. مسئوالن از امنيت غذايي حرف 
مي زنند؛ درحالي كه اغلب مردم قدرت خريدشان را از دست داده اند 

يا از امنيت مي گويند؛ درحالي كه سرقت، جرم و فساد بيداد مي كند.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  بيمه ها از زير تعهدات مربوط به شخص ثالث شانه خالي مي كنند
با اقدامي كه از سال گذشــته بيمه مركزي درخصوص بيمه شخص 
ثالث خودروها انجام داد، عمال بيمه گرها از زير تعهدات خود شــانه 
خالي مي كنند. در بيمه نامه هاي جديد فقط به شخصي كه تصادف 
كرده باشد خسارت پرداخت مي شــود؛ مگر آنكه در زمان بيمه اسم 
اشخاصي كه احتمال دارد از خودرو استفاده كنند، آورده شود. حاال 
تصور كنيد خودرو را به تعميرگاه سپرده ايد و مكانيك براي شناسايي 
نقص خودرو با آن دوري بزند و تصادفي كند كه ديگر مشمول دريافت 
خسارت نيست. اين قانون كه اكنون اجرايي مي شود، فقط شانه خالي 
كردن از زير تعهدات است. از مسئوالن تقاضا داريم آن را اصالح كنند.

اقدم از تهران 

  چاپ تاريخ توليد و انقضاي موادغذايي نيازمند نظارت دقيق است
متأسفانه در بيشتر مواقع تاريخ توليد و انقضای محصوالت خوراكي 
يا به درستي درج نشده يا مخدوش و غيرقابل خواندن است. با توجه 
به اهميت اين موضوع در حفظ ســالمت مردم، الزم است تا سازمان 

بهداشت نظارت بيشتر و دقيق تري بر اين امر داشته باشد. 
كالهدوز از مالير

  پاسكاري و بي توجهي براي پرداخت وام اشتغال زايي به جانبازان
جانباز 35درصد 8سال دفاع مقدس هستم كه به قصد ايجاد اشتغال 
براي جوانان روستاي تيرتاش از توابع گلوگاه در استان مازندران و نيز 
خودم زمين چند هزار متري را به منظور ايجاد طرح هاي گردشگري 
آماده سرمايه گذاري و تقاضاي تسهيالت كرده ام كه متأسفانه تاكنون 
با آن موافقت نشده است و مانند توپ فوتبال مرا پاسكاري مي كنند. 
اين در حالي است كه شمار زيادي از جوانان روستاي ما بيكار هستند و 
ايجاد مجتمع گردشگري مي تواند همه آنها و حتي ساكنان روستاهاي 
اطراف را شاغل كند. چرا نبايد با پرداخت وام از من و امثال من حمايت 

شود؟
علي اكبر جعفري تيرتاش

  ورود فاضالب شهري به خليج فارس همچنان ادامه دارد
هم اكنون 12سال اســت كه ورود فاضالب شــهري بندرعباس به 
خليج فارس ادامــه دارد و اين كار توســط شــركت آب و فاضالب 
بندرعباس انجام مي شود. شهروندان بارها به انحاي مختلف با موضوع 
مخالفت و اعتراض خود را به اين وضعيت اعالم كرده اند، ولي تغييري 
در اين رويه ايجاد نمي شــود. هم اكنون كار به جايي رسيده است كه 
سواحل بندرعباس تبديل به آب سمي شده اند و اگر دست و پاي شما 
اتفاقي به آب بخورد، دچار انواع بيماري ها خواهيد شد. شنا و آبتني 
كه نشدني است؛ اين در حالي است كه كشورهاي اطراف از ظرفيت 
گردشگري سواحل استفاده هاي بسياري به نفع دولت و مردم مي برند.
جهاني از بندرعباس 

  سرقت از خانه ها در تهران بيداد مي كند
سرقت از خانه ها متأسفانه بسيار شده است و به رغم زحماتي كه پليس 
متحمل مي شود، خبري از كاهش اين ناامني ها نيست. در محله ما طي 
يك ماه پمپ آب، دريچه كنتور، دوچرخه، مصالح ساختماني ازجمله 
تيرآهن و ميلگرد و سيمان از ســاختمان نيمه ساز محل و همينطور 
كامپيوتر خودرو و الستيك سرقت شده است. از قوه قضاييه و نيروي 

انتظامي توقع برخورد قاطع و بازدارنده داريم.
حسني از امامزاده حسن تهران

  راه آهن اهواز -تهران به بروجرد و توره برسد
راه آهن اهواز به تهران در مســير خود با عبور از شهرهاي انديمشك، 
خرم آباد به تهران مي رسد. اين راه آهن در نزديكي بروجرد به جاي اينكه 
در مسير مستقيم خود با طي 40كيلومتر راه به راه آهن توره برسد و بعد 
به سمت تهران حركت كند، به سمت دورود و ريل قديمي اهواز -تهران 
مي رود؛ درحالي كه مي تواند مسير 40كيلومتري را طي كند تا مجبور 
نباشد مسير 200كيلومتري را دور بزند تا مجددا به نزديكي توره برسد 
و به سمت تهران حركت كند. رفع اين نقيصه مي تواند ضمن پوشش 

شهرهاي بيشتر در مسير، حدود 160كيلومتر از مسير را كوتاه كند.
كاردان از اراك 

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

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

با مردم

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

يادداشت

پاسخ مسئوالن

پليس هوشمند، مشاركت 
عمومي، انضباط اجتماعي

امروز پليس از هوشــمندترين سازمان  هايي 
است كه در راستاي خدمتگزاري به مردم، از 
تكنولوژي هاي روز بهــره مي گيرد و برخالف 
گذشــته كه گفته مي شــد مجرمان همواره 
جلوتر از پليس هســتند، امروز با بهره گيري 
از تكنولوژي هــاي روز تــالش شــده كه با 
پيش بيني هاي انجام شــده، پليــس جلوتر 
از مجرمان باشــد و با بهره گيــري از اقدامات 
هوشمندانه، مجرمان را در رسيدن به اهداف 

شومشان ناكام بگذارد.
در اين راستا با استفاده از مشاركت عمومي و 
دعوت مردم به بهره گيــري از تكنولوژي هاي 
روز ازجمله نصب دوربين هاي مداربســته كه 
مي تواند ســهم بســيار بازدارنده اي در وقوع 
سرقت داشــته باشــد و همچنين استفاده از 
دزدگير هاي هوشمند، مي شود در حد بسياري 

قدرت عمل سارقان را محدود كرد.
بدون شــك بهره گيــري از فناوري هــا و 
تكنولوژي هــاي روز، در جلوگيــري از وقوع 
برخي جرائم مي تواند بســيار تأثير گذار باشد  
كه توصيه اكيد ما به استفاده بهينه شهروندان 
گرامي از اينگونه دســتاوردهاي نوين علمي 
است. مجرمان نه اينكه از بهره هوشي بااليي 
برخوردار باشــند، بلكه در حقيقت از غفلت 
و ســهل انگاري ما سوءاســتفاده مي كنند و 
از اين رو هــر جا كه ما اهمال و ســهل انگاري 
داريم، سارقان و خالفكاران از اين غفلت ما به 
نحو مطلوب استفاده مي كنند كه بسياري از 
سرقت هاي منزل، خودرو، لوازم داخل خودرو 
و... همه و همه بدون شك به دليل سهل انگاري 

ما در رعايت برخي اصول و اساس الزم  است.
به هر حــال، در بحث مقابله و پيشــگيري از 
برخي آسيب ها، جرايم و مشكالت اجتماعي، 
اقتصادي، بهداشتي و... قطعا مشاركت عمومي 
الزم و تأثيرگذار است و بايد همه مردم پاي كار 
باشند تا بتوان به نتيجه اي مطلوب و مناسب 
رسيد. همچنان كه در مقابله با ويروس كرونا 
بدون شك جزيره اي عمل كردن، به هيچ وجه 
نمي تواند ما را به نتيجه مطلوب برساند بلكه 
براي مقابله با اين معضل، مشاركت عمومي و 
عزمي همگاني الزم است؛ ازاين رو بايد اذعان 
داشــت كه براي مقابله با هر مشكل و معضل 
اجتماعي و... بايد عزمي همگاني داشته باشيم 

تا بتوان به نتيجه اي مطلوب نايل شد.
به عنوان مثال، امروز در بحث مقابله با اعتياد 
كه باليي خانمان سوز است به مشاركت جدي 
و همگاني همه مردم نيازمند هســتيم و همه 
بايد براي مقابله جدي با اين معضل بزرگ پاي 
كار باشند، در غير اين صورت به نتيجه مطلوب 
نخواهيم رسيد؛ يا در مقابله با مفاسد اقتصادي 
و... باز هم نيازمند مشــاركت عمومي هستيم 
تا بتــوان به طور مطلوب و بهنــگام با اينگونه 

معضالت برخورد كرد.
امروز پليس با معرفي سامانه197 كه شماره 
تلفن دفتر نظارت همگاني است، شهروندان 
را به مشــاركت و همكاري دعوت كرده است 
تا مردم خادمان خود در نيروي انتظامي را در 
اجراي ماموريت ها با انتقاد، پيشنهاد و تقدير 
خود ياري كنند  كه به طور حتــم مي توان با 
مشاركت عمومي و همگاني بهتر و سريع تر از 

پس مشكالت برآمد.

انضباط اجتماعي 
هرچه يك فرد، خانواده، سازمان و جامعه اي از 
انضباط و ضوابط بهتري برخوردار باشد، به طور 
حتم مجموعه منضبط، بهتر و سريع تر مي تواند 
به اهداف خود برسد. امروز پليس به عنوان يكي 
از متوليان اصلي كه در حوزه انضباط اجتماعي 
تالش مي كند، مي كوشــد تا با بهره گيري از 
نرم افزار ها و ســخت افزار هاي تدوين شده در 
حوزه ترافيكي و انتظامي، انضباط اجتماعي را 
به سهم خود مديريت كند و در اين رابطه روزانه 
هزاران ساعت كاري فعاليت هاي مختلفي انجام 
مي شود تا شاهد انضباط در بخش هاي مختلف 
اجتماع ازجمله انضباط ترافيكي باشــيم؛ كه 
اگر اين مهم به خوبي توسط سواره ها و پياده ها 
رعايت شود، شاهد تحقق انضباط اجتماعي در 
بخش ترافيكي خواهيم بود؛ كه تحقق همين 
امر به تنهايي مي تواند بسيار مهم و مفيد فايده 
باشد، از اين رو اگر اين نظم و انضباط در همه 
اليه هاي اجتماعي و... ســاري و جاري شود، 
به طور حتم همگان از آن منتفع خواهند شد و 

شاهد شرايطي بهتر از قبل خواهيم بود.
نبايد فراموش كنيم كه همه ما در قبال خود و 
اطرافيانمان مسئول هستيم و بايد تالش كنيم 
كه با مشاركت و همكاري و هم افزايي جامعه اي 

بهتر داشته باشيم.

 سردار حميد هداوند
جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ

مرگ تلخ كارگر سوپرماركت 
در آتش سوزي شبانه

واژگوني مرگبار آمبوالنس 
هنگام مأموريت نجات

دعواي 2كارگــر نانوايي به خاطر 
بدهي يك ميليــون توماني پايان پيگيري

مرگباري داشت و به قتل يكي از 
آنها منجر شد.

به گزارش همشــهري، بامداد پنجشنبه هشتم 
مهرماه به قاضي محمدتقي شــعباني، بازپرس 
جنايي خبر رســيد كه 2 جوان در پل سوم بلوار 
ابوذر تهران با يكديگر درگير شده و يكي از آنها با 
ضربات چاقو ديگري را زخمي كرده و باعث مرگ 
وي شده است. با حضور بازپرس جنايي پايتخت 
و كارآگاهان آگاهي در محل حادثه معلوم شــد 
كه مقتول متولد سال69 بوده كه در جريان اين 
درگيري با اصابت 3ضربه چاقو به بدنش زخمي 
شده و براي درمان به بيمارستان انتقال يافته ولی 
در نهايت به دليل شــدت جراحات جانش را از 

دست داده است.

قاتل آشنا 
تيم جنايي در گام نخست به تحقيق از شاهدان 
درگيري مرگبار پرداخت و مشخص شد كه عامل 
جنايت متولد سال 76و از دوستان مقتول بوده 
اســت. متهم و مقتول هر دو كارگر يك نانوايي 
در همان محدوده بلوار ابوذر و از مدت ها قبل با 
يكديگر دچار اختالف شده بودند. عامل جنايت 
در همان صحنه جرم درحالي كه قصد فرار داشت، 
از سوي اهالي محل و شاهدان درگيري دستگير 
شده بود كه تحويل پليس و بازداشت شد. متهم 
به قتل وقتي تحــت بازجويي قرار گرفت به قتل 
دوســتش اقرار كرد و انگيزه اش را اختالف مالي 
دانست. وي گفت: من و مقتول با يكديگر دوست و 
همكار بوديم. هر دو در يك نانوايي كارمي كرديم و 
رابطه صميمانه اي داشتيم تا اينكه چند وقت قبل 
دوستم درخواست پول كرد و من هم براي اينكه 

به او كمكي كرده باشــم يك ميليون تومان به او 
قرض دادم. قرار شد ظرف يك هفته كه حقوقش 

را گرفت قرضش را برگرداند اما بدقولي كرد.
وي ادامه داد: وقتي به او درباره بدهي اش گفتم 

و اينكه نياز به پول دارم، وي پاسخ داد كه به اين 
زودي نمي تواند پولــم را برگرداند. همين باعث 
شد تا به شــدت از دســت او عصباني شوم. به او 
گفتم بايد سر قولش بماند و پولم را برگرداند اما 
او گوشش به حرف هاي من بدهكار نبود. تا اينكه 
روز حادثه به سراغش رفتم. باز هم ماجراي طلبم 
را پيش كشيدم و او همچنان مي گفت نمي تواند 
قرضش را برگرداند. با يكديگر مشاجره كرديم و 
من براي اينكه او را بترسانم چند ضربه چاقو به 
سمتش پرتاب كردم. قصدم كشتن او نبود و هنوز 
هم باورم نمي شود كه بر سر اين مسئله پيش پا 
افتاده دوستم جانش را از دست داده است. هدفم 
اين بود كه او را بترسانم و زهر چشم بگيرم اما او 
به دليل شدت جراحات فوت شد و من تبديل به 
قاتل شدم. متهم گفت: بعد از قتل قصد فرار داشتم 
و چاقوي خون آلود را داخل كانال آب انداختم اما 
شاهدان و اهالي محل به تعقيبم پرداختند و مانع 
فرارم شدند. حاال كه دســتگير شده ام به شدت 
پشــيمانم و عذاب وجدان دارم و مدام خودم را 
سرزنش مي كنم كه چرا با چاقو به سراغ دوستم 
رفتم و نتوانستم خشمم را در آن لحظه كنترل 
كنم. متهم به قتل پس از اقرار به جنايت با دستور 
بازپرس جنايي تهران بازداشت شده و براي انجام 
تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.

جوان طلبكار دوست بدهكارش 

را در درگيري به قتل رساند 

اخطار الزم براي رفع آلودگي تره بار زيبادشت داده شد
روابط عمومي شــهرداري منطقه22 تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان »جلوي ميدان تره بار زيبادشت بسيار آلوده است.« در ستون 
»با مردم« روز 4شهريورماه پاسخ داده اســت: شهرداري ناحيه يك 
منطقه22 نسبت به نظافت محل مذكور اقدام نموده و اخطار الزم به 
مسئولين ميدان تره بار مذكور جهت پيشگيري از آلودگي در بيرون و 

داخل ميدان داده شده است.

برگزاري مانور آتش نشاني دزفول پايان خوشي نداشت 
و به جانباختن يكي از آتش نشانان هنگام تمرين نجات 

غريق منجر شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه صبح روز پنجشنبه 
در دزفول اتفاق افتاد. ماجــرا از اين قرار بود كه 30نفر 
از آتش نشــانان اين شــهر در مانوري كه به مناسبت 
روز آتش نشــان در بوستان ســاحلي علي كله برگزار 
مي شد شركت كرده بودند. اين مانور در 3حوزه حريق، 
كوهستان و نجات غريق بود. گروهي از آتش نشانان در 

حال انجام مانور نجات غريق بودند كه ناگهان يكي از 
آتش نشــانان كه به عنوان فرد غرق شده زير آب رفته 
بود، دچار حادثه شد. وقتي آتش نشانان ديگر از واقعي 
بودن اين حادثه با خبر شدند همه تالش شان را كردند تا 
بتوانند همكارشان را نجات دهند، اما كار از كار گذشته 
بود. آتش نشاني كه قرار بود نقش غريق را در مانور داشته 

باشد، واقعا غرق شده بود.
عبدالحسين معظم فر، مديرعامل آتش نشاني دزفول در 
اين باره گفت: يكي از آتش نشانان دزفولي به نام حسين 

صفري، هنگام اجراي مانور عملياتي امداد و نجات دچار 
حادثه شد. وي ادامه داد: مانور آتش نشاني با حضور 30 
آتش نشان در بوستان ساحلي علي كله برگزار شد كه 
شامل حريق، كوهستان و نجات غريق در رودخانه بود 
و براي اجراي مانور نجات غريق يك نفر از آتش نشانان 
به عنوان فرد غرق شده زير آب رفت ولي دچار حادثه شد 
و جان خود را از دست داد. او ادامه داد: كپسول اكسيژن 
نيز براي مواقع ضروري براي نيروها درنظر گرفته شده 
بود ولي علت اســتفاده نكردن فرد حادثه ديده از اين 

كپسول مشــخص نيســت و علت اين حادثه توسط 
كارشناسان در دست بررسي است.

كارگر سوپرماركت كه شب ها در آنجا مي خوابيد در جريان آتش سوزي شبانه در ميان 
دود و آتش جانش را از دست داد.

به گزارش همشهري، ســاعت 3:55 بامداد ديروز به آتش نشاني تهران خبر رسيد 
كه مغازه اي دچار آتش سوزي شده اســت. اين مغازه در خيابان الوند واقع شده و با 
وجود اينكه كركره آن پايين بود اما از منافذ آن دود به بيرون مي آمد و نشان مي داد 
آتش سوزي هولناكي در جريان است. در اين شرايط بود كه آتش نشانان با برش دادن 

بخشي از كركره مغازه تالش كردند به كانون آتش سوزي راه پيدا كنند.
سيدجالل ملكي، ســخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره گفت: به دنبال اعالم 
آتش سوزي در يك سوپرماركت، آتش نشــانان 3ايستگاه راهي محل حادثه شدند. 
آنجا مغازه اي 30متري بود و وقتي همكارانم كركره را برش دادند دود زيادي بيرون 
زد. آنها با استفاده از تجهيزات ويژه وارد مغازه شدند و عمليات اطفاي حريق آغاز شد.

او در ادامه گفت: در داخل مغازه، پشــت در كركره اي يك موتورسيكلت قرار داشت 
و بخش هاي مختلفــي از مغازه آتش گرفته بــود. درحالي كــه همكارانم در حال 
خاموش كردن شعله هاي آتش بودند با جواني حدود 27ساله كه بي حال روي زمين 
افتاده بود مواجه شدند و او را از آنجا خارج كردند. بررسي ها نشان مي داد اين كارگر 
افغان شب ها آنجا مي خوابيد و به دليل دود شديد دچار حادثه شده بود كه امدادگران 

اورژانس تأييد كردند وي جانش را از دست داده است.
ملكي ادامه داد: دقايقي بعد با خاموش شــدن شــعله هاي آتش و ايمن سازي  آنجا 

عمليات به پايان رسيد و پيكر قرباني به پزشكي قانوني منتقل شد.
براساس اين گزارش، علت وقوع اين حادثه در دست بررسي است.

وضعيت وخيم يك بيمار قلبي باعث شــد امدادگران اورژانــس تالش كنند در 
كوتاه ترين زمان ممكن بر بالين بيمار حاضر شــوند اما واژگوني آمبوالنس باعث 

جانباختن يكي از امدادگران و مصدوميت ديگري شد.
به گزارش همشهري، روز پنجشنبه به اورژانس يزد اعالم شد كه فردي دچار ايست 
قلبي و تنفسي شده و جانش در خطر است. لحظاتي پس از اين تماس بود كه 2نفر 
از امدادگران اورژانس سوار بر يك آمبوالنس راهي محل حادثه در منطقه تقي آباد 
ابركوه شدند. به دليل شرايط فرد بيمار امدادگران وظيفه شناس تالش كردند تا در 
كوتاه ترين زمان ممكن خود را به آنجا برسانند اما در ميانه راه آمبوالنس به داليل 

نامعلومي واژگون شد.
دقايقي پس از اين حادثه بود كه ماجرا به مركز اورژانس گزارش شد و گروه ديگري 
از امدادگران اورژانس براي امدادرساني به همكاران شان راهي محل حادثه شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان مي داد يكي از امدادگران در دم جان خود را از دست داده و 

ديگري نيز دچار جراحت هايي شده بود.
پيمان صابريان، رئيس سازمان اورژانس كشور با اعالم جزئيات اين حادثه گفت: 
هنوز علت دقيق حادثه مشخص نيســت و قرار است كه پس از انجام بررسي هاي 
الزم علت جانباختن اين تكنســين عزيز به ما اعالم شود. البته تا جايي كه اطالع 
داريم آمبوالنس نو بوده و مشكلي نداشته است. وي ادامه داد: از آنجا كه اين حادثه 
دلخراش براي يكي از تكنسين ها رخ داده اســت، پيگير شهيد محسوب شدن او 
هستيم و مستندات آن به سازمان ها ارائه خواهد شــد. وي همچنين درگذشت 

اين تكنسين را به همكاران اورژانس كشور و خانواده محترم ايشان تسليت گفت.

  كشف جسد 2مرد 
 در پايتخت 

با كشف اجساد 2مرد در پايتخت، تحقيقات تيم 
جنايي براي رازگشايي از معماي مرگ آنها آغاز 

شده است.
به گزارش همشهري، ساعت 6صبح پنجشنبه 
هشــتم مهرماه، كارگران فضاي سبز نزديك 
ورزشــگاه شــهيد كاظمي در اتوبان آزادگان، 
چشمشان به جســد مردي افتاد كه در فضاي 
سبز رها شده بود. آنها با پليس تماس گرفتند 
و طولي نكشيد كه مأموران كالنتري خاني آباد 
نو در محل حادثه حاضر شدند. جسد متعلق به 
مردي حدودا 45ساله بود كه با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها نشان مي داد 
كه او يكي از اتباع افغانستان است و زمان زيادي 
از مرگش نمي گذرد. يافته هاي كارآگاهان نشان 
مي داد كــه او در همان محــل و درجريان يك 
درگيري كشته شده است. گزارش اين جنايت 
به قاضي محمد تقي شــعباني، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شد. با دستور قاضي جسد به پزشكي 
قانوني انتقال يافت تا با انجام تحقيقات بيشتر 
هويت مرد افغان شناســايي و قاتل يا قاتالن او 

دستگير شوند.
اما همچنان كــه كارآگاهان جنايي ســرگرم 
تحقيق در پرونده قتل مرد افغان بودند، حوالي 
ساعت 10صبح پنجشنبه به قاضي جنايي خبر 
رسيد كه جسد مرد ديگري حوالي يافت آباد پيدا 
شده است. جسد اين مرد در محله 45متري زرند 
و كنار اتوبان پيدا شده بود. آثار جراحات زيادي 
روي دستش وجود داشت. به گفته تيم پزشكي 
كه در صحنه جرم حضور داشتند زمان زيادي 
از مرگ مرد جوان نمي گذشت.  مداركي وجود 
نداشت كه هويت وي را فاش كند. در اين شرايط 
جسد مرد مجهول الهويه به پزشكي قانوني انتقال 
يافت تا علت اصلي مرگ وي مشخص و با انجام 
تحقيقات هويت وي نيز فاش شود. از سوي ديگر 
بازپرس جنايي دســتور بررســي دوربين هاي 
مداربسته در اطراف محل كشف جسد را صادر 

كرد تا اسرار اين حادثه مرگبار نيز فاش شود.

جان باختن آتش نشان دزفولي در مانور

درگيري مرگبار 2رقيب عشقي
درگيري 2بچه محل بر ســر دختري جوان، جنايتي 

هولناك را رقم زد.داخلي
به گزارش همشهري، اين حادثه بامداد پنجشنبه هشتم 
مهرماه در يكي از محله هاي تهــران رخ داد. وقتي قاضي محمدتقي 
شــعباني، بازپرس جنايي تهران و تيم جنايي در محل حادثه حاضر 
شدند، مشخص شد كه پسري 23ســاله در جريان يك درگيري با 
ضربات چاقو زخمي شــده و پس از انتقال به بيمارستان جانش را از 

دست داده است.
تيم تحقيق متوجه شد كه عامل جنايت جواني 20ساله است و قاتل و 
مقتول هردو در يك محله زندگي مي كردند و درگيري آنها بر سر يك 
دختر بوده است. هرچند هويت عامل جنايت شناسايي شده بود اما 
وقتي مأموران به خانه اش رفتند، معلوم شد كه وي فراري شده و كسي 
از مخفيگاهش خبر ندارد. در ادامه مأموران به سراغ همان دختري 

رفتند كه قاتل و مقتول بر سر او باهم درگير شده بودند. 
اين دختر جوان شاهد درگيري آنها بود و پس از حضور در دادسراي 
جنايي تهران به قاضي پرونده گفت: چند وقت قبل با پسر 20ساله اي 
به نام شاهين آشنا شدم. روز حادثه با شاهين قرار داشتم و وقتي سر 
قرار حاضر شدم، او سوار بر ماشينش از پاركينگ خانه شان خارج شد 
و من هم سوار شدم تا به گردش برويم اما هنوز مسافت زيادي نرفته 
بوديم كه ناگهان پسري جوان كه از بچه هاي محله  مان بود راهمان را 
سد كرد. او سوار ماشين خودش بود و ناگهان مقابل ماشين شاهين 
پيچيد و پياده شد و به سمت شاهين حمله كرد. به شدت عصباني بود و 
مدام به من مي گفت كه بايد شاهين را رها كنم. دختر جوان ادامه داد: 
من او را مي شناختم و متوجه شده بودم كه قبال چند باري قصد داشت 
با من دوست شود. ظاهرا آن روز وقتي مرا سوار بر ماشين شاهين ديده 
بود، به شدت عصباني شده و ما را تعقيب كرده و در نهايت سد راهمان 

شــده بود. او خيلي عصباني بود و حرف هايش باعث شد كه شاهين 
عصباني و با وي درگير شود. او با چاقويي كه همراهش بود به مقتول 
ضرباتي زد و وقتي پســر جوان زخمي شد، وحشت زده پشت فرمان 

ماشينش نشست و حركت كرد.
من هم مات و مبهوت داخل ماشين نشسته بودم تا اينكه شاهين كمي 
كه از محل درگيري دور شد توقف كرد و از من خواست از ماشين پياده 
شوم. من هم وحشت زده پياده شدم و ديگر خبري از او ندارم. با اين 
حال اميدوار بودم كه پسري كه چاقو خورده زنده بماند اما ساعتي بعد 
خبردار شدم كه او فوت كرده است. من از آن روز به بعد ديگر تماسي 

با شاهين نداشتم و نمي دانم كجا رفته است. 
پس از تحقيق از دختر جوان و روشن شدن حقايق ماجرا، نام شاهين 
در فهرست افراد تحت تعقيب قرار گرفت و تالش براي دستگيري او 

ادامه دارد.

جنايت به خاطر طلب 
يك ميليون توماني
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درهاي موزه اسكار پس از ۹سال انتظار، پنجشنبه 
گذشته به روي مردم باز شد.

به گزارش همشهري، موزه آكادمي علوم و هنرهاي 
سينما )اسكار( ۹ســال پس از اعالم پروژه، 4سال 
پس از نخستين ضرب االجل اعالم شده و با گذشت 
5ماه از آخرين تاريخ برنامه ريزي شده براي افتتاح، 
سرانجام از روز 30سپتامبر)8مهر( درهاي خود را به 

روي عموم باز كرد.
در مراســم افتتاح موزه اســكار ستاره هاي سينما، 
كارگردانان و بازيگران حضور داشــتند. از سينماي 
ايران اصغر فرهادي برنده 2جايزه اســكار به همراه 
دخترش ســارينا فرهادي از مهمانان اين مراســم 

بودند.
اولين چيزي كه به محض ورود به موزه اسكار توجه 
بازديدكنندگان را به خود جلب خواهد كرد، بروس 
است؛ كوسه اي 548كيلوگرمي و 7.6متري از فيلم 

آرواره ها كه 46سال پيش ساخته شد. بروس از نوامبر 
گذشته)آبان - آذر۹۹( به خيال اينكه موزه اسكار در 
 ماه آوريل)فروردين - ارديبهشــت1400( افتتاح 
خواهد شد، بر فراز پله برقي اصلي موزه آويخته شد.

در نمايشــگاه ويژه مراســم افتتاحيه موزه اسكار 
از آثار هايائــو ميازاكي، انيماتور افســانه اي ژاپني 
تجليل خواهد شد و ديگر نمايشــگاه ها به بررسي 
آثار كارگرداناني چون اســپايك لي و پدرو المودوار 

مي پردازند.
برخي گالري هاي اين موزه روي جوايز اسكار تمركز 
دارند و تنديس ها و ســخنراني برندگان را در طول 
دهه هاي گذشته با پروژكتور روي ديوارهاي گالري به 
نمايش مي گذارند. در اين موزه لباس هاي مخصوص 
 The Wizard( فيلم هايي چون جادوگر شــهر اُز
of Oz( و جادوگر )The Wiz( ازجمله كفش هاي 
ياقوتي جودي گارلند نيز به نمايش گذاشته خواهد 

شــد. موزه اســكار همچنين به مناقشات مختلف 
ازجمله نبود تنوع نژادي در تاريخ سينما و جنبش 
مي تو كه موارد آزار جنسي را افشا كرد هم مي پردازد.

خبر راه اندازي و افتتاح موزه اســكار نخســتين بار 
در ســال2012 اعالم شــد. قرار بود ايــن موزه در 
سال2017 پذيراي بازديدكنندگان باشد اما ابتدا با 
چند تأخير متداول براي پروژه اي در اين ابعاد روبه رو 
شد و بعد به دليل شيوع كرونا عمال از افتتاح بازماند.

موزه اسكار كه توســط رنزو پيانو، معمار برجسته 
ايتاليايي طراحي شده، يك فضاي 28هزار مترمربعي 
دارد كــه از 2ســاختمان در مجاورت مــوزه هنر 
لس آنجلس كانتي تشكيل شده است، يكي جديد و 
ديگري قديمي. ساختمان قديمي با چند پل هوايي 
به ســاختمان جديد متصل مي شود كه شامل يك 
ســالن تئاتر يك هزارنفره در داخل گوي شيشه اي، 

فوالدي و بتني ظاهرا معلق است.

افتتاح موزه اسكار با حضور فرهادي 

ناپلئونوگالدياتور2؛پروژههاي
بعديرايدلياسكات83ساله

رايدلياسكات،همچناندر83سالگيفيلمسازيپركاراست.
ویدرسال2021با2فيلممهم»آخريندوئل«و»خانهگوچي«،
درعرصهسينماحضوريفعالداشتهاست.بهنوشتهامپاير،
اسكاتدرطولبيشاز5دههفعاليتســينمايي،فيلمهاي
مهمينظير»بيگانه«،»بليدرانر«وگالدياتورراساختهاست.او
همچنانفيلم»كيتبگ«راكهاثريسينماييدربارهناپلئون
استبهزوديروانهبازارخواهدكردواخيرانيزازاتمامنگارش
فيلمنامهايخبردادهكهقراراســت،زمينهسازساختفيلم

گالدياتور2شود.
فيلمهاي»آخريندوئل«و»خانــهگوچي«)اينآخريبابازي
ليديگاگا(،قراراستبهترتيبدرماههاياكتبرونوامبرسال
جارياكرانشوند.درادامهرايدلياسكاتبرفيلم»كيتبگ«
متمركزخواهدشدكهدرآنداستانبهقدرترسيدنناپلئون
درفرانسهروايتميشود.رايدلياسكاتدر»كيتبگ«دوباره
باجوديكامرهمكاريخواهدكــرد؛خواكينفونيكسنيزبه
عنوانبازيگراصلياينفيلم،ايفاينقــشمیكند.رايدلي
اســكات،درباره»كيتبگ«ميگويد:دراينفيلممابهاين
پرســشپرداختهايمكهچراناپلئونتاايناندازه،بهژوزفين

)برايرسيدنبهقدرت(نيازداشتهاست؟
درحاليكهپروژه»كيتبگ«باموضوعناپلئون،پروژهبسيار
سختوسنگينياست.اسكاتهمچنينساختفيلميرادر
ادامهفيلمگالدياتوردرذهــندارد؛اواخيرادراينبارهگفته
اســت:منفيلمنامهگالدياتوربعديرانيزنوشتهام.بنابراين
زمانيكهفيلمناپلئونراساختم،گالدياتورنيزآمادهساخت

خواهدبود.
انتظارميرودفيلم»گالدياتور2«درادامهداستانفيلمموفق
گالدياتور)2000(ساختهشــود.داستاناينفيلمبرلوسيوس
پسرلوسيالوبرادرزادهكمودوسمتمركزاست.درفيلماصلي
گالدياتور،خواكينفونيكسدرنقشكمودوسوكانينيلسن
درنقشلوسيالبازيكردهبودند.تهيهكنندگان»گالدياتور2«
اعالمكردهاندكهدراينفيلمازنظرزماني،بهوقايعيطی25تا
30سالپسازوقايعفيلماصليگالدياتورپرداختهميشود.

درفيلماصليگالدياتوركهدرسال2000توسطرايدلياسكات
ساختهشدهبود،راســلكرودرنقشماكسيموسدسيموس
مريديوس،يكژنرالسابقروميبازيكردهبودكهقصدداشت
ازكمودوس)بابازيخواكينفونيكــس(بهدليلغصبتاجو
تختامپراتوريوكشــتنخانوادهوواداركردنشبهبردگي،
انتقامبگيرد.ماكسيموسبرايرسيدنبهاينهدف،گالدياتور
ميشــودودرمبارزاتيخودرامطرحميكندودرنهايتدر
مبارزهگالدياتورهادركليسئومشهررمشركتميكند.فيلم
اصليگالدياتوربامرگماكسيموسمدتكوتاهيپسازكشتن

كمودوس،پايانمييابد.
پيشنهاداتبســياریبرايداســتانگالدياتور2ارائهشده
بود،حتينيككيوفيلمنامهاينگاشــتهبودكهبراساسآن
ماكسيموس،حياتيدوبارهمييابدوازسويخدايانروميبه
زمينفرستادهميشودتاباحضرتعيسيمسيح)ع(مبارزه
كندوجلويرواجمسيحيترابگيرد.درسال2017نيزاسكات
بااشارهبهاينكهميداندچطورماكسيموسرادوبارهبهداستان
بازگرداند،ايدهزندهكردندوبارهماكسيموسرادرگفتوگويي
مطرحكردهبود.امادرژوئن2019والترافپاركزوالئوريمك
دونالدتهيهكنندگانگالدياتور2اعالمكردندكهپيتركريگ،
درحالنگارشداستانفيلمنامه»گالدياتور2«استوبراساس
اينفيلمنامهرويدادهايايناثرجديدسينمايي،25سالپساز
حوادثفيلماصليگالدياتورشروعميشود.پيتركريگ،پيش
ترنيزدرنگارشفيلمنامه»تاپگان:ماوريك«بابازيتامكروزو

فيلمشهركوچكبابازيبنافلكهمكاريكردهبود.

فرحنازدبلشكینگاه
مترجم

فتحعلياويسيبستریاست
 ديروز صفحه اينستاگرامي كه توسط نزديكان فتحعلي اويسي مديريت مي شود، تأييد كرد كه اين بازيگر 
به دليل مشكالت جسمی در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري است. همچنين چند تن از همكاران 

اين بازيگر  از مردم براي شفاي او تقاضاي دعا كردند.
به گزارش همشهري، فتحعلي اويسي؛ بازيگر بيش از 50فيلم سينمايي و بيش از 30مجموعه تلويزيوني است. 
او در كارنامه هنري خود كارگرداني 4اثر سينمايي را نيز دارد. قدغن ساخته عليرضا داوودنژاد در سال1357 
نخستين و بازگشت لوك خوش شانس ساخته مجيد كاشي فروشان در سال 13۹2 آخرين فيلمي است كه 
با بازي فتحعلي اويسي ساخته شده است. هامون، ناخدا خورشيد، جهان پهلوان تختي، دلشدگان، هي جو، 
بشارت منجي و سرب از فيلم هاي شاخص و سريال هايي چون دليران تنگستان، سربداران، كوچك جنگلي، 
كاكتوس، بدون شرح، كمربندها را ببنديم و واليت عشق از سريال هاي به يادماندني با حضور فتحعلي اويسي 

محسوب مي شوند. روزنامه همشهري براي اين بازيگر محبوب آرزوي سالمتي دارد.

ســرانجامباحكموزيرفرهنگوارشاد
اســالمي،محمدخزاعيبهعنوانرئيسگزارش

سازمانامورســينماييوسمعيبصري
منصوبشد.چهارشــنبههفتهگذشته،محمدمهدي
اسماعيلييكيازمهمترينتصميماتروزهايشروع
كارشدرسمتوزيرارشاددولتسيزدهمرااخذكردو
سكانسازمانسينماييرابهدستمحمدخزاعيسپرد.
اززمانيكهمحمدمهدياســماعيليتوانســتبراي
نشستنبرصندليوزيرارشــادازمجلسرأياعتماد
بگيرد،اينپرسشمطرحشدكهاوچهكسيرابهعنوان
رئيسسازمانسينماييبرميگزيندتابتواندبرنامههاي
اسماعيليودولتسيزدهمرادرحوزهسينماپيشببرد.
مثلهميشه،چندينناممختلفباكارنامههايمتفاوت
بهميانآمدكهباوجودبرخــيافتراقهادريكنكته

اشتراكداشتندوآنموردوثوقبود.
درنهايت،روزچهارشــنبهقرعهبهناممحمدخزاعي
افتادتاتالشكنددرشرايطيكهسينمايايرانيكي
ازبحرانيتريندورههايخــودراتجربهميكند،آنرا
بهسمتوسوييهدايتكندكهمطابقباسياستهاي

فرهنگيدولتسيزدهماست.

مديرانقالبيجوان
محمد خزاعي فدافن متولد سال 1355است و جزو مديران جوان 
انقالبي محسوب مي شود. با وجود جواني، خزاعي با سمت هاي 
مديريتي در ســينماي ايران بيگانه نيســت و پيش تر در سال 
13۹0و در زمان حضور جواد شمقدري در سازمان سينمايي، 
درحالي كه فقط 35سال داشت، دبير سي امين جشنواره فيلم 
فجر شده بود. همچنين وي از سال 138۹تا 13۹6دبيري دوره 
يازدهم تا پانزدهم )5دوره( جشنواره فيلم مقاومت را بر عهده 
داشته است. جز اينها، خزاعي تهيه كننده سينماست و از سال 
1383تاكنون تهيه كنندگي ۹فيلم را انجام داده اســت. فيلم 
جنجالي »قالده هاي طال« )ابوالقاســم طالبي، 13۹0( يكي از 
فيلم هايي است كه خزاعي تهيه كننده آن بوده است. اين فيلم 
كه به وقايع انتخابات ســال 1388مي پرداخت، با واكنش های 
زيادي همراه بود. ديگر فيلم مهمي كه خزاعي در اين ســال ها 
تهيه كرده، فيلم »به وقت شــام« )ابراهيم حاتمي كيا، 13۹5( 

است كه براي نخستين بار موضوع حضور مستشاری ايران در 
سوريه دستمايه فيلمي ســينمايي قرار گرفت. خزاعي با عالم 
سياست نيز بيگانه نيست و در انتخابات ششمين دوره شوراي 
اسالمي شهر تهران كه خرداد امسال برگزار شد، نامزد »ائتالف 
بزرگ براي مردم« )مورد حمايت جبهه پايداري( بود و با 3۹هزار 
و 2۹2رأي به عنوان آخرين عضو علي البدل شوراي شهر تهران 
انتخاب شد و از راهيابي به شورا بازماند. سمت هايي كه خزاعي 
طي سال هاي گذشته داشــته و روابط او با گروه هاي سياسي و 
فيلم هايي كه تهيه كرده نشــان از اين دارد كه او فردي مورد 
اعتماد است و احتماال همين مورد اعتماد بودنش باعث شده كه 
در وضعيت نابسامان فعلي سينما زمام امور به دستش سپرده 
شود. تجارب ســاليان گذشته نشــان مي دهدسينما حوزه اي 
است كه وزارت ارشــاد به تنهايي متولي آن نيست و گروه ها و 
سازمان هاي مختلف نسبت به اتفاقاتي كه در اين حوزه مي افتد 
حساس هســتند و درصورت صالحديد رأســا اقداماتي انجام 
مي دهند كه كار رئيس سازمان سينمايي را بسيار سخت مي كند 
و گاه حتي اعتبار او را نزد بدنه سينما و عموم جامعه زير سؤال 
مي برد.  اما حضور شخصي مثل محمد خزاعي  چه بسا باعث شود 
كه همه امور سينما صرفا از كانال سازمان سينمايي انجام شود .

اجرايضوابطوانتخابمديران
در حكم وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمي براي انتصاب محمد 
خزاعي به رياست سازمان سينمايي 12بند آمده كه از خزاعي 
خواسته شــده اين نكات مورد اهتمام وافر وي قرار گيرد. اين 

12بند عبارتند از:
1.برنامه ريــزي جهت حفــظ و انتقــال معــارف، ارزش ها و 
دستاوردهاي انقالب اسالمي از طريق آثار سينمايي و مستند 

در سطح جهان.
2. برنامه ريزي براي صدور مجوز، هدايــت، حمايت و نظارت 
درخصوص تأسيس و فعاليت كانون ها، انجمن ها ، مؤسسات و 

آموزشگاه هاي سينمايي.
3. تعيين ضوابط صدور پروانه توليــد و نظارت بر اعمال آن در 

ساخت آثار سينمايي و سمعي و بصري. 
4.تعيين ضوابط و نظــارت بر برگزاري جشــنواره هاي ملي و 

بين المللي سينمايي و مستند در كشور.
5. تعيين ضوابط شرايط شركت در جشــنواره هاي سينمايي 

خارج از كشور. 

6. تعيين ضوابط خريد و پخش آثار سينمايي و مستند خارجي. 
7. تربيت نســل جوان هنرمند باورمند به كشــور و انقالب با 
اســتفاده از ظرفيت آموزشــي و حمايتي مؤسسات وابسته به 
سازمان مانند مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، انجمن 

سينماي جوان ايران و... .
8.برنامه ريزي جهت حمايت از ســاخت آثار ســينمايي فاخر 
مبتني بر فرهنگ و تاريخ غني كشــور و رخدادهاي انقالب و 

دفاع مقدس. 
۹.حمايت هدفمند از توليدات سينمايي با استفاده از ظرفيت 
بنياد فارابي، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و انجمن 

سينماي جوان ايران.
10. تعامــل و حمايت از مجموعه هاي صنفي حوزه ســينما و 

مجموعه هاي برگزار كننده جشنواره هاي سينمايي در كشور.
11.افزايش سرانه سالن هاي سينمايي در كشور از طريق تعامل 
و تفاهم با مجموعه هاي مرتبط بخش خصوصي جهت ساخت و 

نوسازي سالن هاي سينما.
12. ســازماندهي وضعيت نمايش خانگي. آنچه در اين 12بند 
چشمگير است تأكيد وزير ارشــاد براي تعيين ضوابط مختلف 
از سوي رئيس سازمان ســينمايي است. اين در حالي است كه 
همين حاال هــم موضوعاتي همچون صدور پروانه ســاخت يا 
برگزاري جشنواره هاي سينمايي داراي ضوابط هستند، اما آنچه 
معموال مورد گله سينماگران است شفاف نبودن اين ضوابط و 

سليقه اي برخورد كردن با اين مقررات است.
 احتماال اجراي ضوابط فعلي يا تعيين ضوابط جديد جدي ترين 
چالش خزاعي نيســت بلكه اجراي ضوابط و عملي كردن آنها 

مي تواند آزموني بسيار سخت براي وي باشد.
يكي ديگر از تصميمات مهم خزاعي   تعيين مديران جديد براي 
بنياد سينمايي فارابي، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي 

و انجمن سينماي جوان ايران است.
 تعيين اين مديران مي تواند نشــان دهد كه سينماي ايران در 
4سال آينده به چه ســمتي خواهد رفت. همچنين درحالي كه 
بودجه فرهنگي كشور به دليل تحريم ها تقليل پيدا كرده، بايد 
ديد سازمان سينمايي حمايت از كدام فيلم ها و سينماگران را 
در دستور كار قرار مي دهد. توســعه زيرساخت هاي سينماي 
ايران كه سالن هاي سينما مهم ترينشان محسوب مي شود يكي 
ديگر از  مواردي است كه فكر رئيس سازمان سينمايي را به خود 

مشغول خواهد كرد.

   ايجاد تحرك انقالبي در همه بخش هاي سينما

پنجشنبهگذشــتهاولينروزكاريمحمدخزاعيتلقيميشدواوبا
حضوردرجمعمعاونان،مديرانكلومديرانمؤسســاتتابعهرسمًا
فعاليتخودرابهعنوانرئيسسازمانسينماييآغازكرد.خزاعيدر
اينجلسهدربخشيازسخنانشگفت:»سينمايايرانغنيوارزشمند
استوبعدازانقالباسالمياينسينماباتغييررويكردوافقها،جهشها
ودستاوردهايخوبيداشتهاستولياينبههيچوجهبهمعناينزديك
شدنبهاهدافوايدهآلهانيستودرگامدومانقالببهلزومحركت
برريلانقالبوايجادتحركانقالبيدرهمهبخشهايســينماوهنر
اعتقاددارموهمچنينبهضرورتتحولساختارها،مدلها،استراتژي
،كالبدشكافيودروندرمانيسينمانيازداريموبرايايجاداينتحول
بهتعبيررهبرينيازمندبازسازيانقالبيهستيم.«ويدربخشديگري
ازسخنانشافزود:»ماموريتهايجديدفرهنگيدولتدرحوزهسينما
توسطآقايدكتراسماعيليابالغشدهواينبرنامههابايدباكمكاهالي
سينماورسانهشــكلاجراييپيداكندكهبيشترينبخشدرجهت
تحققحلمشكالتاهاليسينماوبرونرفتازوضعيتموجوداست.
تقويتنيرويانســانيجديد،توجهجديبهمضامينانقالباسالمي،
دفاعمقدس،ديپلماســيفرهنگي،منافعمليوفيلمهاياجتماعي
وكمديبامضامينســالموخانوادهمحورقطعادردستوركارسازمان

سينماييخواهدبود.«

نگاهيبهسابقهرئيسجديدسازمانسينماييوچالشهايپيشروياو

مـرد مـورد  اعتمـاد 
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دوره جديد سياست ورزي در آلمان

انتخابات در آلمان برگزار شد اما فعال 
سرنوشت دولت مشخص نيست و بايد 
منتظر نتيجه مذاكــرات احزاب براي 
ائتالف ماند. اما هرچه باشد، انتخابات يك نتيجه مشخص داشته 
و آن پايان كار آنگال مركل، پس از 16سال حضور در قدرت است.

آلمان ها برخالف كشورهاي همسايه شان در غرب رودخانه راين، 
انقالبي هاي خوبي نيســتند. نتيجه انتخابات اخيــر بار ديگر اين 
مســئله را تاييد كرد. جايگاه احزاب چپ افراطي و احزاب راست 
افراطي در اين انتخابات بيش از پيش تضعيف شد. ثبات سياسي 
هميشه در آلمان يك اصل بوده است. تاريخ اين كشور، بزرگي اش و 
موقعيتش در قلب اروپا چاره ديگري برايش باقي نمي گذارد. مركل 
نماد ثبات در اقتصاد و سياست آلمان بود و اگر تصميم مي گرفت 
همچنان در قدرت بماند، بدون شك پيروز مي شد. اما آلمان نيازمند 
يك شروع دوباره بود و بعد از اعالم تصميم مركل براي پايان دادن به 
حضورش در قدرت، رأي دهندگان آلماني نشان دادند كه خواستار 

آغاز يك دوره جديد در سياست ورزي در كشور خود هستند.
در ظاهر به نظر مي رسد كه اتفاق تازه اي در فضاي سياسي آلمان 
نيفتاده؛ مثل هميشه رقابت بر سر كرسي صدراعظمي ميان 2حزب 
اصلي آلمان يعني حزب سوسيال دمكرات و حزب دمكرات مسيحي 
در جريان اســت. هر يك از اين دو حزب حدود يك چهارم از آرا را 
به دست آورده اند؛ البته حزب سوســيال دمكرات اندكي بيشتر از 
رقيب خود. اگر روزي اين دو حــزب در رقابت انتخاباتي در آلمان 
شكست بخورند، بدون شك برابر با وقوع يك انقالب در اين كشور 
است. اما همان طور كه اشاره شد، آلمان ها انقالبيون خوبي نيستند. 
مهم ترين تغييري كه در فضاي سياسي آلمان اتفاق افتاد، جدايي 
از سيستم ائتالف 2حزبي است كه طي دهه هاي اخير هميشه در 
آلمان اتفاق افتاده است. اكنون آلمان براي تشكيل دولت، يه يك 
ائتالف 3حزبي نياز دارد. 2حزب سوســيال دمكــرات و دمكرات 
مســيحي باالترين آرا را كســب كرده  اند اما واقعيت اين است كه 
جايگاه آنها در فضاي سياســي آلمان تضعيف شده است. درست 

است كه اين دو حزب همچنان مي توانند تحت يك ائتالف دوگانه 
به رهبري حزب سيوسيال دمكرات، دولت تشكيل دهند اما تحليل 
آرا نشان مي دهد جامعه آلمان ديگر به سكون و كرختي حكمراني 

در آلمان تحت هدايت اين دو حزب راضي نيست.
همان طور كه برتولت برشــت در يكي از آثار خود نوشــته است، 
»قدرتمندان هميشه قوي و ضعيف تر ها هم هميشه ضعيف باقي 
نمي مانند.« سبزها 14.8درصد از آرا و حزب دمكرات 11.5درصد 
آرا را كســب كرده اند. به عبــارت ديگر اين دو حــزب روي هم، 
26.3درصد از آرا را به دست آورده  اند كه  از رأي هر يك از دو حزب 
بزرگ تر، بيشــتر است. اگر ســبزها و دمكرات ها در سياست هاي 
خود اشتراك نظر داشتند، قطعا ائتالف آنها مي توانست در آلمان 
تغييرات بزرگ به وجود آورد. يك سيســتم ائتــالف 3حزبي، در 
شــرايطي كه 2حزب آن قدرت برابــر دارنــد، مي تواند به حزب 
سوم جايگاه ويژه دهد. اگر ســبزها عاقالنه رفتار كنند و در چنين 
ائتالفي وارد شــوند، مي توانند بر فضاي اجتماعي، تكنولوژيك و 
زيست محيطي آلمان و حتي اروپا اثرگذار باشند. اين مي تواند نقطه 

آغاز يك سياست فعال براي سبزها در صحنه اروپا باشد.
چالش هاي حكومت داري بعد از مركل همان چالش هاي گذشته 
است؛ چالش هايي كه در قرن بيست و يكم همچنان در برابر كشورها 
قرار دارد؛ چه اتفاقي در نهايت براي مــا و زمين در عصر تغييرات 
اقليمي خواهد افتاد؟ ويروس ها با ما چــه خواهند كرد؟ تغييرات 
تكنولوژيك تا كجا ادامه خواهند داشــت؟ رويارويي قريب الوقوع 
ميان 2قدرت بزرگ جهاني يعني آمريــكا و چين، چه تأثيري بر 
سرنوشت ديگر كشورها خواهد گذاشــت؟ بر اين اساس، مي توان 
گفت كه دولت جديد آلمان هم در داخل و هم در عرصه سياست 

خارجي با چالش هاي جدي روبه رو خواهد شد.
انتخابات امسال آلمان يك تغيير نسلي هم در بر داشت. نسل جديد 
سياســتمداران در آلمان جوان تر و در نتيجه كم تجربه تر هستند. 
بايد پذيرفت كه جهان در حال گذراندن تغييرات بزرگ و مهمي 
است و در اين ميان، اروپا و آلمان هم استثنا نيستند. مردم آلمان 
نظر خود را از طريق صندوق هاي رأي اعالم كرده اند و انتخاب شان 
هم بد نبوده است. جامعه آلمان تصميم گرفته از سكون و كرختي 
در سياست عبور كند. دهه كنوني كه به انتها برسد، آلمان و اروپا با 
يك دنياي به كلي جديد روبه رو خواهند بود. بايد ديد دولت جديد 

آلمان چگونه اين كشور را در ميانه  تغييرات راهبري خواهد كرد.
Project Syndicare :منبع

 يوشكا فيشر
وزير خارجه پيشين آلمان

كيوسك

 اين روزها نام اردن و سوريه 
در خبرهــا و گزارش هــاي گزارش

متعــددي بــه يكديگر گره 
خورده است؛ 2كشــور عربي همسايه كه با 
آغاز بحران داخلي سوريه در سال2011 از 
همديگر فاصله گرفته و به 2كشور متخاصم 
تبديل شدند. ريشه اين دشمني، دفاع تمام 
قد اردن از نيروهاي تروريســتي بود كه با 
حمايت مالي كشورهاي عربي خليج فارس 
وارد ســوريه شــده و با ارتش اين كشــور 
مي جنگيدند. حاال اما با گذشت 10سال از 
آن زمان و شكست تروريســم در سوريه، 
شرايط به كلي تغيير كرده است. نشانه هايي 
از ايــن تغييــر بنياديــن را مي تــوان در 
تصميم هاي سياسي و حاكميتي اردن، طي 
كمتر از يك ماه گذشــته مشــاهده كرد؛ 
بازگشــايي گذرگاه زميني با ســوريه، از 
ســرگيري فعاليت خطوط هوايــي و البته 
ميزباني از وزير دفاع دولت بشار اسد در امان. 
ايمن الصفدي، هفته گذشــته در پاسخ به 
سؤال خبرنگار شبكه الشرق سعودي مبني 
بر اينكه چرا رويكرد اردن نسبت به سوريه 
تغيير كرده اســت؟ گفت: مــا نمي توانيم 
مسئول اشتباهات استراتژيك قدرت هاي 
غربــي در منطقه خود باشــيم، چرا كه در 
نهايت هزينه آنها بــر مردم منطقه تحميل 
مي شود. از ديد اردن، سوريه به ثبات الزم 
براي از سرگيري روابط با همسايگان دست 
يافتــه اســت و مــا مســئوليت داريم در 
هموارسازي مســير بازگشت اين كشور به 

جهان عرب تالش كنيم.

عادي سازي  اقتصادي و كريدور گاز
رفتار محافظه كارانه دولت اردن در برقراري 
روابط با دمشــق نشــان مي دهد همچنان 
نگراني هايــي دربــاره واكنــش احتمالي 
برخــي از كشــورهاي منطقــه و جهان 
نســبت به عادي ســازي  وضعيت سوريه و 
رفع تحريم هاي اين كشــور وجــود دارد؛ 
تحريم هايي كه از ســال2012 به شــكلي 
بسيار محدود آغاز شد و سرانجام در دوران 
ترامپ، با وضع قانون ســزار بــه اوج خود 
رسيد. بر اين اســاس به نظر مي رسد اردن 

در گام هــاي اوليه بر عادي ســازي  روابط 
اقتصادي 2كشــور تأكيد داشــته و فعال 
تمايلي بــراي برقراري روابط سياســي يا 
امنيتي چشمگيري با سوريه ندارد. از سوي 
ديگر بايد توجه داشت كه سوريه، موقعيتي 
اســتراتژيك بــراي اقتصــاد اردن دارد؛ 
موقعيتي كه طي يك دهه گذشته به دليل 
ناآرامي هاي داخلي عمال ناكارآمد شده بود. 
مهم ترين مســير ترانزيت كاالهاي اردن 
به ســوي لبنان، تركيه و حتي كشورهاي 
شــرق اروپا از داخل ســوريه مي گذرد. تا 
پيش از آغاز بحران سوريه، روزانه نزديك 
به 500كاميون اردني از اين مســير براي 
حمل ونقــل كاال اســتفاده مي كردند. به 
گزارش شــبكه الجزيره، انســداد كريدور 
ســوريه طي يك دهه گذشــته نزديك به 
20ميليارد دالر خســارت به اقتصاد اردن 
وارد كرده اســت. حاال با گشايش رسمي 
گذرگاه جابر-نصيب بار ديگــر اميدها به 
احياي اين كريــدور بازرگاني زميني زنده 
شده اســت. به نوشــته روزنامه رأي اليوم، 
2كشور از ابتداي سال ميالدي2021، بدون 
اعالم رســمي و به دور از توجه رســانه ها، 

تجارت از طريق اين گذرگاه را آغاز كرده اند. 
اين تجارت تا كنون بيش از 66ميليون دالر 
ارزش داشته اســت؛ رقمي ناچيز اما براي 
شــروع اميدواركننده. به منظور مقايســه 
ظرفيت هاي واقعي اين گذرگاه با وضعيت 
كنوني كافي است بدانيم حجم تجارت ثبت 
شــده از اين گذرگاه در سال2020 بيش از 

500ميليون دالر بوده است.
 بدون شك مهم تر از تمام اينها، تالش اردن 
و برخــي ديگر از كشــورهاي منطقه براي 
پيوستن سوريه به كريدور گاز عربي است؛ 
كريدوري كه مي تواند اقتصاد كشــورهاي 
شــرق جهان عــرب را متحول كنــد. اين 
كريدور بخشي از پروژه شام جديد است كه 
براي نخســتين بار در دوران نخست وزيري 
حيدرالعبادي، در عراق مطرح شــد و حاال 
توسط مصطفي الكاظمي، پيگيري مي شود. 
او تا كنون در چندين نشســت با عبدالفتاح 
سيسي، رئيس جمهور مصر و ملك عبداهلل 
پادشــاه اردن، جزئياتي را از نقشه و نحوه 
اجراي اين كريدور اعالم كرده است. بر اين 
اساس، 4كشور مصر، اردن، لبنان و سوريه 
با سرمايه گذاري مشترك مي توانند ضمن 

صــادرات انرژي به اروپاي شــرقي، بخش 
مهمي از نيازهاي اقتصادي خود را با تكيه به 
ظرفيت هاي يكديگر تامين كنند. ازجمله 
اين موارد، نياز جدي نيروگاه هاي برق لبنان 
و عراق به گاز مصر است. اما پروژه شام جديد 
با يك چالش جدي روبه رو است؛ تحريم هاي 
سوريه. هيچ يك از برنامه هاي زيرساختي 
شام جديد بدون عبور از خاك سوريه محقق 
نمي شود. اين در حالي اســت كه هرگونه 
همكاري اقتصادي با اين كشــور مشمول 
تحريم هاي سخت وزارت خزانه داري آمريكا 
خواهد بود. بر اين اساس، اردن رايزني هاي 
فشرده اي را در سطوح عالي با دولت جديد 
آمريكا براي كاهش تحريم هاي سوريه آغاز 
كرده؛ رايزني هايي كــه تا كنون در پرونده 
صادرات گاز مصر به لبنان موفق بوده است. 
درصــورت موفقيت اردن براي پيشــبرد 
رايزني هاي منطقه اي و بين المللي، سوريه 
عالوه بر كسب درآمدهاي ترانزيتي جديد 
مي تواند 20الي 25درصد از كمبود منابع 
انرژي خود را هم با كمك مصر جبران كند. 
در حــال حاضر بســياري از مناطق تحت 
سيطره ارتش سوريه به دليل كمبود منابع 

انرژي روزانه بيش از 15ساعت قطعي برق 
دارند. اين در حالي اســت كه معضل برق 
استان ادلب)زيرنظر گروه تروريستي جبهه 
النصره( در سايه حمايت هاي تركيه تا حد 
قابل توجهي رفع شده است. به اين ترتيب 
مي توان گفت ســوريه يكــي از مهم ترين 
برندگان اجراي پروژه شام جديد و افزايش 

روابط اقتصادي با اردن خواهد بود.

تالش براي مهار ايران
دولت بايدن تا كنون نســبت بــه تمامي 
پرونده هاي منطقه خاورميانه به استثناي 
سوريه سياســت جديد خود را اعالم كرده 
اســت. اما درباره ســوريه، خبري از تغيير 
برنامه هاي ترامپ نيست. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، بايــدن مي خواهد با تدوام 
فشــارهاي اقتصادي و ممانعــت از ورود 
سرمايه هاي جديد به سوريه براي بازسازي، 
اين كشور را به زانو درآورد. اما اين سياست 
با برنامه هــاي اردن بــراي افزايش روابط 
اقتصادي با ســوريه، تاسيس خط لوله گاز 
در اين كشــور و... همخواني نــدارد. حال 
اين سؤال مطرح مي شــود كه چرا آمريكا 
در مقابل اين برنامه ها سكوت كرده و حتي 
در برخي نقاط)صادرات گاز به لبنان( چراغ 
سبز هم نشــان مي دهد؟ پاسخ اين سؤال 
به نفوذ منطقه اي ايران گره خورده اســت. 
ملك عبداهلل در مصاحبه اخير خود با شبكه 
سي ان ان با اشاره به تالش هاي اردن براي 
لغو تحريم هاي سوريه گفت: سياست هاي 
10سال اخير غرب، دمشق را به كانون نفوذ 
منطقه اي ايــران تبديل كرده اســت. اگر 
مي خواهيم سوريه به جهان عرب بازگردد، 
بايد درهاي اقتصادي خــود را به روي اين 
كشــور بگشــاييم. با توجه به اين سخنان 
مي توان گفت اردن تالش مي كند با اعطاي 
امتيازات ويژه، مواضع سياســي سوريه در 
سطح منطقه را دست كم تا حدودي تغيير 
دهد. اگرچه مشخص نيست سرنوشت اين 
اســتراتژي چه خواهد بود اما روشن است 
كه اردن تا كنون توانســته دولت بايدن را 
براي همراهي با اجراي سياست هاي خود 

همراه كند. 

اردن با ميانجيگري بين سوريه و آمريكا تالش مي كند همسايه عربي خود را به معادالت اقتصادي منطقه بازگرداند

اردن؛ دروازه عبور سوريه از تحريم

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود 
به بررســي وضعيت جنبش اعتراضي جوانان 
عراقي در دومين سالگرد آن پرداخته است. به 
نوشته اين روزنامه، اين جنبش با گذشت 2سال 
به دليل تفرقه شديد ميان گروه هاي معترض و 
عدم انسجام خياباني، ديگر توان سابق خود را از 

دست داده است. 

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

شكاف ميان دمكرات ها

سالگرد اعتراضات عراق

نيويورك تايمز در گزارش خــود، به اختالف 
شديد دمكرات ها براي رأي گيري درباره اليحه 
زيرساخت هاي جو بايدن رئيس جمهور آمريكا 
پرداخته اســت. طيف چپ دمكرات ها، با بدنه 
اين حزب براي رأي مثبت به اليحه حياتي بايدن 
همراهي نكرده اســت و نانسي پلوسي، رئيس 
دمكرات مجلس مجبور شده رأي گيري درباره 

اين اليحه را به تعويق بيندازد.

نگاه

دولت آمريكا در واپسين لحظات باقيمانده 
از مهلت تعيين تكليف بودجه، توانســت آمريكا

رأي الزم را از كنگــره بگيرد و از تعطيلي 
بگريزد. سال مالي جديد آمريكا از ديروز )اول اكتبر( آغاز 
شد و دولت اين كشور بايد تا پيش از نيمه شب بودجه را 
به تصويب كنگره مي رساند. بودجه ساالنه تصويب نشد، 
اما كنگره يك مجوز دو ماهــه به دولت داد تا به كار خود 
ادامه دهد. اگر دولت موفق نمي شد اين رأي را از كنگره 
بگيرد، پس از نيمه شب به حالت تعطيلي در مي آمد و 
صدها هزار كارمند دولت بايد به مرخصي اجباري بدون 

حقوق فرستاده مي شدند.
درصــورت تعطيلي دولــت، احتماال برنامه گســترده 
واكسيناسيون سراســري نيز مختل مي شد. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، ســازمان خدمات بهداشتي آمريكا 

اعالم كرده كه درصورت تعطيلي، مجبور است 43درصد 
كاركنان خود را به خانه بفرستد، اما اعضاي جمهوريخواه 
و دمكرات كنگره براي تصويب يك طرح بودجه دوماهه 
به توافق رســيدند. اين طرح كــه 15جمهوريخواه از 
آن حمايت كردند با 65رأي موافــق در مقابل 35رأي 
مخالف در سنا تصويب شد. مجلس نمايندگان هم آن را 

با 254رأي در برابر 1۷5رأي به تصويب رساند.
اگرچه از تعطيلي دولت جو بايدن جلوگيري شــده، اما 
مشكالت مالي دولت همچنان پابرچا خواهد بود. بايدن 

براي اجراي طرح هاي اقتصــادي كالن و پرهزينه خود 
كه قرار بود براي زيرســاخت هايي چون نوسازي پل ها، 
جاده ها و اينترنت اختصاص يابد، اكنون دچار مشــكل 
اســت. دولت بايدن طي هفته  جاري مذاكرات مهمي 
درباره اين بودجه ها با اعضاي كنگره خواهد داشت. طرح 
ترميم و نوسازي زيرساخت ها به يك بودجه يك تريليون 
دالري نياز دارد. همزمــان، وزارت خزانه داري آمريكا 
اعالم كرده كه دولت تا يك هفته ديگر به سقف استقراض 
فعلي خواهد رسيد. دولت آمريكا نمي تواند بيش از سقف 
مشخص شــده در قانون، پول قرض كند. درصورتي كه 
دولت نتواند بدهي ملي خود را پرداخت كند، اقتصاد اين 
كشور دچار شوك خواهد شد كه نتيجه فوري آن، وارد 
شدن شوك به اقتصاد جهاني است. مجلس نمايندگان 
كه در كنترل دمكرات هاســت هفتــه پيش به تصويب 
طرحي رأي داد كه هم منابع مورد نياز دولت براي ادامه 
كار را تامين و هم سقف استقراض فعلي را معلق مي كند، 
اما جمهوريخواهان كه در سنا دســت باال دارند، مانع 

پيشروي اين طرح شدند.

تقريبا دوسوم بزرگساالن در اتحاديه 
اروپا هر دو دوز واكسن خود را دريافت اروپا

كرده اند و اتحاديه اروپا، در اين زمينه 
در سراسر دنيا پيشرو است، اما اين آمار خيره كننده، 
واقعيت ناراحت كننده اي را پنهان مي كند: توزيع 
واكسن در اتحاديه كامال نابرابر است و شكاف بزرگ 

بين كشورها وجود دارد.
به گزارش سي ان ان، برخي كشورها، ازجمله مالت، 
 پرتغال و دانمارك، وضعيتــي بي نظير دارند و نرخ 
پوشش واكسيناسيون در آنها 90درصد است، اما در 
همين حال، كشورهايي مثل روماني و بلغارستان، 
به ترتيب فقط 33و23درصد بزرگساالنشان را كامال 
واكسينه كرده اند. مســئله، كمبود واكسن نيست. 
تمامي كشــورهاي اتحاديه اروپا به واكسن هايي 
كه اين اتحاديــه تأييد كرده، يعنــي فايزر، مدرنا، 
آسترازنكا و جانســون و جانسون دسترسي دارند. 
خود كشــورها هم اين اجازه را دارند هر واكســن 
ديگري كه دوســت دارند، تهيه كنند و در همين 
راســتا، مجارســتان براي نمونه واكســن روسي 

اسپوتنيك وي را تهيه كرده است.
ايوان كراســتف، اســتاد علوم سياســي و يكي از 
بنيانگذاران شــوراي اروپايي روابــط خارجي به 
سي ان ان گفته است: »آنها واكسن دارند. هر كسي 

كه بخواهد واكسن بزند مي تواند.«
كراستف اما به اين مسئله اشاره مي كند كه مثال در 
بلغارستان، مردم به خاطر مسائلي گوناگوني ازجمله 

بي ثباتي سياسي، رواج تئوري هاي توطئه و نداشتن 
اطمينان به مقامات، در اصل واكسيناسيون ترديد 

دارند.
هم بلغارستان و هم روماني شاهد اوج گيري موارد 
ابتال به كرونا در يك ماه گذشته بوده اند. روماني در 
يك هفته گذشته، 800مرگ را ثبت كرد كه معادل 
ميزان مرگ ومير در مــوج اول همه گيري در اين 

كشور بوده است.
مركز مقابله با گســترش بيماري هاي اروپا هشدار 
داده است كه كشــورهاي عضو اتحاديه بايد داليل 
ترديد مردم درباره واكسن را شناسايي و رفع كنند، 
چون درصورت تداوم اين وضعيت، كساني هم كه 
هر دو دوز واكســن را دريافت كرده اند در معرض 

خطر قرار خواهند گرفت.
ماه آينده، بلغارستان ســومين انتخابات پارلماني 
خود در ســال جاري ميالدي را برگــزار مي كند. 
2رأي گيري قبلي، در آوريل و جوالي، به بن بست 
رسيد و دولتي تشــكيل نشــد. در نتيجه، كشور 
ماه هاست درگير يك كارزار انتخاباتي است و فضايي 
براي مباحث ديگر وجود ندارد. كراستف گفته است: 
»بيشتر از اينكه درباره واكسن كارزار شود، شاهد 
كارزارهاي انتخاباتي هســتيم. نه دولت قبلي و نه 
دولت موقت، واكسن را اولويت خود قرار نداده اند.«

مــردم در ايــن كشــور البتــه به هرچيــزي كه 
سياستمداران بگويند هم ترديد دارند و با نگاه شك 
به آن نگاه مي كنند. سال گذشته تظاهرات سراسري 

عليه فساد، با چنان برخورد خشني از سوي پليس 
مواجه شد كه مردم شوكه شدند.

دولــت رومانــي در ديگر ســو، اخبــار جعلي و 
تئوري هاي توطئه را مقصر واكسيناســون ضعيف 

در اين كشور خوانده است.
در هــر دو كشــور نابرابري هاي عميقــي هم در 
جريان اســت. جوامع محلي روما در هر دو كشور، 
پايين ترين نرخ واكسيناســيون را دارند. ديميتار 
دميتروف، مدير گروه روما در مؤسسه جامعه آزاد 
در صوفيه، گفته اســت كه دليل اين وضعيت،  نوع 
رابطه پرتنش اين اقليت با جامعه در مقياس كالن 

است.
دميتروف معتقد است كه دسترسي به كلينيك هاي 
واكسيناسيون براي بسياري از مردم، به خصوص در 
نقاط دورافتاده، بسيار سخت است؛ »اگر قرار باشد 

ســوار اتوبوس و يا قطار شويد و 100كيلومتر سفر 
كنيد و بعد در بيمارستان ها در صف بايستيد، زمان 
و پولتان را از دست مي دهيد. خود واكسيناسيون 
رايگان اســت، اما رســيدن به جايي كه واكســن 

مي زنند اينطور نيست.«
دولت روماني اخيــرا اعالم كرده اســت كه منابع 
اضافي براي تضمين دسترســي مردم به واكسن 
اختصاص خواهد داد. براي نمونه دولت گفته است 
كه به خانــه افرادي كه توانايــي رفتن به كلينيك 
ندارند، پزشــك اعزام خواهد كرد تا به آنها واكسن 

بزند.

اختالف شرق-غرب
اما اين تنها بلغارســتان و روماني نيســتند كه با 
بدبيني عمومي مردم به واكســن مواجه هستند. 

فرار دولت آمريكا از 
تعطيلي

نابرابري در دسترسي به واكسن در اروپا
كشورهاي اروپاي شرقي در مقايسه با كشورهاي اروپاي غربي در واكسيناسيون 

عمومي هنوز عملكرد قابل قبولي ندارند
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به نظر مي رســد كه اتحاديه اروپا به دو بخش مجزا 
تقســيم شــده اســت. در يك بخش تقريبا همه 
واكسينه شده اند. بخش ديگر اما همچنان به خاطر 
وجود بي اعتمادي عميق به واكسن، براي متقاعد 
كردن عده بسيار زيادي از جامعه دست و پا مي زند.
خطي كــه اين دو بخــش را از هم جــدا مي كند، 
به صورت معناداري در واقع همان ديواري اســت 
كه روزگاري شــرق و غرب را از نظر فيزيكي از هم 

جدا مي كرد.
از 2۷عضــو اتحاديــه اروپــا، 15كشــوري كــه 
عملكرد بهتري در واكسيناســيون دارند، همگي 
در ســمتي هســتند كه قبال بلوك غرب خوانده 
مي شــد، درحالي كه 10كشــور پاييــن جدول 
عملكرد واكسيناسيون، همگي حكومت هاي سابق 
كمونيستي هستند. يونان و ليتواني تنها كشورهايي 
هستند كه از اين روند پيروي نمي كنند؛ ليتواني در 

جدول شانزدهم و يونان هفدهم است.
تمام كشورهاي بلوك غرب ســابق، به جز يونان، 
دســت كم ۷0درصد بزرگســاالن خــود را كامال 
واكســينه كرده اند. هيچ كدام از كشورهاي بلوك 

شرق سابق هنوز به اين آمار نرسيده اند.
آنا نيچيسكا، اســتاد دانشــكده اقتصاد دانشگاه 
ورشو درباره ترديد مردم به واكسن تحقيق كرده 
و گفته اســت كه در اينجا، تاريخ هم نقش مهمي 
بازي مي كند؛ »مردمي كه تحت سلطه كمونيسم 
شوروي زندگي كرده اند، اعتماد كمتري به دولت 
و سيســتم خدمات درماني دارند...تصميم براي 
واكسيناسيون براســاس اعتماد گرفته مي شود و 
اجباري كردن آن اثر معكوس خواهد داشت. بايد 
در خاطر داشته باشــيد كه در بسياري از كشورها 
سنت ديرينه تقابل با حاكميت وجود دارد در نتيجه 
مردم راهي براي امتناع از تزريق واكسن اجباري 

پيدا خواهند كرد.« 
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كه در حــال رانندگي در بزرگــراه برخالف مهدیاگلمحمدی براي هر يك از ما ممكن است پيش آمده باشد 
رانندگي معقول و محتاطانه راننده جلويي ناگهان با ترمز و انحراف به چپ يا 
راســت او مواجه شويم. بيشتر اوقات به خصوص شــب هنگام و زير تيرهاي 
چراغ هاي خاموش برق علت اين موضوع را متوجه نمي شــويم. خبرنگار كه 
باشيم حتي به سندرم هاوانا هم مشكوك مي شــويم. نكند امواج راديويي 
مرموزي كه در هاوانا ديپلمات هاي آمريكايي را دچار آسيب هاي مغزي كرده 
بود در جاده هاي ما هم ناگهان راننده ها را سردرگم كند، اما ماجرا غيراز اين 
است. پاي صحبت راننده ها و پليس راهنمايي و رانندگي كه بنشينيم آنها علت 
را اينطور بيان مي كنند كه در اغلب موارد علت، عبور معتادان متجاهر از عرض 
بزرگراه است؛ موردي كه همين چند شب پيش يك خودروي بي ام دبليو را در 
محور شــمال به جنوب بزرگراه مدرس از مسير منحرف و دچار حريق كرد. 

همين حادثه تلخ بعد از اينكه منجر به فوت سرنشينان خودرو شد، باز هم بحث 
وجود كارتن خواب ها و معتادان در رفيوژ مياني بزرگراه ها را قوت بخشــيد. 
واقعيت اين است كه فرد كارتن خواب بسياري از اوقات چيزي براي از دست 
دادن نداشته و فرد معتاد هم كنترل درست و درماني براي درك ميزان خطر 
ندارد؛ نتيجه آنكه عبور از يك بزرگراه با خودروهاي عبوري پرسرعت هم منع 
آنچناني براي آنها ندارد؛ بنابراين مي ماند راننده اي كه اگر در رانندگي شوماخر 
زمان هم باشد، نمي تواند در كسري از ثانيه براي برخورد نكردن با عابر بزرگراه 
تصميم درستي بگيرد. يك ترمز ناگهاني مي تواند به تركيدن الستيك و انحراف 
به چپ و راست و حادثه اي تلخ بدل شود كه در مورد بي ام دبليوي چند شب 
پيش رخ داد. پليس هم تالش خود براي جمع آوري كارتن خواب ها و معتادان 
را انجام داده است. هر از   گاهي با نزديك شدن اكيپ هاي پليس به بزرگراه هاي 
بعثت و آزادگان شاهد آن هستيم كه كارتن خواب ها مثل اينكه دست در النه 

زنبور برده باشي، مثل مور و ملخ بيرون زده و فرار مي كنند. اما چاره كار به طور 
حتم طرحي است كه هم براي كارتن خواب ها و معتادان مفيد باشد و هم امنيت 
مردم و راننده ها را تامين كند. آنها وصله ناجور يا غده اي سرطاني نيستند كه 
بخواهيم از بدنه جامعه با يك جراحي سخت جدايشان كنيم. كارتن خواب ها و 
معتادان به نوعي تاوان زندگي اجتماعي هستند كه جامعه در قبال آنها وظايفي 
دارد. به طور حتم هيچ يك از آنها در زندگي فردي و غارنشيني به اين شكل 
درنمي آمدند. واكاوي و روانشناسي باليني آنها به طور حتم ما را به نقطه اي 
مي رساند كه اجتماع ضربه اي جبران ناپذير به روان آنها زده است؛ بنابراين براي 
پذيرش اين بخش از جامعه و مهم تر از آن ساماندهي آنها يادمان باشد اگر آنها 
را پاي ميز آسيب شناسي دعوت كرديم، اليق يك فنجان چاي هم بدانيم شان 
و به زندگي شان اهميت بدهيم. جاي آنها وسط بزرگراه نيست وگرنه نوك تيز 

اين بومرنگ بعد از پرتاب به سر خودمان برخورد خواهد كرد.

دلیل تصادف چه بود؟

پرنده ها در طول تكامــل خود براي عبــور از موانع 
گوناگون توانايي هاي زيستي پيدا كرده اند؛ براي نمونه سامانرضایي

از البه الي هزاران شاخه و درخت بي هيچ برخوردي عبور مي كنند. همين پرنده ها اما 
به محض اينكه با قاتلي نامرئي به نام شيشه روبه رو مي شوند، بي هيچ دفاعي با سرعت 
باال به آن برخورد مي كنند و تلف مي شوند. سپتامبر، يعني   ماه جاري ميالدي، ماهي 
است كه پرنده هاي مهاجر از نيويورك آمريكا عبور مي كنند؛ مسير مرگباري كه مملو 
از شيشه هاي نامرئي است؛ به همين دليل خانم مليســا برير و داوطلب هاي ديگر 
مشغول جمع آوري الشــه اين پرنده ها شــدند و فقط شــمار پرنده هايي كه آنها 
جمع آوري كردند به 226قطعه رســيد. در همين رابطه به گزارش نيويورك تايمز 
مطابق تحقيقي كه NYCAudubon  انجام داده است، ساالنه فقط در نيويورك تا 
230هزار قطعه پرنده بر اثر برخورد با شيشه پنجره آپارتمان ها و آسمانخراش ها تلف 
مي شوند. براي درك اين موضوع فقط كافي است تصور كنيم كه بانك ها، ادارات و 
مغازه ها هيچ برچسبي روي شيشه هاي درهاي ورودي شان نصب نكنند. به طور حتم 
با وجود آگاهي انسان ها از وجود شيشه، بســياري در تشخيص اين درها با مشكل 

مواجه مي شوند و با سر به شيشه مي خورند. 
اين در حالي اســت كه پرنده هاي مهاجر به طور غريزي جذب شــهرهاي روشــن 
مي شوند. فعاالن محيط زيست و مدافعان حقوق حيوانات تالش مي كنند قوانيني 
را به تصويب برسانند كه براســاس آنها مهندسان ملزم مي شــوند كه خانه ها را با 
شيشه هايي بسازند كه براي پرنده ها مرئي باشد. براساس تحقيقات انجام شده، اين 
شيشه هاي مرئي باعث مي شود در هر فصل از مهاجرت پرندگان در تمام دنيا زندگي 
حدود يك ميليون پرنده نجات پيدا كند. پرنده ها ساالنه در 2فصل به پيك مهاجرتي 
خود مي رســند و از جايي به جاي ديگر مهاجرت مي كنند. مليســا برير در پستي 
توييتري با چند فيلمي كه تهيه كرده نشان مي دهد فقط خاموش كردن چراغ ها در 
زمان مهاجرت پرندگان جان جمعيتي از آنها را نجات مي دهد. او مي گويد: منتظر 
واكنش دولت ها نباشيم. هر يك از ما در طول فصل مهاجرت پرندگان مي توانيم با 
خاموش كردن چراغ ها در ساعات تاريكي يا كشيدن پرده هاي ضخيم، جلوي آلودگي 
نوري محيط خود را بگيريم. با اين كار پرندگان جذب اين نورهاي گول زننده و مهلك 

نمي شوند.

قاتل نامرئي پرنده هاي  نيويورك

هواتو دارم
در همان ماه هاي اول ورود كرونا به 
كشــور كه باعث تعطيلي بسياري 
از كســب وكارها شــد، كمپيني به 
راه افتاد كــه صاحبــان مغازه ها و 
فروشــگاه ها، يك يا 2 مــاه اجاره 
ملك را به مستأجرشان ببخشند تا 
كســب وكارها دوباره رونق بگيرد و 
مستأجرها هم بتوانند جبران كنند. 
برخي از مالكان هــم به اين كمپين 
پيوستند و كاسبان را از ورشكستگي 
و بيكاري نجات دادند. حاال نزديك 
به 2سال اســت كه از اين ماجراها 
عبور كرده ايم اما هنوز هم بسياري 
از مغازه داران با مشكالت اقتصادي 
دست و پنجه نرم مي كنند. چند روز 
پيش رئيس اتحاديه سوپرماركت و 
مواد پروتئيني اعالم كرد كه افزايش 
قيمت كاالهاي مصرفــي، كاهش 
قدرت خريــد مردم و بازگشــايي 
فروشــگاه هاي زنجيــره اي موجب 
شــده تا ميزان فروش در اين صنف 
به حداقل برسد و با توجه به شرايط 
اجاره، فروش كم و شرايط اقتصادي 
بين 15تا20درصد سوپرماركت ها 
تغيير شــغل داده يا مغازه هاي خود 
را بســته اند. البته اين بسته شــدن 
مغازه ها، تنها شامل سوپرماركت ها 
نمي شود و بسياري از كسب وكارهاي 
ديگر نيــز درپــي شــيوع كرونا و 
همچنين تورم و گراني بي ســابقه 
در يك ســال اخير، تعطيل شده اند 
يا در آســتانه تعطيلي قرار دارند. بد 
نيست حاال كه شرايط با 2سال پيش 
فرق چنداني نكرده، بدون راه اندازي 
انواع كمپين ها، بازهم هواي يكديگر 
را داشته باشيم تا ببينيم مسئوالن 
چه تدبيري بــراي ايــن گراني ها 
مي انديشــند و اميدوار باشــيم كه 

دوران كرونا به زودي به پايان برسد.

اول آخر که فرمان مبر زين سپس باد را...  عکس : همشهری / منا عادل

حرف تو حرف

روزمرگي

همسايه ها
احمدمحمود

صــداي كســي را مي شــنوم: »تو 
خالدي؟« سر برمي گردانم. كوتاه است 
و پهن. بازوهاش مثل قلوه سنگ است. 
نگاهش مثل آتش مي ســوزاند. »رد 
كن بياد.« درمي مانم كه چه بايد بكنم. 
حالي ام مي كند: »بــرات رختخواب 
آوردم، 2چوغ رد كن بياد.« ته جيبم را 
مي گردم. 2توماني مچاله شــده اي 
مي گذارم كف دستش. قاليچه را و پتو 
را و متكا را مي زنم زير بغل و مي روم تو 
انفرادي. تو هر گره قاليچه نخ نما شده، 
بوي پدرم و بوي توتــون پدرم خانه 
كرده اســت. پهنش مي كنم. متكا را 
مي گذارم و درازمي كشم. صورتم را به 
قاليچه مي مالم. دلم مي خواهد گريه 
كنم. متكاي مادرم است. گونه هام را تو 
متكا فرو مي كنم و بو مي كشم. بغض 
دارد خفه ام مي كند. كافي است كسي 
صدام كند و بام حرف بزند كه گريه سر 
بدهم. هيچ وقت اينقــدر دلم نازك 
نبوده است. انگار گيس مادرم پخش 
شــده اســت رو متكا. انگار پدرم رو 
قاليچه نشســته اســت و ســيگار 
مي پيچــد. صداي غمنــاك پدرم را 

مي شنوم. از دوردست ها، از بن چاه.

ديالوگ

  فارست گامپ
رابرتزمكيس

من نمي دونم حق بــا مامانم بود يا 
سروان دنت درست مي گفت. آيا هر 
كــدوم از ما يه سرنوشــتي داريم يا 
تصادفي با هر نسيم عين پر اين طرف 
و اون طرف مي ريم... ولي به نظر من 
هر دوتا درســتن، شــايد هــر دوتا 

همزمان دارن اتفاق مي افتن.

بوك مارك دغدغه

حافظ

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود

نسيم گل چو دل اندر پي هواي تو بست

گرينويچ

متهم 96ساله گريخت

پيش بيني سيمپسوني بحران سوخت

اثري مفهومي با موي يك ميليون انسان

 يكي از متهمان كشــتار يهوديان توســط نازي ها 
در 96ســالگي از دادگاه گريخــت. بــه گــزارش 
ســايت بريتانيايي مترو، اين زن كه منشي يكي از 
فرمانده هــاي ارتش آلمان نــازي در اردوگاه مرگ 
اشتوتهوف بوده قرار بود به زندان محكوم شود اما پس 
از فرار از خانه ســالمندان با يك تاكسي از شهر فرار 
كرد. او به مشاركت در كشتار 11هزار نفر متهم است 
و پليس آلمان پس از بررسي سالمت جسمي او، زمان 
دادگاهش را تعيين كرد. ايرمگارد در ســال1943 
ميالدي در اردوگاه اشتوتهوف كار مي كرد و آن زمان 
18سال داشته و از »بيشــتر اتفاقات و جنايات« در 

اردوگاه باخبر بوده است.

شــخصيت هاي انيميشــن سيمپســون ها كه 
به پيش بيني آينــده سياســي و افتضاح هاي 
دولت هاي غربي مشهورند كمبود سوخت را هم 
پيش بيني كرده بودند. در پســت هاي توييتري 
و برخي شــبكه هاي اجتماعي هومر)نقش اول 
اين انيميشــن( در يك قســمت كه مربوط به 
سال2010 ميالدي اســت ديده مي شود كه در 
پي بحران كمبود سوخت، صندوق عقب خودرو 
را از بنزين پرمي كند. اين نخســتين بار نيست 
كه طرفداران سيمپســون ها مدعي شده اند اين 
مجموعه آينده را پيش بيني كرده است، پيروزي 
انتخاباتي ترامپ و شورش در كنگره از اتفاق هايي  

هستند كه مشابهش در قسمت هاي قديمي اين 
مجموعه كمدي رخ داده بود.

هنرمند چيني تبار با بهره بــردن از موهاي اهدايي 
يك ميليون انســان از نژادها و مليت هاي گوناگون 
جهان، آثاري هنري خلق كرده تا به مفهوم يكسان 
بودن انســان و نياز مبرم به صلح جهاني اشاره كند. 
به گزارش ديلي ميل، گووندا با اين موها بســياري 
از متون فرهنگي باســتاني و پرچم تمام كشورها را 
ترســيم كرده و آنها را مانند ديوارنگاره هايي عظيم 
در سطح نمايشــگاهش به نمايش درآورده است. او 
كه به مفهوم فراملي گرايي Internationalism  و 
صلح جهاني باور دارد براي خلق اين آثار 15ســال 
تالش كرد و ســرانجام توجه مخاطب ها و منتقدان 
هنري را بــه كارهايش جلب كرد. نمايشــگاه او در 

نيويورك برپاست.

يك زاويه کوچك
  خيلي دوست داشتم 

مرتــب و منظــم و سعيدكيائي
پيوسته کاري را انجام 
دهم. بنشينم و بنويسم؛ مثال روزي 10سطر، 300کلمه 
يا يك مسير مشخصي را سر ساعت مشخصي طي 
کنم. بروم و برگردم، اما هيچ وقت نشد که اينطور منظم 
و روتين کاري را پيش ببرم. هميشــه پاي يك چيز 
مشخص يا نامشخصي مي لنگيد يا مي لنگد، هنوز هم 

همينطور است. چرا اينطور است، نمي دانم.
نشستم به نوشــتن درباره همين که بايد يك کاري 
را برنامه ريزي کنم تا خــوب و منظم انجامش دهم؛ 
مثال هر روز سر ساعت مشــخصي بيدار  شدن و سر 
ساعت خاصي زير کتري يا چاي ساز را روشن کردن؛ 
همين قدر خرد و کوچك. نوشتم. شد يك جدول؛ مثل 
ساعت کالس هاي مدرسه. از ساعت 6 تا 6و30دقيقه 
بيدار و آماده شــدن براي آغاز روز؛ کارهايی مثل 
حمام کردن، مسواك زدن و... . از ساعت 6و30دقيقه 
تا 7 چك کردن اخبار، راديو، تلگرام، اينستاگرام و... . 

بعد همينطور کارها رديف شدند پشت سرهم.
با خودم گفتم حتما نياز اســت که جايي بنشينم و 
بنويسم که چه کار انجام داده ام تا انحراف از معيارم 

مشخص شود؛ اگر معيار، برنامه ام هست.
روز اول، زمــان آماده شــدن، جايــش را به زمان 

چك کردن گوشي موبايل داد.
روز دوم، جاي چند کار ديگر تغيير کرده بود.

همينطور تغيير پشــت تغيير. تغييرات ديگر شده 
بودند مثل خــوره اي که مرا از هــدف اصلي  ام دور 
مي کردند. شده بودم شــخصيت »وجدان ِزنو« که 
نمي توانست تغيير کند؛ حتي يك درجه، که دلش را 
خوش کند به آن يك درجه و از زمان کمك بگيرد تا 

فاصله پيدا کند با آن خوِد ناخوشايندش!
»تو با خودت مهربان نيستي«؛ اين را کسي گفت که 
همه ما مطمئن بوديم با خودش مهربان است؛ چون با 
ما مهربان بود. دســت هايش مثل دست هاي پدرها، 
مهربان بود، قلبش مثل قلب مادرها مهربان بود. او 
معتقد بود که »قرار نيست بهترين باشي؛ تنها خوب 
است، فقط قدري، اندکي بهتر از يك هفته قبل باشي؛ 
با همه بدي هايت.« قصه اين بود که بعد از چند وقت، 
متوجه شدم دارم روزي 5سطر مي نويسم. بعد شد 
روزي 30صفحه خواندن و 8سطر نوشتن و همينطور 
ادامه پيدا کرد. مقيد شده بودم صبح ها کار مشخصي 

را انجام بدهم.
من تغيير کرده بودم.

جنگلخوردنينيست
فرقي نمي كند جنگل هاي كدام بخش از ايران باشد؛ موجوديت همه در خطر 

است. پديده »جنگل خواري« در سال هاي گذشته بخش زيادي از جنگل هاي فاطمهعباسي
شمال، غرب و جنوب كشور را از بين برده است. در شمال كشور به جاي درختان جنگل هاي هيركاني، ويالهاي 
سنگي و سيماني و ملك هاي شخصي بنا شــده و در غرب و جنوب، بخش زيادي از جنگل هاي زاگرس كه 
40درصد كل پهنه هاي جنگلي ايران را تشكيل مي دهد، توسط قاچاقچيان چوب، چراي بي رويه دام ها و بروز 
آتش سوزي هاي پي در پي عمدي و غيرعمدي به ويژه در چند سال گذشته تخريب شده است. عالوه بر آن 
بخشي از نابودي جنگل هاي زاگرس نيز تقريبا مانند جنگل هاي شمال، ناشي از تغيير كاربري اراضي جنگلي 
به زمين هاي كشاورزي و بعضا مسكوني است. آنطور كه آخرين آمارهاي رسمي سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري نشان مي دهد، در 50سال گذشته 300هزار هكتار از جنگل هاي زاگرس از بين رفته است و البته 
كارشناسان محيط زيست، آمارهاي واقعي را بسيار فراتر از اين رقم مي دانند. بد نيست بدانيد كه سرعت نابودي 
جنگل هاي ايران به قدري است كه فائو )سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد(، ايران را ميان 6كشور مخرب 
جنگل هاي جهان قرار داده است. طبق آمارهاي موجود در هر ثانيه 360مترمربع از مساحت جنگل هاي ايران 
نابود مي شود. حاال اگر فرض را بر اين بگيريم كه ســرعت نابودي و تخريب جنگل هاي ايران در  سال آينده 
افزايشي نيابد، برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه اگر با همين دست فرمان در نابودي جنگل ها پيش 
برويم، 60 سال ديگر تمام جنگل هاي كشور از بين رفته و به خاطره تبديل مي شوند. در 6دهه اخير ميزان 
جنگل ها 6 ميليون هكتار كاهش يافته است، 80تا90 درصد تخريب جنگل ها هم به وسيله انسان انجام شده و 
15 درصد طبيعي و بخشي هم به دليل تغيير اقليم است اما تغيير اقليم نيز ناشي از جنگل زدايي است؛ يعني 
جنگل خواري و از بين رفتن پوشش جنگلي، ســيل، آلودگي هوا و خشكسالي را درپي خواهد داشت كه در 
سال هاي آينده مي تواند اثرات مخربي بر زندگي ما انسان ها به جا بگذارد. ضمن اينكه حيات حيواناتي كه در 
اين جنگل ها زندگي مي كنند را نيز در معرض خطر قرار خواهد داد. خوشبختانه در 3-2سال اخير فعاالن 
محيط زيست توانسته اند توجه مسئوالن را به اين موضوع جلب كنند و مقابله با جنگل خواري در دستور كار 
مديران منابع طبيعي قرار گرفته است. به طور مثال در بازه زماني 5ماهه امسال، نزديك به 29هزار هكتار از 
مراتع ملي و مردمي از دست متصرفان خلع يد شده و تاكنون 2هزارو275فقره پرونده كشفيات درباره قاچاق 
چوب تشكيل و به مراجع قضايي ارجاع شده است. با اين حال ميزان آسيب به جنگل ها بيش از اينهاست و 

نيازمند عزم بيشتر مسئوالن كشوري در حوزه هاي محيط زيست و منابع طبيعي است.
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سمنان با بیش از 350هکتار بافت تاریخی در محدوده شهری، 
یکی از شهرهای غنی از نظر وجود بناهای تاریخی و بافت باارزش 
در کشور اســت. شــهری که بناهای تاریخی متعددی از دوره 
ایلخانی تا قاجار در آن دیده می شود و معماری در بافت  تاریخی 
آن هویتی منحصربه فرد دارد. اهمیت و جایگاه این بافت تاریخی 
نیز موجب شده است که معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخیرا تأسیس پایگاه بافت 
تاریخی سمنان را به تصویب برساند تا این محدوده باارزش و مهم 
فرهنگی و تاریخی با مدیریتی مستقل عالوه بر اجرای فرآیند احیا 
و بازسازی در مسیر تبدیل شدن به یک جاذبه گردشگری شهری-

تاریخی قرار بگیرد و در آینده به محوطه ای برای ثبت در فهرست 
میراث جهانی تبدیل شود.»سروش هاشمی« از کارشناسان ارشد 
مرمت و احیای بناها و بافت هــای تاریخی با حکم معاون میراث 
فرهنگی این وزارتخانه به عنوان نخســتین مدیــر پایگاه بافت 
تاریخی شهر سمنان معرفی شده تا با توجه به پشتوانه پژوهشی 
و فعالیت های بیش از 2دهه ای خود، برنامه ریزی مدونی برای به 

رونق رساندن این بافت تاریخی را ارائه و اجرا کند.

بهروزرسانیمطالعاتوپژوهشها
به گفته هاشمی، از بافت تاریخی 350هکتاری سمنان 42هکتار 

بافت تاریخی مصوب اســت که همین 42هکتار نیز به عنوان 
محدوده پایگاه بافت تاریخی در نظر گرفته شــد و قرار اســت 
برنامه های پژوهشی و اجرایی ویژه ای برای این محدوده تعیین 

و اجرا شود.
سرپرست پایگاه بافت تاریخی سمنان به همشهری می گوید: 
»بناهای ثبت شده ای مانند مسجد جامع، مسجد امام، راسته 
بازار و بازار شیخ عالءالدوله، خانه های تاریخی مانند خانه تدین 
و خانه طاهری و بســیاری از بناهای ثبت نشده موجود در این 
محدوده از عناصر شــاخص تاریخی-فرهنگی شــهر سمنان 
هستند که در هسته مرکزی شهر به مرور زمان شکل گرفتند و 
بافتی منحصربه فرد را تشکیل دادند. یک سری اولویت ها برای 
احیای بافت تاریخی سمنان در نظر گرفته شده که با تشکیل 

پایگاه بافت با سرعت و جدیت به سرانجام خواهد رسید.«
به اعتقاد هاشــمی، نخســتین گام درباره این بافت تاریخی 
به روز رســانی مطالعات پیشــین و همچنین مستندســازی 
ویژگی های مختلف بافت است. وی می افزاید: »طی سال های 
اخیر برنامه های ساماندهی بافت و شناسایی عناصر مهم تاریخی 
انجام شد، اما این مطالعات باید به روز شود. در عین حال برخی 
اقدامات اجرایی مانند جداره سازی و بهسازی معابر بافت تاریخی 
بر اســاس معیارهای اصولی مرمت بافت و بناهای تاریخی نیز 
آغاز خواهد شد. اقدامات مرتبط با حفاظت و استحکام بخشی 
و همچنین مبلمان محیطی منطبق با ویژگی های بافت نیز از 
اولویت های قابل پیگیری است، اما هر اقدامی باید با کمک مردم 

و همه دستگاه های خدمات رسان انجام شود.«

چشماندازثبتجهانی
این مسئول یکی از چشــم اندازهای مهم پایگاه بافت تاریخی 
سمنان را ثبت شدن این بافت در فهرست میراث جهانی بیان 
می کند و می  گوید: »هدف غایی ما این اســت کــه با توجه به 
ویژگی های منحصربه فرد بافت تاریخی سمنان، این مجموعه 
فرهنگی موجود در مرکز شهر را به این قابلیت برسانیم که در 
فهرست آثار جهانی به ثبت برسد که نیازمند یک عزم همگانی 

هستیم.«
این محدوده 42هکتاری که هسته مرکزی شهر قدیمی سمنان 
محسوب می شود از 2محله قدیمی اسفنجان در قسمت جنوبی 
و ناسار در قسمت شــمالی بافت تاریخی تشکیل شده است. 
بسیاری از بومیان ســمنان از دیرباز در همین منطقه سکونت 
داشتند، اما به مرور زمان به دلیل قدیمی شدن بافت و ضعف در 
اجرای برخی زیرساخت ها به مناطق کم برخوردار شهر تبدیل 
شدند که موجب شده است آسیب های اجتماعی نیز در این بافت 
تاریخی مشهود باشد. همین موضوع نیز می تواند چالشی در احیا 

و بهسازی این بافت محسوب شود.

چالشهایاجتماعی
 سرپرست پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان در این باره تصریح 
می کند: »برخی کاستی های زیرساختی در این محدوده تاریخی 
موجب شده است به مرور زمان شاهد خارج شدن بومیان از بافت 
باشیم و اکنون نیز عمدتا قشر مهاجر در این محدوده سکونت 
دارند. در واقع پدیده بیرون رانی بومیــان در این محدوده رقم 

خورد. ساکنان این محله ها نیز با توجه به مهاجر بودن، مالک 
نبودن و شراط اقتصادی به فکر مرمت بناها و محله ها نیستند.«

وی یکی از اقدامات نخست برای بهسازی این بافت را مشخص 
کردن وضعیت مالکیت بناها بیان می کند و می افزاید: »پس از 
شناسایی بناهای ظرفیت دار برای ثبت در فهرست آثار ملی و 
ثبت آن ها برای تســریع در روند احیا، دریافت و ثبت اطالعات 

مالکیتی همه بناهای موجود در بافت اهمیت زیادی دارد.«

بافتمعماریمردمی
هاشمی بافت تاریخی سمنان را به دلیل اجتماعی بودن معماری 
و ساختار مردمی اش یک بافت خاص و منحصربه فرد تاریخی 
می داند و معتقد اســت این بافت قابلیت تبدیل شدن به یک 

مقصد معتبر گردشگری تاریخی و فرهنگی شهری را دارد. 
وی اظهار می کند: »معماری اجتماعی متکی بر اقتصاد مردمی 
در این شهر بافتی متفاوت را شــکل داده است. از این ظرفیت 
می توان به عنــوان یک ویژگی مهم در ایــن بافت برای جذب 

گردشگر استفاده کرد.«
سرپرست پایگاه بافت تاریخی شهر سمنان با تأکید بر ضرورت 
انجام پژوهش های جامعه شناسانه پیرامون زندگی در بافت های 
تاریخی، خاطرنشان می کند: »این فضای کالبدی قرن هاست 
که وجود دارد، اما احیای این فضا مستلزم فرهنگسازی است.«

فرهنگسازیزندگیدربافتتاریخی
این کارشناس بافت و بناهای تاریخی یکی از اقدامات ضروری 

برای احیای بافت تاریخی ســمنان را فرهنگسازی برای درک 
درست از بافت در بین شهروندان و اهمیت آن در رونق اقتصادی 
و فرهنگی شــهر می داند و می افزاید: »البته این پروسه چند 
ساله و زمان بر است. طی سال های اخیر هم روند رو به رشد در 
میزان توجه شــهروندان به بناهای تاریخی سمنان دیده شده 
که اتفاق ارزشمندی است، اما باید در مسیری قرار بگیریم که 
شــهروندان به این بافت و بناها و معابر موجود در آن به عنوان 
یک ثروت فرهنگــی منجر به رونق اقتصادی نــگاه کنند. این 
محدوده تاریخی شهر سمنان به طور کامل ظرفیت حرکت به 
 سمت اقتصاد و اشتغال زایی گردشگری تاریخی و فرهنگی را

 دارد.«
به گفته هاشــمی، یکی از خانه های تاریخــی موجود دراین 
بافت به نام خانه ادب در محله کهنــه دژ اکنون در حال مرمت 
و بازســازی اســت که تا یک ماه دیگر پس از پایــان فاز اول 
مرمت، دفتر رســمی پایگاه بافت تاریخی سمنان در این خانه 
 تاریخی افتتاح می شــود و مدیریت بافت به این پایگاه سپرده 

می شود. 
او عالوه بر بهسازی جداره ها و معابر و شناسایی خانه ها و سایر 
نکاتی که بیان کرد، عوامل متعددی را در احیای بافت تاریخی 
سمنان دخیل می داند. ایجاد و معرفی مسیرهای گردشگری 
در بافت برای تورها و گردشــگران و توســعه زیرساخت های 
شهری برای بازگشت شــهروندان و همچنین تبدیل بناها به 
اماکن مرتبط با گردشــگری فرهنگی و تاریخی بخشی از این 

اقدامات هستند.
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 بافت تاریخی شهر سمنان با تأسیس پایگاهی مستقل در آغاز مسیر تبدیل
 به یک بافت ارزشمند فرهنگی مبتنی بر معماری مردمی است

همشهری در پرونده ویژه ای ویژگی های طبیعی 
معروف ترین تنگه های ایران در  5 استان کشور را 

بررسی کرده است 
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استاندار اردبیل در گفت وگو با همشهری از تأمین زیرساخت های الزم برای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی نمین به »اکوپارک« نمونه صنعتی خبر می دهد

 توســعه اقتصادی اســتان اردبیــل در نبود 
واحدهای تولیدی و صنایع بــزرگ، نیازمند 
ایجاد زیرساخت هایی اســت که بتواند زمینه 
مناسب برای رونق سرمایه گذاری و تجارت را دراین استان 
فراهم کند تا از این مسیر، ســرانه درآمدی مردم استان که 
بسیار پایین تر از میانگین کشوری است، افزایش یابد و اردبیل 
با شتاب بیشتری درمسیر شــکوفایی اقتصادی گام بردارد؛ 
چشم اندازی که ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین، به عنوان 
یکی از ابــزار تحقق آن مطرح شــد، اما هنوز به ســرانجام 
نرسیده است. ایده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان 
نمین برای نخستین بار در سال1381 و در رسانه ها و ازسوی 
فعاالن و کارشناســان اقتصادی استان مطرح و به تدریج به 
عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه تبدیل شد. این ایده 
سرانجام در سال1385 در فهرســت مصوبات سفر استانی 
دولت وقت قرار گرفت و در سال1389 نیز به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید. با این حال این طرح درآن مقطع در 
حد یک مصوبه و بر روی کاغذ باقی ماند ســرانجام روشنی 
نیافت و حتی مطالعات مورد نیاز برای اجرایی شدن آن هم 
به جایی نرسید و مهم تر از همه، متولی و سرمایه گذاری برای 

پیگیری و پیشبرد امور اجرایی این طرح مشخص نشد. 
همه اینها درحالی بود که با توجه به پیگیری مردم اســتان 
درباره سرنوشت این طرح، سرانجام در سال1393 و جریان 
سفر استانی دولت یازدهم، رئیس جمهوری وقت قول داد این 
طرح را به سرانجام برساند. در همان مقطع مذاکرات »مجید 
خدابخش« استاندار وقت اردبیل برای تعیین سرمایه گذار 
این پروژه آغاز و چند ماه بعد اعالم شد شرکت سرمایه گذاری 

شاهد، به عنوان سرمایه گذار این طرح تعیین شده است.

راه اندازی نخستین واحد تولیدی
دراین میان در گیر و دار تصویب منطقه آزاد تجاری استان 
در مجلس شورای اسالمی، پیشــنهاد الحاق این منطقه به 
منطقه آزاد تجاری اردبیل مطرح شد که نتوانست رأی مثبت 
نمایندگان استان را جلب کند، چراکه برخی از نمایندگان 
اردبیل ازجمله »صدیف بدری« نماینده اردبیل، نیر، نمین 
و سرعین در مجلس شورای اسالمی، معتقد بودند که منطقه 

ویژه اقتصادی نمین مختص بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
این بخش است و دولت درآن سرمایه گذاری یا اعتباری صرف 
نمی کند. کارشناسان اقتصادی اســتان بر این باورند که با 
تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی در شمال استان 
اردبیل، اجرایی شــدن و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
نمین در مرکز اســتان می تواند 2اهرم اقتصادی موثر برای 
حرکت پرشتاب اردبیل به سوی توســعه اقتصادی باشد و 
دراین راســتا، اجرای طرح های زیربنایــی دراین بخش ها 
می تواند ظرفیت های موجود در استان را درمسیر دستیابی 
به اهداف توسعه ای به کار گیرد. برهمین اساس هم بود که 
در دهه مبارک فجر سال1396، ســاخت یکی از نخستین 
واحدهای تولیدی دراین منطقه کلنگ زنی شد تا کارخانه 
تولید ظــروف بلور و کریســتال با ســرمایه گذاری حدود 
500میلیاردتومانی بخش خصوصی، درفاز نخســت برای 
800نفر و با تکمیل فازهای بعدی، تا 4هزار فرصت شــغلی 
جدید در اســتان اردبیل ایجاد کند؛ طرحی که تاکنون به 
سرانجام نرسیده است، اما مسئوالن استان وعده می دهند 

به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

پیگیری برای تأمین زیرساخت ها
اســتاندار اردبیل با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی نمین 
یک طرح ملی اســت و اجرای آن زمان بــر خواهد بود، به 
خبرنگارهمشهری می گوید: راه اندازی این منطقه در رونق 
اقتصادی اســتان نقش و تأثیر مهمی خواهد داشــت و در 
سال1404 و مطابق سند چشــم انداز توسعه کشور، با ارائه 
خدمات پیشرو، متمایز و مبتنی بر توسعه پایدار و »اقتصاد 
سبز«، به عنوان »اکو پارک« نمونه صنعتی در 

کشور خواهد درخشید. »اکبر بهنامجو« می افزاید: براساس 
این طــرح، 55درصد از کل اراضی منطقــه ویژه اقتصادی 
نمیــن دارای کاربری صنعتی و 45درصــد آن نیز کاربری 
خدماتی خواهد داشت. وی همچنین از انجام پیگیری های 
الزم در زمینه تأمین زیرساخت های موردنیاز برای راه اندازی 
و همچنین تقویت واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی نمیــن خبر می دهد و اظهار می کنــد: برای رفع 
مشکالت زیرساختی واحدهای تولیدی استان برنامه ریزی 
شده و شــبکه زیرســاختی منطقه ویژه اقتصادی نمین با 
تالش و پیگیری دستگاه های مرتبط تکمیل شده است که 
ساخت راه دسترســی، تأمین برق و گاز پایدار و همچنین 
تأمین زیرســاخت های اینترنتی و خط فیبرنوری ازجمله 
آنهاست و با انجام این اقدام ها، شاهد جذب سرمایه گذاران 
به ایــن منطقه هســتیم. بهنامجو با بیــان اینکه به زودی 
نخستین کارخانه این منطقه به  بهره برداری می رسد، اضافه 
می کند: درمجموع بیش از 50میلیــارد تومان دراین حوزه 
سرمایه گذاری انجام شده که با برآورد امروز، سرمایه گذاری 
زیرساختی محقق شده دراین منطقه ویژه اقتصادی، بیش از 

100میلیارد تومان است.
 

تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری
معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار اردبیل نیز دراین 
باره می گوید: در فاز نخست طرح، 100هکتار از این منطقه 
برای واگذاری به سرمایه گذاران مهیا شد و فرمانداری نمین 
باید پیگیر مصوبات جلسه های مختلف تشکیل شده برای 
انجام امور مربوط به این منطقه باشــد و مشــکالت محلی 
احتمالی را رفع کند. »ارژنگ عزیزی« اظهار می کند: برای 

رفع موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح مهم اقتصادی، 
از حداکثر اختیارهای اســتان استفاده می شــود و اگر نیاز 
به پیگیری و مصوبه کشوری باشــد، نمایندگان استان در 
مجلس شورای اســالمی و همچنیــن اســتانداری اردبیل 
اقدام های الزم را انجــام می دهنــد. وی همچنین عنوان 
می کند: دولت ســیزدهم همه تالش خــود را به کار گرفته 
است تا زیرساخت های الزم در منطقه ویژه اقتصادی نمین 
فراهم شود و ســرمایه گذاران بخش های صنعتی و تولیدی 
بتوانند به راحتی نسبت به خرید زمین و ساخت واحدهای 
مورد نظر درآن اقدام کنند و درمسیر تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار گام بردارند. عزیزی با تأکید بر نقش محوری منطقه 
ویژه اقتصادی نمین در شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی 
استان، تصریح می کند: برای رونق بخشیدن به اشتغال زایی 
در استان، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی نمین باید بیش از 
پیش ســرعت بگیرد که نیازمند همکاری و مشارکت همه  
دســت اندرکاران اســت. معاون هماهنگی اموراقتصادی 
اســتاندار اردبیل اضافه می کند: همه دستگاه های اجرایی 
مربوط در اســتان موظف هستند نســبت به تسریع صدور 

مجوزهای سرمایه گذاری دراین منطقه اقدام کنند.

مزیت های سرمایه گذاری در نمین
اینها درحالی اســت کــه فرماندار شهرســتان نمین هم از 
فراهم شدن امکانات زیرساختی براساس »ماده 23« قانون 
برنامه ششم توســعه در منطقه ویژه اقتصادی نمین خبر 
می دهد و می گوید: با راه اندازی این منطقه، بیش از 70درصد 
از مردم اســتان از آن نفع خواهند برد و برای اســتفاده از 
این قابلیت، باید همه مســئوالن و نمایندگان اســتان در 
مجلس شورای اسالمی، بیش از گذشته تالش کنند. »عاطف 
ناصری« با اشــاره به ضرورت معرفــی مزیت های ویژه این 
منطقه به ســرمایه گذاران ادامه می دهــد: نزدیک بودن به 
فرودگاه اردبیل، قرار گرفتن در مســیر بزرگراه، نزدیکی به 
مرکز استان، قرار گرفتن در جوار گمرک و دسترسی مناسب 
به سایر استان های شــمالی و همچنین داشــتن امکانات 
خدماتی مطلوب، ازجمله ویژگی هایی این منطقه است. وی 
همچنین اضافه کرد: راه اندازی فاز نخســت کارخانه تولید 
کریستال و شیشه درمنطقه ویژه اقتصادی نمین، با ظرفیت 
ایجاد اشتغال برای 250نفر، مراحل نهایی را سپری می کند 

و به زودی شاهد افتتاح این کارخانه خواهیم بود.

برگ برنده ای برای توسعه اقتصادی اردبیل

پوپک قاسمی
خبرنگار

بیم و امیدهای توسعه شهری 
در همدان 

براساس قانون، انتخاب شهردار یکی از مهم ترین وظایف اعضای 
شورای اسالمی شهر به حساب می آید و برهمین اساس هم بود 
که از زمان آغاز به کار دوره ششم شورای اسالمی شهر همدان، 
اعضا طی فرایند پیشــنهادی، به فهرستی 60نفره متشکل از 
کاندیداهای تصدی پست »شهردار همدان« رسیدند که طیف 
بسیار وسیعی از افراد موردنظر را از یک کارمند ساده شهرداری 
گرفته تا مدیران ارشد اســتان و معاون وزیر را نیز در خود جا 
داده بود، اما در ادامه تعداد گزینه های حاضر دراین فهرســت کاهش پیدا 
کرد؛ برخی انصراف دادند و تعداد دیگری هم حاضر به ارسال برنامه یا حضور 

در صحن شورا نشدند.
 درنهایت 19نفر، به شــورا برنامه ارســال کردند که درمیــان این افراد، 
چهره های شاخص ملی و اســتانی هم حضور داشــتند، اما ترکیب آرای 
11عضو شورای شهر همدان در دوره ششم نشان می داد تمایل چندانی برای 
حضور برخی چهره ها وجود نــدارد. درنهایت با رأی گیری درمیان اعضا، از 
فهرست 19نفره، 8گزینه نهایی انتخاب شدند و درمعرض انتخاب اعضای 

شورای اسالمی شهر قرار گرفتند.
 در ادامه فهرســت 8نفری هم طی فرایند رأی گیری، به فهرست 4نفری 
تبدیل شد؛ فهرستی که برخی سئوال ها را در ذهن شهروندان همدانی ایجاد 
کرد مبنی براینکه چرا 2نفر خارج از بدنه شــهرداری انتخاب شدند؟ و یا 
اینکه نمی شد گزینه های کارآمدتر از 2کاندیدای دیگر که از بدنه شهرداری 

همدان هستند را پیشنهاد کرد؟
با این وجــود همان گونه کــه گمانه زنی های رســانه ای نشــان می داد، 
»سیدمسعود حسینی«، »رضا ابرارخرم«، »مجید شاکری کرم« و »علیرضا 
عقیقی« با تعداد آرای مســاوی، به عنوان گزینه های نهایی تصدی سمت 
شهردار همدان برگزیده شدند. این فهرست 4نفره درحالی انتخاب شدند 
که معتقد بودم حضور 2کاندیدا درفهرست نهایی )با وجود اینکه برنامه های 
خوبی هم در صحن شــورا ارائه کردند(، به دلیل اینکه ســابقه ای در حوزه 
مدیریت شهری ندارند و ممکن است با دشــواری های زیادی در مدیریت 
شهرداری مواجه شوند، جای سئوال دارد و باید با تأمل بیشتری به بررسی 
سوابق و توانمندی های مدیریتی آنان دراین حوزه پرداخت و همه جوانب 
امر را درنظر گرفت. این درحالی بود که نســبت به انتخاب دیگر گزینه های 
نهایی که جزو بدنه شهرداری بودند هم نقطه نظرات متفاوتی مطرح می شد، 
ازجمله اینکه اگر »عباس صوفی«، شهردار سابق همدان با رویکرد »تغییر 
در مدیریت شهری« کنار گذاشته می شود، چه دلیلی دارد که یکی از معاونان 

وی جزو کاندیداهای نهایی باشد؟ 
هرچه بود، در روز 9شهریورماه سال جاری و درجریان جلسه ای غیرعلنی، 
پایان ماراتن رقابت کاندیداهای تصدی پست »شهردار همدان« رقم خورد 
و با انجام رأی گیری مخفی، »سیدمسعود حسینی« با اکثریت آرا، به عنوان 
شهردار منتخب دوره ششم شورای اسالمی این شهر انتخاب شد. با وجود 
اینکه حســینی گزینه موردنظر من نبود، اما دالیــل محکمی وجود دارد 
که همه باید کمک کنیم تا منتخب شــورا بتواند درمسیر تحقق اهداف و 
برنامه های درنظر گرفته شده برای توسعه و تعالی کهن شهر همدان گام های 
حساب شده ای بردارد؛ مهم ترین دلیل این است که قلب مان برای شهرمان 
می تپد، بنابراین از هیچ تالشی برای سربلندی شهر و شهروندان همدانی 

فروگذار نخواهیم کرد.
اکنون که صدور حکم شــهردار جدید همدان مراحل اداری مربوط را طی 
می کند، فرصت مناســبی اســت که اعضای شورای شــهر همدان دالیل 
حمایت خود از انتخاب سیدمســعود حســینی را برای شهروندان تشریح 
کنند و به ابهام ها و ســئواالت موجود دراین زمینه پاســخ دهند. ازسوی 
دیگر بررسی و نقد موشــکافانه برنامه های شهردار منتخب همدان توسط 
نخبگان و کارشناسان حوزه شــهری به مدیران جدید شهر کمک می کند 
هدف گذاری های دقیق تری داشته باشند و با شناسایی نقاط ضعف موجود، 

برای رفع آنها برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
با توجه به این موضوع معتقدم در برنامه های ارائه شــده ازســوی شهردار 
منتخب همدان، برخی حوزه ها آن چنان که باید موردتوجه قرار نگرفته اند. 
به عنوان مثال تأثیــر بحران همه گیــری ویروس کرونا بــر فعالیت های 
مدیریت شــهری و راهکارهــای برون رفت از چالش هــای به وجود آمده، 
از موضوع هایی اســت که به نظر می رســد باید بیش از پیــش مورد توجه 
مدیران شــهری قــرار گیــرد. همچنین رفــع چالش های عمــده حوزه 
عمران شــهری همدان نیازمند نگاه جامع تری اســت؛ وجــود پروژه های 
نیمه تمام، جای خالی توســعه متوازن در پروژه هــای عمرانی محله های 
مختلف، نبود زمان بندی دقیق برای اجرای پروژه ها، کمبود شدید اعتبارات 
و افزایش قیمت مصالح، نداشتن پیوست های اجتماعی، اقتصادی و زیست 
محیطی و... از اصلی ترین چالش های این حوزه در شــهرهمدان به شمار 
می روند که باید با طراحی راهبردهای منسجم برای گذر از آنها چاره اندیشی 
کرد. توسعه شــهرداری الکترونیک، گشــودن گره های موجود در حوزه 
حمل ونقل و ترافیک و تهیه برنامه های منجســم برای تقویت فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری در شهر از دیگر محورهایی است 
که مدیریت شهری همدان در دوره جدید باید نگاه دقیق تری به  آنها داشته 
باشــد. درنهایت حال که کلید مدیریت شهری کهن شــهر همدان پس از 
تأیید وزارت کشور به سید مسعود حســینی واگذار می شود، امید است با 
حمایت شورا، نیروهای توانمند شهرداری و شهروندان همدانی، سال هایی 
 طالیی در زمینه تحول در مدیریت شــهری بر مبنای توســعه  پایدار رقم

 بخورد.
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 بررسی ها نشان می د هد بخش قابل توجهيناکامی طرح اشتغالزایی در روستاهای قم
  از طرح های اشتغال زایی روستایی استان قم

 از اهداف تعیین شده در بخشنامه ها منحرف شده اند

یادداشت

 قم کم تریــن جمعیت روســتایی را درمیان 
اســتان های کشــور دارد؛ حدود 5درصد از 
جمعیت این اســتان در بیش  از 250روستا 
زندگــی می کننــد. در دهه هــای اخیر به دلیــل تداوم 
خشکسالی ها و کاهش درآمد روستاییان، بسیاری از جوانان 
جویای کار، زندگی شــهری را به بیکار بودن در روستاها 
ترجیح دادند. شاید بتوان »حمایت از توسعه اشتغال پایدار 
در مناطق روســتایی و عشــایری« را به عنــوان یکی از 
طرح هایی نام برد که توانســت پای جوانان را به ماندن در 
روســتا بند کند. این طــرح بارقه امیــدی در دل جوانان 
روستایی قم ایجاد کرد که ازسر بیکاری و ناچاری به شهرها 
کوچ نکنند. بســیاری از جوانان روســتایی بــا دریافت 
تســهیالت، کســب وکارهای جدیدی به راه انداختند و 
مشغول فعالیت شدند، اما نوسان اقتصادی ازجمله باالرفتن 
نرخ تورم و همه گیری ویروس کرونا، برای تولیدکنندگان 
مناطق روســتایی و عشــایری مشکل ســاز شده است؛ 
درحال حاضر شرایط اقتصادی به گونه ای رقم خورده است 
که برخی طرح های اقتصادی در میانه راه متوقف شده اند و 
برخی متقاضیان توانایــی پرداخت حقــوق و حق بیمه 

کارگران را ندارند.

چالش های موجود
یک جوان روستایی استان دراین باره به خبرنگارهمشهری 
می گوید: وقتی قیمت نهاده های دامی افزایش سرسام آوری 
را تجربه می کند، چاره ای نداریــم به جز اینکه کارگران را 
تعدیل کنیم. برای ما صرفه اقتصادی ندارد که هم هزینه 
خرید نهاده های دامی را با قیمت گزاف پرداخت کنیم و هم 
به کارگران حقوق بدهیم و حق بیمه آنها را پرداخت کنیم.

یک کارگر فعال در گلخانه هم می گوید: برای تولیدکنندگان 
فصلی قوانین حمایتی موثری وجود ندارد. مشاغل مربوط به 
گلخانه و برخی طرح های کشاورزی و باغداری در طول سال 
دائمی نیستند و ما در تعدادی از ماه های سال بیکار هستیم 

و حق بیمه کارگران نیز به طورکامل پرداخت نمی شود.

بررسی 767طرح اشتغال زایی
از زمان آغاز طرح توســعه اشتغال روســتایی و عشایری، 
2کمیته فنی و نظارت در اســتان قم تشکیل شده است که 
کمیته فنی به بررسی طرح های اشتغال زایی متقاضیان در 
سامانه »کارا« و تطبیق آنها با آیین نامه می پردازد و سپس 
متقاضیان را برای دریافت تســهیالت بــه بانک های عامل 
معرفی می کند. کمیته نظارت هم نحــوه اجرای طرح ها و 
اشتغال زایی انجام شده را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد. 
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم 
گزارشی از نحوه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری ارائه می دهد و می گوید: 
از ابتدای سال1397 تاکنون، 767طرح اشتغال زایی بررسی و 
به بانک های عامل معرفی شده است که از این تعداد، 527طرح 

مربوط به دستگاه های حمایتی بوده است.
 »سیدرضا علیزاده طباطبایی« می افزاید: از میان طرح های 

د دســتگاه های حمایتــی، کمیتــه  ا مــد ا
امام خمینی)ره( با 474طرح در 

رتبه نخســت قرار دارد و بنیاد 
شــهید و امورایثارگــران با 
46طــرح و بهزیســتی با 
7طرح در رتبه های بعدی 

قرار دارند. 
وی مجمــوع اعتبــارات 
نهادهــای حمایتــی که 

به طرح های اشــتغال زایی 
عشــایری  و  روســتایی 

اختصــاص پیــدا کــرده را 
22میلیــارد و 500میلیون تومان 

اعالم می کند و ادامــه می دهد: کمیته 
امداد امام خمینی)ره( 19میلیاردو 500میلیون 

تومان، بنیاد شهید و امورایثارگران با 2میلیارد و 600میلیون 
تومان و بهزیســتی با 300میلیون تومــان دراین طرح ها 

مشارکت کردند.
 به گفتــه علیزاده طباطبایی، شهرســتان کهــک به دلیل 
برخــورداری از قابلیت های گردشــگری و کشــاورزی با 
321طرح، بیشــترین طرح هــای اشــتغال زایی را به خود 

اختصاص داده است و بخش خلجســتان نیز با 69طرح، در 
پایین ترین رده جــدول ازنظر تعداد طرح های ارائه شــده 

قرار دارد.

درخواست هایی که بی پاسخ ماند
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
قم مجموع اعتبارات ابالغ شده در قانون ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری را 239میلیارد تومان اعالم 
می کند و می گوید: اعتبارات اختصاص داده شده 235میلیارد 
تومان اســت که تاکنون 199میلیارد تومان پرداخت شده 
و مقداری از این اعتبارات برگشــت خــورده و 16میلیارد و 
200میلیون تومان بقیه موجود اســت که به زودی با ارائه 
 چند طرح اشــتغال زایی، برای این مبلغ نیز تعیین تکلیف 

می شود.
 علیزاده طباطبایی می افزاید: درباره اختصاص تســهیالت 
کمکی بــه طرح هــای نیمه تمــام، تجدیدنظر 
کــه  اشــتغال  ســرانه  در 
150میلیون تومــان اســت، 
افزایش تســهیالت ابالغی 
ســال1397، رعایت سهم 
بخش ها و مســائل دیگر 
مکاتبه هایــی بــا وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و همچنین سازمان برنامه 
و بودجــه انجام شــده، اما 
هنوز پاســخ روشنی دریافت 

نشده است. 
وی بــا پذیرش مشــکالتی مانند 
همخوانی نداشــتن اشــتغال واقعی و 
اشتغال موردتفاهم، مهم ترین دلیل این مسأله 
را همه گیری ویروس کرونا و نوسان اقتصادی و تورم موجود 

در کشور می داند. 
 علیزاده طباطبایی اضافه می کند: برخــی بانک های عامل 
برای پرداخت تســهیالت تکمیلی 40درصد با مشــکالتی 
مواجه هســتند که درحال پیگیری برای رفــع این موانع 
هستیم. موضوع به روزرسانی نشــدن اطالعات پرداختی ها 

 و اشتغال ایجاد شده ازسوی برخی بانک ها نیز به زودی رفع
 می شود.

ثبت اشتغال غیرواقعی
همه اینها درحالی اســت که بررسی ها نشان می دهد برخی 
متقاضیان تسهیالت اشــتغال زایی برای اینکه نظر کمیته 
فنی را جلب کنند، شــاغلین خود را به صورت غیرواقعی در 
ســامانه »کارا« ثبت کرده اند. با توجه به اینکه اصالح اعداد 
ازسوی دبیرخانه طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری 
امکان پذیر نیســت، در بررســی کمیته نظارت انحراف از 

طرح ها مشهود است. 
 »علی رمضانی« مســئول کمیتــه نظارت طرح توســعه 
اشتغال روستایي و عشایري اشتان با بیان اینکه از 300طرح 
اشتغال زایی بازدید شده اســت، می افزاید: 23طرح درحال 
تکمیل و 18طــرح نیمه تمام مانده و بقیــه طرح ها اجرایی 
شده است. طرح های درحال تکمیل با اختصاص 75میلیارد 
تومان تســهیالت، باید 352فرصت شــغلی ایجــاد کنند، 
اما بعضی از طرح هــای نیمه تمام اگر تســهیالت تکمیلی 
40درصدی را هم دریافت کنند، قابلیت بهره برداری نخواهند 
داشــت و ما نمی دانیم با ایــن طرح ها که ســرمایه گذاری 

قابل توجهی در آنها انجام شده است، چه کار کنیم.

انحراف 70درصد از طرح ها
وی ادامه می دهد: اگر بخواهیم براســاس بخشــنامه های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت کنیم، باید بیش از 
70درصد از طرح های اشتغال زایی روستایی غیرفعال شوند، 
اما تالش می کنیم این طرح ها را از طریق تعامل با متقاضیان 

به بهره برداری برسانیم. 
رمضانی همچنیــن با تأیید حذف بیمه بعضــی از کارگران 
در طرح های اشــتغال زایی می افزاید: برخی از این طرح ها 
مانند گلخانه ها و برداشت گل محمدی به صورت فصلی  اجرا 
می شــوند. این طرح ها ازنظر تعهدهای بیمه ای و اشــتغال 
با مشــکالتی مواجه هســتند. وی اضافه می کند: در بخش 
دامداری ها نیز به دلیل گران بودن نهاده های دامی، متقاضیان 
تسهیالت بانکی از کارگران اســتفاده نمی کنند و خودشان 

دراین واحدها به کار مشغول می شوند.
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تنگه های 
سحرآمیز ایران
همشهری ویژگی های طبیعی معروف ترین 

تنگه های ایران در  5 استان کشور را 
بررسی کرده است 

اعجاز طبیعت در تنگه های فارس
در استان فارس 2 تنگه »دم اسب« و »براق« جزو زیباترین مناطق 
گردشگری استان به شــمار می روند. تنگه دم اسب، واقع در منطقه 
»کوهمره ســرخی« در فاصله 5۰کیلومتری جنوب شیراز، یکی از 
مناطق زیبا و بکری است که دستیابی به آن با توجه به رودخانه ای 
بودن و گذر از معبرهای آبی، جذاب و دیدنی است. وجه تسمیه این 
تنگه، به دلیل جویبارهای فراوانی است که مانند دم اسب از کوه ها 
جاری اســت . تمام مســیر تنگه با درختان بلوط و انار و همچنین 
درخچه ها و بوته های گیاهان دارویی آراســته شده اند. این منطقه 
سبز، میزبان حیوانات و پرندگان بسیاری است؛ از حیوانات و پرندگان 
شکاری گرفته تا خزندگان کمیاب. یکی از دیدنی ترین منظره های 
طبیعی دراین تنگه، تماشای جست وخیز سنجاب ها میان درختان 
بلوط جنگلی است. تنگه دم اسب مقصدی رویایی برای گردشگران 
طبیعت دوست و ماجراجویان بی باک است. مسیر تنگه بسیار پر فراز 
و نشیب است و برای رسیدن به آبشار باید گاهی از صخره های سخت 
باال رفت و گاهی تن به آب زد. در بخش هایی از مسیر، عرض تنگه 
به قدری باریک می شــود که تنها اجازه عبور یک نفر را می دهد، اما 
تماشای زیبایی های بی پایان تنگه، دیدار از آبشار و قدم زدن درمیان 
طبیعت رشــته کوه های زاگرس ارزش این سختی ها را دارد. مانند 
تمام تنگه ها، تنگه دم اسب نیز هوای خنکی دارد و بهار و تابستان 
بهترین فصل ها برای سفر به این منطقه هستند. سرمای شدید در 
فصل های سرد سال، شــاید اجازه لذت بردن از طبیعت را به شما 
نمی دهد. ضمن اینکه اقامتگاه خاصی دراین منطقه ساخته نشده 
و بیشتر گردشگران برای دیدن این تنگه و مناظر آن، سفرهای یک 
روزه را برنامه ریزی می کنند،  اما جای خانه های بوم گردی و فضاسازی 
برای شب ماندن گردشگران در این منطقه، بسیارخالی است. ازسوی 
دیگر تنگه براق نیز نام دره زیبایی است در شمال استان فارس که 
نام خود را از روستای نزدیک دره، گرفته است. روستای تنگه براق 
قدمتی طوالنــی دارد و این موضوع را می توان از سنگ نوشــته ای 
مربوط به دوران ساسانی به خط پهلوی که در وسط دره قرار دارد، 
دریافت. مضمون این کتیبه به معرفی شــاپوراول و شــرح مهارت 
وی در تیراندازی می پردازد. این تنگه ازنظر جغرافیایی در جنوب 
شهرستان آباده، غرب اقلید، شرق دژکرد و شمال شیراز و کامفیروز 
واقع شده و مسیر دسترســی به آن هم بســیار متنوع است. تنگه 
براق تلفیقی اســت از انبوه درختان سربه فلک کشیده با سرسبزی 
شــگفت انگیز خاص خود، چشــمه های کوچک و بزرگ متعدد، 
رودخانه ای خروشان، غارهای زیبا، آبشارها، آبچک ها و ستون های 
آهکی بکر و دست نخورده و تخته سنگ های کوچک و بزرگ درون و 
کناره های آب. ارتفاع دیواره های این دره در برخی نقاط به ۳۰۰متر 
هم می رسد. آب و هوای خنک این منطقه در بهار و تابستان، جذابیت 
آن را دوچندان کرده، اما در فصل های ســرد سال، برف و یخبندان 
مانع سفر گردشگران به این منطقه می شود. این منطقه نیز 
فقط می تواند مقصدی ایده آل برای ســفری 
یک روزه باشد، زیرا اقامتگاهی برای 

شب مانی ندارد. 

یادگار یک نبرد باستانی
کهگیلویه وبویراحمد به دلیل وجود جنگل های بلوط کوهستانی 
و رودها و آبشارها، طبیعت زیبایی دارد، اما تنگه »تامرادی« این 
استان، به عنوان یکی از باستانی ترین مناطق ایران، فقط به دلیل 
زیبایی های طبیعی مشهور نیست. این منطقه به اعتقاد مورخان 
محل یکی از مهم ترین جنگ های تاریخ ایران، یعنی نبرد میان 
اسکندر مقدونی و ســردار ایرانی آریوبرزن بوده است و تعدادی 
مقبره و آثار تاریخی به جا مانده از دوره هخامنشــی در ورودی 
این تنگه و در مجاورت روستای »حسین آباد«، پیشینه تاریخی 
و کهن آن را تأیید می کند. تنگ تامرادی هم مانند بیشتر مناطق 
گردشگری کهگیلویه وبویراحمد به دلیل کمبود زیرساخت های 
گردشــگری دراین اســتان تاحدودی بکر و از آســیب در امان 
مانده اســت؛ اگرچه ســاالنه گردشــگران زیادی به این منطقه 
می آیند. نداشتن جاده های مناسب نه تنها تنگ تامرادی، که همه 
کهگیلویه وبویراحمد را در یک انزوای ارتباطی قرار داده و سبب 
شده جاذبه های گردشگری استان به قدر کافی شناخته نشوند. در 
سال های اخیر تالش های بسیاری برای حفاظت از این جاذبه های 
گردشگری و معرفی آنها انجام شــده، اما هنوز به امکاناتی چون 
راه ارتباطی، اماکن اقامتی و خدماتی نیاز وجود دارد. این اتفاق 
برای منطقه گردشگری تنگ »گنجه ای« در 1۳کیلومتری شهر 
یاسوج و در مسیر محور یاســوج به سی سخت هم رخ داده است، 
به ویژه اینکه جاده سی ســخت- یاســوج ایمنی الزم را ندارد و 
هرسال با حوادث متعدد و ریزش کوه مواجه است. تنگ گنجه ای 
هم دره ای با درختان چنار بسیار مرتفع و پوشش جنگلی درخت 
بلوط است و هوایی خنک و مطبوع دارد. این تنگه که در منطقه ای 
به نام روستای گنجه ای واقع شده، چند چشمه آب سرد و گوارا 
دارد که همه آنها از کوه های ســربه فلک کشــیده دنا، عروس 
زاگرس سرچشــمه می گیرند. دراین منطقه تفریحی به نسبت 
امکانات بهداشتی و تفریحی وجود دارد که همه موجب شده است 
گردشگران بسیاری هرســال به سمت این منطقه تفریحی سفر 
کنند. برای ســاماندهی گردشــگری تنگ گنجــه ای اقداماتی 
صورت گرفته است، برای مثال بخش خصوصی تاالرهای مجهز 
به ســوئیت دراین منطقه ساخته است. تردد گردشگران به دلیل 
نزدیکی به مرکز استان یعنی یاسوج و قرارگیری تنگه در مسیر 
یاسوج- سی سخت بیشتر از تنگ تامرادی و دسترسی به آن هم 
راحت تر است. هرچند بیشترین بازدید از این 2 تنگه در فصل بهار 
و تابستان شکل می گیرد، اما کوه های دنا در جوار تنگه گنجه ای در 
روزهای زمستان مملو از برف است و این موضوع موجب شده است 
منطقه برای اسکی سواری هم مناسب باشد. کهگیلویه وبویراحمد 
تنگه های زیادی دارد و با داشــتن 2۸۰تفرجگاه طبیعی، حدود 
2۶۰۰اثر تاریخی، ۷5۰اثر تاریخی ثبت شــده در فهرست آثار 
ملی و مواهب طبیعی مکان مناســبی برای گردشگری است که 
در همه سال های گذشته به گفته مســئوالن استانی اعتبار الزم 
برای حفاظت، ایجاد زیرساخت و همچنین معرفی این جاذبه ها 

نداشته است. 

تهدیدهایی در کمین چاهکوه 
اگرچه بخــش قابل توجهی از مردم ایران سال هاســت که قشــم را با 
بازارهایش می شناســند، اما موهبت های طبیعی موجود دراین جزیره 
ساالنه گردشگران زیادی را فقط با هدف گشت و گذار به خود می خواند؛ 
گردشگرانی که به ویژه تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، طبیعت گردی 
را به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد خود درجریان سفر به قشم مدنظر 
قرار می دادند. با نگاهی به ویژگی های طبیعی قشم اگرچه این گونه به نظر 
می رسد که پروردگار بســیاری از زیبایی ها و مواهبش را یک جا دراین 
جزیره قرار داده اســت، اما اعجاز طبیعت و خالــق را می توان به صورت 
ویژه تری در تنگه »چاهکوه« قشم به نظاره نشست. این تنگه از تندیس ها 
و صخره هایی تشکیل شده است که طی میلیون ها سال، به صورت کامال 
طبیعی و براساس تغییرات فرسایشی، ســیمایی دیدنی پیدا کرده اند. 
دره چاهکوه عمقی حدود 1۰۰ متــر دارد و در همه جای این صخره ها 
خطوط، شکاف ها و ســوراخ های عمیقی دیده می شود که از فرسایش 
و انحالل طبیعی و درازمدت ســنگ ها حکایت می کند. این خطوط و 
شکاف ها طرح های منحصربه فردی ایجاد کرده که گویی نقاشی حرفه ای 
آنها را با زیبایی تمام طراحی کرده  یا اینکه سنگ تراشی چیره دست آنها 
را به هیبت کنونی درآورده است. عالوه بر زیبایی های بی بدیل، این دره 
اصلی ترین محل تجمع آب باران در منطقه ای است که از سال های دور 
آب شیرین برایش حکم کیمیا را داشته است. در ورودی دره 4حلقه چاه به 
وسیله اهالی و برای تأمین آب موردنیاز روستای حاشیه آن به نام »چاهو« 
حفر شده است. این چاه ها منبع مهمی برای تهیه آب شیرین ازسوی اهالی 
این منطقه به شمار می روند. براین اساس کانال هایی دستکند، آب باران را 
از چاه های طبیعی عمق دره به سمت چاهو هدایت می کنند. کارشناسان 
باستان شناســی قدمت چاهو و کانال هایش را بیش از 4ســده ارزیابی 
کرده اند. گذشته از همه اینها، چاهکوه بخشی از سایت اصلی ژئوپارک 
قشــم، به عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه، است. این منطقه نیز همراه با 
ژئوپارک قشم در سال1۳۸5 به عضویت شــبکه جهانی ژئوپارک های 
مورد حمایت یونســکو درآمد، اما محقق نشــدن آنچه استانداردهای 
حفاظتی این تشکل است، سبب شد در سال1۳۹1 چاهکوه از این شبکه 
خارج شود. پس از گذشت 5سال، چاهکوه یک بار دیگر و در سال1۳۹۶ 
به این امتیاز دســت یافت. این رویداد درحالی بــود که با وجود چنین 
امتیاز بین المللی قابل توجهی، تاکنون تغییر چندانی در روند حفاظت و 
همچنین افزایش سهم این منطقه از گردشگری قشم ایجاد نشده است. 
بنا به گفته راهنمایان گردشگری دراین استان، فاصله نسبتا زیاد چاهکوه 
از مرکز جزیره و سایت های تفریحی قشم، اصلی ترین دلیل تمایل نداشتن 
تعداد قابل توجهی از گردشگران برای بازدید از این منطقه است، تا جایی 
که براساس آمارها، از حدود ۶میلیون گردشگری که ساالنه به قشم سفر 
می کنند، کم تر از 1۰درصد آنان به این جاذبه طبیعی ســری می زنند. 
دراین میان آنچه بیش از همه چیز، حیات این منطقه و بقایش در شبکه 
ژئوپارک های بین المللی را تهدید می کند، ساخت وسازهای غیراصولی و 
همچنین تغییر کاربری های بی ضابطه در اراضی پیرامونی منطقه است؛ 

موضوعی که مدیــران منطقه آزاد قشــم آن را به تصمیم  دیگر 
اداره های استان نسبت می دهند. 

تنگ لی لی؛ جاذبه  کم نظیر زاگرس
لرســتان طبیعت نابی دارد و جاذبه های طبیعی موجود دراین 
استان چشــم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. عالوه بر همه 
دیدنی های طبیعی، این اســتان تنگ و تنگه های طبیعی و تماشایی 
متعددی دارد که ساالنه گردشگران و طبیعت گردان بسیاری را به سوی 
خود جذب می کنند. تنگ ها پدیده هایی کم عرض تر از تنگه های عادی 
هستند. تنگ »شیرز« با صخره های وصف ناشدنی در شهر کوهدشت و 
تنگ »هلد« یا »هلت« در پلدختر ازجمله آنها به شمار می روند. دراین 
میان »تنگ لی  لی« نیز ازجمله این مکان های تماشایی در شهر دورود 
است که در مجاورت روستای »چمنار« از توابع بخش مرکزی دورود، در 
دهستان »حشمت آباد« و نرسیده به روســتای »سمیرم« واقع شده  و 
فاصله  این تنگ تا دورود حدود 2۰ کیلومتر است. »لی  لی« نامی است که 
محلی های این منطقه به این تنگ داده اند؛ دراین منطقه درختان گیالس 
وجود دارد و محلی ها به گیالس هایی که اندازه  کوچک داشته باشد، لی  لی 
می گویند. همچنین به دلیل اینکه پلی به نام »سورپیلو« در نزدیکی این 
منطقه قرار دارد، با این نام نیز شناخته می شود. لی  لی جاذبه ای کم نظیر را 
در دل صخره های استوار زاگرس به وجود آورده که طی سالیان دراز و براثر 
فرسایش های آبی و بادی، شــکل ویژه ای به خود گرفته است. فرسایش 
صخره ها سبب به وجود آمدن سطوح صاف و صیقلی در سنگ ها شده و 
دیواره هایی با اشکال عجیب به وجود آورده است؛ رود »ماربره« نیز با عبور 
از میان آن، حیات و زندگی را به لی لی هدیه داده اســت. اینکه چرا این 
رود، نام »ماربره« را به خود گرفته است ، به گذشته های دور برمی گردد؛ 
گفته می شود در قدیم چون دراین رود مارهای زیادی وجود داشته است، 
به »ماربره« معروف شده است. ماربره با گذر از میان لی لی، حوضچه ها و 
استخرهای طبیعی را تشکیل می دهد که با داشتن آبی خنک، بهترین 
مکان برای گذران روزهای گرم تابســتان و آب تنی کردن اســت. این 
حوضچه ها در زمان بارندگی و فصل های پرآب ســال، گاهی عمق شان 
به 2متر هم می رسد. این تنگ مکان بسیار مناسبی برای کوهنوردان، 
طبیعت گردان و صخره نوردان همراه با تجهیزات و راهنماست، اما به دلیل 
خطراتی که ممکن است با وجود موقعیت و شکل قرارگیری تنگ پیش 
رو باشد، برای سالمندان و کودکان چندان توصیه نمی شود. تنگ لی لی 
دورود منطقه ای بسیار زیبا و منحصربه فرد به شمار می رود که آب فراوانی 
دارد. پرآب بودن، تنگ لی لی را به مکانی مناسب برای آب تنی و حتی 
شیرجه زدن تبدیل کرده است. ازسوی دیگر طبیعت و صخره های صاف و 
صیقلی آن، مناظر رویایی و هیجان انگیزی را برای گردشگران به ارمغان 
می آورد. حضور در تنگ مســحورکننده لی لی برای همه گردشگران 
به نوعی خاطره انگیز خواهد بود؛ برخی از آنان فقط به تماشای این مناظر 
حیرت انگیز اکتفا می کنند و بعضی دیگر با شیرجه زدن و آب تنی از حضور 
دراین جاذبه طبیعی کم نظیر لذت می برند. با اینکه بیشتر طبیعت گردها 
اهل خطر کردن هستند، اما بازهم باید به افرادی که راهی تنگ لی لی 
می شوند توصیه کرد که حتما جانب احتیاط را نگه دارند. مسلما برای سفر 
به این مکان دور از دسترس و شگفت انگیز، بهترین گزینه سفر به همراه تور 
و با حضور راهنمای گردشگری است. همچنین پوشیدن کفش و لباس 
مناسب از ضروریات سفر به تنگ لی لی محسوب می شود. دراین میان 
باید به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه این تنگ منحصربه فرد در ملک 
شخصی قرار گرفته و برخی خدمات اولیه به گردشگران ارائه می شود، اما 
زیرساخت های گردشگری موجود دراین منطقه نیازمند توجه و رسیدگی 

بیشتری است.

جلوه های ناب تاریخ و طبیعت در تنگه واشی
یکی از معروف ترین جاذبه های گردشــگری تهــران، به ویژه در 
فصل تابســتان، »تنگه واشــی« اســت؛ منطقه ای که هرساله 
گردشگران بسیاری را به ویژه در روزهای تعطیل و فصل گرم سال 
به سوی خود جذب می کند و خاطره ای به یادماندنی را در ذهن 
طبیعت گردان به  یادگار می گذارد. تنگه واشــی در 2کیلومتری 
جاده فیروزکوه - تهران و در نزدیکی روســتای »جلیزبند« قرار 
گرفته است که حدود 4کیلومتر بعد از روستا، منطقه پیاده روی 
تنگه واشــی آغاز می شــود. این منطقه در اصل 2 تنگه دارد که 
گردشگران از آنها عبور می کنند و به آبشار تنگه واشی می رسند. 
تنگه نخســت، تنگه واشی اســت که طول آن به حدود 25۰متر 
می رسد و در روزهای گرم سال نیز آب این تنگه سرد است.  پس 
از عبور از تنگه واشی، گردشــگران وار دشتی سرسبز می شوند و 
پس از کمی استراحت، وارد تنگه دوم به نام »تنگ سا« می شوند 
عمق رودخانه این تنگه کم تر از تنگه واشــی، اما عرض آن بیشتر 
است. در انتهای تنگه ســا، صدای شرشر آب، نویدبخش رسیدن 
به آبشار اســت که زیبایی این منطقه را دوچندان می کند. آبشار 
تنگه واشی 15متر ارتفاع دارد و به یک حوضچه با مساحت 5۰متر 
و عمق یک متر می ریزد. بهترین زمان برای رفتن به تنگه واشی، 
در بهار و تابســتان و به ویژه مردادماه است که روزهای گرم سال 
را می توانید در یکی از خنک ترین نقاط اســتان تهران بگذرانید. 
تنگه واشــی عالوه بر طبیعت بکر و زیبا، آثار تاریخی مهمی نیز 
دارد و یکی از سه کتیبه معروف دوره قاجار دراین تنگه قرارگرفته 
است. این کتیبه که به دستور فتحعلی شــاه قاجار ساخته شده، 
دارای ابعاد ۶ در ۷متر اســت و وقایع زمان این شاه قاجار دور تا 
دور کتیبه روایت شده است. تنگه واشی در فصل تابستان میزبان 
بسیاری از گردشگران، حتی از استان های دیگر کشور است. این 
منطقه بدون ایجاد زیرساخت های الزم، مورد استقبال بسیاری از 
مردم قرار گرفته است، اما امکانات موجود با جمعیتی که به ویژه در 
روزهای تعطیل و آخرهفته ها به منطقه وارد می شوند، همخوانی 
ندارد و نبود فضای کافــی برای پارکینگ، وضعیت نامناســب 
جاده دسترسی، ســرویس های بهداشتی ناکافی و کمبود اماکن 
اقامتی ازجمله معضالت پیش روی گردشگران است. گردشگران 
معتقدند عوارضی که دهیاری از گردشگران می گیرد باید صرف 
ایجاد زیرساخت و بهسازی منطقه شود. ازسوی دیگر مشکالت 
ترافیکی و زیست محیطی موجود دراین منطقه از مشکالتی است 
که روستاییان را آزار می دهد. ریختن زباله، به ویژه زباله هایی مانند 
پالستیک و بطری، ازجمله مســائلی است که برخی گردشگران 
به آن توجه نمی کنند. آســیب هایی که این منطقه گردشگری 
را درمعرض تهدید قرار داده اند به جایی رســیده که برخی حتی 
روی کتیبه تاریخی تنگه واشی یادگاری نوشته اند. یکی دیگر از 
مسائل مهم در تنگه واشی، وضعیت خطرناک منطقه در شرایط 
بروز حوادث طبیعی مانند ســیالب اســت کــه می طلبد ایجاد 
زیرساخت های مناسب و ساماندهی این جاذبه مهم گردشگری 
هرچه ســریع تر به نقطه مطلوبی برســد. همه اینها در شرایطی 
است که اهالی و همچنین کارشناسان و فعاالن حوزه گردشگری 
سال هاست از شرایط نابه سامان تنگه واشی و ضرورت رفع مشکالت 
موجود دراین منطقه ســخن می گویند، اما تاکنون اقدام مؤثری 
دراین زمینه انجام نشده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد 
که در 2سال اخیر از ساماندهی این منطقه و ورود بخش خصوصی 
باهدف انجام ســرمایه گذاری های مناسب صحبت های مختلفی 
ازسوی مسئوالن به میان آمده اســت که باید منتظر ماند و دید 

چقدر جنبه اجرایی به خود می گیرد. 

طبیعت سراسر ایران جلوه گاه جاذبه های متعددی است 
که تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، ساالنه گردشگران داخلی 

و خارجی بسیاری را به ســوی خود جذب می کردند؛ جاذبه هایی که هریک از 
ویژگی های منحصربه فردی برخوردارند. دراین میان تنگه های ایران جاذبه های طبیعی بی بدیلی 

را رقم زده اند که با وجود آنها، می توان به یادماندنی ترین سفرها را تجربه کرد. وجود کوهستان های متعدد، به ویژه در 
مناطق غربی، جنوبی و تاحدودی مرکزی کشور، سبب شده  تنگه ها به عنوان یکی از جذاب ترین و بکرترین جاذبه های گردشگری کشور مطرح 
شوند؛ تنگه هایی که برخی از آنها با به نمایش گذاشتن دیدنی ترین و خاص ترین چشم اندازها، بهترین گزینه برای گردش و تفریح به شمار 
می روند.دراین میان هرمزگان، فارس، لرستان، کهگیلویه وبویراحمد و ایالم از استان هایی به شمار می روند که جذاب ترین تنگه های کشور را 
در خود جا داده اند که برخی از آنها حتی از شهرت جهانی برخوردارند. با توجه به این موضوع همشهری در پرونده ویژه ای به معرفی تعدادی از 
جذاب ترین تنگه های ایران و ویژگی های طبیعی آنان پرداخته و آسیب های ناشی از تردد بی ضابطه گردشگران و همچنین اقدام های حفاظتی 

انجام شده ازسوی نهادهای مربوط و میزان اثرگذاری آنها را مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه می خوانید.
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  تعیین تکلیف طرح اقدام ملی مسکن
ازجمله شهروندان اهوازی هستم که با توجه به اعالم مسئوالن دولتی وقت، برای خانه دار شدن 
در طرح »اقدام ملی مسکن« ثبت نام کرد. تاکنون صدها هزارنفر در سراسر کشور دراین طرح 
ثبت نام کرده اند و همگی به خانه دار شدن با قیمت پایین و در زمان کم امیدوار بودند، اما اکنون 
گفته می شود عالوه براینکه این طرح افزایش قیمت چشمگیری داشته، از پیشرفت فیزیکی 
مناسبی نیز برخوردار نبوده است. از مسئوالن دولت ســیزدهم انتظار می رود این طرح را به 

سرانجام مشخصی برسانند و اجازه ندهند به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار شود.
مصطفی دهقان از اهواز

  شفاف سازی درباره تأخیر در گازرسانی
از مسئوالن مربوط در اســتان فارس می خواهیم درباره تکمیل نشدن عملیات گازرسانی به 
روستای »دارالمیزان« و آبادی های آن در شهرستان ُمهر، با وجود وعده های مکرر، شفاف سازی 
کنند و پاسخ قانع کننده ای به مردم بدهند. مردم این روستا و ۱۷آبادی موجود دراین منطقه، 
عالوه بر دسترســی نداشــتن به گازطبیعی، ازنظر برخورداری از خدمات مناسب در سایر 
زیرساخت ها نیز دچار مشکل هستند و با وجود پیگیری های فراوان، مسؤالن مربوط تاکنون 

هنوز اقدام موثری دراین زمینه انجام نداده اند.
حسینی از روستای دارالمیزان در استان فارس

   دالالن؛ عامل گرانی محصوالت باغی
به عنوان باغداری در ارومیه که سال هاست دراین عرصه فعالیت می کنم، از مسئوالن استان 
آذربایجان غربی می خواهم تالش ویژه ای برای ساماندهی وضعیت قیمت گذاری بر محصوالت 
کشاورزی و باغی داشته باشند و اجازه ندهند دالالن و واسطه ها با قیمت گذاری های ناعادالنه 
ازیک سو زحمت کشاورز را نادیده بگیرند و ازســوی دیگر به افزایش قیمت ها در بازار دامن 
بزنند. می توان با ایجاد شــبکه های ارتباطی میان باغداران و فروشندگان، دست دالالن را 

کوتاه کرد.
جلیل رفیعی از ارومیه

صدای همشهری

زعفران؛ نشان بی نشان خراسان جنوبی

 شنبه 10 مهر  1400 
شماره 8327 

کشــف آثار تاریخی و گورهای باستانی در نقاط 
مختلف کشورمان پدیده  جدیدی نیست. ایران 
کهن سرزمین تاریخ و رمز و رازهاست و هر استان 

آن معجونی از فرهنگ ها و آیین هایی است که بر آن ایستاده.
دشــت قزوین یکی از محوطه های باســتانی اســت که از ســال ها پیش محل 
کاوش گری باستان شناسان و مطالعه دانشجویان این حوزه بوده. 5سال پیش یعنی 
در سال۹5 یک گورستان تاریخی جدید در قره تپه سگزآباد کشف شد که وسعت 
آن حدود ۳۰هکتار و متعلق به عصر آهن ۲ و۳ بود. به عقیده کارشناسان، حداقل 
۱۰سال نیاز است تا کاوش های علمی و فنی بر روی این گورستان انجام شود تا به 

آنچه که در دل خاک نهفته، پی ببرند.
بر اساس شواهد نظری محققان، این گورستان متعلق به افرادی است که طیف آنها 
از مردم عمومی ایران متفاوت هستند. بررسی های ژنتیکی نشان می دهد ژنتیک 
آنها با سایر ژنتیک هایی که در ایران پیدا شــده متفاوت است و برآورد می شود 
قدمت این اسکلت ها به ۲هزار ســال پیش از میالد و ساکنان دوره برنز برسد که 
از آنها به عنوان تازه واردان ســگزآباد یاد می کردند. اما به تازگی کاوش ها در این 
گورستان به نتایج جدیدی منجر شده که سرپرست گروه کاوش از نویافته بودن 

گورها خبر می دهد.

کشف الیه پنجم گورهای باستانی 
سرپرست هیأت باستان شناسی گورهای باستانی سگزآباد درباره کاوش های اخیر 
در گورهای نویافته عصر آهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد قزوین به همشهری می گوید: 
در فصل پایانی کاوش های باستان شناســی برای گاه نگاری دقیق و الیه نگاری 
  Aدرست از این گورستان قرار شد تمرکز پروژه کاوش بر بخش جنوب غربی بخش
ترانشه۱۲ گورستان نویافته در ابعاد ۸×۷متر باشد تا به درک بهتری از شیوه ها و 

سنت های تدفین دوره های یادشده رسید.
مصطفی ده پهلوان با اشاره به یافته های ســال های گذشته توضیح می دهد: در 
تابستان ۱۳۹۸در کاوش ترانشه۱۲ در گورستان شــرقی قره تپه شواهد مهمی 
از ۴الیه تدفین بر روی هم و در سطح گســترده ای یافت شد. در آن ایام به دلیل 
محدودیت زمــان و کمبود اعتبار مالی مــورد نیــاز، کاوش در الیه های زیرین 
امکان پذیر نبود و اطمینانی از الیه های بیشــتر تدفین و خاک بکر حاصل نشده 
بود، اما در ادامه کاوش در تابستان۱۴۰۰ هدف اصلی دستیابی به الیه های پایانی 
گورستان در اولویت کار قرار گرفت. لذا در حین کار و در عین ناباوری با الیه پنجم 

تدفین نیز مواجه شدیم که شامل بافت های متراکمی از استخوان های جانوری 
می شد و در کنار آنها اســکلت کاملی از یک اسب سان به دست آمد که کاوش بر 

روی این الیه ها در حال انجام است.

دفن اجساد انسان در کنار حیوانات
سرپرست هیأت باستان شناسی گورهای باستانی سگزآباد، درباره جایگاه اجتماعی 
و نوع زندگی حاصل از این کاوش های به دســت آمده به همشهری می گوید: بر 
اساس آثار و اشیای کشف شده می توان حدس زد رده طبقاتی افراد چه بوده، اما 
تشخیص دقیق این موضوع نیاز به کار پژوهشی جدی دارد یعنی باید یافته های 
گورســتان را در کنار فضای استقراری آن زمان بررســی و تطبیق داده شود که 
متاسفانه این فضا را مردم قبل از انقالب در اثر ناآگاهی از بین بردند. چون اینجا 

فضای گورستان است. 
وی می افزاید: تنها چیزی که می توان گفت اینکه مردم آن دوره به دنیای پس از 
مرگ اعتقاد داشتند و برای همین در کنار اجساد غذا و آب قرار می دادند یا گوسفند 
و بز و اسب قربانی می کردند و در کنار اجساد دفن می کردند. اینها همه باورهای 
مردم آن زمان نســبت به دنیای پس از مرگ بود که به آن اعتقاد داشتند. جهت 
بیشتر گورها نیز شرقی به غربی و در راستای طلوع و غروب خورشید است و در اکثر 
گورها بقایای جانورانی از قبیل بز، گوسفند نابالغ، گاو، شتر و اسب به دست آمد که 

نشان از تدفین حیوانات در کنار مردگان دارد.
ده پهلوان با بیان اینکه مجموعه یافته های این بخش از نظر کاربرد در ۳گروه قرار 
می گیرند، ادامه می دهد: گروه اول شامل ظروف سفالی، ظروف آبریزدار، ظروف 
لوله دار، کوزه، ظروف پایه دار و برخی از این ظروف از گونه آشــپزخانه ای بزرگ 
شامل دیگ های سفالی پخت و پز هســتند که آن را به تدفین جنین و نوزادان 

اختصاص داده اند.
به گفته وی، گروه دوم شامل زیور آالت شخصی و اشیای تزیینی مثل دستبند، 
گردنبند و طوق های آهنی و مفرغی و... و نیز آویز که از جنس صدف، عقیق، مفرغ 
و خمیر شیشه هســتند. گروه سوم نیز شامل اشــیا با کاربری خاص است که از 
مهمترین آن ها می توان به مهر استوانه ای با سبک محلی و آشوری اشاره کرد که 

نشان از جایگاه قابل توجه این محوطه در حوزه فرهنگی آشور دارد.
ده پهلوان درباره مدت زمان تحقیق و کاوش در قره تپه سگزآباد و نیز کشف دیگر 
گورهای باستانی مشابه در این محدوده توضیح می دهد: گورهای هم دوره با این 
گورستان تاکنون در دشت قزوین پیدا نشده بود و این اولین گورستانی است که 

در سال۹۸ توسط من و همکارانم پیدا شد و 5سال است به طور دقیق بر روی این 
گورستان کار می کنیم. 

وی با بیان اینکه بیــش از ۱۸پایان نامه دکتری درباره این گورســتان 
گذرانده شــده اســت، می افزاید: تاکنون بــر روی یافته های این 

گورستان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری متعددی 
در حوزه های باستان شناســی، باستان ســنجی، ژنتیک، 

ایزوتوپ های پایدار، رسوب شناســی و مرمت در حال 
انجام و مقاالتی در دست انتشار است.

بی توجهی به راه اندازی سایت موزه 
سرپرســت هیأت باستان شناســی گورهای باستانی 

ســگزآباد درباره چالش های کشف آثار باستانی در 
قزوین و حفاظت از آنها بیــان می کند: میراث 

فرهنگی کشور ما متاســفانه پایین ترین 
جایگاه فرهنگی را دارد و ید طوالیی 

در تخریب آثار باستانی داریم. به 
ویژه در استان ها نیز با همین 

چالش هــا و اعتبار مالی 
اندک دست و پنجه 

نــرم می کنیم و 
در عیــن حال، 

حمایت ها کمرنگ 
است.

ده پهلوان با بیان اینکه یک 
گورستان نباید در یک ماه مورد 

کاوش قرار گیرد، می افزاید: باید یک 
ســوله  و امکانات و تجهیزات در منطقه 

باشد تا بسیاری از دانشــجویان بتوانند آثار 
را بررسی و مشاهده کنند. بســیاری از اوقات در 

 شرایط بد جوی مثل ســرما یا گرما و بادهای شدید 
بویین زهرا اقدام به کاوش می کنیم. در کشورهای توسعه 

یافته ای چون ترکیه یا ایتالیا کاوش ها در شــرایط خوبی انجام می شود و حتی 

حفاظت از محل کاوش ها بسیار خوب است.
وی تصریح می کند: ســال گذشته قصد داشــتیم یک سایت 
موزه  راه اندازی کنیم و ۴ماه در شــرایط ســوز و سرمای 
هوای زمســتان کار کردیم اما در نهایت به ما گفتند 
اعتبار نداریــم و آنجا را با خاک پــر کنید. در این 
شــرایط انگیزه یک فرد چقدر است که همه 
زحمت و تالش او نادیده گرفته شــود ؟ 
بســیاری از مدیران حاضر نیستند یک 
هفته سرمای زمســتانی که کاوشگران 
اینجا تحمل کردند را تحمل کنند، 
اما تیم ما ۴ماه کار کرد تا این 
میراث ارزشمند حفظ و 
در قالب سایت موزه 
به دوست داران 
ث  ا میــر
هنگــی  فر
و  داخلــی 
خارجــی عرضه 
شــود، اما ایــن مهم 
فراهم نشد. با وجودی که 
دانشــگاه تهران کم نگذاشت، 
اما مدیران استانی و کشوری میراث 
فرهنگی در حوزه های دیگر به طور جدی پای کار نیامدند. 
ده پهلوان با بیان اینکه مجموعه  حدود ۲5هکتار گورستان دارد 
و کل مجموعه فرهنگی بیش از ۷۰هکتار می شود، ادامه می دهد: 
مجموعه میراثی کالن و ارزشمندی در دشت قزوین است، اما مثال ما 
هر روز ۷کیلومتر مسیر خاکی را به اینجا می آییم و وقت و استهالک ماشین 
و همه مسائل را داریم، اما هنوز راه برای ما آسفالت و امکانات اولیه فراهم نیست.

این باستان شناس درباره وضعیت اشیای به دست آمده پس از کشف و نیز حفاظت 
از مکان گورستان هم توضیح می دهد: بخشی از اشیا به موزه شهر قزوین انتقال 
و بخشی از یافته های پژوهشی و مطالعاتی ما به آزمایشگاه دانشگاه تهران ارسال 

می شوند تا به طور منظم بر روی آنها بررسی شود. 

فرشته رضایی
خبرنگار

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

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

زعفران خراسان جنوبی مرغوب ترین زعفران جهان است، اما تعرفه های باالی گمرکی، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری موجب شده این محصول به جایگاه واقعی خود نرسد
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 کاروانسرای شاه عباسی در کرمانشاه
 عکس:آریا فراهانی

محمد بلبلی
خبرنگار

اقتصاد خراسان جنوبی بر محور کشاورزی می چرخد و یکی از 
محصوالت تولیدشده پرارزش این اســتان طالی سرخ یعنی 
زعفران است. خراسان جنوبی باکیفیت ترین زعفران را در ایران 
و حتی جهان تولید می کند، اما دست اندرکاران این محصول در زمینه های 
تولید، عرضه، فرآوری، برندســازی، صادرات و... با مشکالت بسیاری روبه رو 

هستند.

موانع صادرات
ساماندهی و رفع مشکالت و موانع توجه مســئوالن را می طلبد و اگر مسیر 
تولید زعفران هموار شود می توان این محصول را به تمام دنیا صادر و عالوه 

بر ارزآوری باال مشکالت معیشت کشاورزان و کمبود اشتغال را رفع کرد.
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به همشهری 
می گوید: در حال حاضر بازار کشور های پرمصرفی مانند هندوستان به دلیل 
باال بودن تعرفه های صادراتی ایران از ســوی افغانستان مدیریت می شود، 
زیرا تعرفه های صادرات افغانستان صفر است در حالی که ایران بزرگ ترین 
تولید کننده زعفران در دنیاست و فرصت بازار این کشور از استان های زعفران 

خیز مانند خراسان جنوبی گرفته شده. 
محمدرضا اکبری با اشاره به این که سال گذشته از مزارع زیرکشت در استان 
۷۰هزار و ۱55کیلوگرم محصول زعفران برداشت شد و هرکیلویی ۷میلیون تا 
۱۲میلیون تومان به فروش رسید، ادامه می دهد: در سال زراعی جدید سطح 
زیر کشت زعفران در استان ۱۷۱هزار و 5۲هکتار است و شهرستان قاینات 
با 5۰۸۸هکتار سطح زیر کشت و تولید ۲۲ تن و ۷۳۸کیلوگرم زعفران، رتبه 

نخست تولید این محصول را در استان دارد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه نخست کیفیت زعفران و رتبه 

دوم تولید این محصول در کشور را دارد، می افزاید: در 

حال حاضر۳۲ هزار و ۲۸۲ بهره بردار زعفران در خراســان جنوبی فعالیت 
 می کننــد و خرده مالکی مشــکل عمده اســتان در این حوزه محســوب

 می شود.
این مسئول زعفران شهر قائن را مرغوب ترین نوع زعفران می داند که از نظر 
کیفیت گوی سبقت را از دیگر شهر ها ربوده و در مقام اول جهانی قرار دارد. او 
توضیح می دهد: همچنین منبع اصلی درآمد مردم شهر قائن از کاشت زعفران 
است و اغلب خانواده ها سال های بســیار طوالنی است به کاشت زعفران در 

مزارع خود مشغول هستند.

ضرورت راه اندازی ایستگاه های تحقیقاتی
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره پایین 
آمدن آمارخرید و فروش در بازار نیز می گوید: قیمت پایین زعفران با وجود 
افزایش قیمت سایر کاالها و محصوالت، رغبت نداشتن کشاورزان به فروش، 
پایین آمدن خرید و فروش در بازار به دلیل کمبود نقدینگی، موانع صادرات 
با توجه به کرونا و سخت تر شدن اســتانداردهای بین المللی، نبود ایستگاه 
تحقیقات زعفران، سرعت کند توســعه صنایع تبدیلی و فرآوری پیشرفته 
زعفران، فروش زعفران با قیمت نامناسب به ویژه برای کشاورزان خرده مالک، 
نبود برنامه مدون برای صادرات زعفران و حمایت نشــدن از توسعه مزارع 

زعفران از اصلی ترین مشکالت در این حوزه است.
اکبری با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد تغییرات اقلیمی و بروز تنش های 
مختلف، مخصوصا معضل بزرگ خشکسالی در اســتان بوده ایم، می افزاید: 
زعفران مهم ترین محصول تولیدی استان اســت و برای این که کیفیت این 
محصول استراتژیک کاهش نیابد، باید هرچه سریع تر ایستگاه های تحقیقات 

زعفران در استان راه اندازی شوند.

تسهیالت کم بهره
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی خراسان جنوبی با اشاره به 
این که کمتــر از ۱۰درصد زعفران 
تولید شــده در اســتان 
فرآوری می شود، 

اظهار می کند: توســعه صنایع تبدیلی و فرآوری پیشرفته زعفران با سرعت 
بسیار کندی پیش  می رود و اگر وضعیت به همین منوال باشد، همچنان از 
قافله تولید و صادرات عقب خواهیم ماند و کشاوزان دلسرد می شوند. برای 
برون رفت از این مشکالت باید تسهیالت کم بهره بیشتری برای فرآوری به 

ویژه فرآوری های پیشرفته زعفران در نظر گرفته شود.
اکبری با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط موجود باید از برندسازی زعفران 
استان و صادرات این محصول حمایت های گسترده شود، می گوید: با وجود 
اینکه زعفران خراسان جنوبی باالترین کیفیت را دارد، اما متاسفانه برند سازی 
صورت نگرفته و از این شــرایط اقلیمی اســتفاده ای بــرای بهبود وضعیت 

کشاورزان نشده است.
وی با بیان این که کشت پیاز زعفران تا پایان شهریور امسال در استان خراسان 
جنوبی ادامه دارد و در این مدت بیش از ۳۰۰هکتار به سطح زیرکشت این 
محصول افزوده خواهد شد، می افزاید: تأمین نشدن تسهیالت مناسب موجب 
شده است بخشی از بنه زعفران از اســتان خارج و موجب توسعه کشت این 
محصول در سایر استان ها شود و به دلیل نامناسب بودن شرایط اقلیمی در 

برخی نقاط، کیفیت تولید کاهش یافته است.
به گفته اکبری، قیمت بنه زعفران کیلویی 5 تا ۱۰هزار تومان در نوسان است 
و به ایجاد مزارع تخصصی تکثیر بنه و ساماندهی توزیع در استان نیاز مبرم 

وجود دارد.

قاچاق به افغانستان و چین
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره قاچاق 

این محصول هم می گوید: با توجــه به این که قاچاق بنه 
زعفران تا حد زیادی کنترل شده، اما مواردی ازقاچاق در 
مبادی خروجی سایر استان ها به گوش می رسد و مقصد 
قاچاق بنه زعفران به طور معمول کشورهای افغانستان و 

چین هستند.
این مســئول می افزاید: با توجه به دســتوالعمل جدید 
صادرات زعفران، بســیاری از کشــاورزان تولید کننده 
محصول سالم با مشکل مواجه شــدند و نیاز است برای 
حمایت تولیدکنندگانی که موارد فنی و کاهش مصرف 
سموم را رعایت کردند، شرایطي در نظر گرفته شود تا 

محصول خود را با قیمت باالتری در بازارهای داخلی 
به فروش برسانند.

 کاوش های تابستانی گورستان تاریخی جدید در قره تپه سگزآباد قزوین باستان شناسان را 
به الیه پنجم تدفین، شامل بافت های متراکمی از استخوان های جانوری رسانده است راز گورهای باستانی قره تپه قزوین
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