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 سفر به 6 استان 
در 49روز 

 بازگشت 
حمالت انتحاری 

به افغانستان

طالی ادبيات برای 
روايتگر استعمار

 رئيس جمهور در ششمين
سفر استاني اش به بوشهر رفت 

 حمله داعش به مسجد شيعيان
در قندوز 43 كشته به جا گذاشت

عبدالرزاق گورناه پس از نجيب محفوظ 
و اورهان پاموك، ســومين مسلماني 
است كه جايزه نوبل ادبيات را گرفت 

نوار سفرهاي مرزي رئيس جمهور به 
اســتان هاي جنوب غرب كشور روز 
جمعه با سفر اســتاني بوشهر تكميل 
شد. سيد ابراهيم رئيسي بيشتر بازديد 
از مناطق محروم مــرزي را در اولويت 
سفرهاي استاني خود قرار داده است. 
سركشــي به پروژه هاي معطل مانده 
عمراني، محور سفر استاني رئيسي به 
بوشــهر هم بود. او در برنامه متفاوت 
ســفرهاي اســتاني خود نســبت به 
دولت هاي قبل، ســخنراني عمومي 

ندارد. صفحه2 را بخوانيد.

با گذشت كمتر از 2 ماه از سقوط كابل 
به دست طالبان، افغانستان بار ديگر 
صحنه حمالت انتحاري و بمب گذاري 
شده است. گويي تاريخ تكرار مي شود؛ 
آنها كه زماني در حمالت تروريستي 
دســت به انتحار مي زدنــد، اكنون 
در حكومــت خود هــدف حمالت 

انتحاري اند.صفحه23 را بخوانيد.

تله هوشمند براي 
متخلفان كرونا
گزارشي از آخرين جزئيات طرح مديريت هوشمند؛ از اين پس در 

همه گيری كرونا به جای تعطيلی سراسری مشاغل، محدوديت تنها 
شامل كسانی مي شود كه يا ناقل بيماری اند يا واكسن نزده باشند

شمار جان باختگان كرونا بعد از 82 روز به كمتر از 200نفر رسيد

گزارش همشهري از بانك شير مادراني كه نوزادان نارس و بيمار از آن تغذيه مي شوند

شهردارتهران در روزهاي تعطيل اخير از بوستان هاي جنگلي منطقه22، كمربند سبز شهر، 
مجموعه هاي اتوبوسراني و تاكسيراني بازديد كرد، در مراسم تشييع  و تدفين پيكر شهداي گمنام 

در درياچه شهداي خليچ فارس حضور يافت و به آسايشگاه جانبازان  و امامزاده داوود )ع( رفت

آنها فقط مادر نوزادان خود نيســتند؛ زناني هســتند كه نســبت به نوزادان نارس مادران ديگر هم حس مســئوليت دارند؛ اين 
 مي شــود كه در بدو مادرانگي شــيره جانشــان را بين فرزند خــود و ديگري كه نه مي بينندش و نه مي شناســندش، تقســيم 

مي كنند. صفحه10 را بخوانيد.

اينجا مهر مادري توزيع مي شود

تعطيالت پركار مديريت شهری

بازگشايی مدارس، از عشاير آغاز شد
 با وجود تعطيلی مدارس در شهرها، اغلب دانش آموزان عشايری به دليل جمعيت زير 15نفر كالس های  درس 

به صورت حضوری به مدرسه بازگشته اند
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رهبری

برگزاري مراسم عزاداري شهادت امام 
رضا)ع( در محضر رهبر معظم انقالب 

مراسم عزاداري سالروز شهادت حضرت امام علي بن موسي الرضا 
عليه السالم در حســينيه امام خميني)ره( با حضور رهبر معظم 

انقالب اسالمي برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، در اين 
مراسم، حجت االسالم والمسلمين رفيعي در سخناني با استناد به 
كلمات و رواياتي از حضرت امام رضا عليه السالم درباره انتظارات 
آن حضرت از پيروان شــان، گفت: عقالنيت و خردورزي در امور، 
اعتدال يعني حركت در طريق واليت و پرهيز از افراط و تفريط، 
محور قرار دادن قرآن و ســنت در زندگي و اجتماع،  پايبندي به 
قواعد شرع و انجام فرايض جزو انتظارات امام رضا عليه السالم از 
پيروان مكتب اهل بيت است. در اين مراسم مهدي رسولي نيز به 

مرثيه سرايي و ذكر مصيبت پرداخت.

تشكر رهبر انقالب از پهلوانان افتخارآفرين 

 همچنين در پي افتخارآفريني پهلوانان كشــتي كشــورمان در 
رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني جهان و كسب مدال هاي طال و نقره 
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي از آنان تشكر كردند. در پيام 
ايشان آمده است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم، پيروزي افتخارآفرين 
پهلوانان كشتي گيرمان، همه به خصوص جوانان كشور را شاد كرد. 
صميمانه از آنها تشكر مي كنم. سيدعلي خامنه اي/ 1۲ مهر 1400«

حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه 
كشورمان روزهاي پركاري را پشت سر ديپلماسی

مي گذارد. ريل گذاري براي ايجاد مراودات 
با كشورهاي دوست و همراه، رايزني با كشورهاي منطقه، 
تنش زدايي در سياست خارجي، پيگيري مذاكرات تهران 
-رياض و در رأس همــه اينها چگونگي بازگشــت به 
مذاكرات احياي برجام، مواردي است كه بي وقفه و يكي 
بعد از ديگري روي ميــز ديپلمات هاي تازه نفس دولت 
ســيزدهم قرار مي گيرد. چنان كه در 4روزگذشته - از 
سه شنبه 13مهر تا امروز 17مهرماه- وزير امور خارجه 
در راس هيأتي در ۲مقصد مســكو و بيروت بي وقفه در 
حال رايزني و گفت وگو درخصوص مباحث در دستور كار 
وزارت خارجه بوده اســت؛ مباحثي كه شايد در ظاهر 
ارتباط چنداني به هم نداشــته باشــند، اما پيگيري و 
پيشبرد آنها دومينووار به يكديگر وابسته اند؛  وابستگي اي 
كه در اعالم مواضع او در نشســت خبري مشــترك با 
همتايان روس و لبناني اش باز تكرار شــد. همزمان با 
اميرعبداللهيان و هيأت همراهش، علي باقري، معاون 
سياسي او نيز در رأس هيأتي، يك تور منطقه اي را آغاز 

كرده است. او در روزهاي اخير در تركيه و عمان مهمان 
وزراي خارجه اين دو كشور شده است.

تأكيد بر دوستي و همراهي در بيروت
اميرعبداللهيان در نخســتين ســفرش بــه بيروت با 
سيدحســن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل، ميشــل عون، 
رئيس جمهوري، نبيــه بري، رئيــس مجلس، نجيب 
ميقاتي، نخســت وزير و عبــداهلل بوحبيــب، همتاي 
لبناني اش ديــدار و رايزني كرد. ديدار بــا نمايندگان 
گروه هاي مقاومت فلسطيني از ديگر برنامه هاي او در 
اين ســفر بود. همراهي و برادري ايــران و لبنان محور 
مشترك مواضع اميرعبداللهيان و مقامات ارشد لبناني 
بود و تقريبا در هر ديدار مورد تأكيد و اشاره قرار گرفت؛ 
چنان كه وزير خارجه كشــورمان در ديدار سيدحسن 
نصراهلل بر ثبات مواضع ايــران در قبال لبنان و حمايت 
و ايستادگي در كنار اين كشور در همه زمينه ها تأكيد 
كرد. دبيركل حزب اهلل نيز از جمهوري اســالمي ايران 
به دليل ايستادگي در كنار دولت و ملت و مقاومت لبنان 
از دهه هاي گذشته تاكنون تشــكر كرد و گفت: ايران 

اثبات كرده كه يك متحد صادق و دوست وفادار است 
كه دوستان خود را هرقدر كه شرايط دشوار باشد، تنها 
نمي گذارد. وزير امور خارجه كشــورمان همچنين در 
ديدار با نخست وزير لبنان تأكيد كرد كه ايران اسالمي 
كنار ملت لبنان ايستاده است. ميقاتي نيز ايران را قدرت 

بزرگ اقتصادي و فعال توصيف كرد.

از مذاكره براي احياي برجام تا توافق با عربستان 
اميرعبداللهيان در نهايت در نشست خبري مشترك با 
همتاي لبناني اش درمورد مباحث مطرح در اين ديدارها 
سخن گفت؛ نشســتي كه نگاه ايران به مذاكرات وين، 
روابط تهران – رياض، روابط ايران و لبنان و بحث ارسال 
سوخت به اين كشور و بحث امنيت در منطقه را شامل 
مي شد. او در اين نشست، گفت وگو و مذاكره را بهترين 
راه براي حل مسائل منطقه اي و بين المللي دانست. وي 
افزود: جمهوري اسالمي ايران لبنان را شريك، دوست و 
متحد خود در منطقه مي داند و براي ارائه كمك به لبنان 
براي عبور از بحران كنوني آماده است. شركت هاي بزرگ 
ايران آمادگي دارند ۲نيروگاه برق يك هزار مگاواتي در 
بيروت و جنوب لبنان را در كمتر از 18 ماه احداث كنند. 
آمادگي ايران براي انجام اين كار بســتگي به تصميم 
مســئوالن لبنان دارد. وزير خارجه كشورمان گفت: از 
ايســتادگي لبنان در برابر رژيم جعلي صهيونيســتي 

تجليل و از بيروت با صداي بلند اعالم مي كنيم ما يك 
كشور مي شناسيم كه فلسطين نام دارد و پايتخت آن 
هم قدس شريف است. او همچنين در جمع خبرنگاران 
لبناني با تأكيد بر اينكه ما به مذاكرات وين باز خواهيم 
گشت و داريم به جمع بندي نهايي در دولت جديد نزديك 
مي شويم، تأكيد كرد: براي اين دولت جديد كه نتيجه گرا 
و عملگراست، بسيار مهم است كه منافع و حقوق ملت 
ايران به طور كامل تامين شــود. ما وقت خودمان را در 
مذاكرات تلف نخواهيم كرد. ما رفتار آمريكايي را مالك 
قرار داده و آن را اندازه گيري مي كنيم. وزير امور خارجه 
گفت: درصورت وجود نيت واقعي در طرف هاي مقابل و 
بازگشت همه آنها به تعهدات خود در برجام، تهران هم 
به تعهدات خود بازمي گردد و پيام هاي شفاهي آمريكا 
و ادعاهاي بدون عمل 3كشــور اروپايي براي بازگشت 
جمهوري اســالمي ايران به مذاكرات مالك نيست. به 
گزارش ايرنا، وزير امورخارجه همچنين افزود: ما اجازه 
نمي دهيم صهيونيست ها در همسايگي ما عامل ناامني 
منطقه شوند. در آينده نه چندان دور نتيجه اقدامات ما را 
درباره صلح و ثبات منطقه خواهيد ديد. صهيونيست ها 
كمتر از آن هستند كه بخواهند تهديدي براي ايران به 
شمار بيايند. اميرعبداللهيان درخصوص گفت وگو هاي 
ايران و ســعودي نيز گفت كه مسير خوبي درحال طي 
شدن اســت. وي با بيان اينكه ايران قطع كننده رابطه 

ديپلماتيك با عربستان نبود، تصريح كرد: اين تصميمي 
بود كه عربستان سعودي چند ســال پيش اتخاذ كرد؛ 
مذاكرات موجود را سازنده مي دانيم و اميدوار هستيم كه 

دوطرف به نتايج مناسب نائل بيايند.

در مسكو چه گذشت
 سه شنبه اي كه گذشت - سيزدهم مهرماه - وزير امور 
خارجه به دعوت ســرگئي الوروف، وزير امور خارجه 
فدراســيون روســيه در صدر هيأتي عازم مسكو شد. 
همزمان با ورود هيــأت ايراني به مســكو، وزارت امور 
خارجه روسيه در بيانيه اي نوشــت: اميرعبداللهيان و 
الوروف در اين سفر درباره مقابله با تهديدهاي تروريستي 
و قاچاق مواد مخدر و مســاعدت بين المللي براي دوره 
پسامناقشه و بازسازي افغانستان، مواضع اصولي مسكو 
و تهران در حل مسئله سوريه، از سرگيري فوري روند 
مذاكرات براي احيای توافقنامه هســته اي و همچنين 
موضوعات مهم منطقه اي گفت وگو و تبادل نظر خواهند 
كرد. او چهارشــنبه در ديداري دوســاعته با سرگئي 
الوروف، همتــاي روس خود دربــاره موضوعات مهم 
و مختلفــي رايزني و ســپس در كنفرانس مطبوعاتي 
مشترك ديدگاه ها و توافقات انجام شده را اعالم كردند و 
به سؤاالت خبرنگاران نيز پاسخ دادند. وزير امور خارجه 
كشورمان در اين نشست تأكيد كرد دوطرف بايد براي 
دستيابي به جهشي جدي در روابط تالش كنند و تنظيم 
سند راهبردي همكاري ايران و روسيه در آينده نزديك 

يكي از دستاوردهاي اين سفر خواهد بود. 
وزير امور خارجه كشورمان همچنين در پايان اين سفر 
دوروزه در حســاب كاربري خود در توييتر گزارشي از 
برنامه كاري خود را در سفر به مسكو، پايتخت روسيه 
ارائه كرد و نوشــت: گفت وگوهايي عالي بــا وزير امور 
خارجه روسيه در موضوعات مختلف مورد عالقه مشترك 
ازجمله افغانستان، قفقاز، سوريه، يمن و برجام در مسكو 
برگزار كرديم. وي افزود: در ايــن گفت وگوها بر انجام 
هماهنگي هاي نزديك ۲كشــور در مســائل منطقه و 
موضوعات جهاني و همچنين گسترش همكاري هاي 
دوجانبه در حوزه هاي سياســي، اقتصــادي و روابط 

فرهنگي توافق كرديم.

پيگيري صلح در منطقه، همراهي با كشورهاي دوست و استقبال از توافق با ديگر كشورها  محور رايزني از مسكو تا بيروت
گفت وگو و ديدارهاي وزير امور خارجه با مقامات روسي و لبناني بود

پايان كار ميز مستقل ايران در سازمان سيا
پايگاه اينترنتي نشريه آمريكايي نيويورك تايمز روز پنجشنبه از پايان مأموريت 

ميزهاي مستقل ايران و كره شمالي در ســازمان سيا و ادغام فعاليت هاي آنها در خبر
مراكز منطقه اي خاورميانه و شرق آسيا خبر داد. 

به گزارش تسنيم، يك مقام ارشد سازمان سيا در اين خصوص به نيويورك تايمز گفت: »پايان 
يافتن مأموريت مراكز مستقل ايران و كره شــمالي به معناي كاهش اهميت اين كشورها از نظر 
ســيا و يا كاهش تهديدي كه از ناحيه آنها متوجه آمريكا مي شود، نيست.« وي افزود: »بازبيني 
فعاليت هاي سازمان ]سيا[ ما را به اين نتيجه رساند كه اقدامات ايران و كره شمالي در چارچوب 

مناطق مربوطه بهتر تحليل مي شود.«  
براساس اين گزارش با پايان كار دفتر ايران در سازمان سيا، »مايكل دي آندريا« رئيس اين دفتر نيز 
بازنشسته مي شود. انتصاب دي آندريا مشهور به آيت اهلل مايك در سال ۲017 كه سابقه طوالني 
فرماندهي عمليات عليه القاعده و ديگر اهداف تروريستي را داشت، نشانه خط مشي دولت ترامپ 
در قبال ايران بود. مايكل دي آندريا درون سازمان ســيا نيز به ايجاد رويكردي شديدتر در برابر 

تهران كمك كرد. 

ماجراي تعليق 
 سخنان اخير محمدجواد ظريف درباره چند 

و چون تنظيم برجام حاشيه ساز شد. انتقادها حاشيه
به اين سخنان تا آنجا پيش رفت كه منتقدان 
برجام خواستار محاكمه ظريف و حتي حسن روحاني شدند.

چنانكه محمدحسن آصفري، نايب  رئيس كميسيون امور 
داخلي، زهره الهيان، محمود عباس زاده مشــكيني عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، حجت االسالم 
ســيدمحمود نبويان و احمد راســتينه در گفت وگوهايي 
جداگانه خواستار پاسخگويي و حتي محاكمه محمدجواد 
ظريــف و تيــم مذاكــره برجام و نيــز حســن روحاني، 

رئيس جمهوري سابق شدند.

ظريف چه گفت 
وزير ســابق امور خارجه كشورمان چهارشــنبه شب در 
گفت وگو با مردم در يك گروه مجازي به بررســي اهميت 
احياي برجام پرداخت و در بخشــي از ســخنانش به روند 
تنظيم متن اين توافقنامه پرداخــت كه حاال باز هم او را به 
صدر اخبار كشانده است. او در بخشي از سخنانش با تأكيد بر 
بازگشت به برجام گفت: »نگراني اسرائيل از سالح هسته اي 
ايران نبود، بلكه نگراني شان به خاطر اين بود كه برنامه اي كه 
چند دهه رويش كار كرده بودند، يعني امنيت سازي  ايران 
]تالش برای اينكه ايران را مشكل امنيتی برای جهان قلمداد 
كنند[ را برجام نابود كرد. معتقدم بايد به برجام برگرديم و 

بايد از اين فرصت استفاده كنيم.«
ظريف در ادامه با اشاره به سخنان خود در مجلس شوراي 
اســالمي گفت: »من در مجلس گفتم، كلمه »تعليق« در 
برجام نيست، اشتباه از من بود؛ البته اين دليل بر اين نيست 
كه برجام را نخوانده ام. واقعيت اين اســت كه به كســاني 

كه ضمائــم را مذاكره مي كردند، دســتورالعمل 
داده بوديم كه از بعضي عبارات استفاده نشود، 
اما در لحظات آخر كه يكــي از ضميمه هاي 
برجام داشت مذاكره مي شــد، نماينده اروپا 
گفته بود كه ما تحريم هــاي ايران را ليفت و 
لغو مي كنيم، اما تصميمــات اتحاديه اروپا 

را كه شــامل چيزهــاي ديگری 
هستند، نمي توانيم »ليفت« 
بكنيم؛ البته تــا زماني كه 
كل تمــام تحريم ها مثل 
تحريــم نظامــي و ... كه 
براساس قطعنامه شوراي 

امنيت بودند برداشته شود؛ لذا اين را االن ساسپند )تعليق( 
مي كنيم و بعد ليفت )لغو( مي كنيم. پس اين بحث تعليق 
به آمريكا هيچ ربطي نداشــت و به تحريم هاي اروپا ارتباط 
داشــت. آن هم نه در مورد تحريم هاي كنونــي، بلكه در 
مورد تحريم هايي كه قرار بود بعدا برداشته بشود. 3يا4بار 
كلمه ساسپند)تعليق( در ضميمه اســتفاده شده بود. اين 
را مذاكره كننده ما كه داشت ريز اينها را بحث مي كرد و در 
لحظات آخر اضافه شده بود، به ما اطالع نداده بود. اما دوستان 
آمدند از اين ذره اســتفاده كردند و گفتند ظريف برجام را 
نخوانده است كه ظلم بزرگي به واقعيت بود و حقيقت نبود.« 
محمدجواد ظريف پيش از اين هم در گفت وگويي با انتخاب 
گفته بود: »واژه تعليق در يكي از ضميمه هاي برجام آمده؛ 
آن هم در مورد اصل تحريم ها نيست بلكه درباره »قوانين 
اتحاديه اروپا«ست. قســم جالله مي خورند كه من برجام 
را نخوانده  ام؛ مــن نمي دانم واقعا اينها چــه حجتي دارند. 

درحالي كه بخش هاي زيادي از برجام انشاي من است.«

استقرار تيم بازرســي كميســيون اصل90 در نهاد 
رياست جمهوري 

مجلس يازدهمي ها طي 16ماهي كــه روي كار آمده اند به 
جد بحث رسيدگي به روند مديريتي دولت دوازدهمي ها را 
در دستور كار قرار داده اند و در جديدترين اقدام نمايندگان 
در اين ميدان، حاال رئيس كميســيون اصل90 خبر داده 
اســت: پرونده اي درباره ترك فعل هاي حســن روحاني، 
رئيس جمهور سابق در كميسيون اصل90 مجلس تشكيل 
شده و اين كميسيون در حال رســيدگي به ابعاد مختلف 
آن است. به گزارش فارس، حسن شــجاعي افزود: بيش از 
۵00هزار امضا و شكايت از حســن روحاني به كميسيون 
اصل90 مجلس رســيده اســت و حتــي برخي از 
طومارها هم به اين كميسيون رسيده كه خيلي 
از آنها به صورت دستي نوشته شده و امضاهاي 
مردمي دارد كه به آنها هم رســيدگي خواهد 
شد. رئيس كميسيون اصل90 مجلس تصريح 
 كرد: مقرر شده كه تيم بازرسي كميسيون 
اصــل90 مجلــس در نهــاد 
رياســت جمهوري مســتقر 
شود تا برخي از ترك فعل ها 
يا حتــي فعل هايــي را كه 
رئيس جمهور سابق داشته 

است، بررسي كند.

 سفر به 6 استان در 49روز 
رئيس جمهوري در ششمين سفر استاني اش به بوشهر رفت 

نــوار ســفرهاي مــرزي 
بــه دولت رئيس جمهــوری 

اســتان هاي جنوب غرب 
كشور روز جمعه با ســفر استاني بوشهر 
تكميل شد. 6سفر اســتاني طي 7هفته 
كارنامه سفرهاي اســتاني سريع و سبك 
سيدابراهيم رئيسي پس از تشكيل كابينه و 
در پايان هر هفته كاري بوده است. او بيشتر 
بازديد از مناطق محروم مرزي را در اولويت 

سفرهاي استاني خود قرار داده است. 
سركشي به پروژه هاي معطل مانده عمراني، 
محور سفر اســتاني رئيسي به بوشهر هم 
بــود. او در برنامــه متفاوت ســفرهاي 
استاني خود نســبت به دولت هاي قبل، 
ســخنراني عمومي ندارد؛ نشستن پاي 
صحبت مردم شهرستان هاي دورافتاده تر 
از مراكز اســتان ها جايگزين اجتماعات 
در ورزشگاه ها شده اســت. رسيدگي به 
مشكالت خاص شهرستان ها دستور كار 
ويژه اين سفرها بوده اند. بازديد از راه آهن 
شيراز-بوشهر، طرح هاي توسعه اي نيروگاه 
بوشهر، ميدان نفتي رشادت، منطقه ويژه 
اقتصادي بوشهر، ناو و شناورسازي شهيد 
محالتي سپاه، حضور در جمع مردم دلوار، 
ديدار با كشــاورزان اهرم و عشاير استان 
بوشــهر مهم ترين محورهاي برنامه سفر 
رئيس جمهوری به بوشــهر بودند. ۵وزير 
و تعدادي از معاونان، رئيســي را در سفر 

بوشهر همراهي مي كردند. 
براســاس گزارش تســنيم، رئيســي در 
فرودگاه بوشــهر از اينكه امكان برگزاري 
جلســات مردمي با حضور اقشار مختلف 
به دليل شــرايط كرونايي وجــود ندارد، 
عذرخواهي كرد و با بيــان اينكه پيش از 
انجام سفر بررسي هاي كارشناسي نسبت 
به وضعيت استان و مشــكالت مردم اين 
منطقه انجام شده است، گفت: گزارش های 
واصله از مراكز مختلف را مورد بررسي قرار 

داده ايم. در اين ســفر گام هاي ماندگاري 
براي رفع مشكالت و محروميت هاي استان 

بوشهر برداشته خواهد شد.

مشكالت بوشهر قابل تحمل نيست
همچنين رئيسي با اشاره به ظرفيت هاي 
گســترده اســتان بوشــهر براي رشد و 
آباداني، گفت: خداوند متعال به اين استان 
ظرفيت هاي بســياري مرحمت كرده، از 

ســويي قرار گرفتن در كنار دريا از ديگر 
ظرفيت هاست. با وجود اين ظرفيت هاي 
فراوان، سخن گفتن از مشكالت و بيكاري و 
بعضا آسيب  هاي اجتماعي در سطح استان 
قابل تحمل نيســت. رئيس جمهوری در 
بازديد از پروژه نيمه كاره راه آهن شيراز - 
بوشهر، گفت: پيشرفت ۲0درصدي پروژه 
راه آهن شيراز - بوشــهر- عسلويه پس از 

14سال قابل توجيه نيست.

ظريف: واژه »تعليق« در يكي از ضمائم برجام، 
مربوط به تحريم هاي آمريكا نيست

فراز و فرودهاي تهران -  باكو
 روابط ايران و آذربايجان همچنان محل توجه رسانه هاست. پس از برگزاري مانور بزرگ و كم سابقه فاتحان 
خيبر از سوي ايران در نوار مرزي براي به نمايش گذاشتن اقتدار نظامي ارتش كشورمان در پاسخ به برخي 
ادعاهاي باكو، حاال آذربايجان و تركيه تمرينات نظامي مشتركي با نام برادري برگزار كرده اند. تمريناتي در 
خط مرزي مشترك ايران كه قرار است 4روز ادامه داشته باشد. در كنار توجه وي ژه برخي رسانه ها به اين اقدام 
مشترك تركيه و آذربايجان، طي روزهاي اخير دامنه حواشي ايجادشده در روابط ميان ايران و آذربايجان به 
انتشار اخباري مبني بر بسته شدن دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در باكو پايتخت آذربايجان هم كشيده 
شد كه البته خيلي زود تكذيب شد.  براساس بيانيه سفارت ايران در باكو مشخص شد خبر اوليه كذب بوده 
و ماجرا مربوط به رعايت پروتكل هاي بهداشتي پاندمي كرونا درخصوص يك حسينيه بوده است. البته 
تنش سازي  باكو در رابطه با تهران محدود به اين مورد نشده و ديروز در خبري ديگر نيز رحيم وهاب زاده، 
نايب رئيس اتاق بازرگاني مشترك جمهوري اسالمي ايران و آذربايجان از اختالل در صادرات ايران به روسيه و 
ارمنستان خبر داد. او افزود: متأسفانه آذربايجاني ها مسائل سياسي را وارد مسائل اقتصادي مي كنند. سردار 
رسول سنايي راد، معاون سياسي دفتر عقيدتي- سياسي فرمانده كل قوا با اشاره به رزمايش هاي اخير در 
شمال غرب كشور گفته است: »آنچه ما در اينجا عمل كرديم پيامي داشت براي سطح عميق و عوامل پشت 
ماجرا و در عين حال پيام قدرتي است كه اعالم مي كند اجازه النه گزيني به تروريست ها چه از جنس تكفيري 

و چه از جنس صهيونيستي در اطراف مرزهاي خودمان نخواهيم داد.«

ث
مك

قول هاي رئيسي در سفر استاني بوشهر
حضور رئيسي در ميان اقشار مردم و آشنايي با مشكالت و كاستي هاي استان 
بوشهر سبب طرح 9درخواست از سوي مردم و مسئوالن براي بررسي از سوي 
رئيس جمهوری شد كه رئيسي در پاسخ به اين مطالبات وعده رفع و حل آنها را داد:

   تكميل و راه اندازي پروژه خط آهن شيراز- بوشهر- عسلويه.
   حل مشكالت كشاورزان و نخل كاران شهرستان اهرم بوشهر.

   حل مشكالت اساسی نخلستان هاي استان.
   اولويت بخشيدن به طرح اصالح آبياري نخلستان هاي استان بوشهر.

   تامين اعتبار براي احداث سد باهوش و بهره برداري سريع از آن.
   بررسي درخواســت مردم براي ارتقاي بخش دلوار به شهرستان براساس 

تقسيمات كشوري.
   رفع مشكالت واحدهاي راكد توليدي منطقه.

   تأمين علوفه دامي و آب شرب و توسعه زيرساخت هاي مناطق عشايري.

ث
مك
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شهر براي حضور پرشور كودكان آماده شودتوجه به كودكان؛ هزينه يا سرمايه گذاري؟ 

از زماني كه »كودكي« به عنوان دوراني خاص و ويژه 
در زندگي هر فرد شناخته مي شــود، عمر چنداني 
نمي گــذرد. در واقع پرداختن بــه مفهوم كودكي، 
محصول دوران مدرن اســت كه به دنبــال نگاهي 
نو به شــيوه هاي تاريخ نويســي و توجه به توده ها و 
اقشــار مختلف اجتماعي ازجمله كودكان، نمود پيدا كرده است. به دنبال 
همين تغيير نگاه بود كه كودكان، ديگر به عنوان بزرگساالني در قد و قامت 
كوچك تر در نظر گرفته نشدند، بلكه ويژگي هاي خاصي براي اين دوران از 

زندگي انسان درنظر گرفته شده است.
اما چرا كودكان نســبت به ديگر گروه هاي اجتماعي اهميت بيشتري پيدا 
كرده اند؛ به طوري كه بسياري از كشــورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 

سرمايه گذاري هاي كالني براي اين گروه انجام مي دهند؟
 سرمايه گذاري هايي كه نه از جنس هزينه اي بلكه از جنس اندوخته اي براي 
آينده كشورها به شمار مي رود. به نظر مي رســد يكي از داليل اهميت پيدا 
كردن دوران كودكي اين باشد كه كودكان نه تنها ارزشمندترين سرمايه يا 
سنگ بناي آتي هر كشور شناخته مي شوند، بلكه مي توان گفت كه آينده، 
مرهون دستان توانمند آنهاســت؛ اين در حالي اســت كه از نگاهي ديگر 
كودكان يكي از آســيب پذيرترين اقشــار جامعه نيز به شمار مي آيند. اين 
موضوع شايد كوچك ترين بهانه براي نامگذاري شانزدهم مهرماه هر سال، 

به عنوان روزي ملي كودك باشد. 
روزي كه در آن از والدين، مربيان و دست اندركاراِن حوزه كودكان گرفته تا 
رهبران و فعاالن جامعه مدني و حتي بزرگان مذهبي فرصت پيدا مي كنند تا 
به اين بهانه درباره كودك و دنياي زيباي آنها بينديشند و افق هاي زيباتري 

براي آينده كودكان ترسيم كنند.
نامگذاري اين روز همچنين فرصتي است تا نگاه و فراخواني همگاني براي 
اهميت دادن به كودكان، به ويژه تربيت و پرورش صحيح آنان باشد؛ چراكه 
كودكان براي رشــد و بالندگي خود، نيازهايي دارند كه الزم است از سوي 
بزرگساالن به درستي و البته در زمان و مكان صحيح آن فراهم شود. بديهي 
است كه رشد يك جامعه نيازمند بستري مناسب براي يكايك شهروندان 
آن است و از آنجايي كه بيشترين و تأثيرگذارترين آموزه ها در سنين كودكي 
و نوجواني حاصل مي شوند الزم است تا اين بســتر از همان دوران نخست 

زندگي براي افراد فراهم شود.
از سوي ديگر خانواده كوچك ترين و قديمي ترين نهاد اجتماعي است و از 
آنجايي كه كودك، ميوه نهال خانواده است، مسئول اصلي تربيت اين جوانه 
نوپا نيز به شمار مي رود. والدين مسئول تأمين تمام نيازهاي كودك اعم از 
مادي و معنوي هستند و به عنوان مربيان نخستين، مسئوليت دشواري را 
نيز برعهده دارند؛ مسئوليتي كه باعث رشد و شكوفايي اخالقي و اجتماعي 

كودكان خواهد شد.

آموزه ها و تأكيدات مكرر اســالم نيز ارزش خاصي براي تربيت انسان ها از 
سنين كودكي قائل است و به والدين ســفارش مي كند كه به تمامي ابعاد 
وجودي كودك توجه شود. البته در فرهنگ ايرانيان نيز جايگاه ويژه اي براي 
مفهوم خانه و اعضاي آن درنظر گرفته شده است؛ به طوري كه كودكان در 

كانون اين توجه قرار گرفته اند.
 ذكر همين چند نكته كافي است تا باور داشته باشيم اگر فرزندان از همان 
دوران كودكي، در محيطــي آرام و امن پرورش پيدا كنند از بســياري از 
آســيب ها و معضالت اجتماعي، در امان خواهند ماند. برخي سازمان هاي 
حامي حقوق كودكان بر اين باورند كه توســعه فرهنگي را بايد از كودكان 
آغاز كرد و در اين مسير مفاهيمي چون احترام به خانواده، احترام به قوانين، 
دوستي با طبيعت، مسئوليت پذيري و رفتارهاي اجتماعي را بايد در عمل 

به كودكان آموزش داد.
با وجود اين، بسياري از كشورها از جمله در كشور ما ايران عواملي همچون 
فقر و نابساماني هاي اجتماعي برخي از كودكان و نوجوانان را به جاي حضور 
در مدرسه، مجبور به فعاليت اقتصادي كرده است. كودكاني كه شايد بخش 
كوچك تر اما عيان تري از آنها را سر چهارراه ها در حال گلفروشي، فال فروشي 
و كارهاي ديگر مشاهده كرده باشيم؛ آسيبي كه بدون شك در آينده خطرات 
ديگري چون بزهكاري و اعتياد را براي كودكان رقم خواهد زد. در واقع اين 
كودكان، قربانيان شرايطي هستند كه به دليل بي سرپرست بودن يا داشتن 
سرپرستاني بدون صالحيت كافي براي نگهداري از آنان، از تحصيل به عنوان 
يكي از حقوق اساسي خود محروم شده و تبديل به نان آوران بزرگ خانواده 

خود شده اند. 
اين كودكان حاصل شــرايط ناهنجاري هســتند كه حل معضل آنان نگاه 
ويــژه اي را براي جلوگيــري از فاجعه اي بــزرگ طلب مي كنــد. با وجود 
پيچيدگي هاي فراوان درخصوص پرداختن به موضوع كودكان آسيب ديده 
در سال هاي اخير برخي نهادهاي دولتي و سازمان هاي غيردولتي براي ياري 
رساندن و حمايت كودكان كار و كودكان بازمانده از تحصيل و نيازمند، كمر 
همت بسته اند؛ همتي كه اگرچه انسان دوستانه، پسنديده و قابل تقدير است، 
اما مشكالت كودكان كار و آسيب ديده را به طور ريشه اي حل نمي كند، چرا 
كه اين مشــكالت جز با همتي ملي، همكاري و رسيدن به نگاهي مشترك 

بين دستگاه هاي متعدد و مسئول حل نخواهد شد.
به نظر مي رســد زمان آن فرا رســيده كه نقطه پاياني بر دردها و رنج هاي 
كودكان كار به عنوان آينده ســازان اين جامعه گذاشــت. در اين مســير 
بايد گام هاي جدي برداشــته شــود و بيش از پيش بــراي تحقق قوانين 

تضمين كننده حقوق كودكان كشور پرداخته شود. 
براي اين منظور بايد ضمن درك دنياي كودكان براي حل مشــكالت آنان 
مسئوالنه بينديشيم و بدانيم آموختن، بازي كردن، نشاط و لبخند حق هر 
كودكي است و هر يك از ما به عنوان حامياني براي حمايت، ترويج و تجليل 
از حقوق كودكان مسئول هســتيم. به ياد داشته باشيم كه آينده درخشان 
هر جامعه و ملتي همچون ايران عزيزمان در گرو شــكوفايي استعداد نسل 

آينده كشورمان خواهد بود.

كــودكان جــزو 
شــهروندان مهم 
شــهر به حســاب 
مي آيند. مهم ترين 
و  زندگــي  دوره 
شكل گيري ساختار شخصيتي و فرايندهاي 
رشدي انســان، در كودكي است و محيط، 
تأثيــر انكار ناپذيري بــر آن دارد. از اين رو 
شهر بايد براي كودكان برنامه ريزي و مهيا 
شود. در همين راستا به نظر مي رسد توجه 
به الگوي اسالمي ايراني كه كودك را عضو 
مهم جامعه مي داند و توجه به نيازهاي حال 
و آينده او، همزمان با آماده ســازي فرايند 
رشد در محيط شهري، اهميت دارد؛ ضمن 
آنكه مي تواند گامي مؤثــر در جهت ارائه 
الگوي كالنشــهر تهران براي جهان اسالم 

نيز باشد.
اگر اين فرموده رســول اكرم)ص( كه »آن 
كس كه نزد او كودكي است، بايد در پرورش 
او كودكانه رفتار كند« را سرلوحه مديريت 
شهري قرار دهيم؛ بيش از پيش به اهميت 
»نگاه به شهر از منظر كودكان« پي مي بريم. 
كودكان زير 18ســال، با جمعيتي بالغ بر 
30درصد و كودكان زير 5سال با جمعيت 
يك هشــتم شــهر تهــران، داراي حقوق 
شهروندي هستند كه بخش مهمي از آن 

بر گرده  مديريت شهري است. 
عطف بر همين حقوق، شــوراي اسالمي 
شهر تهران در سال 1388با تصويب شهر 
دوستدار كودك، شهرداري تهران را مكلف 
كرد تا با همكاري ساير مراجع، دستگاه ها 
و نهادهاي مرتبط، نسبت به مناسب سازي 
فضاها و امكانات شهري متناسب نيازهاي 
كودكان، استانداردسازي مبلمان شهري 
به ويژه وســايل خاص كــودكان در حوزه 
ورزش، تفريح و بازي، آموزش و بهداشت، 
ايجاد سراهاي كودك در مناطق 22گانه، 
ايجاد شــهرك هاي مينياتوري، خانه هاي 
اسباب بازي، مزارع كودك، موزه بازي و... 

اقدام كند تا زمينه حضــور امن و با طيب 
خاطر خانواده ها، مادران و كودكان در شهر 

فراهم شود.
برنامه هاي دوســتدار كــودك، اهدافي را 
دنبال مي كنند كه شــامل افزايش آگاهي 
جامعه و تغيير در نحوه برخورد با كودكان 
در جامعه، زمينه سازي و توسعه مشاركت 
كودكان، ظرفيت سازي براي دسترسي به 
خدمات با كيفيت براي همه كودكان، بهبود 
كيفيت محيطي محــل زندگي كودكان و 
توسعه فضايي اثربخش براي رشد كودكان 

از طريق بازي و تفريح مي شوند.
با گذشت 12سال از اين مصوبه، زمان آن 
رسيده تا اقدامات انجام شــده و ادراك و 
برداشت شهروندان از تغييرات مورد انتظار، 
ارزيابي و براي آينده نيز برنامه هاي جدي 
درنظرگرفته شود؛ به ويژه اينكه تهران در 
ســال 1399كانديداي كسب عنوان شهر 
دوستدار كودك شده و اين موضوع سطح 

انتظارات را باال مي برد.
بايد خاطرنشان ساخت كه توجه به نيازهاي 
كودكان در واقع تكريم نهاد مقدس خانواده 
است. تكريم در اسالم، خانواده را نه اعضاي 
جدا از هم، بلكه يك واحد هم سرنوشــت 
درنظر مي گيرد و به جايگاه مادر، پدر، فرزند 
و كليت خانواده، توجه دارد؛ برنامه هايي كه 
به نشاط خانواده و رضايت آنها از مديريت 
شهري و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان 

كمك كند.
در اين سال ها، گام هايي برداشته و ابتكار 
عمل هايي انجام شده اســت؛ با اين حال، 
اقدامات زيــادي بايد در دســتور كار قرار 
بگيرد. از جملــه مهم تريــن مراكز ويژه 
كــودكان، اتاق هاي مادر و كودك اســت 
كه امروزه به يكي از مطالبات شــهروندان 
بدل شده و الزم اســت تا شهرداري تهران 
در اسرع وقت براي ســاخت و فعال سازي 
اين اتاق ها در محيط هاي شــهري اعم از 
ايستگاه هاي مترو، مراكز خريد، پايانه ها، 
ميادين ميوه و تره بار و... اقدام كند.الزم به 
ذكر است كه دستورالعمل هاي اين اتاق ها 
به تصويب سازمان استاندارد رسيده است.

طرح محله دوستدار كودك، گام مهمي در 
رسيدن گام به گام، به شهر دوستدار كودك 
است. در اين طرح، از ميان 13منطقه شهر 
تهــران، 13محلــه اولويت دار براســاس 
شــاخص هاي جمعيت كــودك، عدالت 
شهروندي، آمــادگــــي شــهرداران و... 

انتخاب شده اند. 
در فرايند ارزيابي دقيق، فضاي شــهري و 
كالبد اجتماعي، براســاس شــاخص هاي 
بومي شهردوستدار كودك، بررسي شدند 
و براســاس تحليل وضع موجود كودكان 
در محله، شــناخت ديــدگاه ذي نفعان و 
بررســي ضعف و قوت هاي محلــه، برنامه 
عملياتــي تدوين و پروژه هــاي متعددي 
تا نزديك به 150پروژه تعريف شــد. اين 
پروژه ها طيف متنوعي از آرام سازي معابر 
تا امن سازي خيابان ها، ساخت زمين بازي 
كودكان، بهسازي سرويس هاي بهداشتي 
متناسب با ويژگي هاي فيزيكي كودكان، 
ديوارنگاري، ســاخت آبخوري هاي ويژه 
كودكان در شهر، استفاده از نمادهاي بصري 
ويژه كودكان در بوستان و سطح محله و.... را 

شامل مي شود. در نهايت، تهران درصورتي 
مي تواند شهر دوســتدار كودك باشد كه 
بتواند نگاهي همدالنه به كودكان و نياز ها 
و تجربه آنها از زيست شهري داشته باشد و 
وظيفه مديريت شهري در اين ميان بسيار 

خطير است. 
بايد توجه داشت شهر دوستدار كودك تنها 
به پروژه هاي عمراني محدود نمي شــود، 
بلكه بايد در تمامي شئونات تصميم گيري، 
برنامه ريــزي و ارائه خدمات بــه اين مهم 

توجه شود.
 به همين دليل از تمام معاونت ها، ادارات و 
سازمان هاي زيرمجموعه مديريت شهري 
انتظار مي رود كه پيوست دوستدار كودك 
را در ارائه فعاليت هاي خود داشته باشند و 
خدمات و فعاليت هاي خــود را با نياز هاي 

كودكان منطبق سازند. 
شــوراي شــهر نيز در اين دوره بايد تمام 
تالش خود را براي اين تحــول فرهنگي، 
اجتماعي وكالبدي بســيج كنــد و پيگير 
مطالبات و حقوق شهروندان خردسال خود 

و درخواست والدين آنها باشد.

زهرا شمس احسان
 رئيس كميته شهر دوستدار كودك شوراي شهر

همخواني شهر با نياز ها و اولويت هاي كودكان
اگر روند درگذشــتگان كرونا همينطور كاهش پيدا كند تا چند ماه ديگر 
كودكان دوباره به ســر كالس ها برمي گردنــد و از خيابان ها و كوچه ها 
مي گذرند. 2 سال پيش مديران شــهر ي ايران در مسير بررسي و حركت 

به سوي شهر دوستدار كودك بودند تا محيط شهر را براي كودكان مناسب 
و ايمن كنند. ايده شهر هوشمند در دهه آخر قرن بيستم مطرح شد و ناشي 
از افزايش جمعيت كودكان در شــهر هاي بزرگ بود. با حمايت يونيسف 

)صندوق كودكان ســازمان ملل متحد( و برنامه اسكان بشر اين سازمان، 
اين طرح توسعه بيشتري پيدا كرد و در 2 دهه گذشته در بسياري از نقاط 
جهان مورد توجه قرار گرفت. در تعريف بين المللي اين مفهوم مي توان گفت 

كه شهر دوستدار كودك محلي است كه در آن نظر ها، نياز ها، اولويت  ها و 
حقوق كودك، بخش جدايي  ناپذير سياســت ها و برنامه ها و تصميم  هاي 

عمومي باشد. 

در روز هاي گذشته و هنگامي كه بيشتر 
به دليــل گزارش ســازمان ها  و  ادارات 

مناسبت هاي دهه آخر  ماه صفر تعطيل 
بودند، شهرداري تهران همچنان مشغول كار بود و 
برنامه هاي متعددي را به اجرا گذاشت كه شهردار و 

ديگر مسئوالن شهري در آنها حضور داشتند.
همزمان با ايام شهادت امام رضا)ع( مراسم تشييع 
و تدفيــن پيكر  2شــهيد گمنام در محــل جزيره 
تنب كوچك واقع در درياچه شهداي خليج فارس با 
حضور عليرضا زاكاني، شهردار تهران، محمد مخبر، 
معاون اول رئيس جمهور، اعضاي شــوراي شهر و 
جمعي از مقامات لشكري و كشوري برگزار شد. به 
گزارش همشهري، پنجشنبه 15مهر پيكر 2شهيد 
گمنام 18و22ســاله كه به ترتيب در عمليات هاي 
بدر- شرق دجله و كربالي 5- شلمچه تفحص شده 

و تشييع و تدفين شدند. 
حجت االسالم ابوترابي فرد، امام جمعه موقت تهران 
بر پيكر اين شهدا نماز اقامه كرد و سپس مراسم وداع 
با حضور مردم و ســاكنان منطقه22 و نمازگزاران 
مسجد علي بن ابي طالب)ع( ميدان ساحل با آييني 

باشكوه برگزار شد. مادران شــهداي مفقود االثر با 
در دست داشتن تابلوی چهره فرزندان شهيدشان 
و جوانان با بيرق هاي عزاداري مزين به نام مبارك 
ساالر شهيدان )ع( و شعار هاي لبيك يا حسين)ع( 
و لبيك يا زينب)س(، پيكر هاي اين شهدا را تا محل 

تدفين بدرقه كردند.

مزار شهدای گمنام در گوشه گوشه شهر 
 با شروع مراسم جمعيت زيادي از در ورودي جزيره 
تنب كوچك وارد محوطه خاكسپاري شدند. عليرضا 
زاكاني، شــهردار تهران كه در اين مراســم حضور 
داشت به همشهري گفت: »خرســنديم كه ملت 
شهيدپرور با حضورشــان مراسم تشييع باشكوهي 
را رقم زدند و پيكــر مطهر اين دو شــهيد گمنام 
بر دســتان زنان و مردان پايتخت تشــييع شد. در 
هر نقطه از تهــران بايد ياد و خاطره شــهدا جاري 
و ساري باشــد و تاكنون در گوشه گوشه اين شهر 
بزرگ از فراز كوه هــاي كلكچال و كهف الشــهدا 
در شــمالي ترين نقطه تهران تــا برخي محله هاي 
مســكوني در جنوب، غرب، شرق و مركز شهر مزار 

چند تن از شهداي گمنام وجود دارد. وجود مزار آنها 
در مناطق گردشگري و در دل محله ها و امامزاده ها 
نقش مؤثري در افزايش آشنايي شهروندان با روحيه 
و منش آنها دارد؛ بنابراين بــا توجه به ظرفيتي كه 
منطقه فرهنگي و گردشگري درياچه خليج فارس در 
غرب پايتخت دارد، جاي خالي آنها در اين مجموعه 
بزرگ خالي بود. مراسم باشكوه وداعي كه شهروندان 
با شــهدا امروز از خود به يادگار گذاشتند، نشان از 

توجه آنها به مقام واال و مقدس شهداست.« 
پيكر شــهدا با همراهي مردم دست به دست روي 
سكويي قرار گرفت و با حضور شهردار تهران در محل 
تدفين، مراســم عزاداري آغاز شد. مهدي چمران، 
رئيس شوراي شــهر كه در ميان شهروندان حضور 
داشت، به همشــهري گفت: »اهداف شهدا، اهداف 
ما و اين ملت اســت و مراســم امروز تجديد پيوند 
ميثاق هاست. اميدواريم در مسير اهداف و آرمان ها 

قدم برداريم و راه شهدا را ادامه بدهيم.« 
مهدي پيرهادي، عضو ديگر شوراي شهر نيز با اشاره 
به اداي دين به مقام شــهدا گفت: »ايثار و شهادت 
واالترين خصوصيت انساني اين دو شهيد جوان بود 
و وظيفه ما نسبت به آنها اداي دين است و نبايد از 

آن غافل شويم.«

قيام راسخ و با ايمان در مسير درست است
 اطراف مزار شهداي گمنام در جزيره تنب كوچك با 
پارچه سبزرنگ، گلدان هاي گل و پرچم ايران تزيين 
شده بود و صندلي هاي چيده شده در گرداگرد مزار 
با حضور مهمانان پر مي شد. آفتاب بر پهنه درياچه و 
جزيره تنب كوچك مي تابيد و باد پاييزي مجالي به 

گرماي آفتاب نمي داد. 
شهردار تهران در سخنراني خود با يادآوري خاطرات 
سال هاي جنگ تحميلي خطاب به همه حاضران در 
مراسم گفت: »خداوند را شاكرم كه در روز شهادت 
حضرت علي بن موســي الرضا)ع( مــا را به محضر 
2شهيد عزيز دعوت كرد تا به بهره مندي از بركات 
2شــهيد در اين خطه از منطقه22 نائل شــويم.« 
شهردار تهران با اشاره به اينكه يكي از شهداي گمنام 
18ساله و از رزمندگان عمليات بدر است، گفت: »در 

عمليات بدر با پيشروي بسيار جدي و موفق تا شرق 
دجله جلو رفتيم، اما روز چهارم يا پنجم عمليات بود 
كه اعالم شد 45نقطه ثبتي انفجاري در مسير وجود 
دارد؛ به همين دليل حدود 24ساعت نگذشته بود 
كه با فشار دشمن بعثي مجبور به عقب نشيني شديم. 
احساس مي كرديم پايان زمان است و دنيا روي سر 
ما خراب شده و همه زانوي غم  در بغل گرفته و اشك 
در چشم داشتيم، اما امام عظيم الشأن)ره( به شهيد 
صياد شيرازي و محسن رضايي پيام دادند و فرمودند 

شما پيروزيد.«
شهردار تهران با اشاره به اينكه يكي ديگر از شهداي 
گرانقدر 22ساله و از رزمندگان عمليات كربالي5 
اســت، گفت: »زماني كه تفكر درست و قيام راسخ 
جاري و ساري باشــد، همه ظرفيت هاي جهان در 
اختيار صاحب اين تفكر اســت و اوست كه فرمان 
مي دهد چه چيزي محقق شــود.« زاكاني در ادامه 
گفت: »شهدا را اسوه هاي پايداري مي بينيم كه بايد 
به آنها تأسي كنيم. اگر در كنار شهدا تاريخ را مرور 

مي كنيم، در مسير تاريخ، مرد را از نامرد و سره را از 
ناسره تشخيص مي دهيم و توجه مي كنيم كه اين 
عزيزان چه كساني بودند و چه انتظاري از ما دارند. 
اگر به شهدا توســل مي جوييم و آنان را بهره مند از 
امكان و دســتگيري مي دانيم، بايــد از آنان كمك 
بطلبيم. اگر بزرگي آنها را ياد مي كنيم  به واســطه 
عظمت و بزرگي آنان است و اميدي كه به شفاعت 
آنها داريم. اميدواريم ما نيز بتوانيم از دستگيري آنان 
بهره مند شويم و تحول بزرگ، با حضور يك دولت 
انقالبي و فداكاري مســئوالن كشــور و در پيروي 
از رهبر عظيم الشــأن، بزرگ، حكيم و عظيم القدر 
امام خامنه اي در كشــور رخ دهد تا نوكري مردم را 
پيشه كنيم و از دعاي خير شــما بهره مند شويم.« 
آيين باشكوه تدفين پيكر شهداي گمنام با حضور 
خيل عظيم ملت شــهيدپرور و واليتمدار در محل 
ميدان درياچه، بلوار ميعاد، ورودي اصلي مجموعه 
فرهنگي، گردشگري شهداي خليج فارس، جزيره 

تنب كوچك انجام شد.
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عليرضا زاكاني: بيشتر اتوبوس هاي 
تهران فرسوده شده اند

شــهردار تهران در برنامه هــاي بازديد خــود از مجموعه هاي 
شهرداري از 2مجموعه اتوبوســراني و تاكسيراني تهران بازديد 
و با مديران و كاركنانشان گفت وگو كرد. به گزارش همشهري، 
عليرضا زاكاني درباره توقف فعاليت 500دستگاه اتوبوس گازسوز 
به دليل مشكل مخازن گفت: تدابيري اتخاذ شده تا مشكل اين 
تعداد اتوبوس تا پايان سال مرتفع شــده و اين تعداد اتوبوس به 
چرخه خدمات رساني به شهروندان باز خواهند گشت. به گفته 
او، 94درصد اتوبوس هاي ديزلــي بخش خصوصي و 7۶درصد 
اتوبوس هــاي ديزلي بخش عمومي و همچنيــن 100اتوبوس  
برقي فرسوده هســتند. از ســوي ديگر 23درصد اتوبوس هاي 
گازسوز بخش عمومي و 100درصد بخش خصوصي فرسوده به 
شمار مي آيند. شهردار در بخش ديگري از سخنان خود به ورود 
175دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومي شهر تهران 
اشاره كرد و آن را بخشي از مسير توسعه حمل ونقل عمومي در 
تهران دانست و گفت: 90دستگاه از اين تعداد اتوبوس تا يك ماه 
آينده و در فاز دوم 85دستگاه ديگر به ناوگان حمل ونقل عمومي 
افزوده خواهد شد. شهردار در ادامه افزود: بايد بخش عمومي را در 
كنار بخش خصوصي به طور جدي فعال كرد. مجموعه اقداماتي 
كه با عنوان اقدامات ضربتي موردنظر قرار دارد، باعث خواهد شد تا 
ظرفيت حمل ونقل عمومي در بخش اتوبوسراني از 2100دستگاه 
به 3500دستگاه برسد و براي استفاده حداكثري در شرايط بعد 

از كرونا يعني تا پايان امسال آماده خدمت رساني خواهند بود.

پرداخت كمك هزينه نوسازي ۱۰هزار تاكسي 
شهردار تهران در بازديد از سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
تهران بر اهميت نوسازي تاكسي هاي فرسوده، معيشت و امنيت 
شغلي تاكسيرانان تأكيد كرد و از برنامه نوسازي 10هزار تاكسي 
خبر داد. عليرضا زاكاني، پس از بازديد از مركز كنترل و نظارت 
هوشمند و بخش نوسازي تاكسيراني گفت: تسليت به خانواده هاي 
مكرم 500عزيز سفر كرده اي دارم كه جان خود را در طبق اخالص 
گذاشتند؛ تاكسيرانان عزيزي كه به واسطه بيماري منحوس كرونا 
جان خود را از دست دادند. او با بيان اينكه امروز 78هزار تاكسي 
در تهران داريم كه ۶هزارتا از آنها از نوع ون هستند، افزود: برعكس 
همه جاي دنيا كه سهم تاكسي از حمل ونقل عمومي ميانگين 
4درصد است، در ايران سهم تاكســي از حمل ونقل عمومي به 
23درصد مي رسد. زاكاني با اشــاره به اينكه تاكسي ها به طور 
ميانگين بعد از 9سال و 4 ماه دچار فرسودگي مي شوند و حدود 
35هزار تاكسي از 10تا15ســال قبل فعال هستند، گفت: در 
برنامه هاي ما بود كه 3هزار نفر به بيمه تامين اجتماعي و بخش 
زيادي به بيمه تكميلي نياز دارند؛ از اين رو در شهرداري اهتمام 
داريم مشكل رانندگان را رفع كنيم. نكته ديگر تعهد نسبت به 
اصل شغل و صنف اســت؛ يعني 20درصد افرادي كه وارد مدار 
خدمت نمي شوند، اما از ظرفيت هاي تاكسيراني برخوردارند بايد 

كم شده و به سمت صفر ميل پيدا كند.

تعطيالت پركار مديريت شهري
 شهردار تهران در روزهاي تعطيل اخير از بوستان هاي جنگلي منطقه22، كمربند سبز شهر

و مجموعه هاي اتوبوسراني و تاكسيراني بازديد كرد، در مراسم تشييع  و تدفين پيكر شهداي گمنام 
در درياچه شهدای خليچ فارس حضور يافت و به آسايشگاه جانبازان  و امامزاده داوود)ع( رفت

خيابان كامل تهران، ميزبان عزاداران امام رضا)ع( شد

مراسم سنتي عزاداري دمام نوازي و تعزيه در بلوار قيام  برگزار شد. بلوار قيام  كه تبديل به» خيابان كامل« 
شده است  در دل محالت متدين و مذهبي منطقه ۱2  قرار دارد. مراسم در ايستگاه پاياني  بلوار قيام با مداحي، 

اجراي تواشيح ، دعا و صلوات خاصه امام رضا)ع( به پايان رسيد.    عكس: همشهری/ محمد عباس نژاد
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سعيد شرف دوست
معاون حمايت هاي اجتماعي سازمان رفاه   ، خدمات و مشاركت هاي شهرداري تهران

   شهردار تهران از بوستان هاي جنگلي منطقه 22  و كمربند سبز بازديد كرد
شهردار تهران همراه تعدادي از مديران شهرداري از بوستان هاي جنگلي مناطق 22 گانه تهران و همچنين كمربند سبز 
پايتخت بازديد كرد. به گزارش پايگاه خبري شهر، عليرضا زاكاني در اين بازديد درجريان امور مربوط به توسعه كمربند 
سبز تهران قرار گرفت. بوستان  جنگلي يك هزار هكتاري تلو، لويزان، چيتگر، ملت، واليت، كوهسار، جوانمردان، پروژه 
جنگل كاري خاتم االنبيا )ص( و ... برخي از بوستان هايي بودند كه شهردار تهران از آنها بازديد كرد. عليرضا زاكاني، شهردار 
تهران پيش از آغاز بازديد از بوستان ها با حضور بر سر مزار شهداي دفاع  مقدس با نثار فاتحه به مقام شامخ شهداي واالمقام، 
اداي احترام كرد و ياد و خاطره آنها را گرامي داشت. شهردار تهران در حساب كاربري توييتر خود درباره اين بازديد نوشت: 
»هواي پاك و تفريح و نشاط جزء نيازهاي مردم تهران است. امروز از بوستان هاي جنگلي تهران بازديد كردم. كارهاي 
بزرگي انجام شده و بايد پروژه هايي از جمله اردوگاه هاي تفريحي، اماكن گردشگري و بومگردي و مراكز ورزشي، فرهنگي 
و مذهبي ايجاد شود.« شهردار تهران همچنين در مراسم جداگانه  اي با تعدادي از جانبازان در آسايشگاه جانبازان بقيه اهلل 

ديدار كرد. زاكانی در حرم امامزاده داوود )ع( نيز حضور پيدا كرد و با زائران و ساكنان اطراف حرم به گفت و گو پرداخت.
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   فرم جيم متقاضيان مسكن دولتي بايد سبز باشد
در نشست اخير شوراي عالي مسكن، 6تفاهمنامه براي ساخت مسكن دولتي براي گروه هاي مختلف در حضور رئيس جمهوري امضا 
شد و در مجموع تكليف مقدماتي ساخت حدود 2.5ميليون واحد مسكوني مشخص شده است. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي امضاي اين تفاهمنامه را به  معناي ساماندهي گروه هاي اجتماعي مي داند و مي گويد: در سامانه وزارت راه و شهرسازي 
اعتبارسنجي ازنظر واجد شرايط بودن اين افراد صورت گرفته و آماده اجراي اين پروژه ها هستيم؛ اما با وجود اينكه سامانه و الزامات 
ثبت نام متقاضيان از اول هفته جاري وجود دارد، با توجه به جمع بندي هاي نشست اخير شوراي عالي مسكن مقرر شده ثبت نام 
به مدت 10روز براي اعالم نظرات نهايي به تعويق انداخته شود.  طبق اظهارات محمودزاده، وزارت راه و شهرسازي براي تسهيالت 
مسكن دولتي دهك هاي مختلف سودهاي متفاوتي در نظر گرفته و متقاضي در زمان ثبت نام از بار مالي مسكن خود مطلع خواهد 
شد. وزير راه و شهرسازي نيز با اشاره به شناسايي قطعي تعدادي از نيازمندان واقعي مسكن دولتي، مي گويد: 520هزار خانوار از 
خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي با اسم و شماره ملي مشخص شده اند؛ اما درنهايت پس از ثبت نام در سامانه مسكن 

دولتي مشخص خواهد شد كه با توجه به سوابق افراد و سبزبودن فرم جيم، چه كساني مي توانند صاحب مسكن دولتي شوند.

گزارش

آرامش در گذرگاه بازرگان
2روز از شايعه بسته شدن مرز بازرگان از سوي تركيه مي گذرد، اما هم 
مسئوالني در دستگاه ديپلماسي و هم فعاالن صنعت حمل ونقل اين 
شايعه را يك شيطنت در خبرســازي مي دانند و مي گويند مبادالت 
ايران و تركيه در اين گذرگاه مرزي و تردد كاميون هاي دو كشور طبق 
روال قبل ادامه دارد. به گزارش همشهري، بعد از غائله اي كه جمهوري 
آذربايجان ايجاد كرد و مشكالتي كه براي كاميون هاي ايراني در مسير 
گوريس-كاپان رخ داد، مانور نظامي ايران در مرزهاي شمال غربي و 
مانور متناظر نيروهاي جمهوري آذربايجان و تركيه در منطقه نخجوان 
نيز باعث شد بازار خبر و شايعه در مورد مناقشات منطقه اي داغ تر شود. 
در اين ميان از 2روز پيش شايعه ممانعت تركيه از ورود كاميون هاي 
ايراني به  تالفي رفتار ايران با كاميون هاي ترك به ابعاد گســترده اي 
در فضاي مجازي منتشر شد كه البته مقامات رسمي و فعاالن بخش 

خصوصي آن را تأييد نكردند.

2 دروغ در يك شايعه
ممنوعيت ورود كاميون هاي ايراني به تركيه سرخط خبرهايي بود كه 
از 2روز پيش با نقل قولي از اوزجان آالش، رئيس انجمن توسعه روابط 
تجاري تركيه با ايران در فضاي مجازي منتشر شد؛ اين در حالي است 
كه نه ايران محدوديت و ممنوعيتي بــراي تردد كاميون هاي تركيه 
وضع كرده و نه طرف مقابل براي تالفي اين محدوديت ها دســت به 
مسدودسازي گذرگاه مرزي زده اســت.  در متن اين خبر آمده بود: 
»گذرگاه هاي تركيه در مرز با ايــران در واكنش به اقدام اخير تهران، 
به روي كاميون هاي ايراني بســته شده اســت. آالش به اسپوتنيك 
روسيه گفت: تصميم تركيه مبني بر بستن گذرگاه هاي مرزي به روي 
كاميون هاي ايراني اقدامي در پاسخ به تصميم تهران درباره ممنوعيت 

ورود كاميون هاي تركيه اي به اين كشور بوده است.« 
رئيس انجمن توسعه روابط تجاري تركيه با ايران، توقف گردش تجاري 
ميان ايران و تركيه را ناشي از اوضاع متشنج در مرز ايران با جمهوري 
آذربايجان دانســته بود؛ اما در مقابل، سجاد سلطان زاده، سركنسول 
ايران در ارزروم در گفت وگو با رسانه ها خبر منتشرشده در شبكه روسي 
اسپوتنيك را رد كرده و گفته است: »خبر ممنوعيت ورود كاميون هاي 
ايراني به تركيه كاماًل جعلي و شيطنت آميز است؛ زيرا بنا بر استعالم 
انجام شده از مديركل گمرك شرق تركيه، تردد دوطرفه كاميون ها در 

اين گذرگاه به طور عادي در جريان است.« 
نكته ديگر اينكه شــايعه توقف تردد كاميون هاي ايراني به تركيه در 
گذرگاه مرزي بازرگان در حالي مطرح مي شود كه ديروز اين گذرگاه 
به عنوان بزرگ ترين مرز زميني ايران و تركيه در آذربايجان غربي براي 
تردد مسافران هم بازگشايي شد و با توجه به مصوبه ملي ستاد كرونا، 
مسافران به شرط داشتن جواب آزمايش پي سي آر منفی مي توانند از 
اين مرز به تركيه ســفر كنند يا از تركيه به ايران بيايند. پيش  از اين 
به واسطه شيوع كرونا، پايانه هاي مرزي ايران و تركيه به مدت 1.5سال 
براي تردد مسافران بسته بود و صرفاً ترانزيت كاال و تردد اشخاص مقيم 

و داراي اقامت دو كشور از اين مرز امكان پذير بود.

آرامش مرز بازرگان با مشكالت قديمي
شاهد دوم بر بي اساس بودن شايعه توقف عبور كاميون هاي ايراني از 
مرز بازرگان به خاك تركيه، اظهارات رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 
شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايران است كه به صورت لحظه اي 
در جريان وضعيت كاميون داران ايراني در اين گــذرگاه مرزي قرار 
دارد. جواد سمســاري لر ضمن رد اين شايعه، به همشهري مي گويد: 
در مرز بازرگان هيچ اتفاق جديدي كه بر تــردد كاميون هاي ايراني 
يا ترك تأثير بگذارد رخ نداده، اما اين گذرگاه به واســطه ناهماهنگي 
25دستگاه مستقر در گذرگاه مرزي همواره مشكالت بزرگي داشته و 
اكنون نيز اين مشكالت وجود دارد. او با اشاره به توقف ناگزير چهار پنج 
روزه كاميون هاي ايراني براي عبور از بوروكراسي دستگاه هاي مستقر 
در مرز بازرگاني مي افزايد: صرفه اقتصادي حمل ونقل بين المللي به 
 دليل ناهماهنگي و بوروكراسي هاي مرزي از بين رفته و بدون اينكه 
تركيه مرز بازرگان را مسدود كند، كاميون داران ايراني از ادامه فعاليت 
بين المللي دلسرد شــده اند. او معتقد است: اگر شــايعه توقف ورود 
كاميون هاي ايراني به تركيه درست بود، وزن اثرگذاري آن نسبت به 
مشكالتي كه خود ما براي تردد كاميون هايمان از مرز ايجاد كرده ايم 

چندان بيشتر نيست.

سرانجام علي صالح آبادي به پيشنهاد  بانك
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و 
تصويــب هيــأت دولــت به عنوان 
بيســتمين رئيس كل بانك مركزي انتخاب شــد. 
ســكاندار جديد بانك مركزي در نخســتين روز 
مسئوليت خود برنامه ها و جهت گيري هاي آينده و 
سياست هاي پولي و ارزي را تشــريح و اعالم كرد: 
هدف نخست بانك مركزي مهار تورم و ثبات بازار ارز 

خواهد بود.
 او در عين حال از اختصاص 20درصد تســهيالت 
بانكي به حوزه مسكن، اصالح ناترازي هاي بانكي، 
تامين كسري بودجه دولت از مســير غيرتورمي، 
سهولت دسترســي مردم به تسهيالت و همچنين 
تقويت نظــارت بر مصارف تســهيالت بانكي خبر 
داده اســت. وزير اقتصاد هم در واكنش به انتصاب 
صالح آبادي به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزي 
از او خواست تا در جهت ارزش پول ملي، مهار تورم، 
هدايت اعتبار به فعاليت هاي مولد و نظارت مؤثر بر 
شبكه بانكي گام بردارد. وزير اقتصاد در عين حال 
تأكيد كرد: شرط سياســت هاي جديد اقتصادي 

اين است كه پايه پولي رشد نكند و تورم باالتر نرود.
رئيس كل بانــك مركزي در نخســتين اظهارنظر 

خود اعالم كرده است: كنترل تورم، ثبات بازار ارز و 
نظارت بر شبكه بانكي از اولويت هاي مهم اين نهاد در 
دوره جديد است او كه قول داده در ماه هاي نخست 
آرامش را به بازارهــا برگرداند، گفت: بانك مركزي 
اولويت هايي را براي ثبات در بازار ارز درنظر گرفته 
كه در ماه هــا و روزهاي آينده ايــن ثبات ملموس 

خواهد بود.

خط قرمز بانك مركزي
به گزارش همشــهري، يكي از خطوط قرمز علي 
صالح آبادي جلوگيري از رشــد پايه پولي اســت. 
به گفته او اين سياست در حوزه هاي مختلف از مسير 
نظارت بر شبكه بانكي دنبال خواهد شد. رئيس كل 
جديد بانك مركزي از هماهنگي با وزارت اقتصاد 
براي پوشــش كســري بودجه دولت خبر داده و 
مي گويد: سازوكارهايي را درنظر گرفته ايم تا طوري 
مديريت كنيم كه افزايش پايــه پولي بي رويه اي 
نداشته باشيم و تورم را كنترل كنيم. او مي افزايد: 
هدايت منابع بانكي بــه بخش هاي توليدي و مولد 

در اولويت است.

قول آزادسازي دالرهاي ايران
صالح آبادي از گشايش مسير جديد ارزي خبر داده و 
مي گويد: به دنبال افزايش صادرات غيرنفتي هستيم 
و اين حتماً يكي از اولويت هاي راهبردي بانك مركزي 
خواهد بود و در اين زمينه سياســت هاي مشــوق 
صادرات غيرنفتي را دنبال خواهيــم كرد. او افزود: 
رفع تعهد ارزي از واردكنندگان بسيار مهم است و 
شركت هايي كه ارز دريافت مي كنند براي واردات 
بايد كاالها را به كشــور وارد كنند و صادركنندگان 
هم ارز حاصل از صــادرات را بايد به چرخه اقتصاد 
بازگردانند. به گفته ســكاندار جديد بانك مركزي، 
سياســت تعامل با كشــورها و دولت ها در حوزه 
مبادالت ارزي دنبال خواهد شــد تا ارز وارد كشور 
شود. صالح آبادي تأكيد كرد: به دنبال آن هستيم تا 

منابع ارزي را آزاد و وارد عرصه تجاري كنيم.

برخورد با ريشه هاي تورم
رئيس كل بانك مركزي كه قول داده تورم فزاينده را 
در ماه هاي نخست مسئوليت اش مهار كند تأكيدكرد: 
موضوع كنترل اضافه برداشت ها هم در تورم بسيار 
مهم اســت و اينكه بانك ها از بانك مركزي اضافه 
برداشت داشته باشــند موجب افزايش پايه پولي و 
نقدينگي و تورم در جامعه مي شــود. او گفت: يكي 

از برنامه هــاي جدي بانك مركزي اين اســت كه، 
ناترازي هاي شــبكه بانكي، دارايي ها و بدهي هاي 
سيستم بانكي و همچنين ناترازي در درآمد و هزينه 
سيستم بانكي را با همكاري سيستم بانكي و بانك ها 
مرتفع كنيــم؛ به گونه اي كه اضافه برداشــت هاي 
بانك ها از بانك مركزي كنترل شــود؛ اين موضوع 
بر مهار تورم اثر گذار است. صالح آبادي تأكيد كرد: 
موضوع ديگر، كسري بودجه دولت و نياز دولت به 
نقدينگي است كه اضافه برداشــت دولت از بانك 
مركزي و كسري بودجه از طريق منابع بانك مركزي 
يكي از ريشــه هاي تورم اســت. البته با هماهنگي 
وزارت اقتصاد و ساير دســتگاه هاي دولتي تالش 
مي كنيم از روش هاي غيرتــورم زا منابع درآمدي 

دولت تامين شود.

تغيير مسير وام دهي بانك ها
يكي از سياســت هاي علــي صالح آبــادي تغيير 
مسير وام دهي بانك ها، تســهيل فرايندها از كانال 
اعتبارسنجي مشــتريان اســت. او مي گويد: بايد 
به گونه اي عمل كنيم كه دسترســي مردم به نظام 
بانكي و تســهيالت بانكي تسهيل شــود. يكي از 
اولويت ها اين اســت كه در سيستم بانكي به جاي 
نگاه صرف به موضوع وثيقه براي پرداخت تسهيالت، 
اعتبار سنجي و رتبه مناسب اعتباري مشتري مورد 
توجه قرار گيرد. رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: 
بايد نظام رتبه بندي را توسعه دهيم تا مردم بتوانند با 
رتبه مناسب و خوش حسابي و با وضع مطلوب خود 
تسهيالت را دريافت كنند. صالح آبادي در عين حال 
نسبت به انحراف منابع بانك ها هشدار داد و افزود: 
بانك مركزي بايد نظارت مؤثر بر مصرف تسهيالت 
بانكي داشته باشد و اين نظارت قطعا در تورم اثر گذار 
است زيرا اگر سرمايه ها به بخش هاي غيرمولد برود 

موجب تورم خواهد شد.

قول مسكني رئيس كل جديد
رئيس كل جديد بانك مركزي در حاشيه نخستين 
جلسه شوراي عالي مسكن با اشــاره به الزام قانون 
مبني بر تخصيص 20درصد تســهيالت بانكي به 
حوزه مسكن اعالم كرد: به جز بانك هاي تخصصي در 
حوزه كشاورزي و صنعت، ديگر بانك ها با برنامه ريزي 
انجام شده بايد 20درصد از تسهيالت خود را به حوزه 
مســكن اختصاص دهند كه بــه تفكيك هر بانك 
و سهميه درنظر گرفته شــده، ابالغ به نظام بانكي 
صورت گرفته اســت. او افزود: منابع ديگري براي 
جهش توليد مسكن درنظر گرفته شده است كه اين 
منابع در صندوق مربوطه نگهداري و از طريق اين 
صندوق پرداخت مي شود، يكي از اين منابع مربوط 
به بازپرداخت هاي قابل توجه مسكن مهر است كه در 
اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد و بانك مسكن آن 
را در صندوق قرار مي دهد تا از طريق اين صندوق به 
بخش مسكن پرداخت شود. صالح  آبادي كه سابقه 
رياست سازمان بورس و اوراق بهادار را در كارنامه اش 
دارد، مي گويد: از ظرفيت هاي بازار ســرمايه براي 
تامين مالي حوزه مسكن استفاده خواهد شد و در 
شوراي عالي مسكن توافق صورت گرفته كه تجهيز 
منابع اين بخش بدون افزايش پايه پولي صورت گيرد 
تا به گفته او اشكاالت رخ داده در حوزه مسكن مهر 

ازجمله استقراض از بانك مركزي اتفاق نيفتد.

17  اولويت رئيس كل جديد بانك مركزي
همشهري چشم انداز آينده سياست هاي پولي و ارزي را ارزيابي مي كند

پيش بيني بانك جهاني از رشد 2/1درصدي اقتصاد ايران
روند مثبت رشد اقتصادي ايران ادامه مي يابد. اين برآورد جديد يك نهاد بين المللي 
است؛ آن هم در شرايطي كه اقتصاد ايران پس از يك دوره ركود از براي چند فصل 
متوالي است كه مسير رشد مثبت را در پيش گرفته است. به  نظر مي رسد آثار منفي 
ناشي از تحريم ها و شيوع كرونا در حال تخليه شدن است. به گزارش همشهري، 
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي 2.1درصدي را براي اقتصاد 
ايران در سال2021 پيش بيني كرد. گزارش جديد اين نهاد بين المللي از وضع 
اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اين انتظار را تقويت كرده كه اقتصاد 
ايران در سال2021 وضع بهتري نسبت به ســال2020 داشته باشد. بر اساس 

پيش بيني اين نهاد بين المللي، رشــد اقتصادي ايران در سال جاري ميالدي به 
2.1درصد خواهد رسيد. اقتصاد ايران در سال2020 رشد اقتصادي 1.7درصدي 
را تجربه كرده بود. همچنين تراز حساب هاي جاري ايران كه در سال2020 منفي 
شده بود و به منفي 0.8درصد توليد خالص داخلي رسيده بود، در سال جاري دوباره 
مثبت خواهد شد و به مثبت 0.8درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد رسيد. 
براساس پيش بيني بانك جهاني اما وضعيت تراز مالي دولت به منفي 6.7درصد 
توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. در سال پيش از آن تراز مالي دولت به 

منفي 6.3درصد توليد ناخالص داخلي رسيده بود. 

طبق وعده دولتي ها، ثبت نام خانه اولي ها  مسكن
براي طرح جهش توليد مسكن تا چند روز 
ديگر آغاز مي شود و اين افراد كه بر اساس 
آمارهاي شوراي  عالي مسكن، سهم قابل توجهي از سبد 
هزينه خانوارشان به تأمين سرپناه اختصاص دارد، روزنه 

اميدي براي خانه دارشدن پيدا مي كنند.
به گزارش همشهري، آمارهاي ارائه شده در نشست اخير 
شوراي عالي مســكن در حضور رئيس جمهور، حاكي از 
اين است كه سهم هزينه مسكن از سبد هزينه خانوار در 
روستاها 18درصد، در شهرها 32درصد و در كالنشهرها 
باالي 45 اســت و در شــهر تهران وضعيت وخيم تري 
را تجربه مي كند؛ از اين رو قرار شــد اقــدام فوري براي 
رفع معضل مسكن با نهضت خانه سازي در قالب قانون 
جهش مسكن اجرا شود. اين اقدام فوري تا پايان مهرماه 
با بازشدن سامانه ثبت نام خانه اولي ها وارد فاز عملياتي 
مي شود و انتظار مي رود طی 2سال براي حداقل 4ميليون 

خانوار پروژه هاي احداث مسكن تعريف شود.

شرط اول؛ ارزان و باكيفيت
هدف قانون جهش توليد مسكن، توليد حداقل 4ميليون 
واحد مسكوني تا چشم انداز 1404 است و متوليان امر در 
شوراي عالي مســكن ازجمله رئيس جمهور و مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازي تأكيد دارند كه اين واحدهاي 
مسكوني با ارزان ترين قيمت و البته باكيفيت ترين سازه 
براي مردم ساخته شود. آنگونه كه محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي در 
يك برنامه تلويزيوني گفته اســت، خط قرمز متوليان 
قانون جهش توليد مسكن، قيمت تمام شده براي مردم 
است و عددي كه سال گذشــته اعالم شده قابل افزايش 
نيســت. بر اين اساس به نظر مي رسد ســازوكار تعيين 
قيمت هزينه واقعي ساخت در مســكن ملي قرار است 
در ساخت وســازهاي قانون جهش مســكن نيز مورد 
استفاده قرار گيرد كه البته همين قيمت ها هم با اعمال 
يارانه و مشوق براي دهك هاي كم درآمد مي تواند براي 
خانوارهاي هدف كاهش پيدا كند. در پروژه هاي مسكن 
ملي، كف قيمت ساخت يك مترمربع زيربناي مسكوني 
در سال98، 2.3ميليون تومان اعالم شد و پس از تعديل 
در نخســتين قراردادها به 2.7ميليــون تومان افزايش 
يافت. در ادامه بنا به شرايط پروژه ها در شهرهاي مختلف، 
قيمت هايي از 3.2ميليون تومان تا 4ميليون تومان نيز 
در قراردادها گنجانده شــد اما همواره سازندگان بخش 
خصوصي معتقد بودند هزينه واقعي ســاخت بر اساس 
قيمت هاي فعلي نهاده هاي ساختماني باالتر از اين ارقام 
است؛ همانگونه كه در آن دوره، وزارت راه و شهرسازي 
روي خوشــي به تقاضاي بخش خصوصي براي افزايش 
هزينه ساخت مسكن ملي نشــان نداد، حاال نيز معاون 
مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي با منتقدان 
قيمت گذاري مسكن دولتي اتمام  حجت كرده و مي گويد: 
مالك ما، ارزان ترين قيمت براي مردم اســت و هر كس 
كه با كمترين قيمت و باكيفيت ترين سازه، مسكن توليد 

كند، ما با او وارد قرارداد مي شويم.

شروع ضربتي احداث 4ميليون مسكن
در قانون جهش توليد مسكن، دولت مكلف به برنامه ريزي 
براي رفع مشكل كمبود مسكن شده و اين برنامه ريزي 
در 4سال عمر دولت سيزدهم نبايد از ساالنه يك ميليون 
واحد كمتر باشــد. براســاس اين تكليف، دولت بايد از 
امسال به  گونه اي پيش برود كه به طور ميانگين به ازاي 
هر ماه 83هزار و 333واحد مسكوني احداث شود؛ يعني 
به ازاي هرروز بايد براي احــداث 2هزار و 800واحد، هر 
ســاعت 115واحد و هر دقيقه حدود 2واحد مسكوني 

برنامه ريزي شود. اين اعداد، بزرگي مسئوليت دولت را 
بازگو مي كند؛ اما هدف گذاري دولت براي آغاز ضربتي 
تكاليف مسكني خود به  گونه اي است كه شروع احداث 
واحدها با شــتابي معادل دوبرابر اين اعداد خواهد بود. 
به عبارت ديگر، به واســطه اينكه احداث بناي مسكوني 
به طور ميانگين 2ســال زمان مي طلبد و در پروژه هاي 
مربوط به مجتمع هاي مســكوني، از نظــر فرجه زماني 
تا 4ســال نيز افزايش مي يابد، دولت در نظــر دارد در 
2ســال اول مســئوليت خود، قراردادهــاي مربوط به 
احداث 4ميليون واحد مسكوني را منعقد كند كه در اين 
صورت حداقل در هرســال بايد برنامه احداث 2ميليون 
واحد مسكوني اجرايي شود. يكي از نكات مهم نشست 
اخير شوراي عالي مسكن كه به رياست رئيس جمهوري 
برگزار شد نيز همين نكته بود كه در 2سال اول اجراي 
قانون جهش توليد مسكن، در 2نوبت، احداث 2ميليون 
واحد مسكوني آغاز شــود تا در سال پاياني دولت يعني 
ســال1404، تأمين و عرضه 4ميليون واحد مسكوني 

محقق شده باشد.

زمين رايگان براي 5دهك ضعيف
حذف قيمت زمين از هزينه اوليه ساخت، يكي از اصول 
اصلي احداث مسكن دولتي اعم از مسكن مهر، مسكن 
ملي و مسكن ساخته شده با قانون جهش توليد است؛ اما 
در همه اين طرح ها، پس از تكميل پروژه هاي مسكوني، 
متقاضيــان مكلفند همه يا بخشــي از ارزش روز زمين 
را به صورت اجاره 99ســاله يا اقساط چندساله به دولت 
بپردازند. با  وجــود اين، در قانون جديد توليد مســكن 
دولتي، متوليان امر اعالم كرده اند كه زمين واگذارشده 
براي توليد مسكن براي 5دهك پايين درآمدي، رايگان 
خواهد بود. رستم قاســمي، وزير راه و شهرسازي نيز در 
جريان سفر به استان بوشهر، با اشاره به اينكه زمين هاي 
دولتي رايگان براي دهك هاي پايين پيش بيني شــده، 
اعالم كرده است: در شهرهاي كوچك 40درصد قيمت 
مسكن به زمين اختصاص دارد كه در اجراي قانون جهش 
توليد مقرر شده بدون دريافت پول به مردم واگذار شود. 

نكته ديگر اينكه طبق اظهارات معاون مسكن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي، ساخت پروژه هاي مسكن دولتي 
در شهرهاي زير 100هزار نفر به صورت خويش فرمايي 
توسط خود مردم صورت مي گيرد و پس از اعطاي زمين 
و تسهيالت و مشــوق ها، مديريت در ســاخت به عهده 

دولت نيست.
 

چراغ سبز به تعاوني هاي خوش نام
سواي بحث ســاخت مسكن دولتي در شــهرهاي زير 
100هزار نفر كه با حمايت دولــت و با خويش فرمايي 
مالكان احداث مي شــود، ســاخت مســكن دولتي در 
مقياس هاي بزرگ تر به تعاوني ها و سازندگان خصوصي 
اختصــاص دارد و مانند طرح هاي مســكن ملي و مهر، 
شــركت هاي بزرگي بايد در قالب پيمانكار نســبت به 
توافق با دولت و عقد قرارداد ساخت وســاز اقدام كنند. 
البته در اين مورد، مشــكل توافق قيمتي با شركت هاي 
پيمانــكاري مي تواند يكي از گردنه هــاي صعب العبور 
ساخت مســكن دولتي باشــد اما محمودزاده، معاون 
مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد: 
هم اكنون بستر مساعدي ايجاد شده و شركت هاي تعاوني 
مسكن خوشــنام كه عملكردهاي خوبي در طرح هاي 
قبلي داشتند، در پروژه هاي جهش مسكن نيز اقدام به 
ساخت وساز مي كنند. به گفته او انجمن هاي انبوه سازان 
در اســتان هاي مختلف ازجمله تهران قراردادهايي را 
منعقد كرده اند و اين موضوع در هر اســتاني مناسب با 

شرايط استان پيش مي رود.

   اولويت های رئيس كل جديد
علــي صالح آبــادي در 
نخســتين اعالم نظرهاي 
خود در مقــام رئيس كل 
بانك مركــزي 17اولويت 
جديد خود را به شرح زير 

اعالم كرد:
1  مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي

2  ثبات در بازار ارز 
3  حمايت تسهيالتي از حوزه مسكن

4  تعامل با كشورها و دولت ها
5  آزادسازي ارزهاي ايران

6  استفاده از ظرفيت های بازار سرمايه
7  كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي

8  نظارت بر شبكه بانكي و مصارف تسهيالت
9  اصالح ترازنامه بانك ها

10  تامين غيرتورمي كسري بودجه دولت
11  هدايت منابع بانك ها به بخش هاي توليدي

12  افزايش صادرات غيرنفتي 
13  رفع تعهدات ارزي صادركنندگان

14  تعامل با بخش خصوصي و حمايت از آنها
15  مديريت اضافه برداشت بانك ها

16  سهولت در دسترسي مردم به تسهيالت
17  جايگزيني اعتبارسنجي به جاي وثيقه در دادن وام

نهضت خانه سازي؛ آماده ثبت نام خانه اولي ها
تا پايان مهرماه، خانه اولي ها براي ثبت نام در سامانه وزارت مسكن فراخوان مي شوند
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با اينكه وزير جهادكشــاورزي، بدون  بازار
تعيين مورد استثنا، اعالم كرده قرار 
است از امروز قيمت 3محصول اصلي 
لبني يعني شير، ماست و پنير 10درصد كاهش يابد، 
انجمن صنايــع فرآورده هاي لبنــي مي گويد فقط 
قيمت 3محصول شير نايلوني، ماست دبه اي و پنير 

اف، شامل قاعده كاهش نرخ خواهد شد. يو 
 تصميم گيري بــراي كاهــش 10درصدي قيمت 
محصوالت لبني درپي آن اتفــاق مي افتد كه طبق 
اطالعات مركز آمار، قيمت محصوالت لبني در يك 
سال گذشته به طور ميانگين تا 70درصد رشد كرده 
است. برخي خبر ها حاكي است كه همزمان با اين 
رويداد دامداران امتياز صادرات دام هاي مازادشان را 

از وزارت جهادكشاورزي دريافت كرده اند.
به گزارش همشهري، افزايش نرخ تورم فقط به جيب 
ايراني ها ضربه نزده بلكه ســالمتي آنها را هم نشان 
رفته است. آمارها نشان مي دهد كه با افزايش قيمت 
محصوالت لبني سرانه مصرف اين محصوالت هم 
در بين ايراني ها با كاهش زيادي مواجه شده است. 
مركز آمار ايران ديروز اعالم كرد  كه قيمت بسياري 
از محصوالت لبني با رشد دست كم 60تا 70درصدي 
مواجه شده، به طور مثال قيمت شير پاستوريزه يك 
ليتري در يك سال گذشته 69.2درصد رشد كرده 
و قيمت ماســت يك كيلويي 75.7درصد افزايش 
يافته است. اين افزايش قيمت محصوالت لبني در 
كنار كاهش قدرت خريد، بــه كاهش مصرف اين 
محصوالت ميان خانوارهاي ايراني منجر شده كه به 
زعم كارشناسان مي تواند افت سطح سالمتي جامعه 

را به دنبال داشته باشد.
طبق تازه ترين گزارش شــركت صنايع لبني ايران، 
ســرانه مصرف شــير در ايران در 2دهــه اخير از 
95كيلوگرم بــه 80كيلوگرم كاهش يافته اســت. 
طبق توصيه هاي ســازمان بهداشــت جهاني هر 
فرد بايد ســاالنه 150كيلوگــرم محصوالت لبني 
مصرف كند. مطابق سند چشــم انداز بيست ساله 
نيز ميزان مصرف محصــوالت لبني براي هر ايراني 
120كيلوگرم تعيين شــده اما افزايش شديد نرخ 
تورم اين سياستگذاري ها را با چالش مواجه كرده و 
حتي موجب شده سياست هاي توزيع رايگان شير در 
مدارس يا يارانه پرداختي به شير نيز با چالش جدي 

مواجه شود.
محمد فربد، عضو هيــأت مديــره انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني در اين باره مي گويد: همواره اين 

ديدگاه ارائه مي شد كه آسيب پذيري در صنعت غذا 
كم اســت اما هم اكنون به جايي رسيده ايم كه اين 
صنعت نيز آسيب پذير شده اســت. اگر در گذشته 
مردم از كفش و لباس و سفر خود مي گذشتند االن از 
خوراك خود مي گذرند. اين ديدگاه من به عنوان يك 
فعال اقتصادي نيست بلكه گزارش مركز آمار است. ما 
صنعتگران بايد اميدوار باشيم كه اقتصاد سروسامان 

پيدا كند و توان خريد افزايش يابد.
در چنين شرايطي وزير جهادكشاورزي اعالم كرده 
از امروز، شــنبه، قيمت لبنيــات 10درصد كاهش 
مي يابد اما انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ديروز 
در اطالعيه اي كه با ســخنان وزير جهادكشاورزي 
تناقض و دست كم تفاوت مشهودي دارد اعالم كرد: 
فقط قيمت 3محصول كاهش خواهد يافت. ضمن 
اينكه به زعم كارشناسان انجام چنين اقداماتي يك 
راهكار مقطعي است و ريشه اصلي مشكالت، يعني 

تورم بايد درمان شود.

كاهش 10درصدي قيمت
درحالي كــه ســيدجواد ســاداتي نژاد، وزيــر 
جهادكشاورزي اعالم كرده از امروز قيمت 3محصول 
اصلي شير، پنير و ماست 10درصد كاهش خواهد 
يافت، با اين حال انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
تأكيد دارد اين كاهش قيمت فقط شامل ماست ساده 
2.5كيلوگرمي، پنير ليوانی يو اف 400گرمي و شير 

پاستوريزه ساده كيسه اي 900گرمي ماست. طبق 
اطالعيه انجمن صنايــع فرآورده هاي لبني قيمت 
شير نايلوني 900گرمي 7400تومان، ماست دبه اي 
2.5كيلويي 30هزارو 600تومان و پنير ليوانی يو اف 

400گرمي 20هزار تومان تعيين شده است.
محمدرضــا بني طبا، ســخنگوي انجمــن صنايع 
فرآورده هاي لبني در اين بــاره گفت: صنايع لبني 
از ســود مشــروع و قانوني خودشــان 5درصد به 
مصرف كننــده تخفيف داده اند. همچنين شــبكه 
توزيع و فروشــگاهي با كاهش 5درصدي سودشان 
موافقت كرده اند كه در نهايت به 10درصد كاهش 
قيمت رسيده ايم. البته 5درصد هم قرار بود دامداران 
تخفيف دهند ولي آنها موافقت نكرده اند، زيرا هنوز 
نتوانسته اند نهاده هاي دامي مورد نياز خود را با قيمت 

مصوب از وزارت جهادكشاورزي دريافت كنند.
به گفته او اعمال سراسري اين قيمت ها در بازار يك 
هفته تا 10روز طول خواهد كشــيد؛ يعني از شنبه 
كارخانه ها قيمت اين محصوالت را تغيير مي دهند 
ولي نكته مهم اين اســت كه هنوز اقالم قبلي توليد 

رشــد قيمت خوراكي ها مدت هاست كه به مرحله  تورم
بحران رسيده و همچنان شدت آن بيشتر مي شود. 
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مي گويد هرگاه قيمت يك كاال در هر  ماه رشد باالي 
2درصد را تجربه كند يا اينكه در يك بازه زماني يكساله رشد قيمت 
باالي 24درصدي داشته باشد، نشان مي دهد قيمت اين كاالها از 
كنترل خارج شده و مي تواند باعث جهش تورم شود زيرا قيمت به 

مرحله يا حد بحران رسيده است. 
جديد ترين گزارش مركز آمار تأييد مي كند از بين 53قلم كاالهاي 
خوراكي منتخب، قيمت 40قلم كاال در محدوده بحران قرار دارد و 

رشد تورم ماهانه باالي 2درصد را تجربه كرده است.

تغيير در سبد كاالهاي مصرفي
نبض قيمت كاالهاي خوراكي در ايران همچنان تند مي زند و سفره 
مردم همچنان در حال آب رفتن اســت؛ به گونــه اي كه آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد از 53قلم كاالي خوراكي پرمصرف و منتخب، 
در شهريور امسال 42درصد از اين كاالها نرخ تورم نقطه به نقطه 
باالي نرخ تورم كل كشور به ميزان 42.9درصد را به ثبت رساند ه اند. 
همزمان با رشد تورم كاالهاي خوراكي و كاهش ارزش ريال، برخي 
شهروندان به تغيير سبد كاالهاي مصرفي خود اقدام كرده و عمال 
برخي كاالها از سفره شهروندان با ســطح درآمد متوسط و پايين 

حذف شده است. 
وزارت كار مي گويد: شــايد افزايش قيمت بسياري از كاالها نظير 
سكه، طال، مســكن، ارز و خودرو مردم را مجبور به خروج از بازار 
و ناديده گرفتن تقاضا كنند اما در بــازار مواد غذايي هرچقدر هم 
قيمت ها افزايش يابد بازهم تقاضا وجود دارد و كوچك ترين افزايش 
قيمت در بــازار مصرفي كاالهاي خوراكــي بالفاصله در زندگي و 
معيشت اقشار مختلف جامعه تأثير مي گذارد و شهروندان بيش از 

هر بازار ديگري رشد قيمت ها را لمس مي كنند.

ركوردداران شهريور
داده هاي تــازه مركز آمار نشــان مي دهد در گروه نــان و غالت، 
برنج ايراني، ماكاروني و رشــته  آش، در گروه گوشت و پروتئين و 
فرآورده هاي آن، ماهي قزل آال و گوشــت گاو، تخم مرغ ، در گروه 
لبنيات، ماست پاستوريزه، پنيره پاســتوريزه و شير پاستوريزه و 
روغن بيشــترين جهش قيمت را در يك ماه گذشته تجربه كرده 
است. همچنين در گروه ميوه و خشــكبار پرتقال، هندوانه و هلو 
پيشتاز قيمت ها بوده و در گروه سبزيجات و حبوبات هم باالترين 
رشد قيمت را كدو ســبز و البته هويج در اختيار داشته اند. مركز 
آمار ايران مي گويــد: در پايان آخرين ماه تابســتان1400 قيمت 
11قلم كاال نسبت به  ماه پيش رشد قيمت باالي 10درصد را تجربه 
كرده و قيمت پرتقال با 40.5درصد، هندوانــه با 27درصد، كدو 
ســبز با 23درصد، هويج فرنگي با 22درصد و ماست پاستوريزه با 
18درصد به ترتيب در رتبه اول تا پنجم از حيث رشد قيمت ماهانه 

قرار گرفته اند. 

در ماه گذشته تنها قيمت روغن نباتي جامد، مرغ ماشيني، روغن 
مايع، هلو، موز و گوجه فرنگي نسبت به مرداد ارزان تر شده است.

   روند يك ساله
به گزارش همشهري، باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه كاالهاي خوراكي 
راهويج با رشدي 294درصدي تجربه كرده است و پس از آن هندوانه 
با 145درصد، گوجه فرنگي با 132درصد، نخود با 112درصد، قارچ و كره 
پاستوريزه هركدام با 108درصد، پياز با 102درصد و هلو با 100درصد 
قرار دارند. مركز آمار ايران تأييد كرده كه قيمت كاالهايي چون خربزه، 
نوشابه گازدار، ماهي قزل آال و روغن نباتي جامد در شهريور امسال 
نسبت به شهريور پارسال رشدي باالي 90درصد داشته است. رشد 
قيمت كاالهايي چون روغن مايع، ماست پاستوريزه، شيرخشك، شكر، 
قند و سس مايونز در شهريور امسال نسبت به شهريور پارسال براساس 
روايت آمارگيران مركز آمار باالي 70درصد بوده و كاالهايي كه رشد 
قيمت آنها در بازه زماني مورد نظر در داالن باالي 60درصد بوده شامل 
لپه، چاي خارجي بسته اي، دوغ پاستوريزه، خيار و انار مي شود. اين 
گزارش مي افزايد: در  ماه گذشته نسبت به شهريور پارسال بادمجان 
و سس گوجه فرنگي 59درصد گران تر شده و هر كيلوگرم برنج ايراني 
درجه يك 56درصد و برنج خارجي درجه يك هم 38درصد افزايش 
قيمت را تجربه كرده است. پس از كاالهايي نظير سس گوجه فرنگي، 
بادمجان و برنج ايراني، اين عدس، پسته، فلفل دلمه اي و رشته آش 

بوده كه با افزايش قيمت باالي 50درصدي مواجه شده است.

 درصد افزايش قيمت كاالهاي خوراكي در شهريور 1400 
نسبت به شهريور1399

درصدكاالدرصدكاال
63لپه294هويج فرنگي

62چاي خارجي بسته اي145هندوانه
61دوغ پاستوريزه132گوجه فرنگي

61خيار112نخود
60انار108قارچ

59سس گوجه فرنگي108كره پاستوريزه
59بادمجان102پياز
56برنج ايراني درجه يك100هلو

55عدس96خربزه
54پسته94نوشابه گازدار
53فلفل دلمه اي93ماهي قزل آال

51رشته آش90روغن نباتي جامد
49كنسرو ماهي تن78روغن مايع

47لوبيا قرمز76ماست پاستوريزه
46سيب75شيرخشك

39رب گوجه فرنگي73شكر
38برنج خارجي درجه يك71قند

37موز70سس مايونز
35مغز بادام درختي70خامه پاستوريزه
35گوشت گوسفند69شير پاستوريزه
34كشمش پلويي68پنير پاستوريزه

32پرتقال68سيب زميني
31ليموترش67كدو سبز

30شيريني خشك64لوبيا چيتي
26ماكاروني63مرغ ماشيني

18مغز گردو63گوشت گاو يا گوساله
منبع: مركز آمار ايران63تخم مرغ ماشيني

همشهري تفاوت مشهود  بين قول وزير جهادكشاورزي و اطالعيه صنايع لبني را زير ذره بين مي برد

تحليل روند تورم 53قلم خوراكي در پايان تابستان1400

انجمن صنايع فرآورده هاي لبني: فقط3محصول ماست ساده 2.5 كيلوگرمي، پنير يواف 400 گرمي و شير 
پاستوريزه ساده كيسه اي 900 گرمي، شامل قاعده كاهش نرخ خواهد شد.

بحران قيمت خوراكي ها تشديد شدكاهش قيمت محصوالت لبني؛ از امروز؟!

قيمت اعالمي 3 محصول لبني در اطالعيه انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران- ارقام به ريال
قيمت مصرف كنندهقيمت كارخانهدرصد چربيوزن - گرمنام محصول
9001.57000074000شير نايلوني
25001.5291500306000ماست دبه اي

190000200000نسبتا چرب400پنير ليواني يو اف

شده در بازار هستند و اگر مصرف كنندگان بالفاصله 
كاهش قيمت را در بازار احساس نكردند بدانند كه 

چند روزي طول خواهد كشيد.

راهكار اساسي چيست؟
اقدام دولت براي كاهش قيمــت محصوالت لبني 
با هــدف حمايــت از دهك هاي محــروم جامعه 
انجام شــده اســت، با اين حال كارشناسان تأكيد 
مي كنند براي حــل چالش هاي موجــود در مورد 
قيمت محصوالت لبني و ســاير كاال ها، دولت بايد 
اقدامات ريشه ای تري انجام دهد. به زعم اقتصاد دانان 
حــذف ارز 4200تومانــي در كوتاه مــدت، حذف 
قيمت گذاري دســتوري در ميان مــدت و كاهش 
تورم در بلندمدت راه حل مشكالتي است كه به رشد 
قيمت ها منجر شده است. سخنگوي انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني با بيان اينكه كاهش 10درصدي 
قيمت محصوالت لبني در كشوري با تورم بيش از 
40درصدي، تدبير موقتي است، توضيح داد: راه حل 
اساســي در حمايت از مصرف كنندگان دهك هاي 
محروم، حذف ارز 4200توماني و اختصاص آن به 

دهك هاي محروم است.
محمدرضا بني طبا همچنين به رشــد هزينه هاي 
توليد تحت تأثير تورم اشاره كرد و گفت: شرط تداوم 
كاهش قيمت اين اســت كه قيمت شيرخام و ساير 
مولفه هاي توليد مانند قيمت محصوالت پتروشيمي 
)بسته بندي(، هزينه هاي سربار، حقوق و دستمزد 
افزايش نيابد. به گفته او اگر قيمت شير خام يا ساير 
مولفه هاي توليد دوباره افزايش يابد، طبيعتا اعمال 
تخفيف براي كارخانه ها و شبكه توزيع مقدور نخواهد 
بود. او همچنين راه حل ديگر را حذف قيمت گذاري 
دستوري دانست و تأكيد كرد: اگر مسئوالن وزارت 
جهادكشاورزي به تشكل هاي بخش خصوصي اعتماد 
كنند و به جاي دخالت در بازار بر آن نظارت داشته 
باشند مي توان شاهد گشايش هاي بهتري در حمايت 

از مصرف كنندگان بود.
محمد فربد، عضو هيــأت مديــره انجمن صنايع 
فرآورده هــاي لبني هم به كاهش حاشــيه ســود 
توليد كننده هاي صنايع لبني به دليل رشد هزينه هاي 
توليد اشاره كرد و گفت: حاشيه سود صنعت لبنيات 
در سه ماهه نخســت ســال جاري يك درصد بوده 
درحالي كه ســود قانوني مورد انتظــار اين صنعت 
حداقل 14درصد بود. بنابراين امكان دســتيابي به 

سود قانوني مقدور نيست.
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سهمخواهيبوشهريها
ازدرآمدنفتوگاز

بوشهر، روز گذشته)جمعه 16مهر( در 
ادامه سفرهای استانی ابراهیم رئیسی 
میزبــان رئیس جمهــور و علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو، سید جواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی، محمد 
اسالمي، معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان انرژي اتمي، انسیه 
خزعلي، معاون رئیس جمهوري در امور زنــان و خانواده، صولت 
مرتضوي، معاون اجرایي رئیس جمهوري و معاون توسعه روستایي 

و مناطق محروم، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوري بود.

درخواستهايمردمي
بوشهر 700کیلومتر مرز آبي مشترك با خلیج فارس دارد و حدود 
یك میلیون و۵00هزار نفر را در وسعت 22هزارو742کیلومتري 
خود جاي داده اســت. این اســتان ظرفیت ها و قابلیت هاي قابل 
توسعه و اقتصادي همچون استقرار صنایع عظیم نفت و گاز، معادن، 
کشاورزي، دامداري و گردشــگري را دارد اما هنوز محرومیت از 

سیماي آن رخت برنبسته است.
شهروندان بوشهري پیش از این در گفت وگو با همشهري تخصیص 
سهم متناسب از محل درآمد صنایع مستقر، اشتغال متقاضیان کار 
و فراهم کردن فرصت اشــتغال برابر در مراکز نفت و گاز و تحقق 
سهم ۵0درصدي اشتغال بومیان، انجام مسئولیت هاي اجتماعي 
صنایع و معادن همچون نیروگاه اتمي بوشــهر، صنایع گاز و نفت 
و کارخانه هاي ســیمان، توسعه گردشــگري دریایي با توجه به 
ساحلي بودن 8شهرستان، رونق و توسعه کشاورزي و باغداري و 
نخیالت با حمایت و واگذاري تسهیالت کم بهره، خرید تضمیني 
محصوالت کشاورزي، ساماندهي ته لنجي، تامین آب آشامیدني 
بوشهر و تكمیل و راه اندازي خط آهن بوشهر به شیراز را از مهم ترین 

مطالبات خود اعالم کرده بودند.
بخشي از مردم اما با در دست داشتن پارچه نوشته و پالکاردهایي با 
مضامین اشتغال، مسكن، آلودگي زیست محیطي صنایع نفت و گاز 
و برخورد با مدیران ضعیف و ناکارآمد به استقبال رئیس جمهوري 

رفتند.
رئیس جمهوري در ســفر روز گذشــته خود به بوشهر بخشي از 
این مطالبات ازجمله حل مشــكالت کشــاورزان دشتي، احیاي 
نخلستان ها، قطار بوشهر- شیراز و شــبكه انتقال آب سد خائیز 
را مورد توجه قرار داد. ســید ابراهیم رئیســي گفــت: براي رفع 
محرومیت هاي بوشهر، حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمي باید 
گام هایي به ویژه در زمینه اقدامــات زیربنایي در بخش هاي برق، 
آب، جاده هاي مواصالتي و راه آهن بردارند تا مشكالت این استان 

رفع شود.

مطالبهديدهنشده
غالمعلي زارعي از فعاالن مدني بوشهر اما در گفت وگو با همشهري 
با بیان اینكه در سال هاي اخیر به طور معمول دولتمردان سفرهاي 
زیادي به استان ســاحلي بوشــهر داشــته اند و تصویب ردیف 
بودجه هایي براي اجراي طرح هاي عمراني و فرهنگي به رویه تبدیل 
شده است، گفت: شاید مهم ترین چیزي که بین انبوه مصوبه هاي 
دولت هاي مختلف در استان در همه سال هاي گذشته دیده نشده، 
تعیین سهم بوشــهر از منافع اجراي پروژه هاي نفتي بوده است، 
درحالي که این مصوبه مي توانســت به مجوزي براي تعیین سهم 

سرزمیني استان از منابع انرژي بینجامد.
وي با بیان اینكه حتي استانداران بوشهر هم جدیتي براي اجراي 
چنین مصوبه اي از خود نشــان ندادند، افزود: اگر سهم استان از 
منافع و منابع انرژي مشخص مي شد، حتي اگر اعتبار ملي، تملك 
دارایي، ارزش افزوده، آالیندگي و... هم تخصیص نمي یافت استان 
ما از محل فروش منابع ســرزمیني خویش ســهمي داشت که 
مي توانست با آن نیازمندي هاي گوناگون مردم از اقتصادي گرفته 

تا سیاسي و اجتماعي و فرهنگي را به سرانجام برساند.

مديرانناكارآمد
یكي دیگر از فعاالن اجتماعي بوشــهر هم با اشاره به اینكه استان 
سرشار از ظرفیت ها و توانمندي هاي مختلف در زمینه هاي اقتصاد 
دریاپایه و کشاورزي است به همشــهري گفت: ضعف مدیران و 
نداشتن طرح و برنامه موجب فرصت سوزي فراواني در این دیار شده 
است.ابوذر شیخ سقا با اشاره به تجمع عده زیادي از مردم با اعتراض 
و دادخواهي جلوي فرودگاه توضیح داد: این نشان مي دهد انتصاب 
مدیران ضعیف و فاقد کارایي نتیجه اي جز خسارت و وقت کشي 
نداشته است و بنابراین مردم از رئیس جمهوري انتظار دارند براي 
دستیابي و تحقق وعده هاي انتخاباتي و رفع مشكالت مردم براي 
سیستم مدیریتي ناکارآمد در اســتان بوشهر چاره اي بیندیشد و 
مطالبات و خواســته هاي مردم پس از این همه سال ساماندهي 

و محقق شود.

    
دیگر شهروندان بوشهري هم که در مســیرهاي مختلف بازدید 
رئیس جمهوري حضور داشتند، در گفت وگو با همشهري مهم ترین 
خواســته ها و مطالبات خود را تعیین تكلیف راه آهن بوشــهر به 
شیراز بعد از 1۵ســال، تخصیص اعتبار براي تكمیل و راه اندازي 
آب شیرین کن ها و همچنین تامین آب کشــاورزي و نخیالت با 
تكمیل طرح هاي سدسازي و آبخیزداري، پرداخت سهم آالیندگي 
صنایع نفتي مستقر در مناطق نفت خیز اســتان، توسعه بنادر و 
گسترش تجارت دریایي، تكمیل شبكه فاضالب شهرهاي ساحلي 
استان که 2دهه از آغاز آن مي گذرد و تعیین تكلیف ته لنجي و تردد 

کاالهاي مرتبط با آن اعالم کردند.
در این سفر، وزیر نیرو به شهرستان هاي دشتي و تنگستان، وزیر 
جهادکشاورزي به بوشهر و دشتســتان و وزیر اقتصاد و دارایي به 
گناوه و دیلم و وزیر راه و شهرســازي نیز به عسلویه، کنگان و دیر 

سفر کردند.

عليرضابرازجاني
خبرنگار

سيدهزهراعباسي-ستارهحجتي
خبرنگار

سال تحصیلي گذشــته با وجود برگزاري کالس هاي 
حضــوري در مناطق کم جمعیت و اعالم اســتفاده از 
آموزش مجازي و راه اندازي سامانه اي به نام شاد براي 
مناطق پرجمعیت، تعــداد زیادي از دانش آموزان عشــایري و حتي 
روستایي به دلیل دسترسي نداشتن به اینترنت و گوشي  هوشمند از 
تحصیل بازماندند. گرچه در آمار منتشرشــده از کودکان بازمانده از 
تحصیل از ســوي وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و نهادهاي 
مردمي فعال در این زمینه اختالف وجود دارد اما بنابر آمار رسمي وزارت 
آموزش و پرورش طي یك سال، حدود 70هزار نفر بر تعداد بازماندگان 

از تحصیل افزوده شد.
با وجود همه آماري که از بازماندگان اعالم مي شــود، هم اکنون بیش 
از 218هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلي در 6700مدرسه 
عشایري کشور تحصیل مي کنند که ســال گذشته با وجود تعطیلي 
سراسري همه مدارس به صورت حضوري در کالس هاي درس حاضر 
شدند؛ البته نه در کالس هایي شبیه تصویر آشناي ما بلكه در اتاق هاي 

کوچك یا چادرهایي که به گفته معلمان، حتي جاي ثابتي هم ندارند.
امسال هم مانند سال گذشته با شروع سال تحصیلي جدید دانش آموزان 

مــدارس عشــایري و روســتاهاي کم جمعیت 
به شكل حضوري به مدرســه مي روند تا مشكل 
دسترسي نداشــتن به شــبكه آموزش رفع شود.

مدارســی باحال و هوایی متفاوت در دشــت ها و 
کوهپایه ها و یا چادرهای عشایری.

طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش از شنبه 3مهر 
همه مدارس روستایي و عشایري که کالس هاي 
درس آنها کمتر از 1۵دانش آموز دارد، وارد فرایند 
بازگشایي حضوري شدند و قرار است در نیمه دوم 
مهر هم مدارس روستایي و عشایري با کالس هاي 

درس 30نفر بازگشایي شــوند. همچنین قرار است در نیمه اول آبان 
مدارس شــهري با کمتر از 300دانش آموز فعالیــت حضوري را آغاز 
 کنند و در نیمه دوم آبان مدارس باالي 300نفر بازگشــایي حضوري 
خواهند داشــت. هرچند در میان همه گیري کرونا و در شرایطي که 
واکسیناسیون دانش آموزان به تازگي آغاز شده، نگراني هاي زیادي در 

این باره وجود دارد.

واكسيناسيوننيمهكاره
یكي از معلمان عشایري که در منطقه گچساران چهارمحال و بختیاري 
تدریس مي کند، نگران کامل نشدن واکسیناسیون است و به همشهري 
مي گوید: واکسیناسیون بزرگساالن هم هنوز در مناطق عشایري تكمیل 
نشده است و بسیاري فقط یك دوز واکسن تزریق کرده  یا هیچ واکسني 
تزریق نكرده اند. طبیعتا تجمع دانش آموزان در مدارس خطرناك خواهد 
بود به ویژه اینكه رعایت مواردي چون فاصله گذاري اجتماعي در چادرها 
یا کانكس هاي کوچكي که به مدارس عشایري اختصاص مي یابد، دشوار 

و تقریبا غیرممكن است.

عبدالناصر همتي با اشــاره به مشــكالت معلمان مدارس عشایري 
در شــرایط عادي مانند ســختي رفت وآمد و هزینه هاي باال در ازاي 
حقوق اندك مي افزاید: ما هم نمي دانیم چاره چیست، زیرا آموزش از 
راه دور براي دانش آموزان عشــایري بیشتر شبیه یك شوخي است و 
فراهم کردن امكانات آموزش مجازي براي بیشتر دانش آموزان عشایر 

امكان پذیر نیست.

آموزشحضوريبرايهمهخطرناكاست
مجید مهدوي، یكي از معلمان مناطق عشایرنشین خراسان شمالي هم 
نظري مشابه دارد و معتقد است آموزش در مدارس عشایري پیش از 
کرونا هم مشكالت بسیاري داشت و همه گیري کرونا این مشكالت را 
دوچندان کرده است؛ با وجود تبلیغاتي که درباره دسترسي دانش آموزان 
عشایري به خدمات هوشمند مي شــود معموال آنها به امكانات الزم 

دسترسي ندارند.
او با بیان اینكه نخستین مشكل مدارس عشایري استفاده از چادر به 
جاي مدرسه است به همشــهري مي گوید: گاه این چادرها جابه جا 
مي شوند و تقریبا ما در تمام سال با تغییر فضاي آموزشي روبه رو هستیم. 
این جابه جایي عالوه بر نقل و انتقال در ییالق و قشالق است و معموال 
معلم ها ناچار به جمع یا برپاکردن دوباره چادرها هستند.او ادامه مي دهد: 
رعایت پروتكل ها در میان عشایر معموال به میزاني که شما در شهرها 
مشاهده مي کنید، نیست. ماسك و الكل به میزان 
الزم در اختیار همه نیســت و بنابراین برگزاري 
کالس ها به شكل حضوري بدون شك هم معلمان 
و هم دانش آموزان و به واسطه آنها والدینشان را هم  

به خطر مي اندازد.

چارهايجزآموزشحضورينيست
با وجود نگراني ها اما یكي از معلمان عشایري در 
کرمانشاه معتقد است که آموزش حضوري تنها 

گزینه پیش روي تحصیل محصالن عشایر است.
مهدي نعمتي با تأکید بر اینكه با وجود همه خطرات چاره اي جز آموزش 
حضوري نیست به همشهري مي گوید: ســال گذشته به دلیل نبود 
امكانات یك ماه کامل مدرسه ما و 3مدرسه دیگر در کرمانشاه تعطیل 
بود، درحالي که جبران عقب ماندگي تحصیلي بچه ها کار دشواري است. 
در این شرایط که چاره اي جز آموزش حضوري نیست، آموزش و پرورش 
باید این موضوع را درنظر بگیرد که عشایر به فروشگاه ها و داروخانه ها 
دسترسي ندارند و براي تهیه ماسك و مواد ضدعفوني کننده امكانات الزم 

را در اختیار مدارس قرار دهند.

شيفتبنديدرمدارسروستايي
این مشكالت اما تنها مختص مدارس عشــایري نیست و بسیاري  از 
مدارس روستایي نیز با آن دســت و پنجه نرم مي کنند. با وجود این، 
مدیر مدرسه روســتاي میلك در سیستان و بلوچســتان در این باره 
توضیح مي دهد: مدرســه ما 240دانش آموز دارد و با توجه به اینكه 
اینترنت منطقه ضعیف است و بیشتر دانش آموزان هم امكانات آموزش 
هوشمند را ندارند با تصمیم شــوراي دبیران وانجمن اولیا و مربیان 

کالس ها حضوري تشكیل مي شود. براي رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
دانش آموزان به 2گروه تقسیم مي شوند و به نوبت ۵0درصد حضوري 
و ۵0درصد غیرحضوري در کالس ها شــرکت مي کنند. ما معلمان را 
ملزم کرده ایم اگر سرعت اینترنت اجازه داد همزمان براي افرادي که در 
کالس ها حضور ندارند هم ارتباط غیرحضوري برقرار کنند، اما معموال 
سرعت اینترنت اجازه نمي دهد و همین موضوع آشفتگي در آموزش را 

بیشتر مي کند.
رضا اربابي با بیان اینكه شاید فقط 4یا ۵دانش آموز در منطقه امكان 
دسترســي به تلویزیون و کالس هاي آموزشــي آن را داشته باشند، 
مي افزاید: در کنار دسترسي نداشتن دانش آموزان به اینترنت و امكانات 
در مدارسي مانند مدرسه ما مشكالت پیش بیني نشده هم وجود دارد و 
به عنوان مثال هفته گذشته به دلیل توفان شاهین ناچار شدیم مدرسه 

را تعطیل کنیم.این معلم مدرسه همچنین درباره 
رعایت پروتكل هاي آموزشي در مدرسه مي گوید: 
دانش آموزان باالي 1۵سال در مدرسه ما واکسن 
زده اند و بقیه هم در حال انجام است. ماسك و مواد 
ضدعفوني را هم خودمان تهیه کردیم و از ســوي 
دیگر، دانش آموزان در بدو ورود به کالس با تب سنج 

بررسي مي شوند و بدون ماسك اجازه ورود ندارند.

بازديدهفتگيازمدارس
بنابر اعالم دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش 
عشایري کشور، 6700مدرسه عشــایري سیار، 
نیمه سیار و ثابت در 27اســتان کشور وجود دارد 

و دانش آموزان عشــایري در 14هزار کالس درس مشغول تحصیل 
هستند. 1327مدرسه کانكسي و 7۵0مدرسه چادري در کشور وجود 
دارد و به 700مدرسه چادري و هزار مدرسه کانكسي دیگر نیاز است.از 
میان جمعیت بیش از 200هزار نفري دانش آموزان عشایري، بیشترین 

جمعیت مربوط به آذربایجان غربي است.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر آذربایجان غربي با بیان اینكه این 
استان 3۵هزار و 788دانش آموز عشایري دارد به همشهري مي گوید: 

این جمعیت در 690مدرسه و 1882کالس درس تحصیل مي کنند.
نسرین پاکدوســت به مصوبه وزارت آموزش و پرورش و ستاد کرونا 
اشاره مي کند و مي افزاید: همه معلمان عشایري استان آذربایجان غربی  
واکسینه شده اند و واکسیناسیون دانش آموزان هم از امروز تا پایان هفته 
انجام مي شــود.به گفته وي، با توجه به جمعیت کم مدارس عشایري 
کالس هاي این بخش سال گذشته هم حضوري بود و امسال نیز از 3مهر 

به صورت حضوري برپا شده است.
پاکدوست درباره مدارس کم  جمعیت عشایري هم توضیح مي دهد: 
استان ما مرزي است و به دلیل امنیتي در روستاهاي مرزي اینترنت 
برقرار نیست و حتي اگر بچه ها گوشي هوشمند داشته باشند، اینترنت 
ندارند و به همین دلیل مدارس روستایي زیر 10نفر این مناطق هم سال 

گذشته و هم امسال به صورت حضوري برپا هستند.
او با بیان اینكه آموزش و پرورش از طریق معاونت بهداشــت ســرانه 
بهداشتي به مدارس اختصاص داده است، مي گوید: این سرانه بهداشتي 
براي تهیه وسایل بهداشتي، ماســك و ضدعفوني اختصاص یافته و 

ناظران بهداشتي هم به صورت هفتگي وضعیت بهداشتي مدارس را 
بررسي مي کنند.

سرانهبهداشتيبراي110هزارمدرسه
در خوزستان هم واکسیناســیون دانش آموزان عشایري همزمان با 
دانش آموزان 12تا18ساله شهري و روســتایي در حال انجام است و 
مدیرکل آموزش و پرورش این استان به همشهري مي گوید: خوزستان 
14تا 1۵هزار دانش آموز عشــایري دارد که در حدود ۵00مدرســه 
تحصیل مي کنند. واکسیناسیون گروه سني 12تا 18ساله این جمعیت 
همراه با همه دانش آموزان تا پایان هفته به پایان مي رسد.وي با تأکید 
بر اینكه مدارس روستایي و عشایري این استان با جمعیت کم از سوم 
مهر به صورت حضوري برپاشده است، مي افزاید: تا اسفند سال گذشته 
هم مدارس عشایري باز بودند و به دلیل جمعیت کم، مشكل خاصي 
نداشــتیم.کورش مودت توضیح مي دهد: اغلب مدارس عشایري ما 
زیر 1۵نفر هستند و به صورت حضوري برپا شده اند، اما تعداد کمي از 
مدارس عشایري 20نفر یا بیشتر هستند که آنها هم از نیمه دوم مهر 
با شیفت بندي برپا مي شوند.به گفته او، سرانه بهداشتي همه مدارس 
استان اعم از شهري، روستایي و عشایري واریز شده است و سال قبل هم 
سرانه خوبي براي تهیه ماسك و ضدعفوني به مدارس اختصاص یافت.

بنا بر اعالم وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلي جدید ۵00میلیارد 
تومان به عنوان سرانه بهداشتي به 110هزار مدرسه در سراسر کشور 
اختصاص مي یابد ؛ سرانه اي که به طور میانگین به هر مدرسه 4میلیون و 
۵00هزار تومان ... اختصاص مي یابد و طبیعتا براساس جمعیت مدارس 

کم یا زیاد مي شود.

راهبرانآموزشيبرايمناطقفاقداينترنت
از کل جمعیت دانش آموزان عشایري کشور، 1۵0هزار نفر عشایر ثابت 
هستند. هرچند آذربایجان غربي بیشــترین جمعیت دانش آموزان 
عشایري را دارد، اما بیشترین جمعیت دانش آموزان عشایري ثابت با 
جمعیت بیش از 2۵هزار نفر در سیستان و بلوچستان به مدرسه مي روند.

به گفته مدیر آموزش و پرورش عشایري سیستان و بلوچستان، این 
جمعیت در بیش از 600مدرسه عشایري مشغول به تحصیل هستند، 
عبدالواسع پاکزاد با بیان اینكه عشایر ثابت در کانون هاي عشایري و 
مناطق صعب العبور و فاقد هرگونه زیرساخت مثل آب و برق زندگي 
مي کنند، مي افزاید: فقط 2تا 3درصد جمعیت دانش آموزي عشایر استان 
به اینترنت و فضاي مجازي دسترسي دارند.محمدرضا سیفي، مدیرکل 
دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشایر هم در این باره مي گوید: در 
استان محرومي همانند سیستان و بلوچستان بسترهاي مناسب مجازي 
وجود ندارد و بنابراین تمام تالش این است تا مدارس به صورت حضوري 
باشد. هرچند در مناطقي که مدارس غیرحضوري فعالیت مي کنند 
از راهبران آموزشــي تربیتي استفاده مي کنیم تا 

درس نامه ها را در میان مناطق توزیع کنند.

نگرانيدوبارهوالدين
با وجود اعالم شروع واکسیناسیون دانش آموزان 
و پایان این فرایند در گروه سني 12تا 18ساله تا 
پایان هفته، اما نرسیدن دوز نخست به بسیاري 
مناطق، فاصله زمانــي میان 2دوز واکســن و 
احتمال ابتالي شــدید به کووید-19 در سویه 
دلتا، نگراني بســیاري از والدیــن را برانگیخته 
است.موسي غریب از عشــایر فارس در این باره 
به همشهري مي گوید: سال گذشته 2پسر و یك 
دخترم کرونا گرفتند و شرایط بسیار وخیمي داشتند. زندگي در ایل 
کال طوري است که نمي شود به اندازه شهرها و روستاها رعایت کرد. 

به بچه هاي ما واکسني زده نشده است.
او ادامه مي دهد: اینجا آب کافي براي امور بهداشــتي وجود ندارد؛ 
چه برسد به ماســك و الكل و چیزهایي مانند آن. مي گویند همه 
دانش آموزان را این هفته واکســن مي زنند، اما بهتر بود این کار را 

پیش از شروع سال تحصیلي انجام مي دانند. 
زبیده رازي از عشایر خراسان شمالي هم مادر 2دختر و 2پسر است 
که سال گذشته همسر و برادرش را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده 
اســت. او مي گوید: اجازه نمي دهم بچه ها به مدرســه بروند. هفته 
گذشته از امور عشایري براي تحویل دام ها آمده بودند و اعالم کردند 
قرار است هم دوز دوم واکســن ما تزریق شود و هم به دانش آموزان 
واکسن بزنند، اما تا زمان انجام آن من به بچه هایم اجازه مدرسه رفتن 

نخواهم داد. همین داغ هایي که بر دلمان مانده، کافي است.

    
گرچه کاستي هاي زیرســاختي در زمینه آموزش مجازي و شرایط 
اقتصادي، چاره اي جز بازگشــایي مدارس عشــایري و روستاهاي 
کوچك و کم جمعیت باقي نگذاشته است، اما تجربه بیش از یك سال 
و نیم شیوع کرونا نگرانی  هایی را در میان عشایر ایجاد کرده است 
البته در این میان گویي فقط دانش آموزان هستند که فارغ از خیال 

درد و بیماري با شادماني به هیاهوي مدرسه بازگشته اند.
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پيشتازيقمدرپوششاينترنتپرسرعت
 مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات قم از پیشتاز بودن این استان در 

پوشش صددرصدي اینترنت پرسرعت و شبكه ملي اطالعات در سراسر فناوری
استان خبر داد.

جواد غالم پور در گفت وگو با همشهري، وضعیت پوشــش اینترنت در استان قم را 
مطلوب و 99.9 درصد ذکر کرد و گفت: ضریب نفوذ اینترنت )تعداد مشترکان اینترنت 
تقسیم بر جمعیت استان( 14درصد براي اینترنت پهن باند ثابت و 107درصد براي 

اینترنت سیار و در مجموع 121درصد است.
وي افزود: با توجه به شیوع کرونا در کشــور و نیاز به اینترنت براي آموزش به تمام 
حوزویان، دانشجویان، دانش آموزان، اســتادان و معلمان اینترنت رایگان اعطا شد. 
همچنین استفاده از سامانه شاد در سراسر کشور رایگان شده است و اپراتورها، خدمات 

در این شبكه را براي معلمان و دانش آموزان رایگان عرضه مي کنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات قم اظهار کرد: در مناطق روستایي، دسترسي 
صددرصدي روستاهاي باالي 20 خانوار به اینترنت پرسرعت و شبكه ملي اطالعات 
انجام شد.غالمپور، برخوردار  نبودن برخي خانواده ها از تبلت یا گوشي هوشمند را یكي 
از مشكالت تحصیل دانش آموزان برشــمرد و تأکید کرد: در ابتدا نداشتن پهن باند 
مناسب در برخي مناطق روستایي مشكالتي را ایجاد کرده بود که با راه اندازي بیش از 
100 کیلومتر فیبر در استان، ایستگاه هاي تلفن همراه و مراکز مخابراتي به فیبر نوري 

متصل شد تا از پهن باند مناسبي برخوردار شوند.
وي افزایش ظرفیت پهناي باند ورودي به Gbps360 در استان، نصب، راه اندازي و 
ارتقاي سایت ها براي تكمیل پوشش شبكه ملي اطالعات در روستاها، ایجاد رومینگ 
دیتاي بین اپراتوري براي استفاده حداکثري مشترکان از اینترنت پرسرعت و اتصال 

تمام 7۵1 مدرسه استان به اینترنت پرسرعت و شبكه ملي اطالعات با ترافیك رایگان 
2ساله را از اقدامات انجام شده براي بهبود وضعیت اینترنت برشمرد.

غالمپور افزود: این اقدامات موجب شده است تا قم به عنوان پیشتاز ارتباطات از پوشش 
صددرصدي اینترنت پرسرعت و شبكه ملي اطالعات در سراسر استان برخوردار باشد.

اتصال8۵درصدروستاهايمركزي
مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات مرکزي هم آمار قابل توجهی در این باره داده 
است. الدن مهدوي در گفت وگو با همشهري اظهار کرد: 23درصد جمعیت استان 
مرکزي در روستاها و 77درصد در شهرها ســكونت دارند و با توجه به پوشش نسل 
چهارم اینترنت در همه شــهرهاي استان، بســتر ارائه خدمات آموزشي در مناطق 

شهري کامال مهیاست.
وي افزود: با توجه به اقدامات انجام شده براي توسعه ارتباطات در روستاهاي استان و 
با احتساب ارتقاي10سایت روستایي از نسل دوم به نسل سوم و چهارم در ماه گذشته، 
بیش از 8۵درصد روســتاهاي باالي 20خانوار استان به شبكه ملي اطالعات متصل 

شده اند.
مهدوي اظهار کرد: در راســتاي تحقق عدالت آموزشي و کاهش شكاف دیجیتال با 
هدف ایجاد امكان دسترسي برابر دانش آموزان مناطق شهري و روستایي به محتواي 
درسي و منابع آموزشــي، طرح اتصال مدارس استان به شبكه ملي اطالعات از سال 
گذشته آغاز شده و تاکنون 69۵مدرسه شهري و 917مدرسه روستایي در استان با 
دریافت یك دستگاه مودم و اشتراك رایگان 2ساله و ماهانه 70گیگ به شبكه ملي 

اطالعات متصل شده اند. 

گزارش1

بــا توجه بــه جمعیــت کم 
مدارس عشایری سال گذشته 
هم حضوری بودند و امسال 

نیز از 3مهر برپا شده هستند

همه معلمان عشایري استان 
آذربایجان غربی  واکسینه 
شــده اند و واکسیناسیون 
دانش آموزان هم از امروز تا 

پایان هفته انجام مي شود.

کالس مدرسه در  دشت
 با وجود تعطیلی مدارس در شهرها اغلب دانش آموزان عشایری به دلیل جمعیت زیر 1۵نفر کالس های 

درس به صورت حضوری به مدرسه بازگشته اند
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 يك هفته پس از شــروع کار رئیس 
جديد سازمان حفاظت محیط زيست، بحرانآب

نخســتین شــواهد از ديپلماســي 
محیط زيستي دولت جديد کلید خورد.

11مهر بود که روزنامه همشــهري در گزارشي از 
»جاي خالي د   يپلماســي د   ر مقابله با ريزگرد    ها« 
نوشت و در آن اعالم شد که مسائل محیط زيستي 
کشــور و خاورمیانه تا آن حد نگران کننده اســت 
که بايد هرچه ســريع تر اصول مدوني براي مقابله 
با بحران هاي پیش رو اتخاذ شــود. در اين مســیر 
مشكالتي نظیر تغییر اقلیم، خشكسالي، ريزگردها، 
تنش آبي و بحران هاي ناشــي از رگبارهاي متعدد 
وجود دارد که طي سال هاي اخیر به شدت افزايش 
يافته و هر ســال بر دامنه آن در ايران و کشورهاي 
منطقه افزوده مي شــود. محور تمام اين بحران ها، 
کمبود آبي است که موجب شده کشاورزي، تولید 
دام با مشكل مواجه شود و حتي آب شرب کافي به 

مناطق مسكوني شهرهاي بزرگ نرسد.

تمركزبرمحوربحرانآبي
حل بحران آب مهم ترين محور دنبال کننده ايران در 
چهارمین مجمع وزيران و مراجع محیط زيستي آسیا 
و اقیانوســیه بود که در پايان هفته گذشته در سوون 

کره جنوبي به صورت ويدئوکنفرانس برگزار شد.
معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زيست، در اين مجمع از کشورهاي منطقه و 
جهان خواست براي حل بحران آب هم افزايي داشته 
باشند. به گزارش همشهري، علی سالجقه در اين 
سخنراني با اشــاره به بحران کمبود آب به عنوان 
معضلي جهاني به راهكارهاي هم افزايي کشــورها 
براي حل اين بحران پرداخــت و در اين زمینه به 
برخي اقدامات جمهوري اسالمي ايران براي مبارزه 
با خشكسالي ازجمله احیاي درياچه ارومیه اشاره 
کرد. معــاون رئیس جمهوري همچنیــن در اين 
سخنراني که به زبان انگلیسي ايراد مي شد به لزوم 
اجراي طرح هاي پايدار بــراي حفاظت از طبیعت 
مناطق خشك و نیمه خشك از طريق راه حل هاي 
مبتني بــر طبیعت و درس هاي آموخته شــده در 
مواجهه با تغییرات اقلیمــي و مقابله با توفان هاي 
گردوغبار تأکید کرد. سالجقه با اظهار خرسندي 
از گرايش جهاني براي ســاختن جهانــي بهتر و 
شكل گیري طبیعت متعادل و متوازن گفت: توجه 
ويژه به بازيابي سبز در دستیابي به اهداف توسعه 
پايدار و ســاير اهداف ابزارهاي مختلف بین المللي 
مربوط به حفــظ و ارتقاي اکوسیســتم ها و تنوع 
زيستي کمك شــاياني مي کند. اين هدف غايي، با 
ايجاد مشاغل سبز، ترويج تولید و مصرف پايدار و 

اقتصاد چرخه اي سالم محقق خواهد شد.

اجتنابازسياسيشدن
براي مواجهه با چالش هاي پیش روي محیط زيســت 
منطقه و جهان، ايران پیشنهاد داده که در دستیابي 
به نتیجه اي بهتر براي نجــات زمین، تالش ها هم افزا 
شود. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زيست، 
بايد از سیاسي شدن محیط زيســت اجتناب کنیم و 
به حفظ مسئولیت هاي مشــترك اما متفاوت جهاني 
بپردازيم. کشورهاي توسعه يافته بايد به تعهدات خود 
مبني بر تأمین ابزارهاي اجرايي مانند کمك هاي مالي 
و انتقال فناوري متعهد باشــند و کشورهاي در حال 
توســعه نیز بايد از اين منابع به بهترين نحو استفاده 
کنند. هم اکنون، توســعه پايدار در مرکز تالش هاي 
سازمان ملل متحد قرار دارد. با اين حال، بايد درنظر 
داشته باشیم که توسعه نمي تواند به عنوان يك راه حل 
جهاني متناسب با سیاســت هاي ملي و بومي تجويز 

شــود. ضرورت دارد به تحريم هــاي يكجانبه علیه 
برخي از کشــورها ازجمله کشــورم، ايران بپردازيم؛ 
چراکه مانع مهمي براي اخذ کمك هاي مالي توسط 
اين کشورها براي حفظ ســرعت حفاظت از طبیعت 
اســت. به گفته ســالجقه، ايران قصد دارد طرح هاي 
پايدار براي حفاظــت از طبیعت مناطق خشــك و 
نیمه خشك را از طريق راه حل هاي مبتني بر طبیعت 
و درس هاي آموخته شــده در مواجهــه باتغییرات 
اقلیمي و مقابلــه با توفان هاي گرد وغبــار اجرا کند. 
همچنین در زمینه کاهش اثرات گردوغبار در منطقه، 
قطعاً به حمايت کشــورهاي داراي تجربه و فناوري و 
همچنین کشورهاي آسیب پذير و برنامه محیط زيست 
ملل متحد و ســاير ســازمان هاي بین المللي مرتبط 
با گردوغبار، از طريق ســرمايه گذاري و اســتفاده از 
داده هاي علمــي و تعامل میان علم و سیاســت نیاز 

داريم؛ بنابراين به نمايندگي از جمهوري اسالمي ايران، 
به عنوان رهبر و مبتكر در مقابله با توفان هاي گردوغبار 
در غرب آسیا، دســتان خود را براي دستیابي منطقه 
و فراتر از آن براي مقابله بــا توفان هاي گرد وغبار در 

منطقه آسیا و اقیانوسیه دراز مي کنیم.

بحرانآبتاچهاندازهجدياست؟
بحران کنوني آب بي شك ناشــي از تغییرات اقلیمي 
است که ممكن اســت وضعیت جغرافیايي کشور را 
براي همیشه تغییر دهد و از اين نظر با خشكسالي هاي 
قبل که با ترســالي هاي بعدي جبران مي شــد، قابل 
مقايسه نیست. بخشي از مشــكالت امروز منابع آب 
کشــور به مديريت ناصحیح و سیاست هاي نادرست 
در حوزه آب بازمي گردد. کم آبي، خشكسالي، کاهش 
نزوالت جوي و صدها واژه ديگر که شنیدن آن بیاباني 

خشك و بي آب و علف را براي هرکس تداعي مي کند، 
اما اين اصطالحات بیش از هر چیزي هشدارهايي را 
زنده مي کند که شايد تا 3 دهه قبل چندان مورد توجه 

جامعه جهاني و به ويژه ايران نبود.
رضا برهاني، کارشناس منابع طبیعي و آبخیزداري در 
اين باره به همشهري مي گويد: بسیاري از کارشناسان 
آن را براي ايران بسیار قريب  الوقوع مي دانستند. البته 
اين موضوع تنها اختصاص به کشــوري مانند ايران 
نداشته و غالب کشــورهاي جهان - به استثناي چند 
کشــور محدود - با آن دســت و پنجه نرم مي کنند. 
بحران کم آبي به حدي جدي است که حتي بسیاري 
از کشــورهاي قاره اروپا که از آن به عنوان قاره ســبز 
هم ياد مي شــود، طي 2دهه اخیر بــا آن درگیر بوده 
و هســتند. به گفته برهاني، نكته مهم در رابطه با اين 
کشــورها نحوه مديريت منابع آبي اســت که به رغم 
باقي ماندن تهديد، مشكل کمبود آب را مرتفع کرده 
است. در ايران نیز وضعیت به حدي از جديت نزديك 
شده که مسئوالن و روساي جمهوري نیز بارها بر آن 
تأکید داشــته و نحوه مديريت منابع آبــي را در رفع 
مشكل خشكسالي ضروري دانســته اند. اين موضوع 
در جديدترين اظهارات رئیس جمهور نیز تأکید شده 
و به نوعي مســئله آب به عنوان يكي از ضرورت هاي 
مهم کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعي 
که با توجه به منابع آبي کشور به درستي بر آن تأکید 

شده است.
اين کارشناس منابع طبیعي تصريح مي کند: وضعیت 
اقلیمي و آبي ايران به گونه اي اســت که ايرانیان در 
طول سال هاي متمادي مشكل قحطي و خشكسالي 
را تجربه کرده و با آن آشنا هســتند، اما بعد از هربار 
خشكسالي گشــايش  هايي حاصل شــده و منابع از 
دست رفته جبران می شد. اين تصور ذهني موجب 
شــده تا خشكســالي  هاي اخیر و کمبود منابع آبي 
هم با همان تصورات اشــتباه گرفته شــود؛ غافل از 
اينكه بحران کنوني ناشي از تغییرات اقلیمي پايدار 
است که ممكن است وضعیت طبیعي و جغرافیايي 
کشور را براي همیشه تغییر دهد؛ کما اينكه شواهد 
آن نیز کامال هويداست. خشكسالي هاي مكرر توأم با 
برداشت بیش از حد آب هاي سطحي و زيرزمیني از 
طريق شــبكه بزرگي از زيرساخت هاي هیدرولیكي 
و چاه هاي عمیق، وضعیت آب کشــور را به ســطح 
بحراني رسانده اســت. از نشــانه هاي اين وضعیت 
خشك شدن درياچه ها، رودخانه ها و تاالب ها، کاهش 
سطح آب هاي زيرزمیني، فرونشست زمین، تخريب 
کیفیت آب، فرسايش خاك، بیابان زايي و توفان هاي 
گردوغبار بیشتر است؛ به گونه اي که تهران به عنوان 
پايتخت و اصفهــان به عنوان يكــي از بزرگ ترين 
شــهرهاي کشــور از هم اکنون به عنوان کانون اين 

بحران شناخته مي شوند.

رئیس سازمان محیط زيست در مجمع وزيران محیط زيست آسیا: بايد از سیاسی شدن محیط زيست اجتناب کنیم
دیپلماسی راه حل رفع مشکالت محیط زیستی منطقه خبرهای کوتاه

روز تهران

آلودگيهواســاالنهمنجربهمرگميليونهانفر 
ميشود

سازمان بهداشــت جهاني از بیماري هاي منتســب به آلودگي 
هوا به عنوان تهديدي جدي براي ســالمت انسان ها نام برده که 
ســاالنه منجر به مرگ میلیون ها نفر در سراسر جهان مي شود. 
به گزارش همشهري در جديدترين نسخه رهنمود جهاني کیفیت 
هوا که از سوي سازمان بهداشت جهاني )WHO( منتشر شده، 
تأکید شده که میزان بیماري زايي ناشي از آلودگي هوا به عنوان 
بزرگ ترين تهديد محیط زيســتي براي زندگي سالم با خطرات 
عمده بهداشتي مانند رژيم غذايي ناسالم و اعتیاد به سیگار، برابر 
است. حسین شهید زاده، مديرعامل شرکت کنترل کیفیت هواي 
تهران با استناد به اين گزارش گفت: اين نسخه شامل توصیه هايي 
براي حفاظت از سالمت عمومي در برابر بیماري هاي منتسب به 
آلودگي هوا و در واقع، راهنماي سیاســتگذاران و مقامات ملي و 
محلي در مديريت ريسك آلودگي هوا و تدوين برنامه هايي است 
که به منظور کاهش آالينده ها به مورد اجرا در مي آيند. شهید زاده 
با اعالم اينكه استانداردهاي آلودگي هوا، حد مجاز آالينده ها را بر 
پايه استراتژي هاي اندازه گیري براي مسئوالن اجرايي و نظارتي 
مشخص مي کند، افزود: هدف از تهیه رهنمودهاي کیفیت هوا، 
آگاهي عمومي در زمینــه تبیین آثار و پیامدهــاي بلندمدت و 
کوتاه مدت آالينده هاي هوا بر سالمت عمومي و کیفیت زندگي 
شهروندان از يك سو و کمك به کاهش آلودگي هوا و آثار و عوارض 

آن بر سالمتي شهروندان از سوي ديگر است.

سطحآبخليجفارسودريايعمانهرسالباالتر 
ميآيد

ســطح آب درياي عمان و خلیج فارس تا 2 ســانتي متر در سال 
افزايش مي يابد. به گزارش ايرنا، بهزاد اليقي، مديرکل مرکز علوم 
جو و اقیانوسي سازمان هواشناسي کشور گفت: تغیر اقلیم موجب 
افزايش دماي آب در خلیج فارس و عمان شده است و تراز آب در 
درياي عمان و خلیج فارس تا سالي 2 ســانتي متر افزايش يافته 
اســت که از جمله پیامدهاي آن فرسايش نواحي ساحلي در نوار 
جنوبي کشور است. وي فرسايش اکوسیستم منطقه ساحلي را از 
ديگر پیامدهاي افزايش آب درياها دانست و گفت: افزايش دماي 
آب به جانداران فشار مي آورد و گیاهان آبي را در معرض انقراض 
قرار مي دهد و شرايط زندگي را سخت تر مي کند. اليقي همچنین 
به وضعیت درياي خزر اشاره کرد و گفت: عمده تأثیر تغییر اقلیم 
در خزر، کاهش بارندگي در حوضه آبريز خزر اســت که منجر به 
آن شده است تا تراز آب خزر کم شده و پسروي آب دريا را داشته 
باشیم. اين وضعیت مي تواند در دهه هاي آتي به تغییر اکوسیستم 
دريا منجر شــود. مديرکل مرکز علوم جو و اقیانوســي سازمان 
هواشناسي کشــور به توفان حاره اي شاهین که در هفته گذشته 
به ايران رسید اشاره کرد و گفت: اين وضعیت هم مي تواند مربوط 

به تغییر اقلیم و ناشي از گرم شدن آب هاي سطح اقیانوس باشد.

كيفيتزندگیدرتهرانموردتوجهقرارگيرد

مؤسسه »تهران، مطالعات کالنشــهر« به مناسبت گرامیداشت 
14مهرماه، روز تهران طي بیانیه اي اعالم کــرد: روز تهران از آن 
نظر حائز اهمیت اســت که پرداختن به وجوه متكثر در مرزهاي 
طبیعي تاريخي و تدقیق اهداف و راهبردهايي براي بسامان کردن 
اين کالنشهر )به عنوان شهر مادر( و مشخص کردن اقمار انساني 
- طبیعي نواحي سكونتي آن را يادآور مي شود و بستر گفت وگوي 
انديشــمندان و شهرشناســان و تهران پژوهان را براي مباحثي 

چالش برانگیز فراهم مي سازد.
مؤسسه »تهران، مطالعات کالنشــهر« امید دارد که با تغییرات 
جديد و جايگزيني کارگزاران، تصمیم ســازان و تصمیم گیران در 
حوزه شهري، به نیازهايي چون ارتقای فرهنگ و کیفیت زندگي 
شــهروندان، حقوق شهروندي، ســاماندهي کالبد و فضا و منظر 
شــهري، حفظ و نگهداري میراث شــهر، آينده شهر و طرح هاي 
راهبردي توســعه، توانمند ســازي  مديريت يكپارچه شــهري، 
ســاماندهي حوزه عملكردي منطقه کالنشهري شهر و... بیش از 

پیش توجه شود.
اين مؤسسه از سیاستگذاران و کارگزاران حوزه مديريت شهري 
انتظار دارد، با کاهش فاصله نهادهاي تخصصي و مديريت شهري 
در پیشبرد برنامه هاي توسعه و نقش پذيري ايشان در حل معضالت 
جاري و ترسیم آينده تهران، تالش به عمل آورند. انتظار مي رود با 
شناخت هرچه بیشتر ابعاد و مقیاس هاي فرهنگي، اجتماعي شهر 
تهران به ايجاد زمینه هاي مشــارکت پذيري پايه اي و هوشمند 
شهروندان تهراني، حمايت همگان را در اداره شهر جلب نمايند. 
همچنین از جزيره اي شــدن محالت و نمادهاي شهري و ايجاد 
مناطق شهري با خرده فرهنگ هاي متعدد که مي تواند در چالشي 
دائمي با نیروهاي شهري شــكل گیرد، جلوگیري کنند. از سويي 
بايد مصرانه به ايجاد يك اقتصاد شــهري کارآمد و به روز با ابزار 
درآمدهاي پايدار و جذب ســرمايه هاي ســرگردان براي رشد و 
توسعه متوازن شهر، دست يابند. انتظار مي رود، با پیامدهاي ناشي 
از سوداگري زمین، آلودگي هوا، ترافیك، فقدان عدالت اجتماعي 
فضايي شهر، رويكردي فراگیر داشته باشند. همچنین براي حفظ 
میراث تاريخي، فرهنگي و دستاوردهاي انساني - طبیعي تهران، 
به عنوان سرمايه هاي بي بديل، جانبدارانه و حمايتگر عمل کنند. 
به برچیدن بسترهاي جرم خیز، بزه و اعتیاد با مشارکت نهادهاي 
مدني و متخصصان و جامعه شناسان به طور اصولي و بنیادي کمك 
دهند. در يك طــرح جامع فراگیر و کاربــردي، به نقش پايتخت 
به عنوان يك شهر جهاني اهتمام ورزيده و در ترسیم برنامه )تهران 
در افق1420( با انديشمندان و تهران پژوهان فعال در اين حوزه 

همكاري کنند.

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

اجرايعملياتآبخيزداريدر
۴ميليونهكتارحوضهآبخيزكشور

در 3ســال اخیر عملیات آبخیزداري در 4میلیــون هكتار از 
منابع
حوضه هاي آبخیز کشور اجرايي شده است. اين عملیات با تكیه طبيعی

بر بودجه صندوق توسعه ملي صورت گرفته است.
به گزارش همشــهري، هوشــنگ جزي، مديرکل دفتــر حفاظت خاك و 
آبخیزداري ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور در اين باره گفت: 
هم اکنون در 33میلیون هكتار از اراضي کشــور مطالعات تفصیلي و اجراي 
طرح آبخیزداري انجام شده اســت که با تامین اعتبار، اقدامات آبخیزداري 
در اين اراضي آغاز مي شود. وي با اشاره به اينكه از اين میزان اراضي داراي 
طرح تفصیلي، 1۵میلیون هكتار طرح آبخیزداري در دست اجراست، گفت: 
امسال تاکنون اعتبارات صندوق توسعه ملي به اجراي طرح هاي آبخیزداري 
اختصاص داده نشــد و براي اجرا طرح هاي آبخیــزداري بايد از رديف   هاي 
ديگر استفاده کرد. به گفته وي، در 3سال گذشته از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملي در ۹00حوضه آبخیز اجراي طرح آبخیزداري آغاز شد که هنوز 
اجراي طرح در برخي از اين حوضه ها در دست اجراست. جزي افزود: اجراي 
طرح هاي آبخیزداري با هدف حفاظت از آب، خاك و جلوگیري از سیالب و 
جلوگیري از بیابان زايي اجرا مي شود که اجراي اين طرح ها در کاهش میزان 
فرسايش خاك و افزايش نفوذ آب در خاك تأثیرگذار است تا منبع آبي براي 
پايین دست حوضه تامین شود. وي گفت: اين طرح ها براساس شاخص هاي 
ازجمله فرسايش، رسوب و جمعیت اجرا مي شود و اولويت اجراي طرح هاي 
آبخیزداري در مناطقي است که اين شاخص ها در وضعیت بحراني قرار دارد و 
حوضه داراي طرح تفصیلي باشد. مديرکل دفتر آبخیزداري و حفاظت خاك 
سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري اظهار داشت: جامع نگري و انسجام 
سازماني در قالب مديريت جامع حوضه آبخیز از سیاست هاي اصلي سازمان 

جنگل هاست که نیاز به جامع نگري و برنامه ريزي منطقه اي دارد.

احداثيكپاركآبخيزدرهراستان
فرايند طراحي و ساخت 37پارك آبخیز آغاز شــده و انتظار مي رود در هر 

استان حداقل يك پارك آبخیز احداث شود.
ابوالقاسم حسین پور، مديرکل دفتر کنترل سیالب سازمان جنگل ها گفت: 
توســعه پارك آبخیز با برنامه ريزي احداث 37پارك آبخیز جديد در برنامه 
اقدام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشــور در سال جاري مصوب 
و فرايند طراحي و اجراي آن آغاز شــده اســت. آغاز فرايند ساخت پارك 
آبخیزهاي جديد با هدف تعمیم و گســترش اين طرح ارزشمند در تمامي 
استان هاي کشــور انجام گرفته اســت، به نحوي که هر استان، حداقل يك 
پارك آبخیز داشته باشد. به گفته مديرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداري 
سازمان جنگل ها، فعال سازي  ظرفیت هاي همكاري مشترك بین شهرداري 
و آبخیزداري، به کارگیري قابلیت مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصي 
و همچنین بسترسازي براي حضور آگاهانه و مسئوالنه آحاد مردم، ارتقاي 
فرهنگ منابع طبیعي و آبخیزداري، خاك و پوشش گیاهي، کمك به اقتصاد 
محلي و در نهايت حفظ کاربري اراضي پیرامون شهرها و جلوگیري از تغییر 
و تبديل کاربري اراضي مذکور در راســتاي توســعه پايدار شهر و ارتقاي 
شاخص هاي سالمت و پايداري آبخیزهاي شــهري از اهداف ساخت پارك 
آبخیز به شمار مي رود. طبق اعالم ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري، 
بیش از 40میلیون هكتار از حوضه هاي آبخیز در حوضه آبخیز شهري است و 
تاکنون در 6میلیون هكتار از اين مقدار، عملیات آبخیزداري انجام شده است. 
مسلما احداث پارك آبخیز در شهرهاي ايران نه تنها منجر به رونق گردشگري 
مناطق مختلف کشور خواهد شد بلكه مي تواند در نجات شهرها از خطر سیل، 
حفظ منابع آب از آلودگي، جلوگیري از فرسايش خاك و ارتقاي شاخص هاي 

سالمت و پايداري آبخیزهاي شهري نقش بسزايي داشته باشد.

كاهش 30درصدي جمعيت گوزن زرد در جزيره اشك
با کاهش سطح آب درياچه ارومیه، حیات گوزن زرد در جزيره اشك به مخاطره افتاده است

جزيره اشك يكي از مهم ترين 
درياچه
و کمیاب ترين زيستگاه هاي اروميه

گوزن زرد است که در منطقه 
پارك ملي درياچه ارومیه قرار دارد. در 2دهه 
اخیر به دلیل محصور شدن در میان آب، اين 
جزيره يكي از امن ترين زيستگاه هاي گوزن 
زرد محسوب مي شــد اما در سال جاري با 
کاهش شديد ســطح آب درياچه ارومیه و 
خشك شدن سواحل آن، اين حصار طبیعي 
از میان رفته و حیات وحش از مناطق اطراف 
وارد زيستگاه گوزن زرد شده اند. طبق آخرين 
پايش ها و اطالعات، يك قالده پلنگ و ده ها 
قالده روباه و شغال وارد جزيره اشك شده اند 
که اين امر حیات اين گونه در آستانه انقراض 
را به مخاطره انداخته است. به طوري که در 
سال هاي اخیر با خشك شدن بخش وسیعي 
از پهنه آبي درياچه ارومیه تهديدات کم آبي 
و کم غذايــي در کنار ســاير عوامل تهديد 
کننده، 30درصد از جمعیت گوزن زرد در 
جزيره اشك ارومیه کاهش يافته و شمار آنها 

به 2۹رأس رسیده است.

كمتراز10سانتيمتر
حجت جبــاري، معاون محیــط طبیعي و 
تنــوع محیط زيســتي اداره کل حفاظت 
محیط زيست آذربايجان غربي در گفت وگو 
با همشهري وضعیت درياچه ارومیه را براي 
حیات وحش چندان مناسب نمي بیند و در 
اين باره مي گويد: »در ســال جاري آبگیري 
اين درياچه بــه خوبي انجــام نگرفت. اين 
امر باعث شد در قســمت جنوبي يعني در 
بخش جزاير اشك و کبودان با کاهش شديد 
سطح آب و همینطور باتالقي شدن سواحل 
مواجه شويم. در برخي از اين مناطق سطح 
 آب کمتر از 10ســانتي متر است.« او ادامه 
مي دهد: »در يك دهه گذشته، جزيره اشك 
تنها زيســتگاه گــوزن زرد در اين منطقه 
محسوب مي شــد اما با کاهش سطح آب و 
خشك شدن سواحل، حیات وحش از ديگر 
مناطق وارد اين جزيره شــدند. کاهش آب 
درياچه ارومیه زندگي گــوزن زرد ايراني و 
ســاير وحوش جزاير اشــك و کبودان را به 
مخاطره انداخته است. در واقع کاهش حجم 
آب درياچه ارومیه در سال جاري باعث شده 
تا بخش هايي از جزاير اشــك و کبودان که 

به خاطر آب محصور شده بودنن از اين شرايط 
خارج شوند و با خشكي  هاي منطقه ارتباط 

برقرار کنند.«

ورودپلنگبهزيستگاه
جباري با بیان اينكــه نگراني هايي نیز بابت 
خروج گــوزن زرد ايراني و قــوچ و میش از 
اين جزاير هــم به وجود آمــده، مي گويد: 
»گوزن هاي زرد به عنــوان گونه منحصر به 
فرد اين جزاير با کاهش سطح آب و پوشش 
گیاهي با اين خطر مواجه هستند که از جزاير 
خارج شده و در باتالق هاي آن گرفتار و جان 
خود را از دست بدهند. چسبیدن اين جزاير 
به خشــكي هاي جنوب درياچه، زمینه را 
همچنین براي ورود گونه هاي گوشــتخوار 
و مهاجمي مانند پلنگ، روباه و شغال فراهم 
ســاخته که اين امر نیز اکوسیستم طبیعي 
اين جزاير را با مشكل مواجه خواهد ساخت 
و خطراتي را براي وحوش آن به وجود خواهد 

آورد.«
معاون محیط طبیعي و تنوع محیط زيستي 
اداره کل حفاظت محیط زيســت آذربايجان 
غربي، اضافه مي کند: »در سال هاي گذشته 

با طي کردن مسیري دوساعته، محیط بانان 
به جزيره اشك دسترسي پیدا مي کردند اما 
االن 7ساعت زمان مي برد. کاهش سطح آب 
و باتالقي بودن مسیر، دسترسي به اين جزاير 
را به شدت با مشكل روبه رو کرده اما با وجود 
اين براي جلوگیري از بروز اين مشكل و خروج 
وحوش از اين جزاير میزان کنترل و پايش ها از 
اين مناطق شدت پیدا کرده و هر روز تعدادي 

از محیط بانان به اين جزيره سفر مي کنند.«

كاهشبارندگيها
جبــاري در ادامه به کاهــش 22درصدي 
میزان بارندگي ها در سال آبي گذشته اشاره 
مي کند و همچنین افزايش سطح آب درياچه 
ارومیه را راهكاري براي رفع اين مشــكالت 
زيســتي مي داند. او مي گويد: میزان تولید 
آب در ســطح حوزه نیز به دلیل خشكسالي 
با کاهش قابل توجهي روبه رو شــد که اين 
امر بر میزان ذخاير پشت ســدها نیز تأثیر 
زيادي گذاشت. از سويي ديگر، کاهش میزان 
حجم آب رودخانه هــا، روانا ب ها و کاهش 
رهاسازي آب از پشــت سدها موجب شد تا 
حقابه موردنیاز اين درياچه تأمین نشــود 

و شــاهد کاهش وســعت درياچه و کاهش 
میزان حجــم آب آن به میــزان 2میلیارد 
مترمكعب باشــیم. هم اکنون ســطح تراز 
درياچه ارومیه 1270متر و 61سانتي متر از 
سطح آب هاي آزاد است که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 6۵ســانتي متر کاهش يافته 
که ايــن امر وســعت درياچه ارومیــه را از 
2هزارو62کیلومترمربع در سال گذشته به 
يك هزارو383کیلومترمربــع در زمان حال 

کاهش داده است.
به گفته جباري، طبق آخرين سرشماري ها 
تا با حال 2۹راس گوزن زرد در جزيره اشك 
سرشماري شده است: »ورود گوشتخوارها 
باعث شده گوزن زرد استتار کنند. بي ترديد 
جمعیت آنها بیش از اين تعداد است. تالش 
ما بر اين است که هرچه سريع تر به عنوان يك 
اقدام فوري روباه ها و شغال ها را از زيستگاه 
گوزن زرد خارج کنیم. در مورد پلنگ نگراني 
چنداني وجود ندارد، چــون طبق پايش ها 
تنها يك قالده وارد زيستگاه شده، اما با وجود 
اين براي حفظ حیات گوزن زرد تالش براي 
خارج کــردن همین يك قــالده پلنگ هم 

ادامه دارد.«



آگهی شنبه 17 مهر 1400    شماره  8331 8



9 2 شنبه 17 مهر 1400    شماره  8331 كتاب 3 0 2 3 6 4 3

تازه هاي نشر

به كوشش علي دهباشي منتشر شد
يادنامه اي براي داريوش شايگان 
3سال از مرگ داريوش شــايگان مي گذرد؛ فيلسوف و 

نويسنده اي كه سال1313 در تهران  زاده شده بود. پدرش خبر
تاجر آذربايجاني بود و مادرش نيز اهل گرجستان. شايگان 
به اصرار پدر، زبان فارســي را فرا گرفت و عالوه بر اين، در مدرســه اي 
فرانسه زبان به تحصيل پرداخت. دوران زندگي او با كشف دنيا و به قول 
خودش »طرز خاصي از ديدن جهان« همراه بود. او زندگي در كشورهاي 
مختلف و همچنين همنشــيني با بــزرگان را تجربه كــرد. در ميان 

شــخصيت هايي كه شــايگان با آنها نشســت و برخاســت داشت و 
تحت تأثيرشان قرار گرفت، نام هايي همچون عالمه طباطبايي و هانري 

كوربن ديده مي شــود. او كه به مطالعاتش درباره تمدن 
شرق معروف بود، همواره هنر را عاملي مهم براي شناخت 
راستين هر فرهنگي مي دانست. داريوش شايگان از قضا 
يك روز پس از هشتادوسومين سالگرد تولدش در اثر سكته 
مغزي به بيمارســتان منتقل شــد و6 فروردين1397 
درگذشــت. از او آثاري برجــاي مانده كــه مي توان به 
نمونه هايــي چون »آســيا در برابــر غــرب«، »اديان و 
مكتب هاي فلســفي هند«، »پنج اقليــم حضور« و »در 

جست وجوي فضاهاي گم شده« اشاره كرد.

حال و 3سال پس از درگذشت اين فيلسوف نامدار ايراني، انتشارات علمي 
و فرهنگي به كوشش علي دهباشــي كتابي با عنوان »يادنامه داريوش 
شايگان« منتشر كرده است. اين كتاب 1100صفحه اي 
شــامل يكصدوهشــتاد مقاله درباره آثار، منش و مقام 
داريوش شايگان است كه به قلم صاحب نظران، استادان، 
منتقدان آرا و دانشجويان نوشته شده است. علي دهباشي 
نيز در مقدمه اين كتاب نوشــته: »از اواسط سال1397 
كار تهيه اين يادنامه را آغاز كردم. بخشــي از مقاالت، از 
نوشته هايي اســت كه اينجا و آنجا در اين مدت منتشر 
شده اســت و با اين قصد كه در يك مجموعه جمع آوري 
شــود در اينجا آورده ام.«  مجموعه مطالب اين كتاب در 

9بخش با عناوين »داريوش شــايگان، يك دور تمام«، »آثار داريوش 
شايگان«، »گفت وگوهايي درباره داريوش شايگان«، »در سوگ داريوش 
شايگان«، »سروده هايي براي داريوش شايگان«، »گزارش مراسم تشيع، 
خاكسپاري و يادبود«، »گزارش شب داريوش شايگان در مجله بخارا«، 
»مرگ از منظر داريوش شايگان«، »عكس ها« و »كتابشناسي« تنظيم 
شده است. همچنين در ميان نويسندگان مقاالت و يادداشت هاي اين 
كتاب، نام هايي چون ســروش دباغ، كامران فانــي، مصطفي ملكيان، 
بهاءالدين خرمشاهي، مصطفي محقق داماد، بيژن عبدالكريمي، رسول 
جعفريان و... ديده مي شــوند. چاپ نخست يادنامه داريوش شايگان به 
كوشش علي دهباشي، منتشر شده از سوي انتشارات علمي و فرهنگي 

در 1100صفحه، به قيمت 230هزار تومان منتشر شده است.

  اتحاديه هاي كارگري 
هدف كتاب »اتحاديه هاي كارگري و 
خودكامگي در ايران« بررســي فراز و 
نشيب توسعه سياســي ايران است از 
راه نگرش بر يك جنبه از رشد سياسي، 
يعني پيدايــش اتحاديه هاي كارگري 
از ســال128۵ تا ســال1342؛ زيرا 

اتحاديه هاي كارگري، ابزار مناسبي براي سنجش توسعه سياسي به شمار 
مي آيد. در دوره هاي برخورداري از آزادي هاي سياســي، اتحاديه هاي 
كارگري، نخستين نهادهايي بودند كه در صحنه سياسي ايران پديدار 
مي شدند و هر زمان كه اختناق سياسي دوباره مسلط مي شد، نخست 
اتحاديه هاي كارگري سركوب  شده و سپس نوبت به سركوب مطبوعات 
، قوه مقننه ، احزاب سياسي، جمعيت هاي صنفي ، قوه قضاييه و ساير 
مراكز مستقل قدرت مي رسيد. ساليان طوالنی كارگران ايران و بلكه می 
توان گفت، بيشتر كساني كه آگاهي سياسي داشتند، در بردباري و مدارا 
با اوضاع سياسي، ظرفيتي معقول از خود نشان دادند. ولي پس از دوره اي 
نه چندان طوالني، به دولت مشــروطه، انتخابات پارلماني، وعده هاي 
هيأت حاكمه و دوستي اياالت متحده و بريتانياي كبير بدبين شدند. 
اين بررسي جنبش كارگري در ايران، كم و بيش روشن خواهد كرد كه 
چرا گروه هايي از كارگران ايراني نيز در برابر حكومت سابق و دموكراسي 
غربي و غرب به پا خاستند. اتحاديه هاي كارگري و خودكامگي در ايران 
نوشته حبيب الجوردی را ضياء صدقي به فارسي برگردانده و به تازگي از 
سوي نشر نو در 48۵صفحه به بهاي 180هزار تومان منتشر شده است.

  سرآغازها
مي خواهيم كشــف كنيــم كه زمين 
چگونه به ما هستي بخشيد. ترديدی 
نيست كه زمين به معناي دقيق كلمه 
به تك تك ما هستي بخشيده، درست 
همان گونه كه بــه تمامي حيات روي 
سياره زمين هســتي بخشيده است. 

آبي كه در تن ماســت، روزگاري در رود نيل جاري بوده، با باران هاي 
موسمي بر هند باريده و اقيانوس آرام را درنورديده است. كربن موجود 
در مولكول هاي آلي ســلول هاي ما را گياهاني كــه مي خوريم از جو 
اســتخراج كرده اند. نمك موجود در عرق و اشــك ما، كلسيم موجود 
در اســتخوان هاي ما و آهني كه در خون ماست همه و همه از سايش 
صخره هاي پوســته زمين حاصل آمده. زمين براي ما مواد اوليه اي را 
هم كه اســتخراج و فرآوري كرده  و  وســايل و تكنولوژي هايمان را از 
آنها ساخته ايم فراهم آورده اســت؛ از تبرهاي دستي زمخت در دوران 
پارينه ســنگي گرفته تا كامپيوترها و گوشــي هاي هوشمند امروزي. 
ســرآغازها تأثير نفســگير زمين زير پايمان را بر شكل تمدن هايمان 
آشكار مي كند؛ از كاشت نخستين بذرها تا برپايي حكومت هاي مدرن. 
سرآغازها نوشته لوئيس دارتنل را سحر يوسفي و ماني پارسا به فارسي 
برگردانده اند. اين كتاب اخيرا از ســوي نشر نو در 480صفحه به بهاي 

180هزار تومان منتشر شده است.

 آرش نهاوندي
روزنامه نگار

طالي ادبيات براي روايتگر استعمار 
عبدالرزاق گورناه پس از نجيب محفوظ و اورهان پاموك، سومين مسلماني است كه جايزه نوبل ادبيات را گرفت 

جايزه نوبل ادبيات2021 به عبدالرزاق 
گورناه، رمان نويس مشهور تانزانيايي گزارش

ساكن بريتانيا اهدا شد. او پس از نجيب 
محفوظ، نويسنده و نمايشنامه نويس فقيد مصري و 
اورهان پاموك، نويسنده مطرح اهل تركيه، سومين 
نويسنده مسلماني اســت كه جايزه نوبل ادبيات را 
دريافت مي كند. نجيب محفــوظ و اورهان پاموك 
در  را  ادبيــات  نوبــل  جايــزه  به ترتيــب 
ســال هاي1988و2006 دريافت كــرده بودند. به 
نوشته گاردين، پس از 3۵سال براي نخستين بار است 
كه اين جايزه معتبر ادبي به عبدالرزاق گورناه به عنوان 
يك نويســنده داراي اصالــت آفريقايي اختصاص 
مي يابد. وول سونيكا، آخرين آفريقايي برنده جايزه 
نوبل در سال1986 بود. توني موريسون نيز آخرين 
سياه پوست برنده جايزه نوبل از سال1993 بود. دليل 
اهداي جايزه نوبــل ادبيات به عبدالــرزاق گورناه، 
پرداخت عميق و دلسوزانه او به تأثيرات استعمار و 
سرنوشت فرهنگي پناهندگان بر شكافي كه ميان 

فرهنگ ها و قاره ها وجود دارد، عنوان شده است.
گورناه پيش از اينكه از نظر سياســي تحت تعقيب 
قرار گيرد، در يكي از جزاير زانزيباز يا زنگبار )تشكيل 
شده از چند جزيره در ســاحل مجاور كشور تانزانيا 
كه پيش تر نيز با نام زنگبار شناخته مي شد( زندگي 
مي كرد. او در سال هاي دهه1960 براي ادامه تحصيل 
از كشــورش به بريتانيا رفت. در كنــار تدريس در 
دانشگاه، او تاكنون 10رمان و تعدادي داستان كوتاه 

منتشر كرده است.
اندرس اولســون، رئيس كميته نوبــل، در اين باره 
مي گويد: رمان هاي گورناه از نخستين آنها با عنوان 
»خاطرات كوچ« كه درباره يك قيام شكست خورده 
اســت، تا آخرين آنها »زندگي پــس از مرگ« ما را 
بيشتر با تكثر فرهنگي شــرق آفريقا كه در گذشته 
از آن تقريبا چيزي نمي دانستيم، آشنا كرده است. 
اولسون مي گويد: رمان بهشت با موضوع سفر يوسف 
به عمق تاريكي، ارجاع آشكاري دارد به تصويري كه 
جوزف كنراد، نويســنده بريتانيايي روس تبار اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيســتم از »قهرمان جوان 
بي گناه« در رمان هايش ارائه مي دهد. اولســون در 
كنفرانسي خبري در استكهلم در جمع خبرنگاران 
گفت: گورناه به طور مداوم همراه با دلسوزي فراوان بر 
تأثيرات استعمار در شرق آسيا و تأثير آن بر افرادي 
كه به دليل استعمار در جاي جاي دنيا آواره و پناهنده 

شده بودند، پرداخته است.
گورناه كه هنگام اعالم برنده شــدن نامش به عنوان 
برنده جايزه نوبل ادبيات در آشپزخانه منزلش حضور 
داشــت گفت: در ابتدا فكر مي كردم اين چيزي جز 
يك شوخي نيست. اغلب درباره اين مسائل و اينكه 
چه كساني به احتمال زياد برنده جايزه نوبل ادبيات 
خواهند شد، از چندين هفته قبل در محافل ادبي و 
رسانه ها صحبت مي شد. از آنجايي كه امسال درباره 
كانديداهاي احتمالي دريافت اين جايزه معتبر سخن 
چنداني به ميــان نرفته بود و نام مــن نيز در ميان 
كانديداهاي برنده مطرح نشده بود، خود من انتظار 
دريافت جايزه نوبل ادبيات را نداشــتم. من تنها به 
اينكه چه كسي احتمال دارد برنده اين جايزه شود، 

فكر مي كردم. او در ادامه گفت: براي من دريافت اين 
جايزه باعث افتخار اســت. به اين مسئله نيز افتخار 
مي كنم كه توانســته ام به نويسندگاني بپيوندم كه 

پيش تر از من جايزه نوبل را دريافت كرده بودند.
عبدالرزاق گورناه البته نويســنده باسابقه اي است 
كه از زمان انتشار نخستين رمان هايش مورد توجه 
منتقدان و عالقه مندان به ادبيات در سراســر دنيا 
قرار گرفته بود. »بهشــت« چهارمين رمان گورناه 
در سال1994 در فهرست نهايي نامزدهاي دريافت 
جايزه معتبر بوكر قرار گرفته بود. بهشت ازجمله آثار 
در خور و تحسين شــده گورناه است كه وي در آن 
عشق سوزناكي را روايت مي كند. در اين اثر، گورناه 
فرهنگ ها و دنياهاي مختلف را در برابر هم قرار داده 
است. »در كنار دريا« نيز ازجمله رمان  ديگر وي است 
كه از سوي منتقدان مورد تحسين قرار گرفته. او در 
سال2001 به خاطر نگارش اين رمان در فهرست بلند 

نامزدهاي دريافت جايزه بوكر قرار گرفته بود.
»زندگي پس از مــرگ« آخرين رمــان گورناه نيز 
ازجمله تحسين شــده ترين كتاب هاي وي از سوي 
منتقدان است كه در زمره نامزدهاي مرحله نهايي 
جايزه جورج اورول قرار گرفته بود. در »زندگي پس 
از مرگ« داســتان »ابلياس« كه توســط نيروهاي 
اســتعمارگر آلماني از خانواده اش ربوده مي شود و 
چندين ســال بعد همراه نيروهاي اســتعمارگر به 
دهكده زادگاهــش  بازمي گردد تا بــا هموطنانش 
مبارزه كند، روايت مي شود. منتقد گاردين اين رمان 
را حاوي داستاني جذاب و گيرا توصيف كرده بود كه 
تمام افراد فراموش شــده در تاريخ را دوباره گردهم 
آورده و از پاك شدن خاطره آنها در اذهان جلوگيري 

كرده است. اولسون مي گويد: در دنياي ادبي گورناه 
همه  چيز از خاطرات گرفته تا نام ها و هويت ها، مدام 
در حال تغيير است. اين احتماال به اين دليل است كه 
او پروژه يك مكاشفه پايان ناپذير همراه با احساسات 
روشنفكرانه را در دست اجرا دارد كه ما آن را به خوبي 

در تمامي آثارش احساس مي كنيم.
مايا جگي، منتقد و عضو هيأت داوران نوبل ادبيات 
در ســال2021 نيز عبدالرزاق گورناه را نويســنده  
بسيار قدرتمندي دانسته كه سبك غنايي كه وي در 
رمان هايش به كار مي برد و روايت هاي واقع نگرايانه اي 
كه او در قالب داستان رمان هايش ارائه مي دهد، كامال 
در تضاد با دروغ هاي تاريخ امپرياليســتي در شرق 

آفريقا قرار دارد.
گورناه در ســال1948 در زنگبار )زانزيبار( يكي از 
مناطق تانزانيا متولد شد. در سال1964 انقالبي در 
اين كشور به وقوع پيوســت كه در جريان آن اتباع 
عرب تبار اين كشــور تحت تعقيب قرار گرفتند؛ در 
نتيجه گورناه ناگزير به ترك كشورش در 18سالگي 

شد. او از 21ســالگي نويســندگي را آغاز كرد و از 
همين زمان به بعد به بريتانيا پناهنده شد. با وجود 
اينكه زبان اصلي وي »سواحيلي« است، اما او براي 
اينكه مخاطبان بيشــتري با آثارش در دنيا ارتباط 
برقرار كنند، رمان هايش را به زبان انگليسي نوشت. 
نخســتين رمان وي با عنوان »خاطرات كوچ« در 
سال1987 انتشار يافت. عبدالرزاق گورناه تا همين 
چندي پيش كه بازنشسته شد، استاد زبان انگليسي 
و زبان هاي پسااستعماري در دانشگاه كنت بوده است. 
عبدالرزاق گورناه درباره دوران كودكي خود در زنگبار 
و اينكه چه منابع تحصيلي و چه منابعي براي شناخت 
بيشتر جهان در اختيار داشته، مي گويد: شعرهاي 
عربي و فارسي به خصوص در كتاب »هزار و يك شب« 
و سوره هاي قرآن كريم مهم ترين منابع تحصيلي من 
در دوران كودكي و ابتــداي نوجواني بودند. حضور 
بازرگانان ايراني و شــيرازي تبار در زنگبار از قرن ها 
قبل تا حد زيادي باعث رواج زبان و ادبيات فارسي در 

اين منطقه شرقي آفريقا شده بود.
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گزارش همشهري از بانك شير مادراني كه نوزادان نارس و بيمار از آن تغذيه مي شوند

اينجامهرمادريتوزيعميشود

آنها فقط مادر نوزادان از راه رســيده 
خود نيستند؛ زناني هستند كه نسبت گزارش

به نوزادان نارس مــادران ديگر هم 
حس مســئوليت دارند؛ اين مي شــود كه در بدو 
مادرانگي شيره جانشان را بين فرزند خود و ديگري 
كه نه مي بينندش و نه مي شناســندش، تقســيم 
مي كنند. مي خواهند مرهمي باشــند روي زخم 
مادران مضطرب و نگراني كه هر روز از پشت شيشه 
بخش مراقبت هاي ويژه نظاره گر نوزاد خود هستند 
كه زير دســتگاه هاي مكانيكي، تنهــا و يكه براي 

رسيدن به خط شروع زندگي با دنيا مي جنگند.
حاال هر روز يخچال كوچك زايشگاه پر مي شود از 
شيشه هاي شير مادراني كه يا آمده اند بيمارستان 
و در اتاق كوچك و استرليزه، شيرشان را دوشيده 
و هديه مي كنند يا در خانه اضافي شير روزانه شان 
را در شيشــه هاي مخصــوص دوشــيده و براي 
بيمارستان پيك مي كنند. 2سالي هست كه يك 
اتاق كوچك در بيمارســتان شــهيد اكبرآبادي 
تهران تبديل شده به بزرگ ترين بانك توزيع مهر 

و محبت مادري.

رنج مادران ديگر، رنج من است
فاطمه خســروي كه 2روز از زايمانش مي گذرد، 
براي اهداي شير به بيمارســتان اكبرآبادي آمده 
اســت. نوزاد خودش به دليل بيمــاري در همين 
بيمارستان بستري است. عرق زايمان سخت هنوز 
روي پيشاني اش خشك نشــده؛ »وقتي فهميدم 
در اين بيمارســتان بانك شير هســت، داوطلب 
اهداي شــير شــدم. مي دانم كه در همين بخش 
نوزادان زيادي بستري هستند كه از شير مادرشان 
بي بهره اند. وقتي مي توانم با اهداي شــير به بهبود 
هرچه زودتر اين نوزادان كمك كنم حتما اين كار 
را انجام مي دهم؛ مي دانم هر دقيقه اي كه يك مادر 
و نوزاد در بيمارســتان ســپري مي كنند براي هر 

كدامشان چقدر سخت است.«
از تجربه اش براي شــير دادن به نــوزادان ديگر 
مي گويد و استيصالي كه با كم بودن شير، به مادران 
دست مي دهد: »وقتي نخســتين فرزندم به دنيا 

آمد، من و نــوزاد بايد يك هفته در بيمارســتان 
بستري مي شــديم. البته آن ســال ها هنوز بانك 
شير نبود، ولي گاهي مادرهايي كه نوزادانشان به 
هيچ وجه آرام نمي شدند از من مي خواستند كه به 
فرزندشان شير بدهم. ممكن است غدد توليد شير 
براي برخي از مادران ديرتر شروع به كار كند. تحمل 
اين موضوع براي مادران به خصوص زماني كه نوزاد 
تازه به دنيا آمده خيلي سخت است و اينجاست كه 
كمك مادراني كه پر شيرتر هستند، به كار مي آيد.« 
فاطمه زارع، مادر ديگري اســت كه دوقلوهايش 
به دليل تولد زودهنــگام در 31هفتگي، در بخش 
مراقبت هــاي ويژه بســتري هســتند. به كمك 
پرستارها يكي از نوزادان را از تخت بيرون مي آورد 
و شيشه شيري كه از بانك شير به دستش رسيده 
را مقابل دهان نوزاد مي گذارد. او مي گويد: »وقتي 
بچه ها در اين بخش بستري شدند، پرستارها برايم 
توضيح دادند كه مي توانم به جاي شير خشك به 
آنها از شير مادران ديگر كه به بانك شير اهدا شده 
بدهم. روند تحويل و نگهداري و پاستوريزه كردن 
شــيرها را هم نشــانم دادند و من از اين پيشنهاد 
استقبال كردم. بچه هايم تا وزن گرفتن و تكميل 
شدن ريه هايشــان بايد در اينجا بســتري بمانند 
و حداقل در اين مدت خيالــم از بابت تغذيه آنها 

راحت است.«

وزن گيري نوزادان نارس
وزن پايين، ويژگي  مشــترك نوزاداني است كه 
در بخش  ان.آي. ســي.يو يــا مراقبت هاي ويژه 
بســتري هســتند. داليل مختلفــي باعث تولد 
زودهنگام آنها شده است ؛ از چندقلو بودن گرفته 
تا اتفاق هاي غيرقابل پيش بيني و... كه بارداري را 
به پايان مي رساند. مريم سابوته، متخصص اطفال 
و رئيس بخش بانك شــير نوزادان بيمارســتان 
شــهيد اكبرآبادي در اين بــاره مي گويد: »طبق 
پروتكل هايي كه ســازمان جهاني بهداشت اعالم 
كرده، تغذيه با شير مادر تأثير زيادي در روند رشد 
نوزادان و همچنين كاهش احتمال درگيري آنها 
با بيماري هاي گوارشي دارد؛ براي مثال نوزاداني 
كه از شــير مادر تغذيه مي كنند 7برابر كمتر از 
نوزاداني كه از شير خشك تغذيه مي كنند، دچار 
كوليت روده اي مي شــوند، اما نوزاداني هستند 

كه به داليــل مختلف امكان تغذيه با شــير مادر 
خود را ندارند؛ به خصــوص نوزاداني كه در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري مي شوند؛ به همين خاطر 
بانك شير نوزادان در بيمارستان شهيد اكبرآبادي 
را راه اندازي كرديم تا از شــير مازاد ديگر مادران 

استفاده كنيم.«
همه 60تخت مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد 
اكبرآبادي در اشغال نوزادان نارسي است كه وزن 
كمتر از 2و نيم كيلوگرم دارند و هنوز ريه ها، بينايي 
و حتي دستگاه گوارش شــان تكميل نشده است. 
سابوته مي گويد: »در 2سالي كه از راه اندازي بانك 
شير بيمارستان اكبرآبادي مي گذرد، اين نوزادان 
از شــير مادران ديگری تغذيه مي شــوند كه با ما 

همكاري مي كنند.«

شيردهي به 1700 نوزاد
در اين 2سال كه بيمارستان شــهيد اكبرآبادي، 
بانك شــير دارد، بيش از 1700نوزاد از شيرهاي 
اهدايي تغذيه كرده اند.  مجيد كالني، فوق تخصص 
نوزادان و مسئول بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان 
بيمارستان شهيد اكبرآبادي مي گويد: »با توجه به 
اهميت تغذيه نوزادان با شــير مادر و عوارضي كه 
ممكن است نوزادان با مصرف شيرخشك و ساير 
شيرها تجربه كنند، اولويت اول براي ما تغذيه اين 
نوزادان با شير مادر خودشان است. درصورت نبود 
اين امكان، نوزادان مي توانند از شير دايه استفاده 
كنند يا شــيري كه در ذخيره بانك شــير موجود 
اســت. اين شــير تأثير زيادي در تكامل دستگاه 
گوارش، وزن گيري و تقويت سيســتم ايمني آنها 
دارد. از زمان راه اندازي بانك شير، وضعيت نوزادان 
نارس از نظر بيماري هاي گوارشــي و انتروكوليك 
نكروزان كه در بين اين نوزادان بسيار شايع است، 

بهتر شده است.« 
به جز بيمارستان شهيد اكبرآبادي، در بيمارستان 
ولي عصر)عــج( مجتمــع بيمارســتاني امــام 
خميني )ره( هم بانك شــير نوزادان داير شــده 
اســت اما كالني مي گويد بايد در همه زايشگاه  ها 
اين بانــك راه اندازي شــود. »اگر ايــن بانك در 
بيمارستان هاي بيشتري ايجاد شود، قطعا مادران 
زيادي از آن اســتقبال خواهند كرد و مهرشان را 

توزيع مي كنند.«

شير اهدايي چه مسيري را طي مي كند؟
شــيرهاي اهدايي از زمان اهدا به بانك شــير تا 
رسيدن به دســت نوزادان مسير مشخصي را طي 
مي كند.  مژده سهالني، مسئول اجرايي بانك شير 
بيمارستان شهيد اكبرآبادي مي گويد: »مادراني 
كه براي اهداي شــير مازاد داوطلب مي شــوند، 
معموال از طريق مراكز بهداشــت  يا سايت بانك 
شير با ما آشنا مي شــوند. اين افراد براي داوطلب 
اهداي شير شــدن بايد شــرايط اوليه اي داشته 
باشند . مثال بايد فرزند زير يك سال داشته باشند 
يا آزمايش هاي اوليه ايدز و هپاتيت را انجام بدهند. 
سپس براي اهداي شير مي توانند به اينجا مراجعه 
كنند. مادراني هم كه به هــر دليلي نمي توانند به 
اينجا مراجعه كنند، در خانه شان پيك اختصاصي 
مي فرستيم تا شــير دوشيده شده شان را تحويل 

دهند.«
ســپس شــير براي انجام آزمايش هاي اوليه به 
آزمايشگاه كوچك بانك شــير مي رود. سهالني 
مي گويد: »كشــت اوليــه ميكروبيولوژيكي روي 
شير دريافتي انجام مي شود. بعد از مخلوط كردن 
شــير 3 تا 5 مادر با هــم و ريختــن آن در ظرف 
مخصوص، روند پاســتوريزه كردن آغاز مي شود. 
بعد دوباره اين شــير پاستوريزاسيون شده كشت 
ميكروبي مي شــود و در نهايت شــير امن و سالم 
براي مصــرف نوزادان در فريــزر منفي 18درجه 
نگهداري مي شود.« شيرهاي موجود در بانك شير 
بيمارســتان اكبرآبادي اغلب نياز نوزادان بخش 
مراقبت هاي ويــژه همين بيمارســتان را تامين 
مي كند. اما در 2سال گذشــته متقاضياني خارج 
از اين بيمارستان هم دريافت كننده شير بوده اند. 

سهالني مي گويد: »هم اكنون شير دريافتي ما به 
اندازه اي نيست كه بتوانيم همه تقاضاهاي خارج 
از بيمارستان را پوشش دهيم. با اين حال، افرادي 
بودند كه با توصيه پزشك به استفاده از شير مادر 
نياز داشــتند. مثال نوزاد بسيار نارسي كه در يكي 
از بيمارستان هاي تهران بســتري بود و مادرش 
به دليل ابتال به كرونا فوت كــرده بود. اين نوزاد تا 
يك  ماه از شــير اين بانك تغذيــه مي كرد تا وزن 
بگيرد. نوزاد ديگري داشــتيم كه او هم مادر خود 
را از دست داده بود و عالوه بر نارس بودن، به دليل 
بيماري بدو تولد تحت عمــل جراحي قرار گرفته 
بود. اين نوزاد هم تا يك  ماه از شــيرهاي اهدايي 
مادران ديگر بــه اين بانك تغذيــه مي كرد چون 

امكان استفاده از شير خشك را نداشت.«
مســئول اجرايي بانك شير بيمارســتان شهيد 
اكبرآبادي مادراني كه فرزند زير يك سال و شير 
مازاد دارند را به اهداي شــير دعــوت مي كند و 
مي گويد: »اگــر ذخيره بانك شــير ما بيشــتر 
شــود، مي توانيم تعداد نوزادان بيشــتري را در 
بيمارســتان ها و مراكز مختلــف حمايت كنيم. 
افراد عالقه مند مي توانند از طريق شــماره تماس 
02155981090 بــا ما در ارتباط باشــند و بعد 
از هماهنگي هــاي الزم، به جمــع اهدا كنندگان 

بپيوندند.«
 اتاق كوچك بيمارستان اكبرآبادي بوي شيرين 
شير  مي دهد؛ عطر خوشــي كه هميشه از دهان 
نوزادان تراوش مي شــود. پرســتاران گه گداري 
مي آيند و يك شيشه مي برند براي نوزاد گرسنه اي 
كه بخش مراقبت ويژه را روي ســرش گذاشــته 

است. اينجا مهر مادري توزيع مي كنند.

مرضيه موسوي
خبر نگار

افزايش اقساط جرايم رانندگي
خبر اول اينكه فرمانده نيروي انتظامي از افزايش زمان پرداخت اقساطي 
جرايم رانندگي از 12 به 18 ماه خبر داد و گفت: به منظور كاهش پيامدهاي 
اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا و كمك به هموطنان، تمهيدات 
ويژه اي به منظور ترخيص خودروهاي توقيفي و رسوبي كه فاقد دستور 
قضايي يا عدم تصادف منجر به جرح و فوت هستند، پيش بيني شده است 
و مالكان و متصرفان اين دسته از خودروها مي توانند با در دست داشتن 
مدارك و مراجعه به دفاتر پليس +10 از اين تسهيالت ويژه بهره مند شوند.

به گزارش ايلنا، سردار حسين اشــتري افزود: با تالش هاي پليس اين 
امكان فراهم شد كه هزينه نگهداري وسايل نقليه در پاركينگ هاي بخش 

خصوصي مطابق با تعرفه هاي سال 94 محاسبه و دريافت شود.  

 كمك هزينه آزمايش آنالين  
براي هر بيمه شده

مديركل فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي كشوري از افزايش 
كمك هزينه طرح آزمايش آنالين از 500 هزار تومان به 750 هزار تومان 
براي هر بيمه شده تحت پوشش خدمات بيمه تكميلي درمان اين صندوق 
خبر داد. به گزارش مهر، محمود مرتضايي فرد گفت: صندوق بازنشستگي 
به منظور كاهش تردد و مراجعه بازنشستگان به مراكز درماني به خصوص 
در شــرايط كرونايي، طرحي را با نام »آزمايش آنالين« با همكاري يك 
شركت دانش بنيان و فناور اجرا كرد كه با توجه به استقبال بازنشستگان 
اين طرح امســال نيز ادامه خواهد داشت. او با بيان اينكه طرح آزمايش 
آنالين ارائه خدمات آزمايشگاهي و برخي خدمات تشخيصي درماني را به 
بازنشستگان زيرپوشش بيمه تكميلي درمان و از طريق سايت اين شركت 
استارتاپي برعهده دارد، توضيح داد: در دوره گذشته، نزديك به 6هزار و 
500كد ملي از خدمات آزمايش آنالين در سراسر كشور استفاده كردند.

اين ترم دانشگاه ها هم مجازي است
خبر آخر اينكه معاون آموزشي وزارت علوم آب پاكي را روي دست روساي 
دانشگاه هاي دولتي ريخت و گفت: بناي ما اين است كه دانشجويان اين 
ترم آموزش مجازي داشته باشند، به همين جهت ليست دانشجويان براي 
دريافت اينترنت رايگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است. به گزارش 
ايسنا، علي خاكي صديق افزود: گر چه واكسيناسيون دانشجويان به صورت 
گسترده آغاز شده است و روند واكسيناسيون با سرعت خوبي در كشور 
پيش مي رود، اما در مناطق و دانشگاه هاي مختلف، سرعت واكسيناسيون 
متفاوت است و اكنون آمار دقيقي نداريم كه بخواهيم آمار واكسينه شده ها 

را اعالم كنيم.

ديگه چه خبر؟
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  با كامل شــدن اعضاي كميســيون 
مشترك بررســي طرح »حمايت از اينترنت

حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« نخستين جلسه اين كميسيون، فردا 
يكشــنبه )18مهر( برگزار مي شود. اين طرح پس از 
چندين بار رفت و برگشت به صحن، در نهايت مقرر 
شد براســاس اصل85 بررسي شــود. به اين ترتيب 
تصميم بر آن شــد تا يك كميســيون مشــترك با 
23عضو، متشــكل از اعضاي منتخب 9كميسيون 
تخصصي مجلس تشكيل شــود تا بررسي اين طرح 
37ماده اي را آغاز كنند. اگرچه در ابتدا، عنوان مي شد 
كه جلسات اين كميسيون به صورت غيرعلني برگزار 
مي شود، اما اكنون رئيس كميسيون فرهنگي مجلس 
از آمادگي كميسيون مشترك براي حضور خبرنگاران 
و پخش زنده مذاكرات از صداوســيما خبر مي دهد. 
همچنين سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در 
گفت وگو با همشــهري، ضمن اشاره به رويه معمول 
طرح هايي كه براســاس اصل85 بررسي مي شوند، 
اعالم كرد كه معموال پس از جمع بندي، طرح به طور 
مستقيم به شوراي نگهبان فرستاده مي شود، اگرچه 
تأكيد مي كند كه اين مسير مسدود نيست و قانونگذار 
براي بازگشــت دوبــاره طــرح به صحــن علني، 

پيش بيني هايي كرده است.

گام اول، انتخاب هيأت رئيسه
مجيد نصيرايي، ســخنگوي كميســيون فرهنگي 

مجلس در گفت وگو با همشــهري با اشاره به اينكه 
روز يكشنبه، نخستين جلســه كميسيون مشترك 
بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي تشكيل مي شود، مي گويد: 
»در اين جلسه هيأت رئيسه كميسيون تعيين و پس 

از آن، بررسي طرح آغاز مي شود.«
نصيرايي در پاســخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان 
ديگر هم مي توانند در كميســيون مشترك حاضر 
باشند، تأكيد مي كند كه پيش از اين هم منعي براي 

حضور نمايندگان وجود نداشت.
او با اشاره به اينكه نمايندگان و كارشناسان اين حوزه 
اگر عالقه مند باشند، براساس ســازوكار مشخصي 

مي توانند در جلسات كميسيون حضور داشته باشند، 
ادامه مي دهد: »بعد از اصل 185 شدن طرح، قرار شد 
سازوكاري تدوين شود كه مانند صحن علني، مباحث، 
موضوعــات، مذاكرات و گفت وگوهاي كميســيون 

به صورت علني پخش شود.«
با اين حال به نظر مي رســد، اگر قرار بر علني برگزار 
شدن جلســات كميسيون مشترك باشــد، در اين 
صورت، حضور نمايندگان در جلســات، موضوعيت 
چنداني نــدارد؛ زيــرا نمايندگاني كــه عضو اين 
كميسيون نيستند، حق رأي و اظهارنظر ندارند و تنها 
به عنوان مستمع مي توانند در نشست ها حضور داشته 
باشــند. نماينده مردم طبس و فردوس همچنين با 
تأكيد دوباره بر علني بودن مذاكــرات، به اين نكته 
اشــاره مي كند كه »خبرنگاران هم بــه طريق اولي 

مي توانند در جلسات حاضر باشند.«
نصيرايي همچنين در مورد اينكــه پس از تصويب 
طرح در كميسيون مشترك چه روالي طي مي شود، 
مي گويد: »اصل85 ايــن اختيار را به كميســيون 
مشــترك مي دهد كه بعد از جمع بندي طرح، آن را 
مســتقيما به شوراي نگهبان بفرســتد. با اين حال، 
قانونگذار پيش بيني هايي هم كرده كه براين اساس، 
اين مسير مسدود نيست و مي توان طرح را بار ديگر 
به صحن برگرداند. در اين صورت، روال و قاعده همان 

ارسال مستقيم طرح به شوراي نگهبان است.« 

 پس از تصويب بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي طبق اصل85
سرانجام با گذشت  نخستين جلسه كميسيون مشترك مجلس فردا برگزار مي شود

بيش از 6ســال از 
عرضه ويندوز10، 
شــركت مايكروســافت ويندوز11 را به صورت رسمي 
منتشــر و به بازار ارائه كرد. سيســتم عاملي كه پيش از 
عرضه، سروصدا و حواشي بسيار زيادي را ايجاد كرده بود، 
دست آخر در روز پنجم اكتبر يعني سه شنبه گذشته در 
دســترس عموم قرار گرفت و مطابق انتظار با جنجال ها 
و نقدهاي بسياري هم روبه رو شد. به گزارش وب سايت 
سي نت، ويندوز11 در حالي سه شنبه به بازار وارد شد كه 
پرسش بزرگي را در ذهن تمامي كاربران به وجود آورده 
است. پس از 6سال، ويندوز يك سيستم عامل جديد ارائه 
كرده، اما اكنون همه از خود مي پرسند كه آيا رايانه من با 
آن سازگار است؟ از زمان اعالم در مورد اين سيستم عامل 
در اوايل تابستان، برخي  در مورد سازگاري دستگاه شان 
دچار سردرگمي هايي شــده اند. براساس يك پست در 
وبالگ شركت مايكروسافت، پاســخ كوتاه اين است كه 
ويندوز11 بايد با بيشتر رايانه هاي شخصي كار كند. با اين 
حال، اگرچه تاريخ انتشار اين نسخه باالخره فرا رسيد، اما 
حتي برخي دستگاه هاي سازگار هم هنوز موفق به ارتقا 

نشده اند.

مشكالت ۲۵درصد كاربران
طبق نتايج يك نظرسنجي، حدود 25درصد از كاربراني 
كه قصد ارتقــاي ويندوز10 بــه وينــدوز11 را دارند، 
به دليل عدم برخورداري رايانه شان از حداقل مشخصات 
سخت افزاري الزم براي نصب اين ويندوز، امكان انجام آن 
را ندارند. از سوي ديگر وب سايت پي سي گيمر هم نوشته 
است مايكروسافت با اين شرط كه همه دستگاه هايي كه 
مايل به ارتقا به ويندوز11 هســتند نياز به پشتيباني از 

راهكار امنيتي TPM 2.0 دارند، با انتقادهاي بســياري 
روبه رو شده اســت. دليل چنين كاري هم اين است كه 
شركت، امنيت كلي جديدترين سيستم عامل خود را بدين 
شكل بهبود مي بخشد. بسياري از رايانه ها حتي با داشتن 
سخت افزار قدرتمند نمي توانند از TPM 2.0 پشتيباني 
كنند و اين بدان معني است كه تنها رايانه هاي چند سال 
گذشته با پردازنده هاي بعد از نسل 8 اينتل به طور رسمي 
حداقل الزامات ويندوز11 را دارند. به عبارت ساده تر اگر 
سخت افزارهاي رايانه شما جديد نباشد، از ويندوز11 هم 

به صورت راحت و رسمي خبري نخواهد بود! 

ترفندهاي خود مايكروسافت!
در ميان اين همه معضل، شرايط گويا كمي تغيير داشته 
اســت، زيرا مايكروســافت نحوه ارتقاي دســتگاه هاي 
ويندوز10 موجود به وينــدوز11 را بدون رعايت حداقل 
الزامات كامل سيستم نشــان داده است. به طور خاص، 
 TPM 2.0 نحوه ارتقا به ويندوز11 بدون داشتن پشتيباني
توضيح داده شده است. با اين حال شما هنوز به پشتيباني 
از TPM 1.2 احتياج داريد، اما اين موضوع تراشــه هاي 
بسيار بيشتري را پوشش مي دهد. بايد مطمئن شويد كه 
TPM 1.2 را در BIOS خود روشن كرده ايد. با اين فرض 
كه ساير شرايط ســخت افزاري را برآورده كرده باشيد. 
يعني پردازنده شما يك گيگاهرتز يا سريع تر با 2 يا بيشتر 
هسته در پردازنده ســازگار 64بيتي يا SoC )سيستم 
روي تراشه( باشد و حافظه رم 4گيگابايتي داشته باشيد، 
دست كم 64گيگابايت فضا براي ذخيره سازي و همچنين 
سيستم UEFI خواهيد داشت. با اين حال به روزرساني 
فوري توصيه نمي شود، چراكه ويندوز11 با وجود اينكه 
ويژگي هاي برجســته اي دارد، اما هميشه در ابتداي هر 

برنامه جديدي، ايرادها و مشكالتي وجود دارد.

دردسرهاي ويندوز 11
بسياري از كاربران نگران مشخصات فني كامپيوترهايشان براي نصب نسخه جديد ويندوز هستند اما با 

راهكاري مي توان اين ماجرا را دور زد 
آغاز بررسي طرح صيانت در مجلس

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

به سوی آينده

دانشمندان برنده نوبل ۲۰۲1 

برندگان نوبل 2021در رشته هاي پزشكي، شيمي و فيزيك طي روز هاي 
گذشته معرفي شدند تا بار ديگر اين جايزه به بحث اصلي محافل علمي 
جهان تبديل شود. اما مسئله اصلي نبودن حتي يك زن در ميان برندگان 
بود كه باز هم اعتراض ها را به كميته هاي نوبل به دنبال داشت. به گزارش 
رويترز، جوايز سه رشته پزشكي، شيمي و فيزيك در واقع به طور مشترك 
به چندين دانشمند تعلق گرفت. در پزشكي و فيزيولوژي، آردم پاتاپوتيان 
و ديويد جوليوس، 2 دانشمند آمريكايي جايزه خود را با شناسايي نحوه 
كاركرد گيرنده هاي لمس، دما و درد در پوست دريافت كردند. اين كشف، 
يك تحول بزرگ در زمينه درك چگونگي احساس سرما، گرما و نيروهاي 
مكانيكي براي ايجاد جريان الكتريكي در اعصاب مي شود و به اين ترتيب 
انسان، بهتر دنياي اطراف را درك كرده و با آن سازگار مي شود. در واقع اين 
دو دانشمند فهميدند كه چگونه عامل فيزيكي مثل لمس گرما و فشار و 
درد تبديل به جريان الكتريكي در پايانه ها و سپس در رشته هاي عصبي 
مي شوند و به اين ترتيب دستگاه عصبي ما اين عوامل را درك و شناسايي 
مي كند. مهم ترين اين كشف، بازگشايي مسيري جديد براي درمان هاي 

نوين ازجمله تسكين درد است.

جورجيو پاريســي، فيزيك دان كوانتومي ايتاليايي، سيوكورو مابانه، 
اقليم شناس ژاپني-آمريكايي و كالوس هاسلمان اقليم شناس آلماني 
هر سه به دليل كار روي رمزگشــايي آب و هوايي آشفته برنده جايزه 
نوبل فيزيك شدند. كشف آنها به شناخت انســان از آب وهواي زمين 
و تأثيرش بر آن منجر مي شــود. مانابه و هاســلمان با مدلسازي آب و 
هوايي زمين، گرمايش آن را با درجــه اطمينان باال پيش بيني كردند 
و پاريســي نيز به دليل نقش انقالبي خود درنظريه هاي بي نظمي مواد 
و روندهاي تصادفي برنده اين جايزه شــد. در ســوي ديگر و در بخش 
شيمي، بنيامين ليســت و ديويد مك ميالن، با توســعه ابزاري براي 
كاتاليز آلي نامتقارن موفق شدند جايزه نوبل شيمي 2021را از آن خود 
كنند و جايزه 1/14ميليون دالري بين آنها تقسيم شد. به گفته كميته 
نوبل اين دو دانشمند ابزار دقيق و جديدي براي ساختن مولكول ابداع 
كرده اند. كاتاليز آلي تأثير بزرگي بر پژوهش هاي دارويي مي گذارد، چرا 
كه كاتاليزورهاي حاوي اتم هاي فلز در كنار گران بودن، موجب آلودگي 
محيط زيست مي شــود و به اين ترتيب،  كاتاليزورهاي آلي بدون اين 
فلزات كه از كربن، هيدروژن و ساير عناصر آلي تشكيل شده اند، آلودگي 

محيط زيستي كمتري دارند.

بيت كوين با افزايش 35درصدي و ورود به 
كانال 50هزار دالر، باعث بازگردانده شدن رمزارز

سرمايه يك تريليون دالري شده است. به 
گزارش وب سايت كوين تلگراف، براساس يادداشتي كه 
مؤسســه مالي »جي پي مورگان« با مشتريان خود به 
اشتراك گذاشته، افزايش اخير قيمت بيت كوين عمدتا 
به سرمايه گذاران حقوقي و غول هاي تجاري نسبت داده 
شده اســت؛ آنهايي كه از اين رمزارز به عنوان حربه اي 
كارآمد براي مقابله با تورم سود جسته اند. تحليلگران در 
ايــن ارتباط مي گوينــد: »ظهور مجــدد نگراني ها در 
خصوص تورم در بين سرمايه گذاران باعث افزايش عالقه 
به اســتفاده از بيت كوين به جاي طال به عنوان مقابله با 
تورم شده است.« حركت به سمت بيت كوين برخالف 

گزارش جي پي مورگان در  ماه مه بوده اســت. چراكه 
تحليلگران متوجه شده اند سرمايه گذاران بزرگ در آن 
زمان از بيت كوين عبور كرده و به ســمت طالي سنتي 
رفته بودند. البته مؤسسه جي پي مورگان، 2عامل ديگر 
را هم ارائه داده كه معتقد است در پشت شرايط فعلي قرار 

سرمايه گذاري غول ها قيمت بيت كوين را باال برد

   برگزاري علني نشست ها
موضوع برگزاري جلسات كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات فضاي مجازي 
به صورت علني، از چندي پيش به عنوان دغدغه مردم و كارشناسان مطرح بود. به طوري كه بخشي از نمايندگان 
با اصل 8۵ شدن اين طرح مخالفت كردند. حتي يكي از نمايندگان هنگام رأي گيري در مورد اصل 8۵ شدن 
طرح، عنوان كرد كه »مجلس انقالبي كه با شعار شــفافيت آمده است، نبايد بررسي چنين طرح مهمي را به 
تاريكخانه بفرستد.« با اين حال مرتضي آقاتهراني، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفته گذشته اعالم 
كرد: »مقرر شده كه همه نشست هاي كميسيون مشترك علني باشــد و حتي ما از صداوسيما خواسته ايم 
در اين نشست حضور فعال تري داشته باشد و جلسات را به صورت علني پخش كند. از كميسيون آيين نامه 
داخلي مجلس هم خواسته ايم كه همه نشست هاي كميسيون هاي مشترك مجلس را علني كند و اگر حتي با 
نشست هاي كميسيون تلفيق بودجه هم تالقي داشت، كميسيون مشترك در اولويت برنامه ريزي ها قرار گيرد. 

همچنين درخواست كرده ايم كه نشست ها هم از طريق راديو فرهنگ پخش شود.«

دارد. تحليلگران همچنين معتقدند: »تضمين هاي اخير 
سياســتگذاران در آمريكا مبني بر اينكه قصدي براي 
پيروي از اقدامات چين در جهت ممنوعيت استفاده يا 
استخراج ارزهاي ديجيتال وجود ندارد هم باعث افزايش 
قيمت در بازار رمزارزها شــده، اگرچــه در اين ميان، 
برنامه هاي السالوادور نيز به صعودي شدن بازار كمك 
كرده اســت.« برخالف ديگر تحليلگــران اين هفته، 
جي پي مورگان از حــدس و گمان در مــورد تصويب 
قريب الوقوع صندوق معامالتي آتي بيت كوين به عنوان 
محرك قابل توجه قيمت ياد نكرد. قيمت بيت كوين با 
روندي فوق العاده صعودي توانســت ديروز به باالتر از 
55هزارو494دالر نيز برسد كه جهشي عالي براي اين ارز 
ديجيتال محسوب مي شود. كارشناسان پيش تر از نوامبر 
توفاني بيت كوين و ســاير ارزهاي ديجيتال خبر داده 
بودند. پيش بيني آنها رســيدن قيمــت بيت كوين به 

63هزار دالر است.
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کنترل شيوع کرونا در ايران، اين هفته، مدل ديگري را تجربه 
خواهد کرد. قرار است »مديريت هوشمند کرونا« از اين هفته 
به طور آزمايشي در استان قزوين اجرا شود و اگر موفق بود، 
به ساير استان ها هم تعميم داده شود؛ طرحي که به گفته 
بسياري از کارشناســان نظام سالمت، مهم ترين دستاورد 
آن کاهش پيامدهاي اعمــال محدوديت هاي کرونايي در 
حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي ســالمت 
است. با اين حال اما با نگاهي به تجربه هاي نه چندان موفق 
قبلي در اجراي محدوديت هاي کرونايي، حاال نگراني هايي از 
بابت اجراي درست، آن هم به صورت الكترونيكي وجود دارد.
کرونا در 19 ماه گذشته، با 5پيك سنگين، براساس آمارهاي 
رسمي جان بيش از 122هزار نفر را در ايران گرفته است. با 
اينكه روند ابتال و مرگ، نزولي شده اما همچنان خطر وقوع 
پيك هاي بعدي کشور، کادر درمان را در حالت آماده باش 

قرار داده است. به طوري که پيش بيني  مي شود که نه تنها در 
ايران که در ساير کشورهاي دنيا، از اواخر و اوايل آبان، پيك 
جديدي رقم بخورد. حاال با احتمال وقوع پيك هاي بعدي، 
مديريت هوشمند کرونا، کليد خورد تا ميزان ابتال و مرگ  
کرونا در پيك هاي بعدي را کاهش دهد. با اين حال حميدرضا 
جماعتي، دبير کميته علمي کشوري کرونا تأکيد مي کند 
که »تمام اين پيش بيني ها براســاس اقدامات بهداشتي و 
رعايت جامعه، ميزان واکسيناســيون و همچنين واريانت 
جديد مي تواند متغير باشد؛ يعني اگر همين شرايط باشد 
و ما به ايمني جمعي برسيم و همچنين مردم پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت کنند، ممكن است شاهد پيك هايي مانند 
قبل نباشيم.« آخرين خبرها از وزارت بهداشت از تزريق دوز 
اول واکسن به بيش از 43ميليون نفرحكايت دارد و با توجه 
به اينكه جمعيت هدف براي واکسيناسيون 61ميليون نفر 

است، بايد تعداد دوز دومي ها که باالي 18ميليون نفر است 
به 61ميليون نفر برســد. با همين وضعيت اما پيش بيني 
مي شود که حتي اگر پيك بعدي رقم بخورد، باز هم تعداد 
مرگ ها افزايش قابل توجهي پيــدا نخواهد کرد. هم اکنون 
پوشش واکسيناسيون در جمعيت باالي 12سال ايران حدود 
64.5درصد در يك دوز و 27درصد در 2دوز است اما با وجود 
پوشش مناسب واکسيناسيون، همچنان نگراني از بازگشت 
جامعه به زندگي عادي و افزايش موارد ابتال وجود دارد و به 
تأکيد مسئوالن تنها راه موجود مديريت هوشمند کروناست، 
مشــروط بر اينكه اين طرح به سرنوشت ديگر سامانه هاي 

الكترونيك کشور دچار نشود.

امتيازويژهبرايواكسنزدهها
مهم ترين بحــث در اجراي طــرح مديريت هوشــمند، 

واکسيناســيون و مثبت نبودن تست هاست، اين در حالي 
است که تاکنون بارها نسبت به اجباري شدن واکسيناسيون، 
اعتراض هايي صورت گرفته اســت. مصطفي قانعي، عضو 
کميته ملي واکســن کرونا در اين باره اما توضيح مي دهد 
که مديريت هوشــمند کرونا بــه هيچ عنــوان به معناي 
واکسيناسيون اجباري نيســت؛ »با توجه به در خطربودن 
ساير افراد جامعه درصورت ابتالي هر فرد به کرونا و البته 
تزريق نكردن واکسن، ديگر خدمتي به فرد ارائه نمي شود 
و فرد واکسن نزده درصورت ابتال با محدوديت هاي جدي 
مواجه خواهد شد. البته مخالفان واکسيناسيون هم قطعا 
تا چندي ديگر متوجه تأثير مثبت اين اتفاق خواهند شد.« 
اين مســئول به اهداف اجراي مديريت هوشــمند کرونا 
و جايگزيني آن با قرنطينه هاي  ســنتي اشــاره مي کند و 
مي گويد: »از اين پس در همه گيري کرونا به جاي تعطيلي 
سراسري مشاغل، محدوديت تنها شامل کساني مي شود که 
يا ناقل بيماري اند يا واکسن نزده باشند. با راه اندازي سامانه 
هوشمند اين طرح تمام بانك هاي اطالعاتي، ترددها، ورود 
و خروج از کشور و تمام سامانه هاي اطالعاتي به اين سامانه 
متصل خواهند شد و تنها کســاني که واکسن زده اند و به 
شرط مبتالنبودن اجازه بازگشايي کامل کسب وکارهايشان 
را خواهند داشت.« به گفته اين مسئول براي دسترسي به 
سامانه، شــهروندان نياز به ثبت نام و دريافت کد نخواهند 
داشت و اطالعات افراد ســالم و واکسينه شده در آن ثبت 
خواهد شد. اما درباره مشاغل و اصناف، آنها بايد اطالعات 
خود را در سامانه اي که آدرس آن به زودي اعالم مي شود، 
ثبت  کنند. با اجراي اين طرح چنانچه هر يك از هموطنان 
که واکســن تزريق نكرده باشــد و يا آزمايش مثبت کرونا 
داشته باشــد، مجوز بازگشــايي فعاليت اقتصادي شان را 
نخواهند گرفت. قانعي درباره ترددهاي بين شهري و حذف 
محدوديت ها براي ســفرها هم بيان مي کند: »اطالعاتي 
ازجمله کدملي و شــماره پالك خودرو بــراي افرادي که 
واکسن دريافت کرده باشد در سامانه ثبت شده و درصورت 
سفر جريمه اي از سوي پليس و دوربين مشمول اين افراد 
نمي شود اما براي کساني که واکسن نزده باشند جريمه ها 
همچنان برقرار است و ميزان جريمه و نوع محدوديت ها هم 

به زودي از سوي دولت اعالم خواهد شد.« 

چراقزوين؟
قرار اســت مديريت هوشــمند کرونا براي نخستين بار 
در اســتان قزوين به طور آزمايشي اجرا شــود، اما سؤال 
اينجاســت که چرا قزويــن؟ منوچهر حبيبــي ، معاون 
سياســي امنيتي اســتانداري قزوين و جانشــين ستاد 
پيشــگيري و مقابله با کرونا در قزوين، انتخاب اســتان 
به عنوان پايلوت اجراي طرح مديريت هوشــمند کرونا 
را به 2دليل عنــوان مي کند و به همشــهري مي گويد: 
»دليل اول اينكه ميانگين واکسيناسيون در اين استان، 
از آمار کشوري باالتر است به طوري که در جمعيت باالي 
18سال اين اســتان بيش از 75درصد دوز اول واکسن 

را دريافت کرده اند. دليل دوم هم اينكه در طول شــيوع 
کرونا هماهنگي و همكاري بين بخشي يكي از نقاط قوت 
مديريت بيمــاري در اين منطقه بوده اســت. از آنجا که 
طرح مديريت هوشــمند کرونا هم يك طرح بين بخشي 
اســت عالوه بر علوم پزشكي، اســتانداري، شهرداري، 
دســتگاه هاي اجرايي، نيروي انتظامي و اصناف حضور 
فعال دارند و همين مسئله منجر شــده قزوين به عنوان 
پايلوت اجراي اين طرح انتخاب شــود.« براساس اعالم 
حبيبي، اين طرح قرار است در هفته جاري با پشتيباني 
وزارت بهداشت و اســتانداري آغاز شود: »در مرحله اول 
اصناف و شبكه حمل ونقل مشــمول مديريت هوشمند 
کرونا مي شوند؛ چراکه مردم بيشــترين مراوده را با بازار 
و حمل ونقل عمومــي دارند. در قزويــن 40هزار واحد 
صنفي و 8هزار راننده تاکســي درون شــهري داريم که 
بيش از 80درصد واکسينه شــده اند. به زودي اصناف و 
متوليان شبكه حمل ونقل و رانندگان موظف مي شوند در 
سامانه اي که اعالم خواهدشد ثبت نام کنند، اين سامانه 
نشان مي دهد که چه کساني از اين گروه واکسن زده  اند 
 QR Code يا تست پي سي آر منفي دارند. در نهايت آنها
دريافت مي کنند که پشــت شيشه فروشــگاه يا وسيله 
نقليه شان نصب مي شود. مردم هم با اســكن اين کد از 
ســالمت صنف و رانندگان اطمينان پيدا خواهند کرد.« 
به گفته معاون سياسي امنيتي استانداري قزوين، کنترل 
هوشمند قطعا مؤثرتر از قرنطينه هاي سنتي است؛ چرا 
که در محدوديت هاي قبلي، فعاالن حوزه اقتصادي براي 

اعمال محدوديت ها مقاومت مي کردند.   

ازمديريتهوشمندكروناانتظارمعجزهنداريم
تأکيد بر اجراي مديريت هوشــمند کرونا در حالي مطرح 
است که محدوديت هاي کرونايي به شيوه سنتي در کشور 
ما تجربه اجرايي چندان موفقي نداشــته و خسارت هاي 
اقتصادي و اجتماعــي قابل توجهي رقم زده اســت. اين 
مسئله را بسياري از کارشناسان تأييد مي کنند و معتقدند 
که اجراي اصولي مديريت هوشــمند کرونا مي تواند گره 
مشكالت ناشي از پاندمي کرونا و محدوديت ها باشد. علي 
اکبر حق دوست، اپيدميولوژيســت هم تأکيد مي کند که 
کرونا به اپيدمي مزمن و ادامه دار تبديل شده و کسي هم 
نمي تواند براساس مستندات قوي پيش بيني کند که چه 
زماني کرونا به مرحله کنترل کامل و حذف مي رســد. در 
نتيجه بايد بسيار هوشمندانه عوارضي که مديريت خشك 
و ســنگين کرونا روي اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعي 
گذاشته است، کنترل شود. او به همشهري مي گويد:» ما 
چاره اي جز مديريت هوشــمند نداريم و دنيا هم در اين 
مسير اســت. اصل سياســت اجراي اين طرح مورد تأييد 
است اما 2نگراني در اين باره وجود دارد؛ اول بحث اعتماد 
به سامانه هاي اين چنيني اســت. تجربه هاي قبلي نشان 
داده که در بحث يكپارچه سازي ديتابيس ها ما نمره خوبي 
نگرفته ايم. در اين قضيه مهم ترين پاشــنه آشــيل همان 
ايرادهايي اســت که در جامعه تجارت و اقتصادي وجود 
داشته اســت. نگراني دوم اجراي قوانين و مقررات است. 
اجراي اين طرح بايد خواســته مردم باشد و الزم است به 
آن پايبند باشــند. بايد ابزارهاي قانوني کافي براي اعمال 

محدوديت ها و جرائم وجود داشته باشد. 

آمار فوتي هاي روزانه کرونا سرانجام به زير 200نفر 
رسيد؛ 185نفر در يك  شبانه روز. آخرين بار 27تير 
بود که شــمار مرگ هاي روزانه 195نفر اعالم شد 
و حاال پس از گذشــت 82روز، شــمار فوتي هاي 
کرونا به زير 200نفر رسيد. پيش از اين مسئوالن 
وزارت بهداشت پيش بيني کرده بودند با ادامه روند 
واکسيناســيون، از پاييز تعــداد فوتي هاي کرونا 
کاهش پيدا مي کند و در هفته دوم آبان ماه هم آمار 

 جان باختگان به زير 50نفر در روز مي رسد.
کرونا در ايران 30بهمن سال 98با 2 فوتي در يك 
روز، به طور رسمي آغاز شد و از فروردين سال 99 
که آمار فوتي ها و ابتال به طور روزانه از سوي وزارت 
بهداشت اعالم شــد، شــمار مرگ ها در نخستين 
روز فروردين 99يعني درســت 30روز پس از ثبت 
نخســتين موارد فوت کرونا، 149نفر ثبت شد. در 
آن روز يك هزار و 237ابتالي جديد هم ثبت شد 
که به دليل گسترده نبودن شــبكه بيماريابي و در 
دسترس نبودن تست  پي سي آر، آمارها بسيار کمتر 

از تعداد واقعي مبتاليان بود. 
روند مرگ در فروردين ماه همان سال نزولي شد و 
در بيست و هفتمين روز ارديبهشت به 35نفر رسيد 
و ديگر اين عدد تكرار نشــد. حاال 19 ماه از شيوع 
کرونا مي گــذرد و جز در روزهاي آخــر فروردين 
تا هفته ســوم خرداد، آمار فوتي هاي کرونا به زير 

100نفر نرسيد. هرچند که همان موقع اعالم مي شد 
تعــداد  جان باختگان بيش از اينهاســت و به دليل 
نگرفتن تست پي سي آر، تمايل نداشتن خانواده ها 
در ثبت علــت مرگ به دليل ابتال بــه کرونا و حتي 
کم شماري، تعداد  جان باختگان پايين بود. به تدريج 
از مهر سال 99، تعداد مرگ ها، روند صعودي به خود 
گرفت و در 29تير همان سال، براي نخستين بار به 
باالي 200نفر رسيد؛ آن روز مرگ 209بيمار مبتال 
به کرونا ثبت شد. پس از آن آمار ابتال هم باال رفت 
و در پاييز با ورود به ســومين پيك کرونا، باالترين 
ميزان مرگ و ابتال ثبت شد. به طوري که در 28مهر 
اعالم شــد که 337بيمــار به دليل ابتــال به کرونا 
جانشان را از دست دادند و در ادامه شمار مرگ ها به 

نزديك به 500نفر هم رسيد. 
بــا اعمــال قرنطينــه و ســختگيري در اجراي 
محدوديت هاي کرونايي از اول آذر ســال گذشته، 
تعداد مرگ  و ابتال در زمستان، کاهش قابل توجهي 
پيدا کرد، اما از هفته دوم فروردين امســال در پي 
تجمع هاي قبــل از تعطيالت نوروز و ســفرهاي 
نوروزي، با ورود بــه پيك چهارم، رونــد بار ديگر 
صعودي شد. در ارديبهشت، با افزايش بيماريابي و 
در دسترس شدن تست  کرونا، شناسايي بيماران، 
افزايش قابل توجهي پيدا کرد، اين در حالي بود که 
از 21بهمن ســال 99، واکسيناسيون کادر درمان 

آغاز شــده بود و از ابتداي امســال هم با شروع فاز 
دوم واکسيناسيون، تزريق واکســن به سالمندان 
به عنوان نخستين گروه از افراد پرخطر، در اولويت 
قرار گرفــت. در تير ماه تعداد فوتي هــا از 116نفر 
شــروع شــد و درآخرين روز به 226نفر رسيد، در 
هفته ســوم مرداد تعداد فوتي ها به باالي 600نفر 
رسيد و براي چندين روز ادامه داشت. اين روند تا 
اواخر شهريور ادامه داشت و از روزهاي آخر شهريور 
امسال، روند مرگ هاي کرونا نزولي شد. در اين مدت 

موارد ابتالي روزانه به باالي 40هزار نفر هم رسيد.
از ابتداي مهر اما با آرام گرفتــن کرونا، موارد ابتال 
و فوت روزانه هم کاهش قابــل توجهي پيدا کرد. 
به طوري که اين  ماه بــا روزانه 317فوتي و 16هزار 
و 362مورد ابتال شــروع شــد و در شــانزدهمين 
روز، شــمار فوتی ها به 185مورد و ابتال به 9هزار و 
897نفر رسيد. در اين 16روز، 4هزار و 6نفر جانشان 
را از دست دادند و 206هزار و 751نفر بيمار جديد 

هم شناسايي شدند.
حاال با عبور بيشتر نقاط کشور از قله پيك پنجم و 
نزولي شدن روند بستري تا ظهر روز گذشته، آمار 
بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه به 
5451نفر رسيد و موارد بستري جديد هم 1424نفر 
ثبت شده اســت. مجموع بيماران کوويد-19 در 
کشــور به 5ميليون و 683هزار و 980نفر رسيد. 
همچنين بر اساس رنگ بندي اعالم شده از سوي 
اپليكيشــن ماســك، از امروز )شــنبه( 7شهر در 
وضعيت قرمز، 108شــهر در وضعيــت نارنجي، 
248شــهر در وضعيت زرد و 85 شهر در وضعيت 

آبي قرار گرفتند. 
سردشــت، مهاباد )آذربايجان غربي(، ســنندج، 
مريوان )کردستان(، پاوه، جوانرود و سرپل ذهاب 

)کرمانشاه( هنوز در وضعيت قرمز هستند.

مصطفی قانعی، عضو کميته ملی واکسن کرونا مي گويد:   از اين پس در همه گيری کرونا به جای تعطيلی 
سراسری مشاغل، محدوديت تنها شامل کسانی مي شود که يا ناقل بيماری اند يا واکسن نزده باشند

 همشهري از آخرين جزئيات طرح مديريت هوشمند کوويد- 19در کشور
 و اما و اگرهاي اجراي آن گزارش مي دهد

تله هوشمند براي متخلفان كرونا
مريمسرخوش

خبرنگار

   تجربه هاي جهاني در قرنطينه هاي هوشمند 
مهديويسي،مسئولاجراييستادبحرانكرونادرشماللندنمديريتهوشــمندكرونارااتفاقتازهايدرجهاننميداندو
بههمشهريميگويد:»ازابتدايپاندميكرونادرجهان،برخيكشــورهاقرنطينههايسختوسنتياجراكردندوبرخيهم
قرنطينههايهوشمند.درمقاممقايسهبهترينكشوريكهمديريتبهتريدربارهكروناداشتكرهجنوبيبودكهپيشازتوصيههاي
داروييودرمانيوحتيواكسن،سيستمنظارتيهوشمندtrack and trace)رديابي(رابرايپيداكردنمواردابتالوقرنطينه
آنهاهمچنينپيگيريافراددرتماسبامبتالياناجراكرد؛اقداميموفقكهبعدازواكسيناسيونكاهشپيداكردامانتيجهبخش
بود.«بهگفتهويسي،مديريتهوشمنددربرخيكشــورهاهمموفقنبودهاست؛»انگليسوآمريكاجزوكشورهاييبودندكه
قرنطينههوشمندرابعدازموجاولوتقريباتابستانسالگذشــتهآغازكردندامادرانگليساينسيستمبهدليلتعدادباالي
مبتاليانجوابگونشدوعمالنتوانستندبرايتمامبيمارانمحدوديتهايهوشمنداجراكنند.آنوقتروزانه30هزاربيمارجديد
افزودهميشدواگربهطورمتوسط4فرددرارتباطبامبتالياندرنظرميگرفتيمبايكجمعيت120هزارنفريمواجهميشديم.در
مجموعبايدروزانهحدود150هزارنفررديابيميشدندكهقرنطينهكردنآنهاكارمشكليبود.بههميندليلانگليسدرچندبازه
زمانيبازقرنطينههايسنتيرامدنظرقرارداد.«البتهويسيمعتقداستكهقرنطينههايسنتيدرتمامجوامعكارسازنيستودر
كشورهايیمثلچينكهقوانينبسيارسختگيرانهوخشنبرايمردمدرنظرگرفتهميشدميتواندراهحلباشدامادركشورهايي
ازجملهايرانوديگركشورهااجرايسختگيرانهاينمحدوديتهابههيچوجهامكانپذيرنيست.«اوبهشكلديگريازمديريت
هوشمندكرونادرنيوزيلندواستراليااشارهميكندوميگويد:»درنيوزيلندتعدادمرگوميرتاپيشازآغازواكسيناسيونپايين
ودليلآنقرنطينههايمرزيبود.حتيپسازبرداشتهشدنممنوعيتورودبهاينكشور،بازهممسافران14روزقرنطينهكامل
داشتندوكنترلخوببيماريصورتميگرفت.البتهچندينبارهمهگيريهايبسياركوچكدرحدچنددهياچندصدنفردر
اينكشورشاهدبوديمكهباقرنطينههاياستاني5تا7روزهكنترلشد.دراسترالياهموضعيتبههمينشكلبوداماپسازورود
واريانتدلتامعادالتبههمريخت؛چراكهقدرتانتقالآننسبتبهسويههايقبليبيشتربود،بههمينخاطرمشكالتزيادي
ايجادكرد.«بهگفتهاينمسئول،هماكنونقرنطينههايهوشمنددرهرجامعهايباتوجهبهسرعتواكسيناسيونواينكهچهميزان
ازافراديككشورواكسينهشدهباشنددرحالتغييراست؛»دراينبارهحتينخستوزيرنيوزيلنداواسطهفتهگذشتهاعالمكرد
كهبايددرقرنطينههايهوشمندقبليبهروزرسانيصورتبگيرد.ازجملهاينكهباتوجهبهواكسيناسيونگستردهصرفداشتن

تماسبافردبيمارديگرباعثقرنطينهفردنخواهدشدمگراينكهتستPCRمثبتوجودداشتهباشد.«

تحليلروندبستريكوويد-19دركشورازابتدایپاندمیتا15مهر1400

روند نزولي مرگ و ابتال به کرونا ادامه دارد
شمار جان باختگان بعد از 82 روز به 185  نفر رسيد 
7 شهر در وضعيت قرمز، 108شهر در وضعيت نارنجي، 248شهر در 

وضعيت زرد و 85 شهر در وضعيت آبي قرار گرفتند
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تعريف ميانسالي براســاس تقسيم بندي هاي 
جمعيتي انجام مي شــود و به شدت نسبت به 
شرايط كشــورها قابل تغيير است؛ به عبارت 
ديگر آغاز و پايان ميانسالي در كشورهايي كه طول عمر در آنها زياد است با 

كشورهايي كه طول عمر كمتري را دارا هستند، متفاوت است.
براســاس يك تقســيم بندي بايد بگوييم كه دوره جواني تا 35سالگي 
محاسبه مي شود و از اين ســن به بعد را بايد به عنوان دوره اول ميانسالي 
معرفي كرد و دوره ميانسالي تا سن 65 تا 70ســالگي ادامه دارد. بر اين 
اساس بايد گفت  كه از سن 70به بعد شاهد دوران سالمندي هستيم. در 
واقع ما مي توانيم دوره زندگي انسان را به مراحل مختلفي از طفوليت تا 
كهنسالي، تقسيم كنيم. در اين ميان، بازه زماني بين 35تا 45سالگي، به 
دوره اول ميانسالي و ســال هاي بين 46تا 65 يا 70سالگي، به دوره دوم 
ميانسالي  شناخته مي شود. در اين دوره، به ويژه در سال هاي ابتدايي آن، 
بيشتر افراد مي توانند به خوبي ورزش كنند و زندگي شاداب و سالمي را 

براي خود رقم بزنند.
ميانسالي اول براساس متوســط طول عمر مردم در يك كشور محاسبه 
می شود و در اين ميان شــاخص هاي اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و... 
نيز درنظر گرفته مي شود، بنابراين يك تقسيم بندي كامل و جهان شمول 
براي تقسيم بندي دوران مختلف عمر افراد نمي توان صادر كرد؛ چرا كه 
طول عمر افراد در كشورها متفاوت است. برخي از كشورها مانند آمريكا 
طول عمرشان نزديك به 80سال است اما در برخي از كشورهاي آفريقايي 
مانند جمهوري دمكراتيك كنگو اين عدد به 49سال مي رسد. براين اساس 
بايد گفت كه اين تقسيم بندي  مورد اشاره بنده، براي ايران و كشورهاي 

همانند ايران قابل تحليل است.
بنابراين مهم ترين شاخص براي تعيين دوره ميانسالي همان بحث متوسط 
عمر افراد يا اميد به زندگي افراد در جامعه است. نكته قابل توجه اين است 
كه در كشور ما متوسط عمر خانم ها از آقايان بيشتر است و براساس آخرين 
برآوردهاي بخش جمعيت سازمان ملل متحد در مورد ايران بايد گفت كه 

سن اميد به زندگي خانم ها 78و آقايان 76  سال است.
افراد در دوره ميانســالي از نظر تحصيلي و شــغلي به يك ثبات نسبي 
رسيده اند؛ به عبارت ديگر اكثريت جامعه در اين دوره سني، تكليف خود 
را با موضوع شغل و تحصيالت مشخص كرده اند. در بحث روانشناسي ما 
با ويژگي مهمي به نام بحران ميانســالي مواجه هستيم. در حوالي سن 
36سالگي افراد با اين بحران مواجه مي شــوند و با توجه به ويژگي هاي 
شخصيتي ممكن است كه افراد چند ماه با اين بحران درگير باشند يا اينكه 
چند ســال را براي عبور از اين بحران صرف كنند. اين بحران كه بيشتر 
جنبه ذهني و رواني دارد، براي افراد ســالم، كوتاه مدت است. اين افراد 

بسيار سريع از اين بحران عبور مي كنند و دوباره به زندگي مي پردازند.
بايد توجه داشــت كه براساس تقســيم بندي ذكر شــده، افراد در دوره 
ميانسالي اول، بيشتر به دنبال ارتقای شغلي و اقتصادي هستند؛ به عبارت 
ديگر بيشترين مشغوليت رسمي ميانســاالن در دوره اول اين است كه 
خواهان به دست آوردن جايگاه اقتصادي بهتر هستند و مي خواهند اين 
موقعيت را براي خود تثبيت كنند يا ارتقا ببخشند. در دوره ميانسالي اول 
تكليف تأهل و تجرد هم روشن شــده است و افراد به طور معمول شريك 
زندگي خود را انتخاب كرده اند و در رابطه با وضعيت فرزندآوري نيز تصميم 
گرفته اند. يكي ديگر از ويژگي هاي اين دوره مشخص شــدن محل ثابت 
زندگي از نظر جغرافيايي است؛ يعني اگر قرار است فرد دست به مهاجرت 
بزند در اين دوره تصميم خود را نهايي كرده است و تنها در موارد استثنايي 
مانند جنگ يا شرايط اضطراري ممكن است افراد در دوره ميانسالي دست 

به تغيير محل زندگي خود بزنند.
افراد در دوره ميانسالي اول با توجه به شرايط كاري و اقتصادي ای كه دارند، 
دست به كســب تجربه مي  زنند و از اين تجربه ها در جهت ارتقای فردي 

استفاده مي كنند.
روابط زن و شوهر در ميانسالي اول عاشقانه تر و تثبيت شده است، بخش 
زيادي از زمان براي شناخت و سازگاري با همسر صرف مي شود و در اين 
ميان شــاهد بروز مشــكالت در رابطه با فرزندپروري نيز هستيم اما در 
ميانسالي دوم كه از 50سالگي آغاز مي شود به دليل آنكه فرزندان بزرگ 
شده اند، دغدغه از روابط زناشويي به نگراني در رابطه با آينده فرزندان در 
حوزه اشتغال و تحصيالت، ســازگاري فرزندان با خانواده و... تغيير پيدا 
مي كند. در ميانسالي اول بيشتر دغدغه ها اقتصادي است اما در ميانسالي 
دوم به دليل آنكه در مسئله اشتغال و اقتصاد به يك ثبات رسيده اند و افراد 
جايگاه شان را به طور نســبي پيدا كرده اند، بيشتر دغدغه ها حول محور 

فرزند شكل مي گيرد.
ما در اين بحث بيشتر بر دوره ميانســالي زوج ها تكيه كرديم اما در اين 
ميان برخي از افراد بدون انتخاب همسر و به تنهايي وارد مرحله ميانسالي 
مي شوند. پديده تجرد مطلق يك پديده مدرن است و در دوره هاي گذشته 
اين پديده بسيار نادر بود و كمتر ديده مي شــد كه افرادي به ميانسالي 
رسيده باشــند و تشــكيل خانواده نداده باشند اما در شــرايط كنوني 
به خصوص در كشــور ما كه تجرد مطلق به داليــل مختلف اجتماعي و 

اقتصادي وابسته است، شاهد گسترش تجرد مطلق هستيم.
افراد مجردي كه تجرد، انتخاب شخصي شــان نبوده اســت و به داليل 
مختلف بيروني نتوانستند دست به ازدواج بزنند، ممكن است كه در دوره 
اول ميانسالي شرايط خود را با افرادي كه تشكيل خانواده داده اند، قياس 
كنند و اين يك نااميدي را براي آنها رقم مي زند. اين افراد بيشتر به رابطه 

با دايره خانوادگي مي پردازند.
 افسردگي در ميان افراد مجرد مطلق و ميانســال به دليل از دست دادن 
اعضاي خانواده، بيشتر از افراد متأهل و ميانسال است. در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه ميزان آسيب پذيري افراد مجرد مطلق در دوران ميانسالي 
نيز بيشتر از افراد متأهل در اين دوره سني است. افراد مجرد مطلق به دليل 
آنكه بايد به تنهايي تمام امور زندگي خود را در ميانسالي برعهده بگيرند و 
از حمايت عاطفي و مالي برخوردار نيستند، با دغدغه هاي متفاوت نسبت 
به افراد متأهل روبه رو هستند و بايد انرژي بيشتري براي حفظ ثبات در 

زندگي خود صرف كنند.

يادداشت يك

امید به زندگي؛ عامل تعیین مرز 
جواني و میانسالي

علیرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

چطور به میانسالي برچسب بحران خورد؟
ايده ژاك بــه زودي وارد فرهنگ عامه شــد. بحران 
ميانســالي، ضرورتي زيست شــناختي  شد. هرچند 
به عنوان گرفتاري طبقاِت متوسط و مرفه نگريسته 
مي شد. شيهي، روزنامه نگار، با فعاليت در اين زمينه 
و انتشــار كتاب »گذارها« ايده اي را كه يك دهه در 
حال نيروگرفتن بود، به آساني به يكي از واقعيت هاي 
زندگي بدل كرد. به زودي فنجان ها و تي شرت هايي 
با برچســب بحران ميانســالي همه جا پر شد. اما آيا 
بحران هاي ميانســالي واقعاً اتفــاق مي افتادند؟ اين 
نحله مخالفاني هم داشته اســت. مثال استنلي برندِز 
انسان شناس كه در كتاب »چهل: سن و نماد«، معتقد 
اســت: »فرهنگ دارد من را به نوعي دست مي اندازد 
و من مجبور نيستم مســائل را بدان شيوه احساس 
كنم.« بنابراين افســانه بحران ميانسالي مطرح شد. 
زيرا تحقيقات ميد.يو.اس و ديگر مطالعات، نشــان 
مي داد فقط 10 تا 20درصد از آمريكايي ها تجربه اي 
دارند كه مي توان آن را بحران ميانســالي به شــمار 
آورد. به عبارتي اين اســم از اين رو مانا شده است كه 
مردم دوســت دارند روي هر بخــش از زندگي خود 
نامگذاري كنند و بحران ميانسالي نام گيرايي است. 
اما چه زماني بايد منتظر ميانســالي و شــايد بحران 
ناشي از آن باشيد؟ به نظر مي رسد براساس تحقيقات 
انجام شده، مردان اوايل 40 تا 50سالگي دستخوش 
تغييرات مي شوند و زنان آن را 50 و 60سالگي تجربه 
مي كنند. دليل اين ديركرد نيز آن است كه در زنان 
در آن سن وظايف فرزندپروري كاهش يافته و وقت 
بيشتري دارند تا به مسائل شــخصي خود بپردازند. 
اما اگر مي خواهيد بهتر و ملموس تر با اين دوره آشنا 
شويد، بدانيد وقتي كه بخش قابل توجهي از پس انداز يا 
حقوق بازنشستگي تان را براي خريد چيزهايي صرف 
كرديد كه دوره  اســتفاده از آنها براي شما گذشته، 

ميانسال شده ايد.

میانه هاي يك بحران يا رشد 
بحران ميانســالي اما ديگر بــه دوره اي طبيعي در 
زندگي بدل شده است. هر دو گروه مردان و زنان نيز 
با آن دســت وپنجه نرم مي كنند. مردان در اين دوره 
بر دستاوردهايشــان تمركز مي كننــد و ميل دارند 
موفقيت هايشــان را به اطرافيان ثابت كنند. زنان اما 
مايلند ظاهر فيزيكي و جذابيت هاي ظاهري شان را 
حفظ كنند. از آنجا كه بســياري از ميانساالن در اين 
دوره ديگر به عنوان والديــن وظايف چنداني ندارند، 
مايلند كارهايي انجام دهند كه در گذشــته به دليل 
وجود فرزندان از انجام شان چشم پوشي كرده بودند. 
در اين افراد در هر دو گروه زنان و مردان به دو شكل 
»هوش ســيال« و »هوش متبلور« تقسيم مي شود. 
هوش سيال بيشتر به مهارت هاي پردازش اطالعات، 
ســرعت تحليل محرك هاي ديداري و شنيداري و 
حافظه وابسته است و تا 20 ســالگي افزايش يافته و 
پس از آن افت تدريجي پيــدا مي كند. درواقع هوش 
سيال، بهره  هوشي فرد اســت كه به طور ژنتيك به او 

رسيده و كمتر تحت تأثير يادگيري و فرهنگ است. اما 
هوش متبلور به ظرفيت و توانايي يادگيري و افزايش 
دانش مربوط است و تا پيري افزايش پيدا مي كند و 
شامل مهارت هاي قضاوت درست، آداب اجتماعي، 
آگاهي و تجربه زندگي است. بنابراين افراد ميانسال، 
برخالف تصور معمول تا حدود 60 سالگي همچنان 
توانايــي دانــش  و مهارت آموزي دارنــد. همچنين 
به دليل تجربه اندوزي و حضور در جامعه، مي توانند 
از اندوخته هاي پيشــين خود هم به شــكل بهتر و 
كامل تــري بهره مند شــوند. متداول ترين تغييرات 
فيزيولوژيكي در اين دوره اما شــامل ضعيف شــدن 
عضالت قلب، كليه ها، ترشــح كــم آنزيم ها، ضعف 
ديافراگم، رشد غده  پروســتات در مردان و يائسگي 
در زنان است. ســاناز فالح زاده، دكتري روانشناسي 
سالمت، در اين باره مي گويد: »ميانسالي مانند ديگر 
دوره هاي زندگي سرشــار از مواجهه با موقعيت هاي 
جديد است. اما تفاوت عمده شروع اين دوران با ديگر 
دوره ها؛ تغييرات جسماني تدريجي است كه در اوايل 
بزرگسالي )تقريبا 30 سالگي به بعد( شروع و منجر به 
تجديدنظر در خودانگاره جســماني در فرد مي شود. 
اين تغيير در تصور فرد از خود همــراه با اميد كمتر 
به بهبود و تأكيد بيشــتر بر ادامه زوال است. درواقع 
فرد به ناگاه با سراشيبی ای مواجه مي شود كه ناچار 
از فرودآمدن است. چنين ديدگاهي در مرد و زن به 
داليل مختلف پديد مي آيد و هيچ يك از ورود به اين 
دوره و اثرات شناختي و هيجاني آن در امان نيستند. با 
وجود اينكه هم مرد و هم زن با ورود به سن ميانسالي 
خود را رو بــه افول مي بيننــد، تفاوت هايي در نحوه 
كنار آمدن آنها با ايــن واقعيت وجود دارد. داليل اين 
تفاوت ها نخست در روند تحليل جسماني است. زنان 
در دوره اي 10ساله )معموال45 تا 55( وارد يائسگي و 

قطع باروري مي شوند.«

بروز و ظهورهاي میانسالي مردانه
اگر نزديك ترين دوست تان، همسرتان يا برادرتان با 
خريد اتومبيل هاي اسپرت گرانقيمت همه سرمايه 
مالي اش را بــه باد داد، نگران نباشــيد؛ مغزش ايراد 
پيدا نكرده. متأســفانه بايد بدانيد كــه يكباره وارد 
دوره ميانسالي شده اســت. بله! مردان اينگونه پا در 
دوره ميانسالي مي گذارند. آنها به دنبال كودكي خود 
مي گردند و مي خواهند با اين اتومبيل اسپرت همه 
آن جذابيت ها را دوباره به دســت بياورند. اما بيشتر 
به كم خوابي هاي شبانه شــان دامن مي زنند. لباس 
پوشيدن، آرايش مو و ريش و ورزش روزانه  مي تواند 
روي اين تغييرات مؤثر باشد. مردان در اين سن نياز 
دارند حس كنند همچنان در نظر ديگران جذابند. آنها 
معموال اطراف شان را با دوستان جوان تر پر مي كنند و 

دوستان قديمي را كم كم كنار مي گذارند.
از عالئم بحران ميانسالي احساس نااميدي و ضعف 
است. مردان از اينكه فكر كنند ديگر براي تغيير دير 
شده آزرده مي شــوند. بحران زماني آغاز مي شود كه 
فكر مي كنند به مرگ شان نزديك تر شده اند. فكري 

وسواسي كه باعث بروز افسردگي مي شود. اين بحران 
معموال با نوعي احساس نارضايتي در زندگي همراه 
است كه باعث مي شود فرد به تغيير مسير شغلي يا در 
مواردي خيانت و طالق فكر كند. از اين رو گاه بعضي 
به مواد مخدر يا الكل روي مي آورند تا بتوانند احساس 
پشيماني و افسردگي را پنهان كنند. معموال بي قرار و 
بي حوصله اند و سرگرمي هايي كه پيش تر از آن لذت 

مي بردند، ديگر برايشان كسل كننده است.
هرچند براي جلوگيــري از اين بحــران مي توان از 
پيش اقدام كــرد؛ يعني تحرك بيشــتر در جواني با 
نيرومندي و نشــاط در ميانسالي همراه است. حمله  
قلبي ميانساالن كه شديدترين حالت بيماري هاست 
با همين تحرك و تغذيه سالم رفع خواهد شد. مردان 
در آستانه ميانسالي توجه كنند كه كنترل استرس، 

در پيشگيري از بروز مشكالت قلبي تأثيرگذار است.

بارقه هاي زنانه میا نسالي
اگر همســر، مــادر يــا خواهرتان نگــران صورت و 
جذابيت هاي جواني  و زنانه اش شده، خل نشده است. 
او در حال گذار به دوره ميانسالي است. البته در كنار 
آن شــما پس از اين ممكن است شــاهد عصبانيت 
و تحريك پذيــري بي دليــل او، شــتاب زدگي اش 
در  تصميم گيري و كم يا زياد خوابيدنش باشيد. لباس 
پوشيدن، آرايش و ورزش روزانه  مي تواند اين تغيير را 
بهبود دهد. او نياز دارد حــس كند همچنان جذاب 
است. فكر اينكه براي آغاز كاري دير شده و فرصتي 
برايش باقي نمانده باعث مي شود از عزيزترين كسان 
خود نيز آزرده شــود و آنها را متهم بداند زيرا بخش 
اعظمي از زندگي خــود را براي تربيت و بزرگ كردن 
فرزندان و امــور خانه گذرانده يــا فرصت فعاليت ها 
چنان كه عالقه مند به تجربه آنهاســت برايش مهيا 
نبوده اســت. فكر كردن به بيماري و مرگ و وسواس 
در اين باره ممكن است آنها را دچار افسردگي كند. 
همين باعث مي شــود حتي در انجام وظايف ساده  
روزانه تمركز كافي نداشته باشد. افراد دچار بحران 

ميانسالي، معموال بي قرار و بي حوصله اند.
اما از مهم ترين تحوالت فيزيكــي زنان در اين دوره، 
يائسگي اســت. دوره اي ويژه براي زنان كه بوريس 
آنكو، روانشــناس آمريكايي، دربــاره آن مي گويد: 
»يائســگي يك زن، بلوغ مجدد اوست. آشنايي اش 
با دوره اي از زندگي كــه مي تواند هيجان انگيزترين، 
ارضاكننده تريــن و پراقتدارتريــن نيمه زندگي اش 
باشد.« به نظر آنكو در بلوغ اول، زنان قدرت بارداري 
و بهره مندي از موهبت مــادري را پيدا مي كنند و در 
بلوغ دوم )يائســگي( از عقل و درايت ويژه برخوردار 
مي شــوند؛ احساسي كه موجب مي شــود حاضر به 
بازگشت به جواني نباشــند و اين بينش و تجربه را 
نتيجه زندگي ارزشــمند خود بدانند. گرچه بعضي 
به جراحان پالســتيك پناه مي برند اما اين در همه 

مشترك نيست.
فالح زاده مي گويد: »اين تغييــر در توانايي باروري 
بسته به فرهنگ، اثرات متفاوتي بر خودپنداره زنان 

دارد. مثال در جوامع بدوي، تعداد زايمان و توليد فرزند 
براي زن ارزش محسوب مي شود. از اين رو جايگاه زن 
با ازدست دادن توان فرزندآوري كاسته مي شود، حال 
آنكه مردان هنوز چنين توانايي اي دارند. پس اين امر 
در اينگونه جوامع مي تواند براي زن منشأ اضطراب و 
افسردگي و واكنش هاي هيجاني ديگر باشد. از ديگر 
سو ورود به يائســگي منجر به تغييرات هورموني و 
تسريع روند پوكي اســتخوان ها مي شود و اين براي 
زنان همراه با احساس ناتواني فزاينده و رو  به فزوني 
است. به اين ترتيب ميزان افسردگي در زنان ميانسال 
به نسبت مردان به دليل تجارب جسماني و احساس 
نااميدي پيرو آن، بيشتر است. البته حمايت خانوادگي 
و اجتماعي مي تواند اين دوره را براي زنان تبديل به 
فرصت كند و انگيزه شروع بسياري از كارهايي باشد 
كه به داليل مختلــف در طول زندگــي از انجام آن 

بازمانده اند.«

درمانگري اختالل ها
اريكسون، روانشناس رشد، از دوره ميانسالي به عنوان 
تعارض زايندگي در برابر ركود ياد مي كند و مي گويد: 
»افرادي كه تكاليف رشدي خود را به درستي نگذرانده 
و به لحاظ شغلي و زندگي اجتماعي در جايگاه مورد 
نظر خود قرار نداشــته باشــند، در اين دوره به جاي 
انتخاب روش هاي مطابق با ســن خــود و زايندگي 
بيشــتر، دچار ركود و فروغلتيدن سريع تر به سمت 
پيري مي شوند.« فالح زاده همچنين تأثيرات متفاوت 
تجربه ميانســالي در زنــان و مــردان را در فرهنگ 
مي داند و به اين اشاره مي كند كه در جامعه اي مثل 
ايران، كه موفقيت براي مردان بيشتر با شغل و ميزان 
دارايي سنجيده مي شــود، اين دوره مي تواند بسيار 
نگران كننده و افسردگي زا تلقي شــود. او مي گويد: 
»اين درصورتي است كه مرد به مالك هاي ذهني خود 
براي تعريف موفقيت نرسيده باشد. جامعه اي با امنيت 
اقتصادي و امكانات رفاهي مي تواند بار اين دوران را تا 
حدودي براي مردان كم كند زيرا احساس زايندگي 
در كنار استرس ناشي از فشارهاي مالي، بي شك تنها 
مي تواند به ركود ختم شود.« ميانسالي گاهي در تغيير 
شمايل خود به بحران، مي تواند دوران سختي باشد. 
در اين دوره گاهي فرد به اختالل افسردگي »سندرم 
آشيانه خالي« مبتال مي شــود. مثال پدر و مادري كه 
فرزندان شان مستقل شده اند و جدا زندگي مي كنند، 
احتمال دارد به اين ســندروم مبتال شوند. فالح زاده 
مسائلي چون طالق، ترك منزل توسط فرزندان و... را 
براي هر دو جنس نيازمند تطابق و صرف نيروي رواني 
زيادي مي داند و معتقد اســت اين مسائل وابسته به 
جنسيت نيست؛ »تعاريف فرهنگي از نقش زن و مرد 
مي تواند تعيين كننده رفتارهاي واكنشي اين تفاوت ها 
باشــد. زنان اين مراحل را با اندوه و گوشه نشيني، و 
مردان با معاشرت با همساالن مي گذرانند كه مي توان 
با اندكي تغيير در خودپنداره و نگرش فرد به هويت 
خود در انتقال ايــن دوره به پيــري، تأثير مثبت و 

زاينده اي ايجاد كرد.«

 بحران میانسالي 
به دوره اي طبیعي 

در زندگي بدل شده 
است. هر دو گروه 
مردان و زنان نیز 

با آن دست وپنجه 
نرم مي كنند. 

مردان در اين دوره 
بر دستاوردهايشان 

تمركز مي كنند 
و میل دارند 

موفقیت هايشان 
را به اطرافیان 

ثابت كنند. 
زنان اما مايلند 
ظاهر فیزيكي 
و جذابیت هاي 
ظاهري شان را 
حفظ كنند. از 

آنجا كه بسیاري 
از میانساالن در 
اين دوره ديگر 

به عنوان والدين 
وظايف چنداني 
ندارند، مايلند 
كارهايي انجام 

دهند كه در 
گذشته به دلیل 
وجود فرزندان 

از انجام شان 
چشم پوشي كرده 

بودند

واكاوی ارتباط ميانسالی و كرونا
ميانگين سن قربانيان مبتال به ويروس چيني در بعضي از 

شهرها بين پنج تا ده سال كاهش پيدا كرده است 
 واكسيناسيون ميانسال ها باالخره در شهريور سال جاري آغاز شد. در ابتداي 
سال قرار بود گروه سني زير 50ســال كه بخش عمده اي از آنها را ميانساالن 
تشــكيل مي دهند، در پاييز و زمستان ســال جاري واكسينه شــوند اما با 
سرعت گرفتن واكسيناسيون به واسطه رفع موانع وارداتي و روشن شدن تكليف 
واكسن هاي داخلي، ورق برگشت و تقرييا در پايان تابستان سال جاري، تعداد 
زيادي از ميانسال ها - بدون محدوديت سني- دوز اول واكسن خود را تزريق 
كردند. شايد يكي از علت هاي تغيير اين روند هشدارهايي بود كه از استان هاي 
مختلف داده مي شــد و همه آنها حول اين مي چرخيد كه »سن مبتاليان و 

قربانيان كاهش پيدا كرده و به ميانسالي رسيده است.« 

جدايی پس از پايان  پروژه مشترك
چرا بعضي طالق ها در دوران ميانسالي اتفاق مي افتد؟

امروزه زوج هاي زيادي در سنين ميانسالي برخالف گذشته از هم جدا مي شوند. 
شايد اين سؤال براي خيلي ها پيش بيايد كه چرا افراد پس از گذشت سال ها 
زندگي مشترك در اين ســن، طالق مي گيرند درحالي كه اگر تقاضاي طالق 
داشتند مي توانستند در همان ســال هاي اول زندگي، در سال هايي كه شايد 
شانس تشكيل زندگي مجدد و در واقع فرصت هاي بيشتري داشتند، اين كار را 
انجام دهند. وقتي پاي درددل هايشان بنشيني براي اين جدايي داليل بسيار 
قانع كننده اي دارند درحالي كه اين داليل در سال هاي گذشته هم وجود داشته 
اما اينكه چرا در دوران جواني اقدام به طالق نكرده اند يا چرا در طول اين سال ها 
اقدام به رفع و حل مشكالت خود نكرده اند، جاي سؤال است. در ادامه شهره بانو 

پرخو، روانشناس در گفت وگو با همشهري به اين سؤاالت پاسخ مي دهد.

و ديگر جوان نمی شوم...
44درصد جمعيت كنوني ميانسال  محسوب  مي شوند

روزگاري كه ايران به جواني جمعيتش شهره بود، گذشت. حاال ديگر تركيب 
جمعيتي ايران رو به ميانسالي مي رود. تعداد زوج هايي كه در دهه هاي 70، 
80و حتي 90تصميم به داشتن فرزند گرفته اند به داليل مختلف كاهش پيدا 
كرده و محصول اين تغيير ذائقه در تصميم گيري در آينده نه خيلي دور ايران 
خود را بيشتر از امروز نمايش خواهد داد. براساس نتايج يك پژوهش تحليلي 
انجام شده در پژوهشكده آمار ايران، جمعيت ايران تا سال 1430 به حدود 
101 ميليون نفر خواهد رســيد و طبق پيش بيني هــاي منابع بين المللي، 
ساختار سني جمعيت ايران از يك ســاختار كاماًل جوان در سال هاي بعد از 
1430، به يك ساختار بعد از عبور از يك ميانســالي غالب به سالخوردگي 

تغيير خواهد كرد. 
16 1415

رنا
:  اي

س
عك

میانسالی
این شماره

تفکیک جنسیتی میانسالی
تجربه ميانسالي در مردان و زنان چه تفاوت هايي دارد؟

 وقتي الیــوت ژاك در 1۹57، در نشســت 
انجمن روانكاوي بريتانیــا مقابل حاضران، 
درحالي كه خود چهل ســاله بود، مقاله اش 
را خواند، هیچ كس گمــان نمي كرد ادعاي 
او درباره دهه چهارم زندگــي آن قدر مورد 
استقبال جهانیان قرار گیرد. او كه افسردگي 
اين دوره را از مطالعه زندگي هنرمندان بزرگ 
كشف كرده بود، مي گفت اين دوره مي تواند 
افراد را دســتخوش تغییراتي در احساسات 
ديني، بي بندوباري جنسي، ناتواني ناگهاني 
در لذت بردن از زندگــي، نگراني بیمارگونه 
درباره ســالمتي و كوشــش هاي وسواسي 
براي جوان ماندن كند. اين در حالي اســت 
كه آلیگیــري، شــخصیت اصلي »كمدي 
الهي« دانته كه 35 ساله است در ابتداي كتاب 
مي گويد: »در میانه سفر زندگي، خويش را در 
جنگلي تاريك مي يابم چراكه مسیر درست را 
گم كرده ام.«  احساسي كه ژاك آن را »بحران 
میانسالي« مي نامد. اما میانسالي در مردان و 
زنان چگونه است؟ میانسالي اين دو گروه چه 
تفاوتي با يكديگر دارد و بايد چه اقداماتي در 
اين دوره انجام داد تا به بحران در اين مرحله 

زندگي نزديك نشد؟

نگار حسینخاني
روزنامه نگار
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زندگي در ميانه عمر
روايت چند ميانسال از حال و روز زندگي در نيمه عمر و 

تفاوت زندگي شان با جواني

دور تند زندگي در روزهاي جواني با قدم 
نهادن در دوران ميانسالي سرعت خود 
را كاهش مي دهد و به روزهايي مي رسد 
كه براي نگاه كردن به دنيای اطراف هر چند زمان اندك است اما دقت 
و لطافت بيشتري چاشني زندگي مي شود. براي بسياري رسيدن به 
ميانسالي به معناي داشتن يك زندگي تكراري معنا مي شود اما برخي 
اين روزها را زماني براي رسيدن به خواسته هاي خود و فهم آرامش 
زندگي، فارغ از دغدغه كار و فرزندان تفســير مي كنند. حسرت از 
روزگار رفته و تالش براي استفاده از تمام توان جسماني براي پيشبرد 
اهداف قابل تحقق در ميانسالي نخ مشترك روايت هاي برخي از افراد 

ايستاده در ميانه عمر است.

 سفر، حسرت ميانسالي من است
مينا كه از ابتداي دوره جواني به عنوان يك زن خانه دار زندگي را براي خود 
تعريف كرده است،  اين روزها در آســتانه 55سالگي قرار دارد و با حسرت از 
روزگار جواني اش صحبت مي كند. او مي گويــد كه در زمان جواني دغدغه 
فكري چنداني نداشته اما »تا دلتان بخواهد در دوره ميانسالي ذهنمان پر 
شده است از دغدغه  و نگراني. در زمان جواني اگر دنبال كار مي گشتيم خيلي 
راحت آن را پيدا مي كرديم و زندگي راحت تر بر ميل ما مي گشت اما االن در 
دوره ميانسالي به مسائل بيشتري فكر مي كنم و سريع تر نگران مي شوم. االن 
در دوره كرونا از خانه بيرون رفتن و در پارك قدم زدن هم براي من مشكل 

است و براي انجام كارهاي روزانه نيز به مسائل زيادي فكر مي كنم.«
سفر، آرزوي جواني و ميانســالي ميناســت و مي گويد چون در جواني به 
هزار و يك دليل نتوانســت به اين خواســته برسد، دوســت داشت كه در 
ميانسالي اين خواســته را محقق كند اما باز هم دســتش براي رسيدن به 
آرزوي ديرينه اش كوتاه بود؛»روياي زمان جواني من اين بود كه به تنهايي 
سفر كنم اما نتوانستم به آن دست پيدا كنم و در دوره ميانسالي هم با توجه 
به توان جسماني و شرايط اقتصادي ام چندان توان سفر ندارم. اگر بخواهم از 
حسرت هاي دوره ميانسالي ام صحبت كنم، بايد بگويم كه رفتن به سفرهاي 
متعدد يكي از حسرت هاي زندگي براي من در اين دوره سني است. خيلي از 
همسن و سال هاي من آرزو دارند كه پول كافي داشته باشند و بدون دغدغه 

زندگي خوبي را براي خود رقم بزنند.«

 از تنهايي لذت مي برم
محمود ازجمله افراد ميانسالي است كه مســير متفاوت و البته شادتري را 
نسبت به دوران جواني براي خود انتخاب كرده است. او 6فرزند دارد و حاال كه 
فرزندانش هر كدام به زندگي مستقل خود مي پردازند، شرايط او براي تجربه 
زندگي آرام و دور از شهر مهيا شده است؛»در دوره ميانسالي ياد گرفتم كه 
نياز نيست تمام زمان خود را براي خانواده صرف كنم و گاهي نياز است كه 
به خود توجه كنم. در گذشته تمام هم و غم زندگي ام فرزندانم بودند اما در 
ميانسالي ياد گرفتم كه چطور از تنهايي لذت ببرم. من شغل آزاد داشتم و 
از سن 50سالگي مغازه را به پسرم سپردم و به روستاي پدري برگشتم و با 

همسرم در اين روستا زندگي مي كنم.«

 ديگر قدرت تغيير دنيا را ندارم
اميد بخشي از زندگي شاهين در دوران جواني است كه گويا نتوانسته  است 
در دوران ميانسالي با او همراه شود؛ »در دوره جواني دغدغه و نگراني هاي 
ما همراه با اميد بود و فكر مي كرديم كه براي هر مشكلي يك راه حلي داريم 
اما در ميانسالي نگاه من به زندگي عوض شده اســت و ديگر قدرت تغيير 
دنيا را ندارم؛ چرا كه مشكالت زيادي زندگي ما را در دوره ميانسالي احاطه 
كرده است. دغدغه آينده بچه هايم بخش عمده اي از شب و روز من را به خود 
اختصاص داده است. زماني فكر مي كردم در گذر زمان اين نگراني كم شود 

اما تنها شكل آن تغيير كرده است.«

 از ميانسالي نمي ترسم
رعنا در دوران جواني معلم بود و حاال چند ســال از شروع بازنشستگي اش 
مي گذرد، »زندگــي در لحظه«  بخش جدانشــدني از زندگــي اين معلم 
بازنشسته است و زماني كه صحبت از دوران جواني مي شود، مي گويد كه در 
در جواني در لحظه زندگي مي كرد و با همين فرمان وارد دوران ميانســالي 
شده است؛»از تمام لحظاتمان لذت مي برديم. من يك آموزگار بودم و در دوره 
جواني از شغلم لذت مي بردم. در دوره ميانسالي هم تالش كردم همين نشاط 
را حفظ كنم و از ورزش، كتاب خواندن و ارتباط با دوســتانم لذت مي برم. 
برخالف بسياري كه از دوره ميانسالي و سالمندي هراس دارند، برنامه من اين 
است كه از اين دوران بسيار لذت ببرم؛ چون هر دوره اي از زندگي مختصات 

خاص خود را دارد و از ميانسالي نمي ترسم.«

 دوست دارم كودكي را به فرزندخواندگي قبول كنم
داشتن حس پختگي و رســيدن به يك قناعت در اين سن، حرف مشترك 
برخي از افراد ميانســال است اما زهرا كه در آســتانه بازنشستگي از شغل 
معلمي قرار دارد، مي گويد كه اين حس را قبول دارد و دوست دارد كه هنوز 
در سن جواني باشد؛»در دوره جواني يك سري آرزوها و آمالي در ذهن انسان 
شــكل مي گيرد كه گمان مي كنيم زمان زيادي براي رسيدن به آنها وجود 
دارد اما زماني كه به دوره ميانسالي مي رسيم متوجه مي شويم كه بسياري 
از كارهايي كه دوست داشتيم را انجام نداده ايم. دوره ميانسالي از نظر اينكه 
مشغله هاي كاري كمتر مي شود خيلي خوب است و آدم احساس مي كند 
به خواسته هايش در شغلش دست پيدا كرده است. نكته بعدي كه در دوره 
ميانسالي باعث خوشحالي من مي شود اين است كه نگراني هايم براي دوره 
تحصيل فرزندانم كمتر شده اســت.« عالقه به كودكان حسي است كه در 
دوران ميانسالي در وجود زهرا پررنگ تر شده است تا جايي كه دوست دارد 
كودكي را به فرزندخواندگي قبول كند؛»در دوره جواني كه خودم بچه داشتم 
حس خيلي خاصي به بچه هاي كوچك نداشتم اما االن نگاهم متفاوت شده 
است و خيلي دوست دارم با بچه هاي كوچك در ارتباط باشم و حتي به اين 
فكر مي كنم كه كودكي را به فرزندي قبول كنم. اين احساس در من قوي تر 
شده اســت، حتي بعضي احساســات مانند مهرباني به ديگران نيز در من 

پررنگ تر شده است.«

نورا عباسي
روزنامه نگار

چرا بعضي طالق ها در دوران ميانسالي اتفاق مي افتد؟

 جدايی پس  از    پايان 
وژه  مشترك پر

شهره بانو پرخو، روانشناس مي گويد بسياري از زوج ها
 از ابتداي زندگي مشترك دچار طالق عاطفي شده اند و پس از استقالل 

فرزندان، ديگر دليلي براي ادامه زندگي در كنار هم نمي بينند

امروزه زوج هاي زيادي در سنين ميانســالي برخالف گذشته از هم جدا 
مي شوند. شايد اين سؤال براي خيلي ها پيش بيايد كه چرا افراد پس از 
گذشت سال ها زندگي مشترك در اين سن، طالق مي گيرند درحالي كه اگر 
تقاضاي طالق داشتند مي توانستند در همان سال هاي اول زندگي، در سال هايي كه شايد شانس تشكيل 
زندگي مجدد و در واقع فرصت هاي بيشتري داشــتند، اين كار را انجام دهند. وقتي پاي درددل هايشان 

بنشيني براي اين جدايي داليل بسيار قانع كننده اي دارند درحالي كه اين داليل 
در سال هاي گذشته هم وجود داشته اما اينكه چرا در دوران جواني اقدام به طالق 
نكرده اند يا چرا در طول اين سال ها اقدام به رفع و حل مشكالت خود نكرده اند، 
جاي سؤال است. در ادامه شهره بانو پرخو، روانشناس در گفت وگو با همشهري به 

اين سؤاالت پاسخ مي دهد.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

شكستن قبح طالق 
يكي از داليل افزايش طالق ميانســاالن اين اســت كه در 
گذشته طالق قبح بيشتري نســبت به حال حاضر داشت 
و اجتماع در آن زمان يك زن يا مرد مطلقه را به عنوان افراد 
هنجارشكن و غيرقابل اعتماد قلمداد مي كرد و خانواده آنها 
را مايه آبروريزي تصور مي كرد. اما هم اكنون طالق در جامعه 
تا حدي عادي شده و مانند قبل عملي وقيح به شمار نمي آيد. 
حال زوج هايي كه سال ها با هم اختالف داشتند و مشكالت 
جدي را تجربه كرده بودند، مي دانند كه جامعه پذيرا خواهد 
بود بنابراين بالشــك در روش هاي حل مسئله و در روابط 
بين زوج ها به طالق به عنوان يك گزينه نگاه مي شــود. از 
ديگر علت ها مي توان به اختالف هاي فكري نيز اشاره كرد؛ 
به مرور زمان و گذر ســال ها، در تعامالت اجتماعي به اين 
نتيجه مي رسند كه با همسرشان دچار اختالفات فكري و 
عقيده اي بسياري شده اند. اين نگرش زوج ها باعث مي شود 
يكديگر را درك نكنند، به ويژه فردي كه رشــد اجتماعي و 
فكري بيشتري در طول زندگي مشترك داشته، فكر مي كند 
همسرش گزينه مناسبي نيست و در نهايت تصميم مي گيرد 

در اين انتخاب تجديدنظر كند.

طالق عاطفي
در بســياري از پژوهش ها آمده اســت كه يكي از داليل 
طالق در دوره ميانســالي طالق عاطفي است كه افراد از 
اوان ازدواج دچارش شــده اند و اين موضوع منجر شــده 
است كه در فرصتي مناسب افراد با وجود قرار گرفتن در 
شرايط سني ميانسالي و حتي سالمندي اقدام به جدايي و 
طالق قانوني كنند. طالق عاطفي داليل بسياري دارد كه 

مي توان از آن ميان به كاهش روابط خانوادگي، ناپختگي، 
تفاوت هاي فرهنگي، نبــود درك كافي و احترام متقابل، 
توجه نداشــتن به نيازهــاي يكديگــر، نارضايتي روابط 

زناشويي و... اشاره كرد.

سندرم آشيانه خالي 
نوعي حس اندوه و تنهايي پــس از آنكه فرزندان به قصد 
زندگي يا رفتن به دانشــگاه براي نخســتين بار خانه را 
ترك مي كنند، پدر و مادرهــا را تحت تأثير قرار مي دهد. 
اين سندروم يك عارضه باليني نيســت اما در اين زمان 
زوج ها پس از تنها شدن احســاس غم و تنهايي مي كنند 
كه سرمنشأ ايجاد افسردگي در آنان است. اين عارضه براي 
آن دسته از زوج هايي كه تنها علت زندگي مشترك شان را 
فرزندان بيان مي كنند اهميت بيشتري دارد، زيرا كودكاني 
كه تا ديروز دليل دركنارهم قرار گرفتن والدينشان بودند 
االن بزرگ شده اند و وابسته به والدين نيستند. در واقع اين 
فرضيه و دلبســتگي والدين به فرزندان را نقض مي كند و 
حال كه ديگر به قول معروف پروژه مشتركي بين آنها وجود 
ندارد دليل ديگري هم براي ادامه زندگي مشترك شــان 
پيدا نمي كنند و راحت تر از گذشته به طالق و جدا شدن 

مي انديشند.

در زمان طالق
افرادي كه در ميانسالي از هم جدا مي شوند، به طور حتم 
زمان زيادي را در ناراحتي و تنش و مشــاجره گذرانده اند 
و از آنجا كه مشكالتشــان تاكنون رفع نشده مسلما دچار 
ســرخوردگي و نااميدي منجر به افســردگي هستند كه 

كامال مي توان حدس زد كه كودكان آنها تا چه حد در آن 
شرايط نامســاعد لطمه خورده اند. به نظر مي رسد والدين 
قبل از فرزندآوري ابتدا بايد به حد نســبي به ســازگاري 
و توافق رأي و نظر دســت مي يافتند و ســپس اقدام به 
بچه دار شــدن مي كردند. با اين حال االن كه كودكان به 
نوجوانان يا جوانان تبديل شــده اند بهتر است كه والدين 
براي سازگاري تالش بيشــتري كنند تا جدا شدن. زيرا 
برخالف تصور، نوجوانان و جوانان هم از جدايي والدينشان 
حتی بيش از  كودكان دچار آسيب خواهند شد و آنها نيز 
از پيامدهاي اين جدايي مصون نخواهند بود. به خصوص 
پيامدهاي اجتماعي اعم از آسيب هايي كه ممكن است در 
زمان ازدواج فرزندان رخ دهد در واقع به طور حتم زندگي 

زناشويي فرزندانشان را هم تحت الشعاع قرار مي دهد.

پس از طالق
معموال شايع است كه زوج ها در ميانسالي زندگي خود را 
به طور كل زير سؤال برده و مي گويند زندگي شان از ابتدا 
اشتباه بوده و حاال كه هم شرايط خانوادگي و هم شرايط 
فرزندان و نيز پذيرش اجتماعي وجود دارد بهتر است ادامه 
زندگي خود را به تنهايي سپري كنند. اين در حالي است كه 
اين تفكر فقط محدود به گذشته مي شود و باعث مي شود 
از آينده اي نه چندان دور يعني دوره سالمندي غافل شوند. 
سالمندي يكي از حساس ترين ادوار رشدي زندگي است 
كه افراد خود را دچار انزوا، تنهايي و طردشدگي مي پندارند. 
ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه به رغم تالش هايي كه 
مسئوالن براي دوران سالمندي انجام داده اند اما همچنان 
تامين كننده نيازهاي افراد در اين گروه ســني نيســت. 

بنابراين با اين شرايط اگر تنهايي و طردشدگي هم به اين 
دوران اضافه شود اميد به زندگي نيز كاهش يافته و در اين 
دوره سخت ترين زمان زندگي شان را تجربه خواهند كرد. 
در تمام زندگي هاي مشــترك در كنار سختي ها لحظات 
خوبي هم سپري شده است. بنابراين توصيه من به عنوان 
يك روانشناس اين است كه قبل از شروع يك جدايي به 
روانشناس مراجعه كنيد تا به كمك او بتوانيد به مشكالتي 
كه سال هاست ريشه داشته اند غلبه كنيد و جدا شدن را 

به عنوان آخرين راهكار درنظر بگيريد.

مراقبت هاي رواني پس از طالق در دوره ميانسالي
در دوره ميانسالي ضعف رواني، جســماني و مشكالت 
عصبي بيشتر نمود پيدا مي كند. در اين شرايط مشكالت 
اقتصادي هم بيشتر به چشم مي خورد و توقع آنها از درك 
متقابل بيشتر شــده و نيازمند محبت بيشتري از سوي 
اطرافيان خود هســتند. لذا توصيه مي شــود كه در اين 
ســنين اگر طالقي صورت گرفت اطرافيان به خصوص 
فرزندان از رفتارهاي طرد كننــده نظير زخم زبان دوري 
كنند زيرا اين رفتارها موجب مي شــود فرد ميانسال به 
سمت انواع مشكالت رواني و اختالالتي نظير افسردگي 
سوق يابند. سرگرم شدن در اين دوران مي تواند به صحت 
روان فرد كمك كند. انجــام فعاليت هاي جايگزين مثل 
ورزش، ارتقاي فعاليت هاي اجتماعــي، افزايش روابط 
اجتماعي گسترده تر، دنبال كردن عاليق فردي كه سال ها 
به دليل مشغوليت زناشويي از آن غافل بوده اند مي تواند 
به انگيزه ها و كاهش رخوت رواني و متعاقبا افزايش اميد 

به زندگي مؤثر باشد.

بحران هويت ميانســالي چگونه به وجود 
مي آيد؟

تغييراتي كه در فاصله سني بين 40 تا 50سالگي 
در شــخصيت و ســبك زندگي افراد به وجود 
مي آيد را به بحران هويت ميانســالي نســبت 
مي دهند. بحران ميانسالي درست مانند نوجواني 
براي بســياري از افراد چالش برانگيز اســت. 
همان طور كه عبور از دوره نوجواني براي بعضي 
از افراد با چالش ها و حتي احســاس نااميدي 
همراه است، بحران ميانســالي هم همين طور 
است. ترس ازدست دادن ها، مثل ازدست دادن 
ســالمتي، جوانــي و... باعــث به وجود آمدن 
احساساتي نظير يأس و نااميدي مي شود و در 
نتيجه فرد را به سوي اختالالت اضطرابي، خلقي 

و افسردگي سوق مي دهد.
در اين بحران، فرد به نشخوارهاي فكري مبتال 
مي شود كه بخش آزاردهنده اين بحران است و 
منتهي به اختالل در عملكرد روزانه فرد مي شود. 
متأسفانه فرد با افكار و سؤال هايي دست وپنجه 
نرم مي كند كه پاســخ هاي درســتي دريافت 
نمي كنــد و  اي كاش هاي فراوانــي براي خود 
ايجاد مي كند.» اي كاش ازدواج بهتري داشتم، 
 اي كاش شغل بهتري داشتم،  اي كاش مدرك 
تحصيلي كارآمدتري داشــتم و  اي كاش هاي 
ديگر«. در واقع در گذشته غرق مي شود و گاهي 
افكاري را در ذهن خود پرورش مي دهدكه در 

عالم واقعيت نمود چنداني ندارد اما متأســفانه 
خود به اين مسئله واقف نيست. درواقع مسائل را 
در ذهن به قدري بزرگ مي كند و آنها را به جايي 
مي كشاند كه نمي تواند فرق بين درست و غلط 

را تشخيص دهد.

 بحران ميانســالي در زنان و مردان چگونه 
بروز مي كند؟

بحران ميانسالي در زنان و مردان متفاوت است. 
مردان روي دستاوردهاي خود متمركز مي شوند 
و تمايل دارند موفقيت هاي خود را به اطرافيان 
ثابت كنند اما زنان تمايل دارند ظاهر، فيزيك و 

جذابيت هاي ظاهري خود را حفظ كنند.

حس تأسف در بحران ميانسالي چگونه خود 
را نشان مي دهد؟

از آنجا كه خيلي از ميانساالن به عنوان والدين 
وظايف چنداني ندارنــد، تمايل دارند كارهايي 
انجام بدهند كه در گذشته به دليل وجود فرزند 
انجام نداده اند. افرادي كه عمــر خود را صرف 
رسيدن به اهداف خود كرده اند كمتر از سايرين 
دچار بحران ميانســالي مي شــوند و پا به سن 
گذاشتن برايشان راحت تر است اما دسته ديگري 
كه ناگهان متوجه مي شوند سنشان باال رفته و 
زمان به سرعت گذشــته و هنوز آن  طوري كه 

مي خواهند براي رسيدن به رؤياهاي خود گامي 
بر نداشته  اند دچار ناراحتي، پشيماني و تأسف 
مي شوند واكنش هاي شــديد و خفيفي نشان 
مي دهند كه مي تواند تأثير زيادي در زندگي آنها 

حتي در سالمتي شان داشته باشد.
 

 نشانه هاي بحران هويت چيست؟
بحران هويت مي تواند در افراد مختلف متفاوت 
باشــد. در بعضي افراد به راحتي ديده مي شود 
در عده اي ديگر خيلي محســوس نيســت اما 
با شــناخت نشــانه ها و عالئم مي توان به آنها 
كمك كرد. گروهي به دنبال خريد يك اتومبيل 
اســپرت و دنبال خواســته هاي دوران جواني 
خود هستند. در بعضي افراد تغييرات شديد در 
عادات و نوسانات خلق و خو و تصميم گيري هاي 
شــتاب زده ايجاد مي شــود. بعضي بدون هيچ 
دليل خاصي عصبي و تحريك پذير مي شــوند. 
عده اي دچار تغيير در عادت خواب مي شــوند، 
ناتواني در خواب يا زياد خوابيدن نشــانه هاي 
بحران ميانسالي است. بعضي نيز به دليل اينكه 
تمايل دارند از نظر ديگران جذاب باشند، دچار 
وسواس مي شوند. وسواس در ظاهر در اين دوره 
باعث تغييراتي در افراد مي شود؛ تغيير در سبك 
لباس پوشيدن، آرايش، ورزش و... . قطع رابطه با 
دوستان قديمي و جايگزين كردن آنها با دوستان 
جديد يكي ديگر از نشانه هاي اين بحران است. 

براي اينكه با ســن واقعي خود روبه رو نشوند با 
افراد جوان تر ارتباط برقــرار مي كنند. بعضي 
دچار احساس ضعف و نااميدي مي شوند و حتي 
بسيار به مرگ فكر مي كنند. بعضي تغيير شغل 
مي دهند، بعضي همسر خود را ترك مي كنند يا 
با برقراري ارتباط خارج از ازدواج مرتكب خيانت 
مي شــوند يا طالق مي گيرنــد و فكر مي كنند 
شــريك جديدشــان مي تواند به آنها احترام و 
توجه و دلسوزي بيشتري بدهد. بعضي نيز سراغ 
موادمخدر مي روند، از زندگي لذت نمي برند و 

مدام اطرافيان را سرزنش مي كنند.

چگونه مي توان با بحران ميانسالي روبه رو 
شد؟

براي اين كار بايد نااميدي، نشخوارهاي فكري و 
نكات منفي را كنار گذاشت. بايد به بينش جديد 
در زندگي رســيد و حتي در اين راه مي توان از 
ديگران كمك گرفت. افراد بــراي اصالح همه 
مواردي كه در بحران ميانســالي به آن دچارند 
بايد برنامه ريزي داشــته باشــند. حتما بايد به 
بزرگنمايي نكات مثبت پرداخت و فهرســتي 
از توانمندي هاي خود تهيه كــرد. بايد بحران 
را پذيرفــت و راه هايي بــراي مديريت و تغيير 

آن يافت.
بايد براي هر تغيير اساســي خــوب فكر كرد، 
يعني قبل از ترك شغل، قبل از خريد اتومبيل 

گرانقيمت، قبل از ترك همســر و... با اعضاي 
خانواده و دوســتان مشــورت كــرد و حتي از 
ديدگاه شــخص ديگري مثل روانشــناس در 

تصميم گيري هاي اين دوره مشاوره گرفت.
بحران ميانســالي به طور كلي مسئله بغرنجي 
نيســت، مي توان با افــكار و ايده هاي جديد به 
شيوه هاي جديد و مثبت دست يافت و با بررسي 
دقيق تــري در زندگي اثرات منفــي بحران را 
كاهش داد. بايد از الك خود بيرون آمد و فعاليت 
جديدي را آغاز كرد. مي توانيــم دانش خود را 

بيشتر كنيم و مسافرت برويم.
 در فعاليت هاي داوطلبانه شركت كنيم، اهداف 
جديد تعريف كرده و براي دوران بازنشستگي 
برنامه ريزي كنيم. رژيم غذايي سالم، تمريناتي 
مثل يوگا به صورت منظم را جزو برنامه زندگي 
قرار دهيــم. در مدت كوتاه بين يــك هفته تا 
10روز همه نكات مثبت خود را بنويسيم. براي 
مثال آشپز خوبي هستيم يا روابط عمومي خوبي 
داريم. روي نكات مثبت متمركز شويم. گاهي 
بهتر است به بحران ميانسالي اعتنا نكنيم. اين 
موضوع باعث مي شود زندگي براي ما آسان تر 
شود. بحران ميانســالي ممكن است آغاز زوال 
شخصيت عاطفي و مالي در زندگي افراد باشد. 
براي مقابله با آن بايد اقداماتي را انجام دهيم تا 
هم خود و هم اطرافيان از زندگي شــاد و سالم 

بهره مند شويم.

روي ديگر زندگي
گفت وگو با بهناز آذرپيشه، روانشناس درباره بحران هويت 

در ميانسالي 
چهل ساله كه مي شويم دنياي مان تغيير مي كند، زندگي 
بوي ديگري به خود مي گيرد و حتي روي ديگري از خود 
نشان مي دهد. زندگي دريچه اي از يك دهه ديگر به روي 
ما مي گشايد. گاهي در آستانه اين در مي ايستيم و به عقب برمي گرديم. همين عقبگرد، 
بحران ميانســالي را ايجاد مي كند و باعث به وجودآمدن يك دوره فشارزاي فرضي از 
بازنگري و ارزيابي مجدد زندگي مي شود. ســؤال هاي زيادي در ذهن ايجاد مي شود. 

احســاس ناكامي فرد را فرامي گيرد و دوره اي شروع مي شود 
كه فرد با  اي كاش هاي زيادي مواجه خواهد شد. براي عبور از 
اين وضعيت به ظاهر اسفناك بايد تغيير رويه داد و براي گذر از 
آن خود را آماده كرد. بهناز آذرپيشه، روانشناس، درباره بحران 

هويت ميانسالي مباحثي را مطرح مي كند كه با هم مي خوانيم.

فتانه احدي
روزنامه نگار

میانسالی
این شماره



15 2 شنبه 17 مهر  1400  شماره 8331  درنگ 3 0 2 3 6 3 0

 نسخه اي براي درمان
 دردهاي ميانسالي

مشكالت جسمي شايع دوران ميانسالي چه هستند و 
چطور از خود مراقبت كنيم؟

از گروه هاي سني مهم كه وضعيت شان 
در ارتباط مستقيم با الگو هاي نظام 
سالمت در كشورهاي مختلف به ويژه 
كشورهاي در حال توسعه قرار دارد، ميانساالن هستند. اين جمعيت در اين 
دسته از كشورها، رشدي سريع تر از رشد كل جمعيت دارند. ازآنجا كه اين 
گروه داراي نقش مولد اقتصادي و همچنين محور خانواده هستند، سالمت 
و طول عمرشان حائز اهميت و بيماري و ناتواني شان بر ساير گروه هاي سني 
اثرگذار است. در تعريف جهاني، دوره ميانسالي با پايان جواني آغاز مي شود 

و تا دوره سالمندي ادامه مي يابد و سنين بين 35تا 59 را دربر مي گيرد.

بيماري هاي شايع در ميان ميانساالن
در هر كشوري عوامل مختلفي ازجمله ســطح درآمد و رفاه مردم، خط فقر، 
فشــارهاي اجتماعي و وضعيت روحــي و رواني شــهروندان، الگوي تغذيه، 
ميزان تحرك و سن تندرستي، بر سالمتي جمعيت ميانسال و ابتالي آنها به 
بيماري هاي ويژه اين سن و همچنين ســالمندي مؤثر است. سرطان، سكته 
قلبي و مغزي، مشكالت استخوان، بيماري هاي رواني، فشار خون، كلسترول 
باال، ديابت و مشكالت ناشي از چاقي بيشــترين بار بيماري در ميان جمعيت 
ميانسال در همه كشورهاي داراي درآمد پايين و متوسط را دارا هستند. در ميان 
اين بيماري ها، مشكالت قلبي- عروقي و سكته هاي قلبي و مغزي و همچنين 
سرطان بيشترين شيوع را در ميان جمعيت ميانسال دارند. درخصوص زنان بايد 
مشكالت رحمي، خاصه يائسگي زودرس را به اين موارد اضافه كرد. عواملي چون 
مصرف مواد غذايي كم ارزش و پركالري، چاقي، كم تحركي، مصرف سيگار، فشار 
خون، ديابت، استرس، فشار و مشكالت روحي مهم ترين داليل فراواني مشكالت 

قلبي و عروقي در ميانساالن است.

ايمني در برابر بيماري هاي ويژه ميانسالي
اقدامات ساده و پيشــگيرانه اي چون كنترل وزن و فعاليت جسماني، پرهيز 
از دخانيات، تغذيه مناســب و ترك عادات غذايي نامناسب، كنترل فشارهاي 
روحي و استرس، داشتن رابطه جنسي ســالم، مشاوره منظم پزشكي و انجام 
دستورات پزشك و در يك كلمه، شيوه زندگي سالم، مي تواند از بروز زودهنگام 
بيماري هاي شايع ميانســالي جلوگيري كند. در كنار توصيه هاي گفته شده، 
خودمراقبتي و خودآگاهي از ســالمت، در گذراندن يك ميانســالي سالم و 
افزايش طول عمر بسيار مهم است. خودمراقبتي به مجموعه اي از اقدامات و 
فعاليت هاي آگاهانه آموخته شده و هدفمند با هدف حفظ حيات و نيز تامين 
و ارتقاي سالمت فرد و اعضاي خانواده گفته مي شــود. خودمراقبتي البته با 
خوددرماني غيرآگاهانه يا اقدامات شخصي بدون اســتفاده از نظر افراد آگاه 
مانند كاركنان بهداشتي يا متخصصان تفاوت دارد؛ به عنوان مثال، اعمالي چون 
رعايت بهداشت فردي به ويژه در هنگام خوردن غذا، تزريق به موقع انسولين در 
بيمار ديابتي، پرهيزهاي غذايي خاص در مواردي چون آلرژي و... شامل مفهوم 
خودمراقبتي هستند. درمان بيماري هاي ويژه زنان ميانسال اهميت ويژه اي در 
حفظ سالمت فرد، خانواده و جامعه دارد. يائسگي زودرس به گفته متخصصان 
زنان از اين بيماري هاست كه در چند ســال اخير به شكل پرتكراري در زنان 

ميانسال ديده مي شود.

عوارض يائسگي زودرس 
يائسگي بخشي از روند طبيعي بدن زنانه اســت كه با توقف قاعدگي در اوايل 
۵0سالگي آغاز مي شود. اين پديده از آنجا كه به ايجاد تغييرات ناخوشايند در 
جسم و روح زنان منجر مي شود، حائز اهميت زيادي است. يائسگي زودرس كه 
از مشكالت و بيماري هاي زنان در دوره ميانسالي است، مشكالتي را در زندگي 
فردي و خاصه زناشويي آنها ايجاد مي كند. از دست  دادن قدرت باروري، كاهش 
ميل جنسي و عارض شــدن حاالتي مانند خشــكي واژن و درد، گر گرفتگي، 

افسردگي و حاالت عصبي ازجمله عوارض يائسگي و يائسگي زودرس است.

داليل بروز يائسگي زودرس
يائسگي زودرس پديده اي است كه در چند دهه اخير در ميان زنان ايراني رو به 
افزايش است. به صورت  كلي يائسگي زماني رخ مي دهد كه سطح توليد استروژن 
كاهش يافته و فرايند توليد تخمك متوقف شود. استروژن هورموني است كه 
چرخه توليدمثل را كنترل كرده و بر فعاليت هاي جنسي مؤثر است. ژنتيك از 
مهم ترين عوامل يائسگي زودرس است. اغلب كساني كه مادرشان دچار اين 
عارضه بوده، خود نيز در سنين بين 40تا 4۵ سالگي يائسه مي شوند. يكي ديگر 
از مهم ترين داليل بروز يائســگي زودرس، نارسايي تخمدان است كه به قطع 
سيكل هاي قاعدگي و عالئم يائسگي در سنين ميانسالي منجر مي شود. در كنار 
نارسايي تخمدان، عواملي چون سابقه جراحي روي تخمدان، شيمي درماني يا 
راديوتراپي مي تواند در بروز يائسگي زودرس مؤثر باشد. عامل ديگري كه مي تواند 
به بروز اين عارضه كمك كند، مشكالت كروموزومي نظير سندروم ترنر، سندروم 
x شكننده و مشكالت خودايمني است. عامل بعدي كه به بروز يائسگي زودرس 
و مشكالت مشابه منجر شده، سبك زندگي است. باال رفتن ميزان مصرف الكل 
و سيگار در ميان زنان، بروز چاقي و افزايش وزن و الگوي تغذيه فست فودي در 
سال هاي اخير ميزان ابتال به يائســگي زودرس را افزايش داده؛ ورزش، ترك 
دخانيات و داشتن رژيم غذايي حاوي سبزيجات و لبنيات مي تواند عامل مؤثري 

در پيشگيري از اين عارضه باشد.

راه هاي درمان يائسگي زودرس
از راه هاي درمان يائسگي زودرس هورمون درماني اســت. اين نوع از درمان، 
مشكالتي چون گرگرفتگي، تغييرات روانشناختي، خشكي واژن و اختالل در 
تمايل جنسي و پوكي استخوان را درمان مي كند اما عوارضي نيز دارد ازجمله 
اينكه خطر ابتال به سرطان پستان و انعقادپذيري خون را افزايش مي دهد. از آنجا 
كه ناباروري بزرگ ترين عارضه يائسگي زودرس است، زنان مبتال به اين اختالل 

مي توانند از روش اهداي تخمك براي حل مشكل باروري استفاده كنند.

تأخير در يائسگي تا ۲۰سال
يائسگي و خاصه يائسگي زودرس از مهم ترين دغدغه هاي زنان ميانسال در 
حوزه بهداشت و سالمت زنان است، براي همين پزشكان در سال هاي اخير 
 IVFمطالعاتي را براي به  تأخير انداختن يائسگي انجام داده اند. متخصصان
در انگليس موفق به انجام روشي شده اند كه مي تواند يائسگي را تا 20سال 
به تعويق اندازد. اين روش كه 7تا 11هزار يورو هزينــه دارد و در زنان زير 
40سال انجام مي شود، شامل جدا كردن قسمت كوچكي از بافت تخمدان، 
قطعه قطعه كردن و فريز آن تا زمان يائسگي است. در زمان يائسگي، قطعات 
بافتي به قسمتي از بدن زن كه جريان خون كافي داشته باشد مانند زير بغل 
پيوند زده مي شوند تا مانع كاسته شدن هورمون هاي جنسي شوند. مدت 
به  تأخير انداختن يائسگي در اين فرايند بســتگي به سني دارد كه عمل 
انجام مي گيرد. درصورتي  كه فرايند در 2۵سالگي صورت گيرد يائسگي تا 
20سال مي تواند به تأخير بيفتد، ولي در 40سالگي تنها تا ۵سال يائسگي 

را به تأخير مي اندازد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

روزگاري كه ايران به جواني جمعيتش شهره بود، گذشت. حاال ديگر تركيب 
جمعيتي ايران رو به ميانسالي مي رود. تعداد زوج هايي كه در دهه هاي 7۰، 8۰و 
حتي 9۰تصميم به داشتن فرزند گرفته اند به داليل مختلف كاهش پيدا كرده و 
محصول اين تغيير ذائقه در تصميم گيري در آينده نه خيلي دور ايران خود را بيشتر از امروز نمايش خواهد داد. براساس 
نتايج يك پژوهش تحليلي انجام شده در پژوهشكده آمار ايران، جمعيت ايران تا سال 1۴3۰ به حدود 1۰1 ميليون نفر 
خواهد رسيد و طبق پيش بيني هاي منابع بين المللي، ساختار سني جمعيت ايران از يك ساختار كاماًل جوان در سال هاي 
بعد از 1۴3۰، به يك ساختار بعد از عبور از يك ميانسالي غالب به سالخوردگي تغيير خواهد كرد. براساس تعاريف درنظر 
گرفته در اين پژوهش، افراد بين 3۰تا 6۴ساله، در رده »ميانسال« ها قرار مي گيرند كه ۴۴/8 درصد معادل 35/8 ميليون 

نفر از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند.
 محققان اين پژوهش با مدل هاي مختلف سنجش در نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه ايران امروز در مرحله ميانسالي 
جمعيت قرار دارد و درصورت ادامه روند كنوني )كاهش نرخ زاد و ولد( در آينده كشــوري نه جوان، نه ميانسال كه 

سالخورده خواهد بود.

وديگرجواننمیشوم...
بررسي پژوهش ها و تحقيق هاي مختلف بيانگر اين است كه امروز جمعيت ايران در 
مرحله ميانسالي قرار گرفته؛ 44درصد جمعيت كنوني ميانسال  محسوب  مي شوند 

مائده اميني
روزنامه نگار

واكاوي تغيير چهره جمعيت 
سهم ميانساالن و سالمندان از جمعيت كشور 
در چند دهه اخير با سرعت زيادي افزايش پيدا 
كرده است. پژوهشكده آمار ايران در گزارش 
خود نوشته اســت كه تغييرات ساختار سني 
جمعيت و اين تغييــرات در گروه هاي عمده 
سني از سال 133۵ تا 13۹۵ به گونه اي است 
كه نشان مي دهد سهم گروه سني سالمندان 
نيز متناســب با روند تغييرات شاخص رشد 
جمعيت از سال 136۵ رو به افزايش گذاشته 
و از حدود 3 درصد در آن ســال به حدود 6٫1 
درصد در ســال 13۹۵ رســيده است. تعداد 
جمعيت 60 ساله و بيشــتر كشور حدود 7٫4 
ميليون نفر و رشد آن بين دو سرشماري 13۹0 
و 13۹۵ در حدود 3٫62 درصد يعني حدود 3 
برابر رشد جمعيت كل كشــور به دست آمده 
است. اين تغييرات نيز گوياي اين مطلب است 
كه نه تنها رابطه ســهم گروه سني سالمندان 
در جمعيت را نيز به رابطه بيــن بُعد خانوار و 

شاخص رشد جمعيت اضافه كرد، بلكه تصور 
اينكه سهم 6٫1 درصدي در سيماي وضعيت 
فعلي شاخص هاي جمعيتي سهم قابل توجهي 
نيست را به چالش كشــيده و ضرورت توجه 
به بررســي روند آن را بيــش از پيش نمايان 
مي سازد؛ روندي كه ســؤال جدي ديگري را 
در ذهن متبادر مي ســازد كه تــا چه حد اين 
سهم و تعداد آن در جمعيت كشورمان افزايش 
پيدا خواهد كرد و چگونه بايــد با اين پديده 
مواجه شد؟  جامعه جوان و ميانسال مي توانند 
»فرصتي« باشــند تا تهديد كنوني را تلطيف 
كنند و آينده روشن تري براي جمعيت كشور 
رقم بزنند. در سيماي وضعيت فعلي جمعيت 
ايران، اين امتياز ويژه هنوز وجود دارد و قابل 
بررسي و اتكاست. در واقع اين فرصت طاليي، 
وضعيتي است كه حاصل جمع جمعيت جوان 
و ميانســال )1۵ تا 64 ســاله( يك كشور كه 
»جمعيت مولد« يا »جمعيــت بالقوه فعال از 
نظر اقتصــادي« ناميده مي شــود به حداكثر 

ميزان خود در طول دوران حدوداً صد ســاله 
توسعه يافتگي آن كشور مي رسد و هم اكنون 
طبق آخرين سرشماري، اين ميزان به 6۹٫۹ 
درصد يعني بيش از دو ســوم جمعيت كشور 
)حاصل جمع 2۵٫1درصد جمعيت جوانان 1۵ 
تا 2۹ ساله و 44٫8 درصد جمعيت ميانساالن 
30 تا 64 ساله( رسيده است. آيا برنامه ريزان 
دولت هاي مختلــف به ايــن فرصت طاليي 
واقف اند؟ آيا براي استفاده از آن چشم اندازي 
ترســيم كرده اند ؟ آيا ابزار و قانون كارآمدي 
طراحي كرده اند؟ به نظر مي رســد كه پاسخ 
همه اين سؤال ها »خير« باشد چرا كه نهايت 
تصميمي كه در اين زمينه گرفته شــده است 
تشويق هاي مالي ناچيز براي فرزندآوري است.

بحران هاي پي در پي ميانسالي 
ميانگيــن ســني جمعيــت ايران در ســال 
13۹۵)آخرين سرشــماري( بنــا به گزارش 
مركز آمار ايران، برابر 31.1سال محاسبه شده 
كه در مقايسه با سال 13۹0، 1.3سال افزايش 
را نشــان مي دهد. پيش بيني ها حكايت از آن 
دارد كه ميانگين سني در سال 1400احتماال 
به 33ســال افزايش پيدا كند تا چهره ايران 
به معناي واقعي كلمه از مرز جواني عبور كند و 
به ميانسالي برسد. در ميان كشاكش جمعيتي 
ايران، ميانساالن از هميشــه تنهاترند. آنها به 
واسطه سني كه در آن قرار دارند با بحران هاي 
مختلفي دست و پنجه نرم مي كنند حال آنكه 
مشكالت بسياري هم پيش روي شان قرار دارد. 
از يك سو احساس مي كنند كه فرصت جواني از 

دست رفته و از سوي ديگر كاركرد پوياي خود 
را به واسطه همين ترس ها از دست مي دهند. 
از ســوي ديگر خدمات عمومي جامعه، حتي 
فرصت هاي شغلي و... مخصوص قشر جوان تر 
اســت و اين موضوع به شــكاف هاي سني و 

احساس طردشدگي دامن مي زند.

ازدواج مجدد ميانساالن؛  تابوي نانوشته 
مشــكالت اقتصادي - به خصوص در كشوري 
كه با تورم هاي 40و چند درصدي دست و پنجه 
نرم مي كند - يكــي از اصلي ترين بحران هاي 
ميانســالي را خواهــد ســاخت. دكترعاليه 
شكربيگي، جامعه شــناس در اين باره به ايسنا 
گفته است: مشكالت اقتصادي دامن گير همه 
جامعه وبه خصوص ميانسال هايي كه اندوخته 
قابل اتكايي ندارند شــده اســت اما مهم ترين 
معضل ميانساالن و سالمندان، احساس تنهايي 
و طردشدگي است. بنابراين نبايد به ازدواج اين 
افراد به عنوان يك تابو بنگريم چون انسان ها در 
هر دوره مي توانند زندگي شادي را تجربه كنند. 
به گفته او متأســفانه معموال فرزندان با فوت 
هريك ازوالدين خود با ازدواج مجدد پدر يا مادر 
خود مخالفت مي كنند. بنابراين ضرورت تغيير 
نگرش خانواده ها در اين زمينه احساس مي شود. 
چرا كه احساس تنهايي در ميانساالني كه طالق 
گرفته اند يا همسرشان فوت كرده است بيشتر 
ديده مي شــود و آنان احســاس طردشدگي و 
انزواي اجتماعي مي كنند و فردگرايي و فرورفتن 
در انزوا، خود پيامد اين وضعيت است. فراموش 

نكنيم كه ميانساالن نيز حق حيات دارند.

بحران ميانسالگي زنان 
ميانســالي يعني كم كم بايد توجــه تازه اي به 
تغذيه، خواب و ورزش داشت. جذب ويتامين ها 
در ميانسالي سخت تر انجام مي شود و مشكالت 
جسمي كم كم بيشتر خودشان را به شما نشان 
خواهند داد. زنان در اين ميان سهم بيشتري از 
بحران دارند چرا كه نوبت به يائسگي شان هم در 
همين بازه مي رسد. ميانسالي عوارض مختلف و 
متعددي را براي زنان به دنبال دارد. ناباروري و 
ميانسالي و پيامد هاي آن، گاه تغييرات رفتاري و 
نگرش هاي منفي همسر را نيز به دنبال دارد كه 
اين مسئله به شكل مضاعف پنداشت از خود، 
عزت نفس و سالمت روان زنان ميانسال را به 
خطر مي اندازد به خصوص كه فرهنگ غلط كلي 
حاكم بر جامعه مدام از زنان مي خواهد »زيبا« 

باشند با پوستي صاف و طراوت جواني.

ترسيدن ممنوع!
ميانسالي شــتري اســت كه در همه خانه ها 
مي خوابد. با ورود به ايــن دوره از زندگي بايد 
تالش كنيد بيشتر از هميشه مراقب سالمتي 
خود باشيد. به روزگار سالخوردگي فكر نكنيد 
و اجازه دهيد زندگي رونــد طبيعي خودش 
را طي كند. بپذيريد كه هــر دوره از زندگي، 
جذابيت هاي منحصر به فــرد خودش را دارد 
و شــما بايد همه اين دوره ها را تجربه كنيد تا 
مزه آن زير دندان تان بماند و پخته و ســخته 
شــويد. فراموش نكنيد تا وقتي اكسير جواني 
كشف نشده، زندگي همين است: هرگز توقف 

نمي كند.

رویدورفيلم
»آخرين وگاس« يك كمدي آمريكايي، محصول 
2013 به كارگرداني جان ترتلتاب است. بازيگران 
آن مايكل داگالس، رابرت دنيرو، مورگان فريمن و 
كوين كالين، چهار دوست اند كه همگي باالي 60 
سال سن دارند و تصميم مي گيرند براي آخرين بار، 
مجردي براي تفريح بــه الس وگاس بروند؛ از آن 
دست تجربه ها كه در ميانسالي به سر آدم مي زند. 
البته در اين فهرســت فيلم، نمونه هــاي فراواني 
وجود دارد چون كارگرداناني كه پا به ميانســالي 
گذاشــته اند، عالقه مند بودند آن بحران را تصوير 
كنند. مثال فيلم »هشت ونيم« فليني كه نمونه اي 
از اين دست آثار است؛ داســتان كارگرداني موفق 
كه با فرايند پير شدن ســر و كله مي زند. وحشت از 
پير شدن بدون خلق اثري مهم، در بخش اعظم فيلم 
حضور دارد. »يك دور ديگر يا َمستي« نيز محصول 
2020 بــه كارگرداني توماس وينتربرگ اســت. 
داستان مارتين، مرد ميانسالي كه در مدرسه اي در 
كپنهاگ به تدريس تاريخ مشغول است و احساس 
مي كند زندگي اش يكنواخت و خسته كننده شده، 
دانش آموزانــش به كالس او اهميتــي نمي دهند 
و روابط زناشــويي او نيز ضعيف و سرد شده. پس 
عجيب نيســت كــه از او در ادامه داســتان فيلم 
رفتارهاي عجيب و غريبي ببينيم. مثل شخصيت 
اصلي فيلم »كار ناتمام« كن اسكات كه داستان آن 
درباره يك مالك سختكوش كسب وكاري كوچك 
اســت كه با رؤياي دســت زدن به كاري بزرگ در 
ميانسالي به همراه دو تن از همكارانش راهي اروپا 
مي شود تا بزرگ ترين معامله زندگي خود را انجام 
دهد اما او نيز مثل شرلي نمي داند كه درگير بحران 
ميانسالي است. »شــرلي ولنتاين«، به كارگرداني 
لوئيس گيلبرت است. شرلي زن خانه دار ميانسالي 

اســت كه خانواده اش توجه كافي بــه او ندارند. او 
با ديوارهاي آشــپزخانه اش حرف مي زند و وقتي 
دوستش برنده ســفري دونفره به يونان مي شود، 
شرلي، بي تفاوت به شخصيتش، به سرعت پيشنهاد 

همراهي كردِن دوستش را قبول مي كند.
اما بُعد ديگري از بحران ميانسالي را شايد بتوان در 
فيلم هايي چون »زيبايي آمريكايي« رديابي كرد؛ 
درامي از سام مندز درباره مرد ميانسالي كه كوين 
اسپيســي نقش آن را ايفا مي كند. او كه روابطش 
مدت هاست رو به سردي رفته با دوست دخترش، 
جيني، آشنا و عاشق او مي شود. اين تغيير و درپي 
هيجان بودن را مي توان در فيلم »راه هاي فرعي« 
هم دنبال كرد. اين فيلم به كارگرداني الكســاندر 
پين است كه موفق شد در ۵رشته كانديداي جايزه 
اسكار شــود و از آن ميان جايزه بهترين فيلمنامه 
اقتباسي را از آِن خود كند. راه هاي فرعي، ماجراي 
دو مرد ميانسال )با بازي پل جاماتي و توماس هادن 
چرچ( است كه براي آزموني به يك سفِر جاده اي 
يك هفته اي به شهرستان ســانتا باربارا، كاليفرنيا 
مي روند. »گمشــده در ترجمه« نيز با كارگرداني 
ســوفيا كوپوال درباره باب )با بــازي بيل ماري( و 
شــارلوت )با بازي اســكارلت جوهانسون( است. 
دو شــخصيت كه در وضعيت بحران وجودي قرار 
گرفته اند. شــارلوت خودش را در رابطه اي بدون 
عشق و عالقه در شهري بيگانه و ناآشنا پيدا مي كند 
كه كاري ندارد آنجا انجام دهد و باب بازيگر مسني 
است كه در ميانه  بحران ميانسالي است كه وحشتي 
از پير شدن دارد. »كشتي گير« دارن آرونوفسكي، 
»من به پايان دادن به اوضاع فكر مي كنم« چارلي 
كافمن و »باشگاه كتاب«، »اين است 40«، »اميد 

مي رويد« از اين دست فيلم ها به شمار مي روند.

چندكتابدرقفسهميانساالن
»مرگ و بحــران ميانســالي« اليــوت ژاك، مقاله اي از 
روانشناسي بود كه براي نخستين بار از »بحران ميانسالي« 
نام برد و از سراسر جهان براي چاپ مجدد اين مقاله برايش 
درخواست فرستاده مي شد. اگرچه اين مقاله ژاك غوغايي 
به راه انداخت اما خود به كار ديگري مشغول شد تا كارش 
را در حــوزه ديگري ادامه دهد. با اين  حــال كتابي كه او 
در جواني نوشــت، گرچه كار دوران اوليه كاري او بود اما 
سرآغازي براي توجه به اين بحران در جهان شده است. از 
اين دست كتاب ها پس از آن بسيار منتشر شد. كتاب هايي 
با عنوان »راهنماي فلسفي مواجهه با ميانسالي« نوشته 
كي رن ستيا كه بر پرسش هاي هستي گرايانه ميانسالي 
تمركز دارد تا عناويني چون»زندگي در چهل سالگي آغاز 
مي شــود« والتر پيتكين كه از پرفروش ترين كتاب هاي 
غيرداســتاني آمريكا در 1۹33 بود يــا »مقابله با بحران 
ميانســالي« درك ميلن و »زن در گذر ميانســالي« اثر 
برنارد اي اســكين. اما در اين باره آثــار متفاوت تري نيز 
منتشر شده اســت. مثل كتاب »عشــق در ميانسالي« 
آندرا كان يا »وانهاده« سيمون دوبووار كه تك گويي هاي 
زني چهل واندي ســاله اســت كه بحراني بزرگ را از سر 
مي گذراند. مونيك درســت در لحظه اي كه احســاس 
مي كند از مســئوليت هايش در قبال خانواده تا اندازه اي 
فارغ شده -دو دخترش بزرگ شده اند و ديگر با آنها زندگي 
نمي كنند- و مي تواند آزاد و رها ســاعت هايش را هرطور 

دوســت دارد بگذراند، با بحران تنهايي روبه رو مي شود. 
او بعد از ســال ها زندگي در خدمت ديگران، با دشواري 
لذت بردن از اين آزادي مواجه اســت. آنچه رنج مونيك 
را چندبرابر مي كند اين است كه مي فهمد زن ديگري در 
زندگي همســرش، موريس، وارد شده و حاال بايد جنگ 
ديگري را آغاز كند. ما داســتان را از زبــان خود مونيك 
مي خوانيم كه در قالب يادداشت هايي براي خودش نوشته 
است. سيمون دوبووار با انتخاب اين فرم براي روايت، ما را 
بي واسطه  در جريان احواالت، آرزوها و سرگشتگي هاي 
مونيك قرار مي دهد. شخصيت هاي اصلي و حاشيه اي، در 
يادداشت هاي شخصي مونيك معرفي مي شوند. »مردي 
به نام اُوه« فردريك بكمن نيز داستان مرد ميانسال سوئدي 
است كه پس از بازنشســتگي با مشكالت و چالش هايي 
مواجه مي شود. اين مشكالت او را درمعرض بحران قرار 
مي دهد. در اين بين با خانم مهاجر ايراني مقيم ســوئد 
آشنا مي شود و... . اين رمان، با بن مايه هاي روانشناسي و 
جامعه شناسي، در عين طنز راوي زندگي مرد ميانسالي 
است كه در ۵۹سالگي به صورت اجباري بازنشسته شده 
و احساس پوچي مي كند و تا مرز خودكشي پيش مي رود 
اما با حضور شخصيت زن داســتان زندگي اش معنا پيدا 
مي كند. اين شرايط و احساس تنهايي در سنين ميانسالي، 
مختص جامعه اروپا يا سوئد نيســت و دغدغه و معضل 

مشترك انسان ها در دنياي معاصر است.

براي دوره ميانسالي 
چه فيلم ها و كتاب هايي پيشنهاد مي شود؟

كلوب ميانساالن
اگر بي آنكه بخواهيد در دوره ميانسالي قرار گرفته ايد، در گام نخست به فكر بحران نباشيد. شايد به سراغ 

شما نيامد. به جاي بحران ها پيشنهاد ما تماشا و خواندن درباره قهرمان هايي است كه در اين مرحله از 
زندگي قرار دارند و تصميم هاي عجيبي گرفته اند.

میانسالی
این شماره

تركيب جمعيتي ميانساالن 
جمعيت مردانجمعيت زنانجمع كلسن ميانسالي
3۴8.6۰۰.913۴.۲6۰.۴65۴.3۴۰.۴۴8-3۰ساله ها
397.۰37.5983.۴65.1953.57۲.۴۰3-35ساله ها
۴۴5.518.3۰7۲.7۰۴.۴17۲.813.89۰-۴۰ساله ها
۴9۴.833.1۲3۲.378.696۲.۴5۴.۴۲7-۴5ساله ها
5۴3.9۲5.9711.95۰.3971.975.57۴-5۰ساله ها
593.35۰.5931.68۰.6591.669.93۴-55ساله ها
6۴۲.5۴۲.5731.۲89.91۰1.۲5۲.663-6۰ساله ها

براساس نتايج آخرين سرشماري كه در سال 95 انجام شده است.
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 واكسيناســيون ميانســال ها باالخره در 
شهريور سال جاري آغاز شــد. در ابتداي 
سال قرار بود گروه سني زير 50سال كه بخش 
عمده اي از آنها را ميانساالن تشكيل مي دهند، در پاييز و زمستان سال جاري 
واكسينه شوند اما با سرعت گرفتن واكسيناسيون به واسطه رفع موانع وارداتي و 

روشن شدن تكليف واكسن هاي داخلي، ورق برگشت و تقرييا در پايان تابستان 
سال جاري، تعداد زيادي از ميانســال ها - بدون محدوديت سني- دوز اول 
واكسن خود را تزريق كردند. شايد يكي از علت هاي تغيير اين روند هشدارهايي 
بود كه از استان هاي مختلف داده مي شد و همه آنها حول اين مي چرخيد كه 

«سن مبتاليان و قربانيان كاهش پيدا كرده و به ميانسالي رسيده است.» 

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

تمام اشتباهات رايج ميانسالي در تغذيه
ميانسالي به معني كمتر غذاخوردن نيست؛ نرسيدن مواد الزم به 

بدن مي تواند عواقب سختي براي ميانساالن در پي داشته باشد

ميانسالي عالوه بر تغييرات ظاهري، طيف 
وسيعي از تغييرات دروني را هم به همراه 
دارد. يكي از مهم تريــن اين تغييرات، 
متفاوت شدن نوع نيازهاي غذايي بدن اســت. درصورتي كه به تغييرات 
ايجاد شده در بدن در دوران ميانسالي كه مرحله گذاري به سالمندي است، 
توجه نشود ممكن است افراد در معرض سوء تغذيه يا كمبود مواد معدني قرار 
گرفته و كيفيت زندگي آنها تحت تأثير قرار گيرد. براي مثال پژوهش هاي 
علمي نشــان داده اند 20درصد از افراد ميانسال و ســالمند به گاستريت 
آتروفيك مبتال مي شوند؛ نوعي بيماري گوارشي كه در آن التهابات مزمن به 
سلول هاي توليد كننده اسيد معده آسيب وارد مي كنند. كاهش اسيد معده 
منجر به كاهش جذب مواد مغذي و معدني مانند ويتامين B12، كلسيم، آهن 
و منيزيم در بدن خواهد شد. چالش بعدي مرتبط با تغذيه در ميانسالي كاهش 
ميزان كالري هاي مورد نياز بدن است. اين موضوع نوعي تغذيه نادرست را 
ميان افراد ميانسال در آستانه سالمندي ايجاد مي كند. بعضي از مواد غذايي 
بايد حين مصرف كالري كمتر،  به اندازه هميشــگي به بدن افراد برسند اما 
افراد به صورت انتخابي با صرف كالري كمتر،  از ورود اين مواد مغذي به بدن 
خود جلوگيري مي كنند. چالش ديگري كه افراد با باالرفتن سن با آن مواجه 
مى شوند كاهش حس تشــخيص حاالتي مانند گرسنگي و تشنگي است؛ 
فرايندي كه مي تواند افراد را در معرض كم آبي، كاهش وزن ناخواسته و ديگر 

عوارض جانبي در سنين باالتر از ميانسالي قرار دهد.

رژيم سالم، مختص ميانساالن نيست
زهرا رحماني، متخصص تغذيه معتقد اســت كه تغذيه ســالم را بايد در تمامي 
دوره هاي زندگي رعايت كرد. اين رفتاري است كه مختص يك دوره خاص نيست 
و پايبندي به آن مي تواند دوران سالمندي آرامي را براي افراد رقم بزند. به گفته او، 
راهكارهاي تغذيه اي متعددي براي جلوگيري از بروز مشكالت سالمتي در دوران 
ميانسالي و سالمندي وجود دارد و افراد در ميانسالي و با افزايش سن مي توانند با 
مصرف متنوعي از مواد غذايي و مكمل هاي غذايي نيازهاي تغذيه اي خود را رفع 
كنند. به گفته اين متخصص تغذيه، ميزان كالري مــورد نياز هر فرد به قد، وزن، 
حجم ماهيچه، ميزان فعاليت و بسياري از ديگر عوامل بستگي دارد. افراد با ورود 
به دوران ميانسالي و پس از آن سالمندي براي حفظ وزن سالم به واسطه كاهش 
فعاليتشان و كاهش حجم ماهيچه به كالري كمتري نياز دارند و درصورتي كه حجم 
كالري هاي دريافتي خود را هم اندازه دوران جواني نگه دارند، به سرعت دچار اضافه 
وزن خواهند شــد. اما اين به آن معني نيست كه ميزان مواد مغذي دريافتي بدن 
خود را كاهش دهند و برعكس بعضي از مواد مغذي بايد بيشتر از نياز دوران جواني 
به بدنشان برسد. رحماني مي گويد همين موضوع اهميت مصرف مواد تازه اي مانند 
ميوه ها و سبزيجات، ماهي و گوشت قرمز بدون چربي را در دوران ميانسالي افزايش 
مي دهد؛  البته براي افرادي كه مصرف اين مواد برايشان منع پزشكي نداشته باشد. 
مصرف اين مواد به افراد كمك مي كند بدون افزايش وزن مواد مغذي مورد نياز را 
دريافت كنند. به گفته اين كارشناس تغذيه، مواد مغذي كليدي در ميانسالي كه 
نبايد مصرف آنها را ناديده گرفت شامل منابع حاوي ويتامينD، كلسيم و ويتامين 
B12 است. همزمان افراد چه در ميانســالي و چه در دوره هاي ديگر زندگي بايد 
مصرف غذاهايي كه ارزش غذايي پاييني دارند، مانند غذاهاي مملو از مواد قندي 
يا كربوهيدرات هاي فرآوري شده را تا حد امكان كاهش دهند تا عالوه بر كاهش 
عوارض ظاهري سالمندي، از ابتال به انواع بيماري ها مانند ديابت يا بيماري هاي 

قندي جلوگيري كنند.

فيبر و پروتئين؛ كليد سالمت در سالمندي
به گفته اين كارشناس، افراد از 30سالگي به بعد در هر دهه حدود 3تا 8درصد از 
حجم ماهيچه هاي خود را از دست مي دهند و اين كاهش حجم مي تواند منجر به 
بروز ضعف عمومي شود. مصرف بيشتر پروتئين مي تواند به حفظ حجم ماهيچه ها 
و مقابله با ضعف بدن كمك كند. درواقع براساس نتايج پژوهش هاي علمي، روند 
كاهش حجم ماهيچه در افراد ميانســالي كه پروتئين روزانه بيشــتري دريافت 
مي كنند، نسبت به افرادي كه پروتئين كمتري دريافت مي كنند حدود 30درصد 
كمتر اســت. مصرف مكمل هاي پروتئيني هم مي تواند عالوه بر ميل كردن مواد 
غذايي مملو از پروتئين به كند شدن روند كاهش حجم ماهيچه ها در بدن كمك 

كند.
رحماني معتقد اســت كه در اين ميان براي رفع مشــكالت گوارشي در دوران 
ميانسالي يا هر دوره ديگري از زندگي، نبايد مصرف فيبرها را فراموش كرد. كاهش 
تحرك و افزايش احتمال مصرف دارو در دوران ميانســالي و سالمندي مي تواند 
احتمال بروز مشكالت گوارشي مانند يبوست را در افراد افزايش دهد. داشتن رژيم 
غذايي پر فيبر از پيش از ميانسالي مي تواند احتمال ابتال به بيماري هاي گوارشي را 
در دوران ميانسالي كاهش دهد. منبع غني فيبر در گياهان است و با مصرف مقادير 
كافي از حبوبات،  غالت كامل، ميوه ها و سبزيجات نشاسته اي- كه البته به واسطه 
كالري باالتر در مصرف آنها بايد احتياط كــرد- مي توان از فوايد فيبرها بهره  برد. 
به گفته رحماني، مصرف ســبزيجات پيش از وعده اصلي غذا، راهكار خوبي براي 

مصرف حجم بيشتري از سبزيجات و مصرف حجم كمتر كالري است.

ويتامين هاى D و B12 را دريابيد
اين كارشناس تغذيه با اشــاره به رواج كمبود ويتامينD ميان ايراني ها مي گويد 
در دوران ميانسالي بايد براي افزايش سالمت استخوان ها ميزان مصرف كلسيم و 
ويتامينD را هم افزايش داد. ويتامينD به جذب كلسيم بيشتر كمك مي كند كه 
اين قابليت در شرايطي كه بدن انسان با افزايش سن، ميزان جذب كلسيم را كاهش 
مي دهد، مي تواند بسيار مؤثر باشد. با افزايش سن، ميزان جذب ويتامينD توسط 
پوست به دليل نازك ترشدن پوست بدن كاهش پيدا مي كند و اين روند در نهايت 
به كاهش جذب كلسيم در بدن منجر خواهد شــد. مصرف مواد حاوي كلسيم و 
ويتامينD و استفاده از مكمل هاي غذايي با حجمي بيشتر از سنين جواني مي تواند 
اين كمبودها را جبران كند. منابع كلســيم و ويتامين D در مواد غذايي شناخته 
شده هستند؛ لبنيات، سبزيجات به رنگ سبز تيره و انواع ماهي ها. به گفته رحماني 
ويتامين B12 ماده ديگري است كه در آستانه باالرفتن سن بايد به فكر افزايش 
مصرف آن بود. اين ويتامين اگرچه در منابع غذايي متنوعي مانند ماهي و لبنيات 
وجود دارد، اما باالرفتن سن مي تواند بر ميزان جذب آن در بدن تأثيرگذار بوده و آن 
را كاهش دهد. از اين رو مصرف مواد غذايي غني شده از B12 يا مكمل هاي غذايي 
مرتبط مي تواند اين كمبود را جبران كند. مواد غذايي غني شــده با B12 حاوي 
ويتامين هاي متبلور شده است كه با پروتئين هاي غذا پيوندي ندارد. از اين رو افراد 
ميانسالي كه دچار كاهش حجم اسيد معده شده اند هم مي توانند به راحتي اين 

ويتامين را از غذاها جذب كنند.
پتاسيم، امگا 3، منيزيم و آهن ديگر موادي هستند كه به گفته اين كارشناس تغذيه 
مصرف آنها مي تواند با افزايش سن اهميت بيشتري پيدا كند و از بروز بيماري هايي 
مانند سنگ كليه، فشار خون، بيماري هاي قلبي، گوارشي و كم خوني جلوگيري 
كند. اگرچه به گفته رحماني بدن به راحتي مي تواند ايــن مواد غذايي را از رژيم 
غذايي مملو از سبزيجات،  ميوه هاي تازه و ماهي يا گوشت بدون چربي تامين كند 
اما افرادي كه رژيم گياه خواري دارند بايد براي تامين امگا 3 و آهن به مكمل هاي 

غذايي اتكا كنند.

برگ آخر

در پيك پنجم چه گذشت؟ 
ايران از معدود كشورهايي بود كه درگير پيك پنجم 
شد. در پيك پنجم،  جوان ها و ميانسال هاي بسياري 
كارشان به بيمارستان كشــيد و حتي جانشان را از 
دست دادند تا جايي كه در بعضي روزها آمار مرگ ومير 
ميانساالن از ســالمندان پيشي گرفت. در آن مقطع 
زماني، ايرج حريرچي، معاون سابق وزارت بهداشت 
در تحليل اين موضوع گفت: عمده مرگ ومير فعلي 
در پيك پنجم در كرونا و بستري در ICU مربوط به 
افراد غيرواكسينه و در رده سني 50 تا 60 سال است 
كه هنوز موفق به دريافت واكسن نشده اند. كم كم با 
همين اســتدالل، مرگ ومير در گروه سني پايين تر 
هم ســرعت گرفت و تعداد ميانساالن بستري شده 
در بخش مراقبت هاى ويژه افزايــش پيدا كرد. اين 
موضوع باعث شد كه برخي به اين نتيجه برسند كه 
كروناي دلتاي، كروناي جوانان و ميانساالن است اما 
ماجرا فقط اين نبــود و علت تغيير تركيب جمعيتي 

ابتال و مرگ ومير در پيك پنجم كشورمان، واكسينه 
شدن مسن ترها بود. مرداد ماه ســال جاري، معاون 
ســتاد كروناي تهران اعالم كرد كه آمار مرگ ومير 
در گروه هاي سني باال كاهش، اما در گروه هاي سني 
پايين به دليل تزريق نكردن واكسن، دو برابر افزايش 

داشته است.
نادر توكلي در گفت وگو با يك برنامه راديويي با اشاره 
به اينكه پيش از اين بيشترين آمار مرگ ومير به افراد 
باالي 60 سال تعلق داشت، گفت هم اكنون به دليل 
واكسيناسيون افراد مسن، اين آمار طيف هاي سني 
باالتر 50 درصد كاهش يافته، اما مرگ ومير در سنين 
بين 30 تا 50 سال به دوبرابر رسيده است. در واقع در 
پيك پنجم كرونا كه امروز فروكش كرده است، بيشتر 

قربانيان ميانسال ها بودند.

جوان تر مي مردند 
مهر سال گذشته ابوالفضل آفريده، مديركل درمان 

مستقيم سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد ميانگين 
سن فوت بيماران مبتال به كرونا در بيمارستان هاي 
تامين اجتماعي 69ســال اســت. ميانگين ســن 
مرگ ومير تا ماه ها حــول همين عدد مي چرخيد اما 
تابستان امســال صداي شــهرهاي زيادي قاعده را 
لغو كرد. براي مثال دكتر ســيدفرزاد جاللي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشــكي بابل مرداد ماه امسال تصريح 
كرد كه ميانگين ســني در موج پنجم كرونا نسبت 
به موج اول، 10ســال كمتر شده اســت، به طوري 
كه در مــوج اول به طور متوســط ميانگين ســني 
بستري شدگان 56ســال بوده كه در موج پنجم به 

46سال رسيده است.
29تير ماه در قم هــم اتفاق مشــابهي افتاد. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي اعالم كرد درگيري جوانان با اين 
بيماري قابل توجه است، ميانگين سن مبتاليان  به  40 
سال كاهش پيدا كرده است. به گفته اين مقام مسئول 
بسياري از اين مبتاليان در نهايت راهي بخش ويژه 

آوين آزادي
روزنامه نگار

حاال بعد از گذشت 
آن چند ماه 

تلخ، با گسترش 
واكسيناسيون 
اوضاع در ايران 
بهتر شده است. 

كادر درمان فرصت 
استراحت پيدا 

كرده اند و تخت هاي 
بيمارستان ها - تا 

حدودي - خالي تر 
شده اند. بيش از 
80ميليون دوز 

واكسن وارد كشور 
شده و بيش از 

55ميليون دوز به 
افراد (به طيف هاي 

سني گسترده) 
تزريق شده است

ميانگين سن قربانيان مبتال به ويروس چيني بين پنج تا ده سال در بعضي از شهرها كاهش پيدا كرده است 

ونا مي شدند. روايت هاي منتشر شده از شهر قم نشان واکاوی ارتباط میانسالی و کر
مي داد كه بيمارستان كامكار قم بسيار شلوغ بوده و 
ميزان سرايت بيماري به ويژه در بين جوانان بسيار 

افزايش پيدا كرده بوده.
او در آن زمان با بيان اينكه بيشتر تخت هاي بخش 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان كامكار توسط جوانان 
اشغال شده، توضيح داده بود: ميانگين سني بيماران 
در پيك پنجم كرونا در قم 40 سال است درحالي كه 
در پيك هاي قبلي اين ميانگين بين 50 تا 60 سال 

در استان بود.
اســتان فارس هم روزهاي مشــابهي را پشت سر 
گذاشته بود. شهريور امسال معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشكي شيراز ميانگين سني ابتال به كرونا در 
استان فارس را 30 تا 60 ســال اعالم كرد و گفت: 
ميانگين سن جانباختگان هم حدود 70 سال است.

عبدالرسول همتي يكشنبه با اعالم آخرين آمارهاي 
مربوط به كروناويروس در استان فارس در بازه زماني 
مورد بحث افزود: آمارها نشان مي دهد سن مبتاليان 
و جانباختگان ناشي از كرونا در فارس، نسبت به سال 
گذشته كاهش يافته، ميانگين سني بيشتر مبتاليان 
در سال گذشته 45 تا 46 سال و ميانگين سني فوت 

ناشي از كرونا در مدت مشابه، 75سال گزارش شد.
اين روند اگرچه بهبود پيدا كرده اما متوقف نشــده 
اســت. هفتم مهرماه امســال هم رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي كرمانشــاه از كاهش سن مرگ ومير 
كرونايي در اســتان از 64 ســال به 48 سال خبر 

داده است. 
محمودرضــا مرادي گفته اســت: هرچــه درصد 
واكسيناسيون در يك رده سني باالتر رفته، ميزان 
مرگ ومير در آن رده ســني كاهش يافته است و از 
جوانان و ميانساالن خواست كه هرچه سريع تر براي 
ايمن كردن خود در برابر اين بيماري هولناك نسبت 

به تزريق واكسن اقدام كنند.

بين 52 تا 82 درصد  ميانساالن
 واكسن  دريافت كرده اند 

حاال بعد از گذشــت آن چند ماه تلخ، با گســترش 
واكسيناسيون اوضاع در ايران بهتر شده است. كادر 
درمان فرصت استراحت پيدا كرده اند و تخت هاي 

بيمارستان ها - تا حدودي - خالي تر شده اند.
 بيش از 80ميليون دوز واكســن وارد كشور شده 
و بيش از 55ميليون دوز به افــراد (به طيف هاي 
سني گسترده) تزريق شده است اى كاش واكسن 
زودتر مى رســيد تا قربانيان ميانسال اين پاندمي 
ســياه كمتر مى بود؛ به خصوص كه بيشــتر اين 
افراد، سرپرســت خانوار بودند و بــه روايت آمار 
منتشــر شــده، 51هزار كودك تا كنون حداقل 
يكي از والدين خود را به واسطه كرونا ( كه عموما 

ميانسالند) از دست داده اند.
گفتنى است، 59 درصد از جمعيت ميانساالن 35تا 
39 ســاله، 65 درصد از جمعيت ميانساالن 45 تا 
49 ساله، 80 درصد از جمعيت 50 تا 54 ساله ها و 
82 درصد از جمعيت 55 تا 59 ساله و 98 درصد از 
جمعيت 60تا 64 ساله واكسن دريافت كرده اندكه 
البته آمار تفكيكى از اينكه هركدام چند دوز تزريق 

كرده اند هنوز اعالم نشده است.

میانسالی
اين شماره

راه فرار از بی خوابی ھای میانسالی
بي خوابي، يكي از مشكالت رايج دوره ميانسالي است و مي تواند به جسم و روان افراد ميانسال آسيب بزند 

خواب عميق با باالرفتن ســن براي 
عده اي به آرزو تبديل مي شود. هرچه 
افراد بيشــتر پا به ســن مي گذارند، 
 سحرخيزتر مي شوند و مدت زماني از روز كه مي توانند خواب عميق 
را تجربه كنند، كاهش پيدا مي كند. اين كم خوابي منجر به كاهش 
استراحت بدن و مغز شــده و مي تواند به مرور مشكل آفرين شود. 
براي مثال محققان سوئدي در مؤسسه كارولينسكاي استكهلم با 
بررسي داده هاي 4پژوهش علمي به اين نتيجه رسيدند كه افرادي 
كه در ميانسالي دچار اختالالت مرتبط با خواب مي شوند، بيشتر 
از ديگر افرادي كه خواب راحتي دارند ممكن اســت در سالمندي 
به اختالالت شــناختي و بيماري هايي مانند آلزايمر مبتال شوند. 
به گفته اين محققان، اختالالت خواب در ميانســالي ممكن است 
ناشي از اضطراب باال، مصرف بيش از حد كافئين يا الكل يا اختالل 
در عملكرد ساعت بدن باشــد و درصورتي كه افراد در ميانسالي 
دچار عوارض اين اختالل شــوند، يعني به سختي به خواب روند، 
نيمه شب از خواب بيدار شوند، صبح خيلي زود از خواب بيدار شوند 
و يا كيفيت خواب آنها پايين باشد، بايد براي رفع اين مشكالت به 

متخصص مراجعه كنند.
به گفته محققان دانشــگاه فني ملبــورن، راهكارها و راه حل هاي 
متعددي متناسب با نوع مشكلي كه افراد ميانسال در زمان خواب 
با آن مواجهند وجود دارد؛ از استفاده از داروهاي خواب آور گرفته تا 
رفتاردرماني شناختي و تغيير سبك زندگي،  حذف سيگار، تمركز 

بر سالم خوري و ورزش منظم.

چقدر خواب كافي است؟
واقعيت اين اســت كه هيچ معيار دقيقي براي تعريف ميزان كافي 
خواب وجود ندارد. ميزان كافي خواب ممكن اســت براي هر فرد 
متفاوت باشد. اما متخصصان متوسط 7تا 9ساعت در شب را براي 
اســتراحت بدن كافي مي دانند. با اين همه همانطور كه گفته شد 
ميانســالي مي تواند دوره جديدي از كم خوابي و بي خوابي را براي 
افراد به ارمغان آورد كه براي رفع آن راهكارهاي غيردارويي زيادي 

وجود دارد.
براي مديريت خواب در دوران ميانسالي ابتدا بايد بر آموزش نحوه 
خواب و بهبود بهداشت خواب متمركز شد. فضاي خواب مناسب، 
فضاي خوابي است كه به اندازه كافي تاريك و ساكت باشد و دماي 
آن پايين تر از 23درجه سلسيوس نگه داشته شود. تختخواب تنها 
بايد براي خوابيدن مورد استفاده قرار گيرد و از آن براي انجام ديگر 
فعاليت ها مانند كار يا بازي هاي ويدئويي استفاده نشود. پزشكان 
براي بهبود وضعيت خواب افراد مبتال به اختالل خواب ممكن است 
وضعيت فعاليت هاي جسماني افراد را بررسي كرده و تمرين هايي 
براي فعاليت بيشــتر افراد توصيه كنند. متعادل سازي وعده هاي 

غذايي و اســتفاده نكردن از محرك هاي بي خوابي مانند تنباكو و 
كافئين از ديگر راهكارهاي غيردارويي رفع بي خوابي است.

شيوه درمان غيردارويي ديگر شيوه «كنترل محرك» نام دارد. به 
اين معني كه افراد تنها زماني كه خسته هستند بايد به تختخواب 
بروند زيرا بيدار دراز كشيدن در تختخواب ممكن است بر كيفيت 
خواب اثر منفي بگــذارد. از اين رو اگر فرد بيــش از 20دقيقه در 
تختخواب بيدار بماند، بايد از جا برخاسته و خود را در فضايي جز 
اتاق خواب مشــغول به انجام كاري كند تا زماني كه دوباره خسته 
شود. عالوه بر اين، افرادي كه اختالل خواب دارند بايد از چرت ميان 
روز خودداري كنند و هر روز صبح خود را موظف كنند راس ساعتي 

مشخص از خواب برخيزند.
همچنين متخصصان به بسياري از افرادي كه از اختالالت خواب 
رنج مي برند توصيه مي كنند تا الگوي به خواب رفتن خود را ثبت 
كنند، به اين معني كه ســاعت به خواب رفتن، بيدار شدن، مدت 
زماني كه طول مي كشد به خواب بروند و ديگرالگوهاي مهم خواب 
خود را ثبت كنند. براســاس اين يادداشت ها پزشك ممكن است 
ساعاتي كه فرد در تختخواب به سر مي برد را محدود كند تا بهره وري 
خواب او به مرور افزايش پيدا كند. اين تكنيك محدودسازي خواب 
نام دارد و بهره وري خواب، نسبتي است كه ميان مدت زمان خواب 
و بيداري در طول حضور فــرد در رختخواب وجود دارد. زماني كه 
فرد بتواند بهره وري خواب خود را به 90درصد برساند، اجازه زودتر 
خوابيدن را به دست خواهد آورد. درمان نور روشن، تكنيك ديگري 
است كه از آن براي كنترل زمان خواب فرد استفاده مي شود. به اين 
معني كه افراد عصرها براي ديرتر به خواب رفتن خود را در معرض 
نور روشــن قرار مي دهند تا براي مدتي طوالني تر بيدار بمانند و 

ديرتر به خواب بروند.
جز اين درمان هاي غيردارويي، دوش گرفتن پيش از خواب، دوري 
از وسايل الكترونيك مانند تلويزيون و موبايل يك ساعت پيش از 
خواب، تبديل كردن اتاق خواب و تختخواب به منطقه اي مخصوص 
خواب و كمتر نوشيدن مايعات پيش از به خواب رفتن مي تواند در 

رفع اختالالت خواب مؤثر باشد.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

۳۰دقیقه حیاتی
پيشنهادهايي براي ورزش و تناسب اندام در ميانسالي

بر خالف تصور عامه، اهميت ورزش و داشتن اندامي متناسب 
در دوره ميانسالي بيش از هر زمان ديگري آشكار مي شود و 
داشتن تحرك در اين دوره سني مي تواند كيفيت زندگي را 
براي اين افراد بهبود بخشد. 30دقيقه ورزش سبك روزانه مي تواند بسيار كارآمد باشد 
و فرد را از نظر جسمي و روحي در وضعيتي ايده آل قرار دهد. در ادامه به برخي ورزش ها 
و اقداماتي كه در اين دوره سني مي توانند بدن را در وضعيت تعادل قرار دهند اشاره 

مي كنيم كه مورد توصيه همه كارشناسان سالمت و ورزش است.

انجام تمرينات سبك ورزشي روزانه
طبق تحقيقات انجام شده از سوي محققان 
و پژوهشــگران ثابت شده كســاني كه از 
دوره جواني و در ادامه در ميانسالي ورزش 
مي كنند و در كل تحــرك زيادي دارند در 
دوران ســالمندي كمتر دچار فراموشــي 
مي شوند؛ چرا كه تحرك داشــتن به ويژه 
انجام ورزش هاي هوازي به حفظ و تقويت 
دقت و قدرت ذهني كمك مي كند. نداشتن 
تحرك موجب مي شود تا خيلي از ميانساالن 
عالوه بر اينكه دچار اختالل در خواب شبانه 
مى شــوند گرفتار چاقــي و اضافه وزن نيز 
بشــوند. لذا بهترين توصيه اي كه مي توان 
براي اين گروه سني داشــت انجام روزانه 
ورزش هاي سبك است كه يكي از آنها انجام 
30دقيقه پياده روي در روز اســت كه اگر 
به شــكل منظم و صحيح آن انجام شود به 
مرور مي تواند موجب كاهش وزن، تنظيم 
خواب شبانه و افزايش نشــاط و باال رفتن 
روحيه فرد ميانســال شود. فقط 20دقيقه 
تمرين روزانه خطر ابتال به چاقي شــكمي 
در افراد و خطر شكســتگي استخوان ها را 

كاهش مي دهد.

فاصله بين تمرينات را حفظ كنيد 
ميانساالن بايد از انجام تمرين هاي مداوم 
جلوگيري كنند. براساس تحقيقي كه روي 
ورزشكاران انجام شد ابتدا آنها را به 3گروه 
تقسيم كردند: دســته اي كه غيرورزشي 
بودند، دســته اي كه تمرينات با شدت باال 
داشتند و دســته اي كه تمريناتي با شدت 
متوســط انجام مي دادند. مشاهده شد كه 
چربي بدني در گروهي كه تمرينات شدت 

متوســطي داشــتند به طور قابل توجهي 
كاهش يافته بود. عالوه بر اين، فشار خون 
سيستوليك و كلسترول مفيد نيز كاهش 

يافته بود.

انجام كارهاي منزل
با ورود بــه دوره ميانســالي ناخــودآگاه 
فعاليت هاي بيرون از منزل كمتر مي شود 
و بدن تمايل به اســتراحت بيشتري دارد. 
بي تحركي موجب مي شــود ميزان كالري 
دريافتي بدن متناسب با فعاليت ها نباشد 
لذا بهترين توصيه اين است كه فعاليت هاي 
داخل منــزل در ايــن دوره افزايش يابد. 
انجام كارهاي منزل مانند ظرف شســتن، 
رفت و روب، رســيدن به گل هــا و گياهان 
خانگي، بيــرون بــردن زباله هــا و انجام 
خريدهاي منزل موجب مي شود تا بخشي از 
كالري هاي دريافتي سوزانده شود و به عالوه 
ســطح انرژي بدن باال برود. انجام كارهاي 
فيزيكي سرو صداهاي ذهني را كه موجب 
ايجاد افسردگي و ازدياد تنش هاي رواني و 
به وجود آمدن افكار منفي مي شود كاهش  
و به فرد ميانســال انگيزه بيشــتري براي 
ادامه مسير زندگي مي دهد. در واقع در اين 
مرحله از زندگي فرد بايد روي سبك زندگي 
سالم تمركز بيشتري داشته باشد؛ چرا كه 
در مرحله بعدي قدم در دوره ســالمندي 
مي گذارد و به مراتب آسيب پذيرتر خواهد 
بود و توان انجام بسياري از كارها را نخواهد 
داشت اما در دوره ميانسالي با ورزش كردن 
و انجام يك ســري از كارهاي سبك روزانه 
مي تواند عضالت خــود را تقويت كند و با 
روحيه اي بهتر قدم در دوران پيري بگذارد.

شيوا نوروزي
روزنامه نگار
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مهدی طارمی باز هم گره گشاي تيم ملي شد؛ او براي ثبت گل پيروزي بخش مقابل امارات، طوري بازي كرد كه در پايان مسابقه توان برخاستن نداشت

جنگجوی  پیروز
 رسول بهروش

روزنامه نگار

ايران 1امارات 0

مهدي طارمي ســتاره اول اين روزهاي 
فوتبال ايران است؛ در عرصه باشگاهي، 
هر روز يك سورپرايز جديد دارد و در رده 
ملي، هر بار يك گره سخت را مي گشايد. افسون كردن مخاطب، حاال به 
كسب وكار او تبديل شده اســت؛ يك روز با قيچي برگردان معركه اش 
در اســتمفوردبريج و روزي ديگر با گل 40متري اش در ليگ پرتغال. 
بنابراين خيلي جاي تعجب ندارد كه تيم ملي بــا تك گل حياتي او به 
امارات از جهنم زعبيل گريخته باشد. داريم از بازيكني حرف مي زنيم كه 
بعد از پايان عمليات نجات، روي زمين دراز كشيد و حتي ناي بلند شدن 
نداشــت. طارمي حاال بهترين بازيكن مملكت است و غيراز اين، نشان 
مي دهد براي جاودانه كردن خودش بين بــزرگان تاريخ فوتبال ايران 

خيز برداشته است. اين روزها بازار تمجيد از مهدي داغ است و صد البته 
همه اينها حق اوست، اما شايد تحسين برانگيزترين بخش كار مهاجم 

بوشهري، تالش عملي براي پاسخ دادن به منتقدان باشد.
كاش همه آدم هاي اين سرزمين ياد مي گرفتند جواب مخالفان و منتقدان 
خود را با كار و تالش بيشتر بدهند. مهدي طارمي كم مسخره نشد، كم بد 
و بيراه نشنيد و كم آزار نديد. حتما خودش هم اشكاالت زيادي داشت كه 
زمينه را براي اين واكنش ها فراهم مي كرد. با اين حال اين پسر از يك جا 
فهميد كه چاره كار، رشد و ترقي است. او چسبيد به كارش و تبديل شد 
به الماس درخشاني كه اين روزها مي بينيم. پيام صادقيان يك محروميت 
دو ماهه را تحمل كرد و هميشه، حتي همين امروز كه در حضيض قمار 
و شرط بندي گرفتار شــده، زوال و سقوطش را به همان محروميت ربط 

مي دهد. مهدي طارمي اما بعد از محروميت چهار ماهه اش، تازه قد كشيد. 
او نشان داد از يك تيم عربي هم مي شود مسافر سربلند اروپا شد. او طي 
2 سال ونيم حضورش در اروپا، از 10ســال فرنگ نشيني سردار آزمون 
موفق تر بوده و جوري توانايي هايش را ثابت كرده كه بدون اغراق امروز 

پيراهن بزرگ ترين باشگاه هاي اروپا را هم براي او گشاد نمي بينيم.
راه برخورد با انتقادها، همين است كه مهدي طارمي نشان داد. با داد و 
قال و مظلوم نمايي و جريان سازي در رسانه ها و فضاي مجازي نمي شود 
»جو« را »گندم« نشــان داد. فوتبال و بيرون از فوتبال ندارد؛ بايد كار 
كني، زحمت بكشي و لياقتت را به همه نشان بدهي. وقتي خوب باشي، 
براي سرســخت ترين منتقدانت هم راهي جز تحسين و تمجيد باقي 
نمي ماند. طارمي به خاطر برخي تصميمات، رفتارها و جمالت اشتباهش، 

خيلي مواقع مورد انتقاد بوده اســت. حتي نويسنده اين مطلب هم در 
دسته كساني مي گنجد كه »فوتبال« طارمي را بيشتر از مرام و مسلكش 
مي پسندند. شايد حتي روز اول حضور طارمي در اروپا، تصور دل كندن 
او از حاشيه هاي جذاب داخلي و رســيدنش به موفقيت دشوار به نظر 

مي رسيد. 
با اين همه، كوشــش هاي بي وقفه مهدي و عزم جزم او براي موفقيت، 
همه محاسبات را به هم زد. حاال ستاره بي چون و چراي خط حمله ايران، 
فوتباليستي است كه براي رســيدن به اين نقطه زجر كشيده و عرق 
ريخته؛ بازيكني كه پيشرفت او حتي در ابعاد شخصيتي و حرفه اي هم 
محسوس است. بنابراين بايد به او احترام گذاشت، از تماشايش لذت برد 

و اميدوار بود دست نيافتني ترين قله ها را هم لمس كند. 
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تيم ملي ايران در ســومين بازي از ســومين مرحله مقدماتي 
جام جهاني، امارات را هم شكســت داد تا همچنان با 100 درصد 
امتياز باالتر از رقبا در صدر جدول قــرار بگيرد. مهدي طارمي 
دومين گلش را در اين رقابت ها زد، ســردار آزمون همچنان در 
طلســم گلزني ماند، دروازه ايران همچنان بسته ماند و به گواه 
آمارهاي متريكا، تيم اسكوچيچ بيشتر از 2 بازي قبلي موقعيت 

گل ايجاد كرد.

  شيب مثبت اميد گل
از لحاظ ايجاد موقعيت گلزني، بازي با سوريه ضعيف ترين بازي ايران 
در اين مرحله بوده اســت. ايران در تنها بازي خانگي اش سوريه را در 
حالي با يك گل برد كه به اندازه يــك گل موقعيت ايجاد نكرده بود. 
آمارهاي متريكا نشــان مي دهد اميد گل ايران در آن مســابقه فقط 
0/57بوده كه در مقابل اميد گل 0/36سوريه نشان دهنده اختالف كم 
2 تيم در آن مسابقه اســت. اما در بازي بعدي ايراني ها قدرت خود را 
كامال بر عراق ديكته كردند و اميد گل تيم ملي در آن مسابقه 1/78بود. 
پنجشنبه شب در بازي با امارات، تيم اسكوچيچ از اين عدد هم عبور 
كرد و با ايجاد اميد گل 1/83به يك گل و 3 امتياز رسيد. بخش زيادي 
از اميد گل ايران به خاطر پنالتي رخ داده روي مهدي طارمي بوده است. 
در فرمول هاي محاسبه اميد گل، هر ضربه پنالتي در حدود 0/7اميد 

گل شدن دارد.

  بيشتر از عراق، كمتر از سوريه
تيم ملي ايران در بازي با امارات بيشتر از بازي با عراق صاحب توپ بود 
و پاس هاي بيشتري هم ردوبدل كرد. تيم اسكوچيچ بازي قبلي را در 
حالي با 3گل برد كه كمتر از حريف صاحب توپ بود و در مالكيت توپ 
54به 46از عراق عقب افتاد. امــا در مقابل امارات، تيم ملي 53درصد 

مالكيت توپ داشــت و فقط يك گل به حريــف زد. تعداد پاس هاي 
ايران هم از 418پاس در بازي با عــراق به 487پاس در مقابل امارات 
رسيد. البته هر دوي اين اعداد پايين تر از حدنصاب 556پاسي است 
كه ايران در مقابل ســوريه ردوبدل كرد اما موقعيــت چنداني با اين 

پاس ها ايجاد نشد.

  الماس شماره9
بهترين بازيكن ايران در بازي با امارات باز هم مهدي طارمي بود كه در 
مقابل عراق هم بهترين بازيكن زمين لقب گرفته بود. زننده تك گل 
ايران در مقابل امارات با كســب يك پنالتي، 2 شوت داخل چارچوب 
و 7نبرد موفق در نهايت به نمره8/27رسيد تا بهترين بازيكن تيم ملي 
در اين ميدان باشد. طارمي در مقابل عراق هم يك گل زد، يك پاس 
گل داد و 2 پاس كليدي ارســال كرد تا نمره8/49 را از آناليزورهاي 
متريكا دريافت كند و در صدر همه بازيكنان ميدان قرار بگيرد. طارمي 
در بازي با ســوريه هم بعد از جهانبخش و عزت اللهي سومين بازيكن 

برتر ايران بود.

 طلسم سردار
سردار آزمون كه بهترين گلزن ايران در مرحله قبلي بود، در اين مرحله 
طلسم شده و هنوز هيچ گلي به ثمر نرسانده است. در بازي با امارات، 
پنالتي به دست آمده توســط طارمي به سردار سپرده شد تا شايد اين 
طلسم شكسته شود اما ســردار در ضربه پنالتي هم ناكام ماند. زننده 
7گل ايران در مرحله دوم، در 3بازي برگزارشده از مرحله سوم هيچ 
گلي نزده اما 2گل از 6گل ايران، حاصل پاس هاي او به مهدي طارمي 
بوده اســت. هماهنگي و درك باالي اين 2 بازيكن از يكديگر هر روز 
بيشتر مي شود و گل به امارات يازدهمين گلي بود كه سردار و طارمي 

در تيم ملي براي همديگر ساخته اند.

  صعود خيلي زودهنگام ايران و كره؟
وضعيت تيم هاي گروهA و جدول اين گــروه در پايان بازي هاي روز 
سوم نيز از نكات قابل توجه اين رقابت هاست. در اين گروه فقط ايران 
و كره جنوبي پيروز مي شــوند و 4تيم ديگر هنوز هيچ بردي كســب 
نكرده اند. اين در حالي است كه در گروه مقابل، فقط ويتنام هنوز پيروز 
نشده و 5تيم ديگر صاحب پيروزي هستند. در گروهB هنوز حتي يك 
مساوي هم اتفاق نيفتاده و هر 9بازي برنده داشته است. درحالي كه در 
گروهA نيمي از بازي ها مساوي تمام شده و فقط ايران است كه تساوي 
ندارد. اين اتفاقات باعث شده فاصله ايران و كره جنوبي با ساير تيم ها 
زياد شود و اگر شرايط به همين منوال پيش برود اين 2 تيم 4هفته به 
پايان رقابت ها صعودشان را جشن خواهند گرفت! 3هفته از بازي ها 
گذشته و اگر روند اين 3هفته در 3هفته بعدي هم ادامه داشته باشد، 
ايران بعد از 6بازي )يعني در پايان بازي هاي آبان ماه( صعود خواهد 
كرد. 69درصد از امتيازات ردوبدل شــده در گــروهA نصيب ايران و 
كره جنوبي شده است؛ 2 تيمي كه هفته آينده در تهران تكليف مقام 

اول گروه را در پايان دور رفت تعيين خواهند كرد.

بهروز رسايلي | در شــبي كه عجيب ترين اتفاقات ممكن درون 
زمين رخ داد و اميد و نااميدي بارهــا در وجودمان باال و پايين 
شد، تيم ملي كشورمان سومين مسابقه اش در مرحله انتخابي 
جام جهاني را هم در خانه امــارات برد و يك گام ديگر به مرحله 
نهايي نزديك شد. اين بازي مملو از اتفاقات مهم و جالب بود كه 
برخي از آنها مثل داســتان بازبيني اخراج شجاع خليل زاده، از 
حوادث نادر فوتبال اســت. در هر صورت خوشحاليم كه نتيجه 
نهايي به سود تيم كشورمان رقم خورد. چند نكته را در مورد اين 

مسابقه بخوانيد.

1  نقطه عطف بــازي ايران و امارات، بدون ترديد وتو شــدن اخراج 
شــجاع خليل زاده از زمين بازي بود. او اوايل نيمه دوم در پي متوقف 
كردن بازيكن حريــف در موقعيت تك به تــك كارت قرمز گرفت. 
بازبيني ويدئويي در گام اول تصميم داور وســط را تأييد كرد، اما در 
شرايطي كه حتي خود شجاع هم داستان را پذيرفته بود، بازبيني دوم 
روي احتمال آفسايد مهاجم امارات انجام شد و به شكلي معجزه آسا 

همه  چيز را وتو كرد. به اين ترتيب مفت و مسلم توپ در اختيار ايران 
قرار گرفت و همه  چيز به حالت قبل برگشــت. ايــن حجم از دقت و 
موشكافي از سوي VAR بسيار جالب بود؛ مخصوصا كه در اين فقره 
به سود تيم كشورمان هم تمام شد. شايد اگر در جام جهاني2014 هم 
از سيستم كمك داور ويدئويي استفاده مي شد، حتي تيم ملي ايران 
مي توانست آرژانتين را ببرد. به هر حال از اين اما و اگرها زياد است، اما 
حاال بايد خوشحال باشيم؛ هم به خاطر گره نخوردن بازي با امارات و 
هم به خاطر اينكه شجاع خليل زاده بازي با كره جنوبي را از دست نداده 
است. پر كردن جاي خالي اين بازيكن براي كادرفني كار راحتي نبود.

2  حقيقت آن است كه با وجود كسب پيروزي، نمايش تيم ملي ايران 
به ويژه در نيمه نخست چندان زيبا و چشمگير نبود. يكي از مهم ترين 
داليل اين اتفاق، تشــكيل اردوي تيم ملي بعــد از يك ماه و حضور 
بازيكنان در زمين تنها بعد از چند جلسه تمرين بود. شرايط ويژه اين 
دوره از مسابقات انتخابي جام جهاني طوري است كه نه ما و نه خيلي 
از ديگر تيم هاي آســيايي فرصتي براي برگزاري مسابقات دوستانه 
ندارند و اين مسئله كار را دشــوار مي كند. ما مهرماه هم بازي اول را 
برابر ســوريه خيلي خوب انجام نداديم، اما در ديدار دوم برابر عراق 
هماهنگ تر شديم و نمايش بسيار بهتري داشتيم؛ بنابراين مي توانيم 
اميدوار باشيم اين اتفاق تكرار شود و برابر كره جنوبي بهتر عمل كنيم.

3 يكي از بزرگ ترين مشكالت تيم ملي در برابر امارات، غرور كاذب 
بود. خدا خيرشان بدهد اين كارشناسان و پيشكسوتاني را كه كارشان 
فقط مصاحبه كردن و آســان جلوه دادن پيروزي بر رقباست. در اين 
چند روز آنقدر گفتند ما امارات را راحت مي بريم كه اين مسئله روي 
بازيكنان هم تأثير گذاشت و آنها حساسيت و سختگيري هميشگي را 
در نوع فوتبال شان نداشتند. وقتي هم دراگان اسكوچيچ و هم مهدي 
طارمي بعد از پايان بازي مي گويند از نمايش امارات غافلگير شده اند، 
اين يعني تعريف و تمجيدهاي آبكي و تحقيــر الكي تيم مقابل، كار 
خودش را كرده است. اين بار كه به خير گذشت، اما كاش ديگر هندوانه 
زير بغل ملي پوشــان نگذاريم. در اين مرحله هيچ مســابقه اي آسان 

نيست. مگر چند تيم با نتايج قاطع موفق به شكست رقبا مي شوند؟

4  برخالف اغلب مسابقات تيم ملي، وحيد اميري برابر امارات نمايش 
پرفروغي نداشت. بي گمان بخشي از اين مسئله به تعطيلي ليگ برتر 
مربوط مي شود. تصميم غلط و عجيب تعويق شروع ليگ21، نه تنها 
به پرســپوليس به عنوان تنها نماينده ايران در ليگ قهرمانان آســيا 
لطمه زده، بلكه حتي زهرش را به تيم ملي هم ريخته است؛ جايي كه 
بازيكناني مثل اميري و اميد نورافكن كامال خارج از فرم بازي نشــان 
دادند. آخرش ما كه متوجه نشديم شــروع ليگ چرا از اوايل مهر به 

اواخر اين  ماه موكول شد. اگر كسي فهميد به ما هم خبر بدهد! 

وي،  اي، آره!
  4نكته در مورد پيروزي كليدي تيم ملي در زعبيل
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قبول؛ براي خودت بازي كن

ديديد هيچ چيز غيرممكن نيست؟

حق پخش را هم دريابيد

قرعه كشي مسابقات ليگ بيست ويكم 
طوري است كه هر تيمي با نفت آبادان 
بازي مي كند، هفتــه بعدش بايد به 
مصاف استقالل برود. اين نكته براي 
خبرنگاران جالب بوده و در موردش از 
عليرضا منصوريان سؤال كرده اند. سرمربي 
نفت هم بــا ناراحتي جواب داده: »ما بــراي هيچ تيمي بازي 
نمي كنيم و كاري به اين حرف ها نداريم. ما فقط براي آبادان به 
ميدان مي رويم.« آفرين؛ چقدر حرفه اي و دقيق. آقا قبول. شما 
استانداردترين مربي تاريخ فوتبال جهان هستي و تمركزت 
فقط روي تيم خودت است، اما الاقل همانجا نتيجه بگير. كاري 
به استقالل و بقيه تيم ها نداشته باش، اما طوري عمل كن كه 
مثل تراكتور بعد از 5هفته عذرت را نخواهند يا مثل آلومينيوم 
در پايان همكاري، عليه ات بيانيه صادر نكنند. شما فكر خودت 

باش، استقالل گليمش را از آب بيرون مي كشد.

فرهاد مجيدي ايــن روزها از عملكرد 
مديرعامل استقالل رضايت دارد و 
اين چيزي است كه تا به حال كسي 
در تاريخ آن را نديده بود! مجيدي 
هم به عنوان بازيكن نارضايتي زيادي 
از مديران و مربيانش داشت و هزار بار با 
مصاديق مختلف عليه »آقايان« موضع گرفت و هم به عنوان 
مربي به اين رويــه ادامه داد. او با مديران قبلي اســتقالل 
مشكالت زيادي داشت و احترامي هم براي سلسله مراتب 
اداري قائل نبود. حاال اما فرهــاد ابايي ندارد كه از مصطفي 
آجورلو تمجيد كند و تصاوير خوشــحالي و خنده خودش 
را به انتشار برســاند. رضايت مجيدي از مديران استقالل 
بارديگر ثابت كرد در اين دنيا هيچ چيز غيرممكن نيست. 
فقط اميدواريم اين رضايت تا آخر فصل ادامه داشته باشد و 
باز با 4تا نتيجه ضعيف شاهد مصاحبه هاي آنچناني نباشيم!

اين روزهــا كه تغييــرات مديريتي در 
صداوسيما رخ داده، بيشتر توجهات 
هواداران فوتبال معطوف به روزنه هاي 
اميدي است كه براي بازگشت عادل 
فردوسي پور به شبكه3 باز شده است. 
اميدواريــم اين اتفاق خــوب رخ بدهد، 
اما مديران فدراســيون فوتبال و باشگاه ها حتما بايد نگاه هاي 
عميق تري داشــته باشــند و به عنوان مثال بحث حق پخش 
تلويزيوني را به طور جدي پيگيري كنند. پيش از اين، در دوره 
رياست عزت اهلل ضرغامي، فدراسيون وقت توانسته بود مبالغي 
هرچند اندك به عنوان حق پخش تلويزيوني دريافت كند. با اين 
حال در دوران روساي بعدي خبري از اين پول نشد و آنها به طور 
كامل زير همه  چيز زدند. حاال كه پيمان جبلي مسئوليت كار 
را بر عهده گرفته، حتما الزم اســت مذاكرات جديدي صورت 

بگيرد؛ شايد جواب داد. فوتبال به اين پول نياز اساسي دارد.

متريكا

با پيــروزي ايران مقابل امــارات، دراگان 

اسكوچيچ به دهمين برد متوالي اش همراه 10
با تيم ملي ايران رسيد و اين ركورد تاريخي 
را از آن خود كرد. هيچ سرمربي ديگري در 
تاريخ تيم ملي ايران به اين افتخار دست نيافته بود اما اسكوچيچ در همان 
10بازي اول روي نيمكت تيم ملي توانســت تعــداد پيروزي هايش را 
دورقمي كند. دراگان در 3بازي دوســتانه و 7مسابقه رسمي سرمربي 
تيم ملي ايران بوده و 8حريف مختلف را در اين مسابقات شكست داده 
است. ســوريه و عراق هركدام 2بار و ازبكســتان، بوسني، هنگ كنگ، 
بحرين، كامبوج و امارات هركدام يك بار مغلوب ايران شــدند تا ركورد 
10برد متوالي براي اسكوچيچ رقم بخورد. فقط 2بازي از اين 10بازي در 

ايران برگزار شده و 8بازي ديگر خارج از خانه بوده است.

بســته ماندن دروازه تيم ملــي در بازي با 

امارات، باعث ششمين كلين شيت متوالي 06
تيم ملي ايــران و پنجمين كلين شــيت 
متوالي عليرضا بيرانوند در دروازه اين تيم 
شد. تيم ملي در دوره اسكوچيچ فقط 2گل دريافت كرده كه يكي از آنها 
در بازي هاي دوستانه و گل دوم در بازي هاي رسمي بوده است. ايران در 
نخستين بازي دوســتانه تحت هدايت اسكوچيچ يك گل از ازبكستان 
خورد كه دروازه بان تيم ملي در آن مسابقه پيام نيازمند بود. پس از آن هم 
فقط يك گل ديگر در بازي با هنگ كنگ وارد دروازه ايران شد كه اين گل 
را بيرانوند دريافت كرد. در 10بازي اخير تيم ملي، بيرانوند 7بار درون 
دروازه قرار گرفته و پيام نيازمند فقط در همان بازي اول مقابل ازبكستان 
دروازه بان تيم ملــي بود. امير عابدزاده هم 2بــازي دروازه بان تيم ملي 

بوده است.

علي قلي زاده در بازي با امارات به عنوان يار 

تعويضي به زمين رفت تــا در هر 10بازي 10
تيم ملي تحت هدايت اسكوچيچ تعويض 
شده باشد! بازيكن شارلروآ حاال صاحب يك 
ركورد عجيب در تيم اسكوچيچ شده است. او در هر 10بازي تيم ملي بازي 
كرده اما در هر 10بازي هم تعويض شده است. اسكوچيچ در 8بازي اولي 
كه سرمربي تيم ملي بود قلي زاده را در تركيب اصلي قرار داد اما او هيچ گاه 
تا پايان بازي در ميدان نماند و در هر 8بازي تعويض شد. در 2بازي اخير 
يعني مصاف با عراق و امارات، قلي زاده از تركيب 11نفر اصلي خارج شده 
اما در هر دو بازي به عنوان يار تعويضي به ميدان رفته است. او مقابل عراق 
فقط در 3دقيقه پاياني بازي كرد اما در همان 3دقيقه گل سوم ايران را زد.

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازيتيم
59-5--33ايران

3127-321كره جنوبی
12-2112-3امارات
12-1-21-3لبنان
32-3-21-3عراق
21-1224-3سوريه

A جدول مقدماتی جام جهانی گروه

برنامه  بازي ها

17:00

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

2۵ آبان 1400 

۷ بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

9 فروردين 1401

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

ليگ برتر  - هفته دوم

ليگ برتر - هفته اول

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

پیكان - نفت مسجدسلیمان

ذوب آهن - استقالل

صنعت نفت آبادان - ذوب آهن

هوادار - پیكان

گل گهر سیرجان - تراکتور

تراکتور - صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران - فجرسپاسی

مس رفسنجان - پديده

پديده - آلومینیوم اراک

آلومینیوم اراک - فوالد خوزستان

فوالد خوزستان - پرسپولیس

فجرسپاسی - گل گهر سیرجان

استقالل - هوادار

پرسپولیس - نساجی مازندران

سپاهان - مس رفسنجان

پنجشنبه 6آبان 1400

سه شنبه 2۷ مهر 1400

 وحيد اميري در مقابل امارات به اندازه بازي هاي قبلي اش 
موفق ظاهر نشــد. بازي كم فروغ او و نورافكن نشان داد 
برگزارنشــدن ليگ داخلي چقدر اين بازيكن ها را از لژيونرها عقب 

انداخته است.

 اين هم كاپيتان دوم تيم ملي كه باز هم مثل بازي هاي 
قبلي در دقايق پاياني به زميــن آمد. كريم در دوره 
اسكوچيچ كامال به بازيكني ذخيره بدل شده اما نقش خودش 
را به عنوان يك بزرگ تر در خارج از ميدان به خوبي ايفا مي كند.

 ســردار آزمون، پنالتي بازي با امارات را از دست داد تا 
دقايق گل نزدنــش در تيم ملي به عدد 32۵ برســد. 
اســكوچيچ هم بعد از بازي به او دلداري داد تا براي گلزني در 

بازي هاي آينده آماده شود.

عكس خبر

شايد همين آبان صعود كنيم
در گروهA آسيا فقط ايران و كره مي برند و فقط ايران امتياز نمي دهد؛ با ادامه اين روند صعود اين 2 تيم خيلي زودتر از موعد قطعي خواهد شد
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از چند روز پيش خبر رســيده بود كه باشــگاه 
العربي قطر با فرشيد اســماعيلي توافق كرده و 
تنها اعالم رســمي اين انتقال باقي مانده است. 
با وجود اين نه تنها آن شــايعات ســروصداي 
چنداني به پا نكرد، بلكه حتي انتشــار گزارش 
قطعي و تصوير معارفه اسماعيلي با پيراهن تيم 

قطري هم موجب هياهوي چنداني نشــد. 
اين در حالي است كه در اين سال ها غالبا 

هر بازيكن ايراني كه از پرســپوليس و 
استقالل راهي كشورهاي عربي شده، 
در كانون حواشي بوده است. به شجاع 
خليل زاده نگاه كنيد؛ همينطور ترابي، 
نوراللهي، كنعاني زادگان، علي كريمي 

استقالل يا حتي روزبه چشمي و مهدي 
قائدي. باالخره عــده اي موافق و مخالف 
بوده اند و بر ســر دوگانه مشهور »پول- 

تعصب« حسابي بحث شده است. داستان فرشيد 
اسماعيلي اما فرق داشــت. او در سكوت كامل 
رفت و عجيب اينكه كمتر هواداري بابت جدايي 
اين بازيكن ابراز ناراحتي كرد. اين، ابهام بزرگي 

اســت كه خود اســماعيلي 
در خلوتــش بايــد در 
مــورد آن تامل كند. 
ترديدي نيست كه 

فرشيد اسماعيلي بازيكن بي استعدادي نبود و 
توانايي هايي داشت و دارد، اما او در اين سال ها از 
مسير حرفه اي گري فاصله گرفت و حاشيه هايي 
ســاخت كه جالب نبود. اگر اين بازيكن سرش 
را پايين مي انداخت و ســاده و راحت فوتبالش 
را بازي مي كرد، هم توفيق فني بسيار بيشتري 
پيدا مي كرد و هم مردم بيش از حاال دوســتش 
داشــتند؛ طوري كه براي تمديد قراردادش به 
باشگاه فشار مي آوردند و با انتشار خبر جدايي اش 
فضاي مجازي را به هم مي ريختند. اسماعيلي 
اما راه را اشتباه رفت و كار به جايي رسيده كه 
حاال وقتي خبر پيوستن او به العربي منتشر 
مي شود، گروهي از هواداران استقالل 
خدا را شــكر مي كننــد! نه تنها خود 
فرشيد بايد بيشتر در مورد اين اتفاق 
فكر كند، بلكه شرايط او مي تواند درس 
خوبي براي ســاير بازيكنان بااستعداد 
باشــد؛ اينكه بدانند فقط مهارت فني 
كافي نيست و مردم آن را در كنار انضباط و 

وقار مي پسندند.

با برداشته شــدن قانون عجيب منع استخدام بازيكنان 
خارجي در ليگ برتر كه منجر به افزايش قيمت بازيكنان 
داخلي شــده بود، حاال باشــگاه  هاي ايراني براي فصل 
جديد ســراغ خارجي ها رفته اند. يكي از اين باشگاه ها 
اســتقالل بوده؛ تيمي كه با جدايي دياباته دنبال مهاجم 
 مي گــردد. در همين راســتا چند روز پيش نشــريه

 Football-Rumours شايعه عالقه استقالل به 3بازيكن 
خارجي را منتشــر كرد كه بازتاب فراواني در رسانه هاي 
داخلي داشــت. براساس گزارش اين نشــريه، استقالل 
3 بازيكن خارجي را زيرنظر داشته كه اطالعات مختصري 

از آنها منتشر شده است.

  كريستوفر ويداگه فصل قبل وينگر باشگاه پياست گليويس 

لهستان بود و در ۸ بازي فصل جديد ليگ اين كشور هم 3گل 
زده و يك پاس گل ثبت كرده و ســابقه بازي در دي اســترادا 
اسلواكي، گرافشاپ و تيم زير ۲3 ساله هاي توئنته هلند را دارد.

  نوربــرت بالــوگ، مهاجــم تيم هونــود مجارســتان كه 
۱۹۷ سانتي متر قد دارد و در هال سيتي انگليس و پالرمو ايتاليا 

و آپوئل قبرس عضويت داشته است.
  ماركو فوتاكس، كه زماني مدنظر برانكو هم بود اما پيشنهاد 
پرسپوليس را نپذيرفت. اين آخري از بقيه گزينه ها محتمل  تر 
است چون بازيكن آزاد است و فعال تيمي ندارد. اين مهاجم سابق 

هايدوك اشپليت كرواســي، پورتسموث و 
بلكپول و لسترســيتي انگليــس و تيم دوم 
وردربرمن آلمان هم قدبلند است و قدش به 

۱۹۶ سانتي متر مي رسد. حاال پس از چند 
روز خبر رســيده اســتقاللي ها 

مذاكرات خوبي با گزينه سوم 
داشته اند و فاصله اي تا 

جذب او ندارند. حتي برخي از رسانه هاي داخلي خبر از سفر او 
به ايران در هفته جاري داده انــد. ماركو فوتاكس در بهمن ماه 
3۲ساله مي شود. اين مهاجم چپ پا در بوداپست به دنيا آمده و 
سايت ترانســفرماركت ارزش او را 400هزار يورو تخمين زده 
است. باالترين ارزشي كه او در اين سايت داشته به سال۲0۱5 
برمي گردد كه ۱.۶ميليون يورو قيمت داشته است. او 3 بازي هم 
در سال۲0۱4 براي تيم ملي مجارستان انجام داده و توانسته 
يك گل بزند. ماركو در تيم هاي زير ۲۱سال و زير ۲0سال هم 
عضويت داشته. آخرين باشگاهش ژاالگرژگي مجارستان بوده 
و آمارش ۶گل زده در ۱۶بازي است. او از سال۲0۱۹ از خارج 
برگشــته و مجبور شده در ليگ داخلي كشــورش بازي كند. 
بهترين آمار گلزني اش را در ۲فصــل حضور در هايدوك ثبت 
كرده كه ۲۹گل زده در 3۷بازي براي اين تيم در ليگ كرواسي 
بوده است. ماركو روي هم رفته  در ۲۷۷بازي رسمي در 
عمر فوتبالش موفق شده ۷۹گل و ۲۲پاس گل به 
نام خودش ثبت كند كــه ميانگين هر 
۱۹۱دقيقه يك گل را در 
۷3دقيقــه  ۱۸هزارو
حضورش در مسابقات 
مختلف  نشان مي دهد.

چرا كسي ناراحت نشد؟
سؤالي كه فرشيد اسماعيلي در خلوت بايد به آن فكر كند

جانشين شيخ انتخاب شد؟
ماركو فوتاكس مجارستاني بازيكني است كه 

گفته مي شود قرار است با ميانگين هر 191 دقيقه 
يك گل به استقالل بيايد

كشتی

2 فينال؛  دستاورد روز دوم

بعد از ناكامي 4كشــتي گير فرنگي  ايران در روز اول 
رقابت هاي جهاني نروژ2021، در روز دوم شــاگردان 
محمد بنــا عملكرد بهتري داشــتند و در اوزان 97و 

130كيلوگرم به فينال مسابقات جهاني رسيدند.

   حذف مرداني
مهرداد مرداني در وزن ۶0كيلوگرم پس از اســتراحت در 
دور نخست در دور دوم به مصاف رضوان آرنائوت از روماني 
رفت كه موفق شــد با نتيجه ۱۱بر 3پيروز شــود. مرداني 
براي رســيدن به نيمه نهايي در مقابل گئــورگ غريبيان 
از ارمنســتان قرار گرفت كه با عملكــردي دور از انتظار با 
نتيجه ۷بر صفر كشتي را واگذار كرد. در اين كشتي مربيان 
ايران يك چلنج اشتباه داشــتند كه در نهايت يك امتياز 
به حريف ارمنســتاني تقديم شد. در كشــتي هاي عصر با 
شكست كشتي  گير ارمنستاني در مقابل ويكتور كيبانوف از 

مولداوي، مرداني از دور مسابقات كنار رفت.

   سوم المپيك، فيناليست جهاني
محمدهادي ســاروي در وزن ۹۷كيلوگرم بــا اينكه قرعه 
سختي نســبت به ســاير ملي پوشــان ايران داشت طبق 
انتظارات ظاهر شــد و يكي پس از ديگري حريفانش را از 
پيش رو برداشــت و به فينال رقابت هاي جهاني رســيد. 
ساروي حدود ۲ماه پيش در توكيو توانسته بود مدال برنز 
المپيك را كسب كند و در دومين حضور خود در مسابقات 
جهاني يكي از مدعيان اصلي مدال محسوب مي شد. ساروي 
پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با يك كشتي 
حساب شده برابر آرتور سارگسيان از روسيه با نتيجه ۶بر 4به 
پيروزي رسيد. ساروي براي رسيدن به مرحله نيمه نهايي 
در مقابل مليا از گرجســتان قرار گرفت كه با نتيجه قاطع 
۹بر يك حريف گرجي خود را هم شكست داد و به مرحله 
نيمه نهايي رسيد. ســاروي براي رسيدن به فينال با نتيجه 
5بر صفر حريف ايتاليايي خود را شكست داد و امشب براي 
كسب مدال طال بايد روي تشــك برود. حريف ساروي در 

كشتي فينال، الكس گئورگيو از مجارستان خواهد بود.

   كرونا؛ ناجي سنگين وزن
علي اكبر يوســفي، كشــتي گيري كه اصال قــرار نبود به 
مسابقات جهاني اعزام شــود به فينال اين رقابت ها رسيد. 
محمد بنا سرمربي تيم ملي بعد از بازي هاي المپيك بدون 
برگزاري انتخابي در وزن ۱30كيلوگرم قصد داشت امين 
ميرزازاده را كه نماينده ايران در توكيو بود راهي مسابقات 
جهاني كند. ميــرزازاده در اردوي اول تيم ملي هم حضور 
داشت ولي براي حضور در مرحله دوم اردو، تست كروناي او 
مثبت شد و كادر فني بالفاصله يوسفي را به عنوان ملي پوش 
ايران در جهاني نروژ معرفي كرد. علي اكبر يوسفي دارنده 
مدال هاي طال و برنز اميدهاي جهان پس از اســتراحت در 
دور نخست، در دور دوم با نتيجه ۶بر يك مقابل اواساپيان 
از ارمنســتان به برتري رســيد و راهي دور بعد شد. او در 
كشتي دوم خود اسكار مارويك از كشور ميزبان را با نتيجه 
۲بر يك شكســت داد و به نيمه نهايي رسيد. يوسفي براي 
رسيدن به فينال در مقابل ياســماني فرناندز از شيلي قرار 
گرفت و اين كشتي گير تنومند و سرسخت را نيز با نتيجه 
۲بر يك شكست داد. يوسفي در فينال به مصاف كشتي گير 
ســنگين وزن روســيه خواهد رفت. ميخاين لوپز كوبايي 
دارنده 4مدال طالي المپيك و رضــا كايالپ ترك دارنده 
۱۱مدال جهاني و المپيك از غايبان سرشــناس اين وزن 
محسوب مي شوند. در تاريخ كشتي فرنگي، ايران فقط يك 
مدال برنز در اين وزن گرفته كه توسط بشير باباجان زاده در 

سال۲0۱۱ به دست آمده است.

  كالغ ها ثروتمند شدند
خاندان سلطنتي سعودي مالكيت باشگاه نيوكاسل را در دست گرفتند تا شايد 

تيمي كه امسال هنوز بردي نداشته در مسير تيم هايي مثل سيتي، چلسي و 
پاريس قرار بگيرد

محمد بن سلمان، وليعهد سعودي مدت هاست 
براي خريد يك باشگاه اروپايي بي تابي مي كند. 
تالش هاي او براي خريدن منچســتريونايتد از 
گليزرهاي آمريكايي نافرجام ماند اما او سرانجام 
توانست نيوكاسل را خريداري كند. خبر رسمي 
اين است كه 80درصد سهام اين باشگاه انگليسي 
به سرمايه گذاراني از عربستان سعودي فروخته 
شده است. با قطعي شــدن اين انتقال، دوران 
14ساله مديريت مايك اشلي در نيوكاسل به پايان 
رسيد و ليگ برتر انگليس رسما واگذاري باشگاه 
نيوكاسل به كنسرسيوم PIF عربستان سعودي و 
برادران روبن را اعالم كرد. BBC توافق واگذاري 
نيوكاسل را توافقي 300 ميليون پوندي براي در 
اختيار گرفتن 80درصد سهام باشگاه اعالم كرده، 
درحالي كه برخي منابع از واگذاري صددرصدي 
سهام كالغ ها )لقب نيوكاســل( به كنسرسيوم 
تحت حمايت عربستان با رقم 30۵ميليون پوند نيز 
خبر داده اند. برخي گزارش ها اخراج استيو بروس 
را نخستين اقدام مالكان جديد عنوان كرده اند. 
نيوكاسل كه بدون برد و با 3 امتياز از 7 بازي در رده 
نوزدهم جدول ليگ برتر قرار گرفته، در نخستين 

بازي عصر جديد خود روز 2۵ مهر، ميزبان تاتنهام 
خواهد بود. اكنون آنتونيو كونته، استيون جرارد و 
ادي هاو به اصلي ترين گزينه هاي هدايت باشگاه 
تبديل شده اند. از سويي ديگر تلگراف نام فرانك 
لمپارد و آرسن ونگر را نيز در كنار كونته و جرارد 

به عنوان ديگر گزينه ها قرار داده است.
حاال بــا ورود محمد بن ســلمان بــه عرصه 
باشــگاه داري، او با اختالفي فاحش نســبت به 
ديگران به ثروتمندترين مالك باشگاه هاي ورزشي 
در جهان تبديل شده اســت. ثروت افسانه اي 
وليعهد عربستان ســعودي به 320ميليارد دالر 
مي رســد كه در مقايســه با ثروت نفر دوم اين 
ليست يعني شيخ منصور اماراتي كه 23ميليارد 
دالر سرمايه  دارد، بيشتر به شوخي شبيه است. 
ديتريش ماتژيتس )ســالزبورگ - 1۵ميليارد(، 
آندره آ آنيلي )يوونتــوس - 11ميليارد(، رومن 
آبراموويچ )چلسي - 9.6 ميليارد(، فليپ آنشوتس 
)لس آنجلس گلكســي - 8.1 ميليارد(، استن 
كرونكه )آرسنال - 6.8 ميليارد(، ناصر الخليفي 
)پاري سن ژرمن - 6.۵ ميليارد(، ژانگ جينئونگ 
)اينترميالن - 6.2 ميليارد( و گوئو چوانگ چانگ 

)ولورهمپتون - ۵.2 ميليارد( در رده هاي بعدي 
ثروتمندترين مالكان باشــگاه هاي ورزشي در 

جهان هستند.
از 18 ماه گذشته اخباري مبني بر احتمال خريد 
باشــگاه نيوكاسل توســط صندوق سلطنتي 
عربستان سعودي كه تحت نظر محمد بن سلمان 
اداره مي شود به گوش مي رســيد اما اختالفات 
سياسي قطر و عربستان باعث شده بود همه  چيز به 
تعويق بيفتد. باتوجه به اينكه حق پخش بازي هاي 

ليگ برتر در اختيار شركت قطري بي اين اسپورت 
قرار دارد و به همين خاطر پخش بازي هاي ليگ 
انگليس در عربستان ممنوع بوده، مذاكرات براي 
انتقال سهام نيوكاسل براي مدتي به تعويق افتاده 
بود. پس از اعالم رسمي خبر واگذاري، ده ها تن از 
هواداران اين باشگاه قديمي در بيرون ورزشگاه 
سنت جيمز پارك دست به شادي و پايكوبي زدند. 
آنها اميدوارند نيوكاســل مثل منچسترسيتي، 
چلســي و پاري ســن ژرمن كه پيش از ورود 

ميلياردرها به اين باشگاه ها تيم هايي متوسط و 
حتي ضعيف بودند و سپس به قدرت هاي اصلي 
فوتبال تبديل شدند، در آينده اي نه چندان دور 
و به لطف ولخرجي ها و ريخت وپاش هاي مالكان 
جديد سري بين ســرها درآورد. البته ليگ برتر 
تضمين هاي قانوني را دريافت كرده كه پادشاهي 
عربستان سعودي، كنترل باشگاه نيوكاسل را بر 
عهده نمي گيرد اما همه مي دانند كه مالك اصلي 

نيوكاسل از اين پس بن سلمان خواهد بود.

 ايتالياي فاتح يورو به فينال ليگ ملت ها نرسيد و ركوردش را هم
 از دست داد. حاال اسپانيا براي قهرماني ليگ ملت ها 

بايد با فرانسه روبه رو شود

قهرمان جا ماند

مرحله نيمه نهايي رقابت هاي ليگ ملت هاي اروپا، جدال بين 
رتبه هاي باالي رنكينگ فيفا بــود. بلژيك با رتبه يك فيفا 
از فرانسه داراي رتبه چهارم كام بك خورد و اسپانياي رده 
هشتمي بر ايتالياي چهارم جهان و قهرمان اروپا غلبه كرد. 
به اين ترتيب ايتاليا و بلژيك به ديدار رده بندي ساعت16:30 
فردا در ورزشــگاه آليانس تورين راه پيدا كردند و فرانسه 
و اسپانيا هم ســاعت22:1۵ در سن سيرو براي جام مبارزه 
مي كنند. ايتاليايي ها با لباس جديدي كه تنها 72گرم وزن 
داشت، ديدار انتقامي نيمه نهايي يورو را در نيمه نهايي ليگ 
ملت هاي اروپا به ماتادورها باختند. اخراج زودهنگام بونوچي 
و چشم پوشي داور روي خطاهاي متعدد گاوي و تمارض هاي 
بوسكتس، باعث شد اسپانيا به جاي ميزبان به فينال ليگ 
ملت ها برود. اين بازي كه در سن سيرو، ورزشگاه اختصاصي 
ميالن برگزار مي شد، با صحنه  هاي اعتراض هواداران ميالن 
به دوناروما و پول پرست خواندن دروازه بان سابق اين تيم 
و دروازه بان فعلي پاري ســن ژرمن و تيم ملي ايتاليا همراه 
بود. آتزوري با 3 برد و 3 مســاوي باالتــر از هلند به عنوان 
صدرنشــين گروه خود راهي نيمه نهايي شده بود. اين در 
حالي است كه وضعيت اسپانيا بدتر بود؛ 3برد، 2 تساوي و 
يك باخت به اوكراين. برخالف اســپانيا كه توانست انتقام 

شكست در نيمه نهايي يورو را از ايتاليا بگيرد، بلژيك باز هم 
مثل نيمه نهايي جام جهاني2018 به فرانسه باخت و از رسيدن 

به فينال باز ماند.

   روند 3۷ بازي بدون شكست تيم ملي ايتاليا كه صاحب ركورد 
طوالني ترين روند شكســت ناپذيري در تاريخ فوتبال ملي بود، 
سرانجام متوقف شــد و اين تيم پس از ۱0۹۱روز طعم باخت را 
چشيد. ايتاليا آخرين بار در روز ۱0ســپتامبر۲0۱۸ به پرتغال 
باخته بود. 3۷ بازي، ۲۸ برد، ۹ تساوي، ۹3 گل زده، ۱۲ گل خورده، 
يك قهرماني يورو۲0۲0، صعود به نيمه  نهايي ليگ ملت هاي اروپا 
و شكستن ركورد بيشترين دقايق كلين شيت ملي با ۱۱۶۸دقيقه 

گل نخوردن، كارنامه ايتاليا در ۱0۹۱روز شكست ناپذيري بود.
   دوناروما پس از بيش از 5 سال سرانجام در يك ديدار ملي بيش 
از يك گل دريافت كــرد. ايتاليا هم براي نخســتين بار پس از 
ژوئن۲0۱۸ در يك ديدار بيش از يك بار دروازه اش باز شد. آخرين 
بار فرانسه در يك ديدار دوستانه موفق شده بود دروازه ايتاليا را 
بيش از يك بار باز كند )پيروزي 3 بر يك در آليانز ريويرا( كه در 

آن ديدار سالواتوره سيريگو درون دروازه ايتاليا قرار گرفته بود.
   با شكســت ايتاليا مقابل اســپانيا و توقف رونــد 3۷بازي 

شكســت ناپذيري آتزوري، حاال الجزاير با حفظ روند ۲۹بازي 
شكست ناپذيري در رقابت هاي مختلف، تنها تيمي است كه اين 
امكان را دارد تا ركورد آتزوري را با خطر روبه رو كند. بازي هاي 
بعدي اين تيم به ترتيب با نيجر )۲بازي(، جيبوتي، بوركينافاسو، 

سيرالئون، گينه استوايي و ساحل عاج خواهد بود.
   گاوي، هافبك بارســلونا به لطف لوئيس انريكه توانست نام 
خود را به عنوان جوان ترين بازيكن تاريخ تيم ملي اســپانيا ثبت 
كند. گاوي ۱۷سال و ۶۲روز، آنخل زوبيتا ۱۷سال و ۹ ماه و ۱۶روز 
و آنسو فاتي ۱۷سال و ۱0 ماه و 3روز، جوان ترين بازيكنان تاريخ 

تيم ملي اسپانيا بوده اند.
   امباپــه كه از انتقادات پــس از خراب كــردن پنالتي مقابل 
سوئيس در يورو دلخور بود، با زدن يك گل از روي نقطه پنالتي 
به بلژيــك، جبران كــرد. او حــاال در 50بازي ملــي ۱۸گل و 
۱3پاس گل به نام خودش ثبت كرده است. ستاره پاري سن ژرمن 
در مصاحبه اي گفته كه مي خواسته اين تابستان به رئال مادريد 

برود.
   كريم بنزما كه فصل را رؤيايي آغاز كرده و در ۱۱بازي، ۱۱گل 
و ۸پاس گل داشته، آغازگر كام بك فرانسه جلوي بلژيك بود. او با 
وجود 5.5ســال غيبت در تيم ملي به رده ششم بهترين گلزنان 

تاريخ تيم ملي فرانســه صعود كرد و از 3۱گل زيدان گذشت. او 
حاال با ۲ گل ديگر به ركورد 34گل داويد ترزگه مي رسد. تيري 
آنري )5۱(، ژيرو )4۶(، ميشــل پالتيني )4۱( و گريزمان )4۱( 

گل هاي بيشتري نسبت به كريم زده اند.
   فرانســه در هر ديداري كه كريم بنزما  موفق به گلزني شده، 
شكســت نخورده )به جز در ضربــات پنالتي در بــازي مقابل 

سوئيس(؛ 3۱ گل، ۲4 بازي، ۲۲ پيروزي و ۲ مساوي.
   ادن آزار طبق معمول مصدوم شد. كاپيتان بلژيك در سومين 
فصل حضورش در رئال مادريد همچنان در حســرت حضور در 
ال كالســيكو به ســر مي برد و احتماال با مصدوميت جديدش 
ال كالسيكوي دوم آبان را هم از دست مي دهد. تورگون آزار هم 
به دليل مصدوميت مچ پا به اين بازي نرســيده بود. مثل اينكه 

مصدوميت در خانواده آنها ارثي است!
   با گل زيبايي كه لوكاكو مقابل فرانسه به ثمر رساند، او و گرد 
مولر تنها بازيكن هاي اروپايي هستند كه موفق مي شوند قبل از 
۲۹سالگي، ۶۹گل ملي به ثمر برسانند. آمار روملو لوكاكو در ليگ 
ملت ها كه دومين دوره آن در حال برگزاری است، ۸بازي، ۱0 گل 
و يك پاس گل بوده است. او در 5۱ بازي آخر براي تيم ملي بلژيك، 

5۱ گل به ثمر رسانده است.
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خبر آخر

ليلي خرسند| ســايپايي ها دلخورند. واليباليســت هاي اين باشگاه براي 
نخستين بار به جمع 4تيم جام باشگاه هاي زنان آسيا رسيدند و چهارم شدند. 
حتي پوران  زارع ، مدافع مياني سايپا در تيم منتخب آسيا قرار گرفت اما روز 
جمعه كه تيم از تايلند به ايران برگشت، هيچ كدام از مسئوالن فدراسيون 
براي استقبال به فرودگاه نرفتند. مريم هاشمي، سرمربي سايپا به همشهري 
مي گويد: »قلب بازيكنانم شكست.« او گاليه هاي ديگري هم از فدراسيون دارد 

كه مهم ترين شان خط زدن زارع از تيم ملي است.
   ســايپا از 6بازي به 2پيروزي رســيد، نمايندگان فيليپين و 
قزاقستان را شكست داد، براي نخستين بار با جمع 4تيم اول رسيد و چهارم 
شد. با اين حال بعضي ها مي گويند چون نمايندگان چين و ژاپن نبودند، سطح 

مسابقات خيلي باال نبود.
سطح مسابقات مثل سال هاي قبل باال بود. تيم اول قزاقستان در واقع با تيم ملي  اين 
كشور به مسابقات آمده بود و يك بازيكن آنها هم در روسيه لژيونر است. تيم دوم 
قزاقستان هم قوي بود، بازيكنان آنها در سنگال و روسيه بازي مي كنند. فيليپين 
بازيكن آمريكايي داشت. بيشتر تيم ها قوي بودند. ما يك ماه ونيم تمرين داشتيم و 
آنها چند ماه تمرين كرده بودند. كشــورهاي ديگر براي جام ملت هاي آسيا آماده 
مي شدند و به همين دليل بازيكنان باشگاهي شان در تمرينات تيم ملي هم حضور 
داشتند. چين قهرمان المپيك است و اگر هم بود قرار نبود ما آنها را شكست بدهيم.
 تيم شما به عنوان نماينده ايران با تيم هايي كه سال هاي قبل اعزام 

شده بودند، چه تفاوتي داشت؟
تيم ما خيلي جنگنده بود. تا حاال سابقه نداشته تيم هاي ايراني از تايلندي ها ست 

بگيرند يا با امتياز 25-23 به پيروزي برسند اما ما اين كار را كرديم. قبال هدف اين 
بود كه تايپه و اندونزي را ببريم اما ما قزاقستان و فيليپين را برديم. مهم ترين مشكل 
تيم هاي ايراني، نداشتن خودباوري است ولي تيم ما به اين نتيجه رسيده بود كه 

مي تواند كار بزرگي انجام بدهد.
 تيم چه كمبودهايي داشت؟

ما در 2سال گذشته اصال بازي تداركاتي انجام نداده بوديم. فقط 2بازي با پيكان و 
تيم اسالمشهر انجام داديم كه خيلي به ما كمك نكرد، چون نوع بازي آنها با تايلند و 
قزاقستان خيلي متفاوت است. قسم مي خورم اگر دو سه بازيكن كمكي مثل مائده 
برهاني، رحماني و... داشتيم، مي توانســتيم بهتر كار كنيم. مهتا يحيي پور قبل از 
اعزام تيم مصدوم شد و ما به جاي 14بازيكن با 13بازيكن به مسابقات رفتيم. تست 
كروناي نگار كياني، ليبروي اول تيم ما هم مثبت شد و در 3بازي اول نبود. با اين حال 
تيم خيلي خوب بازي كرد. حتي نماينده كنفدراسيون آسيا گفت كه سال آينده 
ايران مي تواند جزو 3تيم اول باشد. ما سال ها زنگ تفريح بوديم ولي حاال روي تيم ما 

حساب مي كنند و من از اين بابت خوشحالم.
 تفاوت تيم شما با بقيه فقط در تعداد بازي هاي تداركاتي بود؟

روي نيمكت فقط من و دو مربي ديگر بوديم. ما نه بدنساز داشتيم و نه آناليزور. آنالين 
با ايران در تماس بوديم و مشورت مي گرفتيم ولي بقيه آناليز لحظه اي داشتند. سايپا 
هم مشكالت مالي دارد و اين مشكالت روي تيم خيلي تأثير مي  گذارد. ما حتي انتظار 

نداشتيم كه تيم اعزام شود. بقيه دوستان هم لطف كردند و كمك نكردند.
 منظورتان از دوستان، فدراسيون است؟

هيچ كس از فدراسيون براي استقبال به فرودگاه نيامد و قلب همه بازيكنان شكست. 

قبل از اعزام، فدراسيون مدام مي گفت سايپا به نمايندگي از ايران به مسابقات اعزام 
مي شود و در واقع تيم، تيم ملي است اما چطور آقاي داورزني )رئيس فدراسيون( 
براي استقبال از تيم جوانان كه نهم جهان شد، به فرودگاه رفت ولي به استقبال زنان 
سايپا نيامد؟ خانم محمديان )نايب رئيس فدراسيون( نمي توانست از روز جمعه اش 
بگذرد و براي حمايت از دختران به فرودگاه بيايد؟ فقط مسئوالن باشگاه سايپا از 

ما استقبال كردند.
 قبل از اعزام هم فدراسيون به تيم كمك نكرد؟

براي اردوي تيم خوابگاه مي خواستيم. هماهنگ كردند كه به كمپ چمران برويم و 
به جاي شبي 120هزار تومان براي اتاق ها شبي 100هزار تومان پرداخت كنيم. سالن 
تمرين هم خواستيم، گفتند براي هر يك ساعت ونيم بايد 500هزار تومان بدهيد كه 
قبول نكرديم. ما فقط از غذاي فدراسيون استفاده كرديم كه فاكتورهاي رستوران را 
هم باشگاه پرداخت مي كند. هيچ حمايتي نشديم ولي كاش دوستان هر چيزي كه 

در قلبشان مي گذرد، در كالم شان جاري شود.
 تيم شما چهارم شد ولي يك بازيكن در بين بهترين ها داشتيد.

بله، اتفاق خوبي بود. ولي نه من به عنوان مربي و نه بازيكنان در ايران ديده نمي شويم. 
من مربي تيم قهرمان ليگ هستم ولي چرا در سطح ملي به من تيم داده نمي شود؟ 
زارع از اردوي تيم ملي خط خورد، به قدري حالش بد بود كه يك ماه قرص مي خورد. 
زهرا بخشي ليبروي دوم ما هم همينطور. زارع بهترين مدافع شد و تايلندي  ها عكس 
بخشي را هم به عنوان يكي از بهترين بازيكن ها در بيلبوردهايشان گذاشته بودند. 
اميدواريم در واليبال اتفاقي بيفتد كه بحث هاي فني جاي ســليقه را بگيرد. اين 

كارهاي فدراسيون فقط باعث دلسردي ما مي شود.

قهرمانالمپيكواردميشود
  در سومين روز از رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان، محمدرضا گرايي امروز روي تشك مي رود

همه مقام هاي 
آسيايي ايران 

جام باشگاه هاي زنان آسيا از 
سال1999 برگزار مي شود و 
ايران از ســال2008 در اين 

مسابقات شركت مي كند.

2008: ذوب آهن )هشتم(
2009: سايپا )هشتم(

2010: ذوب آهن )هشتم(
2011: پرسپوليس )ششم(
2012: گيتي پسند )ششم(
2013: گيتي پسند )هشتم(
2014: متين ورامين )هفتم(

2015: دانشگاه آزاد )نهم(
2016: بانك سرمايه )پنجم(
2017: بانك سرمايه )ششم(

2018: پيكان )ششم(
2019: ايران شركت نكرد 

2020: برگزار نشد 
2021: سايپا )چهارم(
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مسئوالن فدراسيون واليبال از تيم سايپا كه براي نخستين بار در آسيا چهارم شد، استقبال نكردند. هاشمي، سرمربي تيم مي گويد بهترين بازيكن تيمش هم از تيم ملي خط خورده است 

محمدرضا گرايي، ميثم دلخاني و رامين طاهري 3نماينده كشتي فرنگي ايران 
در روز سوم مسابقات جهاني نروژ خواهند بود. امروز محمدرضا گرايي در حالي 
روي تشك مسابقات جهاني مي رود كه حدود 2 ماه پيش موفق شده مدال 
طالي المپيك را در اين وزن كسب كند. در ادامه با رقبا و شرايط كشتي گيران 

ايران در اين رقابت ها آشنا مي شويد.

 63كيلوگرم؛ ميثم دلخاني
هر 3 كشتي گير ايران در روز سوم مسابقات جهاني نروژ2021 قرعه مناسبي 
دارند. ميثم دلخاني در وزن 63كيلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور 
دوم به مصاف برنده كشتي آلمان و آمريكا مي رود. دلخاني در مسابقات جهاني 
قزاقستان 2019 ملي پوش ايران بود و نتوانست مدالي كسب كند. او مدال طالي 

اميدهاي آســيا و اميدهاي جهان را در كارنامه خود دارد. دلخاني در اين وزن 
جايگزين عليرضا نجاتي شده كه در المپيك عملكرد ضعيفي داشت و نتوانست 

مدالي كسب كند. كسب مدال در اين وزن براي دلخاني دور از دسترس نيست.

 67كيلوگرم؛ محمدرضا گرايي
محمدرضا گرايی در وزن 67كيلوگرم پس از اســتراحت در دور نخســت، در 
يك هشتم نهايی مقابل شيمويامادا از ژاپن كشتي مي گيرد. گرايي تنها طاليي 
كشتي ايران در بازي هاي المپيك توكيو براي كسب اولين مدال جهاني خود پا 
به مسابقات نروژ گذاشته است. او كه مدال طالي قهرماني آسيا و مدال طالي 
اميدهاي جهان را نيز در كارنامه خود دارد، در جهاني 2018 مجارستان عضو 
تيم ملي بود اما نتوانست مدالي كســب كند. روند صعودي گرايي در سال هاي 

اخير اين نويد را مي دهد كه اين بار با دست پر از مسابقات جهاني بزرگساالن به 
كشور بازگردد.

 87كيلوگرم؛ رامين طاهري
رامين طاهری در وزن 87كيلوگرم در دور نخســت به مصاف ميهاييل برادو از 
مولداوی می رود و در صورت برتری در يك هشــتم نهايی با برنده بی سلطانوف 
از دانمارك و آلن گترسيا از آمريكا مبارزه می كند. طاهري در جهاني قزاقستان 

ملي پوش ايران در وزن 87كيلوگرم بود اما نتوانســت مدالي كســب كند. 
دارنده 3مدال طالي قهرماني آسيا در سال هاي اخير بسيار مورد توجه 

محمد بنا بوده و بايد ديد چطور جواب اعتماد سرمربي تيم ملي را 
در مسابقات جهاني نروژ خواهد داد. كشتي گيران ايران در وزن 

87كيلوگرم 3بار فرصت داشتند سهميه المپيك توكيو را 
كسب كنند كه نهايتا موفق نبودند و تيم فرنگي ايران 

بدون نماينده در اين وزن راهي توكيو شد. يكي از 
آن 3فرصت كسب سهميه، توسط همين رامين 

طاهري از دست رفت.

 برنز تاريخي حسيني 
و هت تريك طاليي عباسپور

غزاله حســيني صاحب يك مدال تاريخي در وزنه برداري زنان 
ايران شد. در مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان كه در  جده 
عربستان در حال برگزاری است، حسينی در دسته 59 كيلوگرم 
مدال برنز گرفت؛ اولين مدال جهانی وزنه برداری زنان ايران در 
اين گروه سنی. حسينی در يك ضرب وزنه های 65، 71 و 74 

كيلوگرم را با موفقيت به ثبت رساند و ششم شد.
او در تالش اول حركت دوضرب، 82 كيلو را باالي سر برد. غزاله 
در تالش دوم برای 91 كيلو ناكام ماند اما در آخرين حركت، 94 
كيلو را به ثبت رساند تا صاحب مدال برنز رقابت هاي جهاني در 
دوضرب شود. در دسته 59 كيلوگرم نمايندگان تايلند و كلمبيا 
با مهار وزنه هاي 100 كيلوگرمي باالتر از حسيني قرار گرفتند. 

او در مجموع صاحب رتبه چهارم شد. 
حســيني در حالي صاحب يك مدال برنز در رده نوجوانان شد 
كه خرداد امسال هم يكتا جمالی در مسابقات قهرمانی جوانان 
جهان برای اولين بار به مدال رسيده بود. او در رقابت هاي جهاني 
صاحب 3 مدال برنز شد. پريسا جهانفكريان هم اولين زن وزنه 
بردار ايران بود كه ســهميه بازی های المپيك را گرفت اما به 
دليل جراحی شانه نتوانست در اين بازی ها حضور داشته باشد.

ديشب حسينی در حالی برای تيم زنان مدال گرفت كه در تيم 
پسران، 3 وزنه بردار نتوانسته بودند روی سكو بروند. در شرايطی 
كه انتقادات از تيم سعيدعلی حسينی و فدراسيون شدت گرفته 
بود، حســينی با برنزش نظرها را به خودش جلب كرد. بعد از 
برنز او عليرضا عباسپور ناجی تيم و فدراسيون شد. عباسپور با 

قهرمان دسته 81 كيلوگرم شد.او ركورد 328 كيلوگرم 
با ثبت ركورد 147 يك ضرب، 
181 دوضــرب و مجموع 
328 كيلوگــرم، 3 مــدال 
طالی يك ضرب، دوضرب 
و مجمــوع گرفت و عنوان 
قهرمانی را به دست 
آورد. او اوليــن 
تيم  نماينــده 
پسران بود كه 
روی ســكو 

رفت.

زنان سايپا از فد  راسيون دلگيرند
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بالتكليفيمادرانشاغلبهواسطهلغودوركاريها
با لغو دوركاري ها امكان اســتفاده از يك روز دوركاري در هفته براي 
بانوان شاغل ميسر شده است كه اين موضوع توأم با بالتكليف بودن 
بازگشايي مدارس مسائل بســياري ايجاد كرده است؛ ضمن اينكه با 
وجود كرونا  چطور فرزند خردسال مان را به مهدكودك بسپاريم كه 

امكان حضور در محل كار را داشته باشيم.
فهيميازتهران

6ماهقطعيتلفندرروستاهايوردوم،گاوميشبانوپيرسرایماسال
روستاهاي وردوم، گاوميشبان و پيرسرا از توابع ماسال در استان گيالن 
6 ماه است به دليل ســرقت كابل با قطعي تلفن ثابت مواجه هستند. 
بارها به اداره مخابرات ماســال مراجعه كرده و طرح مشكل كرده ايم 
كه عنوان مي كنند اســتان كابل تلفن ندارد و بايد از تهران خريد. آيا 
مردم مسئول تامين امنيت كابل هاي مخابرات هستند؟ آيا يك فرد 
روستانشــين تخصص مخابراتي دارد كه قادر به سرقت كابل تلفن 
باشد؟ پس معلوم است سارق اين كابل ها تخصصي داشته است. مردم 
چه گناهي دارند كه بايد تــاوان بي تدبيري ها را بدهند و تا چه زماني 

اين موضوع ادامه دارد.
اهاليروستايماسال

ساختمانسازيتبديلبهرؤيايمحالشدهاست
كارگر ساده اي هستم كه 2فرزند دانشــجوي دختر دارم. از 10سال 
قبل در حال ســاخت خانه هســتم، ولي نتوانســته ام آن را به پايان 
برسانم؛ درحالي كه دخترانم دم بخت شده اند. در و پنجره، سفيدكاري، 
سيم كشي برق و شيرآالت آن باقي مانده و با شرايط كنوني به هيچ وجه 
قادر به اتمام آن نيستم. واقعا تا چه زماني اين گراني و تورم بي سابقه 
ادامه دارد. به اميد اصالح امور به دولت كنوني رأي داده ام و اميدوارم 

سريع تر به اين وضع نابسامان ساماني بدهند.
عقباييازتهران

بهداددرختانچناركهنسالشهرستانشهرياربرسيد
درختان چنار كهنسال شهريار همه در معرض نابودي و خشكسالي 
هســتند. نه مردم آنها را آبياري و هرس مي كنند و نه شــهرداري به 
دادشان مي رسد و درواقع بي مهري عمومي شامل حال اين موجودات 
بي نظير شده است. از مسئوالن تقاضا داريم در اين مورد به صورت جدي 
و قبل از آنكه دير شود، وارد عمل شده و جهت حفظ اين سرمايه هاي 

حياتي اقدام كنند.
كامرانازشهريار

كالسهايدانشگاههاازنيمسالدومآغازشوند
آنگونه كه از اخبار استنباط مي شود تا بهمن واكسيناسيون به سقف 
70درصدي رسيده و با قوانين ســختگيرانه اي كه اجرا خواهد شد، 
اكثريت جامعه واكسن زده اند و زندگي به روال عادي باز خواهد گشت. 
تقاضا اين است كه بازگشايي كالس ها و دانشگاه ها تا آن زمان به تعويق 
بيفتد تا جلوي گردش ويروس هر چه بيشــتر گرفته و اين بيماري 
منحوس ريشه كن شود. به نظر مي رسد بازگشايي از ترم دوم بهترين 
راهكار باشد؛ زيرا هم اكنون در وضعيت شكننده اي هستيم و هرگونه 
تصميم شتابزده ای در رفع محدوديت ها به بهانه كسب ايمني جمعي، 
منجر به شكل گيري پيك جديد كرونا شده و نتيجه زحمات همه را در 

شكست دادن كرونا بر باد خواهد داد.
عسگريازتهران

ترويجفرهنگكتابخوانيفراموشنشود
با توجه به سرانه پايين مطالعه در كشــور و قيمت باالي كتاب ها به 
نسبت درآمد قشــر متوســط و ضعيف جامعه، بهتر است مسئولين 
مراكز كتابخواني با در اختيار قراردادن كتاب هاي دست دوم و اهدايي 
شرايطی را ايجاد كنند تا فرهنگ كتابخواني ترويج شود و همه بتوانند 

كتاب بخوانند و لذت ببرند.
سيفيازنهاوند

خريدليزينگيخودروبدترازنزولكردناست
خريد ليزينگي خودرو باليي اســت كه بدتر از نزول كردن اســت و 
به خصوص براي قشر متوسط و مستضعف بسيار نامناسب و مخرب 
است. اكنون چندين ســال اســت كه خودرويم بابت تأخير اقساط 
خودرويي كه ليزينگي خريده ام متوقف بوده و شــركت ليزينگ هم 
طلبش را به اجرا گذاشــته اســت.  فردي مانند من كه پايه حقوق 
2ميليوني دارد كه فقط به اجاره خانه و خورد و خوراك بخور و نمير 

مي رسد، چه كار بايد انجام دهد.
احمديازكرج

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

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

با مردم

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

يادداشت

پاسخ مسئوالن

شعارهفتهناجا؛پليس
هوشمند،امنيتپايدار

هوشمندســازي پليس به عنوان سازماني كه 
روزانه در مواجهه مستقيم با مردم بوده و همگام 
با دگرگوني هاي ســاختاري در امور اجتماعي، 
بايد به روز شده و از فناوري هاي نوين ارتباطي 
و الكترونيكي بهره گيرد، يكي از اركان جدايي 
ناپذير برنامه ريزي هاي ناجا در سال هاي اخير 

است. 
بر همين اساس، شاهد سطح جديدي از پويايي 
و شتاب در چرخه فعاليت هاي پليس هستيم. 
لزوم صرفه جويي در وقت و هزينه، تســريع و 
تسهيل در ارائه خدمات انتظامي، كوتاه شدن 
چرخه مراجعه مردم و رسيدگي به درخواست ها 
و از طرفي افزايش دسترسي به اينترنت و حجم 
باالي كاربران، پليســي هوشــمند و همگام با 
تكنولوژي هاي روز مي طلبد كه خوشــبختانه 
در ســال هاي اخيــر گام هاي بلنــدي در اين 
زمينه برداشته شده اســت. افزايش سامانه ها و 
ســايت هاي ارائه خدمات انتظامي به مردم در 
بستر اينترنت، تجزيه و تحليل آمارهاي سازماني 
با جديدترين نرم افزارها در راستاي كشف علمي 
جرائم، بهره گيري از پلتفرم هاي مختلف بررسي 
چرخه پرونده هاي ارجاعي از زمان تشــكيل تا 
رسيدن به نتيجه با هدف كاهش بار ماموريتي 
و افزايش توان دانشــي مديران، فرماندهان و 
كاركنان نيروي انتظامي، صرف فعل »خواستن« 

و»توانستن« دربدنه سازمان است.
از آنجا كه بهره منــدي از تجهيــزات به روز و 
هوشمندسازي ســازماني نه يك نياز كه يك 
ضرورت اســت، پليس نيز با اتخاذ تصميمات 
سنجيده، مناســب و از همه مهم تر به موقع و 
به هنگام، خود را در مســير هوشمندســازي 
قرار داده و در حال تبديل شــدن به ســازماني 
پيشرو و پيشــگام در اين زمينه است؛ چرا كه 
هوشمندسازي، استراتژي حكيمانه، آينده نگرانه 
و راهبردي محسوب مي شــود كه به سازمان، 
حياتي پرثمر داده و آن را از سكون و رخوت، دور 
مي سازد و اين همان رهيافتي است كه نيروي 
انتظامي در ســال هاي اخير آن را دنبال كرده و 
سرلوحه فعاليت هاي خود در راستاي رسيدن به 

»امنيت پايدار« قرار داده است.
ناجا سازماني اســت كه از يك سو در كنار و در 
تماس مستقيم با مردم بوده و درگير مسائل و 
روزمرگي هاي آنان اســت و از ديگر سو، هرنوع 
تغيير در ســبك زندگي و فعاليت هاي مردم، 
موجب تغييراتی در ماموريت هاي محول شده 
و اينجاست كه درصورت داشتن ساختار سنتي 
و وابســته به روندهاي قديمي، عقب ماندگي 
سازماني رخ داده، از تحول بازمانده و در نتيجه 
پيوند ميان شهروندان و پليس، گسسته شده و 
سرمايه اجتماعي نيروي انتظامي كه همان مردم 

هستند، از آن نااميد مي شوند.
كوتاه ســخن آنكه، ناجا به عنوان سازماني در 
مسير هوشمندسازي، از يك سو به دنبال برآورده 
كردن نيازهاي درون سازماني و از ديگر سو، در 
پي پاســخگويي به نيازهاي روز جامعه است. 
»دانش آفريني« يكي از جلوه هاي هوشمندسازي 
سازماني است كه پليس نيز قدم به وادي آن نهاده 
و در تالش اســت تا با »كسب دانش«، »تفسير 
دانش« و »توزيع دانش«، مديريت استراتژيك 
خود را در راستاي هوشمندســازي، به مرحله 
اجرا برساند كه در اين صورت  مي تواند در اجراي 
ماموريت هاي جديد، وظايــف محوله و حتي 
برخورد با جرائم جديد يك قدم جلوتر باشــد؛ 
پليس هوشمند، قابليت و مهارت تغيير نسبت 
به تغييرات پيراموني خــود را دارد و با دريافت 
اطالعــات و تكنولوژي مدرن، عــالوه بر حفظ 
ارتباط مســتمر خود با جهان اطراف و مردم، 
مي تواند ترجمان»پليس پاســخگو«، »پليس 
در تراز جامعه اسالمي«، »پليس خدمتگزار« و 

»پليِس مقتدرِ مهربان« باشد. 

اسرار سفر مرگبار 
2دوست به شمال

چند روز پس از گم شــدن جوان 
18ساله معلوم شد كه جسد وي پيگيري

در سواحل محمودآباد پيدا شده 
است اما دوست وي كه تا كنون اسرار سفرشان به 
محمودآباد را فاش نكرده بود، مدعي است كه او 

هنگام شنا در دريا غرق شده است.
به گزارش همشهري، هفتم مهر امسال خانواده 
پسري 18ســاله به اداره آگاهي تهران رفتند و 
خبر از گم  شدن پسرشــان دادند. آنها گفتند: ما 
ساكن تهران نيســتيم و در يكي از شهرستان ها 
زندگي مي كنيم. پسرمان آخرين بار براي ديدن 
يكي از دوســتانش كه چند ســال قبل با پسرم 
هم مدرســه اي بود راهي تهران شد. پسرمان با 
اين جــوان رابطه اي صميمي داشــت و آخرين 
بار به ما زنگ زد و خبر داد كه به تهران رسيده و 
پيش دوستش است. پس از آن به طرز عجيبي 
ناپديد شد و ديگر خبري از او نشد. حتي موبايلش 
هم خاموش بود و به دوستش كه زنگ زديم، وي 
گفت كه آخرين بار پسرمان به خانه او رفته و بعد 
براي انجام كاري از خانه او خارج شــده و ديگر 

برنگشته است.
خانواده پسر گمشــده ادامه دادند: ما از دوست 
صميمي پســرمان شــكايت داريــم و احتمال 
مي دهيم او باليي بر ســر وي آورده باشد. چون 
سابقه نداشت پسرمان بدون اطالع ما جايي برود.

ادعاهايمتناقض
وقتي گزارش ناپديد شدن پسر 18ساله مطرح 
شد، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي تهران مأمور 
رسيدگي به اين پرونده شدند. آنها در گام نخست 
سراغ دوســت صميمي پسر گمشده رفتند. وي 
وقتي در برابر مأموران قرار گرفت مدعي شد كه 
اطالعي از سرنوشت دوستش ندارد. او توضيح داد: 

من و جوان گمشده سال ها در يك محل زندگي 
می كرديم و در يك مدرســه درس مي خوانديم. 
اما او 2سال قبل به همراه خانواده اش به يكي از 
شهرستان هاي شمال غربي كشور رفتند تا در آنجا 
زندگي كنند. در تمام اين مدت من و دوستم با 
يكديگر ارتباط داشتيم و او هر وقت به تهران سفر 
مي كرد به خانه من مي آمد. آخرين بار هم او به 
ديدن من آمد و بعد گفت كه برايش كاري پيش 
آمده و رفت. پس از آن ديگر از او خبري نداشتم تا 
اينكه شنيدم خانواده اش از من شكايت كرده اند. 

اما من اطالعي از سرنوشت او ندارم.
پســر جوان اگرچه مدعي بود كه از سرنوشــت 
دوستش بي اطالع اســت اما با توجه به ظني كه 
مأموران به وي داشتند به دستور قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس پرونده بازداشت شد و تحقيقات از 
او ادامه داشت تا اينكه وي روايت ديگري را مطرح 
كرد و گفت با دوستش به يكي از شهرهاي شمالي 

سفر كرده و او احتماال در دريا غرق شده است.

كشفجسد
پس از دومين روايتي كه پسر جوان مطرح كرد، 
مأموران به اســتعالم از پليس شــهر مورد نظر 
پرداختند و معلوم شــد كه جسد جوان گمشده 
مدتي قبل در ســاحل آن شهر كشــف شده و 
چون هويتش مشــخص نشــده بود، به عنوان 
مجهول الهويه در پزشــكي قانونــي نگهداري 

مي شود.
سرنوشــت پسر گمشده مشخص شــده بود اما 
هنوز معلوم نبود كه چه اتفاقي براي وي رخ داده 
است. دوست او كه به عنوان مظنون در بازداشت 
به سر مي برد، روز چهارشــنبه گذشته بار ديگر 
براي تحقيق به دادســراي جنايي تهران منتقل 
شــد و وقتي پيش روي بازپرس پرونده نشست 

گفت: من دانشجوي رشته حسابداري هستم و 
در يك قنادي كار مي كردم. دوستم هم در يك 
قنادي در شهر خودشان مشغول به كار بود و ما از 
سال ها پيش كه در يك محله زندگي مي كرديم 
و هم مدرسه اي بوديم، ارتباط صميمي با يكديگر 

داشتيم.
وي ادامه داد: چند روز قبل از حادثه دوستم با من 
تماس گرفت و گفت كه قصد دارد به تهران بيايد 
تا در يك قنادي كار پيدا كند. مي گفت در تهران 
حقوق بيشتري دريافت مي كند و قرار شد براي 
سفر به تهران و جست و جوي كار به خانه ام بيايد. 
من هم به دليل اينكه خانواده ام در سفر بودند، تنها 
بودم. بيست و نهم شهريور ماه دوستم به خانه ما 
آمد. 2روزي در خانه ام بود و در اين 2روز براي كار 
به چند قنادي رفتيم و قرار بود پس از چند روز به 
او جواب بدهند. چون خانواده ام به شهرستان سفر 
كرده بودند به دوستم پيشنهاد دادم تا يك سفر 
كوتاه به شــمال برويم و قبل از آمدن خانواده ام 
برگرديم. او هم قبول كرد و باهم راهي آمل شديم 
و دوم مهر بود كه به محمودآباد رفتيم و وياليي 

اجاره كرديم.
وي گفت ســوم مهر براي شنا و تفريح به ساحل 
محمودآباد رفتيــم. هردو براي شــنا وارد دريا 
شــديم. من كمي جلوتر از او بودم. درحال شنا 
بودم كه ناگهان ديدم از دوســتم خبري نيست. 

يكباره غيبش زده بود و مــن از آب بيرون آمدم 
و به موبايلش زنــگ زدم اما خاموش بود. اطراف 
را گشتم ولی اثري از دوستم نبود. حتي از چند 
خانواده كه در آن اطراف بودند سراغش را گرفتم 
اما كســي او را نديده بود. بعد سراغ نجات غريق 
ساحل رفتم و پرس وجو كردم ببينم كسي دوستم 
را ديده يا نه اما هيچ كس اطالعي از او نداشت. با 
خودم گفتم شايد به ويالي اجاره اي برگشته است. 
به سرعت راهي ويال شدم اما آنجا هم نبود. دوباره 
به ساحل برگشتم و جست و جو را ادامه دادم. مردم 
مي گفتند شايد غرق شده باشد. با خود گفتم شايد 
به خانه اش برگشته است. با اين حال مي ترسيدم 
به خانواده اش زنگ بزنم و سراغش را بگيرم. وقتي 
هيچ اطالعي از سرنوشــت او به دســت نياوردم 
راهي تهران شدم و از ترسم به كسي حرفي نزدم 
تا اينكه خانواده اش از من شــكايت كردند و من 
زماني كه در بازداشت بودم، از افسر پليس شنيدم 
كه جسد دوستم در همان ساحل پيدا شده است.

وي ادامه داد: من نقشــي در مرگ او نداشتم و 
احتمال مي دهم زماني كه در دريا مشغول شنا 

بوديم، او ناگهان غرق شده است.
با وجود اينكه متهم خود را بيگنــاه مي داند اما 
بازپرس جنايي دســتور بازداشــت وي را صادر 
كرده تا مشخص شود علت مرگ جوان گمشده 

چه بوده است.

متهمپروندهميگويدكه

دوستشهنگامشنادر
درياغرقشدهاست

بازديدهايروزانهازاتصاالتآبوكوددهيدرختانطبقبرنامه
صورتميگيرد

روابط عمومي سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »مصرف كــود در پاي درختان و گياهان 
به منظور كاهش هدررفت آب« در ستون »با مردم« روز 30شهريور ماه 
پاسخ داده است: به منظور جلوگيري از هدررفت آب و جذب بهتر آن 
و عناصر غذايي، سياست نگهداري فضاي سبز در سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شــهر تهران در فصول مختلف توصيه كود و مصرف آن 
براساس نياز گياه و آزمون خاك، است. بر اين اساس، مصرف كود آلي 
به صورت كمپوست و به شــكل گرانول كه حاوي درصد بااليي ماده 
آلي و نيز عناصر غذايي پرمصرف و ريزمغذي هاست همه ساله صورت 
مي گيرد و در كنار مصرف اين كود آلي كه به بهبود رشد گياه و ريشه ها 
كمك مي كند، مصرف كودها به صورت تغذيه برگي )محلول پاشي( 
و نيز كودآبياري در برنامه ساالنه فضاي سبز قرار دارد. از آنجايي كه 
افزايش ماده آلي خاك ها نه تنها به بهبود جذب آب توسط گياه كمك 
مي كند، بلكه خصوصيات فيزيكي-شيميايي و زيستي خاك ها و در 
نتيجه رشــد گياهان را نيز ارتقا مي بخشد. پيشنهاد شهروند گرامي، 
همواره در تقويم ساالنه عمليات نگهداري فضاي سبز مدنظر بوده و 
خواهد بود. اقدام ديگر اين سازمان در راستاي كاهش هدررفت آب، 
بازديدهاي مستمر روزانه از شبكه هاي آبرساني و اتصاالت مربوطه در 
سطح مناطق و حفر و ترميم تشتك هاي آبخوري درختان با توجه به 
موقعيت استقرار آنان است. الزم به ذكر است درصورت بروز هرگونه 
مشكل در سيستم آبرســاني، در اســرع وقت تيم فني متخصص به 

موضوع رسيدگي مي كند.

پليس پايتخت در جست و جوي قاتلي است كه با ورود به كارگاه طالسازي، مرد طالساز را به ضرب 
گلوله به قتل رسانده و پس از سرقت ميليوني فراري شده است.

به گزارش همشهري، بامداد چهارشنبه چهاردهم مهرماه مأموران كالنتري 109بهارستان با قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران تماس گرفتند و خبر از جنايتي مســلحانه در يك كارگاه 
طالسازي دادند. به دنبال اين تماس، بازپرس جنايي تهران به همراه تيمي از مأموران آگاهي راهي 
محل جنايت كه زيرزمين يك ساختمان قديمي بود، شدند. تيم جنايي در آنجا با جسد مردي 56ساله 
مواجه شد كه با اصابت دو گلوله به سر و قفسه سينه اش به قتل رسيده بود. بررسي ها حكايت   داشت، 
ساختمان قديمي به دو بخش كارگاه كيف سازي  و كارگاه طالسازي تقسيم شده و هردوي آنها متعلق 
به مقتول است. مقتول حدود 15سال قبل كارگاه كيف سازي  و مدتي قبل هم كارگاه طالسازي را 
راه اندازي كرده و معموال سفارش ها را كه ثبت مي كرد براي آماده كردن آنها به كارگاه مي رفت. آخرين 
بار هم براي آماده كردن سفارش مشتريان خود به كارگاه طالسازي رفته بود كه با شليك گلوله به قتل 

رسيده و مقداري از طالهايي كه در كارگاه بود نيز سرقت شده بود.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه برادر مقتول نخستين فردي بوده كه با جسد مقتول مواجه شده 
و پليس را خبر كرده است. وي در تحقيقات گفت: برادرم آخرين بار به من گفته بود كه سه سفارش 
طال به مقدار 115گرم از مشتريانش گرفته است و مي خواهد به كارگاه طالسازي برود و سفارش ها را 
آماده كند. چون تعطيالت بود و خانواده اش به سفر رفته بودند،خواستم با او تماس بگيرم تا  اگر كمك 
الزم داشت به كارگاه بروم، اما هرچه به موبايلش زنگ زدم جواب نداد و بعد موبايلش خاموش شد. 
نگران شدم و به سمت كارگاه رفتم تا به او سري بزنم. وي ادامه داد: وقتي به مقابل كارگاه رسيدم، ديدم 
ماشينش در كوچه پارك شده است. به سمت كارگاه رفتم و هرچه زنگ زدم كسي باز نكرد. با كليد 
يدكي كه داشتم در را باز كردم و وارد حياط شدم اما هرچه برادرم را صدا زدم جوابي نشنيدم. ناچار 
شدم شيشه دريچه هواكش را بشكنم و بعد چراغ تلفن همراهم را به طرف كارگاه گرفتم و ديدم برادرم 
كنار رختكن افتاده است. وحشت زده به پليس و آتش نشاني زنگ زدم و درخواست كمك كردم. وقتي 
آتش نشاني و مأموران پليس رسيدند در ورودي را تخريب كردند. وارد كارگاه شديم كه با ديدن جسد 
غرق در خون برادرم متوجه شديم  او با شليك دو گلوله به قتل رسيده است. به گفته اين مرد، عامل 
جنايت پس از قتل برادرش، 115گرم طالي سفارشي مشتريان  و تلفن همراهش را نيز سرقت كرده 
بود. با اين اطالعات جسد مقتول به پزشكي قانوني انتقال يافت. تحقيقات تيم جنايي براي كشف اسرار 

اين جنايت مسلحانه نيز آغاز شده است.

مرد نظافتچي كه به طمع سرقت پول و طالهاي زن تنها او 
را به قتل رسانده و به قصاص محكوم شده بود، در يك قدمي 
چوبه دار از سوي اولياي دم بخشيده شد و به زندگي بازگشت.

به گزارش همشهري، بامداد 21آذرسال 97گزارش قتل زني 
در آپارتمانش در تهران به پليس اعالم شد. وقتي تيم جنايي 
در محل حضور يافت با جســد زني حدودا 55ساله روبه رو 
شد كه با شليك دو گلوله به قتل رسيده بود. دختر مقتول 
مي گفت كه مادرش به تنهايي زندگي مي كرده و شواهد نشان 
مي داد از محل جنايت مقداري پول و طال سرقت شده است.

بررسي وضعيت خانه مقتول و نبود آثار درگيري نشان مي  داد 
جنايت از سوي فردي رخ داده كه با مقتول آشنايي داشته و 
به راحتي وارد خانه اش شده و پس از قتل، دست به سرقت 
پول و طالهاي مقتول زده است. در اين شرايط تيم جنايي، 
تحقيقات خود را روي آشناياني كه به خانه زن تنها رفت وآمد 
داشتند، متمركز كرد و به مردي كه كارگر خدماتي بود رسيد.  
مرد آشنا به خانه زن تنها رفت وآمد مي كرد و كارهاي نظافت 
خانه او را انجام مي داد، اما مدتي بود كه ديگر از او خبري نبود. 
مأموران محل زندگي اين مرد را شناسايي كردند اما او آنجا را 
ترك كرده بود و كسي از محل جديد زندگي اش خبر نداشت. 
به همين دليل بود كه نام وي به عنوان نخســتين مظنون 
جنايت مطرح شد و در جريان تحقيقات درباره اين مظنون 
20ساله معلوم شد كه وي چند روز پس از جنايت به تركيه 
گريخته اســت. فرار او به تركيه احتمال اينكه وي قاتل زن 
تنها باشد را قوت مي بخشيد و در اين شرايط تحقيقات براي 

دستگيري وي آغاز شد.
15روز بعد از جنايت معلوم شد كه تنها مظنون پرونده دوباره 
به كشور برگشته و با اين سرنخ مأموران موفق شدند محل 
زندگي او را شناسايي و وي را دســتگير كنند. مأموران در 
بازرسي مخفيگاه متهم توانستند يك قبضه اسلحه كمري 
كشف كنند. شــواهد نشان داد اســلحه كشف شده همان 
اسلحه اي است كه مقتول با آن به قتل رسيده است. با كشف 
اسلحه ديگر شكي وجود نداشــت كه جوان 20ساله قاتل 
اســت. او وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران نشست به 
قتل اقرار كرد و درباره انگيزه اش گفــت: چندماه پيش در 
فضاي مجازي براي انجام كار در منزل آگهي منتشر كردم 
تا اينكه مقتول براي نظافت خانــه اش با من تماس گرفت. 
از آن به بعد هفته اي يك مرتبه بــه آنجا مي رفتم و كارهاي 
نظافت را انجام مي دادم. در همان رفت وآمدهاي اول بود كه 
فهميدم زن ميانسال مقدار زيادي پول و طال در خانه اش دارد 

و نقشه سرقت از آنجا را كشيدم. براي اجراي نقشه ام ابتدا با 
يكي از دوستانم در غرب كشور تماس گرفتم و از او خواستم 
برايم يك كلت كمري تهيه كند. چند روز بعد وقتي اسلحه 
را تحويل گرفتم براي نظافت به خانه زن ميانسال رفتم. آن 
روز با شليك دو گلوله او را به قتل رساندم و هرچه پول و طال 
در خانه بود را سرقت كردم و گريختم. متهم در ادامه گفت: 
حدود 70ميليون تومان پول به دست آورده بودم كه با بخشي 
از پول به دست آمده به تركيه سفر و چند روزي خوشگذراني 
كردم اما بعد به تهران برگشتم و ســرانجام دستگير شدم. 
متهم به قتل بعد از مدتي در شعبه ششم دادگاه كيفري پاي 
ميزمحاكمه رفت و به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده 
به تأييد قضات شــعبه 29ديوان عالي كشور رسيد و پرونده 
براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه اول اجراي احكام 
دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. در حالي كه مرد محكوم 
به قصاص در يك قدمي مجــازات اعدام بود و از طرفي طبق 
گزارش زندان، وي توبه كرده و از جنايتي كه مرتكب شده بود 
به شدت نادم بود، تالش تيم صلح و سازش دادسراي جنايي 
براي گرفتن رضايت از اولياي دم شروع شد تا اينكه سرانجام 
چهارشنبه هفته گذشته فرزندان مقتول به خاطر رضاي خدا 
و به حرمت سالروز شهادت امام رضا)ع( در شعبه اول اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و با بخشش قاتل 
مادرشان به او زندگي بخشيدند. به اين ترتيب مرد محكوم 
به قصاص از مجازات مرگ رهايي يافت تا به زودي از لحاظ 

جنبه عمومي جرم محاكمه شود.

سرباز نيروي انتظامي وقتي ديد مردي به داخل كانال 
آب سقوط كرده و در حال غرق شدن است براي نجات 
جان او داخل آب پريد اما نه تنها اين دو نفر، بلكه جوان 
ديگري كه سعي داشت سرباز و مرد جوان را نجات دهد 
هم جان خود را از دست داد تا اين حادثه پايان تلخي 

داشته باشد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه عصر روز دوشنبه 
گذشته رخ داد.  به گفته اهالي منطقه، آن روز  ماموران 
كالنتري 11 ورامين مردي را به اتهام حمل مواد مخدر 
بازداشت كردند. اين مرد اما هنگام انتقال به كالنتري، 

با خودروي خود تصميم به فرار گرفت. 
يكــي از ســربازان وظيفه شــناس كالنتــري به نام 
اميرحسين شهركی كه شاهد اين صحنه بود به تعقيب 

متهم پرداخــت و تالش كرد تا مانع فرار او شــود، اما 
متهم قصد داشت به هرقيمتي كه شده فرار كند. او با 
خودرواش می خواست از روي پلي كه روي كانال آبي 
در آن حوالي قرار داشت عبور كند. درست در همين 
لحظات بود كه خودروي او به داليل نامعلومي خاموش 
شــد. متهم از خودرو  پياده شد و تصميم گرفت با رها 
كردن آن با پاي پياده از روي پل عبور كند. همه چيز در 
يك لحظه اتفاق افتاد و متهم ناگهان پايش سر خورد و 
داخل كانال آب افتاد. عمق آب در آن منطقه زياد بود و 
متهم كه ظاهرا شناكردن نمي دانست شروع به دست 
و پا زدن در آب كرد. شدت جريان آب نيز از سوي ديگر 
باعث شد تا جان متهم تحت تعقيب به خطر بيفتد. در 
اين لحظات بود كه ســرباز فداكار پليس تالش كرد تا 

متهم فراري را از مرگ نجات دهد.
يكي از اهالي منطقه مي گويد: متهم فراري در كانال 
آب افتاده بود و دست و پا مي زد. به همين دليل سرباز 
پليس داخل آب پريد تا او را نجات دهد اما عمق و شدت 
جريان آب زياد بود و خوِد ســرباز هم جانش به خطر 

سرقتخونينازرئيسكانونوكاليكرمانشاه
پليس در تعقيب سارقان خشني است كه با حمله به رئيس كانون وكالي دادگستري كرمانشاه، وي را 
مجروح كرده و گوشي موبايلش را به سرقت برده اند. به گزارش همشهري، اين حادثه شامگاه پنجشنبه 
در محله نوبهار كرمانشاه اتفاق افتاد. شهرام كرمي، دادستان كرمانشاه گفت: شامگاه پنجشنبه چند 
جوان از بهروز رستمي، رئيس كانون وكالي استان تقاضا مي كنند تلفن همراه خود را در اختيارشان 
قرار دهد تا تماس تلفني بگيرند اما بعد با ضربات مشت و لگد و چاقو به او حمله كرده و ضمن سرقت 
گوشــي از آنجا فرار می كنند. وي ادامه داد: به  دنبال اين حادثه، رستمي هم به بيمارستان منتقل 
می شود كه خوشــبختانه هم اكنون حالش مساعد گزارش شده اســت. او از تشكيل تيم ويژه براي 
شناسايي و دستگيري متهمان خبر داد و گفت: با عامالن اين حادثه برخورد عبرت آموزي خواهد شد. 

فداكاري سرباز  پليس تا پاي جان

قتل مرد طالساز در كارگاهنظافتچي قاتل از قصاص گريخت

افتاد و هر دو نفر در حال غرق شدن بودند.
ســرباز و متهم در يك قدمي مرگ قرار داشتند و هر 
كدام براي نجات جانشان تالش مي كردند. تالشي كه 
بي ثمر بود و هر چه بيشتر دست و پا مي زدند بيشتر به 
مرگ نزديك مي شدند تا اينكه جوان ديگري با ديدن 
اين صحنه براي نجات آنها داخل كانال آب پريد. شاهد 
عيني حادثه مي گويد: يكي از جوانان اهل منطقه به نام 
محمد وقتي اين صحنه را ديد دوان دوان خودش را به 
كانال رساند و داخل آب پريد. او مي خواست سرباز و 
متهم را از مرگ نجات دهد اما فكرش را هم نمي كرد 
كه شدت جريان آب خودش را هم گرفتار كند. صحنه 
وحشــتناكي بود. 3 نفر در حال غرق شدن بودند و از 
دست هيچ كس كاري ساخته نبود و چند لحظه بعد 
آب هر سه نفر آنها را با خود برد و هيچ كس نتوانست 

هيچ نشانه اي از آنها پيدا كند.
به دنبال اين حادثه با حضور نيروهاي آتش نشــاني 

ورامين تالش براي پيدا كــردن پيكرهاي اين 3 نفر 
آغاز شد؛ اما تاريك شدن هوا كار جست و جو را سخت 
كرده بود. با اين وجود عمليات جســت وجو آغاز شد. 
از همان دقايق اوليه بعد از ايــن حادثه پنج تيم آتش 
نشانی، عوامل نيروی انتظامی، اورژانس، قاضی كشيك 
و بخشدار مركزی براي يافتن 3 حادثه ديده در تالش 
بودند تا اينكه چند ساعت بعد آتش نشانان توانستند 
پيكر يكي از قربانيان را كشــف كنند. محسن پارسا، 
مديرعامل آتش نشانی ورامين در اين باره گفت: پس از 
تالش ها و جست  و جوی تيم غواصی آتش نشانی، جسد 
يك نفر دوشنبه شب پيدا شد و در ادامه تالش ها جسد 
نفر دوم صبح  سه شنبه در داخل كانال آب كشف شد. او 
ادامه داد: پس از 20 ساعت عمليات آتش نشانی سومين 
پيكر كه متعلق به سرباز نيروی انتظامی بود نيز عصر سه 
شنبه در كانال انتقال آب قبل از تاالر وليعصر توسط 

غواصان كشف شد. 

سردارحسينرحيمی
فرمانده نيروی انتظامی تهران
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شواليه زبان عرب
چند سطر در سوگ آذرتاش آذرنوش و نقش يگانه اي كه در آموزش نوين زبان عربي داشته است

آنچه از زبان عربــي و آموزش زبان به ايران امروز رســيده، 
نوعي عربي سنتي اســت مبتني بر آنچه در مكتبخانه ها و 
مدرسه هاي علميه تدريس مي شد كه از مجموعه كتاب هاي جامع المقدمات آغاز مي شد 
و به الفيه ابن مالك و مغني اللبيب و كتاب هاي ديگر در بالغت و صرف و نحو مي رسيد. 
مجموعه كتاب هاي گوناگوني كه شــايد به مرور زمان يكي جايگزين ديگري مي شد اما 

همه شان ذيل الگوي سنتي آموزش عربي قرار مي گرفت.
آموزش ادبيات عرب در حوزه ها و مكتب هاي ســنتي در حقيقــت مقدمه اي بود براي 
آموزش هاي بعدي و فراگرفتن درس ها به ويژه كتاب هاي فقه و اصول، كه بيشتر به زبان 
عربي بودند و در حقيقت مقدمه اي بود براي آموختن دروس ديني. اگرچه ممكن بود كه 
طالب و آموزندگان در عربي به حد اعاليي از دانش برسند، زبان و ادبيات عرب در حقيقت 

خيلي وقت ها طريقيت داشت و موضوعيت نداشت.
در آموزش امروزين عربي در دانشگاه نيز تا زماني كتاب هاي سنتي مبنا قرار گرفته بودند؛ 
چه نسل نخست استادان دانشگاه تهران كساني بودند كه عربي را به شكل سنتي آموخته 
بودند و به كتاب ها و سبك آموزش قديم باور داشتند. دانشگاه ها، به ويژه دانشگاه تهران، 
نيم نگاهي به سبك آموزش عربي نوين داشتند اما آنچه تدريس مي شد در بهترين حالت 
تلفيقي از سبك ها و روش هاي ســنتي و امروزي بود. بودند كساني كه به دليل گستره و 
ژرفاي دانش شان در زبان عربي مورد تأييد و توجه فرهنگستان هاي عربي بودند و مدرك 
و تأييديه و عضويت افتخاري فرهنگستان هاي عربي مصر ، ســوريه و... را داشتند مثل 
سيدجعفر شــهيدي و دكتر مهدي محقق اما عمده دانش عربي آنها نيز از نظام سنتي 
آموزش عربي مي آمد اگرچه با شــيوه هاي 
نوين نيز بيگانه نبودنــد. بي ترديد نياز به 
روش هاي روزآمدي بــود كه به كار همه 
دانشجويان و آموزندگان زبان عربي بيايد.
در ايجاد و بسط و گسترش آموزش زبان 
عربي دانشگاهي به سبك و شيوه امروزي 
اصلي ترين نقش از آِن آذرتاش آذرنوش 
است. او پس از اخذ مدرك 
كارشناسي زبان و ادبيات 
عرب از دانشــگاه تهران 
براي ادامه تحصيل نه به 
كشورهاي عربي بلكه به 

فرانسه رفت و به قول خود عربي را در دانشگاه هاي فرانسه از مكتب خاورشناسان فرانسوي 
آموخت. بعد به ايران بازگشت و تالش كرد سبك و شيوه نوين آموزش عربي را جايگزين 
شيوه هاي سنتي يا شيوه هاي نيمه نوين آميخته با شيوه هاي سنتي كند. آذرتاش آذرنوش 
در طول سال ها تدريس در دانشگاه تهران و دانشگاه هاي ديگر شاگرداني پرورش داد كه 
آموزش عربي به سبك و سياق نوين را به دانشگاه هاي ديگر بردند. ميراث اصلي آذرتاش 
آذرنوش نهادينه كردن آموزش زبان عربي به ســبك و سياق تازه است. او براي تثبيت و 
فراگيري و تعميم شيوه نوين آموزش عربي به فارسي زبانان به تأليف كتاب هاي درسي 
دست زد كه هنوز هم از اصلي ترين منابع آموزش عربي به فارسي به شمار مي روند. كوشش 
اصلي او آموزش آسان زبان عربي براي كساني بود كه لزوماً خيلي از مقدمه ها را در عربي 

نياموخته اند و مي خواهند از نقطه صفر زبان عربي را آغاز كنند.
در دوره معاصر بيشتر ترجمه ها و تحقيق هايي كه از عربي به فارسي انجام شده، از متون 
ديني صورت گرفته و ناظر به حوزه دين بوده است. آذرتاش آذرنوش در كارنامه گزيده 
خود پژوهش ها و ترجمه هايي را در دستور كار خود قرار داد كه بيشتر ارزش تاريخي دارند 
و ترجمه و تحقيق آنها مسئله اهل دين و حوزويان نبوده است، ازجمله اثر ارجمند »چالش 
ميان فارسي و عربي در سده هاي نخست« ، »تاريخ زبان و فرهنگ عربي« ، بخش مربوط به 
ايران از »فتوح البلدان« بالذري ، »راه هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي«، 

»اطلس تاريخ اسالم« ، ترجمه »موسيقي كبير« فارابي و...
»فرهنگ معاصر عربي ـ فارســي« او كه اكنون رايج ترين فرهنگ در ميان همه كساني 
است كه عربي مي آموزند، مكمل كار او در آموزش نوين عربي است. فرهنگي كه برخالف 
فرهنگ هاي قديمي عربي به فارسي براساس ريشه ها ، اشتقاق ها ، فعل ها و وصف هايي 
كه از يك كلمه استخراج مي شوند نيست بلكه براساس ترتيب الفبايي واژه هاست و بسيار 

به كار نوآموزان و دانشجويان و كساني كه عربي را به شيوه نوين فراگرفته اند، مي آيد.
گستره و گوناگوني پژوهش ها و دانش هاي آذرتاش آذرنوش در مقام آموزگاري صاحب 
سبك و دانشمندي فرهيخته بسيار بيشتر از اينهاســت. چنان كه او پس از دريافت 
نشان شواليه به همشهري گفته بود: »بسياري از پژوهش ها و مقاالت او ذيل فرهنگ 
فرانسه قرار مي گيرد«. او برجسته ترين استاد بين المللي ايران در زبان عربي بود كه در 
مجامع بين المللي جايگاه ويژه اي داشت و كوشش ها و پژوهش هاي او در كنار استادان 
درجه يك زبان عربي در دنيا عرضه مي شــد كه بســياري از آنها به فارسي درنيامده 
است. همچنان كه شماري ديگر از پژوهش هاي او براي ايرانيان شناخته شده نيست 
ازجمله آنچه در حوزه زبان آرامي انجام داده است. ذكر كارنامه ارجمند او در چند سطر 
نمي گنجد اما به عنوان نكته آخر نبايد از تسلط او به زبان فارسي و فارسي پاكيزه اي كه 
در ترجمه هاي خود به دست داده است، گذشت. فارسي او بي ترديد الگوي 
همه فارسي زباناني خواهد بود كه در آينده مي خواهند دست به ترجمه متني 

از عربي به فارسي بزنند. 

امروز هشتمين رئيس سازمان 
صداوسيما كارش را آغاز مي كند  ارزیابیدورهعلیعسگري

حسام الدين سراج، خواننده موسيقي ايراني در سالگرد درگذشت محمدرضا شجريان از او مي گويد 

مطربعشق
نمي دانم چرا و چگونه يك انسان 
برگزيده مي شود كه قراراست 
حرف ها و رفتارهايي را در قالب 
آثار هنري دلنشــين وكرداري 
خالقانه بــه انســان هاي ديگر 
بياموزد؟  هميشه آوازهاي استاد 
شــجريان  برايم اعجاب انگيز بوده 
اســت.  انتخاب شعر مناسب،  تكنيك 
عالــي،  رنگ صداي دلنشــين،  ملودي 
كالم درست،  تلفيق عالي  و طراحي درست 
مضامين شعر در دســتگاه  و اين امر در اغلب 
اوقات به صورت بداهه اتفاق مي افتاد.  او در آواز ايراني 
شاهكارهاي بسياري خلق كرده است كه ساليان سال 
براي اهل دل و اهل ادب وهنر قابل استفاده خواهد بود. 
 اليه پنهان اين آثار، انتخاب رندانه اشعار عبرت آموز 
و اعتراض آميز بود.  اگر شــجريان نبود، شــايد حافظ 
و ســعدي و موالنا و بابا طاهر و نظامي و امثالهم ... آنگونه كه 
مي بايست امروز در دسترس نسل جديد باشد، نمي بود.  من بسياري 
از محفوظات ادبي خود را نظير غزليات حافظ و ســعدي و موالنا  ، 
دوبيتي هاي باباطاهر و... مديون ايشان هستم.  شجريان برگزيده بود. 
 لطف ومهر خداوندي بسيار شامل حال وي بود.  خداوند به او حنجره 

داودي عطا كرده بود.  هوش وخرد سرشــار 
براي انتخاب درســت و هوشمندانه مسير، 
به او تفويض شــده بود.  نمي گويم شجريان، 
تافته جدابافته بود.  نمي گويم منجي مذهبي 
ياپيشــواي اجتماعي بود؛  اما شجريان  يك 

انسان وارسته،  يك هنرمند فرهيخته،  يك معلم عاشق  يك روايتگر 
خردمند  و آوازخوان سوز و گداز مردمش بود.  مردي به متانت و وقار 
تاريخ ايران  وبه سختي و رنج نامردمي هاي زمان. اوهميشه بامردم 
بود، براي مردم خواند و نهايت تالشش، بيداري مردم بود.  هنرمندي 

كه عاشقانه معلمي كرد و  شجاعانه با جاهالن و مغرضان جنگيد. 
حمايت او از هنر حقيقي و اعتال و اشــاعه آن بسيار قابل توجه 
وبا اهميت اســت به نحوي كه مي توان گفت بخش عمده اي از 
موفقيت او در جلب و جذب دل هاست  ازاين رو و به داليل فراوان 
ديگر شجريان اســتاد بود ولقب اســتاد برازنده وجودش شد: 
 خسرو آواز ايران.  خداوند مهر آفرين مهر او را در دل مردم نهاد 
تا وقتي كه از عشق و حكمت و عرفان واتحاد مي خواند به گوش 
جان بنيوشند.  استادمحمدرضا شجريان پديده قرن معاصر بود. 
باشــد كه آثار او را چون گل هاي بهاري هر روز با صفا و طراوت 
بيشتر بشنويم وازآن درس مهر و معرفت و زيبايي بياموزيم.  او در 
حقيقت مطرب عشق بود و با آواي آسماني خود دل هاي مارا به 

بهشت عشق وزيبايي مي برد.

امروز )شنبه( مراســم معارفه و توديع رئيس رسانه 
ملي برگزار مي شود. قرار است پيمان جبلي به عنوان 
هشتمين رئيس صداوسيما سكان اين سازمان بزرگ 
را فعال براي 5سال در دست بگيرد؛ سازماني كه پيش 

از اين علي عسگري رياستش را برعهده داشت.

عليعسگريكهبود؟
عبدالعلي علي عســگري، به عنوان هفتمين رئيس 
صداوسيما، 4ماه بيش از 5سال بر اين سازمان رياست 
كرد. او پيش تر، مقام معاونت توسعه و فناوري رسانه 
اين سازمان را برعهده داشــت كه با روي كار آمدن 
محمدسرافراز از سمت خود كنار رفت.او تنها رئيس 
سازمان صداوســيما به شــمار مي آيد كه يك دوره 
مديريت 5ساله را به پايان رسانده و ماموريتش، تمديد 
نشده است. در ميان همه افرادي كه تا كنون و با حكم 
مقام معظم رهبري، رياست ســازمان صداوسيما را 
برعهده گرفته اند، تنها 2نفر، دوران رياست زير 10سال 
را تجربه كرده اند؛ يكي محمد سرافراز به مدت 18 ماه و 
ديگري عبدالعلي علی عسگري به مدت 5سال و 4ماه.

علي عســگري در اين 5ســال، رياســت 17شبكه 
تخصصي و اختصاصي در سيما را عهده دار بود.

بودجهوهزينهنيروها
نمي تــوان تمام مشــكالت رســانه ملــي را به پاي 
علي عسگري نوشت، اما سازمان در سال هاي اخير با 
مشكالت زيادي روبه رو بود و شيوع ويروس كرونا هم 
در توليد و مديريت برنامه ها و سريال ها كار را سخت تر 
كرد. اين مشكالت حواشي متعددي را چه در خروجي 
آنتن و چه در ديگر حوزه ها موجب شد. يكي از مواردي 
كه باعث اين مشكالت شده، فربه  ساختاري رسانه ملي 
است، از شمار نيروهاي صداوسيما در سال1400، آمار 
دقيقي وجود ندارد، اما مطابق گفته شهاب اسفندياري، 
رئيس دانشــگاه صداوســيما كه به عنــوان يكي از 
كانديداهاي رياست رسانه ملي نامش شنيده مي شد، 
شمار كارمندان در ارديبهشت۹۹، حدود 37هزار نفر 
بوده است. با اين حال رســانه ملي در تمام سال هاي 
اخير در حال بزرگ شدن و اســتخدام هرچه بيشتر 
نيروست؛ چراكه به گفته عزت اهلل ضرغامي، صداوسيما 
در سال۹3، با 33هزار نيرو تحويل داده شده و اين رقم 
به گفته شهاب اسفندياري در سال۹۹ به 37هزار نفر 
رسيده است. اين آمار در حالي اســت كه بسياري از 
كساني كه در صداوسيما كار مي كنند هنوز وضعيت 
ثابت و مشخص استخدامي و حتي قراردادي هم ندارند.

تعددانتخابمديران
در ميان روساي رسانه ملي و در دوره مديريت سرافراز، 
تصميمات ناگهاني وي حواشي ای ايجاد كرد؛ مانند 
تعطيلي چند شبكه ازجمله شما و تماشا، تعديل هزار 
نيرو در ماه هاي پاياني سال و اينكه سرافراز معتقد بود 
يك ساختمان براي رســانه ملي كافي است و مابقي 
ســاختمان هاي خارج از ســازمان را بايد به فروش 
رساند. اما رياست سرافراز چندان طول نكشيد و گفته 
مي شود با آمدن علي عسگري وضعيت هاي استخدامي 
و قراردادي ساماندهي شــد، اما حضور مديران بعضاً 
جنجالی آسيبي به روند مديريت شبكه هاي تلويزيوني 
و راديويي زد؛ مديراني كه گفته می شد از نزديكان و 
آشنايان علي عسگري بودند؛ به عنوان مثال مي توان به 
حضور حميد شاه آبادي، معاون هنري اسبق وزارت 
ارشاد در سمت معاونت صدا و بعدها سيما كه برادر 

خانم علي عسگري بود، اشاره كرد.

آغازحواشيوتصميمهايگرفتهشده
سال۹5 بود كه علي عسگري به سازمان آمد، اما اوج 
حاشيه هاي عملكردي وي در سال۹7 رخ داد. با آمدن 
علي فروغي به شبكه3 اتفاقاتي در اين شبكه رخ داد. 
يكي از آنها برداشتن برنامه نود از آنتن بود؛ برنامه اي 
كه سال ها عادل فردوسي پور مجري اش بود. البته علي 
فروغي تالش مي كرد تا بهترين توليدات و سريال ها را 
روي آنتن شبكه3 ببرد اما عمده آن  پخش مسابقات 
و برنامه هايي بــود كه با هزينه هنگفــت و حضور و 
دخالت اسپانسرهای مالي ساخته می شد و در نهايت 
همين برنامه ها با حضور چهره هاي سوپر استار سينما 
حواشي ای براي سازمان ايجاد مي كرد كه در سال۹7 

مي توان به مسابقه »برنده باش« اشاره كرد.

مشكليبهنامآگهي
مسئله آگهي ها نيز مختص دوران رياست علي عسگري 
نبوده و نيســت، اما نتيجه ايجاد انحصار در آگهي و 
همچنين اولويت باالي آگهي ها براي رسانه ملي، غلبه 
آگهي ها و بخش هاي بازرگاني رسانه ملي بر حوزه هاي 
محتوايي است كه در ســال هاي اخير اتفاق افتاده و 
حواشي متعددي را نيز دربرداشته است. نتيجه غلبه 
پررنگ بخش هاي بازرگاني بر آنتن، ماجراهايي مثل 
حواشي »پايتخت6« است كه از مسيري جز مسير 
معمول بررســي فيلمنامه هاي ســريال ها به آنتن 
رسيد و بسيار حاشيه ساز شد. لزوم داشتن اسپانسر 
براي حضور روي آنتن و ورود بازيگرها به عرصه اجرا 
و... از ديگر معايبي اســت كه بر اثر دخالت بازرگاني 
بر محتوا، در سال هاي اخير در رســانه ملي رخ داد. 
به نظر مي رســد يكي از مهم ترين چالش هاي رئيس 
جديد سازمان صداوسيما، كنترل مسائل مالي اين 
سازمان، چابك ســازي تدريجي رسانه ملي و حذف 
دخالت بخش هاي بازرگاني در محتوا در رسانه ملي 

خواهد بود.

حضورسوپراستارهادرمقاممجري
شايد بتوان گفت 5ســال رياست علي عسگري جزو 
ســال هاي پرتوليد برنامه ها و مســابقات تلويزيوني 
بوده و هســت. در اين دوره بيش از 30مسابقه توليد 
شد و از نكات قابل توجه مي توان به اچ دي شدن تمام 
شبكه هاي تلويزيون و 24ســاعته شدن ۹0درصد 
شبكه هاي استاني اشاره كرد. از برنامه هاي شاخص 
شــبكه هاي تلويزيوني كه در اين دوره توليد شــده 
مي توان به فرمول يك در شــبكه اول، محاكات در 
شــبكه 2، عصر جديد و فوتبال برتــر و زوجي نو در 
شبكه3، مسافران كهكشان و چراغ مطالعه در شبكه4، 
ورزشگاه، 5ستاره و نقد سينما در شبكه 5 اشاره كرد. 
شبكه هايی چون ورزش و افق هم شبكه هايي بودند كه 

توليد برنامه و مسابقه زيادي داشتند.

ريزشمخاطبانسريالهايتلويزيوني
ريزش مخاطبان تلويزيون به خصوص در سريال هاي 
تلويزيوني از ديگر مشكالت در دوران علي عسگري بود؛ 
هر چند توليد سريال ها باال بوده، اما به لحاظ كيفي، 
سريال هاي باكيفيت به انگشتان 2دست هم نرسيده 
است و جذب بيننده مستمر تلويزيون يكي از مواردي 

است كه بايد برايش برنامه ريزي كرد.

توليدبيشاز130سريال
در ســال هاي۹4و۹5 ميانگيــن توليــد ســريال 

در ســازمان 20مجموعه بوده و اين تعداد ســريال 
در ســال هاي۹6تا1400 افزايش داشــت. با اينكه 
شــيوع كرونا از اواخر سال۹8 مشــكالتي را ايجاد 
كرد، اما نكته جالب اين اســت كه در سال۹8 حدود 
32سريال توليد شد و سال۹۹ نيز تعداد توليد سريال 
به 28رســيد. بي شــك مي توان گفت كه در طول 
مديريت علي عسگري رشد توليدات سريال ها بيش 
از 100درصد بوده، اما نقد وارد شــده كيفيت پايين 

بيشتر اين سريال ها بود.

كارگردانانمشغولكار
البته يك نكته هم وجود دارد و آن حضور كارگردانان 
مختلف در تلويزيــون به خصوص در 3ســال اخير 
است. برخي از كارگردانان تلويزيوني بيشترين حجم 
همكاري را داشــتند و برخي هم توليد يك و نهايت 
2سريال را در سيما برعهده گرفتند. كيانوش عياري، 
سيروس مقدم، سعيد آقاخاني، جليل سامان، جواد 
شمقدري، هادي مقدم دوست، جواد رضويان و داوود 
ميرباقري هركدام پروژه هايي را داشــتند و از ديگر 
كارگردانان مي توان به مجتبي راعي، احمد كاوري، 
علي غفاري، احمد اميني، احمد معظمي، راما قويدل 

و... اشاره كرد.

سريالهايفصليوسريالهايپرهزينه
در اين ميان معاونت ســيما هم در دســتور كارش 
ســريال هايي را دارد كه هنوز توليدشان تمام نشده 
و برخي از پروژه هاي پرهزينه در توليد هســتند كه 
مي توان به »سلمان فارسي« داوود ميرباقري، »جشن 
سربرون« مجتبي راعي، فصل چهارم »از سرنوشت«، 
فصل دوم »روزگار جواني«، فصل دوم »نجال« و فصل 
پنجم »بچه مهندس« هم اشــاره كرد؛ سريال هاي 
فصلي كه توانســتند بينندگان خود را داشته باشند 
و نمونه موفق آن »نون.خ« آقاخاني بود و فصل هاي 
پاياني »پايتخــت« كه تقريبا با حواشــي به كارش 

پايان داد.

انتخاباتوبرنامههايغيرجذاب
در دوره رياســت علي عســگري، 2انتخابــات 
رياســت جمهوري، انتخابات مجلــس و انتخابات 
شوراهاي اسالمي ديده می شود، اما همچون دوره هاي 
قبل برنامه هاي انتخابات نتوانست جذابيت هميشگي 
را براي مردم داشته باشد. نشســت ها و برنامه هاي 
تخصصي ويژه انتخابات رياست جمهوري سال۹6 و 
همچنين سال1400، نشســت هاي تخصصي ويژه 
برنامه ســازان و برنامه هاي تخصصي ويژه انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي سال۹8 از عناوين و برنامه هاي 

سازمان در 5سال اخير بوده است.

عليعسگريدرراديو
در دوره رياســت وي، معاونت صدا همچنان مانند 
گذشته فعاليت خود را ادامه داد. بعد از نسرين آبرواني 
كه در دوران ســرافراز به عنوان معاون صدا انتخاب 
شده بود، شاه آبادي و بخشــي زاده مديريت معاونت 
را عهده دار شــدند. در اين دوره تنهــا موضوع قابل 
توجه اتمام و كامل شدن تغييرات در آرشيو آنالوگ 
به ديجيتال بود. البته بحث آرشــيوهاي سازمان و 
خارج شدن آن حتي از كشور يكي ديگر از موضوعاتي 
بود كه در اين دوره مي توان به آن اشاره كرد. در اين 
مدت همچنين قرار بود يك باشگاه راديويي نيز ايجاد 
شــود كه به نظر اين كار تنها در حد يك حرف بود و 

اجرايي نشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مهردادطبرسی
روزنامه نگار

مرزبان اصالت نقاشي
علي گلستانه و سلوك بي وقفه او در نقاشي امروز ايران

علي گلستانه، سلوك نقاشانه اي است كه در حاشيه نقاشي 
امروز، فارغ از خوش آمد زمانه و جريان هايي كه مي آيند و 
رايج مي شوند و كمي بعد مي روند، كار خود را مي كند و به تجربه هاي خود مشغول است. 
حاشيه اي كه وقتي پس از فرونشستن گردوغبار جريان هاي رايج به چشم مي آيد بخشي 
انكارناپذير از متن نقاشي امروز ايران است. علي گلستانه آرام كار خود را كرد، نه كسي جز 
دوستان نزديك او از بودن يا نبودن او در ايران خبر داشت، نه هيچ گاه نمايشگاه هاي او 
تحت پوشش ويژه رسانه ها قرار گرفت، نه صف هاي طوالني براي بازديد از نمايشگاه هاي 
او تشكيل شد. بيشتر از شصت سال آرام كار خود را كرد و همان قدر آرام عرصه را ترك كرد.
نمي توان نقاشي علي گلستانه را به سبك و مكتب خاصي محدود كرد. او در شصت سال 
سلوك نقاشانه اش به سبك هاي گوناگون نقاشي كرد. در مجموعه آثار او هم طراحي هاي 
بسيار به چشم مي خورد، هم نقاشي. در نقاشي ها نيز از طبيعت گرايي و منظره نگاري و 
طبيعت بي جان تا نقاشي پرتره و فيگوراتيو و... را آزمود. حتي بسياري از نقاشي هاي او 
انتزاعي به شمار مي روند و عماًل از هر ســبك  و مكتب و دوره اي مي توان نمونه هايي در 
نقاشي او يافت. علي گلستانه پاسدار و مرزبان اصالت نقاشي است و در جست و جوي لذت 
نقاشي است و كوششي است كه انگار هيچ گاه قرار نيست تمام شود. نقاش همواره در حال 
نقاشي است و آن قدر نقاشي مي كند و شكل ها و سبك هاي گوناگون را مي آزمايد كه روزي 

به كمال نقاشانه خود دست يابد. يعني مجموعه اي از منظره نگاري هاي طبيعت گرايانه و 
طبيعت بي جان ها و فيگورها در دوره اي درونمايه نقاشي هاي او مي شوند و در دوره هاي بعد 
به شكلي ديگر بازمي گردند و خط ها و رنگ ها و بازي هاي نور و سايه  و تركيب بندي هايي 
كه دغدغه اصلي هر نقاشي است و او بارها همه آنها را اجرا مي كند كه در شماري از اجراها 
به نقطه كمال نزديك شود. حاال كه پس از درگذشت گلستانه به كارنامه پربرگ و بار او نگاه 
مي كنيم مي بينيم كه در بسياري از كارها به كمال رسيده است و نمونه هايي به دست داده 

كه دست كم در نقاشي امروز ايران كسي به آنها دست نيافته است.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

عبدالعلیعلیعسكریمحمدسرافرازعزتاهللضرغامیعلیالريجانیمحمدهاشمیصادققطبزاده
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ائتالفهايحاشيهاي
عالوه بر ائتالف هاي باال، جرياناتي كه خود را نمايندگان جنبش اعتراضي اكتبر ســال2019 مي دانند نيز بيش از 8ليست 
انتخاباتي براي حضور در پارلمان معرفي كرده اند؛ ازجمله ليســت هاي »مي آيم كه حقم را بگيرم« و »امتداد«. البته انتظار 
مي رود اين جريانات به دليل عدم اجماع بر ســر يك ليست واحد و همچنين تحريم گســترده حاميان شان، توفيق قابل 

مالحظه اي در انتخابات نداشته باشند.

كيوسك

 سرانجام زنگ اول پنجمين انتخابات 
پارلماني عراق از زمان سقوط صدام به گزارش

صــدا درآمــد؛ انتخاباتــي كــه براي 
نخســتين بار طي نزديك به 2دهه گذشته، زودتر از 

موعد مقرر برگزار مي شود. 
بسياري از رسانه ها و تحليلگران عراقي معتقدند اين 
انتخابات از ســاير رخدادهاي دمكراتيك مشابه در 
عراق طي سال هاي گذشته متفاوت است و مي تواند 
تأثيري سرنوشت ساز بر آينده اين كشور عربي داشته 
باشــد. علت برگزاري زودهنگام انتخابات پارلماني، 
اعتراضات بي ســابقه شــهروندان عراقي است كه از 
سال2019 فضاي سياســي اين كشــور را به كلي 
تحت الشعاع خود قرار داده است؛ اعتراضاتي كه منجر 
به سقوط دولت وقت)به رياست عادل عبدالمهدي( و 
روي كار آمدن مصطفي الكاظمي براي رياست دولت 

موقت در بغداد شد. 
شعار واحد معترضان عراقي طي اين  2سال »تغيير« 
بوده است؛ تغييري كه به رغم گذشت 2دهه از سقوط 
صدام، به دليل ناكارآمدي دولت هاي متوالي و البته 
فساد اقتصادي گســترده همچنان دور از دسترس 
است. بر اين اساس بســياري از عراقي ها اميد دارند 
اين انتخابــات، مقدمه اي براي شــكل گيري تغيير 
در ســاختار سياســي عراق و متعاقبا بهبود شرايط 

معيشتي در اين كشور شود.
البته ويژگي هاي منحصربه فرد اين انتخابات محدود 
به موارد باال نيســت و جزئيات فني بي ســابقه اي را 
هم دربرمي گيرد. براســاس قانون انتخاباتي جديد 
عراق كه سال گذشــته پس از رايزني ها و جدل هاي 
سياسي طوالني به تصويب رسيد، فرايند رأي گيري 
در اين كشور براي نخســتين بار براساس نظام دوائر 
انتخابي متكثر برگزار مي شود. پيش از اين در سايه 
نظام انتخابي مركزگرا، رأي دهندگان عراقي در نقاط 
مختلف شهرها و استان ها قادر بودند آراي خود را به 
سود نامزدهاي اصلي مورد حمايت احزاب به صندوق 

بيندازند. 
حاال اما آراي هر دايره انتخابي، محدود به نامزدهاي 
اعالم شــده بــراي همــان منطقه اســت و احزاب 
نمي توانند براي حمايت از چند چهره شــاخص در 
مراكز اســتان ها، از مجموعه آراي مردمي در سطح 
كل استان استفاده كنند. براساس قانون جديد، عراق 
به 83دايره انتخاباتي تقسيم شده كه سهم هر دايره، 
4نماينده اســت. همچنين براســاس قانون جديد، 
از ميان 4نماينده مذكور دســت كم يك كرسي در 
اختيار نمايندگان زن قرار مي گيرد)با هدف تضمين 
حداقل 25درصد كرســي هاي پارلمان براي اقليت 
زنان(. از سوي ديگر، نظارت بر اجراي اين انتخابات 
نيز برعهده كميســيون جديدي، متشكل از قضات 

مستقل عراقي است. 
براســاس تصميم اين كميســيون، فرايند فني اخذ 
آراي شهروندان با اســتفاده از كارت هاي هوشمند 
بيومتريك خواهد بود؛ امري كه مانع از تكرار تجربيات 
پيشين انتخابات هاي عراقي در زمينه تقلب گسترده 
در برخــي حوزه ها خواهد شــد. كميســيون عالي 
انتخابات روز گذشته در نخستين نشست خبري خود 
اعالم كرد روند اعالم نتايج آرا با گذشــت 24ساعت 
از توقف اخذ رأي آغاز خواهد شــد. به اين ترتيب و 
با توجه به جدول زماني منتشرشــده مي توان انتظار 
داشــت نتايج انتخابات عراق به تدريــج از روزهاي 

سه شنبه و چهارشنبه اعالم شود.
اگرچه براساس زمان بندي رسمي، انتخابات پارلماني 
عراق فردا آغاز مي شود اما فرايند اخذ رأي از گروه هاي 
مختلف، به تدريج از روز گذشته كليد خورده است. اين 
گروه ها شامل نيروهاي نظامي و امنيتي، كارمندان 
وزارت كشور و در مراحل بعد، شهروندان ساكن خارج 

عراق، آوارگان، زندانيان و... مي شوند.
به اين ترتيب مراكــز انتخاباتي عراق روز گذشــته 
ميزبان رأي دهندگاني از نيروهاي ارتش، ســازمان 
مبارزه با تروريسم، شــبه نظاميان پيشمرگه كرد و 
البته تعداد محدودي از شــهروندان آواره عراقي در 
اردوگاه هاي پناهندگان بودند. در عين حال بايد توجه 
داشت كميسيون انتخابات عراق طي ماه هاي گذشته 
به رغم درخواست هاي مكرر از سوي جريانات سياسي 
و مدني، با گنجاندن نام حشــد شــعبي در ليست 
گروه هاي ويژه براي رأي گيــري جداگانه مخالفت 
كرد. براساس گزارش  رسانه هاي محلي عراق، ميزان 
مشــاركت گروه هاي پيش بيني شده براي انتخابات 

امروز كمتر از سطح انتظارات بوده است.

بيم و اميدها درباره مشاركت
مشكالت شديد معيشــتي و اقتصادي، نياز به ايجاد 
تغيير در ساختار سياسي عراق را از هر زمان ديگري 
پررنگ تر كرده است. درحالي كه انتظار مي رفت اين 
كشور با گذشت چندين سال از ســقوط صدام، لغو 
تحريم هاي بين المللي، بازگشــت قدرتمند به بازار 
نفت و... به تدريج موقعيت پيشــين اقتصادي خود را 
بازيابي كند، شهروندان عراقي همچنان از معضالتي 
نظير بي برقي، كمبود كاال و خدمات، بيكاري گسترده 
و... رنج مي برند. تمام اينها در حالي است كه تشديد 
تنش هــاي بين المللي، كاهش قيمــت نفت و البته 
بحران كرونا، موجي از گراني را هم طي 2سال اخير به 
ليست طوالني مشكالت مردم عراق اضافه كرده است. 
با توجه به ســاختار پارلماني نظام سياســي عراق، 
هرگونه تغييري در سرنوشــت اين كشــور از مسير 

انتخابات پارلماني مي گذرد.
بر اين اساس بســياري از جريانات و احزاب سياسي 
طي ماه هاي اخير از مردم خواسته اند براي پيگيري 
مطالبات معيشتي و اقتصادي خود كه در اعتراضات 
ســال2019 آغاز شــد، پاي صنــدوق رأي آمده و 
حرف شان را به كرسي بنشانند. بدون شك موج تغيير 
مورد نظر جريانات ناراضي، بدون مشاركت قابل قبول 
در اين انتخابات محقق نخواهد شد. اين در حالي است 
كه طي هفته هاي اخير، گزارش هاي دلسردكننده اي 
از ميزان اقبال شهروندان عراقي به صندوق هاي رأي 
منتشر شده است. براساس نظرسنجي اي كه روزنامه 
الدستور عراق منتشر كرده، پيش بيني مي شود ميزان 
مشــاركت در اين انتخابات كمتر از 45درصد باشد. 
الدستور در گزارش خود، مواردي نظير »بي اعتمادي 
به فرايند ســالم انتخابات، نااميــدي از تغيير واقعي 
و البته شــيوع ويروس كرونا« را به عنوان مهم ترين 
داليل اقبال نه چندان قوي مردم به صندوق هاي رأي 

مطرح مي كند.
با اين حال نبايد فراموش كرد كه نظرسنجي هاي اجرا 
شده  با روش هاي متعارف، در جوامع پيچيده اي مانند 
عراق ممكن است فاصله بســياري با واقعيت داشته 
باشند. حال بايد منتظر ماند و ديد تا آخرين ساعات 
روز يكشنبه، چه ميزان از حدود 25ميليون شهروند 
عراقي كه داراي حق رأي هستند براي انتخاب مسير 
پيش روي اين كشور طي سال هاي آينده راهي مراكز 

انتخابات خواهند شد.

 انتخابات زودهنگام پارلمان عراق از ديروز با اخذ رأي
از نيروهاي نظامي و امنيتي آغاز شد

زنگاولانتخاباتدرعراق

شركت هاي داروسازي فايزر اعالم كرده، نتايج 
پژوهش هاي باليني جديد ثابت كرده كه واكسن 
كرونا محصول اين شركت براي كودكان ۵ تا 11 
ساله امن و مؤثر است و به زودي درخواست تأييد 
آن را به نهادهاي مسئول ارائه مي كند. واكسن 
اين گروه سني در مقايســه با واكسن نوجوانان 
باالي 12 سال حاوي دوز كمتري است. همزمان، 
واكسن شركت مدرنا براي كودكان ۶ تا 11 ساله نيز 

در مراحل تحقيق است.

افزايش تقاضاي جهاني براي خريد گاز به فرصتي 
طاليي براي اقتصاد كشــورهاي صادر كننده 
تبديل شده است. براســاس گزارش العربي 
الجديد، قطر و روسيه در صدر برندگان افزايش 
قيمت ها قرار دارند؛ به گونه اي كه انتظار مي رود 
بيش از يك سوم كســري بودجه سال جاري 
روسيه، در ســايه افزايش قيمت ها به تدريج 

جبران شود.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

بحران تأمين كاال در جهان

فايزر به دنبال واكسن كودكان

جهش قيمت جهاني گاز  

اكونوميست در گزارش اصلي خود، وضعيت اين 
روزهاي جهان را با بحران مالي سال 2008مقايسه 
كرده و نوشــته كه  برخالف آن ســال ها امروز 
درحالي كه جهان رفته رفته از بحران كرونا عبور 
مي كند، هم مردم تمايل بــه خرج كردن دارند و 
هم دولت ها براي چرخيدن چرخ اقتصاد، مردم 
را تشــويق به پول خرج كردن مي كنند. اين بار 
اما بازار جهاني توانايي پاســخگويي به اين نياز 

ناگهاني را ندارد.

بازگشت حمالت انتحاري به افغانستان
حمله داعش به مسجد شيعيان در قندوز 43 كشته به جا گذاشت

با گذشــت كمتر از 2 ماه از ســقوط كابل 
به دست طالبان، افغانستان بار ديگر صحنه 
حمالت انتحاري و بمب گذاري شده است. 
گويي تاريخ تكرار مي شود؛ آنها كه زماني در حمالت تروريستي دست به انتحار 

مي زدند، اكنون در حكومت خود هدف حمالت انتحاري اند.
5روز پس از حمله به مسجد عيدگاه در پايتخت، مسجدي در شمال افغانستان 
هدف حمله قرار گرفت. اين بار برخالف هفته گذشته، شيعيان هدف اصلي حمله 
بودند. تلويزيون طلوع افغانستان ظهر ديروز گزارش داد كه همزمان با برگزاري 
نمازجمعه در مسجد سيدآباد واقع در منطقه خان آباد در شهر قندوز، انفجاري 
باعث كشته شدن شــماري از نمازگزاران و زخمي شدن عده زيادي از آنها شد. 
به گفته مقام هاي محلي، بيش از 300 نفر در مسجد مشغول اداي نماز بودند كه 

عامل حمله جليقه انفجاري خود را در ميان نمازگزاران منفجر كرد.
ذبيح اهلل مجاهد، معاون وزير اطالعات و فرهنگ طالبان و سخنگوي اين گروه نيز 
در صفحه توييتر خود خبر از اين انفجار داد و گفت كه »شماري از برادران شيعه 
ما« در مسجد سيدآباد كشته و زخمي شــده اند. مجاهد آماري از ميزان تلفات 
نداد، اما يكي از مقام هاي طالبان در گفت وگو با خبرگزاري رويترز اعالم كرد كه 
دست كم 43نفر در اين حمله كشته شده اند. تلويزيون طلوع افغانستان اما به نقل 
از شاهدان عيني گزارش داد كه حدود 100نفر در اين انفجار كشته شده اند. يكي 
از پزشكان مســتقر در قندوز هم به الجزيره گفت كه حمله دست كم 90زخمي 
داشته است. به گفته اين پزشك كه نخواسته نامش فاش شود، با توجه به شدت 

انفجار، بدون شك به آمار قربانيان اضافه خواهد شد.
هنوز هيچ گروهي به طور رسمي مسئوليت حمله قندوز را بر عهده نگرفته است، 
اما پيش از اين، مسئوليت بيشتر حمالت به مساجد شــيعيان در افغانستان را 
شاخه خراسان گروه تروريستي داعش بر عهده مي گرفته است. وقوع اين حمله 
كمتر از يك هفته بعد از حمله به مسجد عيدگاه، خبر از آغاز فصل جديد حمالت 
تروريستي در افغانســتان مي دهد. روز يكشنبه گذشــته، در جريان برگزاري 
مراسم ختم مادر ذبيح اهلل مجاهد در مســجد جامع عيدگاه واقع در مركز كابل، 
8نفر كشته و 20نفر ديگر مجروح شدند. در آن حمله هم داعش به عنوان مسئول 

معرفي شده است.
حمله به مسجد عيدگاه با استفاده از انفجار يك بمب كار گذاشته شده در نزديكي 
ورودي مسجد انجام شد. هنگام برگزاري مراسم، مســجد و مناطق اطراف آن 
به شدت از سوي نيروهاي ويژه طالبان حفاظت مي شد و به نظر مي رسد به همين 
دليل نيروهاي داعش كار گذاشتن بمب در ورودي مسجد را به جاي استفاده از 
عامل انتحاري انتخاب كرده اند. گفته مي شود قرار بوده شماري از اعضاي ارشد 
طالبان براي حضور در مراسم ختم، در اين مسجد حاضر شوند؛ هرچند طالبان 
اعالم كرده قربانيان همه از مردم عادي بوده اند و هيچ يك از نيروهاي طالبان كشته 
نشده اند. حمله ديروز، چهارمين حمله مهمي اســت كه طي مدتي كه طالبان 
حكومت را در كابل به دست گرفته رخ مي دهد. حمله اول، در هفته دوم سقوط 
كابل در نزديكي فرودگاه اين شهر رخ داد. اين حمله زماني اتفاق افتاد كه هزاران 
افغان تالش داشتند تا با ورود به فرودگاه، راه فراري از افغانستان پيدا كنند. در آن 
حمله انتحاري كه گروه داعش خراسان، مسئوليت آن را بر عهده گرفت، حدود 

170غيرنظامي و 13 سرباز آمريكايي كشته شدند.
پس از حمله كابل، حمالت داعش عليه نيروهاي طالبان به شــرق افغانستان و 
واليت ننگرهار كشيده شد. در حمالت متعدد، نيروهاي طالبان در شهر جالل آباد، 
مركز واليت ننگرهار، هدف بمب هاي كنار جاده اي داعش قرار گرفتند. كشيده 
شدن دامنه حمالت تروريستي داعش به شمال افغانستان، حكايت از برنامه ريزي 
اين گروه براي مقابله با طالبان در نقاط مختلف افغانستان دارد. به نظر مي رسد، 
حمالت اخير، سرآغاز دوره تازه درگيري ها در افغانستان باشد؛ درگيري هايي كه 
يك سوي آن طالباني ايســتاده كه طي 2دهه گذشته خود عامل هزاران حمله 

تروريستي عليه نيروهاي دولتي و مردم عادي بوده است.

طالبان و بحران بين المللي
اكنون كه در پايتخت آب ها از آســياب افتاده و نيروهاي طالبان هم عكس هاي 
يادگاري شــان را با ســاختمان ها و خيابان هاي كابل گرفته اند، وقت حكمراني 
رسيده است. در داخل مرزهای افغانستان، شــايد طالبان بتواند به زور سرنيزه 
حكومت كند، اما بيرون مرزها، هنوز هيچ كشوري به طور رسمي طالبان را به عنوان 

حاكم مشروع اين كشور نپذيرفته  است.
اگرچه اعضاي ارشــد طالبان و مذاكره كنندگان اين گروه طي 2ســال گذشته 
مذاكرات بسياري با كشورهاي منطقه و فراتر از آن داشته اند، اما اين روزها كه در 
كابل آنها حرف اول و آخر را مي زنند، با برخورد نه چندان گرم كشورهاي جهان 
روبه رو هســتند. تاكنون مقام هاي كشــورهاي قطر، چين، امارات، پاكستان و 
ازبكستان در موضع گيري هايشان نشان داده اند كه حاضرند در دوره جديد تاريخ 
افغانستان، در كنار طالبان قرار گيرند. اين كشورها تاكنون محموله هاي متعدد 
كمك هاي بشردوستانه نيز به افغانستان ارسال كرده اند، اما وقتي زمان به رسميت 
شناختن حكومت طالبان در كابل مي رســد، آنها هم محتاطانه رفتار مي  كنند. 
جهان هنوز با طالبان كنار نيامده و اين كشورها هم تمايلي ندارند در اين شرايط، 
طالبان را به رسميت بشناسند. اغلب كشورهاي جهان، موضعي شبيه موضع ايران 
داشته اند. مقام هاي ايران اعالم كرده اند كه رفتار ايران با طالبان بر مبناي رفتار اين 
گروه با ايران و محيط اطرافش تعيين خواهد شد. بنابراين جهان همچنان منتظر 

تعيين خط مشي سياسي، اجتماعي و امنيتي طالبان در كابل است.
طالبان نياز دارد كه از سوي كشورهاي جهان به رسميت شناخته شود؛ هم براي 
كسب مشــروعيت داخلي و هم براي دسترسي به پول هاي بلوكه شده خارجي. 
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با اعمال نفوذ آمريكا دسترسي طالبان را 
به منابع مالي افغانستان در خارج از مرزهاي اين كشور بسته اند. دارايي هاي ارزي 
افغانستان در خارج از اين كشــور 9.5ميليارد دالر برآورد شده كه فعال طالبان 
هيچ دسترسي به آن ندارد. كشورهايي كه زماني مقام هاي طالبان به راحتي به 
آنها سفر مي كردند، فعال حاضر نيستند پذيراي هيأت هاي ديپلماتيك اين گروه 
باشند. تنها اميد طالبان حضور در نشست مسكو در مورد افغانستان است كه قرار 
است كمتر از 2هفته ديگر برگزار شود. اين نشست قرار است با حضور همسايگان 
افغانستان برگزار شود و احتماال مســير پيش روي كشورها در تعامل با واقعيت 

جديد افغانستان را تعيين خواهد كرد.
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ائتالف فتح سال2018 همزمان با پيروزي هاي گسترده مقاومت 
عراق عليه تروريسم داعش به عنوان شاخه سياسي حشد شعبي 
براي ورود به پارلمان تشكيل شد. البته اين ائتالف هم اكنون تمام 
نيروهاي حشد شعبي را دربرنمي گيرد. مجلس اعالي اسالمي به 
همراه برخي ديگر از جريانات شيعي از اين ائتالف حمايت مي كنند. 
فتح و بناء با 73نامزد وارد انتخابات شــده است. براساس تمام 
نظرســنجي ها اين ائتالف ازجمله مهم ترين جريانات شيعه در 

پارلمان خواهد بود.

مجموعه جريانات اســالمگراي اهل ســنت عراق از اين ائتالف 
قدرتمند با 123نامزد حمايــت مي كنند. خميس خنجر ازجمله 
سياستمداران عراقي است كه روابط خوبي با كشورهاي قطر، 

تركيه و اردن دارد. 

نامزدهاي مورد حمايت حزب دمكــرات در اين انتخابات تنها 
از ميــان اعضاي داخلي اين حزب برگزيده شــده اند. ليســت 
اين حزب با 55نامزد در 11اســتان در داخــل و خارج از اقليم 

كردستان عراق رقابت مي كند.

حزب الدعوه يكي از مهم ترين جريانات سياســي عراق اســت 
كه طي 2دهه گذشــته قدرت را در اختيار داشــته است. البته 
اين جريان به  دليل اختالفات داخلــي و نارضايتي بدنه مردمي 
هوادار، طي سال هاي اخير شاهد انشقاقات اساسي بوده است. 
مجموعه نيروهاي باقي مانده در حزب الدعوه به همراه چند 
حزب كوچك ديگر از ليســت دولت قانون با 72نامزد حمايت 
مي كنند. نظرسنجي ها از كاهش اقبال مردمي به اين ائتالف در 

انتخابات حكايت دارد. 

محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان 40ســاله عراق به عنوان يكي 
از جوان ترين سياستمداران اين كشور رياست ائتالفي متشكل 
از نيروهاي نســبتا نوگرا در بدنه اهل ســنت با 105نامزد را 
در اختيار دارد. حلبوســي از حاميان بازگشــت عراق به محور 
كشــورهاي عربي منطقه اســت و روابط گرمي بــا امارات، 

عربستان و مصر دارد. 

اين ائتالف با محوريت سليمانيه، مهم ترين رقيب حزب دمكرات 
در انتخابات پارلماني اســت. جنبش تغيير كردســتان و حزب 
عدالــت تركماني نيز ازجملــه حاميان اين ائتــالف با 42نامزد 

به حساب مي آيند.

جريان حكمت با جدايي عمار حكيم از مجلس اعالي شــيعي تاسيس 
شده و ليست نصر به رياســت حيدر العبادي، از ائتالف موسوم به 
نيروهاي دولت ملي با 78نامزد حمايت مي كنند. تمركز اصلي اين 
ائتالف بر جوان گرايي و عبور از ساختارهاي سنتي حاكم بر عراق طي 
2دهه گذشته است. اين جريان ازجمله مهم ترين حاميان مصطفي 
الكاظمي طي يك سال گذشته بوده است. در صورت افزايش ميزان 
مشاركت مردم در انتخابات، ائتالف نيروهاي دولت ملي از موقعيت 

خوبي در پارلمان آينده عراق برخوردار خواهد بود. 

نجيفي، رئيس اسبق پارلمان عراق ازجمله نيروهاي سياسي است 
كه طي سال هاي اخير، در سايه ظهور جريانات جديد تا حدودي به 
حاشيه رانده شده است. براساس تمام نظرسنجي ها، رقابت اصلي 
در بدنه اهل ســنت عراق ميان 2ائتالف اراده و پيشرفت است و 
حاميان نجيفي شانس چنداني براي نقش آفريني ويژه در پارلمان 

آينده ندارند. 

 صدري ها در انتخابات سال2018 با پيروزي خود موفق شدند 
شوكي بزرگ به بدنه سياســي عراق وارد كنند. البته بسياري 
معتقدند اين پيروزي در سايه ائتالف موقت صدر با برخي احزاب 
كمونيستي به دست آمده بود. حاال عمر آن ائتالف به سر رسيده 
و جريان صدر به تنهايي با 95نامــزد وارد رقابت هاي انتخاباتي 
شده اســت. بر اين اســاس مي توان انتخابات فردا را آزموني 

حقيقي براي سنجش پايگاه مردمي جريان صدر به شمار آورد.

 فالح الفياض، ازجمله شخصيت هاي تكنوكرات نزديك به مقاومت 
عراق است و در عين حال يكي از گزينه هاي مهم براي رقابت بر 
سر نخســت وزيري به حســاب مي آيد. او پس از ائتالف هادي 
عامري و قيس الخزعلي، دومين جريان منتسب به حشد شعبي 

در انتخابات را با 80نامزد نمايندگي مي كند.

 اين ائتالف، گردان هاي حزب اهلل عراق و ساير گروه هاي مقاومت 
اين كشور را با 123نامزد در انتخابات نمايندگي مي كند. مواضع 
بسيار تند نســبت به اشــغالگران آمريكايي و مخالفت با نفوذ 
كشورهايي نظير عربســتان در عراق ازجمله مهم ترين مواضع 

اين ائتالف به شمار مي آيند.

مهم ترين ائتالف های شيعی

مهم ترين ائتالف های اهل سنت

مهم ترين ائتالف های كردها

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار



روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666   تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

تولید؛پشتیبانیها،مانعزداییها   شنبه 17 مهر 1400    ســال بيست و نهم    شــماره  8331 

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

در معرض انتخاب بودن!
سعيد كيائي

برنده يا بازنده شــدن، همانقدر مهم 
اســت كه بودن يا نبودن؛ وقتي برنده 
بودن، نشان از حضور يا اجازه حضور 
در يك آوردگاه ديگر را بدهد. بنابراين، 
طبيعت آدمي اســت كه دوست دارد 
برنده باشــد. اين طبيعــت اگر كمي 
بََدوي تر باشد، تفاوت چنداني با قانون 

جنگل ندارد.
قانون جنگل عبارت ســاده اي دارد: 
»بكش تا كشته نشــوي«، تمام. حاال 
بايد چه كار كرد؟ براي بــردن، بايد 
كشــت؟ مــا در »جنــگل« زندگي 
نمي كنيم. حتماً شــنيده ايد كه از آن 
استاد دانشــگاه معروف پرسيدند كه 
آغاز تمدن را از كي مي داني؟ تصوير 
اســتخوان جوش خورده اي را نشان 
داد و گفت: »از زماني كــه فردي به 
تيمار اين بيمار نشســته است.« آنجا 
نه خط اهميت داشــت نه كتاب، نه 
هيچ چيز ديگر. امــر مهم، تيمارداري 
است. تيمارداري است كه همراهي با 
فرد، ناماليمات را نشان مي دهد. نشان 
از »دوست داشتن« دارد. همانقدر كه 
عدم  اين همراهي، مي تواند نشــان از 

»دوست نداشتن« داشته باشد.
»بودن يــا نبودن« شكســپير براي 
همين است كه يكي از تأثيرگذارترين 
بندهاي ادبي در ادبيات جهان شــده 
است. شاهزاده هملت، در اين بخش 
از نمايشنامه، با ناراحتي بسيار جايي 
ايستاده كه بايد انتخاب كند كه بماند 

يا بكشد! درست همانجايي كه هر روز 
ما خودمــان را در تأويل هاي مختلف 
آن مي بينيم و بين 2 انتخاب، يكي را 
برمي گزينيــم. انتخابي كه بر زندگي 

شخصي و جمعي ما تأثير دارد.
در فيلم ها و عكس هاي مسابقه حسن 
يزداني با تيلور معلوم نشــد اول، اما 
آخرش يك نفر اشــاره كــرد به آن و 
توجه ها را جلب كرد. ريزش سكه اي 
ريش هاي قهرمان جهــان كه زير بار 
فشــار 2ماه، يا 8هفته يا 62-60روزه  
گذشــته او، بعد از باخــت در فينال 
المپيك. جايي كــه بغضي دوماهه به 
همه بغض هاي مردم اضافه شده بود و 
تاريخ انقضايي نامعلوم داشت كه 2 ماه 
بعد، سر رســيد. داغش اما – حداقل 
فعال – ماند بر چهره يزداني. داغي كه 
نشان از يك انتخاب بزرگ بين بودن و 
نبودن دارد و تأثيرش را روي لحظه اي 

شاد كردن مردم گذاشت.
سعدي در يكي از غزل هايش مصرعي 
دارد كه مي گويد: »هركه، بر چهره از 
اين داغ، نشــاني دارد.« گويي خط و 
نشاني مي كشد و اشاره اي مي كند به 
همين انتخاب و اثري كه دارد. جايي، 
لكي روي صورت يا جايــي در قلب 
مردم. مسئله انتخاب همين بودن يا 
نبودن است، همين كجا بودن و كجا 
نبودن! با پذيرش تمام عواقبش، چرا 
كه در برخي تيمارداري ها، آدم شايد 
به خودش هم دارد ضربه مي زند، مثل 
شخصيت »ژاله« در »حكايت دريا«! 

كسي چه مي داند.

حرف تو حرف

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
هر چيزي را سرانجامي است، شيرين يا تلخ.

  اذان ظهر:  11:52 غروب آفتاب:17:37
 اذان مغرب: 17:55  نيمه شب شرعي: 23:10

 اذان صبح: 4:34  طلوع آفتاب: 6:07

دنياي كوچك و رنگي بچه ها پر  اســت از اســباب بازي هاي فاطمه عباسي
جورواجور كه مي تواند عالوه بر سرگرم كردنشان، به آنها 
بياموزد كه چطور با دنياي پيرامونشان ارتباط برقرار 
كنند. براي همين است كه »مهارت آبادي ها« به اين 
دنيــاي رنگــي ورود كرده اند تــا بتوانند به وســيله 
اســباب بازي ها به بچه ها مهارت هايــي مانند مهارت 
فروش، مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي اجتماعي و 
فردي و همدلي و مشاركت را آموزش دهند. شايد به 
گوشتان خورده باشد يا حتي ديده باشيد كه در بوستان 
هنرمندان تهران دو هفته اي است كه پنجشنبه بازار 
تبادل اسباب بازي برگزار مي شود و قرار است آخر همين 
هفته هم براي سومين بار اين بازار در همين بوستان در 

كنار سراي محله ايرانشهر برپا شود. جريان از اين قرار 
است كه علي جانب اللهي، شــيرين صدقيان و سعيد 
شيرخدايي كه به ترتيب بازي پژوه، روانشناس و سازنده 
تنديس از مواد بازيافتي هســتند، گروهي را تشكيل 
داده اند به اسم »مهارت آباد« كه حاال اعضاي زيادي از 
اهالي محله هــاي مختلف عضو اين گروه هســتند و 
كارشان اجراي رويدادهاي فرهنگي و هنري مانند اين 
پنجشنبه بازار براي بچه ها اســت. در بازارچه تبادل 
اســباب بازي ها، اتفاقات جالبي بــراي بچه هاي زير 
18سال رقم مي خورد؛ آنها مي توانند با در اختيار گرفتن 
ميز تبادل، اسباب بازي هايشان را با اسباب بازي بچه هاي 
ديگر معاوضه كنند. همچنين مي توانند روي ميز اهدا، 
اسباب بازي هايي كه ديگر احتياج ندارند را هديه بدهند. 

اسباب بازي هاي خراب و فرسوده شده نيز به اتاق عمل 
اســباب بازي ها راه پيدا مي كنند و بچه ها با پوشيدن 
لبــاس اتــاق عمــل، يــاد مي گيرنــد كــه چطور 
اسباب بازي هايشــان را تعمير كنند. اسباب بازي هاي 
بازيافتي هم در انتها تبديل بــه تنديس هاي ديدني 
مي شوند. اهالي مهارت آباد اميدوارند كه اين برنامه با 
مشاركت شهرداري ادامه دار باشد و تعداد افرادي كه به 
اين گــروه مي پيوندند روزبه روز افزايــش پيدا كند تا 
بتوانند برنامه هاي بيشتر و متنوع تري را براي بچه ها به 
اجرا در بياورند. برنامه هايي كه مي تواند براي يك روز 
هم شــده بچه ها را از پاي تلويزيون و تبلت و گوشي 
موبايل به فضاي ســبز بكشاند و يادشــان بدهد كه 

سرگرمي هاي گروهي لذتي چند برابر دارد.

اسباب  شهروندي

نه از صفحه گوشي هاي تلفن هاي همراه محو شد و مهديا  گل محمدي اينستاگرام يك ربع از شبانه روز از صفحه روزگار كه 
در اين 6ساعت مارك زاكربرگ چند ميليارد دالر ضرر كرد و ميليون ها انسان  هم 

دغدغه هاي جديدي پيدا كردند. 
كاسب ها چرتكه گوشي شان را روشن كردند و با يك دودوتا چهارتاي ساده فاتحه 
دخل ديجيتال شــان را خواندند، شماري از اينفلوئنســر ها و حتي سلبريتي ها 
هم احساس كردند صورت يا زبان ندارند و حســابي به هول و وال افتادند، برخي 
سياستمدار ها هم نفسي به راحتي كشــيدند. هنرمند ها اما نگاه متفاوتي به اين 
قطعي موقت داشتند. هنرمند معموال با درجه كمتري از افراط و تفريط هاي جاري 
در سطح جوامع يا حكومت ها صرفا به هارموني و نظم رفتاري ميان پديده ها نگاه 
مي كند. در مورد اخير اين دو پديده انسان و اينستاگرام بودند. به صورت خالصه 
چرخي در پيج هاي اينستاگرامي هنرمند ها با موضوع قطعي اين شبكه  اجتماعي 
نشان مي داد كه نظر آنها اين است كه زندگي بدون اينستاگرام ادامه داشت. حتي 

كمي هم آرام تر.
براي نمونه يكي از هنرمندهاي شــناخته شــده Trashart  يا هنرزباله اي كه 
معموال آثاري با اســتفاده از زباله ها و دورريز ها خلق مي كنــد تصويري از يك 
ماشين لباسشويي مارك EGO در صفحه اش منتشــر كرد كه به شكل لوگوي 
اينســتاگرام در آمده بود. كاري نداريم كــه BORDALO خالق اين اثر نبود و 
بســياري بابت اثري كه متعلق به او نبود و قديمي هم بــود به او تبريك گفتند. 
يكي از نكات قابل تامل اين اثر وجود آن كنار كيســه هاي زباله بود و نكته قابل 
تامل تر آن نوشــته زير دكمه اين ماشين لباسشــويي بود. زير اين دكمه نوشته 
استEGO WASHER. نوشــته اي عادي كه واژه نخست آن نام برند قديمي 
 EGO ماشين لباسشويي و واژه دوم به معني شوينده است. اما از منظر هنرمند
همان است كه در روانشناســي به آن »من« يا خود مي گويند و در مقابل نهاد و 
فراخود يا SUPER EGO  قرار دارد. واژه شوينده WASHER هم كنار آن به 
خوبي نشسته اســت. در مجموع از منظر خالق اثر، اينستاگرام يعني ابزاري كه 

واقعيت »من« را شسته و با خود مي برد. 

هنر »ما« بی »او«

نفر
آمارها نشان می دهد كه 
در سال گذشته بیش از 
۳۰۲هزارو۴۰۰نفر برای 

پیدا كردن شغل در مراكز 
كاریابی ثبت نام كرده اند 
كه از این تعداد بیش از 

۱۳۶هزارو۷۰۰نفر شاغل شده 
و به بازار كار راه پیدا كرده اند.

302400

نفر
همچنین از كل جویندگان 
كار، ۲۳۵هزارو۷۲۸نفر در 
مراكزكاریابی خصوصی 

ثبت نام كرده اند كه از این 
تعداد بیش از ۶۸هزارو۳۰۰نفر 

به كار گمارده شده اند. در 
بین استان های كشور، تهران 
و خراسان رضوی بیشترین 
تعداد كارجویان و بیشترین 
تعداد جویندگان كار جذب 

بازار شده را به خود اختصاص 
داده اند.

235728

واحد كاریابی
براساس این گزارش، سال 

گذشته هزارو۸۴ واحد كاریابی 
در كشور فعال بوده اند كه 

از این تعداد ۸۸واحد دولتی 
و مابقی خصوصی بوده اند. 

بیشترین تعداد مراكز خدمات 
اشتغال و كاریابی های 

خصوصی نیز متعلق به استان 
تهران بوده است.

1084

حميدرضا محمدي 
روزي را در تقويم مقبــول جهاني به نام 
»كودك« - كه ديروز بــود - نام نهاده اند. 
روزي كه به ما يــادآوري مي كند، كتاب 
چقدر در زيست كودكان اثرگذار است و 
تا چه اندازه مي تواند راه را نشان شان دهد و 

آينده شان را بسازد.
كتاب براي كودكان امروز، چه بسا، مهم تر از 
نسل پدران شان باشد. از آن رو بااهميت تر 
كه كودك ساالن روزگار اكنون، شايد بيش 
از هر زمان ديگري، و البته به سبب گسترش 
گستره لجام گسيخته شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي و بازي هــاي رايانه اي، از 
خواندن و فهميدن دور مانده اند. ورا و فراي 
اين، آنها چون در ميان آلودگي هاي صوتي 
و تصويري درهم تنيــده گرفتار آمده اند، 
از ديدن و شــنيدن جهان اطراف شــان 
هم محروم شــده اند. حال شايد زمان آن 
رسيده  باشــد كه راهي جست تا كودكان 
امروز بسان همساالن ديروزشان، كتاب 
از برشان به كناري نرود. نيل به اين آرزو، 
به گمان، الزمه اش آشــتي پدر و مادر با 
خواندن است. اينكه نسل گذشته، از آغاز 
رشد تا گام گذاشــتن به دانشگاه، بسيار 
خوانده بودند و پيرامون شان را به درستي 
فهم كرده بودند به گستردگي مطالعه شان 
برمي گشت؛ كتاب هايي كه يا از كتابخانه 
خانه پدري مي آمد، يــا از كتابخانه محله 
و يا كتابفروشي ها. هرچه بود كتابخواني 
بخش جدايي ناپذير زندگي شان بود. زيرا 
كه كتاب وســعت نظرشان مي بخشد و به 
شخصيت شان قوام و دوام مي بخشد. همين 
حساسيت اگر نبود و جايگاه و پايگاه كتاب، 
نزديك به 60 سال قبل، شوراي كتاب كودك 
از سوي دلسوزاني كه در رأس شان توران 
ميرهادي قرار داشــت، شكل نمي گرفت 
تا يكي از اهدافش، ايجــاد امكانات الزم 
براي برانگيختن رغبت كودكان و نوجوانان 
به مطالعه بيشــتر و بهتر باشد. پس بايد 
تلنگري زد به والدين، تا كودكان شــان را 
پيوندي مضاعف و افــزون دهند كه مبادا 
اين عنصر فكرآفريــن و زندگي بخش از 
زندگي شان، كه بيش از پيش در معرض باليا 
و خطاياست، رخت بربندد كه همانا راهنما 
و راهبرشان اســت. كتاب فانوس مسير 
پرسنگالخ زندگي است، براي همه، بزرگ و 
كوچك نمي شناسد، اما براي كودكان الزم 

است و ضروري.

فانوِس راه

در اوج...
ســرتيپ خلبــان 
منوچهر محققي از 
نخســتين خلباناني بود كه من در بدو ورودم به 
نيروي هوايي ارتش جمهوري اســالمي با ايشان 

آشنا شدم.
اين قهرمان ملي با تمام پرافتخــار بودن، با تمام 
ركورددار بــودن در عمليــات جنگي، بــا تمام 
پروازهاي برون مرزي كه او را به اسطوره شجاعت 
تبديل كرده بود و با تمام پروازهاي جسورانه ارتفاع 
پست كه جگر شير هم براي آن كم است، روحي 

داشت آرام و شخصيتي افتاده و غيرمدعي.
منوچهر محققي نه تنها بعد از بازنشستگي كه حتي 
در زمان اوجش نيز آدمي افتاده و فروتن، با حجب 
و حيا و كم حرف بود. وقتي با تو ســخن مي گفت 
كمتر در چشمت نگاه مي كرد و كم پيش مي آمد 
كه از خود بگويد. زبانزد عام و خاص بود، اما خود 
را بزرگ نمي دانست. مدال فتح داشت، اما خود را 
فاتح جنگ نمي دانست. درست برخالف كساني 
كه يك شب در جبهه خوابيدند، اما خود را وارث 
دفاع مقدس دانستند، طلبكار از آدم و عالم شدند و 

تمام انقالب را به نام خود زدند.
يادم مي آيد زماني كه درجه سرتيپي گرفته بود با 
او صحبت مي كردم. گفت: اوايل جنگ بدون اينكه 
من بخواهم يا در جريان باشــم لطف كردند و نام 
خياباني را در تبريز »سرگرد محققي« گذاشتند. 
االن كه بيش از 10سال از آن تاريخ گذشته و من 
به چند درجه باالتر نائل شده ام، هنوز آن خيابان 
به نام سرگرد محققي اســت. گفتم: من پيگيري 
خواهم كرد تا به نام تيمسار محققي اصالح كنند. 
گفت: ضرورتــي ندارد و با خنــده مليحي از كنار 

ماجرا رد شد.
 محققي تــا آنجا كه مــن مي شــناختم مصداق 
»اشــداء علي الكفار رحماء بينهم« بود. نسبت به 

در هم كوبيدن دشــمن ذره اي ترديد نداشت،  اما 
در مقابل بي گناهان تسليم بود. بارها پيش آمده 
بود كــه در حمله به يك هــدف جنگي، به خاطر 
اينكه مردم بي گناه آسيب مي ديدند، بمب ها را رها 
نكرده بود و در گزارشش نوشته بود كه اگر عمليات 
را ادامه مي دادم تعدادي زن و كودك و انسان هاي 

عادي كشته مي شدند.
يادم مي آيد وقتي كه جانشــين فرماندهي پايگاه 
يكم شكاري مهرآباد بود، در مناسبت هاي شادي و 
اعياد كه يكي، دو روز تعطيلي داشتيم، بعد از اينكه 
فرمانده پايگاه مرحوم تيمسار دادپي از پايگاه خارج 
مي شد، محققي به بازداشتگاه انضباطي مي رفت و 
بازداشت شده ها را آزاد مي كرد و مهربانانه به آنان 
مي گفت عيد را كنار خانواده باشــيد و صبح زود 

نخستين روز كاري خودتان برگرديد.
در مورد محققي حرف زياد اســت، امــا تنها اين 
نكته را اضافه كنم كه او بچه خاك پاك تبريز بود 
و فارسي هم كه حرف مي زد، لهجه شيرين تركي 
در حرف زدنش نمايان بود، اما يك ترك زبان ايراني 
بود و به مليتش افتخار مي كرد. براي همين هم در 
رهايي مردم خوزستان و كردستان و ساير ايراني ها 
از دســت دشــمن ذره اي درنگ و ترديد به خود 
راه نــداد. محققي نمــاد ترك زبان هاي غيرتمند 
ايراني و باطل السحر پان تركيســم و فتنه جديد 
صهيونيست هاســت كه امروز در نابخردي چون 
الهام علي اف و شــركاي منطقه اي او بروز و ظهور 
يافته اســت. آري، نمونه محققي در استان هاي 
آذربايجان غربي وآذربايجان شرقي، زنجان و قزوين 
هــزاران هزارند. 7روز از درگذشــت اين قهرمان 

گذشت... .

*رئيس اسبق عقيدتي-سياســي نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران

ياد

سيدمحمدرضا واحدي*

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

يا رب از ابر هدايت برسان باراني
پيش تر زان كه چو گردي ز ميان برخيزم

بازتاب گراني گوشت در آمريكا
فاكس 32 رســانه  آمريكايي طي گزارشــي قيمت برخي از انواع گوشت را از 
سال2011 ميالدي تا به حال بررسي كرده و براي نمونه قيمت محصولي را كه در 
آگوست سال2011، 4دالر و 77سنت بوده با قيمت 7دالري آن در اكتبر سال جاري 
ميالدي مقايسه كرده است. همين مقايسه كافي بود تا فضاي مجازي شامل توييتر 
و فيسبوك آمريكايي ها مملو از تصاوير اين افزايش قيمت طي  10سال گذشته 
شود. بسياري از آنها به اين »تورم افسارگسيخته« اعتراض داشتند. اما قسمت 
جالب ماجرا بازتاب اين اعتراض ميان ايراني هايي بود كه ساكن آمريكا هستند. 

آنها قيمت گوشت و تورم آن در آمريكا را با ايران مقايسه كرده بودند.

نفوذ كره  به ديكشنري آكسفورد
جهان مشغول ارسال و دريافت اخبار مربوط به سريال جديد كره اي بود كه حجم 
اينترنت برخي كشور ها را بلعيده بود و شماره تلفني كه در آن وجود داشت آنقدر 
زنگ خورد كه از سريال حذفش كردند اما در اين ميان مسئوالن آكسفورد هم 
خبر دادند 26واژه زبان كره اي وارد ديكشنري مشهور اين دانشگاه شد. بي بي سي 
طي گزارشي علل ورود اين واژه هاي كره جنوبي به ديكشنري آكسفورد را بررسي 
كرده است. ازجمله علل اين موضوع افزايش عالقه جهانيان به فرهنگ مردمان 
كره جنوبي است؛ عالقه اي كه توليد فيلمي مانند »انگل« Parasite يا ساخت 
سريال Squid Game و افزايش طرفدار هاي گروه موسيقي بي تي اس در آن 
نقش داشته است. البته اينها فقط برخي از داليلي است كه در گزارش بي بي سي 

از آن يادشده است.

ارتباط سيگار با گارانتي گجت ها
در چند روز گذشته سايت هاي مرتبط با گجت ها و تكنولوژي هاي روز مطلبي 
را به عنوان خبر منتشر كرده اند كه آنچنان تازگي ندارد و پيشينه آن به اكتبر 
سال2009 ميالدي بازمي گردد. آنها طي اين خبر يادآور مي شوند  كه شركت اپل 
اعالم كرده چنانچه در نزديكي محصوالتش دود سيگار باشد گارانتي آنها باطل 
مي شود. واقعيت موضوع اين است كه مطابق قوانين آمريكا چنانچه محصولي 
حاوي مواد سمي باشد شركت توليدكننده مي تواند به علت وجود سم از عمل 
به تعهداتش در گارانتي محصول سر باز بزند. شركت اپل هم با استفاده از اين 
واقعيت كه نيكوتين به عنوان سم شناخته مي شود از سال2009 ميالدي تا به حال 
بسياري از محصوالت را به دليل وجود ذرات نيكوتين در تراشه هاي آنها مشمول 

گارانتي ندانسته است.



»میقان« در  انتظار مهاجران
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روح اهلل کریمی
خبرنگار

تاالبمیقانهمهسالهپذیرایدســتههایفراوانیازپرندگان
مهاجراستکهرختوجامهخودرادرمرتفعترینتاالبکویری
ایرانمیافکنندودرایننگینطبیعی،زمستانگذرانیمیکنند.
مرغانهواکهشــادانوآوازخوانبهاینتاالبمیرسند،بهار

دلانگیزشانرادراینجاسپریمیکنند.
اینزیستگاهمهمپرندگانمهاجراندرفصلهایپاییزوزمستان
از140گونهپرندهمیزبانیمیکندوصحنههایپروازوآوازخوانی
پرندگانبرروینیزارهاتابلوییهزاررنگاززیباییهایخلقترا

بهتصویرمیکشدکههرگردشگریرابهوجدمیآورد.
تــاالبمیقانکهدرگذشــتهبــه»نمکزارفراهان«شــهرت
داشتهاست،در15کیلومتریشمالشــرقاراکقرارداردودر
زمره22تاالببینالمللیکشورویکیاز105منطقهمهاجرت
پرندگانمهاجردردنیامحسوبمیشــود.اینتاالبهرسال
پذیرایانواعمرغانمهاجــرازجمله»درنــا«،»کنگر«،»غاز
خاکســتری«،»خودکا«،»اردکنوکپهــن«،»فالمینگو«،

»هوبره«،»حواصیل«،»تنچه«و»اردکسبز«است.

وضعیت آب گیری »میقان«
سرنوشتمیقاناینچنیناستکهدرفصلپربارشمملوازآب

میشودودرگرمایطاقتفرسایتابســتان،بهشکلنمکزار
باتالقیدرمیآید.اینتاالبگرچهحیاتبخشاست،امااگرناالن
وتشنهباشد،گردوغبارهایآننفسهایساکنانکالنشهراراک
رابهشمارهمیاندازد.بنابراینارزشتاالبمیقانبیشازآناست

کهفقطازدیدنیهایشسخنبگوییم.
باتوجهبهاینکهمنابعتأمینآبتاالبمیقانرابارشهایجوی،
آب3رودخانه»قرهکهریز«،»فراهان«و»شــهراب«وپساب
تصفیهفاضالباراکتشکیلمیدهند،امسالوضعیتآبگیری

اینتاالبنگرانکنندهاست.
بهگفتــهمعــاونطبیعــیادارهکلحفاظتمحیطزیســت
اســتانمرکزی،مســاحتاینتاالب25هزارهکتاراستکه
12/5هزارهکتارآنمساحتآبیاســتودرحالحاضرحدود

20درصداینمحدودهپرآباست.
»زهرهموسوی«درگفتوگوباخبرنگارهمشهریاظهارمیکند:
براساسگزارشهایســازمانهواشناسی،پیشبینیمیشود
پاییزسالجاریپرباراننخواهدبود.ازطرفیدیگربارانبهاری
همنداشــتیم،بنابرایننمیتوانانتظارداشتآبگیریتاالب

میقاندرحدمطلوبانجامشود.

میهمانان هنوز نیامده اند
سالگذشتهاوایلمهرماهبودکهصدایپرندگانمهاجردرتاالب
میقانشنیدهمیشدوبراســاسسرشماریانجامشده،حدود

15هزارقطعهپرندهبهاینزیستگاهباارزشکوچکردهبودند.اوج
مهاجرتپرندگاناواسطآبانماهاست.بههمیندلیل15آبان
دراستانمرکزیبهعنوانروز»درنا«نامگذاریشدهاست.آنطور
کهموســویمیگوید،امســالهنوزپرندهمهاجردرفهرست

پایشهاثبتنشدهاست.
اومیگوید:پرنــدگانزمانیمهاجرتمیکننــدکهدمایهوا
تغییرکند.امسالهنوزســرمایهوامحسوسنیست،حتیدر
عرصههایباالدســتدمایهوابرایپرندگانقابلیتزمستان

گذرانیندارد.
موســویمیافزاید:درقســمتجنوبشــرقیتاالبکهآب
تصفیهخانــهواردآنمیشــود،بهدلیلشــیرینبــودنآب،
اکوسیستمجدیدیایجادشــدهکهدریاچهمملوازنیزاراست
وپرندههایمهاجربیشــتردراینمحدودهزمستانگذرانیرا

انجاممیدهند.
بهگفتهمعاونادارهکلحفاظتمحیطزیســتاستانمرکزی،
خروجیپســابتصفیهخانهاراکیکمیلیونمترمکعباست
کــه200هزارمترمکعبآنبــهتاالبمیقــاناختصاصداده

شد.
اوحجمآبموردنیازتاالبمیقانرا27تا44میلیونمترمکعب
میداندوعنوانمیکند:سالجارینیازآبیتاالبمیقاندرقالب
طرحیمطالعاتی،بهصورتدقیقبررسیوبرایتأمینحقابهبه

وزارتنیرواعالممیشود.

تن زخمی میقان
چالشهایتاالبمیقانیکیدوتانیست؛برایاینکهازشکارو
صیدپرندگان،تجاوزبهحریمتاالبوسایرمسائلپیشرویاین
تاالبپیشگیریشود،نیازاستمنطقه»شکارممنوع«تاالب
میقانبهمنطقهحفاظتشــدهارتقایابد.باارتقایاینمنطقه،
ردیفاعتباریویژهایبرایحفاظتازتــاالباختصاصداده
میشــودوگامهایپایدارتریبرایاحیایاینتاالببرداشته
خواهدشــد.اینکهچراتاالبمیقانبهجمعمناطقحفاظت

شدهنمیپیوندد،جایتأملجدیدارد.
براساسقانون،برایاینکهمنطقه»شــکارممنوع«بهمنطقه
»حفاظتشده«ارتقایابد،بایداســتعالمهایالزمازنهادهایی
مانندادارهمنابعطبیعیوســازمانصنعــت،معدنوتجارت
دریافتشود.ایندرحالیاستکهســازمانصمتبااینارتقا
مخالفتمیکند،چونیکشــرکتصنعتیدرحالفعالیتدر

زمینهبرداشتامالحمعدنیازاینتاالباست.
اینکهامالحمعدنیدرقلــبتاالبقرارداردوبرداشــتهای
بیرویهوترددکامیونهاســببایجادناامنیبــرایپرندگان
مهاجرمیشود،یکمسألهاســت،امارویدیگرسکهبهحیات
تاالببرمیگردد.اکنوناینســئوالمطرحاســتکهباحجم
کنونیبرداشــتامالحوافزایش20درصدیبرداشــتهادر
هرســال،آیادرســالهایآیندهاثریازتاالبمیقانخواهد

بود؟

لزوم توجه به اولویت های زیست محیطی
اگرچهمدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانمرکزیمیگوید
کهاینادارهکلتاکنونباتوسعهشرکتمعدنیامالحایراندر
تاالبمیقانموافقتنکردهاست،اماساختجادهخاکیدرمیانه
دریاچهمیقانبرایدسترســیبهمعدنسولفاتسدیمسبب
اختاللدرجریانهیدرولیکی2بخشغربوشــرقشدهوبه

خشکشدنونابودیآنکمککردهاست.
یکیازفعاالنزیستمحیطیاستانمرکزیدراینبارهمیگوید
کهبرایبهرهگیریازظرفیتهایاقتصادیتاالبمیقان،نیاز
استکهابتدابهاولویتهایزیستمحیطیاینتاالبعملشود.
»احسانآخانی«بابیاناینکهفعالیتکارخانهسولفاتسدیم،
موجببرهمخوردناکوسیستموخشکیقسمتهاییازتاالب
میشــود،معتقداســتکهتأمینحقابهتاالبومحدودکردن

فعالیتکارخانهامالحمعدنیازاولویتهایاینتاالباست.
***

نگینآبیرنگیکهدرحاشیهشمالیاراکوبرپیکرهاینشهر
دیدهمیشود،همبرایهزارانپرندهمهاجرجانبخشاستو
همتفرجگاهکمنظیریبرایگردشگرانبهحسابمیآیدکهاگر
بیرمقشود،گوییجانازبدنزیستبوممنطقهگرفتهمیشود.
اگرنمکهایانبوهیکهدربسترمیقانآرمیدهاندباگردوغبارها
بههوابرخیزند،روزگارزندگانآندیارســختمیشود؛پس

هرچهزودتربایدچارهایاندیشید.
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 دغدغه های
 تابستان

این روزها شبکه های اجتماعی به ابزارهایی بی جایگزین در ارتباطات روزانه مردم تبدیل شده اند و بخش 
قابل توجهی از شهروندان اخبار موردعالقه خود را به صورت آنالین و ازطریق فضای مجازی دنبال می کنند؛ 
موضوعی که سبب شده کارشناسان، شــبکه های اجتماعی را به مثابه »دماسنج جامعه« قلمداد کنند که 
می تواند بازتاب دهنده مطالبه ها و دغدغه های مردم باشد و تصمیم سازان کشور را در نیل به اهداف موردنظر 
یاری دهد.برهمین اساس بررســی پربازدیدترین اخبار و مطالب شبکه های اجتماعی می تواند راهگشای 
تصمیم گیری های کالن و نمود بخشی از مطالبات شهروندانی باشد که دغدغه های خود را به صورت روزانه در 
فضای مجازی مطرح می کنند. با توجه به این موضوع همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی مهم ترین ترندهای 

تابستان در استان های مختلف پرداخته است که می تواند بیان کننده اولویت های مردم هر استان باشد.



آذربایجانغربی
خشک شدن دریاچه ارومیه، کاهش آب رودخانه های پرآب استان و میوه های 
انباشته شده در کنار جاده، 3موضوعی بود که در تابستان سال جاری در رسانه ها 
و فضای مجازی استان بسیار موردتوجه قرار گرفتند. انتشار عکس ها و فیلم های 
متعدد از وضعیت دریاچه ارومیه در شبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت 
و تصادف اتوبوس حامل جمعی از خبرنــگاران در بازدید از دریاچه ارومیه، به 
داغی این ترند افزود و در روزهای پایانی تابستان هم مردم استان شاهد خشک 
شدن بیشتر دریاچه و وقوع طوفان های نمکی در اطراف آن بودند. ازسوی دیگر 
امسال تولید سیب دراستان 20 تا 30درصد افزایش داشت و قیمت این محصول 
کاهش زیادی پیدا کرد و به دنبال آن، ده ها تــن ازاین محصول کنار جاده رها 
شدند و وضعیت نامناسبی ازنظر زیست محیطی و آلودگی جاده ها پیش آمد 
و این موضوع در شــبکه های اجتماعی انعکاس وســیعی یافت. این موضوع 
واکنش مسئوالن استان را به همراه داشــت و برای پاک سازی و شست وشوی 
جاده ها اقدام و خرید توافقی سیب هم آغاز شد. کاهش شدید آب رودخانه های 
پر آب به ویژه در ارومیه، از دیگر اخبار پربازدید استان آذربایجان غربی در فصل 

تابستان بود.

خراسانرضوی
کم آبی و خشکسالی پدیده عجین شده با زندگی مردم استان خراسان رضوی است 
و تابستان امسال نیز مانند چند سال اخیر، این مشکالت روزهای سختی را برای 
اهالی این استان رقم زدند. ازسوی دیگر اوج گیری تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
و آغاز پیک پنجم همه گیری این ویروس، درتابستان سال جاری بیشتر شهرهای 
خراسان رضوی را به رنگ قرمز درآورد و سبب اعمال محدودیت های بیشتر دراین 
استان شد. دراین میان شهر مشهد نیز که هرسال تابستان میزبان گردشگران و 
زائران بسیاری از سراسر کشــور بود، به دلیل منع ورود اتومبیل های غیربومی و 
محدودیت های ایجاد شده در سفرهای ریلی و پروازها، تابستان متفاوتی را تجربه 
کرد؛ موضوعی که در فضای مجازی استان بسیار موردتوجه کاربران قرار گرفت و 

دیدگاه های مختلفی پیرامون آن مطرح شد. همچنین تابستان امسال 
کم باران ترین تابســتان 60 سال گذشته در شهر 
مشهد بود و این موضوع گمانه زنی های بسیاری 
را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. تحوالت 

سیاسی در کشور افغانســتان نیز از 
دیگر رویدادهای مهم در تابســتان 

امســال بود که در شــبکه های 
اجتماعی بازتاب وسیعی یافت 
و بخــش قابل توجهی از اخبار 

خراسان رضوی را نیز تحت تأثیر 
قــرار داد. انتقال و شیرین ســازی 

آب خلیج فــارس بــه اســتان 
خرسان رضوی هم جزو مهم ترین 
اخبــار موردتوجه شــبکه های 
اجتماعی در تابستان امسال بود 

که باوجود پیگیری مسئوالن 
اســتانی، اجرای این طرح 
بزرگ همچنان به کندی 

پیش می ر ود.

خراسانجنوبی
در تابســتانی که گذشــت اخبار تلخ خشکســالی و بی آبی بازتاب وسیعی در 
افکارعمومی استان خراســان جنوبی داشــت و به یکی از اصلی ترین ترندهای 
تابستانی در اســتان تبدیل شد. خراسان جنوبی، اســتانی صنعتی و کشاورزی  
اســت که هر دو نیاز مبرمی بــه آب دارند، اما صدای تشــنگی این اســتان در 
تابستان امسال بلندتر از ســال هاي قبل بود، چراکه مردم استان خشک ترین و 
کم باران ترین تابســتان ســال های اخیر را تجربه کردند. در تابستان امسال آب 
سدهای خراسان جنوبی به کم ترین میزان خود در 10سال اخیر رسید که زنگ 
خطر را برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی استان به صدا درآورد و سبب شد 
بحث های دامنه داری پیرامون این موضوع در شبکه های اجتماعی شکل بگیرد. 
ازسوی دیگر اما تابستان سال جاری فصل پررونقی برای صادرات از مرزهای استان 
خراســان جنوبی بود، چراکه تحوالت سیاسی افغانســتان سبب برداشته شدن 
تشریفات اداری و گمرکی در مرزهای این کشــور شد و به همین دلیل مراودات 
تجاری با سرعت بیشتری در مرزهای خراسان جنوبی انجام می شد. همچنین گرد 
و غبار از پدیده های هرساله در استان محسوب می شود، اما این معضل در تابستان 
امسال شدت بسیاری پیدا کرد، به طوری که این استان در تابستان امسال پرگرد 

و غبارترین استان در کل کشور بود.

آذربایجانشرقی
فوتبال، مرگ ومیــر به دلیل همه گیری ویــروس کرونا و افزایش سرســام آور 
قیمت ها در بازار کاالهای اساســی، 3موضوعی بودند که در تابستان سال جاری 
در آذربایجان شرقی ترند شدند. تیم تراکتورســازی به عنوان محبوب ترین تیم 
فوتبال دراســتان، که البته طرفدارانی هم در نقاط مختلف کشور دارد، به دلیل 
سوءمدیریت دچار بحران های جدی شد و در تابستان این بحران ها به اوج خود 
رسید تا جایی که طرفداران تیم با تجمع چندباره درمقابل دفتر باشگاه، نسبت به 
وضعیت موجود انتقاد کردند و فضای مجازی پر شد ازکلیپ ها، عکس ها و طنزهای 
تلخی که گویای گالیه های هواداران نسبت به وضعیت تیم بود. افزایش یک باره 
فوتی های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا دراستان و 
انتشار خبر چندبرابرشدن دفن فوتی های کرونا 
در »وادی رحمت« تبریز ترند دیگری 
بود کــه درطول تابســتان 
دراســتان برجســته شد؛ 
جوانانی که تــا پیش از این 
کرونا را جدی نمی گرفتند، عکس  
دوستان جوان خود را در صفحات 
مجازی منتشــر می کردند که به دلیل ابتال به 
ویروس کرونا فوت کرده 
بودند. عالوه براین، بحث 
گرانی کاالهای اساســی 
در آذربایجان شــرقی نه تنها در 
کوچه و بــازار داغ بود، بلکه که به 
شــبکه های اجتماعی نیز کشیده شد و 
شهروندان در صفحات مجازی از کمبود 
موادغذایی و گرانی کاالهای اساسی در 
استانی که مرکز تولید موادغذایی در کشور 

است، گالیه مند بودند.

یزد
در تابستان سال جاری اخبار عمرانی اســتان یزد بازتاب ویژه ای در شبکه های 
اجتماعی داشت؛ براین اساس از مهم ترین رویدادهای تابستان امسال در استان 
می توان به بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس به اســتان اشــاره کرد که 

بخش زیادی از نیاز آبی صنایع یزد را تأمین مــی کند و در آینده نیز 
قرار است قسمتی از این آب با همکاری صنایع، 
برای آشامیدن وارد شبکه مصرفی استان شود؛ 
موضوعی کــه با واکنش های مثبــت زیادی در 

افکارعمومی و شبکه های اجتماعی 
استان مواجه شد. عالوه براین، پایان 
ســاخت طرح کتابخانه مرکزی 

یــزد؛ طرح 20ســاله ای که 
به دلیل تناســب نداشتن با 

الزام های بافت تاریخی همچنان 
بالتکلیف باقی مانده بود، از دیگر 

موضوع هایی بود که در تابستان 
ســال جاری در صدر مهم ترین 
اخبار استان قرارگرفت. ازسوی 
دیگر بهره بــرداری از راه آهن 

یزد - اقلید نیز از مهم ترین 
خبرهای تابســتاتی در 
اســتان یزد بــود که با 

استقبال افکارعمومی مواجه شد؛ 
طرحی که ســبب کاهش مسافت و 

تسهیل در انتقال بار و مسافر در مسیر یزد به فارس می شود. اینها درحالی است که 
انتقاد از روند واکسیناسیون و افزایش قیمت کاالهای اساسی از دیگر موضوع هایی 
بود که مانند بیشتر نقاط کشور، اصلی ترین ترندهای تابستانی را در استان یزد به 

خود اختصاص دادند.

بوشهر
موضوع های اقتصادی و وضعیت مدیریت شهری، بیشترین ترندهای فضای مجازی 
را در تابستان داغ بوشهر به خود اختصاص دادند و مردم استان با استفاده از ابزار 
شــبکه های اجتماعی، مطالبه های خود را دراین حوزه هــا مطرح کردند. براین 
اساس با وجود اینکه برخی مسئوالن اقتصادی استان نرخ بیکاری بوشهر را در بهار 
سال جاری 7/8درصد اعالم کردند، اما کاربران فضای مجازی و همچنین بخش  
قابل توجهی از افکارعمومی معتقد بودند با توجه به ادامه همه گیری ویروس کرونا 
و تعطیلی بسیاری از کسب وکارهای کوچک و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، 
آمارهای بیکاری به مراتب بیش از نرخ اعالمی ازسوی مسئوالن به چشم می آید؛ 
موضوعی که در شبکه های اجتماعی بحث های زیادی درباره آن مطرح شد. ازسوی 
دیگر با توجه به آغاز فعالیت دوره ششم شــوراهای اسالمی شهر و روستا، نحوه 
انتخاب شهرداران در شهرهایی مانند بوشهر، برازجان و گناوه در صدر بحث های 
مطرح شده در شبکه های اجتماعی قرار گرفت. البته بحث  برسر انتخاب استاندار 
جدید برای بوشهر و همچنین اعالم لغو تعطیلی پنجشنبه ها که چندسالی بود 
اجرایی شــده بود نیز واکنش های متفاوتی در فضای مجازی به دنبال داشــت. 
منتقدان این طرح معتقدند مدیران ارشــد دولت دوازدهــم در آخرین روزهای 

مسئولیت خود نباید چنین تصمیم مهمی را اتخاذ می کردند.

چهارمحالوبختیاری
یکــی از مهم تریــن موضوع هــای مطــرح شــده در شــبکه های اجتماعی 
چهارمحال وبختیــاری در تابســتان ســال جاری، همچنــان دغدغــه آب و 
خشکســالی های متوالی این استان بود. مردم این اســتان بارها در شبکه های 
اجتماعی نســبت به قطع و افت فشــار آب در اســتانی 
که بخش قابل توجهی از آب شــیرین کشور را 
تأمین می کند، گالیه و نســبت به توقف 
پروژه انتقال آب بن به بروجن 
ابراز نگرانی کردند و خواستار 
اجــرای هرچه ســریع تر این 
طرح شــدند. از دیگــر موضوع های 
مهم مطــرح شــده، دغدغه هایی 
بود که نسبت به انتخاب اســتاندار جدید برای 
چهارمحال وبختیــاری ابراز 
می شــد، به طوری که با آغاز 
به کار رسمی دولت سیزدهم، 
شــبکه های اجتماعی پر شــد از 
گمانه زنی دربــاره چهره هایی که 
نام شــان برای تصدی پســت استانداری 
چهارمحال وبختیــاری مطرح می شــد. 
ازســوی دیگــر بســیاری از کاربــران 
فضای مجازی در مرکز استان، نسبت به تعلل 
شورای اسالمی شهر شــهرکرد نسبت به انتخاب شــهردار گالیه 
داشتند و خواستار سرعت بخشیدن به این موضوع می شدند. ازسوی 
دیگر دغدغه های معیشتی و نگرانی نســبت به افزایش قیمت خودرو و مسکن 
و همچنین موادغذایی از دیگر موضوع هایی بود که تابســتان ســال جاری در 
شبکه های اجتماعی استان بســیار مورد توجه کاربران قرار گرفت و بحث های 

زیادی پیرامون آنها مطرح شد.

اردبیل
در تابستانی که گذشت چند موضوع بیشتر موردتوجه افکارعمومی استان اردبیل 
قرار گرفت و می توان گفت مسائل مربوط به پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا و 
روند واکسیناسیون جزو مهم ترین دغدغه های اردبیلی ها بود. دراین میان انتشار 
جدولی در رسانه ها که استان اردبیل را در رده آخر روند واکسیناسیون »جامعه 
هدف« نشان می داد، بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت، تا جایی که 
وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشــکی استان با انتشار اصالحیه ای، 
توضیحات بیشــتری دراین زمینه به افکارعمومی ارائه کردنــد. دراین میان 
موضوعی که در فضای مجازی استان به صورت قابل توجهی مورد بحث قرارگرفت 
و اظهارنظرهای زیادی پیرامون آن مطرح شــد، انتخاب استاندار جدید برای 
اردبیل بود. براین اساس گمانه زنی درباره گزینه های مطرح برای تصدی پست 
استانداری و موضوع ابقای استاندار فعلی، بحث های دامنه داری را در رسانه ها و 
افکارعمومی استان به همراه داشت. عالوه براینها، درکنار موضوع های معیشتی که 
توجه زیادی را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کرد، بحث انتخاب شهردار 
جدید برای اردبیل و دستگیری یکی از مسئوالن سابق شهر به اتهام تخلف های 
مالی را می توان از موضوع های پرسروصدای فضای مجازی اردبیل در تابستان 

سال جاری دانست.

 کرونا، واکسن، گرانی، کم آبی و قطع برق
  از مهم ترین چالش ها و مطالبات تابستانی مردم

  در استان های مختلف کشور بوده که 
در شبکه های اجتماعی نمود یافته است
این روزها شــبکه های اجتماعی به ابزارهایی بی جایگزین در ارتباطات روزانه 
مردم تبدیل شده اند و بخش قابل توجهی از شهروندان اخبار موردعالقه خود 
را به صورت آنالین و ازطریق فضای مجازی دنبال می کنند؛ موضوعی که 
سبب شده کارشناسان، شبکه های اجتماعی را به مثابه »دماسنج جامعه« 
قلمداد کنند که می تواند بازتاب دهنده مطالبه ها  و دغدغه های مردم 
باشد و تصمیم سازان کشــور را در نیل به اهداف موردنظر یاری 
دهد.برهمین اساس بررســی پربازدیدترین اخبار و مطالب 
شبکه های اجتماعی می تواند راهگشای تصمیم گیری های 
کالن و نمود بخشی از مطالبات شــهروندانی باشد که 
دغدغه های خود را به صورت روزانه در فضای مجازی 
مطرح می کنند. با توجه به این موضوع همشهری 
در پرونده ویژه ای به بررسی مهم ترین ترندهای 
تابستان در استان های مختلف پرداخته است 
که می تواند بیان کننده اولویت های مردم 

هر استان باشد.

دغدغه های تابستان
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قم
بیشترین واژه هایی که در تابستان امسال در شبکه های اجتماعی قم فراگیر شد، 
مربوط به دغدغه های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم بوده است. با توجه به 
گسترده بودن پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا، بیشترین ترندها در استان قم 
درباره کرونا، باالبودن آمار فوتی ها و بســتری ها، واکسن، واکسن هراسی و تجمع 
علیه واکسیناسیون بوده است. قطع مکرر برق در اوایل تابستان و خراب شدن خمیر 
نانوایان از دیگر سوژه هایی بود که موردتوجه رسانه های قم قرارگرفت. درخواست 
کمک از پلیس با عنوان سفارش پیتزا، دستگیری باند نوجوانان هکر، انتخاب علیرضا 
زاکانی نماینده ســابق قم به عنوان شهردارتهران، گران شــدن لبنیات، درگیری 
مأموران مقابله با سد معبر شهرداری با 2جوان میوه فروش و جوالن موش ها در نان 
ساندویچی که صبح ها مقابل مغازه ها گذاشته می شود، از دیگر سوژه ها و اخباری 
بود که در تابستانی که گذشت مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
عالوه براینها، اواخر تیرماه مرگ دلخراش »محمدحسین فرج نژاد« از فعاالن فضای 
مجازی به همراه 4عضو خانواده اش در جریان یک تصادف، بازتاب گسترده ای در 
شبکه های اجتماعی داشت. ازسوی دیگر به دلیل سکونت ده ها هزار تبعه افغانستانی 
در استان قم، تحوالت اخیر این کشور و تجمع جمعی از افغانستانی های مقیم قم 

دراین رابطه، موردتوجه کاربران فضای مجازی در استان قرارگرفت.

البرز
قطع مستمر برق یکی از مهم ترین رویدادهایی بود که درطول تابستان گذشته 
در صدر اخبار موردتوجه عامه مردم قرار داشــت؛ چالشی اساسی که به ویژه در 
شهرک های صنعتی، خسارت های بسیاری به تولیدکنندگان وارد کرد. تعطیلی 
بیمارســتان امام خمینی)ره( البرز با وجود شرایط وخیم کرونایی، از دیگر اخبار 
تابستانی استان بود که نتیجه آن ورود مسئوالن استانی و کشوری به این موضوع 
و آغاز به کار دوباره بیمارستان بود. ازسوی دیگر شلوغی و ترافیک جاده چالوس 
با وجود شرایط قرمز کرونایی در تعطیالت، کمبود مرغ و صف های طوالنی خرید 
مرغ، خشک شدن تاالب صالحیه، خشکسالی و کاهش آب سدهای استان و کم آبی 
و خسارت به زمین های کشاورزی به دلیل نبود آب از دیگر خبرهای مهم استان در 
3ماه گذشته بود. عالوه براینها، موفقیت های موسسه سرم سازی رازی در زمینه 
تولید واکســن، رتبه برتر استان در واکسیناســیون، ایجاد بازارچه های مختلف 
صنایع دستی در شهرستان های مختلف البرز، احیای کاخ تخریب شده شهرستانک 

و رتبه برتر سوادآموزی در کشور از دیگر اخبار مهم استان در تابستانی 
که گذشت بوده است.

مرکزی
تابستان امســال برای شهروندان 

استان مرکزی نامطلوب ترین 
تابســتان درسال های اخیر 
ازنظــر آلودگی هــوا بود. 

آلودگــی ناشــی از گردوغبار 
دشــت های کویــری اســتان و 

آلودگــی ناشــی از صنایع و 
سوزاندن مازوت، بعد از بحران 

همه گیــری ویــروس کرونا، 
بیشــترین توجــه کاربران 

شــبکه های اجتماعی را 
به خود اختصــاص داد. 
پیک پنجم همه گیری 

ویروس کرونــا، انتقــاد از روند 
واکسیناســیون و باالبودن فوتی ها و بســتری ها و همچنیــن تکمیل ظرفیت 
تخت های مراکز درمانی مانند فصل بهار، بیشــترین حجم محتوای تولیدشده و 
پخش شده در فضای مجازی را در اســتان به خود اختصاص داد. قطع های مکرر 
برق و خسارت سنگین به صنایع و بخش های کشــاورزی و دامپروری، خسارت 
ده ها میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی و دامداری، آب رسانی سیار به 
روستاها و افزایش سرقت های خرد به دلیل مشکالت اقتصادی از دیگر موضوع هایی 
بود که در تابستان سال جاری مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی در استان 
مرکزی قرارگرفت. همچنین در تابستانی که گذشت هشتک هایی همچون »برای 
مردم« باهدف تشــویق مردم به صرفه جویی در مصرف برق، »فوق العاده خاص 
کادرسالمت« ویژه درخواست نیروهای دانشگاه علوم پزشکی برای اضافه شدن 
فوق العاده خاص به احکام  حقوقی خود، »نجابت ایرانی« برای حمایت از حجاب ، 
»عشق پاک« در سالروز ازدواج  امیرالمومنین)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( و »من 

واکسن می زنم« در شبکه های اجتماعی این استان خودنمایی می کرد.

سیستانوبلوچستان 
استان سیستان وبلوچستان تابستان سال جاری را با گسترش سریع »سویه دلتا« 
ویروس کرونا آغاز کرد و اخبار این موضوع روزها و هفته ها در صدر توجه شبکه های 
اجتماعی استان قرار داشت و افزایش مبتالیان و تعداد مرگ ومیرها به این موضوع 
دامن می زد. خشکسالی، کمبود آب و قطع پی درپی آب و برق از دیگر موضوع هایی 
بود که در رسانه های استان و شبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرارگرفت 
و مردم با انتشار اخبار و تصاویر مرتبط، دیدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با این 
اتفاق ها به اشتراک می گذاشتند. در کنار این مسائل، معرفی جاذبه های گردشگری 
اســتان، به ویژه در چابهار، هم مورد توجه کاربران بــود و حتی برخی مطالب و 
موضوع های جذاب فراتر از استان می رفت تا گردشگران بیشتری را جذب کند. 
مسدود بودن مرزها و قاچاق سوخت و انهدام شبکه های قاچاق موادمخدر هم در 
برخی از روزهای تابستان موردتوجه کاربران قرار  گرفت. سقوط دولت افغانستان 
و درپی آن تسلط طالبان براین کشور که سیل عظیم مهاجران را به دنبال داشت، 
از دیگر اخباری بود که به صورت چشمگیری در شبکه های اجتماعی و رسانه های 
محلی استان بازتاب داشــت. اکنون اگرچه از تب و تاب اولیه این موضوع کاسته 
شده، اما اخبار تحوالت افغانستان همچنان ازسوی کاربران سیستان وبلوچستانی 

دنبال می شود.

کردستان
در تابســتان ســال جاری اخبار آتش ســوزی در جنگل های کردستان بخش 
قابل توجهی از مطالب شبکه های اجتماعی این استان را به خود اختصاص داد و 
کاربران کردستانی با هشتگ هایی ازجمله »نجات بلوط ها« به این موضوع واکنش 
نشان دادند. کاهش آب سدها و منابع زیرزمینی استان و همچنین مشکالت به 
وجود آمده برای مردم درپی قطع آب در چند روســتای کردســتان نیز از اخبار 
پربازدید کردستان در تابستان1400 بود . انتصاب امیر دریا دار»شهرام  ایرانی« 
اهل کردستان به سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش ازسوی مقام معظم رهبری، 
افزایش مبتالیان به کرونا دلتا و خرید و فروش واکسن تقلبی از دیگر اخبار مهمی 
بود که درطول تابســتانی که گذشت در فضای مجازی اســتان دست به دست 
می شد. قطع مکرر برق و دستگیری تعداد قابل توجهی ماینر ارزهای دیجیتال از 
دیگر موضوع هایی بود که در فضای رسانه ای و مجازی استان بسیار مورد توجه 
قرارگرفت و بحث های عمومی و کارشناسی بســیاری را به دنبال داشت. ازسوی 
دیگر بهره برداری از جاده جدید سنندج به مریوان و افتتاح آزمایشی فازنخست 
فرودگاه سقز هم از اخبار خوب برای مردم کردستان بود که در شبکه های اجتماعی 
دســت به دســت می چرخید. ثبت جهانی اورامانات نیز ازجمله اخبار فرهنگی 

موردتوجه افکارعمومی استان در تابستانی که گذشت بود. 

اصفهان 
امسال استان اصفهان رویدادهای متفاوتی را در فصل تابستان تجربه کرد که 
بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت؛ برخی از آنها، مانند خشکسالی 
و جاری نبودن آب در رودخانه زاینده رود، از مســائلی بود که در سال های قبل 
هم تجربه آن وجود داشــت، اما برخی دیگر ازجمله قطع برق و خاموشی های 
پی درپی از اخبار مهم تابســتان سال جاری به حســاب می آمد. براین اساس 
اصفهانی دغدغه های خود دراین زمینه را با هشتگ هایی مانند »زاینده رود« و 
»زنده رود« در شبکه های اجتماعی بازتاب دادند تا نمودی از مطالبه های اساسی 
آنان از مسئوالن باشــد. همچنین به دنبال آلودگی هوا در تابستان، بحث های 
زیادی دراین زمینه در افکارعمومی اســتان درگرفت که در فضای مجازی هم 
بازتاب داشت و با هشتگ هایی مانند »آلودگی هوای اصفهان« و »قانون هوای 
پاک« موردتوجــه کاربران اصفهانی  قرارگرفت. در کنــار نگرانی های اقلیمی، 
موضوعی که در شهریورماه امسال توجه ویژه افکارعمومی را به خود جلب کرد 
و شــبکه های اجتماعی را تحت تأثیر قرارداد، فداکاری »علی لندی« نوجوان 
ایذه ای بود که 1۸شــهریورماه، پس از وقوع حادثه آتش سوزی در خانۀ یکی از 
همسایگان اقوامش در ایذه، به دل آتش زد و جان 2زن سالمند را نجات داد و 
دچار سوختگی شــدید و به دنبال آن در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 
بستری شــد. اگرچه این نوجوان ایذه ای اول مهرماه سال جاری در بیمارستان 
درگذشت، اما جانفشانی او در افکارعمومی بازتاب های بسیاری داشت و یاد و 

نام او را جاودانه کرد.

کرمان
در تابســتان ســال جاری مــردم کرمــان مطالبه هــای خود را با هشــتگ 
»استاندارکرمان« بیان کردند؛ موضوعی که محدود به دیدگاه سیاسی خاصی 
نبود و افکارعمومی برای رفع مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
و ... تغییر استاندار را کم ترین انتظار و شاید مهم ترین اتفاق دولت سیزدهم در 
استان می داند. بررسی دیدگاه های مطرح شــده در شبکه های اجتماعی گواه 
این موضوع اســت که بخش قابل توجهی از مردم معتقدند استاندار، به عنوان 
نماینده عالی دولت، سهم ویژه ای در پیشرفت کرمان دارد. حاشیه های مطرح 
شده پیرامون این موضوع و بحث برسر بومی یا غیربومی بودن استاندار، سبب 
شد پس از آغار به کار رسمی دولت سیزدهم، گمانه زنی های زیادی دراین باره 
در فضای مجازی استان مطرح شــود. البته بحث پیرامون 
انتخاب اســتاندار جدید برای کرمان سبب نشد 
مردم این استان از طرح دغدغه های خود 
پیرامون همه گیــری ویروس 
کرونا، روند واکسیناســیون و 
تورم نیز غافل شوند؛ موضوعی 
کــه در تابســتان امســال بازتــاب 
گسترده ای در شبکه های اجتماعی 

استان داشت.

کرمانشاه
کم آبی، خشک شــدن بسیاری از 
رودخانه هــای مهم اســتان و قطع 
مکرر آب و برق از مهم تریــن اخباری بود 
که در فصل تابســتان در استان کرمانشاه 
در شــبکه های اجتماعی بازتاب داشت. 
ازسوی دیگر استعفای شــهردار کرمانشاه و 
گمانه زنی پیرامون انتصاب اســتاندار جدید برای کرمانشاه از دیگر 
موضوع هایی بود که توجه افکارعمومی استان را در فضای مجازی به خود جلب 
کرد. عالوه براینها، آغازبه کار ششــمین دوره شورای اسالمی شهر کرمانشاه با 
حاشیه هایی همراه شد که واکنش های منفی بسیاری را در شبکه های اجتماعی 
به دنبال داشت. شکستن خط لوله انتقال آب از ســد گاوشان از دیگر خبرهای 
پربازدید تابســتان در کرمانشاه بود. ســیر صعودی همه گیری ویروس کرونا و 
افزایش آمار فوتی ها را نیز باید به اخبار پربازدید کرمانشاه اضافه کرد. دراین میان 
واژگان »واکسن« و »کمبود تخت بیمارستانی« و »ســرم« نیز جزو ترندهای 
خبری پرکاربرد در کرمانشــاه به شــمار می رفت که گویای دغدغه های مردم 
دراین زمینه بود. ثبت جهانی اورامانات نیز از خبرهای خوشــحال کننده  ای بود 
که فضای مجازی اســتان را تحت تأثیر قرار داد و با واکنش های مثبت فراوانی 

مواجه شد.

خراسانشمالی
استفاده نامناسب از منابع آبی در بخش آشامیدنی و کشاورزی با وجود داشتن 
منابع آبی مناسب، یکی از مهم ترین موضوع هایی بود که کاربران فضای مجازی 
خراسان شمالی درتابستان امســال توجه ویژه ای به آن نشان دادند. موضوع 
دیگری که به بحران آب در اســتان خراسان شــمالی دامن می زند، استفاده 
صنایع خراسان شمالی از آب آشــامیدنی است. کاربران شبکه های اجتماعی 
استان بارها به این موضوع اشاره کرده اند که صنایع استان تاکنون نتوانسته اند 
از پساب فاضالب و تصفیه آن برای مصارف خود بهره ببرند و به سمت این کار 
نرفته اند و زیان این موضوع در بخش تأمین آب آشامیدنی کامال مشهود است. 
عالوه بر مشکالت معیشــتی و گرانی ها، تنش آبی در 300روستای استان از 
اخبار ویژه ای بود که درطول تابستان در شبکه های اجتماعی خراسان شمالی 

پربازدید شد. 

زنجان
هرچند در تابستان امســال موضوع هایی مانند خشکســالی، کم آبی قزل اوزن 
و حاشــیه های انتخاب شــهردارجدید برای زنجان از پربحت ترین اخبار استان 
در شبکه های اجتماعی بود، اما ســیرصعودی همه گیری ویروس کرونا در پیک 
پنجم و ضرورت شتاب بخشــیدن به روند واکسیناسیون را می توان از مهم ترین 
دغدغه های مردم زنجان در تابستانی که گذشت دانست. افزایش میزان فوتی ها و 
تعداد بیماران بستری در پیک پنجم سبب شد واکسیناسیون به یکی از مهم ترین 
مطالبه های زنجانی ها تبدیل شــود که نمود ویژه ای هم در شبکه های اجتماعی 
داشت؛ موضوعی که در روزهای اخیر شتاب قابل توجهی گرفته و گفته می شود 
درحال حاضر بیش از 60درصد از »جامعه هدف« دراین اســتان برعلیه ویروس 

کرونا واکسینه شده اند.

خوزستان
امسال تابستان سختی به خوزستان گذشت؛ تنش های آبی که هرسال و در هر 
فصلی مشکالت زیادی روی دوش مردم گذارد، این بار جان شان را به لب رساند. 
انتشار اخبار مختلف درباره خشکی کرخه و هورالعظیم، تنش های آبی در شهرها 
و روستاها اطراف کرخه، تلف شدن گاومیش ها و تشنگی زمین های کشاورزی، بار 
دیگر مطالبه همیشگی مردم این استان جنوبی را درباره توقف طرح های انتقال 
آب در صدر اخبار قرار داد. در طول تابستانی که گذشت به ویژه در ماه های تیر و 
مرداد، هشتگ های »نه به انتقال آب  کارون«، »کارون جان  ماست«، »کرخه جان 
ماست«، »کارون آب ندارد«، »کرخه؛ جان خوزستان« و »خوزستان تشنه است« 

در شبکه های اجتماعی پربازدید شد. 

کهگیلویهوبویراحمد
در کهگیلویه وبویراحمد در بیشتر ماه های سال هشتگ های مناطق گردشگری 
و جاذبه های طبیعی استان پربازدید اســت، اما در تابستانی که گذشت، با وقوع 
آتش سوزی گسترده در منابع طبیعی و جنگل های استان در نبود امکانات اطفای 
حریق، این موضوع مورد توجه فعاالن فضای مجازی قرارگرفت و هشــتگ های 
مختلفی ازجمله »زاگرس درآتش« دراین باره فراگیر شد. این هشتگ ها به ویژه 

بعد از ارسال بالگردهای اطفای حریق ایران به ترکیه برای اطفای حریق 
جنگل های این کشــور، مورد توجه قرارگرفت. 

ارســال بالگردهای اطفای حریق به ترکیه در 
زمانی صورت گرفت که آتش سوزی جنگل های 

زاگرس و استان کهگیلویه وبویراحمد، 
به دلیل ســخت گذر بودن، شیب 
تند، گرمای ۵0درجه و صخره ای 

بودن منطقــه، چندین روز 
ادامه داشت.

هرمزگان 
رفــع مشــکل فاضــالب 
در  به ویــژه  هرمــزگان 
به عنــوان  بندرعبــاس، 

مرکزاســتان، در کنــار 
آلودگی های گسترده در 
ســواحل خلیج فارس و 

دریای عمان، از مهم ترین 
اخبار اســتان بود که در تابستان 

امســال در شــبکه های اجتماعی بازتاب قابل توجهی داشــت. همچنین با 
تسریع روند ساخت وسازها در بندر سیریک، هشتگ های »نیروی بومی« و 
»بیکاری« با دغدغه استفاده از نیروهای بومی به جای غیربومی در بنگاه های 
اقتصادی و مراکزصنعتی اســتان، گویــای یکی  از مهم تریــن دغدغه های 
اقتصادی کاربران فضای مجازی دراین اســتان درطول تابســتان بود. تنش 
آبی و مشــکالت موجود در زمینه تأمین آب و برق موردنیاز مردم استان از 
دیگر موضوع هایی بود که با استفاده از هشتگ های »بی آبی«، »خشکسالی« 
و »قطع برق« در شــبکه های اجتماعی بســیار پربازدید شد؛ موضوعی که 
صرفا مختص استان هرمزگان هم نبود و مردم بسیاری از استان های کشور 
 درطول تابستانی که گذشــت به طرح موضوع های مشابه در فضای مجازی

 پرداختند.

گلستان
عدم رعایت کافی پروتکل های بهداشتی ازسوی برخی اصناف، ازجمله تعدادی 
از رســتوران ها، فروشــگاه ها و کافه ها، از موضوع هایی بود که درطول تابستان 
گذشته به پربازدید ترین مطالب شبکه های اجتماعی استان گلستان تبدیل شد. 
ازسوی دیگر کمبود واکسن های حیاتی نوزادان از مهم ترین دغدغه های مطرح 
شده در حوزه سالمت اســتان بود و کاربران به طرح مشکالت موجود در زمینه 
تأمین واکسن سه گانه نوزادان 6ماهه پرداختند؛ موضوعی که برای چند هفته 
به اصلی ترین مطالبه مردم در شبکه های اجتماعی استان تبدیل شد. در حوزه 
محیط زیست هم کاربران فضای مجازی به طرح دغدغه های خود درباره کمبود 
امکانات برای مهارآتش ســوزی در جنگل های هیرکانی پرداختند که پربازدید 
شــد. همه اینها درحالی اســت که قطع آب و برق بدون اعالم قبلی نیز ازجمله 
موضوع هایی بود که با انتقادهای گسترده کاربران شبکه های اجتماعی دراستان 

مواجه شد.

گیالن
فصل تابستان در گیالن خبرهای داغی پربازدید شد که از مهم ترین آنها می توان 
به آغاز پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا اشاره کرد؛ روندی که ابتدا در شهر 
آستارا با وضعیت نگران کننده تری همراه شد و این شهرساحلی را قرمزپوش 
کرد. درچنین شرایطی ادامه موج سفرها به ویژه از 2استان تهران و البرز، انتقاد 
گسترده گیالنی ها را به دنبال داشت و با هشتگ های اعتراضی در شبکه های 
اجتماعی نمود ویژه ای یافت. در کنار اینها، کمبود داروهای کرونایی و همچنین 
سرم در مقاطعی از تابستان از دیگر موضوع هایی بود که کاربران فضای مجازی 
در اســتان گیالن توجه ویژه ای به آن نشــان دادند. آتش ســوزی در بخش 
قابل توجهی از تاالب انزلی و حواشــی پیرامون دالیل بروز چنین حوادثی که 

فراوانی به زیســت بوم این منطقه وارد کرد، از خسارت های 
دیگر اخباری بود که واکنش های گسترده ای 
را در شــبکه های اجتماعی استان گیالن 

به همراه داشت.

فارس 
از  یکــی 

اســتان  مشــکالت 
فارس که از بهار امســال آغاز 

شــد و دامنه اش به تابستان هم 
کشید، آتش سوزی در جنگل ها 

و مراتــع اســتان 
بود؛ موضوعی 
کــه بازتــاب 

ی  ه ا د گســتر
هــم در فضای مجازی فارس داشــت 

و کاربران واکنش های گســترده ای به 
این موضوع نشــان دادند. آتش سوزی 

ارتفاعــات زاگــرس در شهرســتان های 
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد و مناطق 
سخت گذر دیگر موجب جان باختن چند 
نفر از اهالی منطقه و از بین رفتن منابع 
طبیعی دراین استان شد. این درحالی 
بود کــه به دلیــل صعب العبور بودن 
منطقه، تنها نیروهــای اداره منابع 
طبیعی و برخی گروه های مردمی 
برای خاموش کردن آتش داوطلب 
می شدند و از هواپیمای آب پاش 
خبری نبود. تقاضا برای سرعت 
دادن به روند واکسیناسیون از 

دیگر موضوع هایی بود که در 
شبکه های اجتماعی استان 

د  نمــو
ویژه ای 

یافت.

قزوین
مردم استان قزوین تابســتان1400 را درحالی آغاز کردند که سیر صعودی 
همه گیری ویروس کرونا در موج پنجم و بازگشــت محدودیت های کرونایی 
به پربازدیدترین اخبار شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود. کمبود تخت های 
بیمارســتانی از موضوع هایی بود که با انتشــار عکس هایی از بستری شدن 
تعدادی از بیماران بــر روی زمین در برخی بیمارســتان های قزوین همراه 
شــد و واکنش های زیادی را در فضای مجــازی به دنبال 
داشت. ازســوی دیگر ادامه خشکسالی در دشت 
قزوین تا 10ســال دیگــر، کیفیت پایین 
نان با وجود افزایــش قیمت ها، جاری 
شدن سیل در برخی شهرها 
و روســتاهای المــوت و آوج 
و مــرگ چند شــهروند و زیان 
صنایع اســتان از قطــع مکرر برق، 
از مهم تریــن موضوع هایــی بود که 
درطول تابســتان گذشته 
بازتاب های گســترده ای 
در شــبکه های اجتماعی 
به همــراه قزویــن   اســتان 

 داشت.

لرستان
»آتش ســوزی جنگل های بلوط« یکی 
از پرکاربردترین ترندهای فصل تابستان در 
استان لرستان بوده است؛ موضوعی که نشان می دهد چالش های 
زیســت محیطی از مهم ترین دغدغه های مردم اســتان به حســاب می آید. 
این درحالی است که سیرصعودی آمارهای کرونایی در استان در پیک پنجم 
بحث های زیادی را در شــبکه های اجتماعی لرستان به همراه داشت و سبب 
شد سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون به یکی از مهم ترین مطالبه های 
مردم تبدیل شــود. البته کرونا، گرانی، قطع برق و مشــکالتی از این دست 
سبب نشد لرســتانی ها از پرداختن به موضوع های ورزشی و گردشگری در 
فضای مجازی غافل شوند، چراکه بررسی ها نشان می دهد پیگیری وضعیت 
تیم فوتبال »خیبر لرســتان« و معرفی جاذبه های گردشــگری اســتان از 
 دیگر موضوع هایی بوده که کاربران لرســتانی شــبکه های اجتماعی به آن 

پرداخته اند.

ایالم
خشکسالی یکی از مشکالت اساسی استان ایالم در تابستان و سال آبی امسال 
بود که اخبار آن در شبکه های اجتماعی استان بازتاب وسیعی یافت. در سال 
آبی جاری میزان دریافت نزوالت جوی دراین استان 4۵درصد نسبت به مدت 
مشابه سال آبی گذشته کاهش داشته است. هرچند ایالم از صنایع کالن آب بر 
برخوردار نیست، اما حجم عمده ای از اقتصاد این استان توسط زیربخش های 
کشاورزی تأمین می شــود که به دلیل کاهش بارش ها این حوزه با مشکالت 
عدیده ای مواجه شد. طبق برآوردهای انجام شده ۷0 تا 100 درصد مزارع دیم 
گندم، بیش از 20درصد مزارع گندم آبی و کلزا و سایر زیربخش های کشاورزی 

به دلیل خشکسالی دچار خسارت شده اند. 

همدان
بررسی  شــبکه های اجتماعی استان همدان در تابســتان سال جاری نشان 
می دهد افزایــش بی ضابطه قیمت ها در حــوزه فروش و اجاره مســکن، از 
مهم ترین موضوع های موردتوجه مردم دراین مدت بوده است. براین اساس 
درصد زیادی از هشتگ های فضای مجازی اســتان به وضعیت قیمت ها در 
ســایت های اینترنتی پرکاربرد همدان دراین حوزه اختصاص داشته است و 
کاربران انتقادهای زیادی را پیرامون افزایــش قیمت ها دراین بخش مطرح 
کرده اند. ازسوی دیگر دغدغه های مربوط به بازگشایی مدارس و واکسیناسیون 
دانش آموزان نیز از دیگر موضوع هایی بود که در تابســتان امســال بازتاب 
گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشــت. بحث انتخابات نظام مهندسی 
همدان نیز از دیگر موضوع هایی بود که بحث های زیادی را در شــبکه های 
اجتماعی استان به دنبال داشت و حاشیه های آن سبب توجه ویژه افکارعمومی 

به این موضوع شد. 

سمنان 
تابستان داغ ســمنان برای ســاکنان این استان با پشت ســر گذاشتن یک 
موج دیگر کرونایی به پایان رســید که همین موج نیز هشــتگ هایی را در 
فضای مجازی سمنان به دنبال داشت؛ هشــتگ هایی که عمدتا بر پیگیری 
مطالبه هایی در زمینــه کرونا و ضرورت تهیه واکســن تأکید می کرد. عالوه 
براین، حاشیه های ایجاد شده برای سد »فینسک« در تابستان بین مازندران 
و سمنان و افزایش بودجه درنظر گرفته شده برای این سد که مورد اعتراض 
برخی شهروندان و کارشناسان در مازندران قرار گرفته بود نیز منجر به استفاده 
از هشتگ هایی درباره آب و نیاز آبی سمنان ازسوی کاربران فضای مجازی در 

این استان شد.

مازندران 
مازندرانی ها تابستان امسال را درحالی پشت سر گذاشــتند که حدود نیمی از 
این فصل را، یعنــی از اول تیرماه تا پایان مردادماه را در جدال با موج ســنگین 
کرونا دلتا بودند. شرایط بحرانی مازندران و حضور همیشگی و پرتعداد مسافران 
دراین استان که حتی با وجود بسته شــدن راه های ورودی این استان به دلیل 
مقاومت مسافران و برخی ضعف ها در برنامه ریزی و مدیریت سفرها ادامه داشت، 
ســبب شــد یکی از ترندهای پربازدید مازندرانی ها دراین فصل هم مانند بهار 
امسال، جلوگیری از سفر به مازندران باشد. »به  مازندران نیایید«، »به مازندران 
سفرنکنید« و »سفر به مازندران ممنوع« و هشتگ هایی با این مفهوم دراین 
فصل ازسوی مردم مازندران زیاد به کار برده شد. هشتگ مهم دیگری 
که ازسوی مازندرانی ها در تابستان امسال دست به دست شد نیز 
مربوط به کرونا بود. »نذر نفس« پویشی بود که از قائمشهر 

برای تأمین کپسول های 
ن  کســیژ ا

بیمارســتان های 
اســتان آغاز شــد و به 

اســتان های دیگر هم رسید. 
مازندرانی ها در تابســتان پس از 

رسانه ای شــدن طرح انتقال آب الر از 
منطقه پلور به تهران و ادامه یافتن ماجرای سد 

فینسک در سمنان، دراین زمینه نیز هشتگ هایی 
را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر کردند.
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  دغدغه ترک تحصیل دانش آموزان روستایی 
با توجه به برنامه های دولــت جدید کــه محرومیت زدایی، نگاه ویژه به قشــر زحمت کش 
روستایی و تحصیل دانش آموزان ازجمله مهم ترین آنهاســت، از مسئوالن مربوط در استان 
خراسان رضوی و شهر سبزوار درخواســت می کنم به این مشکل رسیدگی کنند که با وجود 
گذشت بیش از 3هفته از آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۲دانش آموز دختر سال آخر دبیرستان 
در روستای ۲هزارنفری »مهر« از توابع بخش »داورزن« سبزوار،  به دلیل نبود معلم از تحصیل 
بازمانده اند. این درحالی است که درسال های گذشته، کالس درس این روستا حتی با کم تر از 
۵دانش آموز سال آخری هم تشکیل می شد، اما امسال با وجود پیگیری های دهیاری و جمع 
زیادی از خانواده های دانش آموزان، تاکنون پاسخ قانع کننده ای دراین زمینه ارائه نشده است. 
از مسئوالن مربوط تقاضا داریم به این مشــکل روستا رسیدگی کنند و اجازه ندهند فرزندان 

ما از تحصیل باز بمانند.
جمعی از خانواده های دانش آموزان از روستای مهر شهرستان سبزوار

   نظارت بر توزیع گوشت قرمز دولتی
از مسئوالن ســازمان صنعت، معدن و تجارت در اســتان چهارمحال وبختیاری می خواهیم 
بر نحوه توزیع گوشــت قرمز دولتی در شــهرکرد و همچنین برخی دیگر از شــهرهای این 
استان نظارت بیشتری اعمال کنند. برخی مکان هایی که گوشت قرمز و سفید دولتی توزیع 
 می کنند، قیمت مصوب ندارند و مردم نمی دانند گوشــت مورد نیاز خود را از کجا باید تهیه

 کنند. 
رحیم زاده از شهرکرد

صدای همشهری

خاطره حسین زاده
خبرنگار

وجود بیش از 800 جاذبه و بیش از ۱00 کانون 
گردشگری سبب شده تا چهارمحال و بختیاری 
به یکی از مقاصد گردشگری کشور تبدیل شود. 
هرچند در سال های اخیر این ظرفیت قابل توجه تا حد زیادی 
مغفول مانده و با همه گیری ویــروس کرونا نیز به طورکلی 
صنعت گردشگری وارد مرحله رکود شــد، اما یادآوری این 
ظرفیت ها و معرفی آن به مردم به مناسبت هفته گردشگری، 
نقش مهمی در ایران شناسی و شناخت الزم نسبت به این مرز 
و بوم دارد.یکی از مهم ترین جاذبه های این استان که پیوند 
تاریخ با طبیعت درآن به خوبی مشهود است، منطقه »پیرغار« 
در روستای »دهچشمه« شهرستان فارسان است. اهمیت این 
جاذبه به سبب کتیبه تاریخی برجا مانده از دوران مشروطیت 
است. روستای دهچشــمه همانطور که از نامش پیداست، 
ترکیبی از »ده« و »چشمه« است. در این روستا چشمه پرآبی 
وجود دارد که زمینه ســاز سرسبزی این منطقه گردشگری 
شده اســت.دراین منطقه یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 
جاذبه هایی که سبب شده نام آن بسیار برسر زبان ها باشد، 
کتیبه ای اســت که از دوران مشروطیت در این منطقه باقی 

مانده است.

 کتیبه هایی در ردیف آثارملی
بر روی قســمتی از کوهپایه رشــته کوه زاگرس در منطقه 

فارسان، کتیبه ای به زبان فارســی حکاکی شده  که مربوط 
به دوران قاجاریه و عصر مظفری است. کتیبه ها در 4قسمت 
مجزا به ســینه صخره ها و به ترتیب زمان وقایع از راست به 
چپ حجاری شده اند. کتیبه ســوم تقریبا درحدفاصل و زیر 
۲کتیبه ابتدایی قرارگرفته اســت که خود شــامل ۲بخش 
مجزاست. نوع خط کتیبه ها نستعلیق است که گاه با شکسته 
آمیخته شــده . کتیبه پیرغار در ســال۱377 در فهرست 

آثارملی ایران به ثبت رسیده است.
این کتیبه هــا از زبان ۲شــخصیت تأثیرگــذار در دوران 
مشروطیت نوشته شده است که نام های آنان »سردار اسعد« 
و »ســردار ظفر« بوده اســت. بر روی کتیبه اول که از زبان 
سردار ظفر بیان شده، اشــاره ای به وضعیت ایران در زمان 
مظفرالدین شاه و درخواست های مردم حک شده و همچنین 
در ادامه آن شرح وقایعی از وضعیت مردم در اصفهان و تهران 
و درخواســت های آنان بیان شده اســت. از جنگ هایی که 
میان قبایل در این شهر رخ داده هم شرح حال کوتاهی ذکر 
شده اســت. در کتیبه دوم نیز که از زبان سردار اسعد نوشته 
شده، پس از ذکر ۲بیت شعر، گزیده ای از اتفاق هایی که برسر 
انتقال قــدرت درآن منطقه رخ داده، بیان شده اســت. یک 
قطعه سنگ که به »شیرســنگی« معروف است نیز در کنار  
در ورودی مجموعه تفریحی پیرغار قرار گرفته که از دوران 

قاجاریه تاکنون دراین منطقه باقی مانده است.

 اهمیت تاریخی کتیبه ها
یک باستان شناس درباره اهمیت تاریخی کتیبه های پیرغار 

به خبرنگارهمشــهری می گوید: کتیبه هــای پیرغار تنها 
کتیبه های ســنگی مربوط به دوره مشــروطیت، نه تنها در 

استان چهارمحال وبختیاری، بلکه در کل ایران است.
»اردشــیر آخوندی« اظهار می کند: ۱06سال از تاریخ حک 
این خطوط می گذرد و با توجه به گذشت زمان، مرمت های 

زیادی روی این کتیبه ها انجام شده است.
وی به بازســازی این کتیبه ها نیز اشاره می کند و می افزاید: 
بازسازی این ۲کتیبه ارزشمند تاریخی طی سال های ۱37۵ 
تا ۱376 انجام شده است. بازســازی مرحله نخست در سال 
۱37۵ و شامل جلوگیری از ورود آب به شکاف های داخلی 
کتیبه ها و مرحله دوم در سال ۱376 شامل ساخت محافظ 

برای سنگ نوشته ها و رنگ آمیزی آنها بوده است.
به گفته آخوندی، درحال حاضــر عملیات مرمت کتیبه های 
مشروطیت شامل دفع و حذف عوامل آسیب زا، دفع رطوبت، 
الیه برداری، حذف گل ســنگ و آســیب های بیولوژیکی و 
منظــری و خواناســازی کتیبه های تاریخــی در مجموعه 

گردشگری پیرغار درحال انجام است.

 نقش سردار اسعد در مشروطیت
اما همانطور که گفته شد در کتیبه دوم مجموعه گردشگری 
پیرغار نوشته هایی از زبان سردار اسعد نقل شده که گزیده ای 
است از اتفاق هایی که برسر انتقال قدرت رخ داده؛ موضوعی 
که از نقش محوری سردار اسعد بختیاری در حوادث آن مقطع 
حکایت دارد.  یک پژوهشگر تاریخ درباره اهمیت نقش سردار 
اسعد در تاریخ مشروطیت ایران می گوید: این سردار بختیاری 

یکی از فرماندهان فاتح تهران در دوره قاجار بود و نقش مهمی 
در انقالب مشروطه ایفا کرد.

»اشــکان زراعــی« می افزاید: ســردار اســعد بختیاری از 
شناخته شده ترین چهره های سیاسی - اجتماعی تاریخ معاصر 
ایران و از روســای روشــنفکر و تحصیلکرده مشروطه خواه 
به شمار می رود که با فتح تهران، نقش بی بدیلی در سرنگونی 

استبداد ایفا کرد.
وی تصریح می کند: »علی قلی خــان بختیاری« معروف 
به سردار اســعد بختیاری در ســال۱۲36 خورشیدی در 
»جونقــان« چهارمحال وبختیاری به دنیــا آمد. در کتاب 
»تاریخ بختیاری« به تفصیل، مطالبی در شــرح احواالت 
وی آمده اســت، اما مهم تریــن رویداد زندگــی او را باید 
نقش آفرینی در پایان دادن به اســتبداد صغیــر و به زیر 
کشیدن خودکامگی محمدعلی شاه و برقراری مشروطیت 

درایران دانست.

***
کتیبه هــای مجموعــه تاریخــی - گردشــگری پیرغــار 
در شهرستان فارســان اســتان چهارمحال و بختیاری در 
طول ســال های اخیر با خطرات زیادی روبه رو بوده اند و در 
سال۱39۱ درمعرض خطر نابودی قرار گرفتند که حساسیت 
تشــکل های مردمی، مسئوالن را برآن داشــت تا در زمینه 
حفاظت از این کتیبه ها، اهتمام بیشــتری داشــته باشند؛ 
موضوعی که امید می رود در سال های آینده با کیفیت و دقت 

بیشتری پیگیری شود.

یادگار مشروطیت در »پیرغار«
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تداخل ضوابط بافت فرسوده با بافت تاریخی زنجان سبب ایجاد سایه سنگین بافت فرسوده بر تاریخ زنجان
نابسامانی در بهسازی بافت های تاریخی این شهر شده است

زنجان ازجمله شهرهایی است که از قدمت کهنی 
برخوردار است و بافت تاریخی قابل توجهی هم دارد 
که درحال حاضــر به دلیل غفلــت از اهمیت آن، 
شرایط مناســبی ازنظر بازسازی اصولی و ســاماندهی زیبایی 

بصری ندارد.
بازار تاریخی، فضای شــهری ســبزه میدان، مســجد جامع، 

رختشویخانه و عمارات دارایی و ذوالفقاری 
را می توان از آثــار تاریخی مهم زنجان در 

قلب این شــهر دانســت که با وجود 
این فضاها، بافت تاریخی اهمیت 

دوچندانی پیدا کرده اســت، 
اما نبــود ضوابــط اصولی و 
متناســب با بافت تاریخی 
باعث نابسامانی این بافت 

در شهر زنجان شده است.

غفلت از ارزش معنوی 
بافت تاریخی

یک شهروند زنجانی دراین 
باره به خبرنگارهمشــهری 

می گوید: مرکز شهر با نماهای 
کامپوزیت و آشــفتگی تابلوهای 

نصب شــده زیبایی تاریخی خــود را از 
دست داده است. این در حالی است که باید در 

چنین بافت هایی ضوابط و حساسیت ویژه ای برای ساخت وساز 
مبتنی بر هویت تاریخی این محل ها وجود داشته باشد.

»شــهین مرادجو« که فارغ التحصیل رشــته معماری است، 
می افزاید: بافت تاریخی فقط یک محله قدیمی نیســت، بلکه 
میراث دار فرهنگ و آداب شــهر اســت و اگر هویت محله های 
تاریخی بررسی شــود، خیلی از باورها و زوایای مبهم تاریخی 
برای ما روشن می شود که برای شهروندان و گردشگران جالب 

توجه است.
وی عنوان می کند: یکــی از ویژگی های محدوده بافت تاریخی 
زنجان، مربوط به باغ های جنوب این شهر است که این ویژگی، 
بافت تاریخی زنجان را نســبت به سایر شهرهای کشور متمایز 

کرده است، اما تاکنون توجه مهمی به این ویژگی متمایز بافت 
تاریخی زنجان نشده است.

مرادجو معتقد است که کم توجهی به هویت بافت تاریخی زنجان 
تنزل هویت اجتماعی و درنهایت فرســودگی تمامی ابعاد آن 
را به دنبال می آورد؛ موضوعی که می تواند آســیب های زیادی 

به همراه داشته باشد.

احیای زندگی در بافت های سنتی
معاون معماری و شهرســازی اداره کل راه و شهرسازی استان 
زنجان دراین زمینه می گوید: احیای زندگی در 
بافت های سنتی زمینه ســاز جذب گردشگر 
نیز می شود که به این موضوع باید توجه 

ویژه ای کرد.
»رحیــم توســلیان« می افزاید: 
براین اساس در موضوع مسکن، 
نباید صرفا بحث ساخت وساز 
مطرح باشــد، بلکه باید در 
بافت تاریخی ناکارآمدی ها 

جبران شود.
وی تأکیــد می کند: زنجان 
جزو شهرهایی است که بافت 
تاریخــی آن ضوابط مصوب 
ندارد و تنها بافت تاریخی »شیت 
بازار« ضوابط مصــوب دارد که آن 
نیز همــه بافت های تاریخــی را دربر 

نمی گیرد.

مدیریت بافت تاریخی با ضوابط بافت فرسوده
توسلیان با تأکید بر لزوم تمایز بافت تاریخی با بافت فرسوده در 
تصویب ضوابط مربوط، اظهار می کند: بخش وسیعی از بافت های 
تاریخی زنجان براســاس ضوابط بافت فرسوده مدیریت شده و 
براین اســاس نســبت به صدور پروانه اقدام می شود که به این 

موضوع نیز نقدهای جدی وارد شده است.
وی می افزاید: در سال۱39۱ بافت فرسوده شهر زنجان مصوب 
شده و درآن زمان دیدگاه این بوده است که با ارائه مشوق هایی 
مانند افزایش تراکم زیربنا و تعداد طبقات، مالکان نســبت به 
ساخت و ساز ترغیب شوند. این درحالی است که بافت تاریخی 

ضوابط خاص خود را دارد.

توسلیان با تأکید بر ضرورت نیاز به بهســازی و بازسازی بافت 
تاریخی اضافه می کند: اگر هدف ما افزایش ســاخت و ساز در 
بافت های تاریخی است، باید مراقب ضوابط ساخت و ساز دراین 
بافت نیز باشیم، چراکه ارزش های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
دراین بافت ها وجود دارد. بنابراین باید ضوابط ساخت و ساز را 
تسهیل کنیم تا بافت ها تحت الشــعاع این ساخت و سازها قرار 

نگیرد.

بازنگری در محدوده بافت تاریخی
انتقادها از نحوه بازســازی بافت تاریخی زنجان درحالی مطرح 
می شود که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان از اجرا شــدن ضوابط اختصاصی محدوده بافت 

تاریخی زنجان خبر می دهد.
»امیر ارجمند« دراین باره اظهار می کند: ساخت  و سازها در بافت 
تاریخی زنجان، تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان قرار 
دارد، امــا تدوین ضوابط اختصاصی برای رســیدن به وضعیت 
پایدار بسیار با اهمیت است.به گفته وی، در 
گذشته محدوده بافت تاریخی شهر زنجان، 
اطراف بازار شهر را دربر می گرفت، اما این 

محدوده امروز گسترش یافته اســت و بازنگری مجدد ضوابط 
اختصاصی محدوده بافت تاریخی شــهر برای تعیین محدوده 

واقعی بافت تاریخی زنجان بیش از پیش ضروری است.
ارجمند عنوان می کند: در بازنگری و تدوین مجدد باید مسائلی 
مانند تعییــن حریم فنی و اهمیت فرهنگــی بناهای تاریخی، 
محدوده مداخله و طراحی طبق ضوابط اختصاصی مورد توجه 

قرار گیرد.

ظرفیت های مغفول مانده
مدیــرکل میراث فرهنگــی زنجــان با بیــان اینکه 
درحال حاضر دســت این اداره کل بــرای برخورد با 
اقدام های مداخله گرایانه دراین بافت بســته است، 

می گوید: بــا تصویــب ضابطه های مربــوط، هر نوع 
تغییرات و اقدامــات مداخله گرایانه در محدوده بافت 
تاریخی شــهر زنجان با مجوز میراث فرهنگی صورت 

می گیرد.
ارجمند ادامه می دهد: هرچند قرار گرفتن بازار تاریخی 
زنجان در نزدیکی بافت تاریخــی، ظرفیت معماری و 
گردشگری شــهر را در بافت مرکزی این شهر افزایش 

داده اســت، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده مطلوب نشده و 
ظرفیت های آن مغفول مانده است. باید با برنامه ریزی مدون، از 
ظرفیت های گردشگری و تاریخی بافت تاریخی و بازار زنجان 

استفاده بهینه شود.
وی همچنین با بیان اینکه بــازار زنجان جزو بافت تاریخی این 
شهر اســت که بازسازی تدریجی آن در دســتورکار قرار دارد، 
اضافه می کند: برای تسهیل و تسریع در روند مرمت بازار تاریخی 
شهر، ازسوی اداره کل میراث فرهنگی ماهانه مجوز مرمت برای 

۵0حجره  صادر می شود.

پوپک قاسمی
خبرنگار

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

9 تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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