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شهرسازي گلوگا ه اصلي فساد هستند
مهدي اقراريان :مبارزه با فساد در
3تهران بايد پيگيري شود
نرگس معدنيپور :كاهش فساد از
مسير دولت الكترونيك ميگذرد

ل كاهش مصرف پروتئين ولبنيات
هشدار درباره رشد سوءتغذيه،كوتاهي قدكودكان ،پوكياستخوان و  ...بهدلي 
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دست خالی بازماندگان

با گفتارهايي از  استاد گروه علوم تغذيه دانشگاه علومپزشكي ايران و رئيس سابق انستيتو تحقيقات تغذيهايكشور

ناگهان همه چیز از دست رفت

خطر افزايش كودكان كار پس از بحران كرونا

مهدي عباسي :راهكارهاي سادهاي
براي جلوگيري از فساد وجود دارد
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حمایت از بازماندگان کرونا زیر سایه محدودیتها

نبود داوطلب ،چالش جديد  واكسنهاي كروناي ايراني

موتور كسبوكارها
راه افتاد

خطـر

فقدان و مرگ عزيز همواره دردناك اســت و دلتنگيهايش از جنســي ديگر .آنها كه
تجربهاش كردهاند ميدانند كه مصيبتي كمرشــكن اســت ،خيلي مواقع دنياي افراد
سوگوار و داغديده چنان تغيير ميكند كه ديگر نميتوانند به حالت قبل خود بازگردند.
حتي بسياري از افراد دچار مشكالت رواني ميشوند .صفحههاي12و  13تا 16را بخوانيد.

در آخرين ماه از تابســتان ،با فروكش
كــردن محدوديتهــاي كرونايي و
رفع بالتكليفيهاي سياســي كشور،
فعاليتهــاي اقتصادي دوبــاره رونق
گرفته و شاخص مديران خريد()PMI
در كل اقتصاد 19.2درصد و در بخش
صنعت 27.4درصد رشــد كرده است  .

ریزگردها در شمال

طالهایسنگین
سهم ایران شد

 10هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شد

در شــهريورماه شــاخص مديران
خريد( )PMIدر كل اقتصاد با رشــد
19.2درصدي به  ۵۵.۵۵واحد رسيده
كه باالترين رقم در 2ســال گذشته
محسوب ميشود و در بخش صنعت
نيز جهش 27.4درصدي اين شاخص
تجربه شده است .صفحه4را بخوانيد.

فرنگيكاران ايران با طلسمشكني و كسب 2مدال طال در 97كيلوگرم
و دسته فوقسنگين ،شبي رويايي را در نروژ رقم زدند

صفحه1

يادداشت

مجتبي توانگر؛رئيس كميته اقتصاد انرژي مجلس

بحران كمبود گاز
در زمستان و چند راهكار
با توجه به مشــكالتي كه در حوزه انرژي وجود دارد و
ديگر بر كسي پوشيده نيست ،توجه به علل و ريشهها و
همچنين چارهانديشي براي حل و رفع آن ،يك ضرورت بهشمار ميآيد .اگر قطعي
برق در تابستان امســال برخي مديران و تصميمگيران را متوجه عمق و عواقب اين
مسئله كرد ،بايستي متذكر شد چنانچه به شكلي زيربنايي و فوري به حل كاستيها
مبادرت نشود ،اين وضعيت امتداد خواهد يافت .چه اينكه محتمل است در زمستان
امسال نيز با مشكل كمبود گاز مواجه شويم .از اينرو اين مسئله در محافل دولتي و
كارشناسي بايستي بهعنوان يك دغدغه جدي ،مورد بحث و بررسي قرار گيرد .كمبود
منابع انرژي و قطعيهاي احتمالي كه ميتواند منجر به بحرانهاي اجتماعي شود و
تبعاتي جدي را درپي داشته باشد ،اهميت توجه مديران و پژوهشگران دلسوز را به
اين بحث دوچندان ميكند.
براساس آخرين آماري كه در سال ۹۹منتشر شده است ،بيشترين سهم مصرف گاز
به بخشهاي خانگي ،تجاري و صنايع غيرعمده تعلــق دارد .بهطور ميانگين روزانه
۲۶۰ميليون مترمكعب مصرف داريم ،اما اين ميزان در فصل
ادامه
زمســتان تا ۶۵۰ميليون مترمكعب افزايــش پيدا ميكند .در صفحه 4
نكتهاي كه بايد بر آن تأكيد كرد اين اســت كه در ميان بخشهاي مختلف ،مصرف
خانگي بيشترين سهم را دارا نيست بلكه عمده مصرف گاز به نيروگاهها اختصاص دارد.

نگاه

حسين گنجي؛ روزنامهنگار

هفته تهران
آنچه نبايد از ياد برود
هنگامي كه آقا محمدخان ،بنيانگذار دولت قاجار ،تهران
را به پايتختي برگزيد ،حدود  ۲۴۰سال از احداث برج و
باروي اين شهر توسط شاه طهماسب صفوي ميگذشت و كريم خان زند نيز پارهاي
ساختمانهاي حكومتي را در آن بنا نهاده بود .اما تهران ،هنوز شهري كوچك به شمار
ميآمد و در مقام پايتخت ،داراي امكانات كافي نبود .اكنون  بيش از  ۲۳۵سال از اعالن
پايتختي شهر تهران ميگذرد ،و به نقل از كتاب حميد رضا حسيني 7،دوره مديريتي را
با توجه به رويكردهاي متفاوت ،اين شهر از سر گذرانده است .همچنان به باور بسياري از
كارشناسان فقدانهايش بر داشتههايش ميچربد و هنوز تا رسيدن به شهر ايدهآل كه
بتواند زيست شهري و فضاي اجتماعي بهينه را براي ساكنانش فراهم سازد فاصله دارد.
هفته تهران از يك طرف ميتواند همچون ايستگاهي در مسير فعاليت مديران شهري
تلقي شده و فرصتي باشد براي نگاه به چشماندازهايي ترسيم شده براي شهر و تأكيد بر
بنمايهها و اصالح انحرافها و از طرف ديگر فرصتي براي افزايش حس تعلق شهروندان
و مجالي براي گفتوگو ميان نخبگان شهري .اما اين روز و هفته همچون ديگر اقدامات
و نامگذاريهاي نمادين كه كاربستهاي فرهنگي و هويتي
ادامه
برايش تدارك ديده نشده است ،دچار فقر عموميتيافتگي ،در صفحه3
نهادينهشدگي و ايجاد نياز مردمي است .تا امري از خواست عمومي بر نيايد ،يا به نياز
عمومي تبديل نشود ،نميتواند آثار و بركات عمومي نيز در بر داشته باشد.

طالهای سنگین ،سهم ایران شد
محسن محمودصفري| رقابتهاي جهاني براي محمد بنا خوب آغاز نشد اما
مثل اينكه قرار است پايان خوشي براي او و تيم ايران داشته باشد.
روز گذشته با رســيدن 2فرنگيكار ايران به فينال ،استارت خورد و با كسب
2طالي باارزش و تاريخي براي كشتي ايران به پايان رسيد تا محمد بنا شبي
رويايي را پشت ســر بگذارد .جالب اين که هر دومدال طالي شب گذشته با
طلسمشكني براي كشتي فرنگي ايران به دست آمد؛ اولي پايان طلسم 7سال
دوري فرنگيكاران ايران از مدال طال و دومي كسب اولين مدال طال در دسته
فوقسنگين.
مهمتر اينكه با عملكردي كه فرنگيكاران ايران در روز گذشــته داشــتند،
نايبقهرماني ايران در رقابتهاي جهاني قطعي شد.
ادامه
ساروي اولين طاليي تيم فرنگي لقب گرفت .نفر سوم در صفحه آخر
المپيك توكيو در وزن 97کیلوگرم ،در دومين حضورش در رقابتهاي جهاني
به فينال رسيد.

عكس :همشهري /عليرضا تقوي
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اپوزيسيون
سرگردان

بررسي سبك و دامنه فعاليت
جريانهاي ضدانقالب به بهانه مرگ
ابوالحسن بنيصدر
پایان رئيس جمهور متواري
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رهبری
پیام مقام معظم رهبري
در پی حادثه انفجار در مسجدی
در افغانستان
در پی حادثه مصیبتبار انفجار در مسجدی در استان
قندوز افغانســتان و جانباختن تعداد زیادی از مردم
نمازگزار ،حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی بر مجازات
عامالن این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین
فجایعی تأکید کردند .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه تلخ و مصیبتبار انفجار در مسجد منطقه خانآباد
استان قندوز که به جانباختن جمع زیادی از مؤمنان
نمازگزار انجامید ،ما را داغدار کرد .از مسئوالن کشور
همسایه و برادر افغانستان جدا ً انتظار میرود که عامالن
خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برســانند و با
تدابیر الزم از تکرار چنیــن فجایعی جلوگیری کنند.
از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شــهیدان
این حادثه و شــفای عاجل برای آسیبدیدگان و صبر
و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسألت میکنم.
ارتقای سطح خدمتگزاری در نیروی انتظامی

همچنيــن حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامی
بهمناســبت هفته نیــروی انتظامی ،این نیــرو را از
ستونهای امنیت در کشور خواندند و با تقدیر از کمک
نیروی انتظامی به دستگاههای متصدی خدمات مردمی
از جمله در مقابله با کرونا ،بر ارتقای سطح خدمتگزاری و
انجام وظیفه در این نیرو تأکید کردند.متن پیام فرمانده
معظم کل قوا به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نیروی انتظامی یکی از ســتونهای استوار امنیت در
کشور اســت .این نقش ارزشــمند ،در سالهای اخیر
برجستگی بیشتری یافته اســت .همکاری و کمک به
دســتگاههای متصدی برخی خدمات مردمی ،مانند
آنچه در تعامل با ســتاد ملی مقابله با کرونا دیده شد،
نیز جنبه دیگری از ارزشهای این سازمان است .همه
در نیرو  -بهویژه مسئوالن و مدیران -باید تالش کنند
ســطح خدمتگزاری و انجام وظیفه را ارتقا دهند و با
کارکرد خود ،قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم
مردم ارتقا بخشند.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
سیدعلی خامنهای
 ۱۷مهر ۱۴۰۰

اپوزيسيون سرگردان

بررسي سبك و دامنه فعاليت جريانهاي فراری ضدانقالب
به بهانه مرگ ابوالحسن بنيصدر
ابوالحسن بنيصدر ،نخستين رئيسجمهور
گزارش ايران ديروز از دنیا رفت .چهره شناختهشده
تاریخ معاصر سیاســی كه بعــد از قريب به
24ماه از نشســتن بر مهمتریــن كرســي اجرايي نظام
جمهوري اسالمي ،ساز همراهياش چنان ناكوك شد كه از
كشور گريخت .او در 43سالي كه از عمر انقالب ميگذرد،
فقط2سال همراه انقالبيون و مردم بود و 41سال ديگرش
خارج از مرزها براي ضربهزدن به ایــران تالش نافرجام و
نظریهپــردازی بیفایــده کرد .بــه بهانه مــرگ او كه نه
سياســتمداري مقبول بود و نه منتقدي مؤثر ،روند بروز و
ظهور جريانهاي مخالف-اپوزيسيون-کشور را بازخواني
كردهايم.
مخالفان پرسروصدايي كه وابسته شدند

بعد از پيروزي انقالب اســامي و در نخستين هفتههاي
استقرار نظام جمهوري اسالمي و عمدتا در فاصله سالهاي
58تا60كه انقالب مشغول نيروها و تشكلهاي مليگرا مثل
نهضت مقاومت ايران (شاپور بختيار مؤسس اين حزب بود)
يا نيروهاي التقاطي ،چپ ماركسيستي و برخي گروههاي
ديگر قومي پرچمدار مخالفت با انقالب مردمی ایران شدند
و يكي پس از ديگري بهعنوان اپوزيسيون در خارج از كشور
عليه ایران با هدف ساقط كردن انقالب صفآرايي كردند.
به تعبيري ديگر 2ســال پس از پیروزی انقالب ،نيروهاي
سياسي حامي انقالب اسالمی عمدتا در قالب سازمانهايي
مانند حزب جمهوري اسالمي و سازمان مجاهدين انقالب
اسالمي اعالم موجوديت كردند و رسميت يافتند و ديگر
تفكرهايی که در ابتدا ظاهرا همراه انقالب اسالمی بودند اما
به مرور زمان مخالفتهایشان بروز پیدا کرد ،چون نهضت
آزادي يا حزب ملت ايران با فعاليت محدود در داخل كشور
ماندند یا پس از ورود به فاز براندازي و درگيري مســلحانه
و بمب گذاری بیــن مردم بهتدريج از كشــور فرار كردند.
در نگاه كلي و اوليه اپوزيســيونهاي برانداز و فراری طي
4دهه اخير در 3دســتهبندي گاه در كنار هم و گاه مقابل
هم براي براندازي نظام در تكاپو بودهاند .دسته اول طيف
چپ ماركسيستي كه قائل به براندازي سياسي يا نظامي
جمهوري اســامياند ،دسته دوم ســازمان منافقین که
از همان ابتدا با مبارزه مســلحانه،تــرور و بمبگذاري در
سوداي سقوط نظام جمهوري اســامي بودهاند و دسته
سوم سلطنتطلبان هستند كه شامل گروههاي كوچكي
ميشوند كه حول بازگرداندن نسل بعدی حکومت پهلوی
به قدرت در تالش و تكاپو هستند .اين گروههاي كوچك

متشــكل از نظامهاي فردي ،اعضاي خاندان سلطنتي و
وزيران و نمايندگان رژيم پيشين ،ســناتورها و ردههاي
باالي ساواك بودند .اين طيف در اوايل انقالب در اقدامات
ضدامنيتي متعدد دســت داشــت .كودتاي نوژه ،ايجاد
ناآراميهاي داخلي در مناطق مرزي كشور از فعالیتهای
آنهاست .اگرچه اســاس هويت اپوزيسيونها در استقالل
مالي و سياسي و عملكردشان از نظامهاي سياسي است،
ب به اتفاق گروههاي اپوزيســيون
اما نقطه مشــترک قري 
ایران گاف بزرگ وابستگي آنها به دشــمنان ایران است؛
وابستگي كه هويت آنها را محقر و دايره تأثيرگذاريشان
را به خرابكاري ،ترور يا نمايش رسانهاي محدود كرده است.
سودايبراندازان مجازي

در كنار اين ســه دســته در 12ســال اخير يعني بعد از
حوادث ســال 88دســته ديگري هم به جرگه مخالفان
خارجنشين كشور اضافه شد ه و آن هم چهرههاي سياسي،
فعاالن حزبي و روزنامهنگاراني هستند كه در پي تغييرات
سياسي -اجتماعي از كشور خارج شدهاند و با جذب شدن
در بدنه 3طيف مذكور سعي در ترويج نگاه خود بين عامه
مردم دارند .محل مانور و اقدامات اين طيف متكثر و چند
پاره يك نقطه مشترك اســت و آن هم بزرگنمايي
نارضايتيها و سياهنمايي شرايط داخل كشور.
اين طيف از هر حربهاي براي مانور روي
مقصود خــود كه همــان براندازي
نظام است ،اســتفاده ميكند
و ميدانداريشــان هم در
فضاي مجــازي و از
طريق حضور بيوقفه
و مستمر در شبكه
ارتباط جمعي است.
فرقــي نميكند
بحــث گراني و
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نوســانات مكرر بازار باشد يا در دســترسنبودن و فقدان
دارو بهدليــل اعمال تحريمها يا اعتراضــات مدني زنان يا
دانشگاهيان يا اعتراضات صنفي معلمان و كارگران و موارد
متعدد ديگر ،مانور اين طيف پرسروصداي رسانهاي چنان
پرحجم و فشــرده اســت كه تنها صدايي كه در اين ميان
شنيده نميشود ،خواسته بحق و مسالمتآميز منتقدان يا
معترضان است؛ روندي كه در قريب به اتفاق موارد براي عامه
مردم آشكار شده است؛ چنانكه نامه جمعي آنها(براندازان) به
ترامپ براي اعمال تحريمها عليه ايران محل اعتراضات مردم
قرار گرفت و قابهاي يادگاري چهرههاي شناخته شده-
رسانهاي-اپوزيسيون خارجنشين در كنار مقامات سياسي
و امنيتي كاخ سفيد يا كنگره آمريكا وابستگي سياسيشان
به قدرتهاي معاند نظام را بيش از پيش عيان كرده است.
مصادره به نفع

زير سؤال رفتن استقالل جريانات مخالف نظام ،اعتبار آنها
نزد افكار عمومي را زير سؤال برده و به همين دليل است كه
نه تحركات آنها و نه برنامهريزيهايشــان طي 4دهه اخير
هرگز راهي براي اثرگذاري نيافته است .عدماثرگذاري آنان
بر بدنه اجتماعي نظام سبب شده اســت كه آنها حداكثر
قدرت مانورشان را بر سر اعتراضات مردمي
و خودجوش مردم در داخل كشور
قــرار دهند؛ اعتراضاتــي كه در
جهت پيگيري مطالبات مدني يا
صنفي بحق مردم است ،اما در
كوتاهترين زمان ممكن از سوي
آنها مصادره به نفع ميشود.

پایان رئيس جمهور متواري
اولیــن رئیسجمهــوری ایــران 17مهرماه در
88ســالگی در پاریس از دنیا رفت .ابوالحســن
بنیصدر متولد همــدان و از خانــواده روحانی
معروف و متنفذ این شــهر نصراهلل بنیصدر بود.
او 15بهمن 1358حکم تنفیذ ریاستجمهوری
خود را از سوی امامخمینی(ره) بنیانگذار انقالب
تحویل گرفت و تا 17مــاه بعد که مجلس اول در
31خرداد 1360رای به عدم کفایت سیاسیاش
داد از باالترین ســطح اختیارات در میان روسای
جمهور بعدی برخوردار بود ،از جمله فرماندهی
کل قوا .طی ماههای بعد نمایندگان مجلس اول
موضعگیری بنیصدر علیه نظام ،اتحاد با نیروهای
ضدانقالب ،مخالفت با مجلــس ،دخالت در قوه
قضاییه و عدم درک اصول قانون اساسی را زمینه
برکنــاری او اعالم کردند .همزمان بــا این اتفاق
سازمان منافقین ،شورش مســلحانه خود را در
تهران و شهرهای مختلف کشــور آغاز کرده بود.
 177نماینده مجلس اول موافق برکناری او بودند،
یک رای مخالف وجود داشت و 12رای ممتنع هم
ثبت شده بود.
بنیصدر کیست؟

بنیصدر ســال 1342بعد از انحــال اجباری
جبهه ملی برای ادامه تحصیل به فرانســه رفت.
15ســال بعد در بهمن 1357با پرواز انقالب به
ایران برگشت.
بنیصدر در فرانسه به انجمن اسالمی دانشجویان
اروپا نزدیک شــد .در همین ســالها هم به امام
خمینی(ره) نزدیک شــد ،بهخصوص در مدت
اقامت امام در پاریس این نزدیکی بیشــتر شد.
بنیصدر در فروردین 1358بــا حکم امام(ره)
عضو شورای انقالب شــد .تصویر کلی او در
نظر عامه مردم این بــود :بنیصدر در خط
امام و انقالب .او پس از بازگشت به ایران
اقدام به ســخنرانی در دانشــگاههای
مختلف کرد و خود را به عنوان چهرهای
انقالبی به دانشجویان و مردم معرفی کرد.
بنیصدر اما پس از مدتی بهتدریج بنای
مخالفت با جریان انقالبی گذاشــت .او
در 17شــهریور 59در میدان شــهدای
تهران گفت« :به این گروه که دل خوش
کرده اســت به قبضه حکومت ،هشدار
میدهم که من نظریه تو را افشا کردم.

ضابطههای خود را گفتم .دفعه دیگر در صورتی که
اصالح نشدی و اصالح نشوی ،نوبت افشای با اسم و
رسم میرسد» .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس
وقت مجلس بهمنماه 1359در نامهای خطاب به
امام خمینی(ره) نوشت «قبل از انتخابات ریاست
جمهوری ،به شــما عرض کردیم که بینش آقای
بنیصدر مخالف بینش اســام فقاهتی است که
ما برای اجرای آن تالش میکنیــم و اکنون هم
بر همان نظر هســتیم» و اینکه «آیا رواست که
همه گروه دوستان ما به اضافه اکثریت مدرسین
و فضالی قم و ائمه جمعه و جماعات و  ...در یک
طرف اختالف و شــخص آقای بنی صدر در یک
طرف و جناب عالی موضع ناصح بیطرف داشته
باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعدا ً تاریخ
چگونه قضاوت میکنــد؟» اوج این اختالفات در
سخنرانی سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق
در 14اســفندماه 1359یعنی 3ماه قبل از عدم
کفایتش بــود .به دنبال نطــق او تجمع به تنش
کشیده شد و بیشترین شعارها از سوی هواداران
بنیصدر علیه حزب جمهوری و شــهید بهشتی
دبیرکل حزب سر داده شــد .آیتاهلل خامنهای
– مقام معظم رهبري -که در اوایل شروع جنگ
نمایند ه امام (ره) در شــورای عالــی دفاع بود در
خطبههای نمازجمع ه تهــران به این بیتدبیری
بنیصدر اشــاره کرده و گفته بودند« :نزدیک به
7ماه قبل از جنگ ،شما فرمانده کل قوا بودید ،چرا
نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست
مقاومت کند؟ ...در این  7ماه شما چه کردید؟ چرا
ارتش را مرمت نکردید؟ چرا نظامیان را آموزش
ندادید؟ اینها را چه کســی باید انجام میداد؟»
بنیصدر پس از فرار از ایران با لباس زنانه به همراه
مســعود رجوی ســرکرده گروهک منافقین به
دشــمنی با جمهوری اســامی پرداخت ،اما در
ســال ۱۳۶۲به همراهی با رجوی هم پایان داد.
بنی صدر در تمام  4دهه اخیر که از ایران گریخت و
در فرانسه مقیم شد ،علیه جمهوری اسالمی ایران
لفاظی میکرد .او در فرانسه همراه رجوی شورای
ملی مقاومت را تأسیس کرد اما بعد از چندی از این
شورا جدا شد و طالق دخترش (فیروزه) را از رجوی
گرفت .او در این سالها به همکاری با اپوزیسیون
علیه مردم ایران مشــغول بود .سال گذشته نیز
خبری درباره تصادف بنی صدر و مرگ او منتشر
شد که این خبر از سوی نزدیکان او تکذیب شد.

سيگنالهاي مذاكره در تهران و واشنگتن

تصميمگيريهاي آخر در دمشق

نشانههاي بازگشت كشــورها به مذاكرات وين در حال پيداشدن
برجام
است .سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت خارجه كشورمان گفته
كه ايران پس از پايان بررسي اسناد 6دور مذاكرات در وين به ميز
مذاكره بازميگردد .هرچند بهگفته او هنوز دومين فرايند بازبيني اين اسناد و
جزئيات به پايان نرسيده است .از سوي ديگر ،آمريكا كه از هنگام روي كار آمدن
دولت ســيزدهم بر ضرورت ادامه مذاكرات احياي برجام تأكيد كرده از 2نهاد
صنعتي ايران رفع تحريم كرده اســت .هرچند كه يكي از ســخنگويان وزارت
خزانهداري آمريكا گفته كه رفع تحريم اين دو نهاد «نشــانگر تغيير سياســت
تحريمي آمريكا عليه ايران نيســت» و «ربطي به مذاكــرات برجامي ندارد».
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان اما با اشاره به تأخير دولت براي شروع مذاكرات
احياي برجام گفت كه تصور ميكنم زمان بازگشت ايران به مذاكرات وين كوتاهتر
از زماني باشد كه دولت آقاي بايدن براي بازگشت به مذاكرات صرف كرد .او در
گفتوگو با فرانس 24در پاسخ به سؤالي درباره پيششــرط ايران براي شروع
دوباره مذاكرات ،گفت :صحبت از پيششرط در اين زمينه نيست .در واقع ايران
و گروه  4+1همگي اعضاي برجام هستند و اين آمريكاست كه ميخواهد به اتاق
مذاكرات بازگردد ،پــس نيازمند كليد ورود اســت .اين كليد همــان توانايي
پاسخگويي اين كشور به درخواست كشورهاي  4+1و ايران است .خطيبزاده
تأكيد كرد كه آمريكا بايد همه 800تحريمي كه در دوران دونالد ترامپ اعمال
شده را بردارد .در چنين شرايطي وزارت خزانهداري آمريكا  2شركت گروه صنعتي
ماموت و ديزل ماموت را كــه در دوران دونالد ترامپ به اتهــام ارتباط با برنامه
موشكي ايران تحريم شده بودند ،از فهرست تحريمهاي خود خارج كرده است.

پرواز وزير خارجه از مســكو و بيروت به دمشــق رسيد .حسين
منطقه اميرعبداللهيان ديروز براي دومين بار در2ماه گذشته به پايتخت
سوريه ســفر كرد تا با مقامات اين كشــور ديدار و رايزني كند.
رايزنيهايي كه اميرعبداللهيان در بدو ورود به فرودگاه دمشــق گفت كه براي
تكميل مشورتها با بشار اسد انجام ميشود .وزير خارجه ديروز با رئيسجمهور
سوريه ديدار كرد و طبق گزارشها در اين ديدار تقويت و تعميق هر چه بيشتر
مناسبات دوجانبه ميان  2كشور مورد تأكيد قرار گرفت .همچنين در خصوص
تحوالت افغانستان يمن و عراق و سوريه تبادل نظر شد.

وزارت خزانهداري آمريكا 2نهاد صنعتي ايران را رفع تحريم كرد

وزير خارجه :براي تكميل مشورتها و ديدار با بشار اسد در دمشق هستم

عكس
خبر

 ۱۰روز پس از انتصاب پیمان جبلی به عنوان رئیس صداوسیما،
مراسم تودیع و معارفه او روز گذشته با حضور رئیس دفتر رهبر
معظم انقالب اسالمی برگزار شد.
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خبر
دیدار شهردارتهران با رئیس سازمان پدافند غیرعامل

لزوم تهيه طرح واكنش اضطراري در تهران

اعضاي شوراي شهر تهران در گفتوگو با همشهري از راهکارهای مقابله با فساد و نقش مردم در مبارزه با آن گفتند

همين منوال رانت و عدمشفافيت نيز چنين تأثيري
بر جامعه پيرامون خود ميگذارد.
اين در حالي اســت كه حــذف امتيــازات ويژه،
مهمترين بخش واجد ظرافت در حوزه شفافسازي
به شــمار ميرود .از آنســو ،افشــاندن نــور بر
تاريكخانههاي پنهان در ميان سطور متون قانوني
و مقررات قائم بر آنها توســط اشــخاص مطلع و
كارشناسان زبده بايد پيگيري شود .اگرچه متأسفانه
توليدكننــدگان امتياز در بســياري از موارد خود
از اركان حوزههاي تخصصي هســتند ،اما الجرم
بايد از سويي نسبت به تأمين حداقل شرايط حفظ
كرامت انســاني كارمندان و كارشناســان تالش
مضاعف صورت پذيرد و از ســويي ديگر ،فرهنگ
قناعت در مقابــل فرهنگ مروج طاغــوت با تمام
ابزار ممكن تقويت شــود .در اين راســتا حداقل
دستمزد بايد كفاف يك زندگي با قناعت را بدهد و
حداكثر دستمزد نيز آنچنان نباشد كه ديوارهايي
آنچنان بلند و غيرقابل نفوذ ايجاد كند كه طبقهاي
اشرافي بدون فعاليت مولد حقيقي بر خوان نعمت
مستضعفان و فرودستان شكل بگيرد.البته ناگفته
نماند جامعه يك مجموعه پيوســته و همگن است
و نميتوان انتظار داشــت اختالل و خدايی ناكرده
فساد در جايي به شكل موفق ريشهكن شود.

مبارزه با فساد در شهر با مشارکت شهروندان
شــهردار تهران اعالم كرده است كه
گزارش گلوگاههــاي فســاد در شــهرداري
شناسايي شدهاند؛ خبري كه باعث شد
شــهروندان به آينده و مبارزه با فساد از سوی تیم
جدید مدیریت شهری اميدوار شوند و براي تحقق
برنامههای شــهردار تهران در راستاي پيشرفت و
توســعه پايتخت همراه بــا رفــع محروميتها و
فاصلههاي طبقاتي و البته توزيع عادالنه ظرفيتها
و امكانات ،لحظهشماري كنند.
رانتخواري و فســاد همچون آفتیاست كه سبب
از بين رفتن بيتالمال و حق و حقوق شــهروندان
ميشود و با اقداماتي كه مديريت شهري پيشين آغاز
كرده بود و با بررسيهايي كه مديريت فعلي انجام
داده ،شهرداري و شوراي شــهر اعالم ميكنند كه
در گام اول مهمترين گلوگاههاي فساد را شناسايي
كردهاند .حاال نوبت برداشتن گام بعدي فرارسيده و
بهگفته سرپرست سازمان بازرسي شهرداري تهران
براي اين منظور سعي ميشود در ساختار تغييراتي
ايجاد شود تا امكان فساد كاهش يابد.
داوود گودرزي معتقد است كه فساد در بخشهاي
مختلف شــهرداري وجود دارد ،امــا در حوزههاي
پسماند و ساختوساز بيشتر است .در اين بين ،نكته
مهم اينكه همانطور كه شهر بدون شهروندان معنا
و مفهوم ندارد ،مديريت شهري هم بدون مشاركت
شهروندان قطعا نميتواند در مبارزه با فساد كاري از
پيش ببرد؛بنابراين مقابله با فســاد هم با مشاركت
مردم محقق ميشود.
ازاينرو عــاوه بر ســامانههاي  137و  1888قرار
است اپليكيشن و ســامانه جديدي هم براي ثبت
پيام شــهروندان راهاندازي شــود تا مردم از مسير
اين راه ارتباطي مفســدان و رانتخواران را معرفي
كنند .البته احمد صادقي ،رئيس كميته شــفافيت
شــوراي شــهر عنوان كرده كه تا راهانــدازي اين
ســامانه ،مردم ميتوانند موارد تخلف و فساد را از
طريق شــماره 09399803009گــزارش دهند.
پس اقدامات برايمبارزه با فساد شروع شده است
و اعضاي پارلمان شهري هم معتقدند شايد ميزان
فساد صفر نشود ،اما قطعا بهطور چشمگيري كاهش
مييابد .همشهري در گفتوگو با برخي از اعضاي
شوراي شهر تهران موضوع فساد و راههاي مقابله با
آن را بررسي كردهاست.
پرويز سروري :فرايندهاي پيشيني و
پسيني دچار اشكال است

مهمتريــن موضــوع ما
كارآمد كردن شهرداري
تهران در ارائه خدمات به
مردم است و يكي از اين
موضوعات ،جلوگيري از
سوءاستفادهها و فسادي
است كه متأســفانه بعضا رويت ميشــود .معتقد
هستيم روشهاي گذشته شرط الزم بوده ،اما شرط
كافي نبوده است؛ يعني نتوانسته بهطور قاطع با فساد
برخورد كند و دليلش اين است كه سيستم ،بيشتر
به مفسدين ميپرداخته و نه به فساد .مبارزه با فساد
براي ما اولويت نخســت و اولويــت دوم برخورد با
مفسدين است .معتقد هستيم يكي از جاهايي كه
پتانسيل فساد دارد ،حوزه صدور پروانه و فرايندي
است كه براي اين كار درنظر گرفته شده است .اگر
شهرداري مداخله نيروي انساني و مواجهه حضوري
در اين حوزه را به حداقل برســاند و فرايند تعريف
شدهاي در سيستم وجود داشــته باشد ،ميتواند
مسير مقابله با فساد و مفسد را طي كند.
ناصر اماني :حوزه اقتصادي و شهرسازي
گلوگاههاي اصلي فساد هستند

گلوگاههــاي فســاد در
شهرداري تهران بهطور
حتم وجــود دارد و قابل
شناسايي است و با توجه
به تجربــهاي كه در اجرا
دارم ،باورم اين است که
2حوزه اقتصادي  -مالي و شهرســازی و معماري
گلوگاههاي اصلي فســاد در شهرداري هستند .اگر
فرايندها در اين دو حوزه شفاف و شيشهاي باشد و

هفته تهران؛ آنچه نبايد از ياد برود

در بسياري از شهرهاي جهان ،تعيين روز
ادامه از
صفحه اول بهعنوان يك نقطه عطف تلقي شده و مردم
پيش از مديران به تدارك گراميداشــت آن بر ميآيند و آن را
فرصتي براي انديشيدن به شهر از سوي نخبگان ،مجالي براي
ارائه گزارش اقدامات شهرداري و تبيين گفتمان مديريت شهري
از سوي مديران و فرصتي براي ابراز اشــتياق و عالقه و بروز و
نمايش نقاط تعلقبخش از سوي مردم و ساكنان شهر ميدانند.
ايــن روز ميتواند و بايــد در درازمدت نقطه تكيــهگاه و امن
گفتوگو بر سر آينده شهر باشد و بشــود؛ آن هم شهري مثل
تهران كه تكثر و تنــوع فكري و فرهنگي و قومــي و زباني در
بيشينهترين حالت خود قرار و گفتوگو پيرامون آينده آن و
رسيدن به تفاهمهاي كلي بر هر امري اولويت دارد.
اگر بپذيريم كه امروز به حسب شرايط پيش آمده براي تهران
همگان به اين نتيجه رسيدهاند كه پس از دو قرن توجه نشان
دادن به توسعه كالبدي و نمايشي ،ديگر وقت آن رسيده است كه
به سمت توسعه فرهنگي و زيرساختهاي تعالي بخش انساني
برويم ميتوان گفت فصل تازهاي پيــش روي تهران و به يك
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اعتبار مرحله هشتمي از دوران مديريت شهري را بايد پيش روي
اين شهر در حال رقم خوردن دانســت ،كه ديگر در آن فربگي
و بزرگي شهر به حد اعالي خود رسيده و از عرض تا ارتفاع هر
آنچه توانسته شده بدان افزوده شده است .حال وقت آن است
كه به كيفيت زندگي مردمان اين شهر و تعالي و رشد انسانها از
مادي تا معنوي انديشه شود .بهگونهاي كه تهران نه فقط به يك
محل براي گذران و زنده ماندن كه به محلي براي زندگيكردن
بدل شود .از آن جنوبش كه در احاطه تراكم ناايمنيهاي شهري
اســت تا آن شــمالاش كه در احاطه چپاول تراكم و ترافيك
ماشيني است ،يك به همريختگي اين شهر را اشغال كرده است
كه شايد قرار گرفتن در ريل انسانمحوري و حال با سويه تبديل
شهرداري به يك نهاد اجتماعي خدمترسان عمومي بتواند به
آن شكل تازهاي بدهد .طي تمامي اين سالها عدالت اجتماعي
و اساسا توجه به اجتماع ذيل نگاه انسانگرايي در شهر و توجه به
روح شهر رويكرد كمرونقي بوده است كه اين را ميتوان با قدم
زدن در اين كالنشهر بزرگ به خوبي مشاهده كرد.
همانطوركه در ابتدا گفته شد اين شهر به مدد  ۲۳۵سال ساختن

مهدي عباسي :راهكارهاي سادهاي براي
جلوگيري از فساد وجود دارد

تعداد پرسنل شهرداري
تهران بســيار باالست و
قريب به اتفاق پرســنل
شهرداري پرسنلی خدوم
و پاكدست هستند ،اما
برخي از پرسنل ممكن
اســت به واســطه اختيارات يا امكاناتي كه دارند،
توسط افراد سودجو درگير فســاد شوند؛ بنابراين
شهرداري تهران در وهله اول موظف است هرگونه
خدماتي كه ميتواند منجر به فساد شود را شناسايي
و راهكار ارائه دهد و در مرحله دوم هم خاطيان را
شناســايي و با آنها برخورد كند .مديريت شهري
همچنين بايد زيرســاختهاي كاهش فســاد در
بخشهاي مختلف را فراهم كند كه يكي از بسترها
هوشمندسازي است ،ديگري تعريف حقوق برابر و
عادالنه براي همه شــهروندان و سوم هم تسريع و
تسهيل فرايندهاســت .با اين اقدام ،مردم متوجه
ميشــوند كه حقوقشــان بهصــورت عادالنه در
اختيارشان قرار ميگيرد و امكاناتي كه شهرداري
تهران براي آنها درنظــر گرفته منصفانه و به دور از
تبعيض است و با آرامش كارها را انجام ميدهند.
همچنين مردم ميتوانند از يكسو بهعنوان ناظران
مديران عالي رتبه شهرداري و شوراي شهر ،موارد
فساد را گزارش دهند .اين موضوع از طريق ايجاد
ســامانههاي جديد الكترونيكي بــا بهرهگيري از
زيرســاختهاي فراهــم آمده ،براي شــهروندان
امكانپذير ميشــود .البته ناگفتــه نماند كه يكي
از مهمترين گلوگاههاي فســاد در شــهرداري به
حوزه ساختوســاز برميگردد كــه فرايند صدور
پروانــه و دريافت پايــانكار در اين بخــش نيز از
اصليترين بخشهايي هســتند كه در آنها رشوه و
رانت ،رخ ميدهد .اين موضوعي است كه در نهايت
بيعدالتي را بهدنبال دارد و برخي از شهروندان نيز
با مشاهده اين ناعدالتيها و خستگي از رفتوآمدها
و هزينهها سرانجام تصميم ميگيرند تا آنها هم با
رشوه از درخواست و مشكل خود گرهگشايي كنند.
درصورتي كه با حذف فرايندهــاي زايد و كارهاي
اضافه و بررسيهاي بيهوده ،نهتنها ميتوان فرايند
صدور پروانه را كاهش داد ،بلكــه نظارت عاليه در
شهرداري تقويت ميشود.
در چنين بســتري ميتوان از اقدامات تخلفگونه
برخي جلوگيري و اين فراينــد را نظاممندتر كرد.
نكته ديگر اينكه تغيير قوانين بستر ايجاد تخلفات
و بستر بالتكليفي و ســرگرداني بهحساب ميآيد،
اما بخشي از قوانين و برخي از بخشنامهها موجب
ســردرگمي ميشــود و الزام ايجاد ميكند تا فرد
سازنده به سمت تخلف برود؛ بنابراين چنين قوانيني
بايد بازنگري شود تا مشكالت حوزه شهرسازي به
حداقل برسد .همچنين الزم اســت اعداد و ارقام
مربوط به عــوارض ســاختماني بهگونهاي تعريف
شــوند تا مردم بتوانند ميزان عوارض را محاسبه
كنند .براي تحقق اين كار نياز به نرمافزار و فرمولی
ساده است كه درصورت محققشدن ،تردد مردم در
ميان دفاتر شهرداري و كارشناسان كمتر ميشود
و ميتوانند حق و حقوقشان را در بستر الكترونيك
مطالبه كنند.

عكس :همشهري /حامد عطايي

در نشست شهردار تهران و رئيس سازمان پدافند غيرعامل بر لزوم
تهيه طرح واكنش اضطراري ،همكاري ســازمانها براي مقابله با
تهديدات نوين و همينطور ضرورت وجود فرمانده واحد شهري در
حوزه دفاع غيرنظامي تأكيد شد.
به گزارش همشهري ،عليرضا زاكاني ،شهردار تهران در اين ديدار
به تشريح اقدامات شــهرداري تهران براي استفاده دومنظوره از
بوستانهاي شهري و اراضي جنگلي حريم تهران پرداخت و گفت:
توجه ويژه به سازمان فناوري اطالعات شهر تهران و يكپارچهسازي
آن در شهرداري را در دستور كار قرار دادهايم.
موضوع ايجاد ساختار پدافند غيرعامل در شهرداري كه از سوي
شهردار سابق تهران ابالغ شده است نيز از ديگر موضوعات مورد
اشاره در اين ديدار بود و عليرضا زاكاني بر اهميت توجه به موضوع
پدافند غيرعامل بــا توجه به حوزه تخصصي هريــك از معاونان
مديريت شهري تهران تأكيد كرد.
توانمندسازي مردم بهويژه در مراكز مسكوني ،تجاري بهويژه در
مناطق آسيبپذير ازجمله ديگر تأكيدات در اين جلسه بود.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل نيز در اين نشست با اشاره به لزوم
تهيه طرح واكنش اضطراري براي شهر تهران ،گفت :امروزه همه
كالنشهرها بهويژه در كشــورهاي توسعهيافته در برابر بحرانها و
مخاطرات احتمالي از طرحهاي انتقال جمعيت برخوردار هستند
كه نمونه آنها را بارها در تخليه شــهرهاي آمريكا در مواقع وقوع
توفانها ديدهايم .لذا كالنشــهر تهران نيز بايد شــرايط اسكان
اضطراري حداقــل 3ميليون نفــر از جمعيت خود را در شــعاع
60كيلومتري فراهــم كند كه در اين ميان اســتفاده دومنظوره
از فضاهاي باز شــهري در پاركها و بوســتانها ،يــك راهبرد
اساسي است.
ســردار غالمرضا جاللي با بيان اينكه امــروز جمعيت در مناطق
شهري افزايش چشــمگيري يافته و هر روز نيز بر حجم آن اضافه
ميشــود ،اظهار كرد :با توجه به اين افزايش جمعيت و بهدنبال
آن انباشــت داراييها و زيرساختهاي حســاس ،حياتي و مهم
در شــهرها ،تامين امنيت شــهرها و تقويت تابآوري و پايداري
زيرساختهاي شهري اهميتي دوچندان يافته است.
او خاطرنشان كرد :احصاي داراييها ،تهديدات و آسيبپذيريها
در شهر تهران منوط به تكميل مطالعات پدافند غيرعامل است و
با توجه به پيشــرفت ۸۰درصدي مطالعات آن بايد در اسرع وقت
تكميل شده و به سرانجام برسد.
وي در بخش ديگري از اين نشست با اشــاره به اهميت حفاظت
از تاسيسات زيرسطحي و كانالهاي مشــترك انرژي در شهرها
تصريح كرد :اقدامات انجامشده در شــهرهاي مشهد ،اصفهان و
همچنين برخي بزرگراههاي تهــران ،نمونههاي خوب و موفقي
در زمينه حفاظت از اين زيرساختهاســت كه بايد توسعه آن در
دستور كار قرار گيرد.
جاللي ادامــه داد :با توجه به توســعه و گســترش مجتمعهاي
بزرگمقياس تجاري ،مسكوني و اداري در شهر تهران ،تهيه طرح
پاســخ به حوادث در ابتداي طراحي تا بهرهبرداري از آنها بايد در
دستور كار قرار گيرد.
او همچنين با اشــاره به ظهور و بروز تهديدات نوين ()CBRNE
در شهرها بر اهميت آمادگي و تجهيز مديريت شهري براي مقابله
با چنين حوادث و بحرانهايي تأكيــد كرد و افزود :در اين زمينه،
تجهيزات مقابله با حوادث زيستي ،شيميايي و پرتويي در اختيار
5ايستگاه آتشنشاني در تهران قرار گرفته كه اميدواريم اين روند،
تا دستيابي به سطح قابلقبول تعداد ايستگاههاي مجهز ادامه يابد.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشــور با تأكيد بر اهميت وجود
فرمانده واحد شهري در بحث دفاع غيرنظامي در شهرها ،متذكر
شد :بايد براي اداره يك حادثه در يك شهر ،از جايگاهي قويتر از
مديريت استفاده كنيم كه همان فرماندهي است .از همين رو ما
در سند پدافند شــهري ،فرمانده واحد را براي مقابله با حوادث و
تهديدات در نظر گرفتهايم و زيرســاختهاي حياتي شهري نيز
بايد از يك مركز واحد كنترل و فرماندهي شــوند .تحقق اين امر
نيازمند تفويض اختيار به شهردار تهران از سوي وزير كشور است
كه اميدواريم اين امر در دستور كار ويژه شهردار تهران قرار گرفته
و در هيأت دولت مطرح و به حصول نتيجه منجر شود.
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همه دستورات در اين محيط ثبت شود و هر كسي
بداند اگر دستوري داد يا سفارشي كرد ،بايد پاسخگو
باشد ،قطعا راه فساد مسدود ميشود.
متأسفانه بهدليل نبود شفافيت فرايندها نهتنها در
شهرداري ،بلكه در سازمانها و شركتها و هر جايي
كه دســتور يك امتياز خارج از قانون به يكفرد يا
مجموعهاي داده ميشود ،به نوعي بستر ايجاد گلوگاه
فســاد فراهم ميآيد .اگر بتوانيم تأثير دستورات و
بهاصطالح امضاهاي طاليي را به حداقل برسانيم و
دستورات شفاف ،قابل رويت و پيگيري باشند ،حتما
فرايند فساد در شهرداري تهران صفر نميشود ،اما
به حداقل ميرسد .علت اينكه تاكنون در مبارزه با
فساد موفق نبوديم ،اين است كه هميشه با معلول
برخورد كرديم و هيچگاه اقدامي براي شناســايي
فرايند و بستر فساد انجام ندادهايم.

پيراموني و بدون توجه به استان تهران امكانپذير
نيست .درواقع مسئله حاشيهنشيني و حريم تهران
جزو مواردي اســت كه سبب شــكلگيري مدل و
الگويي از فساد شــده كه من نام آن را فساد مبتني
بر عدموجود حكمراني يكپارچــه ميدانم .همين
مسئله خأل و شكافهايي را ايجاد كرده كه در همين
شــكافها افراد با دور زدن قانون اقداماتي را انجام
ميدهند و منافع عمومي دچار آسيب ميشود .قطعا
براي مقابله با فســاد نيازمند مشاركت و همراهي
مردم هستيم كه از طريق سامانههاي كشف فساد و
بحث سوتزني اين امر محقق ميشود .مردم هر كجا
ازجمله حوزه ساختوساز با فساد مواجه ميشوند،
بايد اطالعرســاني كنند و امروز فضــاي مجازي
بهعنوان يك بستر مناســب براي اطالعرساني در
چارچوب قانون ميتواند كمككننده باشد.

مهــدي اقراريان :مبارزه با فســاد در
3تهران بايد پيگيري شود

مبارزه با فساد امكانپذير
اســت و دنيــا در مورد
مبارزه با فساد يك تجربه
مشخص دارد .مديريت
شيشهاي ،شــفافيت در
ا طــال عر ســـــــا ني
وتصميمگيري ،فرايندمحور كردن اقدامات و اعالم
اين فرايندها به افكار عمومــي كمك ميكند تا ما
بتوانيم با فساد مبارزه كنيم.
نكته ديگــر اصالح روابط بين نظامات شــهرداري
تهران اســت؛ يعني شهرداري و ســاير دستگاهها
نظاماتي دارند كه بايد اصالح شود .پرهيز از امضاهاي
طاليي و رفتارهاي دوگانه با اســتناد به قانون الزم
اســت؛ يعني يك جاهايي ما بايــد نواقص قانون را
برطرف كنيم .در اين بين ،باور دارم شــوراي ششم
ميتواند پرچمدار مبارزه با فســاد باشد؛ نهتنها در
فضاي شــهرداري تهران ،بلكه در فضاي كشــور؛
چراكه معتقدم شوراي ششــم ،اتاق فكر پايتخت
است و ما امروز با 3تهران مواجه هستيم؛ تهراني كه
شهرداري اداره ميكند ،تهراني كه ساير دستگاهها
و نهادهاي مرتبط با مديريت شــهري مانند آب و
فاضالب در آن حضور دارند و تهران سياسي يا تهران
بهعنوان پايتخت كه بازيگران عرصه مديريت كالن
كشور ،مانند وزارتخانهها را تشكيل ميدهند.
براي ايــن  3تهران بايــد فكري كرد و متأســفانه
برخي تخلفات قانوني توسط 2تهران ديگر صورت
ميگيرد؛ يعني براي پايتخت كه 3تهران در آن وجود
دارد و برنامهريزي بــراي آن بدون توجه به محيط

نرگس معدنيپور :كاهش فساد از مسير
دولت الكترونيك ميگذرد

شــهرداري يــك نهاد
خدماتــي و اجتماعــي
محســوب ميشــود و
ازاينرو محل مراجعات
متعــدد بــراي دريافت
خدمــات مجوزهــا در
حوزهها و بخشهاي مختلف است .همين گستردگي
بخشها و تنوع خدمات ميتواند موجب فساد شود
و نبايد اين موضوع را انــكار كرد و براي مقابله با آن
چارهاي جز شفافيت و اصالح فرايندها وجود ندارد و
به همين دليل با فراهم كردن سازوكارهاي دولت
الكترونيك ميتوان شفافيت در مديريت شهري را
افزايش داد و فرايندها را بهبود بخشيد و در نهايت
فساد را كنترل كرد و كاهش داد.
براي تحقق اين امر ،از يكســو مديريت شــهري
وظايفي برعهده دارد و از ســوي ديگــر مردم بايد
مشــاركت كنند .دولت الكترونيــك و راهاندازي
سامانههاي شــفافيت و همچنين تغيير يا اصالح
فرايندها ،نيازمند زيرســاخت هستند كه مديريت
شهري بايد فراهم كند .شهروندان هم ميتوانند با
گزارش فساد و ارائه پيشنهاد و راهكار به وظايفشان
عمل كنند و در مبارزه با فساد سهمي داشته باشند.
خوشبختانه ،سامانههاي ســوتزني (شناسايي و
معرفي متخلفان توسط مردم) در زمينه فساد ،در
حال رواج است و شهروندان ميتوانند در چارچوب
مسئوليت اجتماعي خود ،بهگزارش موارد فساد يا
بهاصطالح سوتزني در زمينه فساد بپردازند و از اين
طريق به مديريت شهري كمك كنند.

و افزودن و تعريض شدن بهوجود آمده است .طبيعي است كه
شايد به مدد يك يا دو سه دوره مديريتي شهري نتوان آن را از
اين فشار سيماني و خياباني نجات داد و توجه به فرد فرد افراد،
آنطور كه شايسته آنهاست را بهوجود آورد ولي روز و هفته تهران
بهنظرم زمانی است كه ميتوان به واسطه آن مرتب به اين رويكرد
تازه نگاه كرد و در راســتاي تبديل يك شهر خشن به يك شهر
مسالمتآميز و انساني گام برداشت .گامهايي كه در ميان اين
ساختمانها و ماشينها هر روز برداشتناش سختتر و سختتر
ميشــود .هفته تهران فرصت انتخاب و جانمايي پازلهاي گم
شده مديريت شهري است كه در آن ميتوان هر ساله شابلون
توسعه همه جانبه را روي نقشه اصلي و شرايط موجود قرار داد
و نسبت به نقاط ضعف و قدرت شناخت بيشتري پيدا كرد .اين
فرصت را حتي به لحاظ رويكردي و استراتژيكي نبايد از دست
داد و نبايد به حد يك دوره يا يك اقدام تنزل بخشيد.
اگر چنين جايگاهي را براي آن متصور باشــيم ،آنوقت چنين
نامگذاريهايي ميتوانــد فراتر از جنبه نماديــن خود ،جنبه
كاركردي براي حل مسائل شــهر نيز بهخود بگيرد و روزي را
شاهد باشيم كه خود شهروندان اين شــهر برای گراميداشت
آن فعاالنه به ايفاي نقش بپردازنــد .با توجه به رويكرد توجه به
اجتماع نه كالبد و عدالت و انسان در شهر ،نه ماشين و سيمان،

نرجــس ســليماني :هيــوالي رانت
سايهدوست است

تغييرات بها در كاالها و
در مورد شــهرداري در
حوزه خدمات كه ناشي از
امواج مخرب تكانههاي
عموما اقتصادي اســت،
در كنــار كاهش قدرت
مديريت اقتصادي خانوادهها در امواج تورم و ركود،
موجب ايجاد جريانهاي ناپايداركننده در بخشهاي
تعاملي ميــان اشــخاص ،نهادها و ســازمانهاي
خدماتدهنده ميشــود .اين موضوع عيانتر از آن
است كه بتوانيم نسبت به آن بيتفاوت بوده و اصل
قضيه را كتمان كنیم.
از سويي ديگر وجود بعضي اختالالت در تعامل فعال
بين شــهروندان و نهادهاي خدماترسان ،ازجمله
شــهرداري در مواردي خواســته و ناخواسته مولد
ايجاد اختصاص و امتياز ميشود كه در عرف از آن
تحت عنوان رانت نام برده ميشود .انواع رانت اعم
از اطالعاتي و اقتصادي و غير از آن ،از اساسيترين
اشكال ناپايدارساز ضوابط و ايجادكننده روابط خارج
از شــمول قانون و در شرايطي مســتقيما موجب
بروز فســاد اســت .در بطن هر امتياز ويژه فارغ از
ميزان و ارزش آن يك فعاليت ضدمردمســاالري
در جريان است .با توجه به بيان مقام معظم رهبري
«اينها شكافها و درهها و حفرههايي است كه وقتي
بهوجود آمد ،هرچه شما دستاورد داشته باشيد و در
آن بريزيد ،آنها را پر نميكند ،دستاورد را هم از بين
ميبرد ،همه بايد يكسان امتياز ببرند؛ امتيازي كه
هست بايد در اختيار همه قرار گيرد».
هيوالي رانت ،سايه دوست اســت و مناسبترين
محيــط رشــد بــراي آ ن را عد مشــفافيت و
شفافيتگريزي در مجاورت مناسبات غلط اقتصادي
فراهم ميآورد .در حقيقت اگر شفافيت و وضوح ،به
ميزان كافي در قالبهاي عامه فهم و به دور از واژگان
تخصصي و پيچيده در تبصرهها و مادهها در دسترس
استفادهكنندگان نهايي خدمات قرار داشته باشد،
مردمســاالري ديني فضاي بالندگي و رشد خود را
ميشناسد .البته كه اصل كنار گذاشتن مناسبات،
غلط اســت ،اما اين مناســبات غلط و امتيازات در
هر ميزان و اندازهاي ،سموم كشندهاي هستند كه
جريان رشد و همافزايي اجتماعي را مختل ميكنند.
شايد بتوان رانت را با ســم بسيار كشنده بوتوليسم
مقايسه كرد و اين قياس در حقيقت قابل درك است.
از آنجا كه سم مذكور آثار بهشدت كشنده دارد؛ به

هفته تهران هم نه فقط هفته شــهرداري تهران و مورد اهميت
شهرداري كه بايد هفته مردم و تمامي ساكنان اين شهر باشد و
اين هفته را آنها بايد گرامي بدارند و بدان توجه نشان دهند .تا
زماني كه هفته تهران يك مناسبت سازماني باشد نميتواند در
اين ريل و هدفگذاري مورد انتظارش گامي به پيش براي شهر
باشد .امروز بهدليل فقدان نهادينه شدن همين نامگذاريها ما
شاهد آن هستيم كه خود ساكنان شــهرها هم از روز آن شهر
بيخبر هستند و اهميت و موضوعيت آن را يا بهتر بگويم فايده
آن را نميدانند و در نتيجه در گراميداشت آن گامي بر نميدارند.
همچون خود تهران كه از نگاه انساني و مردمي دچار فقدانهاي
جدي است ،روز و هفته تهران نيز هنوز مردمي و نهادينه نشده
است .همين موجب شده اســت كه اين مناسبت از دو كاركرد
خود يعني برندسازي و مطالبهگري عمومي از سوي مردم و نگاه
استراتژيك و بازنگرانه از سوي مديران ،آنطور كه بايد و شايد قوام
نداشته باشد و بازخوردهاي مطلوب نگيرد .اين اميد هميشه با
ماست كه روزي تهران بدل به شهري شود كه تك تك ما خود
را نه مهاجر به آن يا مستأجر آن كه محل زندگي خود بدانيم و
به آن مثل هر چيز با اهميت در زندگيمان توجه نشان دهيم.
روز و هفته تهران بهعبارت ديگر مناســبتی برای يادآوري اين
مراقبت و نگاه است.

رسيدن۲۴۲هزارتاكسيبهسنفرسودگيتاپايانسال
مديرعامل اتحاديه تاكسيرانيهاي شهري كشور با تأكيد بر لزوم تسريع
حمل و نقل در روند نوسازي تاكسيهاي فرسوده ،گفت :طبق مصوبه هيأت وزيران،
تاكسيهايي كه به ســن ۱۰سال رسيده باشــند ،مشمول فرسودگي
ميشوند كه تا پايان ســال ۱۴۰۰تعداد تاكسيهاي فرســوده به ۲۴۲هزار دستگاه
ميرسد .مرتضي ضامني در گفتوگو با ايسنا ،گفت :از ابتداي سال ۱۴۰۰تاكنون ۵هزار
و 250راننده كه متقاضي نوسازي خودروي خود بودند در طرح نوسازي ثبت نام كردند
كه از اين تعداد ۳هزار و 962متقاضي خودروهاي خود را تحويل گرفتند.
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بحران كمبود گاز در زمستان و چند راهكار

كالبدشكافي معماي قيام تورم

اين گزارش حاكي است :در گزيده آمارهاي
اقتصادي بانك مركــزي ،تازههاي دخل و
خرج بودجه عمومي دولت شامل درآمدهاي
مالياتي ،ميزان درآمد ارزي كشور از محل
فروش نفت و فرآوردههاي نفتي و همچنين
كسري تراز عملياتي بودجه دولت از بهمن
سال 97به بعد منعكس نشده است .برخي
برآوردها نشــان ميدهد كه بودجه امسال
دولت با كسري دستكم 400هزار ميليارد
توماني مواجه خواهد شد.

هر ثانيه 38ميليون تومان به نقدينگي اضافه ميشود
تورم
راز معماي قيام تورم در ايران
با كالبدشكافي رشد پايه پولي
و نقدينگي افشــا شده است.
پيشبيني ميشود درصورتي كه دولت جلوي
رشد 40درصدي نقدينگي را نگيرد و نتواند
آن را به محدوده 27درصد ميانگين چندسال
اخير ،كاهش دهد ،حجم نقدينگي در پايان
مرداد ســال آينده به 5500ميليارد تومان
برسد .به گزارش همشــهري ،سيدابراهيم
رئيســي پيش از اين بارها از تيم اقتصادي
دولت خواسته تا جلوي پيشروي پايه پولي و
چاپ پول پرقدرت و تورمساز را بگيرد .تاكنون
سياست ضدتورمي دولت شفاف اعالم نشده،
با اينحال هم وزيــر اقتصاد و هم رئيسكل
جديد بانك مركزي ،قول دادهاند كه تورم را
مهار كنند .ماههاي باقيمانده از سال ،1400
زمان طاليي تيم اقتصادي دولت براي ايجاد
يــك دور برگردان در مســير پايــه پولي و
نقدينگي است .كسري شديد بودجه دولت و
ناترازي بانكها از يك سو و افت درآمدهاي
نفتي ايران اين فرضيه را تقويت ميكند كه
احتماال در ماههاي آينده امكان حمله به تورم
دشوارتر شود.

آمارها چه ميگويد؟

بانك مركزي با انتشــار جديدترين گزيد ه
آمارهاي اقتصادي اعالم كرد؛ حجم نقدينگي
در پايان مرداد 1400بــه رقم 3921هزار
ميليارد تومان رسيد كه نشان ميدهد تنها
در مردادماه 101هزار و 450ميليارد تومان
بر حجم نقدينگي اضافه شده است ،به بيان
روشنتر ثانيهاي 38ميليون تومان؛ دقيقهاي
2ميليارد و 272ميليون تومان  ،هر ساعت
136ميليارد تومان و در يــك روز 3هزار و
273ميليارد تومان.
براســاس بــرآورد بانك مركزي ،رشــد

عكس :همشهري /جوادگلزار

مصرف روزانه نيروگاهها بهطور ميانگين ۱۶۵ميليون مترمكعب است
ادامه از
صفحه اول كه در تابســتان با توجــه به افزايش مصــرف برق ،مصــرف گاز به
۲۶۰تا۲۷۰ميليــون مترمكعب در روز ميرســد .پس از نيروگاههــا ،صنايع عمده يعني
پتروشيمي ،فوالد و پااليشگاهها در رتبه بعدي قرار ميگيرند.
همانطور كه وزير محترم نفت نيز اشــار ه كردهاند ،با توجه به آمار ارائهشــده ،بررسيهاي
صورتگرفته و تراز فعلي توليد گاز و مصرف آن در كشــور ،بهنظر ميرسد روزانه با كمبود
حدود ۲۰۰ميليون مترمكعب گاز مواجه شــويم .در واقع سياستگذاريهاي كالن بر اين
رويكرد استوار است كه اولويت با تأمين گاز مصرفي در حوزه خانگي و تجاري باشد ،تا در حد
امكان در اين حوزهها با مشكل قطعي و كمبود گاز روبهرو نشويم .از اينرو ميبايست بار اصلي
كاهش مصرف ،بر دوش ديگر حوزهها يعني نيروگاهها و صنايع عمده قرار گيرد.
برقراري مجدد واردات گاز از تركمنستان و ذخيرهسازي سوخت مايع براي نيروگاهها ،ازجمله
اقدامات خوب وزارت نفت در چندماه اخير است .اميد ميرود تا با اتخاذ تصميمات صحيح،
تدابير و مديريتهاي كارآمد ،بهســويي قدم برداريم كه حداقل در حوزه خانگي و تجاري
دچار كمبود انرژي نشويم .با اين حال چالش كمبود و قطعي گاز در حوزه صنايع عمده مثل
پتروشيمي و فوالد به قوت خود باقي است و ميبايست در اين خصوص نيز سياستهايي
آيندهنگر ،انديشيده و اجرايي شود.
همانطور كه در ابتدا اشاره شد ،قطعي گاز تنها چالش پيش رو نيست ،زيرا محتمل است در
زمستان با قطعي برق نيز مواجه شويم .با اين حال ميبايست اذعان داشت كه علت قطعي
برق در تابستان كه پيك مصرفي است ،كمبود ظرفيت توليد بود .اما مسئلهاي كه در زمستان
موجب قطعي برق ميشود ،اخالل در تأمين ســوخت نيروگاهها و همچنين چالشهايي
اســت كه خود نيروگاهها در تعميرات با آن مواجه ميشوند .در فصل زمستان مصرف برق
باال نيست ،اما چون مصرف گاز افزايش پيدا ميكند و در حوزههاي ديگر هم گازرساني به
نيروگاهها محدود ميشود ،اين مسئله ميتواند به كاهش توليد برق و در نتيجه امكان قطعي
آن در مصارف خانگي و تجاري منجر شود .يكي از راهكارهاي مواجهه با اين مشكل ،استفاده
از سوخت مايع است .نيروگاهها با تكيه بر سوخت مايع ميتوانند به توليد ادامه دهند .در اينجا
الزم است به موضوع ناترازي گاز اشــاره كنم .ناترازي گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزايش
توليد در ميان نيست .در واقع علت ناترازي بهخاطر كمبود توليد در مقايسه با مصرف باالست.
براي رفع ناترازي بايســتي افزايش توليد و كاهش مصرف داشته باشيم .از سوي ديگر بايد
به ظرفيت توليد هم توجه كنيم .البته از نظر ذخاير كمبودي نداريم ،ولي مشكل پيش رو،
كاهش توليد است .هرچند اين موضوع هم ميتواند ريشهها و علل گوناگوني داشته باشد،
اما علت اصلي آن كمبود منابع مالي است .براي تدقيق بحث ،نخست بايد نگاهي به شيوه
مصرف داشت تا بتوان تصوير دقيقتر و جامعتري بهدست آورد .طبق اعالم منابع رسمي ،تا
انتهاي سال گذشته ،به ۹۵درصد كشور گازرساني شده و باعث شده مصرف گاز در 10سال
اخير بهشدت صعودي شود .آمارها نشان ميدهد بهطور ميانگين مصرف گاز ساالنه 10درصد
رشد داشته است .همچنين بايستي درنظر داشت كه مصرف ما مصرفي استاندارد و بهرهور
نبوده كه همين مسئله باعث رشد تصاعدي مصرف گاز شده است.
از شيوه مصرف خانگي گرفته تا صنعتي و همچنين تجهيزات و زيرساختهايي كه استاندارد
نيستند ،زمينهساز رشد بيروي ه مصرف شده اســت .اين ناترازي مصرف باال و توليد پايين
كه فاصل ه بسياري با هم دارد ،عمق مشكل را نشان ميدهد .مشكلي كه اگر بهصورتي فوري
و كارآمد براي آن چارهاي انديشيده نشود ،ميتواند به بحراني با عواقب بسيار بدل شود.
هم ه اين جوانب ما را بهســوي ضرورت افزايش توليد و بهرهوري سوق ميدهد كه الزمه و
شرط نخست آن سرمايهگذاري در حوزه صنعت گاز و ذخاير گازي است .تنها از اين طريق
ظرفيت توليد افزايش پيدا ميكند و نياز كشور در بعد داخلي و صادرات تأمين خواهد شد.
در اين مجالبايد اشارهاي هم به ميادين گازي و ضرورت توسعه آنها داشته باشيم .ميادين
گازي يا نفتي در طول عمرشــان با يك نرخ ثابت ،توليد نميكنند .در آغاز نرخي صعودي
دارند ،سپس در دورهاي طوالني8 ،تا 10سال توليد ثابت ميماند و با گذشت زمان و افزايش
عمر استفاده از ميادين ،بهتدريج در توليد افت ميكنند و در نهايت به جايي ميرسند كه
ديگر توليدي نخواهند داشت .در ميان ميادين مهم گازي ايران ،هم به لحاظ گستردگي و
هم ميزان ذخاير ،ميدان پارسجنوبي ازجمله مهمترينهاست كه ايران و قطر از آن بهطور
مشترك برداشــت ميكنند .پارسجنوبي هماكنون در پيك افزايش توليد قرار دارد ،اما
بيترديد در آينده بهخاطر كاهش فشارهاي ميدان ،توليد افت پيدا خواهد كرد .توليد ما از
اين ميدان 70درصد است كه در چند سال آينده اين ميزان توليد را از دست خواهيم داد .با
توجه به سرمايهگذاريهاي قطر و منابع مالي گستردهاي كه در اختيار دارد ،اگر براي اين
ميدان مشترك گازي چارهاي اندشيده نشود ،شاهد از دست رفتن بخش اعظم توليدمان
خواهيم بود .بر اين اساس ميبايســت از طرفي افزايش توليد داشته باشيم و از طرف ديگر
كاهش توليد را جبران كنيم كه الزم ه هر دوي اينها بحث سرمايهگذاري و تأمين منابع مالي
است .براي دســتيابي به توليد ثابت در ميدان گازي پارسجنوبي به هزينهاي 30ميليارد
دالري نياز داريم.
كمبود منابع مالي تنها منحصر به پارسجنوبي نيست ،در توسعه ديگر ميادين نيز همين
مشكل وجود دارد .از ۹۲مخزن گازي كه تاكنون كشف شده است فقط ۲۲ميدان را توسعه
دادهايم .ظرفيت خوبي براي توسعه مهياست اما بايد دقت كنيم كه هر چقدر كه توليد ميشود
نميبايست لزوماً مصرف شود .بايد به فكر منافع بلندمدت باشيم .همانطور كه اشاره شد براي
حل و رفع چالشها از افزايش سطح توليد گرفته تا توسعه ميادين و افزايش بهرهوري ،تنها
راهكار و راهحل ،تأمين منابع مالي و ضرورت سرمايهگذاري است.
در واقع سؤال محوري اين است كه چرا با كمبود ســرمايه مواجه هستيم؟ در پاسخ به اين
پرسش ميتوان به چند مسئله اشاره كرد ،اما ســواي تحريمهايي كه باعث كاهش حضور
سرمايهگذاران خارجي در صنعت انرژي ايران شــده است ،يكي ديگر از علل كمبود منابع
مالي در عرصه انرژي ،سياستگذاريهاي كالني اســت كه از ابتدا تا به امروز در دستور كار
قرار گرفتهاند و اساس آن بر پاي ه ياران ه انرژي استوار بوده است .تا امروز منابع انرژي بهصورت
يارانهاي در اختيار مردم ،صنايع و نيروگاهها قرار گرفته است و همين باعث ناهمخواني قيمت
حاملهاي انرژي در ايران و ساير كشورها شــده است .هماكنون ما يك پانزدهم مردم دنيا
هزين ه گاز ميپردازيم .شايد در ابتدا قيمتهايي كه به ريال براي گاز تعيين شد ،قيمتهايي
معقول بوده ،اما به مرور زمان با توجه به تورم بااليي كه اقتصاد ايران با آن روبهرو شد و رشد
افسارگسيخت ه قيمت ارز ،ديگر اين قيمتگذاريها مناسب نبوده و نيست .با توجه به اينكه
هزينه توســع ه ميادين و افزايش توليد ،هزينههايي ارزي هستند ،فاصل ه چشمگيري بين

قيمت داخلي انرژي با قيمتهاي تعيينشده در بازارهاي منطقه و جهان ،وجود دارد.
اين تفاوت قيمتها سبب شده عايدي صنعت نفت از منابع گازي و نفتي كاهش پيدا كند
و اين عايدي آنقدر نيست كه پاســخگوي افزايش توليد و بهرهوري باشد .قيمتهايي كه
هماكنون مردم بابت حاملهاي انرژي پرداخت ميكنند ،شايد تنها هزين ه حفظ و بهرهوري
فعلي اين صنعت را تأمين كند .اين سياستگذاري قيمتي را در صنعت برق نيز شاهد بوديم
و متوليان و مديران ،از ابتدا روش نادرســتي براي قيمتگذاري اتخاذ كردهاند .در واقع در
قيمتگذاري در اغلب حوزههاي اقتصادي ازجمله انرژي ،همواره دولت به شكل دستوري
به تصويب و تعيين قيمتها مبادرت كرده اســت .رويكرد دولت براي پايين نگه داشــتن
دستوري قيمتها ،آسيبهاي ديگري را وارد آورده و رغبت نداشتن بخش خصوصي براي
سرمايهگذاري را سبب شده است.
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نقدينگي در پايان مرداد امســال نسبت به
مرداد پارسال 39.1درصد  ،نسبت به پايان
سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تيرماه
امسال 2.7درصد بود ،پيشبيني ميشد با
اين روند فزاينده ،حجم نقدينگي در پايان
تابستان امسال از مرز 4000هزار ميليارد
تومان عبور كند .دادههاي جديد ميگويد؛
پايه پولــي در مردادماه امســال 515هزار
و 940ميليــارد تومان بوده كــه با ضريب
فزاينده 7.6برابري باعث رســيدن حجم
نقدينگي به 3921هزار ميليارد تومان شده
است .رشد پايه پولي بهگفته بانك مركزي
در پايان مرداد امسال نسبت به مرداد سال
گذشــته 42.1درصد و نســبت به اسفند
پارسال 12.4درصد بوده كه نشان ميدهد
رشــد پايه پولي در نتيجه استقراض دولت
در ماههاي خرداد تا مرداد امسال براساس
قانون مصــوب مجلس از رشــد نقدينگي
سبقت گرفته اســت .آمارها نشان ميدهد
خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در
مرداد امسال نسبت بهمدت مشابه پارسال
29.3درصد ،خالص مطالبات بانك مركزي
از بخــش دولتي 207درصــد و مطالبات

بانك مركزي از بانكها 6.8درصد رشــد
كرده است .از كل حجم نقدينگي بيسابقه
ايران در پايان مرداد امسال 19.9درصد آن
پول و 80.1درصد شــبهپول بوده و سهم
ســپردههاي كوتاهمدت بانكي از كل شبه
پول 28.8درصد ،ســپردههاي يكســاله
26.6درصد و ســپردههاي دوســاله هم
16.5درصد برآورد شده و فقط 6درصد از
كل شبه پول به سپردههاي قرضالحسنه
اختصاص یافته است.
ردپاي استقراض دولت

نشــانههايي از اســتقراض دولت از بانك
مركزي هم در گزيدههــاي جديد آماري
ديده ميشــود تا جايی كه بدهي دولت به
بانك مركزي از 84هزار ميليارد تومان در
مرداد 98به 99هزار ميليارد تومان در پايان
مرداد ســال 99و در آخر مرداد امسال به
رقم 165.5ميليارد تومان رسيده كه رشد
بدهي دولت به بانك مركزي در پايان مرداد
امسال نسبت بهمدت مشابه سال گذشته
67.4درصد و نسبت به اسفند پارسال هم
44درصد برآورد شده است.

ركورد شاخص مديران خريد اقتصاد شكست

موتوركسبوكارها راه افتاد

كسبوكار در آخرين ماه از تابســتان ،با فروكش كردن
محدوديتهاي كرونايي و رفع بالتكليفيهاي
سياسي كشور ،فعاليتهاي اقتصادي دوباره
رونق گرفت .شــاخص مديران خريد( )PMIدر كل اقتصاد
19.2درصد و در بخش صنعت 27.4درصد رشد كرد .
به گــزارش همشــهري ،در شــهريورماه شــاخص مديران
خريد( )PMIدر كل اقتصاد با رشــد 19.2درصدي به ۵۵.۵۵
واحد رســيده كه باالترين رقم در 2ســال گذشته محسوب
ميشــود و در بخش صنعت نيز جهــش 27.4درصدي اين
شاخص تجربه شــده اســت .نكته قابلتوجه اينكه در همين
شرايط نيز مشــكالت بنيادين توليد ازجمله كمبود و گراني
مواداوليه ،تضعيف قدرت خريدار و كاهش قدرت خريد سرمايه
در گردش بنگاهها ادامه داشته و همين مسئله دورنماي وضعيت
كسبوكارها در ماههاي آينده را با چالش مواجه كرده است.
شروع دوباره فعاليتهاي اقتصادي

نظرسنجي از بنگاههاي اقتصادي كشور در گزارش دوره بيست
و چهارم طرح شاخص مديران خريد ( )PMIكل اقتصاد كه
تحت عنوان شــامخ از ســوي مركز پژوهشهاي اتاق ايران
منتشر ميشود ،از شروع دوباره فعاليت اكثر كسبوكارها پس
از 2ماه محدوديت جدي در پيك پنجم كرونا و شرايط سياسي
كشور حكايت دارد .اين اتفاق به جهش 19.2درصدي شامخ
كل اقتصاد در شهريور و رسيدن آن به باالترين رقم در ۲۴ماه
گذشته ( ۵۵.۵۵واحد) منجر شده است .حداقل از منظر آمار،
وضعيت كسبوكارها مساعدتر شــده است .در اينماه همه
زيرشاخصهاي اصلي شامخ كل اقتصاد باالي ۵۰واحد ثبت

بحران مواداوليه در بخش صنعت

شدهاند و گرچه وضعيت شامخ بخش ساختمان زير  ۵۰ثبت
شــده؛ اما وضعيت بخشهاي خدمات ،كشاورزي و صنعت
نسبت ب ه ماه قبل بهتر شده اســت .بررسيها نشان ميدهد
كه در شــهريورماه شــاخص ميزان فعاليتهاي كسبوكار
بعد از 2ماه كاهش پياپي به بيشــترين مقدار خود طي ۴ماه
اخير رسيده و روي رقم  ۵۷.۶۴واحد ايستاده است .همچنين
شاخص ميزان سفارشهای جديد مشتريان در اينماه متأثر
از شرايط بعد از ركود شــديد 2ماه قبل و كمتر شدن ترديد
در تصميمگيري مشــتريان بخشهــاي صنعت ،خدمات و
كشاورزي به رقم  ۵۷.۴۳رســيده و ركورد 24ماه گذشته را
شكسته و شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات نيز پس از
كاهش شديد دوماهه با افزايش نسبي مواجه شده است .در اين
ميان ،شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني نيز
با وجود كاهش در بخش ساختمان ،در بخشهاي خدمات،
كشاورزي و صنعت نسبت ب ه ماه قبل اندكي افزايش يافته و به
رقم ۵۲.۶۵واحد رسيده است.
سم گراني در رگ توليد

بنا ب ه گفتــه فعاالن اقتصادي ،كســبوكارها در شــهريور
همچنان با مشكالت زيادي اعم از افزايش شديد قيمتهاي
مواداوليه و لوازم مورد نياز و مشكل تأمين آن ،كمبود شديد
نقدينگي و بيثباتي شديد نرخ ارز و كاهش تقاضاي مشتريان،
دستوپنجه نرم ميكردند؛ اما از نكات قابلتأمل گزارش شامخ
اقتصاد در شــهريور اين است كه شــتاب رشد قيمت خريد
مواداوليه يا لوازم خريداريشده براي توليد در اينماه همچنان
ادامه پيدا كرده و همزمان شاخص قيمت محصوالت توليدي

از آغاز دوره تنش ارزي و تشديد تحريمها تاكنون ،توليد صنعتي در اقتصاد ايران كموبيش با مشكالتي در تأمين مواداوليه و قيمت آن
مواجه بوده و در شهريورماه نيز شاخص موجودي مواداوليه روند كاهشي داشته است .افزايش شديد قيمت مواداوليه و نوسانات نرخ
ارز ،دليل اصلي كمبود مواداوليه در بخش صنعت است و از سوي ديگر بسياري از مواداوليه داخلي با افزايش قيمت شديد همراه بودهاند؛
چراكه برخي از صنايع داخلي مانند پتروشيميها قيمت فروش محصوالت خود را بهشدت افزايش دادهاند و اين مسئله صنايع وابسته آنها
را در تأمين مواداوليه داخلي با مشكل روبهرو كرده است .آمارهاي مركز پژوهشهاي اتاق ايران نشان ميدهد در شهريور امسال شدت
افزايش شاخص قيمت خريد مواداوليه همچنان ادامه داشته و اين شاخص تحتتأثير افزايش نرخ ارز و افزايش شديد قيمت مواداوليه
داخلي به ۷۹.۷۳واحد رسيده؛ اين در حالي است كه بهعلت كاهش سطح عمومي تقاضا و كمبود نقدينگي مشتريان ،عم ً
ال امكان جبران
كل هزينه توليدكنندگان در قيمت فروش محصوالت توليدي وجود نداشته و شاخص قيمت فروش محصوالت (۵۶.۰۷واحد) با شتابي
كمتر از شاخص قيمت مواداوليه رشد كرده است .از سوي ديگر شاخص ميزان صادرات كاال نيز با اندكي رشد به ۵۱.۳۶واحد رسيده؛
هرچند در همين وضعيت نيز شاخص صادرات در صنايع الستيك و پالستيك ،صنايع شيميايي و پوشاك و چرم بهشدت كاهش يافته و
به اعتقاد فعاالن اين حوزه افزايش شديد قيمت مواداوليه توان رقابت با ساير كشورها را از آنها گرفته است.

تجارت به دالر يا به كيلو؟

آمارهاي ماهانه صادرات و واردات گمركي
ايران در 5ماه نخســت بيانگر اين اســت
كه بيشــترين ميزان واردات در تيرماه به
ميزان 4.1ميليــارد دالر و كمترين ميزان
هم مربوط به مرداد به ارزش 2ميليارد دالر
يعني نصفماه قبل از آن بوده و در كل 5ماه
نخست امســال 13ميليون و 819هزار تن
كاال به ارزش 16ميليارد و 631ميليون دالر
وارد كشور شــده كه ارزش هر تن كاالي
وارداتي 1203دالر برآورد ميشود .از سوي
ديگر تا پايان مرداد امســال 17ميليارد و
661ميليــون دالر كاال ازجملــه ميعانات
گازي صادر شده كه نشــان از مثبت بودن
تراز تجاري دارد اما ارزش هر تن از كاالهاي
صادراتي ايران 388دالر بوده و در اين مدت
45ميليون و 474هزار تن كاال از كشــور
خارج شده است.
وضعيت بدهيهاي ايران

ميزان بدهيهــاي خارجي ايــران در
پايان مرداد براســاس سررسيد اوليه به
8ميليــارد و 840ميليــون دالر معادل
7ميليــارد و 555ميليون يــورو برآورد
شــده كه 2ميليارد و 480ميليون دالر
بدهيهاي خارجي كوتاهمدت و 6ميليارد
و 360ميليون دالر بدهيهاي ميانمدت
و بلندمدت است .همچنين بانك مركزي
متوســط نرخ فروش هر دالر آمريكا در
بــازار آزاد ايران در مــرداد را 25هزار و
531تومان اعالم كرده است.

يا خدمات ارائهشده در شهريورماه نيز با شيب بيشتري افزايش
يافته است .بررسي تحوالت كالن اقتصاد ايران در شهريورماه
نشان ميدهد كه دومينوي افزايش هزينه توليد و گراني كاال و
خدمات توليدي روزبهروز توان توليد داخل را تضعيف ميكند.
اطالعات مركز آمار ايران حاكي از اين است كه فقط در شهريور
امســال ،مقدار نقدينگي در اقتصاد ايران 101هزار ميليارد
تومان نســبت بهماه قبل افزايش پيدا كرده و تحتتأثير بر
هم خوردن رابطه نقدينگي با ميزان كاال و خدمات موجود در
اقتصاد ،شاخص قيمت مصرفكننده ۳.۹درصد افزايش پيدا
كرده اســت .در اين فرايند بهدليل محدوديتهاي شديدي
كه از جانب تحريم و كاهش قــدرت خريد بازار به توليد وارد
ميشود ،حوزههاي مولد اقتصاد قادر به توليد كاال و خدمات
مابهازاي نقدينگي جديد نيستند و با تداوم دور تسلسل رشد
نقدينگي و تورم ،توليد نيز بهناچار با افزايش ماهانه هزينه و
قيمت تمامشده مواجه خواهد شد.
برگشت شامخ در بخش صنعت

بر اساس دادههاي بهدســتآمده از بنگاههاي بخش صنعت
در سي و ششــمين گزارش شــاخص مديران خريد()PMI
بخش صنعت ،شــامخ اين بخش نيز درماه گذشــته با رشد
27.4درصدي مواجه شــده و از 45.24واحــد در مرداد به
۵۷.۶۶واحد در شهريور رسيده است .با اينحال همچنان حدود
نيمي از شركتكنندگان در نظرسنجي شامخ بخش صنعت،
وضعيت كســبوكار خود را مانندماه قبل ارزيابي كردند .در
بين زيرشاخصهاي اصلي شــاخص صنعت ،فقط شاخص
موجودي مواداوليه عدد زير ۵۰واحد را به ثبت رسانده و ساير
زيرشاخصها باالي ۵۰واحد بودهاند .همچنين در اينماه همه
رشــته فعاليتهاي صنعتي بهجز صنايع نساجي ،پوشاك و
چرم ،شامخ باالي ۵۰واحد را ثبت كردهاند .از نكات بااهميت در
گزارش شامخ صنعت در شهريورماه ميتوان به رشد شاخص
مقدار توليد محصوالت تا ۶۱.۹۶واحد اشاره كرد كه بيشترين
مقدار طي ۴ماه اخير محسوب ميشود و افزايش آن بهدليل
بازگشايي صنايع بعد از تعطيالت پيك پنجم كرونا بوده است.
همچنين شاخص ميزان سفارشهای جديد مشتريان در اين
ماه تا ۵۸.۹۳واحد افزايش داشــته و بيشترين مقدار در 4ماه
اخير را ثبت كرده اســت؛ اما فعاالن اقتصادي كاهش قدرت
خريد مشتريان و كمبود شديد نقدينگي آنها را مانع افزايش
بيش از پيش ســفارشها ميدانند .در اين وضعيت شاخص
ميزان فروش محصوالت نيز كه در تيــر و مردادماه به دليل
تعطيالت كرونا و تغييرات فضاي سياسي كشور با افت شديد
روبهرو شده بود ،در شهريورماه دوباره بهتر شده اما در اين مورد
نيز بسياري از توليدكنندگان از كمبود شديد نقدينگي كه در
تأمين مواداوليه آنها را دچار مشكل كرده است شكايت دارند.

اجاره
داغ تورم 46/9درصدي بر دل مستأجران

طبق آمارهاي رسمي قراردادهاي اجاره در تابستان امسال
با ميانگين افزايش 46.9درصدي قيمت تمديد شدهاند

در تابســتان امســال ،ميانگين افزايش هزينه اجارهبها براي كل
خانوارهايي كه قرارداد خود را تمديد كردهاند ،به 46.9درصد نسبت
به تابستان پارسال رسيده است.
به گزارش همشهري ،اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران
نشان ميدهد كه تورم نقطهبهنقطه شــاخص قيمت اجاره شامل
اجارهبهاي واحدهاي مسكوني و هزينه خدمات نگهداري و تعمير آن
در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل 24.7درصد بوده؛ اما
در همين دوره زماني ،هزينه واقعي اجارهبهاي خانوارهاي مستأجر
كه قراردادهاي قبلي خود را تمديد كردهاند46.9 ،درصد بيشتر از
سال قبل بوده است.
رشد 8درصدي اجاره در تابستان

بررسي تورم فصلي بازار اجاره در تابســتان امسال حاكي از اين
است كه شاخص قيمت اجارهبهاي واحدهاي مسكوني در مناطق
شــهري ،به عدد 244.1رسيد كه نســبت به فصل قبل ۸درصد
افزايش نشان ميدهد؛ اما در همين شرايط ،رشد اين شاخص در
استان لرستان به 27.5درصد رسيده كه بيشترين ميزان در ميان
31استان كشور محسوب ميشــود .در مقابل استان سيستان و
بلوچستان با رشد 2.5درصدي شاخص اجاره در فصل تابستان،
كمترين نرخ تورم فصلي را در بين اســتانهاي كشــور بهخود
اختصاص داده اســت .همچنين بررســي اطالعات مركز آمار از
تورم نقطهبهنقطه شاخص قيمت اجارهبها در فصل تابستان نيز از
رشد 24.7درصدي اين شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل
حكايت دارد كه شتاب آن نسبت به فصل بهار با تورم 29.1درصدي
4.4درصد كمتر شــده اســت؛ اما براســاس همين شاخص نيز
مستأجران اســتان لرســتان با تورم نقطهبهنقطه 41.8درصدي
مواجه بوده و بيشــترين افزايش هزينه اجــاره را تجربه كردهاند.
در مقابل مستأجران استان خراسان رضوي با تورم نقطهبهنقطه
13.1درصدي كمتريــن ميزان افزايــش هزينه را داشــتهاند.
بهعبارتديگر ،در تابســتان امسال مســتأجران لرستاني بهطور
متوسط 17.2درصد بيشــتر از ميانگين كل كشور و مستأجران
خراســان رضوي بهطور متوســط 11.5درصد كمتر از ميانگين
كل كشــور در بخش اجارهبها هزينه كردهاند .نرخ تورم اجارهبها
در 4فصل منتهي به فصل تابســتان ۱۴۰۰نيز 27.6درصد اعالم
شده اما استان كرمانشاه با 37.5درصد بيشترين نرخ تورم و استان
سيستان و بلوچستان با 13.2درصد كمترين نرخ تورم را داشتهاند.
هزينه واقعي اجاره

شاخص قيمت اجارهبها شامل زير بخشهاي «اجارهبهاي واحدهاي
مســكوني» و «خدمات نگهداري و تعمير واحد مســكوني مانند
لولهكشي ،گچكاري ،برقكاري ،نصب ايزوگام و »...است و محاسبات
و نتايج آن ميتواند با واقعيت لمس شده از سوي مستأجران جديد
و صاحبان قراردادهايي رســمي و نه توافقي ،متفاوت باشــد؛ اما
شاخص مربوط به ميزان افزايش قيمت اجاره در قراردادهايي كه در
بنگاههاي مشــاوران امالك تمديد و در سامانه امالك و مستغالت
ثبت شــده ميتواند قرابت بيشــتري با واقعيت بازار داشته باشد.
براســاس اعالم مركز آمار ايران ،در فصل تابستان  ۱۴۰۰ميانگين
افزايش هزينــه اجارهبها براي كل خانوارهايي كــه تمديد قرارداد
داشتهاند ،برابر با 46.9درصد بوده كه 1.7برابر تورم ساالنه شاخص
اجاره اســت .همچنين اين ميزان افزايش در مقايسه با نرخ تعيين
شده از سوي ستاد مقابله با كرونا براي تمديد خودكار قراردادهاي
اجاره ،در شــهر تهران با نــرخ 25درصدي حــدود 1.98برابر ،در
كالنشهرها با نرخ 20درصدي 2.34برابر و در ساير نقاط شهري با
نرخ 15درصدي 3.12برابر رشد بيشتري داشته است.
قربانيان سنت غلط اجارهداري

در بازار اجاره ايران كه تقريبا بهطور كامل توســط خردهمالكان و
بهصورت سنتي اداره ميشود ،مســتأجران ناچار هستند بهمرور
زمان تخليه كل تورم بازار مسكن در قيمت اجاره را بپردازند و در اين
فرايند نبود اجارهداري حرفهاي بــا نظارت دولت و غيبت ابزارهاي
مالياتي براي تشويق و تنبيه مالكان واحدهاي استيجاري ،بيشترين
فشار هزينه اجاره به اقشار متوسط و ضعيف وارد ميشود كه عمدتا
مزد و حقوقبگير هستند و رشد درآمدهاي ريالي آنها هيچ تناسبي با
رشد قيمت دالر و جهش قيمت مسكن ندارد .در اين وضعيت ،وقتي
ميانگين قيمت مسكن شهر تهران از تابستان 96تا تابستان1400
حدود 590درصد رشد ميكند و از متري 4.5ميليون تومان به مرز
31ميليون تومان ميرسد ،ميانگين قيمت اجاره براي مستأجران
نيز با يك تأخير زماني نهچندان زياد ،معادل همين ميزان افزايش
مييابد تا بهعنوانمثال اگر رهن كامل يك واحد مسكوني در سال
96معادل يكپنجم ارزش مسكن بوده است ،دوباره اين تناسب در
سال 1400يا 1401نيز برقرار شــود يا اين تفاوت كه در اين دوره
زماني ،ارزش سرمايهگذاري مالك در مســكن حدود 6برابر رشد
كرده؛ اما قدرت خريد مبلغ رهن مستأجر به حدود يكششم سال96
رسيده است .بهعبارتديگر در اقتصاد متشنج و بيثبات ايران ،روابط
بازار اجاره بهطور كامل به نفع ســرمايهداري و طرف عرضه وضع و
مستأجران قربانيان اين سنت غلط هستند.
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احتمال افزایش 25درصدی قیمت خودرو تا شب عيد

بازار خودرو در نیمه دوم امسال
بهكدامسو ميرود؟

شاخص كل بورس تهران ديروز همگام با بازگشت قيمت دالربه كانال 27هزار تومان با افتي سنگين مواجه شد

افزایش گام به گام قیمت
آالیشهای گوشتی

تر هبار
قیمت برخی آالیشهای گوشتی گوسفندی و گوساله
در میادین افزایش یافت .به گزارش همشهری ،نرخنامه
جدید سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران،
که از  10مهرماه مبنای قیمتگذاری آالیشهای گوشتی در میادین
میوه و ترهبار است ،نشــان میدهد قیمت دل و قلوه و جگر سیاه بین
5تا10درصد در مهرماه افزایش یافته اســت .بر این اســاس قیمت
هرکیلوگرم دل و قلوه گوسفندی بستهبندی در غرفههای محصوالت
پروتئینی میادین میوه و تره بار با 10درصد افزایش ،از 165هزار تومان
به 180هزار تومان رســیده و هر کیلوگرم جگر سیاه گوسفندی نیز
همین میزان افزایش قیمت داشته است.
دل و قلوه و جگر سیاه گوساله هم در مهرماه افزایش قیمت داشته که
البته این افزایش قیمت در مقایسه با آالیشهای گوسفندی کمتر بوده
است .هر کیلوگرم دل و قلوه گوساله که شهریورماه 109هزارتومان
قیمت داشــت ،در نرخنامه مهرماه با  5درصد رشد قیمت 115هزار
تومان قیمت خورده است .جگر ســیاه هم به همین میزان افزایش
قیمت داشته اســت .قیمت آالیشها به صورت بستهبندی ،اندکی
کمتر از فلهایهاست اما میزان افزایش قیمت در هر دو نوع محصول
یکسان بوده است.
افزایش قیمت در بخش آالیش به همین محصوالت منحصر بوده و
نرخنامه نشــان میدهد دیگر اقالم این محصوالت در مهرماه تغییر
قیمتی نداشته اند .بیشتر اقالم آالیشهای گوسفندی و گوساله در
شهریور هم تغییر قیمت نداشتند و نرخ آنها در مقایسه با خرداد ماه
افزایش یا کاهش نداشــت ،حتی برخی از اقالم با تغییری جزئی در
شهریور ارزا 
ن شدند .در مهرماه از کاهش قیمت خبری نبوده اما قیمت
بیشتر آالیشهای گوسفندی و گوساله تثبیت شده است.
کلهپاچه جزو اقالمی است که قیمت بسیار باالیی دارد و یک دست
کامل آن با وجود افزایش قیمت گوشت در ماههای اخیر ،فعال گرانتر
نشده است .نیم دســت کلهپاچه در میادین در حال حاضر  ۸۶هزار
تومان قیمت خورده است .قیمت نوع درجه یک این محصول در سطح
شهر برای هر نیم دست  ۹۰تا  100هزار تومان است.
قیمت انواع آالیش گوسفندی و گوساله در میادین میوه و تره بار تهران
خرداد
مهر
شهریور
مشخصات
نام محصول
کیلو -تومان کیلو -تومان کیلو -تومان
 ۳عدد-بستهبندی 68.000 68.000 ۶۸.۰۰۰
مغز گوسفندی
 ۳عدد-بستهبندی 100.000 100.000 ۱۰۰.۰۰۰
زبان گوسفندی
پاچه گوسفندی
 ۴عددی-بستهبندی 56.000 56.000 ۵۶.۰۰۰
دل و قلوه گوسفندی
180.000 165.000 ۱۷۶.۰۰۰
بسته بندی
جگر سیاه گوسفندی
180.000 165.000 ۱۷۶.۰۰۰
بسته بندی
98.000 98.000 ۹۸.۰۰۰
بسته بندی
زبان گوساله
33.000 33.000 ۳۳.۰۰۰
بسته بندی
سیراب و شیردان گوساله
115.000 109.000 ۱۰۹.۰۰۰
بسته بندی
جگر سیاه گوساله
115.000 109.000 ۱۰۹.۰۰۰
بسته بندی
دل و قلوه گوساله
86.000 86.000 ۸۷.۰۰۰
نیم دست
کله پاچه گوسفندی
36.000 36.000 ۳۶.۰۰۰
دست کامل
سیراب و شیردان گوسفندی
بدون مغز و زبان 29.000 29.000 ۳۱.۰۰۰
کله گوسفندی
بسته بندی هرعدد 35.000 35.000 ۳۵.۰۰۰
مغز گوساله
جگر سیاه گوسفندی
170.000 155.000 ۱۶۶.۰۰۰
بسته بندی
دل و جگر گوسفندی دستکامل-بستهبندی 110.000 105.000 ۱۱۵.۰۰۰
170.000 155.000 ۱۶۶.۰۰۰
بسته بندی
دل و قلوه گوسفندی
120.000 120.000 ۱۵۰.۰۰۰
بسته بندی
جگر سفید گوسفندی
105.000 99.000 ۹۷.۰۰۰
بسته بندی
دل و قلوه گوساله
105.000 99.000 ۹۷.۰۰۰
بسته بندی
جگر سیاه گوساله

اثر قيمت دالر

نگاهي به نمودار قيمت دالر و شــاخص بورس اثبات
ميكند اثر هر نوع نوســان در قيمــت ارز بهويژه ارز
نيمايي بالفاصله در شــاخص بورس منعكس ميشود
و شاخص كل بازار ســهام انطباق زيادي با قيمت ارز
پيدا كرده است.
هر نوع كاهش قيمت ارز در بازار ارز در بازار نيمايي هم
تأثير دارد و اين ميتواند روند در آمدزايي شركتهاي
بورس بهويژه شركتهاي صادرات محور را تحتتأثير
قرار دهد ،به همين دليل شــاخص بورس همبستگي
زيادي با نوسانهاي قيمت ارز دارد.
امير تقيخان تجريشــي ،رئيس هيأت مديره بورس
تهران با تأكيد بر اينكه عوامل زيادي در نوسان شاخص
بورس تأثير دارند اما يكي از عوامل مؤثر بر شــاخص
بورس نوسانهاي قيمت ارز است ميگويد :اگرچه در
روزهاي اخير نوساناتي در نرخ ارز رخ داده كه به لحاظ
رواني روي تصميمات سرمايهگذاران تأثير ميگذارد
اما اين موضوع توجه سرمايهگذاران را به اهميت نرخ
نيمايي كه مبناي محاسبات شركتها در سودآوري
و تســعير ارز درصورتهاي مالي است ،جلب ميكند

فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با همشهري :با تداوم شرایط کنونی
قیمت پژو  206تیپ 2تا پایان امسال به 300میلیون تومان افزایش مییابد

عكس :همشهري /امیر پناهپور

نرخ جگر گوسفندی به 180هزار تومان رسيد

بورس
شاخص كل بورس تهران ديروز همگام با
نزول و بازگشــت قيمت دالر به كانال
27هزار تومان با يك افت سنگين مواجه
شــد و معادل 1.5درصد افت كرد .اين نزول بعد از آن
اتفاق افتاد كه قيمت هر دالر پس از يك دور صعود بار
ديگر به كانال 27هزار تومان بازگشت.
به گزارش همشــهري ،گزارش عملكرد شــشماهه
شركتهاي بورس در حال انتشار است .اين گزارشها
نشان ميدهد درآمد شركتهاي بورس به نحو مطلوبي
در حال افزايش اســت بهنحوي كه جمــع كل درآمد
شركتهاي بورس از مرز 400هزار ميليارد تومان هم
عبور كرده اســت .با وجود اين شاخصهاي بورس در
حال نزولند و اين روند نزولي همچنان ادامه دارد .اين
روند از هفتم شهريور آغاز و موجب شده نسبت قيمت
به در آمد بازار سهام به محدوده 9مرتبه برسد .بهعبارت
دقيقتر قيمت سهام شــركتهاي بورس تحتتأثير
نزولهاي يكماه گذشته ارزانتر شده و اين شركتها
بخش زيادي از ارزششان را از دست دادهاند.
مطابــق آمارهاي بــورس تهران در يكماه گذشــته
تحتتأثير نــزول شــاخصهاي بــورس ارزش بازار
شــركتهاي توليدكننــده محصوالت پتروشــيمي
بهطور ميانگين 9درصد و ارزش بازار توليد كنندههاي
محصوالت فلزي شامل فوالد ،مس و آلومينيوم 8درصد
كاهش يافته است .شركتهاي معدني نيز در اين مدت
14درصد از ارزششان را از دست دادهاند اين گروهها
ازجمله بزرگترين گروههاي بازار سهام هستند .طبق
اين اطالعات جز 8صنعت بقيه صنايع بازار ســهام در
يكماه گذشته با افت سنگين ارزش سهامشان مواجه
شدهاند .اين روند نزولي ديروز هم ادامه يافت و شاخص
كل بورس تهران با افتي سنگين 22هزار واحد معادل
1.5درصد كاهش يافت.
ديــروز همچنين نزديك به 1000ميليــارد تومان از
نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شد
و نزديك به 110ميليارد تومــان نقدينگي وارد اوراق
بدهي و صندوقهاي بــا درآمد ثابت شــد .اما چرا با
وجود افزايش درآمد شركتهاي بورس ،شاخص كل
بورس تهران درحال افت است؟ تحليلگران ميگويند
نوســانهاي قيمت دالر ،افزايش نرخ بهره ،سرنوشت
برجام و نامشــخص بودن سياســتهاي اقتصادي با
توجه به آغاز بهكار دولت جديــد ازجمله داليل نزول
بازار سهام است.

كه بيشتر با رشد همراه بوده و سعي بر آن دارد فاصله
با نرخ آزاد ارز را كم كند .با اين حال او تأكيد ميكند:
براي بررسي دقيق و علمي پديدهها در بازارهاي مالي
و حتي كاهش ريسك در ســرمايهگذاري ،بايد از نگاه
تك مولفهاي پرهيز كرد و تمام عوامــل مؤثر درنظر
گرفته شود تا از گزند آسيبهاي احتمالي به دور بود.
بهروز زارع ،كارشناس بازار سرمايه هم تأثير نوسانهاي
قيمت ارز را بر بازار ســهام تأييد ميكند و ميگويد:
قيمت ارز در ماههاي آينده از مهمترين ابهامهاي بازار
سرمايه است.
اثر نرخ بهره

يكي ديگر از عوامل مؤثر بر شــاخص بورس در شرايط
فعلي تغييرات نرخ بهره است .در ماههاي گذشته دولت
براي كنترل نرخ تورم سياست افزايش نرخ بهره را در
پيش گرفت و اين موضــوع روي نرخ بهره اوراق بدهي
تأثير داشت و چون نرخ بهره اوراق بهادار با درآمد ثابت
ريسك كمتري نسبت به سرمايهگذاري در بورس دارد
توانست بخشي از نقدينگي را جذب خود كند.
امير تقيخان تجريشي درباره اثر تغييرات نرخ بهرهبر
بازار سهام ميگويد :نكتهاي كه اين روزها ذهن فعاالن
بازار را مشــغول كرده افزايش نرخ بهره بين بانكي به
حدود ۱۹.47درصد اســت .بازار بيم ايــن را دارد كه
نرخ سپردهها نيز افزايش يابد .البته زمزمههايي هم در
برخي بانكها پيرامون اين موضوع به گوش ميرسد كه
در برخي موارد هم افزايش نرخ سپردههاي بلندمدت
رخ داده است.
منصور اصغري ،مدير سبد شركت سبدگردان آسمان در
اينباره ميگويد :افزايش نرخ بهره بين بانكي و بهدنبال
آن افزايش نرخ بازده اوراق بــا درآمد ثابت ،همچنين
افزايش نرخ بهره سپردههاي بانكي در سادهترين حالت
به كاهش نسبت قيمت به درآمد انتظاري بازار منجر
ميشود .او توضيح ميدهد :وقتي چشمانداز تورمي با
بازده اوراق بدون ريسك ،اختالف معنيداري نداشته
باشد ،بســياري از ســرمايهگذاران حاضر به پذيرش
ريسك سرمايهگذاراي در بازار سرمايه نيستند و كسب
بازده بدون ريسك از طريق سرمايهگذاري در اوراق را
يدهند.
ترجيح م 
بهگفته او ايــن موضوع جريان نقدينگي را به ســمت
اوراق بدهي سوق ميدهد و بازار ســرمايه را در ركود
قرار ميدهد؛ البته يك نكته را بايد به سرمايهگذاران در
اوراق يادآور شد كه اين افراد پيوسته در معرض ريسك
افزايش تورم قرار دارند.

اثر مذاكرات هستهاي

در كنار نوسانهاي قيمت دالر يكي ديگر از موضوعاتي
كه ريسك بازار ســهام را افزايش داده است نامشخص
بودن آينده مذاكرات هســتهاي اســت .زيرا سرانجام
مذاكرات هستهاي ميتواند بر كاهش يا تشديد تحريم
اثر بگذارد ،اين موضوع ميتواند درآمد شــركتهاي
بورس ،بهويژه شركتهاي صادرات محور را كه بخش
بزرگي از بازار را در اختيار دارند ،تحتتأثير قرار دهد.
امير تقيخان تجريشي در اينباره ميگويد :نخستين
عامل نوسان بازار سرمايه را ميتوان چشمانداز مذاكرات
هستهاي دانست كه نظرات متفاوتي نسبت به آن وجود
دارد .رئيس هيأت مديره بورس تهران اضافه ميكند:
آنچه مهم است رويكرد منطقي سياست خارجي ايران
نسبت به مذاكرات اســت كه ميتواند در كنار تقويت
قــدرت ژئوپلتيك ايران در منطقــه ،كفه خوشبيني
به نتايج سياست خارجي را ســنگين كند .اين عامل
ميتواند پيامآور رونــدي آرامشبخش و متعادل براي
بازار سرمايه نيز باشد.
ابهام در سياستهاي اقتصادي

دولت ســيزدهم از زمان آغاز به كارش برنامه متنوع
اقتصادي را در پيش گرفته ،با ايــن حال هنوز بهطور
دقيق سياستهاي اقتصادي دولت شفاف نيست .اين
موضوع ابهامهاي زيادي براي بازار سرمايه ايجاد كرده
اســت ،بهويژه آنكه انتخاب رئيــسكل بانك مركزي
بهعنوان يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي با تأخير
زيادي انجام شد.
بهروز زارع ،كارشــناس بازار سرمايه با بيان اينكه فعال
سياستهاي بانك مركزي شــفاف نيست و مشخص
نيست آيا بانك مركزي سياستهاي انقباضي را دنبال
خواهد كرد يا خير ،توضيح ميدهــد :با تغيير دولت،
بسياري از سياســتهاي اقتصادي دولت مبهم است.
براي مثال در د و ماه گذشــته مرتــب در مورد تثبيت
قيمتها اظهارنظر شــده و هماكنــون صنايع فلزي،
پتروشيمي و حتي شركتهاي فعال در بخش مسكن
در مورد موضوع تثبيت قيمت با ابهام مواجه هســتند
و ســرمايهگذاران ترجيح ميدهند تا شفافتر شدن
شرايط محتاطانهتر عمل كنند .بهگفته او طبيعي است
ت با ثباتي نداشته باشد و به نوعي
كه بازار سرمايه حرك 
درجا بزند .او همچنين به عامل ترس در بازار سهام اشاره
ميكند و ميگويد :بهدليل نزولهاي سال گذشته بازار
سهام با ترس مواجه است و اين ترس هنوز مجال رشد
را به بازار نداده است.

قيمت ماهي قزلآال دوبرابر شد

بهگفته بازرس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران ،بازار ماهي در يكسال
اخير 40درصد از خريداران خود را از دست داده است
پيشبيني مديرعامل اتحاديه تعاوني ماهيان
بازار
سردابي ،مبني بر رسيدن قيمت ماهي قزلآال
به 120هــزار تومان ،باعــث افزايش نگراني
مصرفكنندگاني شــده كه با خريد اين ماهي با قيمت به
نسبت مناسب ،توانسته بودند آبزيان را تا حدودي در سبد
غذايي خود حفظ كنند .در 2ماه اخير قيمت ماهي قزلاال
بيش از دوبرابر شــده و از حدود 45هــزار تومان به حدود
90هزار تومان رســيده اســت .آرش نبي زاده ،مديرعامل
اتحاديه تعاوني ماهيان سردابي در گفتوگو با خبرگزاريها،
افزايش هزينه توليد و خشكسالي را عامل گرانيهاي اخير
اعالم كرده است .بهگفته او توليد امسال قزلآال با افت حداقل
۲۰هزار تني به  ۱۱۰تا ۱۲۰هزار تن ميرسد.
افت توليد و رشد قيمت متناسب نيست

بازرس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران ،گراني
اخير ماهي قزلآال را ناشي از سودجويي افرادي دانست كه
ماهيهاي پرمصــرف را ارزان از توليدكننده ميخرند و به
قيمت دلخواه ميفروشند .فخرالدين احمدي در گفتوگو با
همشهري با بيان اينكه ماهي قزلآال بهدليل تيغ كم و قيمت
مناسب ،هميشه از ماهيهاي محبوب و پرمصرف ايران بوده
است ،افزود :در  2ماه اخير ،قيمت قزلآال در بازار دوبرابر شده
و اين افزايش قيمت ،دست بسياري از مصرفكنندگان را از
اين ماهي پرتقاضا كوتاه كرده است .او با اشاره به اينكه افت
توليد نميتواند دليل اين حد از گراني باشد ،افزود :قزلآال
ماهي سردابي است كه عمده توليد آن در محيط هاي بسته و
ب ه دور از عوامل طبيعي تأثيرگذار بر توليد ماهيهاي دريايي
صورت ميگيرد ،در نتيجه خشكسالي و ديگر عوامل طبيعي
نميتواند تأثير چشمگيري در توليد آن داشته باشد .او با بيان

اينكه توليد اين ماهي نهايتا 10درصد نسبت به سال گذشته
كمتر شده ،گراني كنوني را ناشي از عاملي غير از افت توليد
دانست و گفت :قيمت اين ماهي در كمتر از  2ماه از  40تا 50
هزار تومان به  88هزار تومان رسيده است.

نايابشدن قزلآال در ميادين ترهبار

قيمت مناسبتر محصوالت پروتئيني مثل گوشت ،مرغ و
ماهي در ميادين ميو ه وترهبار نسبت به بازار و فروشگاههاي
سطح شهر بسياري از اقشار را براي تهيه اين مواد به ميادين
ميكشاند كه با وجود شلوغي و صفهاي اغلب طوالني در
اين مراكز خريد ،بتوانند از امتياز ارزانتر بودن كاال ســود
ببرند ،اما گراني اخير قزلآال اين ماهي را در ميادين ميوه و
ترهبار هم ناياب كرده و مدتهاست در مياديني كه غرفههاي
آبزيان دارند ،خبري از اين ماهي نيست .البته اين ماهي در

خودرو
همزمان با نوسان نرخ ارز قیمت خودروهای داخلی و
وارداتی نیز در مسیر صعود قرار گرفته ،در اين ميان
ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس برای آزادسازي
واردات خودرو هم مزيد بر علت شده است .بازگشت نرخ بازار پراید
 111به محدوده  155میلیون تومان یا رشــد تا یکمیلیارد تومانی
برخی خودروهای لوکس خارجی در 3هفته گذشته نمايي از شرايط
كنوني بازار خودروست .اين در شرایطی است که وزیر جدید صنعت
از رونمایی طرحی برای ساماندهی بازار و هدفگذاری افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی به ساالنه
3میلیون دستگاه خبر داده است .با فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو در مورد چشمانداز تولید و
بازار خودرو در 6ماهه دوم امسال گف 
توگو کردهایم.

چشمانداز بازار خودروهای داخلی
در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟

اگر منظورتان بررسي احتماالت کاهش یا تثبیت
قیمت خودرو در بازار است ،باید گفت تحقق این
هدف بیش از هر عامل درونبخشی ،متاثر از بهبود
فاکتورهای اقتصاد کالن اســت؛ یعنی باید ابتدا
دولت با بهبود شرایط اقتصاد کالن ،تورم را کنترل
کند تا زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید و تثبیت
یا کاهش قیمت در بازار همه اقالم کاالیی ازجمله
خودرو فراهم شود .باید توجه داشت که نرخ تورم با
زور و دستور کاهش نمییابد؛ مثال وقتی مسئوالن
از کاهش 10درصدی نرخ برخی انواع شیر و لبنیات
خبر میدهند ،باید در نظر گرفت که نرخ خوراک
دام ،عامل اصلی در تعیین هزینه تمامشده تولید
و قیمت شیر و لبنیات اســت و نمیتوان به دامها
دستور داد تا علوفه کمتری بخورند .باید بپذیریم
که اقتصاد دستورپذیر نیست و با تداوم روند کنونی
اقتصاد ايــران همچنان نرخ تــورم رو به افزايش
خواهد بود .هنوز نمیدانیــم دولت و مجلس چه
برنامهای برای جبران کسری بودجه دارند .با این
شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال  1400همچنان
متورم خواهــد بود و قیمت همــه کاالها از جمله
خودرو  20تا  25درصد در نیمه دوم امسال افزایش
مییابد .با تداوم شرایط کنونی اقتصادی قیمت پژو
 206تیپ 2تا پایان امسال به 300میلیون تومان
افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت برای مهار
تورم کاری انجام دهد .راه دیگر برای اینکه دولت به
طور موقت ،قدرت تورمبخشی خودرو را بگیرد ،آن
است که عرضه خودرو را افزایش دهد ،اما با توجه
به شرایط تولید ،یکی از راههای تحقق این هدف،
واردات خودروســت که اکنون بــا مخالفتهای
بسیاری مواجه شده است.
یعنی با وجود احتمال حذف شورای
رقابت از فرایند قیمتگذاری ،امکان رشد تولید
و عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد؟

در شرایط کنونی حتی رشــد تولید خودروهای
داخلی نیز تورمزاست؛ زيرا خودروسازان با استفاده
از تسهیالت بانکی و زیاندهی نسبت به رشد تولید
خودرو اقدام میکنند .وقتی تولیدکنندهای با وجود
شناسايي زیان ،تولید را افزايش میدهد به معنای
آن است که نقدینگی را از شــبکه بانکی خارج و
در بخش تولید خودرو حبــس میکند .این زیان
و کسری نقدینگی شــرکتها به رشد تورم منجر
خواهد شد .از سوی دیگر رها کردن قیمتگذاری
دستوری خودرو تبعات اجتماعی خواهد داشت؛
زيرا وقتی یک میلیون نفر به طمع كســب ســود
حاصل از اختالف بين قیمت کارخانه و بازار برای
خرید خودرو پیشثبتنام کرده اند ،با آزادسازی
قیمت خودرو ،چه كسي پاسخ این افراد را خواهد
داد .اگر همه مشتریان خودرو مشمول قیمتهای
جدید شوند ،عده زیادی از آنها قادر به پرداخت وجه
خرید خودرو نخواهند بود؛ در صورتیکه اعالم شود
تحویل خودرو به این گونــه افراد بر مبنای قیمت
زمان ثبتنام صورت گیرد نیز خودروسازان از پیش
ثبتنام خودرو خودداری میکنند .احتماال دولت
جدید قیمتگــذاری خودروهای داخلی را حذف
خواهد کرد ،اما این کار تبعاتی به دنبال دارد .اکنون
در زمینه فروش و پیشفروش خودروهای داخلی
در وسط بحرانی عجيب قرار گرفتهایم و اینکه برای
خروج از این بحران باید چــه کاری انجام دهیم،
فرایندی مبهم و پیچیده است.
آيا این امکان وجود ندارد که قیمت
خودروهای کمتیراژ با رشد 50درصدی تولید
آزاد شود تا ضمن جبران زیان خودروسازان ،از
افزایش قیمت سایر خودروها جلوگیری شود؟

توزيع انحصاري و فاجعه در بازار ماهي

بازرس و مدير بخش آبزيان اتحاديه فروشــندگان پرنده و
ماهي تهران ،انحصار در توزيع قزلآال را باعث افزايش شديد
قيمتها در بازار ماهي دانست كه باعث محروميت بسياري
از اقشار از خريد ماهي شده است .به گفته اين مقام صنفي
عدهاي كه انحصار بازار قزلآال را در دست دارند بازار اين ماهي
را با كم و زياد كردن ميزان عرضه كنترل ميكنند و از آنجا كه
بازار تابع عرضه و تقاضاست قيمت با كاهش عرضه به دلخواه
اين افراد تغيير ميكند .احمدي وضع بازار ماهي را تحتتأثير
اين شرايط ،فاجعهبار توصيف و اضافه كرد :گراني قزلآال بر
قيمت ديگر ماهيها هم تأثير گذاشــته و بيشتر ماهيهاي
پرمصرف مثل شير ،شوريده و حتي ماهيهاي گرمابي هم
افزايش قيمت داشتهاند.
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نرخنامه ميادين 78هزار تومان قيمت خــورده ،اما عرضه
قزلآال در اين مراكز خريد ،نه با اين قيمت و نه با قيمت باالتر،
صورت نميگيرد.
ريزش 40درصدي خريداران بازار ماهي

در سالهاي اخير بسياری از مصرفكنندگان آبزيان بهدليل
گراني اين محصوالت ،ماهي را از ســبد خريد خود حذف
كردهاند و به مصــرف مرغ روي آوردهاند .قــزلآال از جمله
ماهيهايي بود كه بهدليل قيمت به نسبت مناسب خود در
مقايسه با ماهي سفيد و ماهيهاي جنوب ،تا حدودي توانسته
بود طرفداران خود را حفظ كند ،اما گرانيهاي اخير دست
عده بيشتري از مصرفكنندگان را از بازار ماهي كوتاه خواهد
كرد .بهگفته بازرس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران،
در يكسال اخير بازار ماهي حداقل 40درصد از خريداران
خود را از دســت داده و اين افراد بهطور كلــي آبزيان را از
سفرههاي خود حذف كردهاند .احمدي در توضيح اين افت

مصرف گفت :االن ماهي شير در بازار كيلويي 160هزار تومان
است كه وقتي با حذف ضايعات بهدست مصرفكننده برسد
به كيلويي 250هزار تومان ميرســد و اين قيمتي است كه
هركسي توان خريد آن را ندارد .بهگفته احمدي ،پارسال در
اين فصل انواع ماهيها با قيمت مناسب در بازار وجود داشت
و مشتري بازار هم مطلوب بود ،اما امسال گراني باعث شده
خريداري در بازار ماهي نباشد .اين مقام صنفي در پيشبيني
بازار ماهي تا پايان سال گفت :با قيمتهاي كنوني ،مصرف
باز هم كاهشي خواهد بود.
گرانترين ماهي بازار هماكنون شــير و شــوريده است كه
قيمتي حدود 160هزار تومان دارد؛ البته اين قيمت براي هر
كيلو ماهي پاك نشده است و قيمت ماهيهاي قطعه شده
و پاك شده حداقل 100هزار تومان بيشتر است .ارزانترين
ماهيها نيز ماهيهاي گرمابي مثل ماهيهاي آزاد پرورشي
هســتند كه هر كيلو از آنها بهصورت كامل و پاك نشــده،
25هزار تومان قيمت دارد.

تعیین قیمــت خودروهای مونتــاژی و کمتیراژ
هماکنون نیز آزاد است و خودروهای رده قیمتی
باالتر از شــاهین و تارا و حتی نیســان آبی نیز از
مدتها پیــش به دلیل پیشــی گرفتــن عرضه

خودروســازان از نیاز بازار و کاهش قیمت حاشیه
بازار این خودروها از نرخ مصوب شــورای رقابت،
مشمول قیمتگذاری شــورای رقابت نیست ،اما
اینکه آزادســازی قیمت این خودروها به رشــد
 50درصدی تیراژشــان منوط شــود نیز اجرایی
نیست؛ زيرا مشخص نیســت نقدینگی موردنیاز
برای این رشد تولید باید چگونه تامین شود .رشد
50درصدی عرضه خودرو در بازار نیازمند تامین
نقدینگی حداقل  100تا 150هزار میلیارد تومانی
است که مشخص نیست این نقدینگی باید از کجا و
چگونه تامین شود.
با این شرایط هدفگذاری وزیر صنعت
برای تولید 3میلیون دستگاه خودرو تا چه حد
محقق خواهد شد؟

تاکنون برنامهای برای کاهش قیمت و رشد عرضه
خودرو ارائه نشده است .تنها حالتی که مسئوالن
میتوانند با آزادسازی قیمت خودرو و رشد عرضه
با تبعات اجتماعی مواجه نشوند ،آن است که مبلغ
پیشپرداخت مشتریان برای خرید خودرو را به نرخ
روز و بقیه قیمت خودرو را هم به نرخ روز محاسبه
کنند که باز هم مشــکالتی را ایجاد خواهد کرد یا
اینکه این مبلغ پیشپرداخت را به صورت اقساط
بدهی خودروسازان از طریق نظام بانکی به حساب
مردم منتقل کنند تا بدهی خودروسازان کاهش
یابد و در کنار آن باید واردات خودرو را آزاد کنند.
این مشکالت نهتنها در حوزه خودرو ،بلکه در سایر
حوزهها نیز وجود دارد .باید بپذیریم راهحل فوری
برای رفع مشــکالت کالن اقتصادی وجود ندارد.
برای رفع این مشکالت نیز در وهله نخست باید در
دولت انضباط مالی وجود داشته باشد و سپس نظام
بانکی متحول شود که این اقدامات هنوز انجام نشده
است .تا زمانی که مشــکالت کالن اقتصادی حل
نشود ،نمیتوان انتظار رفع مشکالت بازار خودرو
را داشت؛ زيرا ریشه تورم تولیدکننده نیست .قبال
برای واردات مواد اولیه خــودرو با 10درصد مبلغ
السی باز میشد و خودروساز یک سال بعد از تولید
بقیه پول را پرداخت میکرد ،اما اکنون یک ســال
قبل از تولید این پول را میپــردازد و باید حداقل
نقدینگی موردنیاز تولید خــودرو در دوره 6ماهه
تامین شــود؛ زيرا تولید یکونیم میلیون دستگاه
خودرو با متوسط ارزش 200میلیون تومان نیازمند
 100تا 150هزار میلیارد تومان و تولید 3میلیون
دســتگاه خودرو نیازمند 300هزار میلیارد تومان
نقدینگی است و مشخص نیســت این پول باید از
کجا تامین شود تا به رشد تورم منجر نشود.
با توجه به سرنوشت طرح واردات
خودرو ،چشمانداز بازار خودروهای وارداتی در
نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟

با مشکالتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات
خودرو ایجاد شــده اکنون نهتنها قیمت بازار این
خودروها در حال بازگشــت به قیمتهای قبلی
است ،بلکه حتی شــاهد افزایش چندین میلیون
تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی هستیم.
اگر دولت واردات خودرو را آزاد کند به دلیل درآمد
ارزی و ریالی که به دســت مــیآورد ،تورم کمتر
افزایش مییابد؛ زيرا وقتی پولی وجود ندارد و ناچار
به خلق و چاپ پول هستیم نســبت به زمانی که
کاالی قاچاقناپذیر با پرداخت تعرفه وارد کشــور
میشود ،نرخ تورم بیشــتر افزایش مییابد .با این
شــرایط ،حتی در صورت تصویب طــرح واردات
خودرو در مجلس نیز در صورتــی که این طرح با
آییننامهای معقول اجرایی شود در بهترین حالت
میتواند تا  3سال آینده به رشــد درآمد دولت از
محل واردات خودرو منجر شــود .بــا این روند در
صورت تصویب و اجرای طرح واردات خودرو تا پایان
امسال ،این طرح میتواند اثر روانی در بازار داشته
باشد و حجم معامالت خودرو به صفر میرسد ،ولي
قیمت خودروهای داخلی تعدیل و نرخ خودروهای
وارداتی تثبیت خواهد شد.
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نادره وائليزاده

 10هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شد

خطر؛ ریزگردها در شمال

خبرنگار

«انديكا» روي خط زلزله
در  5روز گذشــته در حالي چند زمينلرزه در شهرســتان انديكا در شمال شرق
خوزستان رخ داد كه اهالي روســتاهاي زلزلهزده از امدادرساني گلهمند هستند.
نخســتين زلزله 12مهر با قدرت  5.7ريشتر در مرز خوزســتان و چهارمحال و
بختياري در شهرستان انديكا و چلگرد به وقوع پيوست كه خسارتهايي بهدنبال
داشــت .پس از آن 15مهر زمينلرزهاي با قدرت 4ريشتر اين شهرستان را لرزاند.
در روز شنبه 17مهر نيز در ساعت 2:46زمينلرزهاي با قدرت 5ريشتر و در ساعت
 9:25زلزله ديگري با قدرت 4.6ريشــتر در اين شهرستان رخ داد كه موجب شد
خوزستان به حالت آمادهباش درآيد.
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان به همشهري ميگويد :زمينلرزه در
روزهاي  12و 17مهر در شهرستان انديكا موجب آسيب به روستاها ،مراكز آموزشي،
راهها و مراكز درماني اين شهرستان شــد .در زلزلههايي كه رخ داد خوشبختانه
تلفات جاني گزارش نشده ،اما 17نفر در نخستين زلزله و 2نفر در زلزله ديروز دچار
مصدوميت شده و بهصورت سرپايي مداوا شدهاند.
شــهاب صديقي با بيان اينكه انديكا بهعنوان يكي از محرومترين شهرستانهاي
كشور  595روستا و 2400كيلومتر وسعت دارد و 90درصد جمعيت آن در روستاها
زندگي ميكنند،ميافزايد :پراكندگي و صعبالعبور بودن راهها يكي از مشكالت
امدادرساني در اين شهرستان است .همه روستاهاي بخش چلو در معرض زلزله بوده
و آسيب ديدهاند كه البته به معني تخريب كامل نيست .براساس ارزيابيهايي كه
تاكنون هالل احمر انجام داده80 ،درصد از 135روستاي اين بخش ارزيابي شده
كه 460واحد مسكوني روستايي بهشدت آســيب ديده و نيازمند بازسازي كامل
تشخيص داده شدند .همچنين طبق گزارش سازمان نوسازي مدارس12 ،مدرسه
تخريب و غيرقابل استفاده شده و نياز به بازسازي دارد .بهدليل ريزش كوه بسياري
از راهها مسدود شده بود كه هماكنون همه مسيرهاي اصلي و بخشي از مسيرهاي
روستايي بازگشايي شده و ايمنسازي مسيرها در حال انجام است .ارزيابي مناطق
زلزلهديده همچنان در حال انجام است و تا روز سهشنبه ادامه دارد.
وي با تأكيد بر اينكه اين زمينلرزهها در شهرســتانهاي اللي ،مسجدســليمان
و ايذه نيز تأثير داشــت و لرزشها حتي تا شــهرهاي جنوبي و اهواز هم احساس
شــد ،اظهار ميكند :هاللاحمر در حال امدادرساني و اســكان موقت در مناطق
آسيب ديده است و 280خانوار تحت پوشش گروههاي امدادي قرار گرفتند .تعدادي
از گروههاي جهادي و سازمانهاي مردمنهاد نيز در منطقه حضور يافتند كه تعداد
آنها در حال افزايش است.
در انتظار امداد

شهرســتان انديكا با جمعيت حدود ۸۰هزار نفر در كوهستان زاگرس واقع شده
و جزو ۳۱شهرستان محروم كشــور معرفي شده است .بيشــترين جمعيت اين
شهرستان روستاييان و عشاير هستند.
عضو شــوراي روســتاهاي منطقه «كمفه» در گفتوگو با همشــهري از نحوه
خدماترساني به روستاهاي زلزلهزده انتقاد ميكند و ميگويد :بهرغم سركشي
برخي مسئوالن اما با گذشــت چند روز از وقوع نخســتين زمينلرزه ،هيچگونه
خدماترساني به مردم روستاها صورت نگرفته است .تاكنون چادر براي اسكان و
مواد غذايي و آب آشاميدني براي مردم اين روستاها ارسال نشده است.
قدرتاهلل حســنوند با بيان اينكه 100درصد خانههاي روستاهاي منطقه كمفه
شامل  5روستا با 125خانوار (750نفر جمعيت) در زلزله چند روز پيش تخريب
شده و بسياري از دامهاي روستاييان تلف شدند ،ميافزايد :همچنين جاده خاكي
روستايي مسدود شده است .فرماندار و برخي مسئوالن از اين منطقه بازديد كردند
و وعده دادند كه مشكالت مردم را حل كنند ،اما هيچ خدماترساني و امدادرساني
و كمكي صورت نگرفت .اين روستاها آب لولهكشي ندارند ،پيش از اين هفتهاي 3روز
تانكر آبرساني امور عشاير به منطقه ميآمد ،اما بعد از زلزله اين تانكر هم نيامده و
مردم بدون آب ماندهاند.
وي نبود آب آشــاميدني و جاده دسترسي را مهمترين مشــكل اهالي روستاها
ميداند و ادامه ميدهد :خانههاي اين روستاها از چوب و گل و سنگ ساخته شده
كه اســتحكام ندارند .ســال 98نيز زمين لرزه موجب تخريب بسياري از خانهها
شده بود ،اما با وجود اينكه گزارش داديم ،هيچ كمكي به مردم نشد و مردم بدون
امكانات ماندند.
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زندگي بيش از 7ميليون و500هزار حاشیه نشین خزر ب ه همراهمشاغل كشاورزي و دامپروري آنها با افزايش نقاط بياباني
ي خارجي در معرض خطر است
از جمله خلیج گرگان و گردوغبارها 

سالمت

حميده پازوكي

خبرنگار

استمرار وضعيت قرمز در 7شهر غربي
آخرين رنگبندي كرونايي شهرها نشان ميدهد با عبور كشور
از قله پيك پنجم و نزوليشدن روند بســتري ،اكثر مناطق از
وضعيت قرمز خارج شدهاند .اكنون ۱۰۸شهرستان در وضعيت
نارنجي۲۴۷ ،شهرســتان در وضعيت زرد و ۸۵شهرستان در
وضعيت آبي قرار گرفتهاند و ۷شهرستان سردشت و مهاباد در
آذربايجان غربي ،سنندج و مريوان در كردستان و پاوه ،جوانرود
و سرپل ذهاب در كرمانشاه هنوز در وضعيت قرمز هستند؛ دليل
قرمزماندن اين مناطق ،ورود ديرتر به موج پنجم اعالم شده ،اما
براي عاديشدن شرايط در آنها و جلوگيري از سرايت بحران به
ديگر شهرهاي كشور بايد توجه بيشتري به آنها صورت گيرد.
عاديانگاري؛ معضل كردستان

خلیجگرگان در صورت وزش بادهای شدید غرب به شرق ،منشا تولید ریزگرد در شمالکشور خواهد بود-عکس :همشهری /علیرضا تقوی

ستاره حجتي

خبرنگار

وقــوع ريزگــرد يكي از
گزارش مشكالت تكراري 20سال
گذشــته در جنوب كشور
بوده است كه با افزايش مناطق بياباني و
خشكي تاالبهاي وسيع اين منطقه مانند
هورالعظيم و جازموريان هر سال افزايش
مييابد .اما ريزگردها در شمال كشور،
پديده جديدتري هســتند بهطوري كه
وقوع آنها براي شــهروندان كرانههاي
شمالي و حتی می توان گفت مردم کل
کشور غيرقابل تصور بود .گرچه بخش
زيادي از ريزگردهاي شمال كشور با منشا
صحراي قرهقوم تركمنستان ،بزرگترين
صحراي شني جهان در مناطق شمالي
گلستان ديده ميشوند ،اما مازندران و
گيالن هم از اين پديده در امان نيستند.
آنچه نگراني از وقوع ريزگردهاي شمال را
تشديد ميكند ،افزايش ميزان خشكي و
مناطق بياباني در اين خطه به ظاهر سبز
كشور است؛ بنابر اعالم سازمان حفاظت
از جنگلها طــي 4دهــه اخير حجم
جنگلها در اين منطقه به كمتر از نصف
گذشته كاهش پيدا كرده است.
طبق اين آمار از 3ميليــون و 600هزار
هكتار اراضي جنگلي شمال ،يك ميليون
و 800هزار هكتار باقي مانده است و اين
موضــوع در كنار خشــكي پهنههاي
وسيع آبي مانند 30درصد خليج گرگان،
تاالب انزلي و بخش وســيعي از تاالب
ميانكاله به واسطه خشكي خليجگرگان و
پسرفت آب خزر ،مناطق مستعد بياباني
و توليدكننده گردوغبــار و ريزگرد در
3استان شمالي را گسترش داده است.
تراكم بــاالي جمعيت در نــوار باريك
ساحلي خزر و نزديكي شهرها و روستاها
به كانونهايي با احتمــال باالي وقوع
ريزگرد ،زندگي در ايــن مجتمعهاي
زيستي شمال را در آستانه خطر آلودگي
هوا و ذرات گردوغبار قرار داده است.
نيم ميليون ساكنشمال در آستانه ريزگرد
خشــكي خليجگرگان عالوه بر آســيبهاي
گســترده در حوزههــاي محيطزيســتي و
اقتصادي به گلســتان و تحتتأثير قرار دادن
مستقيم معيشــت حاشيهنشــينان بهويژه
صيادان و فعاالن گردشگري ،پاكيزگي هواي
بيش از نيم ميليون نفر از ساكنان شمال شرقي
كشور را در آستانه خطر قرار داده و با احتمال
وقوع ريزگردهاي دائمي مواجه كرده است.
درصورت وقوع ريزگرد ،اهالي بهشــهر ،نكا،
گلوگاه در مازندران و بندرگز ،نوكنده ،گميشان
و كردكوي در گلستان مســتقيما تحتتأثير
گردوغبار برخاسته از بستر خشك خليج قرار
ميگيرند.مديرعامل شــركت آب منطقهاي
گلستان در اينباره به همشــهري ميگويد:
منشــا ريزگردهاي شــمال ايــران و بهويژه
گلســتان بهطور عمده صحــراي قرهقوم در
تركمنستان است كه مساحتي حدود 350هزار
كيلومترمربع دارد .وسعت كل گلستان 20هزار
كيلومترمربــع و اين يعني صحــراي قرهقوم
17برابر كل استان است.
سيدمحسن حســيني درباره ساير كانونهاي
ريزگردي داخلي در اين اســتان هم توضيح

ميدهد :حوضــه اترك در گلســتان با حدود
8هــزار كيلومترمربــع وســعت بهعنــوان
منطقــهاي مســتعد بيابانــي شــدن مطرح
اســت كه 1300كيلومترمربــع آن ميتواند
در زمانهاي خــاص و در اثــر وزش بادهاي
شــديد شــمال به جنوب ريزگرد توليد كند.
همچنين خليجگرگان با وســعتي در حدود
400تا 500كيلومترمربع (در سالهاي اخير
حدود 8تا 10هــزار هكتــار آن كامال بيآب
شــده و ســطح آب آن نيز بهطور متوسط تا
85ســانتي متــر كاهــش يافته اســت) در
بخشهاي خشــك شــده و درصورت وزش
بادهاي شديد غرب به شرق منشا توليد ريزگرد
خواهد بود .او بــا بيان اينكه دريــاي خزر در
100سال گذشــته بيش از 4متر نوسانهاي
تراز آب و در سالهاي اخير شاهد افت شديد
تراز آب بوده اســت ،ميگويد :اين نوسان در
بخشهاي عميــق دريا تأثيــر چنداني باقي
نميگذارد ،اما در نواحي ساحلي مانند خليج
گرگان كه داراي عمقي كمتر از 4متر اســت
موجب تغييرات زيادي از نظر هيدروديناميكي،
شكلشناســي و زيســتمحيطي ميشــود.
حســيني با بيان اينكه در سالهاي نه چندان
دور خليج گرگان از دهانه آشوراده-بندرتركمن
و كانال خزيني با درياي خــزر در ارتباط بوده
است ،ميافزايد :هماكنون اين ارتباط فقط از
دهانه آشوراده-بندرتركمن به عرض تقريبي
2كيلومتر بــا درياي خزر برقرار اســت .كانال
خزيني در سالهاي اخير با كاهش سطح آب
دريا و افزايش رژيم رسوبگذاري مسدود شده و
دهانه آشوراده-بندرتركمن نيز از ناحيه چپاقلي
واقع در شــرق خليج با درياي خزر در ارتباط
است .بهگفته وي ،هماكنون عمق خليج گرگان
كه در برخي نقاط به حداكثر 4متر ميرسيد به
يك و نيم متر كاهش پيدا كرده است.
اليروبي رودخانههاي منتهي به خليج
مديرعامل شــركت آب منطقهاي گلســتان
همچنيــن دربــاره برنامههاي شــركت آب
منطقهاي درباره خليج گرگان ميگويد :برنامه
شركت آب منطقهاي در شمال كشور مراقبت
از تاالبهاست و در نتيجه ،در سالهاي اخير
ضمن هدايت آب مناســب از مصرف حقآبه
زيستمحيطي تاالبها جلوگيري كرديم.
حسيني توضيح ميدهد :با وجود خشكسالي
امســال و كاهش 30درصــدي بارندگيها،
ســيالبهاي جاري در فصل تابســتان را به
سمت تاالب ،سدها و ذخاير آبي منطقه هدايت
كرديم و از سوي ديگر بهويژه در ماههاي مرداد
و شــهريور آبي از تاالب ســدهاي مذكور به
پاييندست باز نشــد و در نتيجه ،هماكنون
تاالب ســدهاي اســتان از شــرايط مطلوبي
برخوردارنــد .وي با بيان اينكه شــورايعالي
تاالبها درباره خليجگــرگان وظايفي را براي
دستگاههاي مختلف تعيين كرده است ،ادامه
ميدهد :وظيفه شركت آب منطقهاي مازندران
و گلســتان اليروبي رودخانههاي منتهي به
خليج گرگان و به تناســب اعتبــار در حال
انجام است.
199هزار هكتار كانون مستعد داخلي
مديركل حفاظت محيطزيســت گلســتان
هم درباره جزئيات مصوبات ســتاد مقابله با
گردوغبار كشوري در اين استان به همشهري
ميگويد :در ستاد مقابله با گردوغبار مطالعه

مهاجرتهای اقلیمی و ریزگردهای شمالی

مكث

شــهرهای خوش آب و هوا و سرســبزی که معموال به عنــوان مقصد مهاجران
اقلیمی شــناخته میشــوند با افزایش جمعیت در معرض تهدید قرار میگیرند.
رضا علیــزاده ،عضو هیأت علمی پژوهشــکده گیالنشناســی پیــش از این
در گفت و گو با همشهری اظهار کرده بود :شهرهای شمالی با وجود همه داشتههای
طبیعی ظرفیت محدودی برای پذیرش جمعیت دارند .اصفهان از ابتدا کویر و بیابان
نبود یا شهرهای جنوبی با ریزگرد مواجه نبودند و انفجار جمعیت در شهرهای شمالی
میتواند تکه سبز شمال را هم به سرنوشت شهرهای جنوبی دچار کند .در  3.2سال
اخیر ریزگرد در گیالن ایجاد و روزهای آلوده زیاد شده و بافت جنگلی هم در حال از
بین رفتن است و با این شرایط از گیالن یا دیگر استانهای شمالی هم چیزی نمیماند.

در حال حاضــر عمق خلیج
گرگان که در برخی نقاط به
حداکثر 4متر میرسید به یک
و نیم متر کاهش یافتهاست
جامعي درباره كانونهــاي داخلي و خارجي
ريزگرد انجام و براساس اين مطالعه 199هزار
هكتار از مساحت استان بهعنوان كانونهاي
داخلي مســتعد تعيين شــد كه عمــده اين
كانونها در 3شهرستان گنبدكاووس ،گميشان
و آققال واقع هستند .محمدرضا كنعاني با بيان
اينكه مطالعات منشايابي انجام و برنامه اقدام
و عمل به تفكيك همه استانها طبق مصوبه
ستاد مقابله با گردوغبار به دستگاههاي مربوطه
ابالغ شده است ،ميافزايد :منابع مالي تا پايان
سال 1400معين ميشــود .وي درباره خليج
گــرگان بهعنوان كانون مســتعد ريزگرد هم
توضيح ميدهد :در مطالعات ستاد گردوغبار
كشــور ،خليج گرگان بهعنوان نقطه مستعد
ديده نشده ،بلكه براي خليج برنامه جداگانهاي
در ستاد ملي تاالبها معين شــده است .اما
طبيعتا خشكي خليج گرگان عالوه بر اثر منفي
بر آبزيان و پرندگان و در مجموع اكوسيستم
منطقه اثــرات ريزگردي نيز خواهد داشــت.
كنعاني با بيان اينكه درباره خليج گرگان طرح
جامع احيا تصويب و تكاليف همه دستگاهها
هم به آن ابالغ شــده اســت ،اظهار ميكند:
يكي از مهمترين محورهــاي اين طرح كه در
تاريخ شــانزدهم فروردين امسال مصوب شد
تكليف سازمان بنادر براي اليروبي كانالهاي
آبرسان است.
تشكيل كانون ريزگردي در مازندران
در نوار ساحلي خزر و در همسايگي گلستان،
اســتان مازندران هــم تحتتأثير خشــكي
خليجگرگان قرار دارد .مديــركل حفاظت از
محيطزيست مازندران در اينباره به همشهري
ميگويد :غرب خليجگرگان و ميانكاله متاثر
از چند عامل متعدد در حال خشــك شــدن
اســت تا جايي كه حدود 25درصــد تا ضلع
غربي خشــك شــده و ميتواند كانون بالقوه
ريزگرد ايجاد كنــد .حســينعلي ابراهيمي
كارنامي با بيــان اينكه مجموعــه مطالعات
جامعي در حوضه آبريز ميانكاله انجام شــده
اســت ،ميافزايد :احياي تاالب بــا اليروبي
كانالهاي قســمت شــرقي يعني چپاقلي و
خزيني ،تاميــن آب از حوضههاي همجوار يا
انتقال آب به اين ناحيه به روشهاي مختلف
پمپــاژ از ضلع غربي تــاالب در اين مطالعات
ديده شده است .او با بيان اينكه آثار آاليندهها
و رســوبگذاريها هم خشــكي تــاالب را
تشــديد ميكند ،ادامه ميدهد :قطعا يكي از
استانهايي كه در اثر خشكي تاالب تحتتأثير
آثار گردوغبار قرار ميگيرد مازندران و بهويژه
شرق آن است.ابراهيمي كارنامي نقش مردم
و بهرهبرداران در اين حوضــه آبريز را يكي از
مهمترين نقشها در كنترل خشكي اين پهنه
ميداند و ميگويد :طبق مطالعات انجام شده
تقريبا تمام مشــكالت بهصورت كارشناسي
معين شــده ،اما مطالعــات جزئيتري نيز در
دست انجام اســت كه احتماال تا پايان مهر به
پايان ميرســد .وي با بيان اينكه در مجموع
در حوضــه جنوب شــرق مازنــدران عوامل
تشديدكننده وجود دارد ،ميافزايد :در حوزه
شهرســتان جويبار و گلوگاه ،بهشهر و نكا در
قســمتهاي جلگهاي در ســالهاي اخير با
كسري مخزن آب زيرزميني در حدود 6ميليون
مترمكعب مواجه شديم كه طبيعتا تحتتأثير
بهرهبرداريهاي گسترده است.
منشا ريزگردي در گيالن
ريزگردها گرچه در حاشيه خزر به سمت غرب
شدت و حجم كمتري دارند ،اما گيالن هم از

وضعيت در كردســتان هنوز هم بحراني است .بهگفته فرزين
رضاعي ،رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان در شبانهروز
گذشته 306بيمار جديد مبتال به كرونا در اين استان شناسايي
شدهاند .هماكنون 919بيمار مبتال به كرونا در بيمارستانهاي
اســتان بســترياند كه از اين تعداد  573بيمــار مربوط به
سنندج هستند.
معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان درباره
وضعيت فعلي شهرهاي قرمز اســتان به همشهري ميگويد:
خوشــبختانه ميزان تســتهايي كه هر روز گرفته ميشود
بسيار زياد اســت .به همين دليل بيماران به سرعت شناسايي
و درصورت لزوم بستري ميشــوند .شاهد اين مدعا هم ميزان
اندك مرگومير بيماران كرونايي اســت كه از متوسط روزانه
7نفر بيشتر نميشود.
ابراهيم قادري ،با بيان اينكه يكي از مشكالت مهم استان درصد
پايين رعايت پروتكلهاست ،اظهار ميكند :هماكنون مريوان
سومين و سنندج چهارمين پيك خود را پشت سر ميگذارند
و با وجود اين ،توجه به رعايت پروتكلها كم شده است و عزا و
عروسي و مهماني به وفور برگزار ميشود .معموال يك نفر ناقل
كه در مراسمي حضور دارد اعضاي خانواده را بيمار ميكند و به
همين دليل گسترش بيماري به شكل خانوادگي است.
وي پايين بودن ميزان مرگوميــر را از داليل ديگر بيتوجهي
شهروندان به رعايت مسائل بهداشتي ميداند و ميگويد :مردم
تصور ميكنند كشندگي كرونا كم شــده و نيازي به رعايت
پروتكلها يا تزريق واكســن ندارند درحاليكه كرونا عوارض
ســختي ايجاد ميكند و نبايد به همين راحتــي ابتالي آن را
پذيرفت .مردم بعضي شهرها اقبالي به واكسن نشان نميدهند و
ما با وجود داشتن ظرفيت واكسيناسيون گسترده در روز تعداد
كمي واكسن تزريق ميكنيم.

اين پديده نوظهور در جلگه شــمالي در امان
نمانده است30.ارديبهشت بهاري كه گذشت
ريزگردها با وســعت و غلظت باال يكبار ديگر
بهتدريج به همه ايستگاههاي جلگهاي گيالن
رسيد و تقريبا همه شهروندان در اين مناطق
هــواي غبارآلود ،كاهــش ديدافقي و كاهش
كيفيت هواي تنفسي و پديده گرد و خاك را
تجربه كردند.
بنابر اعالم سازمان هواشناسي گيالن ،اگرچه
ايــن واقعه يكــي از بزرگتريــن پديدههاي
ريزگردي در گيالن بود ،اما تقريبا در بسياري
از روزهاي تابستان امسال نيز تداوم پيدا كرد.
مديركل هواشناســي گيالن درباره منشا اين
ريزگردها كه مناطق وســيعي از اســتان را
تحتتأثير قرار ميدهد به همشهري ميگويد:
2گروه گردوغبار گيالن را متاثر ميكند؛ دسته
نخست با منشا بيابانهاي كشورهاي خاورميانه
است كه در حركت به شرق با توجه به نفوذ به
عمق جو ميتوانند عالوه بر گذر از تنگه منجيل
به ترازهاي بااليي جو نفوذ كنند و از سد البرز
نيز بگذرند و در جلگه گيالن گســترش پيدا
كنند .اين دســته غبارها بهدليل طي مسافت
طوالني درشت دانه را تهنشين ميكنند و ذرات
ريزتر آن با نفوذ باال به ريه انسان ميرسند.
محمد دادرس دسته دوم گردوغبار گيالن را
ناشي از بيابانهاي بخشهاي شرقي ،شمالي و
غربي درياي خزر ميداند و ميافزايد :اين گروه
در فصول گرم سال و در شرايط كاهش بارش
تشديد ميشوند .نكته مهم به دام افتادن اين
توده گردوغبار در جلگه گيالن حين برخورد با
سد كوهستاني البرز است كه موجب افزايش
غلظت اين آالينده ميشود.
بهگفته كارشناسان منابع طبيعي و كشاورزي
گيالن ،بيشترين تأثير اين ريزگردها بر مراتع
و كيفيت خوراك دام و لبنيــات اين منطقه
است كه عالوه بر تأثير در كيفيت هرم غذايي،
معيشت و درآمد كشاورزان و دامداران استان را
تحتتأثير قرار ميدهد .عالوه بر اين درصورت
تداوم وقوع ريزگرد اثرات مخرب آن بر زيست
جنگلهاي شــمالي مانند بلوطهاي زاگرس
آشكار خواهد شد.

در آذربايجان غربي هم شــرايط مانند كردستان است ،مهاباد
و سردشــت هنوز قرمز كرونايي هســتند و آمار ابتال در آنها
هنوز باالست .هماكنون در اين استان 825نفر بستري قطعي
كرونايي وجود دارد .هر روز هم بيماران جديدي به اين تعداد
اضافه ميشود.
بهگفته جواد آقازاده ،رئيس دانشــگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتيدرماني آذربايجانغربي در ۲۴ساعت گذشته ۲۰نفر
در استان بر اثر كرونا فوت كردهاند كه اين رقم همچنان باالست.
رئيس كارگروه اطالعرساني ستاد دانشــگاهي مقابله با كرونا
در آذربايجانغربي درباره وضعيت اين اســتان به همشهري
ميگويد :بايد وضعيت كرونا در يك شــهر را مستقل بررسي
كرد؛ زيرا پيكي كه در يك شــهر وجود دارد با توجه به ميزان
واكسيناسيون و رعايت پروتكلها با شهر ديگر در يك استان
متفاوت است.
علياحمد آقاپور ،ميافزايد :هماكنون سردشت بهدليل پايين
بودن ميزان واكسيناســيون هنوز قرمز مانده و در مهاباد هم
يكي از داليل اصلي قرمز ماندن شهر ،فعال بودن بازار و افزايش
خريد و فروش و مانند اينهاست .با اين حال همچنان معتقديم
بهدليل ديرتر شروع شدن موج پنجم در استانهاي غربي ،اين
بخش از كشور ديرتر به قله پيك رسيد ه است.

جاي خالي سياستهاي خارجي

كرمانشاه نگران

بــا وجود ايــن هنوز هيــچ اقــدام مؤثري از
ســوي وزارت خارجه براي تدوين پروتكل و
دستورالعمل مؤثري براي كنترل ريزگردهاي
با منشا خارجي در گيالن انجام نشده كه اين
موضوع دربــاره بيابانزايــي از منطقه مرزي
قرهقوم در استان گلستان هم صادق است.
وقوع توفان شن بزرگ 5شــهريور در شمال
گلستان با منشــا صحراي قرهقوم كه عموما
خراســان شــمالي و حتي شهر مشــهد در
خراســان رضوي را هم تحتتأثيــر قرار داد
موضوع ريزگردهاي شمال را يكبار ديگر روي
ميز مديران آورد.
بنابر آمار منتشــر شده از ســوي استانداري
گلستان ،ريزگردها با منشــا قرهقوم بهعنوان
بزرگترين منشــا ريزگردي فعال در شمال
كشــور بهطور مســتقيم بر معيشت ساكنان
شمال و شرق استان تأثير ميگذارد تا جايي
كه بنا بر همين آمار 650هزار هكتار از اراضي
كشاورزي گلستان بهطور مستقيم تحتتأثير
مخرب اين ريزگردها قرار ميگيرد.
 
در 3استان شمالي بيش از 7ميليون و 500هزار
نفر ساكن هستند كه ريزگردها عالوه بر تبعات
منفي بر ســامت تنفســي بهطور مستقيم
معيشت حاصل از كشــاورزي و دامپروي آنها
را نيز در خطر قرار ميدهد؛ مشاغلي كه عمده
اشتغال ساكنان شمال در شمول آن قرار دارد.
همچنين بهنظر ميرسد سرعت رشد بيابان و
آســيبهاي آن يكي از خوش آب و هواترين
نقاط كشــور را به ورطه نابودي ميكشــاند
مگر آنكــه دولت اقدام عاجلــي كند؛ اقدامي
فراي تصميمهايي كه فقط روي اوراق دولتي
مصوب ميشود.

ادامه وضعيت قرمز در آذربايجان غربي

براســاس رنگبندي جديد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــكي ،شهرســتان كرمانشــاه پس از ۷۷روز به وضعيت
نارنجي كرونايي تغيير وضعيت داده اســت؛ با اين حال هنوز
شهرستانهاي پاوه ،جوانرود و سرپل ذهاب در وضعيت قرمز
كرونايي قرار دارند.
بهگفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،با توجه به پايان
یافتنماه صفر ،نگران شروع موج جديد عروسيها و دورهميها
و درپي آن اوجگيري دوباره كرونا در استان هستيم .تجمعات
عامل مهمي در شيوع بيماري كرونا محسوب ميشود.
برگزاري اين مراســم ميتواند آتش كرونا را دوباره در استان
شعلهور كند .محمودرضا مرادي با اشاره به سير كاهشي كرونا در
يافزايد :احتمال بروز پيك ششم كرونا در آبان وجود
استان ،م 
دارد و طبيعتا با بروز اين موج ،استان هم گرفتار خواهد شد و
همه بايد از امروز هوشيار باشند.
 
اردبيل ،تهران ،البرز ،بوشهر و بعضي ديگر از استانها اكنون در
حال بهبود مداوم هستند ،اما ادامه شرايط بحراني استانهاي
غربي و قريبالوقوع بودن موج ششم كرونا آنقدر نگرانكننده
است كه بايد مراقب بود فاجعه ديگري رخ ندهد.
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ريزگرد
عزم جهاني براي مقابله با ريزگردها در خاورميانه
سازمان ملل :براي مقابله با توفانهاي گردوغبار از ايران پشتيباني ميكنيم

بحران ريزگردهاي خاورميانه تا آن حد جدياست كه سازمان ملل نيز اعالم كرد
از ايران و كشورهاي منطقه براي مقابله با توفانهاي گردوغبار پشتيباني ميكند.
به گزارش همشــهري ،تنها در كشورهاي همســايه ايران 300ميليون هكتار
كانون خيزش گردوغبار وجود دارد كه تهديدي بالقوه براي كشور است و با هر
وزش باد ميتواند آسمان شهرهاي مرزنشين عراق ،افغانستان و تركمنستان را
خاكآلود كند .وسعت كانونهاي خارجي گردوغبار 8برابر كانونهاي گردوغبار
در داخل كشور است .تهديد كانونهاي گردوغبار در كشورهاي سوريه ،عربستان،
پاكستان ،ازبكســتان ،تركيه و حتي كويت براي ايران بخش زيادي از آسمان
كشــور را درگير پديده گردوغبار كرده اســت و با هر خيزش باد بخش زيادي
از گردوغبارهاي خارجي وارد ايران ميشود .لتيزيا روسانو ،مدير مركز توسعه
مديريت باليا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل اما به ايرنا گفته است كه سازمان
ملل آماده تسهيل همكاريها براي كاهش اثرات منفي توفانهاي گردوغبار از
طريق اقدامات در سطوح منطقه خاورميانه و فرامنطقهاي است.
بهگفته وي ،طي ســالهاي اخير در بســياري از كشــورها ازجملــه ايران و
همسايگانش بهصورت مستقل يا در چارچوب همكاريهاي سازمان ملل متحد،
اقداماتي صورت گرفته است .هر كدام از اين تالشها رويكردهاي خاصي براي
مقابله با پديده گردوغبار ارائه ميكنند.
بهگفته اين مقام مســئول در ســازمان ملل ،ازجمله اين تالشها ميتوان به
مديريت زمين و منابع آبي ،مبارزه با تخريب زمين و بيابانزايي ،و همچنين ايجاد
سامانههاي نظارتي و هشدار زودهنگام اشــاره كرد .روسانو از ايجاد ائتالف در
ســازمان ملل متحد براي مبارزه با توفانهاي گردوغبار خبر داده و گفته است
كه مركز توسعه مديريت اطالعات باليا در آســيا و اقيانوسيه (اپديم) ،رياست
كارگروه ميانجيگري ،همانديشــي و همكاريهاي منطقهاي را برعهده دارد.
همانديشيها نيز با هدف كمك به ايجاد درك مشترك از مسئله براساس شواهد
موجود و تسهيل گفتوگوهاي فرامنطقهاي دولتهاست كه براي تهيه برنامه
اقدام منطقهاي در مســير كاهش و مقابله با اثرات منفي توفانهاي گردوغبار
برنامههاي خود را اجرا ميكنند.
راهكارهاي منطقهاي كاهش ريزگرد

برخي از استراتژيهاي مقابله با پديده ريزگردها بر پيشگيري تمركز دارد .بهگفته
مدير مركز مديريت اطالعات باليا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد ،ايجاد
روند معكوس در جنگلزدايي و تخريب زمين بهمنظور كاهش ميزان انتشــار
ذرات گردوغبار ،رويكرد ديگر كاهش اثــرات منفي گردوغبار از طريق كاهش
مواجهه ،كاهش حساسيت و بهبود تابآوري در بخشهاي مختلف است .بسته
به هر مورد و منابع در دســترس ،ميتوان تركيبي از رويكردها را براي مقابله با
گردوغبار اتخاذ كرد .اين مقام ســازمان ملل تأكيد كرده است كه توفانهاي
گردوغبار پديدهاي طبيعي است كه اثرات مثبت و منفي با خود به همراه دارد؛
بنابراين نميتوان و نبايد به حذف كامل اين پديده فكر كرد ،بلكه تمركز بايد بر
به حداقل رساندن اثرات منفي توفانهاي گردوغبار باشد.همچنين بايد نسبت به
مواقعي كه تغييرات اقليمي و عوامل انسانمحور پديده گردوغبار را به ميزان فراتر
از روند طبيعي ميرساند ،هوشيار بود .بروز گردوغبار نتيجه كاهش منابع آبي و
خشكسالي است و برهمين اساس نيز ستاد ملي مقابله با گردوغبار در سازمان
حفاظت محيطزيست كشور تشكيل شده است كه اقدام به شناسايي كانونهاي
گردوغباري داخلي و خارجي كرده اســت .لتيزيا روســانو ،مدير مركز توسعه
مديريت باليا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل ميگويد :در ايران  ۳۴.۶ميليون
هكتار كانونهاي غبارخيز وجود دارد .از اين ميزان ۱۷درصد آن با شدت زياد و
خيلي زياد است كه براي مهار آن اقداماتي مانند كاشت ۱۱۰هزار هكتار نهال،
مديريت حفاظتي حدود ۵۰هزار هكتار اراضي كشاورزي۳۰۰ ،كيلومتر اليروبي
و احداث ۳هزار هكتار بادشكن ،افزايش ايستگاههاي اندازهگيري گردوغبار ،تهيه
برنامه ۱۰ساله مديريت كانونهاي گردوغبار انجام شده است كه همگي منجر به
مهار تقريبي كانونهاي گردوغبار خيز در داخل ايران شده است.
تبعات گردوغبار در منطقه

گزارش ارزيابي خطرات توفانهاي گردوغبار در آســيا و اقيانوسيه كه سازمان
ملل آن را منتشر كرده نشان ميدهد اين توفانها در كوتاهمدت و بلندمدت بر
سالمت انسان ،انرژي ،كشاورزي و هوانوردي اثرات منفي ميگذارند .به گزارش
همشهري ،يافتهها نشان ميدهد كه بيش از ۶ميليون نفر از مردم در شهرهاي
مختلف كشورهاي چين ،ايران ،پاكستان و ازبكستانمدت حداقل ۱۰ماه را در
سال  ۲۰۱۹در سطوح ناسالم آلودگي هوا ناشي از توفانهاي گردوغبار تنفس
كردهاند .آلودگي هوا با هر توفان گردوغباري بدتر ميشــود .در آسياي ميانه،
۸۰درصد از كل جمعيت در معرض سطح بااليي از كيفيت هواي نامناسب قرار
دارند كه ناشي از توفانهاي گردوغبار شديد است .عالوه بر اين ،مناطق وسيعي
از زمينهاي كشاورزي تحتتأثير ذرات گردوغبار هستند .در تركمنستان ،۷۱
پاكستان  ۴۹و ازبكستان ۴۴درصد از زمينهاي كشــاورزي تحتتأثير ذرات
گردوغبار هســتند .مقدار زيادي از اين گردوغبار ،با محتــواي نمك باال براي
گياهان سمي بوده و كيفيت خاك و آب را نيز كاهش ميدهد .حساسيت برخي
محصوالت زراعي به اين پديده بيشتر است؛ بهعنوان مثال ،گردوغبار ميتواند
توليد پنبه را به شكل چشمگيري كاهش دهد.

زيستبوم
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بازگشت دوباره مهاجران به
بازار فروش پرندگانفريدونكنار

مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران :امسال محدوديت
شكار پرندگان مهاجر بيشتر ميشود
زهرا رفيعي

خبرنگار

با ســرد شــدن هوا در عرضهاي
محيط
زيست شمالي ،پرندگان مهاجر راهي ايران
و آبگيرهاي اســتانهاي مازندران
ميشوند .اما نخستين مهمانان امسال هم سر از
بازار پرندهفروشيهاي فريدونكنار درآوردهاند.
مسير مقابله با شكارچيان پرندههاي مهاجر ،چند
سال است كه از كارهاي سلبي صرف ،به سمت
كارهاي فرهنگي در كنار اقدامات سلبي كشيده
شــده و بهگفته مديركل حفاظت محيطزيست
استان مازندران ،اين رويه تأثيرگذارتر بوده است.
حسينعلي ابراهيم كارنامي ،به همشهري ميگويد
كه امسال مسئوالن بيشتري پاي كار آمدهاند و در
هفته گذشته در جلسهاي با استاندار مازندران،
معاون سياسي استاندار ،فرمانده يگان حفاظت
و فرمانداران مرتبط فريدونكنــار ،محمودآباد و
بابلسر به اين نتيجه رســيدند كه براي مقابله با
شكار بيرويه پرندگان با هم همكاري كنند .قرار
بر اين شــده كه محدوديتهاي امسال بيشتر از
سالهاي قبل شود و به ســمت اجراي كاملتر
قوانين و مقررات با همكاري دســتگاه قضايي،
فرمانداريها و نيروي انتظامي بروند.
منظور او از برخورد با شــكارچيان متخلف ،آن
دسته از افرادي است كه با روشهاي غيراصولي
اقدام به شــكار ميكنند .حســينعلي ابراهیمی
كارنامــي در اينباره ميگويــد :نيروهاي يگان
حفاظت از ابتداي پاييز امســال كه دامگستري
مثل هميشه شــروع شد ،نســبت به برچيدن
دامهايي كه به روش غيرمجاز گذر و كرس عمل
ميكند ،اقدام كردند .ما تخلف را برنميتابيم و به
جز روش دوما هيچ روشي مورد تأييد قرار نگرفته
است .او همراهي همه مسئوالن استاني با برچيده
شدن روش دوما را از موفقيتهاي امسال ميداند
و ميگويد :در سالهاي گذشته مسئوالن محلي
يكي از معارضين قانون بودند ،اما خوشــبختانه
امسال همه متفقالقول هستند كه عين قانون در

فريدونكنار اجرا شود .او دليل همراهي مسئوالن
محلــي را كارهاي فرهنگــي ميدانــد كه در
سهچهار سال اخير توسط سازمان و تشكلهاي
غيردولتي انجام شده است :در گذشته متأسفانه
يگان حفاظت محيطزيست حتي نميتوانست
به منطقه براي گشــتزني برود .هر سال با حذف
يكي از روشهاي غيرمجاز به جايي رسيدهايم كه
آنها هم به جز دوما هيچ روش ديگري را نپذيرند.
قبال تصميماتي در استان گرفته ميشد و خيلي
از مســئوالن و صاحبان قدرت در شهرستان با
آن تصميــم همراهي نکــرده و از قانونگريزها
حمايت ميكردند؛ از سال 98اين حمايت كمتر
شده اســت ،ضمن اينكه رســانهها و تشكلها
بســيار كارآمد بودهانــد و اميدواريــم به جاي
پرندهكشي شاهد پرندهنگري باشيم .اميدواريم
اگر درآمد غيرمشروعي از راه صيد وجود داشت با
درآمد مشــروع گردشــگري و طبيعتگردي
جايگزين شود.
روش های صید

براي به توافق رسيدن بر سر روش دوما به جاي
روشهاي صيــد غيرمجاز مثل كــرس و گذر
مسيري طوالني طي شده اســت .در روشهاي
غيرمجاز ،اوال صيد غيرگزينشــي و شامل همه
انواع پرنده ميشــود و معموال در ميــان  20تا
50پرنده صيدشده در هر روز ،پرندگان در معرض
انقراض نيز وجود دارد .دوم اينكه ،در اين روشها
فارغ از ســايز پرنده ،ســاير گونههاي غيرقابل
خوردن هم به دام ميافتنــد و حتي پرندههاي
مرده نيز در دام ميمانند .اما در روش دوما ،چهار
پنج پرنــده بهصورت زنده داخــل دامگاه به تله
ميافتد و ميتوان اگر پرنده در فهرست در معرض
خطر يا در معرض انقراض باشد آن را رها كرد.
در سالهاي اخير سازمان حفاظت محيطزيست،
هيچ مجوز شــكار پرندهاي در هيچ جاي كشور
صادر نكرده و اينكه در اين جامعه شــكارچي با
فرهنگسازي به سمت روشهايي با آسيبرساني
كمتر رفته ،نشــان از تغيير رويكرد ســازمان به

مسئله شــكار در فريدونكنار و شهرهاي اطراف
دارد .شايد آن را بتوان همراهي با جامعه شكارچي
تلقي كرد ولــي به گفتــه مديــركل حفاظت
محيطزيست اســتان مازندران مردم هم در اين
سالها حساستر شــدهاند .او ميگويد :شايد در
3شهرستاني كه درگير مسئله شكارند200 ،نفر
به صيد پرندگان مبادرت كنند ولي جمعيت اين
شهرها چندصدهزار نفر است .خيلي از كساني كه
تور پهن ميكنند صاحبزمين نيســتند و شايد
اجاره هم نكنند اما اين در تمام آن محدوده پخش
است .ضمن اينكه از قوه سلبي قانون هم استفاده
ميكنيم .در هيچ جاي دنيا اتكاي صرف به مسائل
آموزشي بهتنهايي كارآمد نيست.
وضعیت فریدونکنار

سالهاست كه بخشي از شــكار و صيد پرنده در
بازار فريدونكنار مربوط بــه پرندههاي زندهاي
است كه براي مجموعههاي شخصي و پاركهاي
پرنده در تهران و ساير شهرستانها صيد شدهاند.
سرنوشــت بســياري از آنها نيز بهدليل قيمت
ناچيزي كه دارند به مرگ در اسارت بدون نظارت

سازمانهاي متولي ختم ميشــود .حسینعلی
ابراهیمی كارنامي معتقد است از زماني كه صيد
پرندگان و فروش آنها به بازار فريدونكنار منتقل
شده ،اوضاع بهتر شده است :بازار از كنار خيابان
به مركز فروش پرنده منتقل شــده و از پارسال
محيطزيست توانســته به بازار ورود پيدا كند.
نظارت بيشتر شــده كه چهتعداد پرنده فروخته
ميشود .متوجه شــديم كه متأسفانه صيدهاي
اســتانهاي ديگر به اين بازار منتقل ميشود و
نيروي انتظامي موظف به برخورد با آنها شــده
اســت .البته بازار قاچاق حيات وحش اگر روي
زمين مكاني بــراي عرضه و تقاضــا پيدا نكند،
حتما در فروشهاي آنالين مشــترياش را پيدا
خواهد كــرد .مديركل حفاظت محيطزيســت
استان مازندران از مردم ميخواهد كه اين موارد
را گزارش كننــد .برخي مديــران محلي مانند
رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش اداره كل
حفاظت محيطزيست مازندران البته معتقدند
كه با محدودسازي بازار فروش پرندگان و كاهش
تقاضا ،بهطور قطع آمار شكار پرندگان هم در اين
شهرستان كاهش مييابد.

آمار شكار

ساالنه بهطور متوسط  ۱۵۰تا ۳۰۰هزار بال پرنده
در تاالب فريدونكنار شكار ميشود .سال گذشته
پويش مردمي «نه به كشــتار پرندگان» با هدف
كاهش شكار انواع مرغابيها مثل خوتكا ،كلهسبز
و غاز خاكستري در بازار پرندهفروشان فريدونكنار
به راه افتاد.
در زمستان سال ۱۳۹۹يك جفت غاز خاكستري
در بازار پرندهفروشــان فريدونكنار تا 5ميليون
ريال و اُردك خوتكا و كلهسبز تا 3ميليون ريال به
فروش ميرسيد.
خوتكاها و فالمينگوها هرســاله زودتر از ســاير
پرندههــاي مهاجر بــه آببندانهاي شــمال
آمدهاند .با سردتر شدن هوا آن بخش از پرندگان
مهاجري كه افراد حاضرند ميليونها تومان براي
خوردن آنهــا هزينه كنند ،كمكــم راهي ايران
خواهند شد.
حال بايد ديد اين مهاجران بختبرگشته سر از
بشقابهاي ايراني درميآورند يا با سم بوتوليسم
از پاي درميآيند و يا سالمت به مرزهاي شمالي
برخواهند گشت.
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شهر

23023614

تهران چقدر براي پسا كرونا آماده است

شهرها در دوران پساكرونا
مهسيما مقدسي

همشهري در گفتوگو با اعضاي پارلمان شهري ،ضرورت برنامهريزي براي آمادگي شهر در
پساكرونا را بررسي كرده است
خبرنگار

حدود 19مــاه از پاندمي كرونا
گزارش ميگذرد؛ بيماري منحوسي كه
به ناگهان دنيــا را درنورديد و
همه محاســبات را بههم زد .مــردم بيش از
570روز دلهرهآور را پشتسرگذاشتند ،سبك
زندگيهــا تغيير كرد و در ايــن مدت ضرر و
زيانهاي زياد به شهر و شهروندان وارد شد اما
در نهايت رونمايي از انواع واكسنها چون نور
اميدي تابيد و تا حــدودي نگراني از آينده را
كاهش داد .بهگفته وزير بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــكي بيــش از 60درصد مردم
واكســينه شــدهاند و در روزهاي اخير آمار
مبتاليان و فوتيها روند كاهشــي داشــته و
بسياري از شهرها به رنگ آبي و زرد درآمدهاند.
اينها تكههاي پازلي هستند كه وقتي كنار هم
چيده ميشــوند ،نويد روزهاي پســاكرونا را
ميدهند اما جامعهشناسان معتقدند که تأثير
كرونا بر زندگي مردم چنان بوده كه تا سالها
بعد آثار و نشانههايش باقي ميماند .بنابراين
همانطور كه مديريت شــهري پس از شيوع
كرونا براي افزايش تابآوري شــهر اقداماتي
انجام داد ضروري است براي روزهاي پساكرونا
و پايداري شهر هم برنامهريزي كند .هر چند
كوويد 19-جهان را شوكه كرد اما باعث شد تا

نياز اولیه شهرها پس از كرونا

تعيين نقش مديريت شهري توسط دولت

در تمــام دنيــا ،مديران شــهري مشــغول
برنامهريــزي و تصميمگيري بــراي روزهاي
پساكرونا هستند اما بهگفته اعضاي پارلمان

مكث

شيوع كرونا به شهرها آسيب زده و مشكالتي ايجاد كرده است  ،از اينرو جامعهشناسان
معتقدند در شهرها بايد اقداماتي صورت گيرد تا در آينده كمتر دچار مشكل شوند.
ايجاد فضاهاي روباز با دسترسي به نورخورشيد
ايجاد مسيرهاي وسيع براي دوچرخهسواري و پيادهروي
توسعه ناوگان حملونقل عمومي ازجمله افزايش خطوط اتوبوسراني
ايجاد فضاهاي عمومي با تهويه مناسب
افزايش امكانات بهداشتي در فضاهاي شهري

عكس :همشهري /امير پناهپور

زينب زينالزاده

برخي از نواقص ،مشــكالت و كاســتيها در
شهرهاي بزرگ ازجمله تهران نمايان شوند؛
نواقصي كه رفع آنها منجر به پايداري شهرها
ميشــود .مانند اقداماتي كه دولت محلي در
شهر بارســلونا انجام داده و اكنون به الگوي
موفق شــهر پايدار براي روزهاي پســاكرونا
تبديل شده است .آلودگي هوا ،معضل بزرگ
اين شــهر بود بــا اپيدمــي كرونــا و اعمال
محدوديتهاي تردد و خلوتشــدن شــهر،
مديران فرصت يافتند تا با بازنگري در طراحي
شهري ازجمله ايجاد فضاهاي سبز با پوشش
گياهي مناسب ،توسعه مسيرهاي دوچرخه و
تعريض مسيرهاي پياده و ...شهر را براي حضور
شهروندان در روزهاي پساكرونا آماده کنند و
آلودگي هوا را به حد چشمگيري كاهش دهند.
در شهر لندن هم با اقدامات مديران شهري،
حملونقل عمومي كارآمدتر شده است و در
روزهاي پساكرونا شهروندان براي استفاده از
اين ناوگان مشــكلي نخواهند داشــت .اينها
نمونه شهرهايي هســتند كه از تهديد كرونا
بهعنوان فرصــت بهرهبردهاند و براي روزهاي
پساكرونا برنامهريزي كردهاند.

شــهري نهتنها در تهران بلكه در كشور هنوز
هيچ مسئولي در اين زمينه اظهارنظر نكرده
اســت .نايبرئيس شوراي شــهر تهران در
گفتوگو با همشــهري ميگويد« :شهرداري
به تنهايــي نميتوانــد كاري از پيش ببرد و
بايد دولت هــم در اين مورد اعــام آمادگي
كند ».اگــر طرح مديريت يكپارچه شــهري
در مجلس تعيين تكليف ميشد و شهرداري
مانند ساير شهرهاي دنيا بهعنوان دولت محلي
عهدهدار وظايف و مسئوليتها ميشد ،امروز
مديران شهري پايتخت و ساير كالنشهرهاي
كشور ميتوانســتند براي روزهاي پساكرونا
تصميم بگيرند .پرويز ســروري برنامهريزي
براي روزهاي بعد از كرونا را الزامي ميداند و
تأكيد ميكند« :كرونا و اعمال محدوديتها
و همچنين وجود شــرايط خاص ســبب شد
تا ميزان توقعات و انتظارات شــهروندان كم
شود اما در روزهاي پســاكرونا كه شرايط به
روال گذشــته بازميگردد ،بحق است مردم
انتظاراتــي از مديران شــهري و حاكميتي
داشته باشند ،از اينرو قطعاً بايد در حوزههاي
مختلف اقداماتي انجام شــود ».او به اهميت
و اولويتداشــتن حملونقل عمومي اشــاره
ميكنــد و ميگويــد« :نــاوگان حملونقل
عمومي تهران وضعيت خوبي ندارد و نسبت
به 4سال گذشته ظرفيت ناوگان اتوبوسراني
يكسوم شده است .در شرايط كرونا با توجه
به كمشدن تردد شــهروندان ،خدمترساني
انجام ميشــود اما پس از كرونــا قطعاً تعداد
مسافران افزايش مييابد و اگر ناوگان عمومي،
نوسازي و تجهيز نشود حتما مشكالتي ايجاد
خواهد شــد ».بهگفته اين عضو شوراي شهر
تهران 100دســتگاه اتوبوس خريداري شده
كه بهزودي وارد ناوگان ميشود و براي تأمين
اتوبوس در پايتخت مذاكراتي با شركتهاي
خودروساز داخلي صورت گرفته است .او تأكيد
ميكند« :با اين اقدامات تا حدودي ميتوان
پاسخگوي توقعات و انتظارات مردم بود اما بايد

كارشناسارشد مديريت شهري دانشگاه تهران

گامهاي تأثيرگذارتري در اين حوزه برداشت و
اميدوارم با برنامهريزي درست و تصميمگيري
صحيح در روزهاي پســاكرونا ،شاهد بهبود
شرايط موجود در تهران باشيم».
تأخير در برنامهريزي جايز نيست

تصميمگيــري براي روزهاي پســاكرونا يك
موضوع كالن اســت .عضو كميسيون برنامه
و بودجه شوراي شــهر تهران در گفتوگو با
همشــهري اين مطلب را ميگويــد و تأكيد
ميكند« :مديريت شهري به تنهایي نميتواند
براي روزهاي پســاكرونا تصميمگيري كند
و در اين زمينه دولت تصميمگيرنده اســت.
در حقيقت دولت با يــك برنامهريزي اصولي
ميتواند نقش هــر يك از دســتگاهها مانند
شــهرداري را تعيين كند و بــاور دارم براي
برنامهريزي پســاكرونا نبايد تأخير كرد؛ چرا
كه اكثر كشورها تحقيقات و مطالعات و حتي
برنامهريزي براي روزهاي پســاكرونا را انجام
دادهاند ».به گفته ناصر اماني در سطح كالن
شايد مديريت شهري نتواند بدون تعیين نقش
از ســوي حاكميت كاري انجــام دهد اما در
محدوده شهري قطعاً مسئوليتها و اختياراتي
دارد كه ميتوانــد در همين چهارچوب براي
پســاكرونا برنامهريزي كند .او مي گويد« :در
سطح خرد ،تهران با مشــكالت آلودگي هوا
و ترافيك مواجه اســت .در چندماه گذشته
هواي پاك كمتري داشــتيم و از اينرو براي
دفاع از حقوق شهروندي كه خواهان آسمان
آبي و هواي پاك اســت ،بايد انديشيد .پس
از كرونا قطعاً اســتفاده از وسايل حملونقل

عمومي افزايش مييابد و ضروري است براي
بهســازي اين ناوگان برنامهريزي شود .براي
ترافيك پايتخت نيز بايــد راهكاري ارائه داد.
امروز دنيا ،دنياي رقابت است و براي موفقيت
بايــد برنامهريزي كرد ،اشــكالي هم ندارد از
نمونههاي موفق البته متناســب با شــرايط
كشور و شهر تهران بهره گرفته شود».
ايجاد نشاط در شــهر و افزايش اميد به
زندگي شهروندان

كرونا بسياري از شــهروندان را سوگوار كرد و
سبب از بينرفتن شادي و نشاط در شهر شد.
به همين دليل با تسريع فرايند واكسيناسيون
بايد مديران شهري براي بازگرداندن نشاط در
جامعه تمركز بيشتري در حوزههاي اجتماعي
و فرهنگي داشته باشــند .رئيس كميسيون
اجتماعي و فرهنگي شــوراي شهر تهران هم
اين موضوع را تأييد ميكنــد و با بيان اينكه
پاندمي كرونــا ،پيامدهــاي مختلفي همراه
داشــت ،به همشــهري ميگويد« :سالمت
رواني و اجتماعي شــهروندان در سايه كرونا
تحتتأثير قرار گرفت و از اينرو براي روزهاي
پساكرونا بايد در راستاي بهبود كيفيت زندگي
و افزايش شادی و نشاط شــهر و شهروندان
برنامهريزي كرد ».نرگــس معدنيپور تأكيد
ميكند« :مديريت شهري ميتواند با طراحي
و اجراي خدمات و برنامههاي متنوع و نوآورانه
آموزشــي ،اجتماعي ،فرهنگــي و هنري و...
موجب افزايش نشاط ،تابآوري شهر ،بهبود
كيفيت زندگي و ...شود كه قطعاً اين اقدامات
نياز به برنامهريزيهاي دقيق دارد».

با افزايش سرعت واكسيناســيون ،شهرها و شــهروندان آماده ميشوند تا مرحله
جديدي از زندگي در دوران پســاكرونا را تجربه كنند .اكنون وقت آن اســت كه
براساس تجربيات بهدست آمده در مقابله با اين بحران جهت ايجاد تغييرات مثبت
در مديريت شهري و ارتقای ظرفيت آن براي پاسخگويي به بحرانهاي مشابه آتي
اقدام شود .از اينرو مديريت شهري بايد در چند بخش تمركز و برنامهريزي كند.
حملونقل و طراحي شهري :يكي از بخشهاي شهري كه در دوران شيوع كرونا
دچار آسيبهاي زيادي شد ،حملونقل عمومي انبوهبر بود .طبق آمارهاي رسمي
در تهران شاهد كاهش 50درصدي تعداد مسافران حملونقل همگاني بوديم .داليل
اصلي اين امر ،كاهش تعداد سفرهاي انجامشــده بهدنبال تعطيلي مراكز آموزشي
و برخي مراكز تجاري و نيز دوركاري برخي كارمندان و ترس شهروندان از ابتال به
بيماري در فضاي بسته و پرازدحام اتوبوسها و واگنهاي مترو بوده است .از طرفي
تمايل شهروندان به استفاده از سيســتم حملونقل فعال مانند دوچرخهسواري و
پيادهروي و نيز خريد از واحدهاي تجاري در نزديكي محل ســكونت افزايش پيدا
كرد .همين مطلب اهميت بازنگري در طراحي شــهرها در تأمين نيازهاي روزانه
شــهروندان براســاس برنامهريزي همســايگي و اجتناب از پيمايش مسيرهاي
طوالني در شهر را نشان ميدهد .اعمال قرنطينه و محدوديتهاي تردد در فضاهاي
عمومي سربسته ،لزوم توجه ويژه به اختصاص فضاي باز شهري در مقياس محلي
و مسيرهاي مناســب پيادهروي و دوچرخهســواري در طرحهاي شهري را يادآور
ميشود.
مديريت هوشمند :همچنين شواهد گزارش شده از تجربيات شهرها در پاسخ به
پاندمي كرونا نشان ميدهد كه از طريق فناوريهاي هوشمند مبتني بر گردآوري
و تحليل اطالعــات و دادههاي برخط ،مــوارد مختلفي نظير حجم تردد وســايل
نقليه ،تعداد مسافران حملونقل عمومي و شناسايي مسيرهاي پرازدحام و ايجاد
داشبوردهاي مديريتي ،ميتوان تصميمهاي ســريعتر و متناسبتري مبتني بر
دادههاي موجود اتخاذ كرد.
توسعه متوازن شهري و منطقهاي :پاندمي كرونا لزوم بازنگري در سياستهاي
مديريت شــهري و توجه به مناطــق پرتراكم حاشــيهاي شــهر و فراهمآوردن
زيرســاختهاي بهداشــت عمومي در اين مناطق را يادآوري كرد و نشان داد كه
سكونتگاههاي غيررسمي در حال توســعه ميتوانند عاملي خطرزا براي سالمت
عموم شهروندان باشــند .نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي كه در شهرها با شيوع
اين بيماري برجسته شد ،نشان داد كه چگونه ميتواند سالمت عمومي را تحتتأثير
قرار دهد.
مشاركتهاي مردمي :تجربه خوبي كه شايد بتوان آن را منحصر به ايران دانست،
همكاري سازمانهاي مردمنهاد و تشكلهاي مردمي در مساجد و هيئتهاي مذهبي
و محالت با مديريت شهري در مقابله با كرونا بود .با توجه به تغييرات ايجادشده در
زندگي اجتماعي و اقتصادي شهروندان ،دوران پسا كرونا فرصت بسيار خوبي جهت
بازنگري در برنامهريزيها و سياستگذاريهاي شــهري است تا مديريت شهري از
طريق اتخاذ مسيرهاي توســعهاي متوازن ،پايدار و مبتني بر فناوري اطالعات در
راستاي دستيابي به شهرهاي هوشمندتر ،تابآورتر و عادالنهتر گام بردارد.
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تازههاي نشر
شكلگيري سرمايهداري هيجاني

كتاب«شــكلگيري ســرمايهداري
هيجاني :در نقد صنعــت روانكاوي»
نوشــته ايوا ايلوز را روژان مظفري به
فارسي برگردانده و بهتازگي از سوي
انتشــارات نگاه منتشر شــده است.
سرمايهداري هيجاني با تقسيمبندي سوژهها و مفاهيم همتنگ
هيجان دست به خلق انسانهايي زده كه دائم بايد خود را در قبال
سيســتم بهنجار كنند .با ابهام فزاينده در تعريف آرمان سالمت،
به هرگونه رفتاري ميتوان برچســب «نابهنجــار»« ،بيمار» يا
«رواننژند» زد .فضاي مجازي را نيــز بايد به اين ماتريس افزود.
بهراســتي در چه جهاني زندگي ميكنيم؟ دنبال چه ميگرديم
و چرا هر بار از اين جستوجو بيشــتر نااميد ميشويم؟ اثر پيش
رو در باب روانشناسي شــخصيت در مواجهه با مسائل گوناگون
راهكارهایي را ارائه ميدهد و الزم است خواننده ابتدا به شناخت
صحيحي از خود و رفتارهاي نادرســتي كه در جامعه از آن با نام
«نابهنجار» ياد ميكنند برسد سپس با مطالعه اثر پيش رو براي
اصالح رفتارها گام بردارد .انتشارات نگاه اين كتاب 184صفحهاي
را با شمارگان 500نســخه به بهاي 47هزار تومان منتشر كرده
است.

تصوير دوريان گري

«تصوير دوريان گري» نوشته اسكار
وايلد را ابوالحســن تهامي به فارسي
برگردانده و بهتازگي از سوي انتشارات
نگاه منتشــر شده اســت .اين كتاب
بهدليل تازگي ماندگارش ،هميشــه
محبوب همه نسلها بوده و بيش از  120بار در كشورهاي انگليسي
زبان در قطعهاي كوچــك و بزرگ به چاپ رســيده و برپايه آن
فيلمهاي متعدد ساخته شده است كه نخســتين آن فيلمي بود
صامت محصول 1915و تازهترينش فيلمي محصول  .2007اين
كتاب نثري چندان زيبا و داســتاني چنان جذاب دارد كه پس از
گذر  12دهه از انتشار آن در ســال  2010در دابلين كتاب سال
شناخته شد .دوريان گري جوان خوشسيما و برازندهاي است كه
تنها به زيبايي و لذت پايبند است و هنگامي كه دوست نقاشش از
او چهرهاي در كمال زيبايي و جواني ميسازد ،او از انديشه گذشت
زمان و نابودي جواني و زيبايي در اندوه عميقي فرو ميرود ،پس
در همان لحظه آرزو ميكند كه چهره خويش پيوســته جوان و
شاداب بماند و در عوض ،گذشت زمان و پيري و پليديها بر تصوير
او نشانهاي باقي بگذارد و پس از مدتي متوجه ميشود كه آرزويش
برآورده شده؛ ولي يكي از دوستان او به نام «لورد هنري» كمكم او
را به راههاي پليد ميكشاند و تصوير دوريان گري ،بهمرور پيرتر،
پليدتر و كريهتر ميشــود .اين كتاب 312صفحهاي با شمارگان
500نسخه به بهاي 70هزار تومان منتشر شده است.

سعيده مرادي

خبرنگار

پاندمي كرونــا تمام جنبههــاي زندگي انســانها را
تحتتأثير خود قرار داده و تغييرات فراوان و گستردهاي
در رفتار و عادتهاي جوامع بشــري ايجاد كرده است.
ازجمله اين تغييرات ميتوان بــه تغيير ذائقه مردم در
مطالعه كتاب هم اشاره كرد .كرونا و در پي آن آسيبهاي
روحي و عاطفي و مشكالت خانوادگي ناشي از قرنطينه
و خانهنشيني و همچنين كاهش درآمدها و مشكالت
اقتصادي ناشــي از آن باعث شده تا بســياري از مردم
در انتخاب نوع و عناوين كتاب تغيير ســليقه بدهند و
بيش از گذشته سراغ كتابهايي با موضوع روانشناسي
و مشــاورههاي فردي و خانوادگي بروند .انواع دغدغه
فكري ،استرس و فشارهاي روحي و عصبي باعث شده تا
مردم براي اينكه بتوانند تاحدودي بر اين مشكالت غلبه
كنند ،سراغ كتابهاي روانشناسي بروند .بهويژه اينكه
هزينههاي مراجعه به روانشناسان و مشاورههاي خانواده
آنقدر باالست كه كمتر خانوادهاي در اين اوضاع اقتصادي
توان پرداخت آن را دارد يا حاضر ميشود چنين هزينه
گزافي را متحمل شود .از سوي ديگر ميشود اينگونه هم
عنوان كرد كه استقبال از كتابهاي روانشناسي در اين
روزها نشان ميدهد كه جامعه تا چه حد با انواع مشكل
ش فكري و روحي و انواع استر 
و چال 
س دست به گريبان
است .اقبال نشان دادن مردم به كتابهاي روانشناسي و
مشاورهاي را در گفتوگو با مدير دو كتابفروشي و يك
جامعهشناس بررسي كردهايم.
بازار دو قسمتي كتاب در دوران كرونا

گرچه در ابتداي شــيوع
كرونا مردم بيشتر بهدنبال
كتابهاي داستان و رمان
بودند تا سرگرم شوند ،اما
اين روزهــا انتخاب اول
اغلــب آنهــا كتابهاي
روانشناسي اســت .كاوه كيائيان ،مدير فروشگاه كتاب
نشر چشمه با بيان مطلب به همشهري ميگويد« :دوران
كرونا را ميتوان به 2مرحله تقسيم كرد .دوران قرنطينه
و تعطيالت و دوراني كه اكنون در آن به سر ميبريم .در
اوايل شيوع ويروس كرونا ،يعني اواخر سال  98و اوايل
سال  ،99بهدليل اعمال قرنطينه و تعطيلي مشاغل مردم
اين فرصت را پيدا كردند كه بيشــتر به سمت كتاب و
كتابخواني بروند و به نوعي ساعتهايي را كه ميتوانست
براي آنها يكنواخت و كسالتآور باشد با خواندن كتاب پر
كردند .در آن زمان كتابهاي رمــان و كتابهايي كه
جنبه سرگرمي داشــتند بيشــتر مورد توجه بودند،

كتاب
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كرونا ذائقه بسياري از خريداران كتاب را تغيير داده است

افزایش مشتريان كتابهاي
روانشناسي و خود درماني

كاهش داده اســت ،اما اين روزها مــردم بهدنبال تهيه
كتابهاي روانشناسي و سرگرمياند .ما هم براي اينكه
مردم را ياري كنيم تا بتوانند كتابهاي مورد عالقهشان
را با قيمت مناســب تهيه كنند ،هر چند وقت يكبار
جشنوارهاي برگزار ميكنيم .در اين جشنواره كتابهايي
كه زخمي شــدهاند يا در زمان صحافي جلدشان دچار
مشكل شده است و در مجموع كتابهايي را كه ممكن
است ايرادي داشته باشند با قيمت كمتر ارائه ميكنيم
و تاكنون استقبال مردم از اين جشــنوارهها و اين نوع
كتابها خوب بوده است».
روانشناسي متناسب با جامعه ايران

درحاليكه تا قبل از آن كتابهاي رمان تنها بخشي از
انتخاب مردم بود و كتابهاي فلسفي و آثار بهاصطالح
جدي هم مخاطب زيادي داشت .با ادامه ويروس كرونا و
مشكالتي مانند خانهنشينيهاي طوالني ،تورم و گراني
و مشكالت اقتصادي آرامش فكري مردم و سطح اميد در
جامعه كاهش يافت و در اين شرايط اولويت مردم براي
مطالعه كتابهاي روانشناسي و خوددرماني و كتابهايي
از اين دست بيشتر شده است .البته كتابهاي ديگر هم
مشتريهاي خودشان را دارند ،اما كتابهاي روانشناسي
بيشتر مورد توجه هستند».
از حال بد به حال خوب و داليل زنده ماندن

كرونا باعث شد تا مردم به
ســمت كتا بهــاي
روانشناسي و همچنين
كتا بهايي كه بيشــتر
جنبه ســرگرمي دارند
بروند .حســن سهرابي،
مدير كتابفروشي نشرثالث با بيان اين جمله به همشهري
ميگويد« :شــيوع ويروس كرونا و در كنار آن گراني و
وضعيت بد اقتصادي باعث شــده تا به نوعي افسردگي
عمومي در جامعه شيوع پيدا كند .همين موضوع سليقه
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مردم را در انتخاب نوع كتاب هم تغييــر داده و آنها را
بيشتر به سمت مطالعه كتابهاي روانشناسي سوق داده
اســت؛ كتابهايــي بــا عناويني چــون «اختالالت
شخصيتي»« ،از حال بد به حال خوب»« ،داليل زنده
ماندن» و كتابهاي بســياري از اين دست كه در اين
مدت از آنها اســتقبال خوبي شــده و فــروش بااليي
داشتهاند».
سهرابي در ادامه تأكيد ميكند« :مردم مانند سالهاي
گذشــته به دور از هــر دغدغه فكري كتــاب انتخاب
نميكنند ،بلكه اغلب بهدنبال اين هستند كه از فضاهاي
جدي دوري كنند و به شكلي سرگرم شوند و تاحدودي
بتوانند از دغدغهها و دل مشغوليهايي كه اين روزها با
آن دست به گريبان هســتند فاصله بگيرند .اين روزها
تا اندازهاي سليقهها از ســمت كتابهاي جدي فاصله
گرفته است و مردم دنبال اين هستند كه فقط مطالعه
داشته باشند تا سرگرم شوند و تفكري در آن نباشد .بر
همين اساس در كنار كتابهاي روانشناسي ،رمانهاي
عامهپسند و كتابهايي كه صرفاً جنبه سرگرمي دارند
بيشتر مورد توجه كتابخوانهاست و در اين مدت ،فروش
كتابهايي با موضوع روانشناســي و سرگرمي افزايش
داشته است .هرچند مشــكالت مالي تأثير خودش را
بر بازار كتاب گذاشــته و توان خريد مردم را تاحدودي

اينكه مردم در دوره شيوع
كرونــا بــه مطالعــه
كتابهاي روانشناســي
روي آوردهانــد داليــل
مختلفــي دارد ،امــا
بهمعنــاي افزايــش
عالقهمندي به مطالعه و موضوع كتــاب و كتابخواني
نيست .علي نوري ،جامعهشــناس با بيان اين جمله به
همشهري ميگويد« :يكي از مواردي كه اين روزها مردم
را به مطالعه كتاب ،بهويژه كتابهاي روانشناسي تشويق
ميكند ،ترس از مرگ و تالش براي بقاســت .مردم به
روشهاي مختلف ســعي ميكنند اطالعات بيشتري
درخصوص بيمــاري كرونــا و راههاي مقابلــه با آن و
همچنين تقويت روحيه در مواجهه با اين ويروس كسب
كنند .بنابراين به خريد انواع مختلف كتاب در اين زمينه
ميپردازند و اين بهمعناي كتابخوان شدن آنها نيست.
البته اين موضوع در آينده كمك خواهد كرد كه عادت
كتاب خواندن و توجه به مطالعه در مردم نهادينه شود».
هرچند مطالعه كتاب بســيار خوب است ،اما خواندن
كتابهاي روانشناسي و خوددرماني به تنهايي نميتواند
در حل مشــكل مردم تأثيرگذار باشد .نوري در اينباره
ميگويد« :صرفاً مطالعه يــك كتاب به ايجاد تخصص
در افرد منتهي نميشــود .بهعنوان مثــال افراد تنها با
خواندن كتاب ميتوانند جراح شوند؟ يا با خواندن كتاب
ميتوانند روانشناس شوند؟ بنابراين مطالعه كتابهاي
روانشناسي در كسب اطالعات اوليه مؤثر است ،اما بدون
تحصيالت آكادميك و دانشگاهي نميتوان متخصص
شــد و نميتوان بيماريهاي رواني و روحي را درمان
كرد .بنابراين مطالعه اين قبيل كتابها نميتواند افراد
را از علم روانشناسان بينياز كند .اين در حالي است كه
بهنظرم ،علومي مانند روانشناسي بايد به نوعي كاربردي
و بومي باشد و بتواند مسائل مربوط به جامعه و فرهنگ ما
را رفع كند .يعني هر راهحلي كه ارائه ميشود بايد مبتني
بر ارزشهاي جامعه ما باشد».

دريچه
معماري و علوم
در ايران دوره اسالمي
نشســت هفتگي شــهركتاب ،سهشنبه
بيســتم مهر ســاعت ۱۱صبح بــه نقد و
بررسي كتاب «مناسبات معماري و علوم
در ايران دوران اســامي» نوشته روحاهلل
مجتهدزاده اختصــاص دارد كه با حضور
سيدمحمد بهشتي ،يونس كرامتي ،مهرداد
قيوميبيدهنــدي و رو حاهلل مجتهدزاده
بهصــورت مجــازي برگــزار ميشــود.
پيشــهورزانهبودن و غلبه ســ ّنت شفاهي
در آمــوزش و انتقــال معماري گذشــته
كشــورمان غالباً موجب اين ســوءتعبير
شده كه معماري تاريخي ايران س ّنتي فاقد
دانش است كه دستاوردهاي خيرهكننده
آن نيز از منابعي غيراز علم (چون تجربه،
شهود و نظاير
آن) حاصــل
آمده؛ امــا آيا
بهراستي تمام
د ستا و ر د ها ي
شــــكو همند
معمــــــا ر ي
گذ شـــــــته
ميتو ا نســته
فارغ از دانشي
نظاممنــد حاصل آيد؟ معماري گذشــته
ما چه نســبتي با نظام علمــي زمانه خود
داشت؟ علوم چه نقشي در نظام معماري
و مراتب صنفي آن داشــتند؟ اين پرسش
و پرسشهايي ديگر از اين دست ،مباحثي
اســت كه كتاب حاضر تالش كرده به آنها
بپردازد و بهجاي فروكاســتن نسبت علم
و معماري به نســبت عالمان و معماران،
كه تقليلي رايج اســت ،بــا درنظرگرفتن
اين دو بهمثابه  2حوزه مســتقل معرفت
در تمدن اسالمي ،به پاسخي درخور براي
اين پرسشها دســت يابد .عالقهمندان
ميتوانند اين نشســت را از اينســتاگرام
مركــز فرهنگي شــهركتاب به نشــاني
 ،ketabofarhangكانــال تلگــرام
 bookcityccو صفحه اين مركز در سايت
آپارات پيگيري كنند.
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جامعه

23023618

حمله تورم به سالمت مردم

دیگه چه خبر؟

باتوجه به كاهش مصرف پروتئين و لبنيات به دليل افزايش قيمتها كارشناســان نسبت به رشد
سوءتغذيه،كوتاهي قد كودكان ،پوكي استخوان ،كاهش وزن جنين و  ...هشدار مي دهند
خبرنگار

زماني بود كه ميگفتند اگر مردم از لباس و
گزارش تفريح خود هم بگذرند ،از غذا و شكمشان
نميتوانند بگذرند ،اما حاال مدتي است كه
بهگواهآمارهايرسميواظهارنظرمسئوالننظاماقتصادي
و سالمت ،مردم از خورد و خوراكشان هم ميزنند و غذاي
مفيد كمتر ميخورند .اين درد هم فقط درد دهكهاي
محروم جامعه نيســت بلكه طبقه متوسط هم در زمينه
تغذيه در مضيقه اســت .اتفاقي كه در قالب جايگزيني
پروتئينهاي حيواني با پروتئينهاي گياهي و يا حذف
كامل استفاده از پروتئين و جايگزيني آن با كربوهيدراتها
خود را نشــان داده و ميتواند در ماهها و سالهاي آينده
حامل انواع و اقســام بيماريها باشد .مسئلهاي كه حاال
متخصصان علم تغذيه و مديران وزارت بهداشــت از آن
بهعنوان ناامني غذايي ياد ميكنند .براساس اعالم مركز
آمار كه در شهريور 1400منتشر شــده است ،در گروه
لبنيات در شهريور افزايش قيمت10.4درصدي نسبت به

 5استان دربحران ناامني غذايي

مكث

مسئوالن وزارت بهداشت با ابراز نگراني از افزایش ناامنی غذایی و افزایش شاخص سوءتغذیه در استانهای
محروم ،به مسئوالن كشور هشدار دادهاند كه اگر بهموقع برای وضعیت امنیت غذایی مردم کاری انجام نشود،
با شیوع بیش از پیش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذیها مواجه خواهیم بود .زهرا عبداللهي ،مدیرکل دفتر بهبود
تغذیه وزارت بهداشت با بيان اين هشدار ،در گفتوگويي اعالم كرده است« :وضعیت چند استان کمبرخوردار
کشور از جمله سیستانوبلوچستان ،هرمزگان ،کرمان ،خراسان جنوبی و خوزستان به لحاظ امنیت غذایی
نامطلوبتر است  ».مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اعالم اينكه شاخص سوءتغذیه در کودکان در
سیستانوبلوچستانبه ۱۲درصدرسیدهاست،ميگويد«:اینموضوعخودرابهشکلافزایششیوعسوءتغذیه
کودکان زیر پنج سال یعنی الغری ،کم وزنی و  کوتاه قدی نشان میدهد .شواهدی نیز وجود دارد که در برخی
از استانها همزمان با کرونا و تورم ،میزان سوءتغذیه نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است .برای مثال
پیش از سال  ۹۹یعنی قبل از شیوع کرونا ،میزان الغری که یکی از شاخصهای سوءتغذیه کودکان است در
سیستانوبلوچستان در حدود شش یا هفت درصد بوده اما این رقم در حال حاضر به حدود  ۱۲درصد رسیده
است .در استان خراسان جنوبی این میزان در سال  ۹۶که کرونا شیوع پیدا نکرده بود و خشکسالی و قیمت
مواد غذایی نیز به این اندازه نبود ،در حدود ۵درصد بوده است که در حال حاضر به ۸درصد رسیده است ».اين
مقاممسئول بهداشتي از مسئوالن كشور خواسته است« :باید به سرعت برای مهار گرانی و افزایش قیمت مواد
غذایی،مخصوصاپروتئینحیوانی،مانندگوشت،مرغوتخممرغ،شیرولبنیات کهدسترسیبرایآنهابسیار
سخت شده و مصرف آن یا کم یا حذف شده است ،فکری شود .به عنوان فوریترین کاری که میتوان انجام داد
باید قیمتها کنترل شوند و دستگاههای مختلف مانند جهاد کشاورزی باید با توجه به خشکسالی و تغییرات
آبوهوایی بر روی الگوی کشت و اینکه چه محصوالتی را میتوان در شرایط خشکسالی تولید کرد که آب
کمتری بخواهد و مردم به غذا دسترسی بیشتری داشته باشند ،فکر و برنامه داشته باشد».

عكس :همشهري /امير رستمي

نيما شايان

مرداد و افزايش73درصدي نسبت بهمدت مشابه سال قبل
ثبت شده است .بنا بر همين آمار بيشترين افزايش قيمت
لبنيات مربوط به ماست ،پنير و شــير پاستوريزه است.
هرچنــد كه دولــت ســيزدهم درصدد اســت كاهش
10درصدي در قيمت  3محصول لبني اصلي شامل شير،
پنير و ماست را اعمال كند و سيدجواد ساداتينژاد ،وزير
جهاد كشاورزي نيز بهطور رسمي به عملياتي شدن اين
تصميم ستاد تنظيم بازار از روز گذشته اشاره كرده بود ،اما
كاهش قيمت اين محصوالت هنوز در بازار حس نشــده
اســت .محمدرضا بنيطبا ،ســخنگوي انجمن صنايع
فرآوردههاي لبني ميگويد« :ايــن كاهش 10درصدي
شــامل حال  3محصول ماست ســاده ۲.۵كيلوگرمي،
پنيريواف ۴۰۰گرمي و شير پاســتوريزه ساده كيسهاي
۹۰۰گرمي خواهد شــد كه جهت حمايت از دهكهاي
محروم صورت گرفته است ».به جز محصوالت لبني ،ديگر
خوراكيهاي ضروري و اقالم اساسي زندگي مردم درماه
شهريور نيز بهشدت گران شــدهاند .بهطوري كه درماه
پاياني تابستان ،نان و غالت  ۵.۲درصد ،ميوه ۵.۷درصد و
سبزيجات (سبزيها و حبوبات) ۹.۹درصد ،گوشت قرمز،

دانشآموزان به مدرسه ميروند

سفيد و فرآوردههاي آنها۱.۲درصد و ماهيها و صدفداران
۴.۲درصد افزايش قيمت داشــتهاند .خالصه اينكه اين
افزايش پي در پي قيمتها دســت مردم را از مواد غذايي
اصلي و مفيد كوتاه كرده است.
سرانه مصرف گوشت ايرانيان نصف شد

افشــين صدر دادرس ،مديرعامل اتحاديــه مركزي دام
سبك كشور بهتازگي اعالم كرده كه مصرف سرانه گوشت
در كشور از ۱۲كيلوگرم در سال به ۶كيلوگرم رسيده و با
۵۰درصد كاهش مصرف مواجه شده است .منصور پوريان،
رئيس شوراي تامين دام كشــور هم با بيان اينكه مردم
مصرف گوشت گوسفندي را حذف كردهاند ،گفت« :در
حالي با كاهش مصرف گوشت گوسفندي مواجهيم كه
بيشتر جمعيت دامي كشور ،گوسفند است .مردم بهدليل
شرايط اقتصادي ويژهاي كه به آنها حاكم است متأسفانه
مصرف گوشت گوسفندي را تقريبا حذف كردهاند و حتي
اگر بخواهند گوشت بخرند گوشــت گوساله خريداري
ميكنند ».قاسمعلي حسني ،دبيركل اتحاديه بنكداران
مواد غذايي نيز به تازگي به همشهري گفته بود« :همزمان
با كاهش ۳۵درصدي تقاضاي خريد مواد غذايي ،بهدليل
افزايش قيمت اقالم پروتئيني مانند گوشت قرمز ،مرغ،
شير و لبنيات ،ماهي و برنج ،بسياري از مصرفكنندهها
مواد غذايي ديگري را جايگزين مواد پروتئيني مرسوم در
سبد مصرفي خانوار خود كردهاند».
هرچند اثر كاهش دسترســي مردم به گروههاي اصلي
غذايي ،خــود را در درازمدت نشــان ميدهــد و مانند
بيماريهاي حاد ناشي از ويروسها و عفونتها ،افراد را در
كوتاهمدت درگير نميكند ،اما بهگفته متخصصان تغذيه،
آثار آنها افراد را در ميانمدت و درازمدت دچار بيماريهايي
ميكند كه بعضا تا پايان عمر با آنهاست و نهتنها كيفيت
زندگي كه حتي طول عمرشان را نيز كاهش ميدهد.
جنينهاي كموزن ؛ كودكان كوتاهقد

محمدرضا وفا ،اســتاد تمام گروه علوم تغذيه دانشــگاه
علومپزشــكي ايران در گفتوگو با همشهري ميگويد:
«وقتي تورم سرسامآور و مسائل اقتصادي باعث ميشود
گروههاي اصلي غذايي مانند پروتئينها و لبنيات كمتر
مصرف شوند و تغيير در الگوي استفاده از خوراكيهاي
ضروري در كوتاهمدت يا درازمدت داشته باشيم ،بيشتر
به گروههاي آسيبپذير مانند نوزادان ،كودكان ،نوجوانان،

مادران باردار و شيرده و سالمندان آسيب ميرسد .بهعنوان
مثال روي رشد و نمو كودكان و نوجوانان تأثير ميگذارد
و در يك نسل مشــاهده خواهيم كرد كه درصد كودكان
كوتاهقد در جامعه بيشــتر شده اســت يا در زنان باردار
شــاهد تأثير منفي در زمينه وزنگيري جنين خواهيم
بود ».اين متخصص تغذيــه درباره تأثير حذف يا كاهش
موادغذايي ضــروري از تغذيه مادران باردار و شــيرده،
توضيح داد« :پژوهشها نشــان ميدهد احتمال اينكه
نوزادان متولدشده از اين مادران ،در دهههاي 30و 40و
50عمرشان دچار بيماريهاي مزمن نظير بيماريهاي
قلبي و عروقي ،ديابت ،فشار خون يا سرطاني شوند بيشتر از
ديگران است .اين احتمال بسته بهشدت و ضعف سوءتغذيه
متفاوت است ،اما اين نوزادان بين 1.5تا 4برابر افرادي كه
مادرانشان تغذيه استاندارد و مطلوب داشتهاند در معرض
اين بيماريهاي مزمن قرار دارند».
آثار اجتماعي و رواني سوءتغذيه

ايجاد چرخه معيوب بين مســائل اقتصادي و ســامت
جسمي ،نكته ديگري است كه اين استادتمام علومتغذيه
دانشگاه علومپزشكي ايران به آن اشاره ميكند .محمدرضا
وفا ميگويد« :كمبود آهن در تمركز ذهني كودكان تأثير
گذاشته و يادگيري آنها كاهش پيدا ميكند .همين عامل
باعث ضعف تحصيلي در مدرسه شده و منجر ميشود كه
معلمان مدرســه ،عناويني نظير تنبلي و كمهوشي را به
دانشآموز نسبت دهند .همين برچسبزنيها باعث ايجاد
مشكالت روحي و رواني در كودك ميشود و چه بسا در
آينده بر شغل ،درآمد و كليت زندگي او تأثيرگذار باشد؛
بنابراين سوءتغذيه در كودكان به ايجاد يك چرخه معيوب
با آثار اجتماعي فراوان منجر خواهد شــد ».سوءتغذيه
و حذف مواد خوراكي اساســي از تغذيه سالمندان ،آثار
وسيعي بر زندگي آنها دارد .وفا از ضعف در اسكلت و پوكي
استخوان بهدليل كمبود كلســيم و ويتامين  ،Dكاهش

قدرت و توجه و تمركز ذهني و همچنين تضعيف سيستم
ايمني سالمندان بهدليل كمبود آهن ،روي و ويتامينهاي
 Aو  Cنام ميبرد كه شانس سالمندان براي ابتال به انواع
بيماريهاي ديگر را هم افزايش ميدهد.
دهها بيماري دوران سالمندي بهخاطر فقر غذايي

هدايت حسيني ،رئيس سابق انستيتو تحقيقات تغذيهاي
و صنايع غذايي كشور نيز در گفتوگو با همشهري از دهها
بيماري مزمن نام ميبرد كه ســوءتغذيه باعث بروز آنها
در سنين ميانسالي و پيري ميشود .حسيني ميگويد:
«متأســفانه وضعيت اقتصادي باعث شــده كه بخش
قابلتوجهي از دهكهاي جامعه ،پروتئين موردنياز خود
را فقط از طريق مصرف پروتئينهاي گياهي نظير سويا و
حبوبات جبران كنند و بهدليل حذف مصرف پروتئينهاي
حيواني كه اسيدهاي آمينه موردنياز بدن را بهتر تامين
ميكنند ،آنها هم دچار بيماريهــاي زمينهاي و مزمن
ي دوران ميانسالي
خواهند شد».وقتي درباره بيماريها 
و پيري كه ميزان ابتال به آنها بر اثر ســوءتغذيه افزايش
مييابد،ازرئيسسابقانستيتوتحقيقاتتغذيهايوصنايع
غذايي كشور سؤال ميكنيم ،به بيماريهايي نظير پوكي
استخوان ،ديابت ،بيماريهاي ريوي و برخي بيماريهاي
مزمن گوارشي اشاره ميكند و ميگويد« :متأسفانه دولت و
وزارت بهداشت بايد هزينههاي چندبرابري براي درمان اين
بيماراندردورانميانساليوسالمنديمتحملشوند؛البته
درماني كه صددرصدي نبوده و منجر به بهبودي چنداني
هم نميشود ،بلكه فقط مرهمي بر بيماريهاي آنها نظير
پوكي استخوان است .چون بهعنوان مثال ،بهدليل اينكه
رسوب كلسيم در اســتخوانها در سنين باالي 45سال
خيلي كمتر خواهد شد ،درمان بيماران دچار اين عارضه
در سنين باال ديگر چندان فايدهاي ندارد؛ بنابراين عقالني
است كه دولت به جاي پرداخت هزينههاي باالي درمان
اين بيماران ،از همين حاال در بهبود تغذيه آنها هزينه كند».

دانشآموزان گوش به زنگ باشند كه بهزودي بايد كفش و كاله كنند
و به مدرســه برگردند .به گزارش ايســنا آنطور كه سخنگوي وزارت
ن ماه آن مدارسي كه جمعيت
آموزش و پرورش گفته در نيمه اول آبا 
دانشآموزيشان زير 60نفر است ،باز خواهند شد و سپس در نيمه دوم
آبان تمام مدارس با رعايت پروتكلهاي بهداشتي بازگشايي ميشوند و
با توجه به مجوز هر منطقه ،فعاليت آموزشي خود را آغاز خواهند كرد.

رفع ممنوعيتهاي تردد به پليس ربطي ندارد
درحاليكه وضعيت اغلب شــهرهاي ايران از نظر كرونا زرد شده
اســت ،اما محدوديتهاي ترافيكي داخل شهري و برون شهري
همچنان پابرجاست و هيچ نهادي نسبت به اين پرسش مردم كه
چرا محدوديتها برداشته نميشود ،پاسخگو نيست .سردار مهدي
حاجيان ،سخنگوي نيروي انتظامي در اينباره به ايسنا گفت :در
اين زمينه پليس ،تصميمگير نيست و ما هر اقدامي كه براي تغيير
يا برداشتن ممنوعيتها انجام دهيم ،منوط به تصميم ستاد ملي
مقابله با كروناست .حاجيان درباره اينكه آيا پليس موافق اجراي
روند فعلي محدوديتهاي تردد هست يا خير هم گفت :حدود  3يا
 4نوع پيشنهاد داديم و البته تا اين موارد بررسي و نظر نهايي اعالم
نشود ،همچنان طرح به همان رويه قبلي اجرا خواهد شد.

بازديد رايگان كودكان از موز ه ملي هنر
و ادبيات كودك
موزه ملي هنر و ادبيات كودك كانون پــرورش فكري كودكان و
نوجوانان ،واقع در خيابان حجاب تهران به مناســبت «هفت ه ملي
كودك» از  ۱۷تــا  ۲۲مهر بهصورت رايگان پذيــراي خانوادهها،
كودكان و عمــوم عالقهمندان اســت .از بخشهاي مختلف اين
موزه ميتوان بــه واحد معرفي نمايشــگاههاي مختلف تاريخي،
ايرانشناسي و اقوام گوناگون ايران اشاره كرد .اين موزه هماكنون
گنجينهاي ارزشمند و گرانبها در حوزه تصويرگري ،منابع صوتي
و تصويري ،پوســتر ،كتاب ،ماكت ،عروسك ،نشــان و تنديس،
تجهيزات كاربردي و اسناد و مدارك سازماني را گردآوري كرده
كه عالقهمندان ميتوانند در هفته ملي كودك با حضور در موزه
و توضيحات كارشناسان موزه ،بيش از پيش با تاريخچه اين نهاد
آشنا شوند« .هفته ملي كودك» از  17تا 22مهر ،يادواره «شهيد
علي لندي» ،با شعار «حال خوش كودكي ،رنگ خوش زندگي» در
سراسر كشور برگزار ميشود.

23023629

واتساپ؛پلتفرم اصلی آموزشآنالین کشور

به سوی آینده

نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که واتساپ مهمترین پلتفرمی است که در دوران کرونا
بیشتر دانشآموزان و معلمان از آن برای آموزش آنالین استفاده کردهاند

برنام ه جديد گوگل
براي امنيت كاربران پرريسك
شــركت گوگل اعالم كرد كه مجموعــهاي از ويژگيهاي جديد
حفاظت از امنيت سايبري را براي كاربراني كه بيشتر در معرض
خطر قرار دارند ،ارائه خواهد داد .اين مهم درست پس از آن صورت
گرفت كه حدود 14هزار كاربر ســرويس جيميــل هدف گروه
هكرهاي  APT28بودهاند .به گزارش وبســايت «زد دي نت»،
گوگل در يك پســت در بالگ خود اعالم كرد كه تعداد زيادي از
حمالت سايبري با هدف حمله به افراد و گروههاي برجسته وجود
دارد كه چنين موضوعي اين شركت را وادار به انجام برخي كارهاي
اضافه و ايجاد تيمي براي شناسايي و متوقفكردن پيچيدهترين
مجرمان سايبري جهان كرده است .اين شركت توضيح داد« :ما از
همكاري با سازمانهاي پيشرو براي محافظت بيشتر از گروههاي

كاربري پرخطر و كسب اطالعات بيشتر درباره نيازهاي كاربران
و ســازمانهاي در معرض خطر بسيار خوشــحال هستيم .اين
مشاركتها به ما كمك ميكند تا پيشــرفتهترين امنيت جهان
را حتي قويتر ،فراگيرتر و آســانتر استفاده كنيم .به همه كمك
ميكنيم تا با گوگل ايمنتر باشند ».عالوه بر تبليغ برنامه حفاظت
پيشــرفته ( )APPكه كاربران ميتوانند بــراي تقويت حفاظت
خود در برابر حمالت خاص فعال كنند ،گــوگل اعالم كرد كه با
سازمانهاي مختلف سراسر جهان همكاري ميكند تا كليدهاي
امنيتي رايگان را براي بيش از 10هــزار كاربر در معرض خطر در
طول ســال 2021ارائه دهد APP .قويترين محافظت امنيتي
گوگل را در يك برنامه جامع قرار ميدهد كه در پاسخ به تهديدهاي
نوظهور بهطور مداوم ارتقا مييابــد APP .براي همه كاربران در
دسترس است ،اما بهطور خاص براي افراد و سازمانهايي طراحي
شده است كه در معرض خطر بيشتري قرار دارند .كاربراني كه در
 APPثبتنام ميكنند در برابر طيف گســتردهاي از تهديدهاي
آناليــن ازجمله حمالت پيچيده فيشــينگ ،بدافزارها و ســاير
دانلودهاي مخرب كروم و اندرويد و دسترسي غيرمجاز به دادههاي
حساب شخصي خود در امان خواهند ماند .شركت گوگل همچنين
همكاريهاي جديدي را با بنياد بينالمللي سيستمهاي انتخاباتي
( ،)IFESسازمان ملل متحد زنان و كمپينهاي غيرانتفاعي دفاع
از ديجيتال ( )DDCاعالم كرده است.

عمادالدین قاسمیپناه

خبرنگار

با آغاز سال تحصیلی و پیشبینی
فناوري ادامهدار بودن شیوع ویروس کرونا،
نرمافزار «شاد» برای امسال هم به
عنوان نرمافزار رســمی آموزشــی دانشآموزان
معرفی شــد .در زمان معرفــی ایــن نرمافزار،
مسئوالن مربوط ازجمله وزیر آموزش و پرورش،
وزیر ارتباطات و  ...با خوشبینی ،توصیفاتی از شاد
ارائه کردند .رایگان شدن اینترنت شاد ،استفاده از
بخش خصوصی برای تولید محتوا ،استفاده از همه
توان وزارت ارتباطات برای دسترســی به شاد و
موارد دیگر این امید را برای دانشآموزان ،والدین
و معلمان ایجاد کرد که امســال بدون کمترین
مشــکل ،آموزش آنالین اجرا خواهد شد .با این
حال ،نظرسنجی آنالین یکی از خبرگزاری های
رســمی کشــور حاکی از این اســت که انتظار
استفادهکنندگان از شــاد برآورده نشده است و
بیشــتر دانشآموزان از واتســاپ برای آموزش
آنالین استفاده میکنند .بر اساس نظرسنجی که
خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) نتایج آن را
منتشر کرده  ۴۴.۴درصد پاسخگویان گفتهاند این
نرمافزار (شــاد) «اص ً
ال» مشــکالت آموزشــی
دانشآموزان را در دوران کرونا رفع نکرده است .در
این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که در دوران
تحصیل غیرحضوری و کالسهای آنالین ،فرزند
شما از چه نرمافزاری برای حضور در کالسها بهره
برده است ،نرمافزار «واتســاپ» با ۳۹.۱درصد،
«برنامه شاد» با  ۳۶.۹درصد و «سایر برنامهها» با
۲۴درصد توسط مخاطبان انتخاب شده است.
استفاده از پیامرسان به عنوان کاری نو

پوریا آسترکی ،کارشــناس آموزش الکترونیک در
گفتوگو با همشهری ،استفاده از پیامرسان برای
آموزش آنالین را یک کار بدیع و نو میداند که وجود
اشکال در چنین کاری به لحاظ جدید بودن چندان
غیرطبیعی نیست.
آسترکی با اشاره به بررسی بستر پیامرسان تاکید
میکند که سازگار کردن یک پیامرسان با نیازهای
آموزشی کار سختی بوده و طبیعی است که ایراداتی

تأييد وجود درياچ ه در مريخ با «استقامت»
يافتههاي جديد نشان ميدهد كه گويا
فضا
ناسا محل فرود مريخنورد استقامت را
هوشــمندانه انتخاب كرده اســت .به
گزارش وبسايت اسپيس ،استقامت د ر ماه فوريه در
كف دهانه 45كيلومتري «جزرو» (  )Jezeroفرود
آمد .محلي كه به اين دليل انتخاب شد كه مشاهدات
قبلي توســط مدارگردهای مريخ نشان داده كه در
گذشته باســتان ،ميزبان يك درياچه بزرگ و يك
دلتاي رودخانه بوده است .يك مطالعه جديد گزارش
ميدهد كه عكسهاي گرفته شده توسط استقامت
در اوايل ماموريت خود ،پيــش از اينكه روبات حتي
شروع به حركت كند ،اين تفســير را تأييد ميكند.
بنجامين ويس ،استاد علوم سيارهاي مؤسسه فناوري
ماساچوســت در اين خصوص ميگويد« :مريخنورد
بدون حركت زياد ،توانســت يكي از ناشناختههاي
بزرگ مريخ را كشف كند و نشان دهد كه دهانه جزرو
واقعا زماني درياچه بوده است .اين موضوع تا زماني
كه در مريخ فرود نيامده بوديم ،هميشه مورد شك و
ترديد بود».
اســتقامت دو وظيفه اصلي در ماموريت 2ميليارد و
700ميليون دالري خود دارد كه شامل جستوجوي
نشانههاي حيات ميكروبي باستاني در سياره سرخ

#هوشمند

و همچنين جمعآوري و ذخيرهســازي نمونههايي
از مريخ اســت كه در آينده توســط يك ماموريت
ديگر به زمين آورده خواهد شــد .عالوه بر اين ،در
پروازهاي اوليه بالگرد «نبوغ» هم استقامت دادههاي
ارزشمندي ازجمله نخستين صداي پرواز بالگرد در
يك سياره ديگر را به ثبت رســاند .البته هماكنون،
بالگرد نبوغ بهطور مســتقلتري پروازهاي خود را
در اين ســياره انجام ميدهد .براســاس دادههاي
جمعآوري شده توســط فضاپيماها مانند مدارگرد
شناســايي مريخ ناســا ،دهانه جزرو مكان مناسبي
براي فرود شناخته شــد .تصاوير مداري يك شكل
در جزرو را نشــان ميدهد كه اعضاي تيم ماموريت

اضافه شدن رمزارزها به ليست سياه چين
براساس ســند منتشر
رمزارز شــده ،چين استخراج
ارزهاي ديجيتال را به
پيشنويــس فهرســت صنايعي كه
سرمايهگذاري در آنها محدود يا ممنوع
اســت ،اضافه كــرده؛ اگرچــه تعداد
بخشهاي موجود در اين فهرســت را
بهطور كلي كاهش داده اســت .به گزارش خبرگزاري رويترز ،اين ليست موسوم به
«فهرست منفي» يا بهاصطالح مشهور ما ليست سياه جزئيات بخشها و صنايعي را
نشان ميدهد كه براي سرمايهگذاران چيني و خارجي ممنوع است .نهادهاي نظارتي
در چين تجارت و اســتخراج ارزهاي ديجيتال را امســال ممنوع كردند ،زيرا بانك
مركزي اين كشور متعهد شد ازماه گذشــته فعاليتهاي «غيرقانوني» رمزارزها را
پاكسازي كند .اين ممنوعيت باعث شد تا معاملهگران بينالمللي ارزهاي ديجيتال
روابط خود را با كاربران چيني قطع كنند .دولت چيــن از چندي پيش برنامههاي
پيشــگيرانهاي را براي محدوديت و درنهايت ممنوعيت استخراج و معامله ارزهاي
ديجيتال را در سرتاسر اين كشور اجرا كرده است .چنين رويكردي باعث سقوط بازار
ارزهاي ديجيتال در چندماه گذشته شد .حدود 3هفته پيش بانك مركزي چين اعالم
كرده بود كه مؤسسات مالي را از ارائه خدمات به معامالتي كه با ارزهاي ديجيتال انجام
ميشوند ،منع خواهد كرد و نظارت خود را بهمنظور جلوگيري از اين معامالت افزايش
خواهد داد .بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند كه چنين اقدامهايي از سوي
دولت چين به موضوع ارز ديجيتال بانك مركزي اين كشور بازميگردد .چين مدتي
است كه يوان ديجيتال را بهصورت آزمايشي در برخي شهرهاي بزرگ مورد آزمايش
قرار داده و اين امكان وجود دارد كه خيلــي زود ،يوان ديجيتال بهعنوان واحد پول
رسمي در كنار يوان قرار بگيرد.

وجود داشته باشد .به گفته این کارشناس ،خود این
پیامرسان هم ،بدیهی اســت که از پیامرسانهای
جهانی و مشهور مانند واتساپ و تلگرام فاصله دارد.
آسترکی در مورد استقبال از واتساپ در مقایسه با
شاد به عوامل مختلفی اشــاره میکند که نیازمند
بررسی اســت .به گفته او ،چه بســا ممکن است
نرمافزار مشــکلی نداشــته باشــد ،اما نمیتوان
تجربه کاربری ،کیفیت و ســرعت واتســاپ را با
نرمافزارهایی که به ســرعت برای کار آموزشــی
تطبیق داده شده مقایســه کرد .آسترکی با تاکید
بر اینکه نارضایتیهایی که گفته میشــود به خود
نرمافزار مربوط نیســت ،میگوید« :درواقع انتظار
استفادهکنندگان از این نرمافزار آموزشی برآورده
نمیشــود و به عبارت دیگر این رویکرد ،شــیوه
کارآمدی الزم را نداشــته است .به همین خاطر به
«ابزار» ایراد گرفته میشود؛ چون موضوع دیگری
برای انتقاد به ذهن استفادهکننده نمیرسد».
این کارشناس معتقد است که هر نرمافزار دیگری
هم به جز شاد بخواهد از آموزش آنالین همزمان
استفاده کند ،نمیتواند کیفیت آموزشی مناسبی
داشته باشــد .او میگوید« :بسیار دشوار است که
تشخیص دهیم که  UXشــاد ایراد دارد یا شیوه
آموزش؟ حتی اگر  UXشــاد هم هیچ مشــکلی
نداشته باشــد ،نمیتواند کیفیت مطلوب را ارائه
دهد».
رویکرد مناسب

پرسشــی که مطرح میشــود این اســت که آیا

آن را بهعنوان يك دلتا تفســير ميكنند .مكاني كه
رودخانه حدود 3/7ميليارد ســال پيش به درياچه
ميريخت و رســوباتي را از خود برجاي ميگذاشت
كه ميتوان شواهدي از ميكروبهاي باستاني مريخ
را درصورتي كه وجود داشته باشند ،بهدست آورد .در
پژوهشي كه در روز هفتم اكتبر (پنجشنبه گذشته)
در نشريه «ساينس» منتشر شــده ،ستارهشناسان
عكسهاي اوليهاي را كه اســتقامت با اســتفاده از
دوربين «مستكم-زد» و دوربين «سوپركم» تهيه
كرده اســت بررســي كردهاند .اين تصاوير حاشيه
برآمده بــزرگ دلتا و همچنين يــك تپه جدا مانده
با نام «كودياك» ( )Kodiakرا نشــان ميدهند كه
بهگفته تيم ماموريت يك بخش فرســايشيافته از
همان حاشيه دلتاي رودخانه است .تصاوير كودياك
به اندازهاي واضح به ثبت رسيده كه اليههاي جداگانه
رسوبات در آن كامال ديده ميشود .نيكوال منگولد،
از مركز ملي تحقيقات علمي فرانســه از دانشــگاه
نانت كه از مســئوالن اين مطالعه اســت ،ميگويد:
«تصاوير كودياك بهطور واضح به رســوب رودخانه
به همراه يك دلتا و درياچه اشاره دارد .اين موضوع
به ما كمك ميكند تا سطح درياچه را محدود كنيم
تا سناريويي از شكلگيري دلتا و فعاليت درياچه در
طول مسير مريخنورد استقامت بسازيم و همچنين
اليههاي مناسب براي تجزيه و تحليل و نمونهگيري
را مشخص كنيم».

پیامرسان میتواند به عنوان یک سیستم آموزشی
مورد اســتفاده قرار بگیرد یا نه؟ آیا رویکرد دولت
به صورت کالن در اســتفاده از پیامرســان شاد یا
پیامرســانهای دیگر درست بوده یا نه؟ همچنین
بسیاری از پاسخگویان شرکت کننده در نظرسنجی
یادشده خواستار رفع مشکالت سیستم آموزشی
آنالین و تقویت آن برای برقراری ارتباط آســانتر
دانشآموزان با آن در دوران کرونا شدهاند.
کارشناس آموزش آنالین به رویکرد آموزش آنالین
غیرهمزمان اشاره میکند و میگوید« :اگر آموزش
و پرورش محتوای آموزشی استاندارد با «آموزش
الکترونیکی آنالین غیرهمزمان» را تولید میکرد
و در یک سامانه قرار میداد و اپلیکیشن موردنظر
آموزش و پرورش هم بر اســاس آن سامانه عمل
میکرد ،یک ( LMSســامانه مدیریت یادگیری)
بزرگ تشکیل میشد که حاوی محتوای آموزشی
همه درسها ،همــه پایهها و همــه گرایشهای
تحصیلی بود».
آســترکی در توضیح  LMSمیگویــد« :چنین
سامانهای یک ســایت بزرگ آموزشی است که در
آن دورههای مختلف آموزشــی بــه صورت ضبط
شده قرار دارد».
او با اشاره به یکپارچهسازی شاد با این سامانه و ارائه
محتوای آموزشی به این شکل ،میگوید« :براساس
این یکپارچهســازی ،معلم یا مدرس در ســاعات
مشخصی در یک اتاق گفتوگوی صوتی ،تصویری
یا متنی حضور مییافت و مسائل مختلف از جمله
«رفع اشکال» مفاهیم درسی مطرح میشد».

یکشنبه  18مهر  1400شماره 8332

11

پيروزي واكسن در مسابقه توليد آنتيبادي

محققان معتقدند پاسخ ايمني توليد شده به واسطه واكسنهاي تأييد شده كوويد19-
بسيار هدفمندتر و مطمئنتر از عفونتي است كه با ابتال به ويروس ايجاد ميشود
زهرا خلجي

خبرنگار

واكســنهاي تأييد شــده كوويد 19-از
دانش
زماني كه مجوز استفاده در سطح جهاني
گرفتند ،با حــرف و حديثهاي زيادي
همراه بودند كه اكثر آنها كامال غيرتخصصي و غيرعلمي
است .بسياري معتقدند كه نيازي به زدن واكسن نيست
و افرادي كه حتي يكبار هــم دچار عفونت كوويد19-
شدهاند ،نسبت به آن ايمن ميشوند.
تصور عامه مردم اين اســت كه ابتال بــه ويروس كرونا،
ميتوانــد ايمنيای به انــدازه آنتــي باديهايي كه با
واكســن توليد ميشــود ،ايجاد كند .اگر اينطور است،
چرا دوزهاي ارزشمند واكســن را براي افرادي كه قبال
پاسخ ايمني نســبت به ويروس دارند هدر ميدهند و
اين افراد را بيجهت در معرض عوارض جانبي واكسن
قرار ميدهند؟
اين يك سؤال منطقي است و بحثهاي علمي بهحقي
هم درباره آن انجام شده اســت .همچنين رويكردهاي
متفاوتي نسبت به اين موضوع از منظر بهداشت عمومي
وجود دارد .در يكي از كشــورهاي اروپايي ،براي مثال،
افرادي كــه از كوويــد 19-بهبود يافتهانــد ميتوانند
گذرنامه سبز بگيرند كه 6ماه اعتبار دارد .اين گذرنامه،
به آنها اجازه میدهد مانند افراد واكسينه شده بهراحتي
به اماكــن مختلف برونــد .در اتحاديه اروپــا،برخي از

تنها راهكار

كشورهاي عضو ،مدرك ديجيتال كوويد را براي افرادي
كه از كوويد 19-بهبود پيــدا كردهاند و فقط يك دوز از
واكسنهاي مبتني بر پلتفرم  mRNAدريافت كردهاند
نيز ارائه ميكنند .با اين حال در آمريكا ،مقامات بهداشت
عمومي در روش خود صريح هستند :افراد بدون درنظر
گرفتن عفونت قبلي بهصورت واكسينه يا واكسينه نشده
طبقهبندي ميشوند .اين رويكردي با نقاط قوت متعدد
است ،ازجمله دادههاي علمي قوي كه از واكسيناسيون
براي افرادي كه بهبود يافتهاند پشتيباني ميكند .اين
دادهها بهطور مداوم نشــان داده اســت كه پاسخهاي
ايمني در برابر عفونتهاي طبيعي بســيار متغير است،
بنابراين غيرقابل اعتماد است .از سوي ديگر ،بارها ثابت
شده است واكسنها واكنشهاي ايمني بسيار بهتري را
ايجاد ميكنند.

واكسنها همچنين به طرز چشمگيري ايمن هستند و عوارض جانبي جدي بسيار نادري دارند .يكي از قابل توجهترين عوارض
جانبي آن ،ميوكارديت يا التهاب عضله قلب است .اما حتي همين عارضه نيز در گروههاي در معرض خطر (مردان 12تا29ساله)
فقط 41نفر در يكميليون نفر تخمين زده ميشود و موارد بهطور كلي خفيف هستند.
مقايسه آن با عفونتهاي واقعي كوويد 19-كه حتي در افراد جوان و سالم نيز ميتواند باعث بيماري شديد و حتي مرگ شود ،باز
به سود واكسن است .در نهايت واكسنها ايمنتر هستند و براي افرادي كه قبال بهبود يافتهاند نيز به همان اندازه ايمن هستند.
آنتي باديها ميتوانند سنجش معقولي از ميزان محافظت از شخص ارائه دهند .مطالعهاي كه در اواخر سال گذشته روي 12هزار
و 500نفر از كادر درمان انجام شد ،نشان داد كه هرچه سطح آنتي بادي بيشتر باشد ،خطر ابتال به عفونت كمتر ميشود .د ر ماه
می سالجاري نيز محققان بين سطح آنتي بادي خنثيكننده و محافظت ايجاد شده از واكسن رابطهاي بسيار قوي پيدا كردند.
يك تفاوت بنيادي بين پاسخ ايمني توليد شده با واكسن و عفونت طبيعي ،ويژگي آنهاست .در عفونت طبيعي ،همه ويروسهاي
 SARS-CoV-2سلولهاي دستگاه تنفسي را عفوني ميكنند و سلولهاي ايمني ميتواند هر تعداد از جنبههاي ويروس را
هدف قرار دهد .اين باعث ايجاد تنوع نسبتا زيادي از آنتي باديها ميشــود كه به قطعات مختلف  SARS-CoV-2متصل
ميشوند .با اين حال ،واكسنها فقط قطعات كليدي  SARS-CoV-2يعني پروتئين سنبله ويروس را به سيستم ايمني ارائه
ميدهند .پروتئين سنبله كليديترين هدف آنتي باديهاي خنثيكننده اســت .همه آنتي باديها در افراد واكسينه شده
ميتوانند به پروتئين سنبله حمله كنند .آنهايي كه واكسينه شدهاند تنوع آنتي بادي كمتري دارند اما داراي سطح بااليي از
آنتي باديهاي بسيار هدفمند هستند .براي درك بهتر تفاوت بين عفونت طبيعي و واكسن ،تفاوت بين شكار ويروس با تفنگ
ساچمهاي و تفنگ تك تيرانداز را درنظر بگيريد .محققان مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها بهتازگي دريافتند افرادي
كه قبال آلوده به عفونت كوويد شده اما واكسينه نشده بودند2.34 ،برابر بيشتر از افرادي كه قبال مبتال و كامال واكسينه شده
بودند ،دچار عفونت مجدد ميشوند.
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همشــهري از تأخيــر در توليــد و توزيــع
واکســنهای داخلــي كرونا گــزارش ميدهد

نبود داوطلب چالش جديد

واكسنهاي كروناي ايراني

مريم سرخوش
خبرنگار

ماراتن توليد واكســنهاي داخلي با افزايش واردات و تزريق
65درصدي جمعيت باالي 12ســال كشــور سختتر شده
است .از مجموع جامعه 68ميليون نفري باالي 12سال ايران
كه اكنون واكسن دريافت ميكنند تا ظهر ديروز ۴۴ميليون و
 ۳۷۸هزار و  ۲۳۴نفر دوز اول و ۱۸ميليون و  ۶۰۰هزار و ۵۵۴
نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند تا مجموع واكسنهاي تزريق
شده در كشــور به ۶۲ميليون و  ۹۷۸هزار و  ۷۸۸دوز برسد.
حاال بهنظر ميرسد كه واكسيناســيون  ۷۵درصدي جامعه
بهزودي محقق ميشــود اما همين اتفاق نگرانيهايي براي
ورود به كارآزمايي باليني واكسنهاي جديد ايجاد كرده است.
با كاهش ظرفيت جمعيت دريافتكننده واكسن ،همين حاال
هم روند كارآزماييهاي باليني كندتر از قبل شده و به تأكيد
برخي متوليان واكسنهاي داخلي روند كند صدور مجوزها و
نبود سازوكار مشخص در ورود برخي واكسنها به سبد مصرف
واكسيناسيون كشور احتماال به تخريب پروژههاي ايراني  -ملي
واكسنهاي كرونا در كشور و دلسردي ديگر توليدكنندگان
منجر خواهد شد .همه اينها در شرايطي است كه تا همين حاال
هم واكسنهاي وعده داده شده براي توليد ميليوني ،با مشكل
در مواجه شدهاند .واكســن بركت قرار بود تا پايان تابستان
50 ،1400ميليون دوز واكســن توليد كند اما تاكنون تنها
حدود 6ميليون دوز از اين واكسن به وزارت بهداشت تحويل
داده شده اســت ،آن هم درحاليكه زمســتان سال گذشته
مصطفي قانعي ،رئيس كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا
از فراهم شدن مقدمات ساخت واكسنهاي مختلف كرونا در
ايران خبر داده و گفته بود كه «تا شهريور 1400واكسن ايراني
كرونا در انواع مختلف به مرحله توليد ميرسد و ايران قطب
يشود ».اين در حالي است كه مجموع
توليد واكسن در دنيا م 
واكسنهاي تحويل داده شده از سوي توليدكنندههاي داخلي
به وزارت بهداشت ،به15ميليون دوز هم نرسيده و بيشترين نياز
كشور از واردات واكسنهاي خارجي تامين شده است .اكنون
از ميان 9واكسن ايراني كه موفق شدند مجوزهاي سازمان غذا
و دارو براي انجام كارآزماييهاي باليني را بهدســت بياورند،
تنها دو واكسن كووايران بركت ،پاستوكووك به مرحله تزريق
عمومي رسيدهاند .واكسن اسپايكوژن چند روز پيش مجوز

ي 6واكسن
مصرف اضطرارياش را دريافت كرده و كارآزماي 
ديگر ازجمله فخرا ،كووپارس ،نورا mRNA ،رناپ ،وكتورال و
اسويك هنوز به پايان نرسيده و با وجود كاهش جمعيت هدف
براي انجام كارآزماييهاي چند 10هزار نفره به نظر مي رسد
خط پايان مطالعات اين واكسنها طوالنيتر از پيشبينيهاي
گذشته باشــد .هر چند بهگفته متوليان واكسنهاي ايراني،
براساس اعالم سازمان غذا و دارو قرار است واكسنهاي با پلتفرم
مشابه با ديگر واكسنهاي مجوز گرفته زودتر از زمان تكميل
كارآزماييها مجوز مصرف اضطراريشان را دريافت كنند و به
سبد واكسيناسيون افزوده شوند.
سرنوشت 9واكسن ايراني

ماههاست كه وعده توليد و تحويل انبوه واكسن بركت شنيده
ميشــود اما هنوز ميزان تحويل آن به وعدههاي داده شده،
نرسيده است .براساس اعالم رسمي وزارت بهداشت تا پايان
شــهريور تنها 6ميليون دوز از اين واكســن برکت به وزارت
بهداشت تحويل داده شده است .همچنین عليرضا بيگلري،
رئيس انستيتوپاســتور ايران صبح ديروز در نشست خبري
مجازي درباره توليد انبوه پاستوكووك گفت« :از شنبه هفته
گذشــته يك ميليون و ۲۰۰هزار دوز از يك بچ بيش از شش
ميليوني را تحويل وزارت بهداشــت داديم .اواخر اين هفته
مجددا حدود يك ميليون دوز از همين واكسن تقديم وزارت
بهداشت ميشود .توليد و تحويل واكسن طوري برنامهريزي
شده كه بهطور متوســط هفتهاي حداقل يك ميليون دوز را
داشته باشيم».
مجوز مصرف اضطراري واكسن كروناي اسپايكوژن بهعنوان
نخستين واكســن بخش خصوصي ايران هم هفته گذشته
صادر شد .بهگفته هاله حامديفر ،مديرعامل شركت سيناژن
هماكنون يكميليون و 700هزار دوز از اين واكســن آماده
تحويل است و ظرفيت توليد اين واكسن هم بهصورت ماهانه
ســهميليون دوز خواهد بود .حامديفر از اجراي كارآزمايي
باليني اسپايكوژن براي17هزار نفر خبر ميدهد و به همشهري
ميگويد« :با صدور مجوز اضطراري ،اين واكســن به ســبد
واكسيناسيون كشور اضافه خواهد شد .البته كارآزمايي باليني

اين واكســن مطابق با پروتكل وزارت بهداشــت با مونيتور
كردن كليه افرادي كه در كارآزمايي شركت كردند همچنان
ادامه دارد ».مديرعامل شركت ســيناژن درباره چالشهاي
انجام كارآزماييهــا در مقطع كنوني و بــا توجه به كاهش
جمعيت واكسينه نشده هم ميگويد« :قطعا اين شرايط براي
شركتهايي كه بهتازگي كارآزماييهايشان را آغاز ميكنند،
سختتر است اما هماكنون شــاهد يك رويه ديگر هستيم و
مطالعات باليني بهصورت مقايســهاي با ديگر واكسنهاي
موجود در بازار انجام ميشود .اين مسئله ميتواند تا حدودی
باعث تسهيل در اين شرايطشود».
فخرا و كووپارس؛ يك قدم تا مجوز اضطراري

واكسن فخرا اما فاز سه كارآزمايي را به شكلي متفاوت پيگيري
ميكند و در اين مرحله سازندگان آن اقدام به تزريق واكسننما
يا پالسبو به داوطلبان نخواهند كرد .براساس اعالم مسئوالن
اين شركت در اين مطالعه داوطلبان بهصورت تصادفي يكي از
واكسنهاي فخرا و سينوفارم را دريافت خواهند كرد ،امكان
دريافت واكســن بهصورت غيرتصادفي (انتخاب يكي از دو
واكسن فخرا يا سينوفارم) هم براي آنها فراهم شده است .هر
چند بهنظر ميرسد كارآزماييهاي باليني اين واكسن كندتر
از حد انتظار پيش ميرود و آنها يكي از شركتهايي هستند
كه احتماال براي تكميل جامعه هدف داوطلب 46هزار نفري
براي تزريق واكسن با مشكل كمبود مراجعهكنندگان مواجه
باشند .اتفاقي كه درباره واكسن كووپارس رازي هم در فاز سوم
كارآزمايي باليني افتاد؛ واكسني كه اكنون در تهران و البرز در
حال تزريق است اما بخش عمده آن در البرز تزريق شده است.
گفته ميشود ،آمار واكسنهاي تزريق شده كووپارس رازي
در مرحله فاز ســوم كارآزمايي باليني به بيش از 14هزار دوز
رسيده است .هر چند براســاس پروتكلهاي كارآزمايي اين
عدد بايد به 40هزار نفر برسد اما بهگفته يكي از مسئوالن اين
شركت براساس وعده وزير بهداشت دولت دوازدهم با توجه به
مشابه بودن پلتفرم اين واكسن با ديگر واكسنهاي ويروس
ضعيف شــده قرار بود با عبور تزريق از مرز 10هزار نفر مجوز
مصرف اضطراري براي كووپارس هم مانند ديگر واكســنها
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بالینی تولیدات جدید واکسن را تأييد ميكند اما به همشهري
ميگويد كه اين موضوع ،مشــكل توليدكنندههاي جديد
واكسن كروناست  .زماني كه براي توليد واكسنها از روشهاي
يكساني استفاده ميشود80 ،تا90درصد ميتوان گفت كه
اثرات مشابهي هم دارند .بنابراين از روش بيوسيميالر استفاده
ميشود .اين اتفاق براي داروها هم ميافتد .يعني زماني كه يك
محصول در خارج از كشــور توليد ميشود و تمام تستهاي
باليني را هم ميگذراند ،وقتي در داخل توليد ميشود ،ديگر
نيازي به گذراندن تســتهاي باليني ندارد .البته به شرطي
كه تمام فرايند توليد آنها يكسان باشد ،بنابراين كارايي آنها
مقايسه و به همان بسنده ميشــود .او ميگويد« :زماني كه
توليدكننده جديدي ميگويد كه ميخواهم از ويروس ضعيف
شده براي توليد واكسن استفاده كند ،اگر فرايند توليد آن با
ساير واكسنها يكسان باشد ،ديگر نيازي به تكرار كارآزمايي
بالينينيست».
هماكنون 9واكســن كرونا در داخل توليد ميشود اما
در نوزدهمينماه از شــيوع كرونا در ايران ،جز واكسن
بركت ،آن هم بهطور محدود ،واكسنهاي ديگر ،جايگاه
ويژهاي در سبد واكسيناســيون نداشتهاند .حاال سؤال
اينجاســت كه توليد اين ميزان واكسن كروناي داخلي
چه توجيهي دارد؟ وطنپور در اينباره معتقد است كه
توليد اين ميزان واكســن داخلي ،توجيهپذير نيست .او
ميگويد« :بسياري از واكسنهايي كه در حال توليدند،
در آينده در هم ادغام ميشــوند ،در دنيا هم مرســوم
است كه واكسنها با هم ادغام شوند ».اين مسئول در
وزارت بهداشت در ادامه درباره سرنوشت واكسن بركت
هم توضيحهايي ميدهد .او ميگويد كه در اعالم زمان
توليد و توزيع و حتي ميزان توليد اين واكسن عجله شد؛
«توليد واكسن ،مشابه توليد محصوالت ديگر نيست.
واكســن بعد از توليد بايد دو هفته مــورد آزمايش قرار
گيرد و تســتهاي متعددي روي آن انجام شود .گاهي
اين واكســنها در آزمايشها نمــره قبولي نميگيرند.
اگر واكســني حتي درصورت نتيجه بخــش بودن در
كارآزمايي باليني ،پس از توليد نتواند سيستم ايمني را
تحريك كند ،از پروسه توليد خارج ميشود .گاهي ممكن
است در خط توليد مشكل ايجاد شود.ما پتانسيل توليد
واكســن را داريم اما برای اينكه بتواند وارد بازار شود با
چالشهايي مواجهيم».

عكس :باشگاه خبرنگاران جوان

با واكسينه شــدن 65درصد افراد باالي 12سال در كشــور ،توليدكنندههاي جديد
واكســن كرونا در ایران ،با كاهش جمعيت داوطلب و كندي كارآزمايي باليني مواجه
شــدهاند .مشــاور وزير بهداشــت میگوید :تعداد باالي توليد واكســنهاي داخلي
توجيهپذير نيست و در آينده احتماال واكســنهاي داخلي كرونا با هم ادغام ميشوند

كل آمــار جا نباختگان

صادر شود .اما اين اتفاق تاكنون رخ نداده است .حاال با تأخير در
صدور مجوز مصرف اضطراري احتماال تداوم كارآزماييها هم با
چالش كمبود داوطلبان مواجه باشد  .اواخر هفته گذشته علي
اسحاقي ،رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي
از توقف توليد اين واكسن خبر داد و گفت« :تاكنون بيش از
2ميليون دوز واكسن كروناي رازي توليد شده اما اين واكسن
هنوز مجوز مصرف اضطراري را دريافت نكرده به همين دليل
فع ً
ال روند توليد آن متوقف شده است».

مجوزهاي الزم صادر خواهد شد .اسويك واكسن ايراني با پلتفرم
مشابه بركت و ســينوفارم هم در انتظار صدور مجوز از سوي
سازمان غذا و دارو براي شروع كارآزمايي باليني فاز يك است.
درباره اين واكسن هم با وجود تأخير در آغاز كارآزماييهايي
باليني و همان چالشهاي كمبود جمعيت داوطلب اما ظرفيت
ادغام و دريافت مجوزهاي زودهنگام بهدليل پلتفرمهاي مشابه
مطرح ميشود .در نهايت نهمین واكسن ايران  ،وكتورال هم
ديگر واكسني است كه هنوز كارآزماييهاي مرحله جانوري
(پريكلينكال) آن به پايان نرسيده است.

در اين ميان فاز دوم كارآزمايي باليني واكسن نورا هم بهزودي
آغاز خواهد شد و بهگفته غالمرضا اوالد ،مجري طرح واكسن
نورا در فاز2مشكل خاصي براي تزريق واكسن به گروه داوطلب
وجود نخواهد داشت؛ «هر واكسني براي كسب مجوز مصرف
اضطراري ناگزير بايد كارآزماييهــا باليني را طي كند در دوز
دوم فاز بالینی عدد قابل توجهي الزم نيست و مشكل خاصي
در اينباره وجود ندارد .در اين مرحله ما 300داوطلب را تحت
مطالعه قرار خواهيم داد و قطعا بــراي ورود به كارآزمايي فاز3
وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو تدابير جديد در اينباره
خواهندداشت».بهگفتهاوالد،باتوجهبهاينكهجمعيتواكسينه
شده كشور بهسرعت در حال افزايش است ،سياستگذاري كالن
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم تحتتأثير قرار خواهد
گرفت و با توجه به اهميت پروژه ملي واكســنهاي ايراني در
اينباره تدابيري انديشيده خواهد شد؛ «واردات واكسن با هدف
واكسيناسيونهرچهسريعترمردمهمچناندرحالانجاماست
اما رگوالتوري هم جزو سياستهاي وزارت بهداشت خواهد بود
و بهطور حتم تمهيدات جديد براي تيمهاي داخلي مطالعات
واكسن درنظر گرفته ميشود».

تعداد باالي توليد واكســنهاي داخلي توجيهپذير
نيست

«نورا» در راه كارآزمايي فاز 2

«رناپ» و «اسويك» در انتظار كارآزماييها

در ميان تمام واكسنهاي توليد داخل ،واكسن  mRNAرناپ
هماكنون در انتظار دريافت مجوز كارآزمايي فاز2است .بهگفته
مصطفي قانعي ،عضو كميته ملي واكســن كرونا اين واكسن
پروندهاش را تحويل داده و ايراداتي از آن گرفته شده كه با رفع آن

حسين وطنپور ،عضو هيأت علمي دانشــكده داروسازي
دانشــگاه شــهيد بهشــتي و مشــاور وزير در امور اجرايي
واكسنهاي داخلي كوويد ،19-ایجاد اختالل در کارآزمایی

سرنوشت 8واكسن كروناي توليد داخل
مرحله توليد

پلتفرم واكسن

نام واكسن

شركت توليدكننده

كووايران بركت

شفا فارمد

تزريق عمومي

پاستوكووك

همكاري انستيتو پاستور
ايران و مؤسسه فينالي كوبا

تزريق عمومي

اسپايكوژن

همكاري سيناژن با استراليا

صدور مجوز مصرف اضطراري

فخرا

ميالد دارو نور

فاز سوم كارآزمايي باليني

كووپارس

مؤسسه رازي

فاز سوم كارآزمايي باليني

پروتئين نوتركيب و مشابه نوواكس

نورا

نوآرژن با همكاري دانشگاه
بقيهاهلل

فاز دوم كارآزمايي باليني بهزودي آغاز
ميشود

پروتئين نوتركيب و مشابه في جي

واكسن رناپ

درمانگستر رناپ

مرحله دريافت مجوز كارآزمايي فاز دو

اسويك

همكاري شركتهاي اسوه با پايا
فنياخته البرز و كيان ژنآزما

تحويل مدارك براي دريافت مجوز
كارآزمايي فاز يك

وكتورال

هوم ايمن زيست فناور

ويروس ضعيف شده و مشابه
سينوواك و سينوفارم
پروتئين نوتركيب و مشابه نوواكس
و سانوفي
پروتئين نوتركيب و مشابه
نواواكس
ويروس غيرفعال مشابه و مشابه
سينوواك

فناوري  mRNAو مشابه فايزر
و مدرنا
ويروس غيرفعال و مشابه سينوواك

آدنو ويروس و مشابه آكسفورد و
در مرحله آزمايش جانوري (پريكلينيكال)
آسترازنكا

خانواده
درموقعيتشوكشديد

حمايت از بازماندگان كرونا
زير سايه محدوديتها

گپ وگفت با دكتر عزيزاهلل اسماعيل تاجيك ،روانشناس
درباره آسيبهاي رواني وارد شده به بازماندگان كرونا

فقدان و مرگ عزيز همواره دردناك اســت و دلتنگيهايش از جنسي ديگر.
آنها كه تجربهاش كردهاند ميدانند كه مصيبتي كمرشكن است ،خيلي مواقع
دنياي افراد سوگوار و داغديده چنان تغيير ميكند كه ديگر نميتوانند به حالت
قبل خود بازگردند .حتي بسياري از افراد دچار مشكالت رواني ميشوند .اما
بااين وجود بايد راهي براي تغيير اين حاالت و رهايي از اين وضعيت پيدا كرد
تا سوگ كرونايي بازماندگان را در درد و رنج فرو نبرد .در اينباره دكتر عزيزاهلل
اسماعيل تاجيك ،روانشناس مواردي را مطرح ميكند كه با هم ميخوانيم.

14

یکنیم
مابرایهمیشهتغییرم 

مدير سهمؤسسه غيردولتي در گفتوگو با همشهري از
دسترسينداشتن به اطالعات خانواده بازماندگان كرونا و منابع مالي
محدود ،بهعنوان مشكلي اصلي در كمكرساني منسجم نام بردند

در نقطه شروع كرونا ،درست همان زماني كه بسياري گمان ميكردند اين ويروس تنها
براي چندماه دوام ميآورد و با آمدن فصل گرما ديگر خبري از كرونا نخواهد بود ،كمك
به آسيبديدگان كرونا آسانتر انجام ميشــد .در آن زمان هنوز خبري از مشكالت
اقتصادي و روحي كرونا نشده بود و همه تمام تالش خود را ميكردند تا مسير را براي
حركت كرونا و مشكالتش سخت كنند .در آن زمان نهادهاي غيردولتي نيز در حد وسع
خود وارد ميدان شدند و باري از دوش آسيبديدگان كرونا برداشتند.

15

مروري بر مطالعات بينالمللي درباره تاثير مرگهاي عالمگير
كرونا بر خانوادههاي سوگواران

درگذشت عزیزان تجرب ه بسیار دردناکی اســت و بهنظر میرسد که مرگ در اثر ابتال
به کووید19-به دالیل مختلفی دشوارتر از سایر مرگها باشد .در این نوع فوت ،مرگ
غیرقابل پیشبینی است .خانوادهها بهدلیل سرایت احتمالی بهناچار باید از عزیز بستری
در بیمارستان جداشوند .بهدلیل محدودیتهای کرونایی و همچنین ترس خویشاوندان
از ابتال به کووید ،خانوادهها معموال نمیتوانند با برگزاری مراسم بهشیوههای مرسوم
فرهنگی و مذهبی ،غم و اندوه خودشان را تسلی بخشند و مجبورند در تنهایی و بهدور
از دوستان و آشنایان عزاداری کنند .همچنین ،بهاحتمال زیاد ،خویشاوندان و دوستان
نزدیک که ناراحت و گیج هستند سؤالهای زیادی از اعضای خانواده میكنند و همین
سؤالها باعث رنجش و سردرگمی بیشتر خانواده میشود.
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این شماره
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شماره 8332

بازماندگان
کرونا

یادداشت یک

اين خأل را باهم پر ميكنيم

سهم افراد جامعه در حمايت از آسيبديدههاي كرونا چيست؟
دكتر عليرضا شريفييزدي
روانشناس اجتماعي

عكس :همشهری /امیر رستمی

ناگهان همهچيز
ازدست رفت

تومان اســت .صداي ما را هيچكس نميشــوند.
انگار رها شــدهايم .او با صدايي لرزان ميگويد:
شما كه روزنامهنويسي ،بنويس حداقل مستمري
امثال ما را افزايش دهند .يا حداقل برايمان شغل
پيدا كنند.
وامهاي يك ميليــون توماني عالج درد نبود
و نيست

خانوادههايي كه سرپرست خود را بهواسطه شيوع كرونا
از دست دادهاند از روزگار تلخ خود ميگويند

مرگ هميشه گزنده و در هر ســني براي بازماندگان «نابهنگام» است.
آوین آزادی
حاال خانهاي را تصور كنيد كه در چند روز ناگهان از پدر خالي ميشود.
روزنامهنگار
نه با حادثه ،نه با بياحتياطي ،نه كهولت سن ...كه با ويروسي سمج كه
براي آن هم دارو هست و هم واكسن .بازماندگان حاال بايد با جاي خالي آنكه ستون خانه بود،
از يك سو بسازند درحاليكه دلشان پر از غصه و سؤال بيجواب است« :چرا واكسن به ما دیر
رسيد» و از يك سو بايد در كمترين زماني دســت به زانو بگيرند و بلند شوند و فكري به حال
اوضاع اقتصاديشان كنند .برايند همشهري از نظرات روانشناسان در اين ايام حكايت از آن
دارد كه نبايد افرادي كه يك يا چند نفر از اعضاي خانوادهشان را بهدليل بيماري كرونا از دست
دادهاند ،تنها گذاشت؛ خاصه اگر فرد متوفي مسئوليت اداره مالي خانه را بهعهده داشته باشد.
تداوم  ۱۹ماهه كرونا به مرور به افزايش تعداد فوتيها و در اين ميان رشد آمار مرگومير در ميان
سرپرستان خانوار منجر شده است و اين مســئله نهتنها خانوادهها بلكه دولت و در راس آنها
نهادهاي حمايتي را با چالشهايي مواجه ساخته است .وحيد قباديدانا ،معاون وزير و رئيس
سازمان بهزيستي كشور در جلسه ويژه بررسي آســيبهاي اجتماعي كرونا مجلس شوراي
اسالمي در اينباره هشدار داده و گفته است :با تغيير شرايط كرونا بايد براي مقابله با آن آرايش
جديدي در راهكارها ايجاد كنيم؛ در گذشته اغلب تماسها با تلفنهاي  ۱۴۸۰و  ۱۲۳ناشي از
استرسها بود اما در شرايط كنوني بهدليل شيوع كرونا و افسردگي ناشي از سوگ از دست دادن
عزيزان ،وضعیت تغییر کرده است.
خنجرهاي ادارهها

نرگس همســرش را بهتازگي از دست داده .او
حرفهايش را با بغضي فروخورده و صداي لرزان
شروع ميكند :من شــايد مورد مناسبي براي
گزارش شما نباشــم .چون عادل ،همسرم ،تنها
نانآور خانه محسوب نميشــد اما واقعيت اين
اســت كه خرج خانه را با هــم ميداديم و حاال
كه رفته عالوه بر جاي خالــياش كه خنجر به
قلب مــن ميزند ،پرداخــت هزينهها هم براي
من سخت شــده اســت .او ادامه ميدهد :همه
اينها به كنار ،براي دريافت حق بيمه همســرم
مجبور شدم با حال روحي بههمريخته و رواني
از هم پاشيده از اين اداره به آن اداره بروم كه در
نهايت 2ميليون تومان حقوقش را بتوانم براي
ادامه زندگي دريافت كنم .مــن توان انجام كار
اداري ندارم .كاش حداقل دولت فكري به حال
ما ميكرد كه هيــچ نميخواهيم جز اينكه ما را
آسوده بگذارند؛ نميشد مستمري ما در فرايند
الكترونيك و ديجيتال انجام شود؟ انتظار زيادي
است؟

ما را رها نكنند

«ناگهان بهخودم آمدم ديدم كه من ماندهام و دو
فرزند ،بيشغلام و بيپناه»؛ زهره حرفهايش را
اينطور ادامه میدهد :شوهرم 52ساله بود .من در
تمام اين سالها ســركار نرفتم و او هم بهواسطه
كارش  -شغل آزاد -تنها 10ســال بيمه داشت.
كرونا ناگهان او را از ما گرفت .اين زن 49ســاله
ادامه ميدهد :االن چهكسي به من كار ميدهد؟
خرج خانه و بچههايم را از كجــا بايد دربياورم؟
چطور بايد كرايه خانهام را پرداخت كنم؟ چطور
بايد آينده بچههــا را تامين كنــم .او كه نگراني
از آينده در چشــمهايش مــوج ميزند توضيح
ميدهد :به من ميگويند كه بــرو مهارتي را ياد
بگير .من در آستانه 50ســالگي حتي اگر بتوانم
مهارتي را ياد بگيرم ،شما بگوييد در آن چندماه كه
در حال آموختنم ،خرج خانه را از كجا بايد بياورم.
او از دولت انتظار دارد كســاني كه مثل خودش
بيگناه زندگيشان از هم پاشــيده را رها نكند.
من دســتم به هيچ جا بند نيســت و حقوقي كه
تامين اجتماعي برايمان تعيين كرده800 ،هزار

تنها حمايتي كه در
روزگار كرونايي از
برخي شده است،
پرداخت وامهاي
يك ميليون توماني
و سبد معيشتي
است اما اين راه به
بنبست ميرسد.
بارها اقتصاددانها
توضيح دادهاند كه
پولپاشي بحران را
به شكل موقت حل
ميكند و نميتواند
در درازمدت كمكي
به خانوادههاي
نيازمند كند .البته
بحرانهاي مالي،
تنها مشكالتي
نيست كه
بازماندگان كرونا
با آن دست و پنجه
نرم ميكنند

تنها حمايتي كه در روزگار كرونايي از برخي شده
است ،پرداخت وامهاي يك ميليون توماني و سبد
معيشتي اســت اما اين راه به بنبست ميرسد.
بارها اقتصاددانها توضيح دادهاند كه پولپاشي
بحران را به شكل موقت حل ميكند و نميتواند
در درازمدت كمكي به خانوادههاي نيازمند كند.
البته بحرانهاي مالي ،تنها مشــكالتي نيست
كه بازمانــدگان كرونا با آن دســت و پنجه نرم
ميكنند.
حسين يك سال است همسرش را از دست داده.
دل و دماغ كار ندارد و از شــركتي كه كار در آن
برايش سخت بوده بهواسطه تنهايي كه اين روزها
با آن دست و پنجه نرم ميكند استعفا داده است.
او درباره شرايط خود توضيح ميدهد:هنوز باورم
نميشود فرزندانم بيمادر شــدهاند .جاي خالي
همسرم بعد از گذشت يك سال در جايجاي خانه
حس ميشود و انگار از اين حال تلخ كنوني هيچ
گريزي نيست.
دولــت بودجه نــدارد كــه از خانوادههايي كه
پشتوانه ماليشان را از دســت دادهاند حمايت
كند،درست .اما آيا نميتواند خدمات مشاورهاي
هم براي امثال من فراهــم كند؟ من و فرزندانم
نياز بــه دريافت مشــاوره داريــم و هزينههاي
درمانگران اين روزها واقعا كمرشــكن اســت.
حسين 50ساله ادامه ميدهد :ما انتظار زيادي
نداريم.ايكاش حاال كه فكــري به حال درمان
تروماهاي روحي مــا نميكنند دلشــان براي
فرزندانمان بسوزد.
از آينده ميترسم

رقيه ،چهارماه اســت كه همســرش را از دست
داده .او كه مدتها پيش پــدر و مادرش را هم
در يك تصادف جادهاي از دســت داده اســت
ميگويد :من  2سال بود كه ازدواج كرده بودم،
همسرم 42سال داشت .پزشــكها ميگفتند
چون براي بردن او به بيمارستان تعلل كردم از
دست رفته است و عذاب وجدان از همين رو مرا
رها نميكند .او با بغض ادامه ميدهد :اما حالش
خوب بود .مــدام ميگفت در خانــه راحتترم.
حاال من ماندهام و كرايه خانه4 ،ميليون توماني
و هزينه خانه كه كمرم را شكسته است .همسر
من شغلش آزاد بود و بيمه نبود .همين كار من
را سختتر كرده است .رقيه كه تقريبا سابقه كار
ندارد ميگويد :نميدانم چرا هيچكس براي امثال

من فكــري نميكند .يعني اگر كســي خانهدار
بود و شــوهرش با كرونا از بين رفت خودش هم
بايد بميرد؟ سهماه اســت كه هر جا توانستهام
درخواست كار دادهام اما حقوقهايي كه به من
پيشنهاد ميشود بين 2تا نهايتا 3ميليون تومان
است .هيچكس صداي ما را نميشنود .مغزم قفل
است و نميدانم بايد براي آينده چه فكري كنم.
آيا مرگ شوهرم تقصير من بوده كه اين روزگار
حق من باشد؟
بازماندگان را رها نكنيد

روانشناسان تأكيد دارند كه ارتباط با بازماندگان
نبايد قطع شود و حداقل تا يكسال و بهطور مستمر
از طريق تماس تلفنــي ،ديدارهاي تكنفره يا در
فضاي بيــرون از خانه از اين افــراد بايد دلجويي
شود تا كمي از دردشان تسلي يابد .شيوع بيماري
كرونا مشكالت اقتصادي ،روحي و رواني بسياري
براي جامعــه ايجاد كرد كه اين مشــكالت براي
زنان سرپرســت خانوار بهعنوان آسيبپذيرترين
قشر جامعه دوچندان بود و ســايه سنگين كرونا
اثرات منفي بســياري بر زندگي و كسبوكار آنها
داشته است.
اين افراد عالوه بــر اينكه از مرگ عزيزانشــان
بر اثــر كرونا داغدار ميشــوند از ســوي دیگر
بســيار اســترس دارند تــا مبادا خودشــان يا
عزيزانشــان دوباره به اين بيماري مبتال شوند
و از دســت بروند؛ بنابراين نياز دارند تا از سوي
اقوام و بســتگان نه بهصورت دســتهجمعي كه
باعث ايجاد انتشــار بيشــتر اين ويروس شود
بلكه از طريــق فضــاي مجازي يــا بهصورت
گروههاي يك يا دونفره از آنها دلجويي شــود.
بسياري از مردم عالوه بر كرونا دردهاي بيشمار
ديگري نيز دارند .يكي از آنها تنگناي مالي است
كه باعث ميشــود مصيبتدیدگان بيشــتر از
لحاظ روحي و رواني تحت فشــار باشند وقتي
درآمدي وجود نــدارد و از مــردم فقير جامعه
حمايت مالي نشود غم و مصيبت از دست دادن
عزيزان وضعيت روحي آنها را بغرنجتر ميكند.
اين موضوع در كنار ساير مشكالت باعث ميشود
تا روزبهروز شاهد جامعهاي عبوستر و خشنتر
باشيم.
گفتني است بر مبناي دادههاي سرشماري سال
 ،۹۵تعداد كل خانوارهاي زنسرپرست در كشور
حدود 3ميليون و  ۶۵هزار خانوار است كه ۶.۱۲
درصد از كل خانوارهاي كشور را تشكيل ميدهد،
اين نسبت در سرشماري ســال  ۹۰حدود ۱.۱۲
درصد بــوده و بهعبارت ديگر تعــداد خانوارهاي
زن سرپرست نســبت به كل خانوارها در 5سال
حدود  ۰.۵درصد رشــد كرده است اگرچه شيب
اين افزايش نسبت به گذشته كمتر شده است اما
حدود  ۵۰۰هزار خانوار بــه جمع خانوارهاي زن
سرپرست در كشور افزوده شده است.

درخصوص سهم افراد در حمايت از آسيبديدههاي
كرونا بايد از چند جنبه مسئله را مورد بررسي قرار
داد .در وهله اول جامعه بايد به كساني توجه خاص
داشته باشــد كه خانوادههايشــان را در بحران كرونا از دست دادهاند چراكه
وجود قرنطينه و نبود تفريحات و سرگرميهاي بيرون از منزل و نبود امكان
برقراري ارتباط با ديگران بهواســطه ازبينرفتن دورهميها موجب شده تا
تحمل مصيبتهاي وارده به اين افراد بيش از پيش سخت باشد؛ لذا اطرافيان
بايد توجه خاصي به شرايطي كه خانواده متوفي در آن قرار دارد داشته باشند.
تماسهاي بهاندازه با خانواده فرد متوفي و برعهدهگرفتن برخي مسئوليتها
از اقداماتي اســت كه اطرافيان ميتوانند انجام دهند .شــرايطي روحي اين
خانوادهها متعادل نيست و خأل روحي ايجادشــده در درونشان در اين مدت
نظم زندگيشان را بههم ريخته اســت .لذا اگر ما بتوانيم بخشي از اين خألها
را پر كنيم و بخشي از مسئوليتها را برعهده بگيريم مانند اينكه اگر نياز مالي
دارند كمكشان كنيم يا حتي اگر كارهاي اداري دارند كه از عهده ما برميآيد
برايشان انجام دهيم ،تا حدي توانستهايم از بار غم و اندوهشان بكاهيم .حتي
يك احوالپرسي ساده در اين شــرايط ميتواند كمككننده باشد .بايد به فرد
آسيبديده اين اطمينان را بدهيم كه هر كاري از دستمان برآيد براي او انجام
ميدهيم .بعد بهمرور با فروكشكردن كرونا و واكسيناسيون كه شرايط كمي
متعادلتر شد ،برگزاري يك مراسم يادبود براي فرد متوفي ،به ياد او بودن و در
فضاي باز قراردادن خانواده و همدلي با بازماندگان ،ميتواند كمكحال باشد.
گروه ديگري كه از كرونا آســيب ديدهاند كســاني هســتند كه نه بهخاطر
ازدستدادن عزيز ،بلكه مشكالت اقتصادي آنها را از پا درآورده و موجب شده
تا تعادل روحي و روانيشــان بههم بريزد و اميد به زندگي را از دست بدهند.
طبيعتا تا جايي كه از عهده ما برميآيد كمكهاي اقتصادي در اين شــرايط
خيلي ميتواند ياريگر اين افراد باشــد اما اگر كمك مالي از توان ما خارج بود
حداقل به لحاظ روحي و رواني ميتوانيم به اين افراد كمك كنيم .شــرايط
اقتصادي جامعه و تورم موجب شــده تا كمكهاي مالي كه از سوي خيران
به افراد بيبضاعت ميشــد هم كاهش يابد و در اين شرايط كرونايي ،زندگي
براي خانوادههاي فقير و بدسرپرست يا بيسرپرست همچنين زنان سرپرست
خانوار بسيار سختتر شود؛ لذا افراد جامعه ،بهويژه كساني كه وضع مالي خوبي
دارند بايد به وضع اقتصادي گروههاي آسيبپذير جامعه توجه خاص داشته
باشند چراكه اين افراد بهعلت فقر و بيپولي مدام در زندگي تحت فشار روحي
و رواني قرار دارند اما بحران كرونا ســختي را بر اين دســته صدچندان كرده
طوري كه ديگر قادر به ادامه زندگي نيستند و قطعا بيتوجهي به نيازهاي اين
بخش جامعه در دوره كرونا به مرور موجب افزايش ناهنجاريها و گســترش
آسيبهاي اجتماعي خواهد شد.
گروه ديگر هم كساني هستند كه خودشــان دچار بيماري شدند و حاال كه از
بيماري فارغ شدهاند ترس كوتاهمدت و ميانمدت ممكن است براي آنها عارض
شود .معموال اضطراب ،دلشوره و عوارض پساكرونا ميتواند در آنها وجود داشته
باشد .كمك به اين افراد هم بيشتر جنبه رواني دارد و همراهي و همدلي افراد
جامعه را ميطلبد ،بهنحوي كه فرد آسيبديده از كرونا احساس پشتگرمي و
پشتوانه داشتن كند .اين نوع حمايت رواني و عاطفي به بازسازي حاالت روحي
و رواني افرادي ازايندست كمك ميكند.
البته در اين مدت خانوادههاي زيادي هم بودند كه همه اين اتفاقات را توأمان
تجربه كردند؛ يعني هم عزيزشــان را از دســت دادند ،هم مسائل اقتصادي
گريبانشــان را گرفت و هم بيمار شــدند و در حال گذراندن دوره نقاهت و
مشكالت پس از بيماري هســتند .كمك به اين افراد واجبتر است و يكي از
راههاي مناسب روحي و رواني آن ساختن فضايي شاد براي باالبردن روحيه
اين افراد اســت .دعوتكردن اين افراد به مهماني البته در فضاي باز و رعايت
پروتكلهاي بهداشتي و شــيوه نامهها ميتواند اين افراد را از فضاي يأس و
نااميدي و غم كه گرفتارش هســتند براي لحظاتي دور كند و آنها را از فضاي
بسته خانه بيرون بكشد كه براي بازســازي روحي و رواني افراد آسيبديده
بســيار كمككننده اســت .دســته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرند
سالمنداني هستند كه در دوره كرونا اندك ارتباطات خود را از دست دادند و
منزويتر شدند؛بهويژه سالمنداني كه تنها زندگي ميكنند و نزديكاني ندارند
كه به نيازهاي روحي ورواني آنها توجه كنند ،درحاليكه جامعه بايد فضاهاي
دورهمي براي حضور اين افراد فراهم كند تا بتوانند خود را كمي بازيابند و اميد
ازدسترفته به ادامه حيات و زندگي را بهدست آورند .استفاده از توانمندي اين
افراد نيز ميتواند اين باور را در آنها ايجاد كند كه احساس مفيدبودن پيدا كنند.
بايد نيازهاي روحي و رواني مادران و همسران نيز كه بهعنوان حامي در خط
مقدم ايستادند و ســكان هدايت خانواده را در ســختترين شرايط بهدست
گرفتند و به جلو پيش بردند مورد توجه جامعه قرار بگيرد ،بهويژه اعضاي اصلي
خانواده؛ چرا كه تمام اين مدت بار مشكالت و رنج و غمها را يكتنه به دوش
كشيدند و دم نزدند اما با فارغشدن از كرونا بايد شرايطي فراهم شود تا بار رواني
و فشارهايي كه روي شانههايشان سنگيني ميكند كمي تخليه شود تا بتوانند
با بازيابي خود دوباره شادي و نشاط را به تكتك اعضاي خانواده تزريق كنند.
به هر حال اين پاندمي بهدليــل همهگيربودن ،رنج ،غم ،اندوه ،افســردگي و
تنشهاي زيادي را از جنبههاي گوناگون به خانوادهها و در كل ،جامعه وارد كرده
كه بايد براي عبور از آن با يكديگر همدل و همراه شويم وگرنه همچنان با يك
جامعه غمزده و افسرده روبهرو خواهيم بود كه سالهاي سال در اين مشكالت
دست و پا خواهد زد و بيشتر در مشكالت مالي و روحي و رواني غرق خواهد شد.
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در حمايت از خانوادههاي شهداي سالمت چه كارهايي
صورت ميگيرد؟

بيش از 300شهيد سالمت

«از  ۳۰۰شهيد مدافع سالمت كادر درمان براســاس آمار ،حدود  ۱۶۰تن
پزشك بودند .متأسفانه هنوز تكليف نيمي از تعداد يادشده ،مشخص نشده
است و حمايتي كه بايد از آنها صورت گيرد ،برقرار نشده».؛ اين را محمدرضا
ظفرقندي ،رئيس سازمان نظامپزشكي ،ميگويد .نگراني اما از اين است كه با
حمايت نكردن از خانوادهها ،پزشكان ديگر انگيزه خود را براي ادامه از دست
بدهند .از اينرو به اعتقاد او شــهداي كادر درمان بايد در اولويت رسيدگي
و حمايت قرار بگيرند .هرچند تعداد درگذشــتگان كادر درمان ،بهگفتهاي
بسيار متفاوت است .نظام پزشكي شهداي مدافع سالمت را عددي و وزارت
بهداشت عددي ديگر ميداند .ظفرقندي اما تفاوت اين عددها را رسيدگي
نكردن پرونده مدافعان سالمت دانسته و گفته است؛«در ستادي كه يك عضو
آن از وزارت بهداشت و عضو ديگر از بنياد شهيد است ،تعيين مصداق شهداي
سالمت انجام ميشود .هنوز بيش از نيمي از اين ۳۰۰پروند ه رسيدگي نشده
و بايد تسريع شــود .ما به خانواده شهداي سالمت ســر ميزنيم و بعضي از
خانوادهها با كمك ديگران زندگي ميكنند .اين موضوع اصال خوب نيست و
بايد دولت حمايت درستي انجام دهد».
كادر درمان بيمه نيستند

بازماندگان
کرونا

خانواده
در موقعيت
شوك شديد

در سوگ بازمانده

آمار غيررسمي حكايت از آن دارد
نگار حسينخاني
كه بيش از 500تن از اعضاي كادر
روزنامهنگار
درمان در همين روزهاي وانفسا و
جنگ با ويروس كرونا جان خود را از دست دادهاند؛ آماري كه از نظر وزارت
بهداشت حدود 400تن اســت .هرچند به شكل رسمي 2ماه پيش 300نفر
اعالم شده و آمار تازهاي پس از آن منتشر نشده است .از اين تعداد نيز 170تن،
پروندهشان تأييد شده كه حين خدمت كرونا گرفتهاند .درحاليكه هنوز به
وضعيت بازماندگان پيشين رسيدگي نشــده ،كرونا پيشتازي كرده و گاه و
بيگاه جان يكي از درمانگران را پس از ديگري سرد ميكند؛ جانهاي از دست
شــدهاي ،بيش از آنچه در روزهاي جنگ از درمانگران ،از دست داده بوديم.
همين نشانه باشد براي آنكه روزي دســتهايي را بهخاطر بياوريم كه براي
تنهايمان جنگيدند .آنها كه بارها با بيماري مبارزه كردند ،اما كم نياوردند و
باز بر بالين بيمار ديگري حاضر شدند .آنهايي كه روزانه گاه ۱۰۰بيمار كرونايي
را ويزيت كردند .پزشكان عمومي ،متخصصان عفوني ،داخلي ،ريه ،بيهوشي
و ...كه با مبتاليان در خطر روبهرو شدند و نهتنها خود ،كه خانوادههايشان را هم
در اين پيكار در معرض خطر قرار دادند .حاال چند صد تن از اين جانها ديگر
در ميان ما نيستند .وزارت بهداشت ،درمان و خدمات پزشكي چه ايدهاي براي
حمايت از اين خانوادههاي عزيز از دست داده دارد؟ قرار است چه كارهايي
صورت گيرد و مطالبه خانوادهها در اينباره چيست؟

این شماره

درنگ

23023630

گپ وگفت با دكتر عزيزاهلل اسماعيل
تاجيك ،روانشناس درباره آسيبهاي
رواني وارد شده به بازماندگان كرونا
تاجیک :نكته قابل
تاملي كه باعث شده
در 2سال گذشته
مرگ ،بهويژه مرگ
ناشي از كرونا
غيرقابل تحمل و از
جنسي ديگر باشد،
نداشتن همراه در
زمان سوگواري است.
بيماران كرونايي عالوه
بر مرگهاي مظلومانه،
تدفين غريبانهاي نيز
دارند .اين در حالي
است كه در گذشته
برگزاري مراسم
تشييع ،خاكسپاري،
مراسم ختم ،هفتم و
چهلم درگذشتگان
منجر به احياي رواني
افراد سوگوار ميشد،
اما شرايط خاص
سوگواري كرونايي،
آالم و دردهاي
خانوادههاي داغدار را
مضاعف كرده است

فقدان و مرگ عزيز همواره دردناك
فتانه احدي
است و دلتنگيهايش از جنسي
روزنامهنگار
ديگر .آنها كه تجربهاش كردهاند
ميدانند كه مصيبتي كمرشكن اســت ،خيلي مواقع دنياي افراد سوگوار و
داغديده چنان تغيير ميكند كه ديگر نميتوانند به حالت قبل خود بازگردند.
حتي بسياري از افراد دچار مشكالت رواني ميشــوند .اما با وجود اين بايد
راهي براي تغيير اين حاالت و رهايي از اين وضعيت پيدا كرد تا سوگ كرونايي
بازماندگان را در درد و رنج فرو نبرد .در اينباره دكتر عزيزاهلل اســماعيل
تاجيك ،روانشناس مواردي را مطرح ميكند كه با هم ميخوانيم.
چرا مرگ ناشــي از كرونا با شوك
همراه است؟

زماني كه كرونا افراد را مبتال ميكند ،قطعا هيچكس
به مرگ فكر نخواهد كرد ،درســت اســت كه اين
بيماري زنگ خطر مرگ را به صــدا درميآورد اما
اطرافيان فرد مبتال با اميدواري بهبودي ،شرايط را
سپري ميكنند .بنابراين وقتي فردي از بيماري كرونا از دنيا ميرود ،بهويژه اگر
جوان باشد ،براي خانواده و اطرافيان قابل باور نيست و باعث شوكه شدن آنها
ميشود و انتظار مرگ ناگهاني را نداشتهاند .اما گاهي افراد بيماري زمينهاي
دارند يا سني از آنها گذشته است و اطرافيان در پس ذهن خود ،مرگ را متصور
ميشوند .در اين حالت خيلي شوكه نميشــوند هر چند در هر صورت فقدان
عزيز از دست رفته دردناك است .به هر ترتيب با از دست دادن فرد ميانسال و
جوان افراد در موقعيت شوك شديد قرار ميگيرند ،اما در هر صورت مرگ را بايد
بهعنوان يك اتفاق طبيعي قلمداد كرد.
آيا ميتوان گفت كه كرونا ،سوگها را هم تغيير داده است؟

موضوعي كه بايد به آن توجه كنيم ،موضوع «چگونه مردن» است .اين ،چگونه
مردن ،بسيار مهم است .اگر خانواده ببينند پدر يا مادر چند سال است با بيماري
دستوپنجه نرم ميكند ،وقتي با مرگ او مواجه شوند ،راحتتر ميتوانند اين
موضوع را بپذيرند .اما وقتي پدر و مادر در صحت و ســامت زندگي ميكردند،
يكآن دچار يك ويروس شده و بعد از يك هفته از دنيا ميروند ،آسيبهاي رواني
شديدي به خانواده وارد ميشود .اين شــكل از مرگ عزيزان و لطمههاي رواني

آن براي بازماندگان ،يك نوع سوگ خيلي خاص را ايجاد كرده كه هنوز نميتوان
اسمي روي آن گذاشت .اين سوگ كه به قشر خاصي اختصاص ندارد و با دغدغهها
و رنجهاي متفاوتي براي افراد همراه است تا مدتها نياز به مطالعه و بررسي دارد.
چه چيزي سوگ اين نوع مرگ را غيرقابل تحمل ميكند؟

بهطور معمول بعد از وقوع مرگ ،اطرافيان جمع ميشوند سرسالمتي ميدهند،
مراسم ميگيرند و حتي بازماندگان متوفي ممكن است از وجود مراسم توأم
باعزت و احترام اجتماعي احساس خوبي پيدا كنند و غم كاهش يابد.
نكته قابل تاملي كه باعث شده در 2ســال گذشته مرگ ،بهويژه مرگ ناشي از
كرونا غيرقابل تحمل و از جنسي ديگر باشد ،نداشتن همراه در زمان سوگواري
است .بيماران كرونايي عالوه بر مرگهاي مظلومانه ،تدفين غريبانهاي نيز دارند.
اين در حالي است كه در گذشته برگزاري مراسم تشييع ،خاكسپاري ،مراسم
ختم ،هفتم و چهلم درگذشتگان منجر به احياي رواني افراد سوگوار ميشد ،اما
شرايط خاص سوگواري كرونايي ،آالم و دردهاي خانوادههاي داغدار را مضاعف
كرده است .در فقدان عزيزان همواره يكي از نيازهاي بازماندگان احساس همدلي
و دوست داشته شــدن براي تخليه هيجانات اســت كه اين فرايند در مراسم
خاكســپاري با گريه كردن در آغوش نزديكان صورت ميگرفت كه اين حس
همدلي در شرايط كرونايي محدود شده است .براي مثال فرد پدر و مادرش را
از دست داده است ،اما كسي را ندارد تا در كنارش مرهمي براي درد جانگدازش
باشد .كسي نيست تا مصيبتش را با او شريك شود .بهويژه در ابتداي دوران كرونا
كه هنوز مردم و حتي مسئوالن خود را نيافته بودند و مردگان كرونايي در شرايط
خيلي خاص دفن ميشدند .همه اين موارد در كنار داغ از دست دادن عزيز بسيار
سخت و غريب بود .احساس غربت و يك احساس شدت غم و اندوه متفاوتتر
از شرايط عادي فرد را دچار بحران ميكند و از اينجا مشكالت آغاز ميشود.
آسيبهاي وارده بر سوگواران در اين دوره به چه صورت است؟

ســوگ پيچيده ،ميتواند آثار جدي و مخربي بر زندگي شــخصي ،اجتماعي
و فعاليتهاي شــغلي فرد بگذارد .انگار ديگر نميتواند آن فرد ســابق شود.
خطاهايش در فعاليتهاي شغلياش زياد ميشود ،حواسش سر جايش نيست،
حتي گاهي تمايل بهخودكشي پيدا ميكند .اين سوگ پيچيده حتي ميتواند
بعد معنوي زندگي فرد را هم تحتالشــعاع قرار دهد.خانوادههايي كه دچار
اختالل سوگواري و بيماريهاي افسردگي شــدهاند بايد تحت حمايتهاي
روانشناختي نهادهاي خاص و مراكز مشاوره و روانشناسي قرار بگيرند اما اين

وظيفه هنوز بر زمين مانده اســت .چنانچه مشاورههاي سوگ و روانشناختي
بموقع به خانوادههاي متوفي كه نياز به مداخله درماني دارند ،ارائه نشود اين
افراد دچار آسيبهاي ديرپا و افســردگيهاي پس از سوگ خواهند شد .در
بسياري از مواقع افراد حالتهاي سايكوتيك پيدا ميكنند و ممكن است دچار
به همريختگي موقت رواني شوند كه به مشاور و روانشناس نياز پيدا ميكنند.
در چنين وضعيتي بايد چه اقدامي انجام داد تا كمي از اين درد
كاهش يابد؟

در شرايطي كه فرد سوگوار تنهاست فشار مضاعفي را تحمل ميكند .در چنين
مواقعي بايد براي افرادي كه سوگوار هســتند بهدنبال چارهانديشي و راههاي
جايگزين بود .برگزاري مراســم مجازي نيز ميتواند استرس و فشار را كاهش
دهد .فضاي مجازي بستر مناســبي براي كاهش آالم خانوادههاي سوگوار در
شرايط كنوني است و همدردي با خانواده متوفيان از طريق گروههاي خانوادگي،
شبكههاي مجازي و قرائت قرآن و فاتحه به كاهش اندوه افراد سوگوار كمك
ميكند .براساس قاعده روانشناسي وجود مراودات و همراهي در مواقع فشار،
نقش حمايتكنندگي دارد .اين همراهي را شايد نشود بهدليل محدوديتهاي
كرونايي در عالم واقع انجام داد اما ميشود فضاي مجازي را جايگزين كرد تا درد
و غم را با ديگران شريك شد.
فرد سوگوار و داغديده را چگونه ميتوان به آرامش دعوت كرد؟

شيوههاي درماني بيشتر درمانهاي شناختي ،رفتاري است كه به كمك آن،
روي باورهاي معيوب عزاداران كار ميكنيم .وقتي فرد ميگويد كه «عزيز ما
كه انسان خيلي خوبي بود و آنهمه براي همه زحمت ميكشيد ،چرا اينطور
از دنيا رفت؟ يعني خدا دوستش نداشت؟» به او نشان ميدهيم اينها باورهاي
صحيحي نيست بلكه باورهاي تحريفيافته است .با مرور خاطرات ،به او كمك
ميكنيم مقاطع و اتفاقاتي در زندگي را به ياد بياورد كه نشان ميدهد خدا آن
متوفي را دوست داشته .بهطور كلي يكي از مشكالت ما اين است كه چيزهايي
را كنار هم ميچينيم و از آن نتيجه اشتباه ميگيريم .با خودمان ميگوييم كه
«اگر عزيز ما در اثر ابتال به كرونا از دنيا رفت ،پس خدا او را دوســت نداشت يا
ميخواست او را تنبيه كند ».اين اتفاق به اين دليل رخ ميدهد كه موضوع را
شخصيسازي ميكنيم و خيال ميكنيم اين ماجرا فقط براي ما اتفاق افتاده.
اينجا ما كمك ميكنيم براي فرد يادآوري شود كه بيماري ،يك مسئله طبيعي
براي تمام انسانهاست.

دست خالي بازماندگان

دريغ از كوچكترين تسلی

كم نيســتند خانوادههايي كه پدران آنها از دست
رفتهاند و حاال مادري باقي مانــده كه پيش از اين
شغلي نداشته .متأسفانه سياستگذاران فكر اينجا
را نكردهاند .وامهاي خــرد ،پرداخت بيمه بيكاري،
غرامت به آسيبديدگان و ...كمكي به بازماندگاني
كه سرپرســت خانواده خــود را از دســت دادهاند
نميكند و اگر اين سرپرســت جوان و ميانسال هم
بوده باشد كه كار ســختتر ميشود چراكه ميزان
مستمري دريافت شــده از تامين اجتماعي عموما
بهخاطر سالهاي كمي كه متوفي حق بيمه پرداخت
كرده ،بسيار ناچيز است .بيم ه تامين اجتماعي تنها
به سالهاي ثبتشده در كارنامه متوفي فكر ميكند
و هيچ سياست حمايتياي براي اين اقشار در نظر
نگرفته است .اين در حالي است كه از اسفند  1398تا
فروردين3813 ،1400نفر از بيمهشدگان سازمان
تامين اجتماعي بهدليل ابتال به كرونا جان خود را از
دســت دادهاند و بهگفته حبيباهلل مسعوديفريد،
معاون اجتماعي ســازمان بهزيســتي تعداد زنان
سرپرست خانوار بهدليل جانباختن همسرانشان
در دوره كرونا افزايش پيدا كرده است۳۰ .هزار زن
سرپرست خانوار پشت نوبت برقراري مستمرياند.
استنباط بهزيستي هم به استنباط ما نزديك است:
تعداد اين افراد ابتدا بهدليل فوتهاي ناشي از كرونا
و نابساماني اوضاع اقتصادي افزايش پيدا كرده است.
قانون هست و دغدغه نه

اصل ۲۹قانون اساســي احتماال بــه همين روزگار
فكر كرده اســت؛ به روزگاري كه عدهاي بيگناه،
قرباني يك پاندمي شــده و حق حيات و آســايش
آنها مخدوش شود .اصل 29قانون اساسي ميگويد:
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي،
بيــكاري ،پيــري ،ازكارافتادگي ،بيسرپرســتي،
درراهماندگي ،حوادث و ســوانح ،نيــاز به خدمات

بهداشتي -درماني و مراقبتهاي پزشكي بهصورت
بيمه و ، ..حقي اســت همگاني .دولت موظف است
طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي
حاصل از مشــاركت مردم ،خدمات و حمايتهاي
مالي فوق را براي تكتك افراد كشــور تامين كند.
اما امروز تنها خدمتي كه به بازماندگان فردي كه از
ت مي شود
كرونا جانش را از دست دادهاست ،پرداخ 
مستمري بيمه اوست؛ آنهم تنها به اندازه سالهايي
كه حق بيمه پرداخت كرده اســت .اگر سرپرست
خانواده ،جوان يا ميانســال باشد و سالهاي كمي
فرصت پرداخت حق بيمه پيدا كرده باشــد ،تقريبا
دســت خانوادهاش خالي ميماند .زنان اصليترين
قربانيان اين بيتدبيري هســتند؛ بهخصوص آنها
كه نقش مادري را انتخاب كرده و خانهدار بودهاند
و حاال بايد ناگهان به فكر شــغلي باشند كه بتوانند
بهاندازه پيش از اين واقعــه تلخ براي گرداندن امور
خانه ،درآمد كســب كنند .بدون اينكه سابقه كار
داشته باشند.

در ابهام بحران

آماري از تعداد سرپرستاني كه جانشان را از دست
دادهاند در دست نيست .اما مدتي پيش حبيباهلل
مسعوديفريد ،معاون اجتماعي سازمان بهزيستي،
برآورد كرده اســت كه  ۵۱هزار كودك ،پدر يا مادر
خود را در اثر كرونا از دســت دادهاند اما سيســتم
حمايتي ما بهگونهاي نيست كه هر كودك يتيمي
را تحت پوشش قرار دهيم .از سوی دیگر بررسيها
نشان ميدهد كه درحال حاضر در ميان بازماندگان
قربانيان كرونا ،عــاوه بر كــودكان ،زنان دومين
گروهياند كه بهشدت از مرگهاي كرونايي آسيب
ديدهاند .اكنون ۳۰هزار زن سرپرست خانوار پشت
ي قرار گرفتهاند كه بهنوبهخود
نوبت برقراري مستمر 
نوعي ركورد محسوب ميشود.
پاسخ تامين اجتماعي چيست؟

تابســتان امســال تامين اجتماعي اعالم كرد كه
شــيوههاي حمايتي خودش را دارد و از فوت افراد

چتر حمايتي دولت بايد بر سر بازماندگان باشد

برش

عطيه ازجمله دانشجويان پزشــكي بود كه حين خدمت و انجام وظيفه در
بيمارستان حدود دوماه پيش بر اثر ايســت قلبي درگذشت .او ،هوشبري
خوانده بود و دانشــجوي فعالي بود .به روايت نزديكانش زمان زيادي را در
محل كار خود ميگذراند ،خيليها پس از انتشار خبر درگذشت عطيه ،فشار
كاري وارده بر كادر درمان را علت اين مرگ دانستند .خانواده اما ميگويند
علت مرگ به آنها ايست قلبي اعالم شده و دقيقا نميدانند چه اتفاقي براي
دخترشان رخ داده .پدر عطيه كه جانباز 8سال دفاعمقدس بود9 ،ماه پيش
بهعلت كرونا جان خود را از دست داد و اين خانواده پس از مرگ دخترشان
شــرايط روحي خوبي ندارد .اين در حالي اســت كه پس از مرگ او ،حتي
تسالهاي كوچك از سوي دانشگاه ،محل خدمت و وزارت بهداشت دريغ شده
و كمترين كاري كه ممكن است در چنين مواقعي از ارگان يا نهاد مربوطه سر
بزند مانند فرستادن دسته گل و ...انجام نشده است .يكي از خويشان نزديك
اين خانواده ميگويد«:مادر عطيه با فقدان همسرش و مرگ ناگهاني دخترش
شرايط روحي مساعدي ندارد .هنوز پس از 2ماه وضعيت روحي بازماندگان
اين خانواده كه مادر و خواهر عطيه هستند ،بهتر نشده .درحاليكه كمترين
قدرداني و تســلی از سمت وزارت بهداشت يا بيمارســتان محل خدمت او
ميتوانست خانوادهاش را دلگرم كند».
خانــواده عطيه نيز ماننــد بســياري از خانوادههاي كادر درمــان ،پس از
مرگعزيزانشــان روزهاي ســختي را ميگذرانند .از یک سو داغ سنگين
از دست دادن و از ســوي ديگر مشكالتي چون اجارهنشــيني و تنگناهاي
معيشــتي؛ امري كه نه شايسته نام شهداســت و نه خدمتگزاران مردم در
شرايط و روزهاي سخت.

آماري از تعداد
سرپرستاني كه
جانشان را از دست
دادهاند در دست
نيست .اما مدتي
پيش حبيباهلل
مسعوديفريد ،معاون
اجتماعي سازمان
بهزيستي ،برآورد
كرده است كه  ۵۱هزار
كودك ،پدر يا مادر
خود را در اثر كرونا
از دست دادهاند اما
سيستم حمايتي ما
بهگونهاي نيست كه
هر كودك يتيمي را
تحت پوشش قرار
دهيم چراكه سيستم
حمايتي اين سازمان
بهگونهاي است كه فقط
ميتواند كودكاني را
كه پدر يا مادر خود
را از دست دادهاند
درصورتي كه فاقد
سرپرست مؤثر باشند
و به شرط قبولي در
«آزمون وسع» كه
نشان ميدهد آنها
«نيازمند» هستند،
تحت پوشش قرار دهد

تقريبا هيچ حمايتي از بازماندگاني كه بر اثر كرونا سرپرست
مائده اميني
خانوادهشان را از دست دادهاند ،نميشود .آسيبهاي كرونا به
روزنامهنگار
جامعه ،هزار و يك چهره دارد .اگر آسيبهاي روحي كه منجر
به انزوا،افسردگي ،گوشهگيري و ...در بهبوديافتگان ميشود را كنار بگذاريم ،به خشم ،خأل عاطفي
و ترس در آنها ميرسيم كه عزيزي را در نبرد با اين ويروس از دست دادهاند و حتي نتوانستهاند براي
او ســوگواري كنند .از همه اينها كه بگذريم با چهره بيرحمتري از اين ويروس روبهرو ميشويم؛
سرپرستهاي خانواري كه از دست رفتهاند و بازماندگانشان حاال درگير بحران مالي شدهاند .اين
بحران وقتي تشديد ميشود كه در يك خانواده ،نانآور خانه از دست رفته باشد و والد باقيمانده حاال
بايد براي خود به سرعت كاري دستوپا كند تا بتواند روزگار خود و فرزندانش را بگذراند كه بهواسطه
فرهنگ غلط جاافتاده ،طيف زنان آسيبديده در اين ميان گستردهتر است.

عكس :همشهری /علیرضا طهماسبی

رويا پورابوالقاسم ،پزشك عمومي است .او يكسال است كه همسر خود را
بهعلت بيماري كرونا از دست داده .دكتر علياكبر آقابابايي ،از متخصصان
كودك ،يكسال پيش درگذشت و نام شهيد را به پاس همه زحماتش براي
حفظ جان انســانها از آن خود كرد .حاال پس از يكسال اما نه بنياد شهيد
و نه وزارت بهداشــت هيچ خدماتي براي اين خانواده درنظر نگرفته است.
پورابوالقاســم ميگويد« :بســياري از خانوادههاي داغداري را ميشناسم
كه يكي از اعضاي خود را در اين دوره از دســت دادهاند .شرايط اما براي آن
دسته كه مرد خانواده پزشك بوده ،بيمه نداشته و همسرش خانهدار است،
سختتر ميگذرد .اين دسته از خانوادهها در تامين معيشت خود دچار مشكل
شدهاند .جداي از اينكه خانوادهها نياز به حمايت رواني دارند كه در اين مدت
چندان مورد توجه قرار نگرفته ،همسر من خود بيمه تامين اجتماعي بود و
حاال ما ميتوانيم از حقوق 3ميليون و 800هزار توماني او پس از درگذشتش
استفاده كنيم ،اگرنه وزارت بهداشت هيچ برنامهاي در اينباره نداشته است.
اين مشــكل اكثر پزشكان اســت كه از خدمات بيمهاي برخوردار نيستند.
شايد فقط 5درصد از جامعه پزشكان اســتخدام باشند و بيمهشوند .زماني
اين مسئله ناراحتكننده اســت كه در وقت بيماري و ...يك پزشك توانايي
تامين دارو و درمان خود را هم ندارد .انتظار ميرود وزارت بهداشت پوشش
معيشتي براي اين خانوادهها درنظر بگيرد .بعضي پزشكان مثل همسر من،
خود را از طريق درمانگاهي بيمه كرده بودند و حاال از حقوق حداقلي بهرهمند
ميشــوند .خيليها همين امكان اندك را هم ندارند و خانواده پس از آنها-
خصوصا اگر سرپرست خانوار بوده باشد -درآمدي ندارد .خالف تصور جامعه
كه پزشكان را متمول ميدانند ،بايد بگويم چنين تصوري درست نيست .من
هماكنون مشغول كار هستم و ميتوانم خانوادهام را تامين كنم ،اما معيشت
خانوادههاي ديگر در خطر است و بايد تامين شود».

از خانوادههايي كه سرپرست خود را بهواسطه شيوع كرونا از دست
دادهاند و دچار بحران معيشتي شدهاند ،حمايتي صورت نميگيرد

اصل 29قانون اساسي بهخوبي وظايف دولت
جواد سهاميان
را در برابر مردم تبيين كرده اســت .همه
كارشناس بيمه
آنها كه در اين جامعه هستند بايد از لحاظ
اجتماعي تامين شوند و نبايد چتر حمايتي دولت در شرايط بحراني از سر
آنها برداشته شود .اما حدود حمايت مالي براساس ابزارها و منابع موجود
تعيين ميشود .دولت هم با توجه به محدوديتهايي كه دارد براساس قانون
بودجه و ميزان اعتباري كه در اختيار دارد ميتواند خدمات ارائه دهد و اين
كار در اين روزها كه بهخصوص دولت با فقر درآمدي و كمبود منابع مواجه است ،سختتر شده .در چنين
شرايطي دولتها بايد اولويتبندي كنند .براي مثال اولويت اول دولتي كه درگير پاندمي شده و مرگ به
افراد جامعهاش بسيار نزديك است بايد درمان و بهداشت باشد و صرفهجويي در بودجه هم حتي بايد در
اين مسير انجام شود .درواقع بازماندگان كرونا كه تمكن مالي ندارند بايد حتما مورد حمايت واقع شوند و
سازوكاري براي اين موضوع حتما بايد درنظر گرفته شود .البته آن دسته از خانوادههايي كه تمكن مالي
دارند بهتر است با خريد بيمههاي عمر از آسيبهاي احتمالي جلوگيري كرده و نسبت به آينده تضمين
ايجاد كنند اما اين عالج واقعي نيست .آحاد مردم بايد تحت عدالت اجتماعي قرار بگيرند و رسانهها
بايد بهعنوان ركن چهارم دمكراسي ،رسيدگي به بازماندگان با نگاه عدالت محور را از دولت طلب كنند.

بهواسطه كرونا منتفع نميشود .اين سازمان توضيح
داد كه از زمان شيوع كرونا تاكنون بيش از ۱۰۰هزار
نفر از هموطنــان عزيزمان را از دســت دادهايم و
طبيعتا هر تعداد از اين فوتشدگان كه از اعضاي
خانواده بزرگ تامين اجتماعي باشــند ،پرداخت
مســتمري به خانواده آنان برعهده سازمان تأمين
اجتماعي قرار گرفته است .اين سازمان همچنين
تأكيد كرده اســت كه كاهش اشــتغال ،مشكالت
اقتصادي بنگاهها و افزايش متقاضيان بيمه بيكاري
باعث كاهش منابع حق بيمه و افزايش هزينههاي
سازمان تامين اجتماعي شده است و اين سازمان
ادعا میکند از شرايط كنوني نفعي نميبرد .اين در
حالي است كه اين سازمان به هر علتي از بازماندگان
ازدســترفته هيچ حمايتي نكرده است و تنها به
پرداخت بيمه بيكاري به بعضي از بيكارشــدههاي
روزگار كرونايــي و در بعضي موارد بــه پرداخت
غرامت به بيماران بســتري قناعت كرده اســت.
براي مثال مصطفي ســاالري مديرعامل سازمان
تأمين اجتماعي گفته است كه بيمهشدگان تأمين
اجتماعي كه تســت كروناي آنان مثبت باشــد،
اطالعات آنان از طريق ستاد ملي مقابله با كرونا به
ســازمان تأمين اجتماعي اعالم ميشود و سازمان
تأمين اجتماعي غرامت دستمزد ايام بيماري آنان
را براي مدت دوهفته بهحساب آنان واريز ميكند
بدون اينكه نيازي به ثبت درخواست از سوي اين
افراد باشد.و همچنين تا پايان سال گذشته براساس
آمارها بيش از يكميليون و  ۲۵۰هزار نفر بهدليل
شيوع كرونا از كار بيكار شــده و مشمول دريافت
بيمه بيكاري شناخته شدند .اما آيا تنها يك ميليون
و 250هزار نفر شغلشان را از دست دادهاند؟ تكليف
آنهايي كه جانشان از دســت رفته و خانوادهشان
حمايت مالي خود را ،سرپرســت خود را از دست
دادهاند ،چه ميشود؟
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حمايت از بازماندگان كرونا زير سايه محدوديتها

نهادهاي غيردولتي در كشورهاي مختلف چه ايدههايي
براي مواجههسازي بازماندگان با غم فقدان دارند؟

مدير سهمؤسسه غيردولتي در گفتوگو با همشهري از دسترسينداشتن به اطالعات خانواده بازماندگان كرونا و منابع مالي محدود
بهعنوان مشكلي اصلي در كمكرساني منسجم نام بردند
لیال شریف
روزنامهنگار

در نقطه شــروع كرونا ،درســت همان زماني
كه بســياري گمان ميكردند اين ويروس تنها
براي چندمــاه دوام مــيآورد و با آمدن فصل
گرما ديگر خبري از كرونــا نخواهد بود ،كمك

به آسيبديدگان كرونا آسانتر انجام ميشد.
در آن زمان هنوز خبري از مشكالت اقتصادي
و روحي كرونا نشده بود و همه تمام تالش خود
را ميكردند تا مســير را براي حركت كرونا و
مشكالتش سخت كنند .در آن زمان نهادهاي
غيردولتي نيز در حد وسع خود وارد ميدان شدند
و باري از دوش آسيبديدگان كرونا برداشتند.

هرچند افزايش تلفات كرونا و شدتگرفتن تورم
موجب شد تا نهادهاي غيردولتي نيز در مسير
كمكهاي خود با مشــكالتي مواجه شوند اما
هنوز هم اين نهادها از پاي ننشستهاند و با تكيه
بر منابع محدود مالي خود در ميدان حمايت از
بازماندگان كرونــا نقشآفريني ميكنند .براي
بررسي وضعيت نهادهاي غيردولتي در رابطه با

حمايت از بازماندگان كرونا نظر سه چهره فعال
در اين حوزه را جويا شديم .از نظر اين سه فعال
اجتماعي ،در دسترسنبودن اطالعات مربوط به
خانوادههايي كه فردي را بهدليل كرونا از دست
دادهاند ،مشكلي جدي در مسير فعاليت نهادهاي
غيردولتي است كه به همكاري نهادهاي دولتي
نياز دارد.

توان محدود نهادهاي غيردولتي براي حمايت از كودكان آسيبديده كرونا
عقيل عزتي

ي كودكان
مديرعامل مؤسسه توانمندساز 

نبــود آگاهــي كافــي از امكاناتي كه
بازمانــدگان ميتواننــد دريافت كنند،
يك مشكل اساســي در اين حوزه است
كه نياز به حضور فعال نهادهــاي غيردولتي دارد .بهعنوان مثال ما
بارها با خانوادههايي مواجه شدهايم كه كمترين اطالعاتي در رابطه
با دفترچه سالمت همگاني داشتند و بهواسطه يك نهاد غيردولتي
توانستند به امكانات الزم دست پيدا كنند .در واقع فقر ارتباطي و
اطالعاتي در ميان بازماندگاني كه در روستاها و شهرهاي كوچك
زندگي ميكنند ،وجود دارد و نهادهاي غيردولتي ميتوانند بهعنوان
واسطه اطالعرساني وارد ميدان شــوند و خدماتي كه در ساختار
دولتي وجود دارد را به اين دسته از افراد اطالع بدهند.
اكنون بيش از 51هزار كودك ،پــدر يا مادر خود را بهدليل كرونا از
دست دادهاند ،شايد چند  NGOبتوانند به چند كودك و خانواده
آنها كمك كنند اما اگر بخواهيم به شكل ساختارمند در مسير حل
مشكل اين افراد قرار بگيريم ،نيازمند شناسايي ظرفيتهاي موجود

دولتي هستيم .مشكل اين است كه ساختارهاي دولتي ظرفيتي را
ايجاد ميكنند اما بهجاي آنكه به سراغ بازماندگان نيازمند بروند،
منتظر مراجعه اين افراد ميمانند و رونــد ارائه خدمات معموال به
كندي پيش ميرود.
بايد قبــول كنيم كه تــوان نهادهاي غيردولتي بــراي حمايت از
بازماندگان كرونا محدود است و تنها يكسري فعاليتهاي محدود
را ميتوانند پيش ببرند .در همين راســتا ما شــاهد بوديم كه اين
نهادها در حوزه حمايتهاي روحي ،مشــاوره و تهيه اقالم فعاليت
كردهاند اما از نظر مــن وظيفه اصلي نهادهــاي غيردولتي را بايد
در گوشــزد كردن وظايف نهادهاي دولتي خالصه كرد چراكه اين
نهادهاي دولتي هستند كه در اين بحران اقتصادي از توانايي كافي
براي حمايت از كودكاني كه والدين خود را بهدليل كرونا از دست
دادهاند ،برخوردارند .نهادهاي غيردولتي با توجه به امكانات موجود،
ميتوانند عده محدودي از كودكان آســيبديده بهدليل كرونا را
پوشــش دهند و حمايت 51هزار كودك كه پدر يا مادر خود را از
دست دادهاند ،از توان نهادهاي غيردولتي خارج است .اگر بخواهيم
واقعگرايانه به اين موضوع نگاه كنيم بايد بگوييم كه هرچند نهادهاي
غيردولتي با تمام توان از كودكان آسيبديده كرونا حمايت ميكنند

مشاوره رايگان؛ راهي براي كاهش فشار رواني بازماندگان
ليال ارشد

مديرعامل مؤسسه خانه خورشيد

ازدستدادن اعضاي خانواده ،سختيها
و ســوگ متفاوتي را در دوره كرونا به
افراد تحميل كــرد .زماني كه عضوي
از خانواده كه بار اقتصادي خانواده را بر دوش داشت ،از دست
ميرود ،بدون شــك شــرايط براي مادر خانواده ســختتر از
ساير اعضا خواهد شــد .در شــرايطي كه تورم هر روز افزايش
پيدا ميكند اگر مادر خانواده شــغلي نداشــته باشد ،مسائل
خانواده بسيار پيچيده و بغرنج خواهد شد ،به همين دليل نياز
به حمايتهاي خاص براي ايندســته از بازماندگان احساس
ميشود.
تجربه كرونا در مدت اخير به ما نشان داده است كه بازماندگان،
از سوگواري جمعي محروم ميشــوند و افراد در تنهايي بايد با
اتفاقي ناگــوار در زندگي خود كنار بيايند .زنــان و مرداني كه
همسر خود را در اين دوران از دســت دادهاند بايد خأل عاطفي
ايجادشده را مديريت كنند و از سوي ديگر اگر خانواده فرزندي
دارد ،آن پدر يا مادر خود را موظــف ميداند كه در كوتاهترين
مدت و بهتنهايي نقطه پاياني براي ســوگواري خود بگذارد تا
سكان خانواده را بهدست گيرد.
اين شرايط نامناســب اقتصادي و روحي ،مســير دشواري را
پيشروي خانوادههاي بازماندگان قرار ميدهد و در اين ميان
اســت كه ما نيازمند نقشآفريني نهادهاي غيردولتي در كنار

نهادهاي دولتي براي حمايت از چنين خانوادههايي هســتيم.
ما نياز داريم تا امكانات خاصي براي خانوادههايي كه سرپرست
خود را از دســت دادهاند ،درنظر بگيريم و در مســير حمايت
اقتصادي ،راهكاري مســتمر را پيشروي اين افراد قرار دهيم.
اين كمك ميتواند شامل تأمين هزينههاي درماني و اجتماعي
يا حتي كمكهزينه زندگي روزمره باشــد .چنيــن اقدامات
كمككنندهاي تا حدي موجب ميشــوند تا آن فشار حاصل
از سوگ قابلكنترل شود و از ســوي ديگر بازماندگان نيز خود

و فعاليتهايي همچون مشــاوره و حمايت تحصيلي و مالي را در
فهرســت فعاليتهاي خود قرار دادهاند اما اين كمكها بهمعناي
پوشش كامل نيازها نيست.

را در تنگناي اقتصادي تصور نميكنند و امكان بيشتري براي
حمايت عاطفي از يكديگر دارند .اگــر بخواهم از نحوه فعاليت
تشكلهاي غيردولتي در اين حوزه صحبت كنم بايد بگويم كه
اين مجموعهها نگاه خاصي به سالمت روان بازماندگان داشتند
و مؤسسه ما نيز تالش كرد تا با ارائه مشاورههاي رايگان ،باري را
از دوش بازماندگان بردارد و تا حدودي غم افراد را كاهش دهد.
از ســوي ديگر برخي از نهادهاي غيردولتي در مســير تأمين
هزينههاي مسكن بازماندگان كرونا گام برداشتند و مبلغي را
بهصورت ماهانه و در حد تــوان خود به اين خانوادهها پرداخت
كردند .توجه به فرزندان خانوادههايي كه عزيزي را در كرونا از
دست دادهاند در دستور كار برخي از نهادهاي مدني قرار گرفته
است و ما تالش ميكنيم با ارائه مشــاوره و بستههاي حمايت
تحصيلي ،همچون معلم خصوصي و لوازم التحرير ،فضا را براي
بازگشت اين كودكان به زندگي عادي مهيا كنيم.
اما بايد قبول كرد كه نهادهاي غيردولتي نيز با توجه به شرايط
اقتصادي و تورم ايجاد شــده ،بيش از پيش با محدوديتهاي
مالي روبهرو هستند و اين شرايط بر نحوه كمكرساني و عملكرد
آنها اثر گذاشته است .نبايد توقع داشت كه اين نهادها ،يكتنه
در نقش حامي بازماندگان كرونا ظاهر شــوند .ما در سالهاي
اخير با اين مشــكل مواجه شــدهايم كه حاميان ،تــوان ارائه
كمكهايشان در سطح چند سال گذشته را ندارند.
بنابرايــن نهادهاي مدنــي ميتواننــد در مســير حمايت از
بازماندگان قرار بگيرند اما براي حمايت ساختارمند اقتصادي،
نيازمند ورود نهادهاي دولتي هستيم.

دردسترسنبودن اطالعات بازماندگان ،مانع كمك رساني مسنجم شد
حسن موسوي چلك

رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران

كرونا عــوارض مختلفي را بــه جامعه
تحميل كرد ،در اين ميــان افرادي نيز
نزديكان خود را از دست دادند .تجربه به
ما نشان داده است كه آسيب كرونا با توجه به سطح اقتصادي افراد
متفاوت است .در اين حوزه نقش نهادهاي دولتي و غيردولتي براي
كاهش مشكالت اقشار آسيبپذير بسيار قابلتوجه است.
تاكنون بيش از 120هزار و 600نفر جان خــود را بهدليل كرونا
از دســت دادهاند و اين آمــار حرفهاي ناگفته بســياري دارد
و يكي از ايــن حرفهاي ناگفتــه مربوط بــه خانوادههاي اين
درگذشتگان اســت .در گام اول حاكميت بايد چند كار را انجام
ميداد؛ جمعآوري اطالعات اين خانوادهها و ارتباط با آنها برعهده
حاكميت اســت .در ماههاي ابتدايي فراگيري كرونا و زماني كه
نزديك به 3هزار نفر جان خود را بهدليل كرونا از دست داد ه بودند،
ما بهعنوان انجمن مددكاران اجتماعي ايران ،نامهاي را خطاب به
وزير سابق بهداشت و درمان نوشتيم و در جلسه با رئيسجمهور
نيز بر اين نكته تأكيد كرديم كه برقــرار ارتباط با اين خانوادهها
ضرورت دارد .ما حتي اعالم كرديم كه با اجازه دولت ،شماره اين
خانوادهها در اختيار شعبههاي انجمن در سراسر كشور قرار گيرد
و از اين طريق امكان برقراري ارتباط به شــكل سازماندهيشده
ممكن شود و ما بتوانيم در يك بازه زماني كوتاه خدمات مناسب
را ارائه كنيم .برقراري ارتباط نهادهاي غيردولتي با خانوادهها به
چند دليل ضروري بود و هست ،بازماندگان كرونا بهدليل شرايط
خاص نتوانستند آيين سوگ را برگزار كنند و اين وضعيت جديد
مانع از اين شد تا افراد فشارهاي روحي خود را كاهش دهند ،به
همين دليل در ميان بازماندگان كرونا ،افراد نيازمند به مشــاوره
سوگ وجود داشت.

برخي از افراد نيز بهدليل كرونا ،سرپرست خود را از دست دادهاند
يا كودكي يتيم شده است ،اگر اين افراد سرپرست مؤثري نداشته
باشند ،نيازمند يكســري حمايتها مانند پيگيري براي برقرار
مستمري بازنشستگي هستند.
در اين ميان افرادي هم سرپرست خانواده خود را از دست دادند
اما اين فرد از بيمه برخوردار نبوده است ،بدون شك بازماندگان
اين افراد بايد به سازمانهاي ارائهكننده حمايتهاي اجتماعي
ارجاع شــوند .در اين بخش نيز نيازمند تســريع در مسير تحت
پوشش قراردادن افراد يا ارائه مستمري هستيم .در اين ميان نبايد
فراموش كرد كه برخي از اين خانوادهها نيازمند حمايت مستمر
هستند و نبايد رها شوند.
بنابراين برقراري ارتباط با خانوادهها و برنامهريزي متناسب با شرايط
خاص آنها ،نيازمند دسترســي نهادهــاي غيردولتي به اطالعات
منسجم است؛ اطالعاتي كه تنها با پشتيباني سازمانهاي دولتي
قابلدسترس است .سازمانهاي غيردولتي در دوران كرونا از همان
روزهاي اول در كنار دولت فعاليت كردنــد و در حوزه بازماندگان
بهدليل آنكه امكان برقراري ارتباط بهصورت نظامند ميسر نشده بود،
ما شاهد بوديم كه نهادهاي غيردولتي بهصورت جسته و گريخته
به حمايتهاي مالي و روحي از بازماندگان كرونا پرداختند .در واقع
من بهعنوان رئيس انجمن مددكاري اجتماعي نديدم كه به شكل
نظاممند از ظرفيت نهادهاي غيردولتي اســتفاده شود .اطالعات
بهدرستي در اختيار اين نهادها قرار نگرفت تا جمعيت گستردهتري
مورد حمايت قرار بگيرند.
بهطور معمول ســازماندهي مديريــت بحران براي اســتفاده از
سازمانهاي غيردولتي و انجمنهاي صنفي در اين حوزهها چندان
قوي نيست و درواقع دسترسي نداشــتن به اطالعات بازماندگان
كرونا موجب شد تا هر نهاد غيردولتي براساس اطالعات پراكندهاي
كه از اين افراد بهدســت ميآورد ،دســت به كمكهاي مختلفي
بزند؛كمكهايي كه بهدليل نبود اطالعــات ،نميتوانند نظاممند

باشند .تكميل اطالعات نزديك به 130نفر با تكيه به سازمانهاي
دولتي عريض و طويلي كه داريم ،كار چندان ســختي نبود و حتي
موجب اعتمادسازي مردم نســبت به نهادهاي دولتي و غيردولتي
ميشد اما اين خواسته مورد توجه قرار نگرفت.
در يكماه اخير كميتهاي با مسئوليت كميسيون اجتماعي مجلس
براي پيگيري اين موضوع تشكيل شده است و از چند انجمن براي
مشورت دعوت به عمل آمده است اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده.
اين كميته با هدف حمايت از بازماندگان و خانوادههايي كه از كرونا
از نظر مالي و جاني تأثير پذيرفتهاند ،تشكيل شده است.
نبايد فراموش كرد كه فعاليتهاي انجمن بهصورت فردي اثرگذار
است اما واقعيت اين است كه گستره نيازها بهمراتب گستردهتر از
اين است كه با ارائه خدمات جزيرهاي بتوان بهطور كلي مشكالت
را حل كرد.
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عزتي:
بايد قبول كنيم
كه توان نهادهاي
غيردولتي براي
حمايت از بازماندگان
كرونا محدود است
و تنها يكسري
فعاليتهاي محدود
را ميتوانند پيش
ببرند .در همين راستا
ما شاهد بوديم كه
اين نهادها در حوزه
حمايتهاي روحي،
مشاوره و تهيه اقالم
فعاليت كردهاند اما از
نظر من وظيفه اصلي
نهادهاي غيردولتي را
بايد در گوشزدكردن
وظايف نهادهاي
دولتي خالصه كرد
چراكه اين نهادهاي
دولتي هستند كه در
اين بحران اقتصادي
از توانايي كافي براي
حمايت از كودكاني كه
والدين خود را بهدليل
كرونا از دست دادهاند،
برخوردارند

موسوي چلك:
بهطور معمول
سازماندهي مديريت
بحران براي استفاده
از سازمانهاي
غيردولتي و
انجمنهاي صنفي در
اين حوزهها چندان
قوي نيست و درواقع
دسترسي نداشتن به
اطالعات بازماندگان
كرونا موجب شد تا
هر نهاد غيردولتي
براساس اطالعات
پراكندهاي كه از
اين افراد بهدست
ميآورد ،دست به
كمكهاي مختلفي
بزند؛كمكهايي كه
بهدليل نبود اطالعات،
نميتوانند نظاممند
باشند

بيش از پنجميليون نفر در سرتاســر جهان
سميرا رحيمي
بهدليل ابتال به كوويد19-جــان خود را از
روزنامهنگار
دست دادهاند .در كمتر از 2سال ،ميليونها
انســان ،عزيزان خود را از دســت دادند و به لطف همهگيري مجبور به
تحمل فشــار رواني شديد ناشــي از اندوه و غم از دست دادن عزيزان و
مواجهه با مرگ شدند .عالوه بر اين ،تعطيلي كسبوكارها و قرنطينههاي
طوالنيمدت بهويژه در كشــورهاي فقير ،انســانها را از نظر اقتصادي
هم تحت فشار قرار داد و بســياري از خانوادههاي محتاج در اين دوران
محتاجتر شدند.
اگرچه تعــدادي از دولتها بهويــژه در كشــورهاي ثروتمندي مانند
آمريكا ،كانادا و كشــورهاي اروپايي به محض آغــاز اعمال محدوديت
براي كسبوكارها حمايت مالي را از شــهروندان خود آغاز كردند ،اما
جمعيت در كشورهاي متوسط و فقير با چالشهاي اقتصادي متعددي
مواجه شــدند .در كنار اين چالشها معضالتي مانند بازماندن كودكان
از تحصيل ،افزايش شكاف جنسيتي و شــكاف ميان ثروتمند و فقير و
افزايش خشونت خانگي هم جوامع را تحتتأثير قرار داد.
مواجهه بــا اين چالشها در ســطح محلهها و جوامــع عموما بر دوش
سازمانهاي مردمنهاد و غيردولتي بوده است .اين سازمانها با همكاري
مردم ،نهادها و ســازمانهاي دولتي و مقامات محلي با تامين و توزيع
مايحتاج روزانه و ملزومات پزشــكي ،پشتيباني رواني و آموزشي تالش
كردند تا حدي از سنگيني بار رواني و اقتصادي بر دوش مردم بكاهند.
براي مثال شبكه ســازمانهاي غيردولتي بريتانيا ،BOND ،در ژوئن
سال 2020اعالم كرد 95درصد از ســازمانهاي بينالمللي غيردولتي
مستقر در بريتانيا براي مقابله با همهگيري كرونا در كشورهاي درحال
توسعه مشغول به فعاليت هستند .اين سازمانها در تامين مواد غذايي،
دارو و بستههاي بهداشتي ،حفظ نظام سالمت ،آموزش و داده اطالعات
و پيامهاي بهداشتي ،پشتيباني از زنان و كودكان در برابر خشونتهاي
خانگي و تبعيض ،تامين نيازهاي مالي خانوادههاي فقير ،حمايت از افراد
داراي ناتواني حركتي ،انجام آزمايشهاي پزشكي ،ايجاد مراكز قرنطينه
و آزمايش در مناطق حساس ،تامين حملونقل در دورههاي ممنوعيت
رفتوآمد و تامين وام و كمكهزينه براي جوامع آسيبپذير بهويژه در
كشورهاي آفريقايي و هندوستان فعاليت وسيعي داشتهاند.
همدردي با بازماندگان

اما ســازمانهاي غيردولتي ديگري هم بودهاند كه تمركز خود را بر
بُعد رواني ماجــراي همهگيري و عوارضي كه آســيبهاي آن براي
روان مردم داشــته قرار دادند .براي مثال ســازماني به نام «پاليوم
هندوستان» با ايجاد خط ارتباطي مستقيم براي بازماندگان كرونا به
آنها در كنارآمدن در اندوه ناشي از فقدان عزيزانشان كمك ميكند.
اين خط مشــاوره خدمات خود را به  8زبان مختلف هندوســتاني
ارائه ميدهد تا طيف گســتردهتري از مردم را پوشش دهد .بهگفته
رئيس اين سازمان ،درگذشت ناگهاني عزيزان و نزديكان نوعي اندوه
آسيبزننده و پاتولوژيك بهدنبال دارد زيرا مرگ در دوران همهگيري
مرگي ناگهاني و غيرمنتظره اســت و بازماندگان ،ناتوان از برگزاري
مراســم عزاداري و دريافت همدردي از جانب ديگران ،براي بهبود
يافتن به زمان بسيار طوالنيتري نياز خواهند داشت .اين شبكه تلفني
مشــاوران و روانشناســان متبحر و حرفهاي را با افراد داغديده كه با
آسيبهاي رواني ناشي از فقدان عزيزانشان دست و پنجه نرم ميكنند
مرتبط ميســازد تا با گفتوگو كردن عالوه بر دريافت همدردي ،از
نظرات كارشناسانه براي سرعت بخشيدن به روند بهبود از اندوهي كه
گريبانگيرشان شده است ،استفاده كنند.
در ايتاليا هم كه براي دورهاي در ســال 2020يكي از شــديدترين
همهگيريها با نرخ بــاالي مرگومير را تجربه كرد ،روانشناســان
با همكاري ســازمانهاي غيردولتي و مردمنهــاد و بخش خصوصي
بهصورت رايگان بــه بازماندگان كرونا و در وضعيتهاي اورژانســي
رواني خدمات روان درماني ارائه ميدادند .لومباردي ايتاليا خط مقدم
بحران كرونا در ايتاليا بود و آسيب زيادي از اين بيماري ديد .به اين
ترتيب گروههايي از روانشناســان روزانه با خانوادههايي كه عزيزان
خود را از دست داده بودند يا بهدليل حضور در قرنطينه امكان تماس با
عزيزان خود را نداشتند ،تماس تصويري يا تلفني برقرار ميكردند و با
گفتوگو و ايجاد زمينه براي برقراری ارتباط ايمن با عزيزانشان سعي
در بهبود وضعيت رواني آنها داشتند.
يكي از اين ســازمانهاي غيردولتي گروهي بهنام «سول ِتر» متشكل
از 15روانشــناس بود كه داخل بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان
ســنماتئو مســتقر بودند .بهگفته داميانو ريزي ،مديــر اين گروه
دشوارترين مسئوليت در اين دوران تماس تلفني با خانوادهها و اعالم
خبر فوت عزيزانشان بوده است؛ اقدامي كه شايد در روز 10بار مجبور
به انجامش ميشدهاند .ريزي ميگويد گروه او در اين دوران به كادر
درمان براي كنار آمدن با مرگومير بيماران كمك فراوان كرده است
و همچنين به بيماران و كادر درمان مشــاوره داده تا بتوانند با حس
گناه زنده ماندن در وضعيتي كه نزديكان ،هماتاقيها يا همكارانشان
بهخاطر ابتال به كرونا جانشان را از دست ميدادند مواجه شوند و با آن
كنار بيايند .ريزي ميگويد زماني بود كه تمامي اعضاي يك خانواده
در بيمارستان بستري ميشــدند و زماني كه يكي از آنها جانش را از
دست ميداد ،بازماندگان اين حس گناه را داشتند كه آنها بايد به جاي
فرد درگذشته جان ميدادند .در چنين موقعيتهايي اين گروه سعي
ميكرد با ايجــاد ارتباط ميان اين افراد با شــخصيتهاي اجتماعي
مانند كشيش ،شــهردار يا انجمنهاي محلي شبكه پشتيباني براي
آنها ايجاد كند.
گروه غيردولتي ديگري كه در شرايط بحراني در ايتاليا پا گرفت ،گروه
«مديترانه» نام داشت كه با ايجاد خط ويژه تلفني سعي در كمك به
بازماندگان كرونا داشت .اين خط ويژه ابتدا براي دادن اطالعات درباره
همهگيري ايجاد شده بود ،اما به سرعت به ابزاري براي دلداري دادن و
آرام كردن افرادي تبديل شد كه اعضاي خانواده خود را در همهگيري
از دست داده بودند .افرادي كه عضوي از خانواده خود را از دست داده
بودند يا عزيزانشان عضوي از خانواده يا دوستي را از دست داده بودند،
با تماس با اين خط درخواســت كمك ميكردند و روانشناسان اين
سازمان با تماس تصويري يا تلفني با افراد سعي ميكردند از بار غم و
اندوه آنها بكاهند.
نبايد فراموش كرد كه تعداد سازمانهاي غيردولتي كه تمركز فعاليت
آنها روي وضعيــت رواني يا اقتصادي بازماندگان كرونا بوده بســيار
محدودتر از سازمانهايي اســت كه تالش كردهاند با عوارض جانبي
همهگيري ،ازجمله افزايش خشــونت خانگي عليه زنان و كودكان،
بيكاري و آسيبهاي اقتصادي و بازماندن كودكان از تحصيل مقابله
كنند .با آغاز واكسيناسيون در جهان ،سازمانهاي مردمنهاد بسياري
مانند سازمان  SERIدر نيجريه بر تامين واكسن و تشويق و آموزش
مردم درباره واكسيناسيون متمركز شدند.
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برگ آخر
خطر افزايش كودكان كار پس از بحران كرونا
افخم صباغ

مديرعامل مؤسسه توانمندسازي زنان و كودكان مهر و ماه

معاون اجتماعي بهزيستي كشور در اواخر شهريور
به خبر بهتآوري اشــاره كرد كه كمتر مورد توجه
بود .حبيباهلل مســعودي فريد از هــزاران كودكي
صحبت كرد كه يك يا هر دو والدينشان را بر اثر بيماري كرونا از دست دادهاند.
وي درخصوص تكوالدشــدن بيش از 51هزار كودك هشدار داد اما صحبتي از
برنامههاي سازمان بهزيستي براي پيگيري و شناخت وضعيت اين كودكان پس
از اين بحران در ميان نبوده و حتي مشخص نيست اين كودكان در چه وضعيتي
بهسرميبرند .فارغ از ضعف مديريت و كوتاهي در تامين بهموقع واكسن كه باعث
ازدسترفتن هزاران نفر در سراسر كشور شد ،متأســفانه اين قصور بسياري از
كودكان را در شرايط بحراني از دستدادن والدينشــان قرار داد .موضوع مهم
هماكنون و در ادامه ،يعني دوران پساكرونا ،ادامه زندگي اين كودكان در شرايطي
است كه كانون حمايتي خانواده بهشدت آسيب ديده و كودك متاثر از اين آسيب
در وضعيت نامناسب رواني و معيشتي به ســر ميبرد .هر چند در ابتداي شيوع
كرونا ،از سوي متخصصان پزشــكي اينطور عنوان ميشد كه كودكان به ميزان
چشمگيري از حمله اين ويروس در امان هستند اما به مرور معلوم شد كه اتفاقا
تبعات اجتماعي و اقتصادي شيوع بيماري بيش از همه گروهها ،بر زندگي كودكان
سايه انداخته است .گسترش فقر در خانوادهها پس از همهگيري كرونا بر كسي
پوشيده نيست .پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين بيماري بر اقتصاد خانوادهها
كه بيكاري گسترده تنها يكي از آنهاست ،بر جمعيت زيرخط فقر كشور افزوده و
نزديك به نصفجمعيت و خانوارهاي كشور را با دشواري تامين هزينههاي زندگي
ازجمله مخارج درمان مواجه كرده است .در همين رابطه ،وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي نيز پيشتر با انتشار گزارشــي اعالم كرده بود كه خط فقر در ايران در
سال ۱۳۹۹نسبت به سال قبل از آن ۳۸درصد رشد داشته است.
طبق اظهارات ايرج حريرچي ،معاون كل وزارت بهداشــت ،در يك ســال اخير
2ميليون و  ۴۱نفر در معرض پرداخت هزينههاي كمرشكن درماني قرار گرفتهاند.
متأســفانه از آنجا كه تامين هزينههاي درمان كرونا خارج از توان خانوادههاي
كمبرخوردار و نابرخوردار بوده و بيشترين قربانيان نيز از اين قشر بودهاند ،به همين
اعتبار51 ،هزار كودكي كه تكوالد شدهاند ،عمدتا به خانوادههاي كمبرخوردار
تعلق دارند؛ موضوع بسيار حائز اهميتي كه تنها در يك خبر كوتاه خالصه و تمام
شده! بديهي است در جامعهاي كه درآمد يك نفر كفاف خرج زندگي يك خانواده
را نميدهد و در بسياري از خانوادهها پدر و مادر هر دو نانآور خانه هستند ،نبود
هر كدام از آنها فشاري مضاعف بر ساير اعضاي خانواده است.
جدا از فشــار اقتصادي بر كودكاني كه يك يا هر دو والد خود را از دست دادهاند،
باید به تبعات روحي و رواني ناشي از اين فقدان نيز توجه كرد .بهزيستي بهعنوان
متولي اين امر چه فكر و تمهيداتي انديشــيده است؟ در شــرايطي كه معاون
اجتماعي بهزيستي عنوان ميكند 30هزار زن سرپرست خانوار در نوبت دريافت
مستمري هستند ،چگونه ميتوان اميد داشت بهزيســتي به اين خانوادههاي
اضافهشده به خيل خانوارهاي تكسرپرست و زنسرپرست و وضعيت كودكاني
كه در اين خانوادهها زندگي ميكنند ،رســيدگي كند؟! مســتمرياي كه زنان
سرپرست دريافت ميكنند ،به طنز شبيهتر است .اين ميزان براي خانوادههاي زن
سرپرست يكنفره بالغ بر ۱۷۲هزار تومان ،خانوارهاي دونفره ۲۸۷هزار و ۵۰۰
تومان ،خانوارهاي سهنفره ۳۷۴هزار تومان ،خانوارهاي چهارنفره ۴۸۳هزار تومان
و خانوارهاي پنجنفره ۵۳۶هزار تومان است .واقعا كدام خانوادهاي با اين ارقام قادر
به زندگي است؟ حاال تصور كنيد در چنين شرايطي كه بهزيستي منابعي براي
پوشش كارآمد گروههاي تحت پوشــش خود ندارد ،كودكان والد از دستداده
كرونا هم اضافه شدهاند!
نداشتن برنامههاي كارشناسيشده ،بلندمدت و نتيجهگرا از ايرادهاي اساسيای
است كه متأسفانه در بدنه اكثر سازمانهاي دولتي ازجمله بهزيستي ديده ميشود.
توقع زياد و عجيبي نيست كه ســازمان بهزيستي برنامه پيگيري و رسيدگي به
مشــكالت اين كودكان و خانواده آنان را در اولويت قــرار دهد و حداقل امكاني
فراهم كند كه در چنين شرايطي خانوادهها بتوانند از خدمات مشاوره و مددكاري
بهرهمند شوند و همچنين مشكالتشان شناسايي شود و حل آن در دستور كار
قرار گيرد .اما در عمل تنها چيزي كه ميبينيم حمايتهاي ناكافي و صف طوالني
مستمريبگيران و گروههاي تحت پوشش است.
اولين خطر از دســتدادن نانآوران در خانوادههاي كمبرخوردار ،تركتحصيل
كودكان و روانهشدن تعدادي از آنها به بازار كار براي گذران زندگي خواهد بود.
زندگي معطل برنامهريزان و سازمانهاي دولتي نميماند ،مسير خودش را طي
ميكند و تبعات ناشي از انحراف از مسير درســت ،نهتنها گريبان خانواده بلكه
جامعه را ميگيرد .افزايش تعداد كودكان بازمانده از تحصيل و همچنين كودكان
كار از اين تبعات است.
در چند سال اخير تا به االن ،شاهد كوچكترشدن سفره خانوارها متاثر از افزايش
فشارهاي اقتصادي و اين اواخر شيوع كرونا هستيم ،در شرايط فعلي كه بسياري
از خانوادهها ازجمله خانوادههايي كه زنان نانآور خانواده هستند ،امكاني براي
تامين معاش ندارند و حمايت اجتماعي دولتي هم عمــا وجود ندارد يا خيلي
كم است ،اين مسئوليت بر دوش كودكان ميافتد و هر روز شاهد افزايش تعداد
كودكان كار هستيم .شخصا با عبارت «زن سرپرست خانوار» مشكل دارم .اصوال
در حيات خانوادگي مسئوليت تامين زندگي با هر دو نفر است حال ممكن است هر
دو نفر از والدين در بيرون از منزل كار كنند يا تقسيم كار به شكل يك نفر بيرون از
خانه و يك نفر داخل خانه باشد .ازدستدادن هر كدام از اين دو نفر در هر دو نقش،
براي كودكان تهديدي بزرگ محسوب ميشود .در شرايطي كه مسئوليت تامين
مخارج زندگي تنها بر دوش پدر بوده ،قطعا در نبود پدر اين مسئوليت به تنهايي بر
دوش مادر خواهد افتاد كه در چنين شرايطي اگر خانواده در زمره اقشار بيبضاعت
باشد ،توانمندسازي مادر بهعنوان نانآور بسيار حائز اهميت ميشود اما در عمل
ميبينيم كه سازمانهاي دولتي برنامهاي براي توانافزايي زناني كه همسرانشان
را در كرونا از دســت دادهاند ،ندارند ،درحاليكه تاميــن اجتماعي خانوادههاي
آسيبديده در شرايط بحران تا زماني كه بتوانند به توانمندي الزم برسند ،بر دوش
دولت است .اين هزاران كودك تكوالد ،خود قادر به دفاع از منافع و حقوقشان
نيستند و اين كار مسئوليت دولت است .از سخنان مسئوالن اما چنين برميآيد
كه سازمانهاي متولي ،نه توان حمايت از خانوادههاي اين كودكان را دارند و نه
حتي طرح و برنامهاي براي سامان امور اين كودكان در آينده.
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مروري بر مطالعات بينالمللي
درباره تاثير مرگهاي عالمگير
كرونا بر خانوادههاي سوگواران

درگذشت عزیزان تجرب ه بسیار دردناکی اســت و بهنظر میرسد که مرگ در اثر ابتال
هدا عربشاهي
به کووید19-به دالیل مختلفی دشوارتر از سایر مرگها باشد .در این نوع فوت ،مرگ
روزنامهنگار
غیرقابل پیشبینی است .خانوادهها بهدلیل سرایت احتمالی بهناچار باید از عزیز بستری
در بیمارستان جداشوند .بهدلیل محدودیتهای کرونایی و همچنین ترس خویشاوندان از ابتال به کووید ،خانوادهها معموال
نمیتوانند با برگزاری مراسم بهشیوههای مرســوم فرهنگی و مذهبی ،غم و اندوه خودشان را تسلی بخشند و مجبورند در
تنهایی و بهدور از دوستان و آشنایان عزاداری کنند .همچنین ،بهاحتمال زیاد ،خویشاوندان و دوستان نزدیک که ناراحت و
ن سؤالها باعث رنجش و سردرگمی بیشتر خانواده میشود.
گیج هستند سؤالهای زیادی از اعضای خانواده میكنند و همی 
این حقیقت تلخ وجود دارد که وقتی عزیزی میمیرد ما برای همیشه تغییر میکنیم و در شرایطی که بیشتر فقدانهای فعلی
در اثر وضعیت بحرانی عالمگیر است این تغییرات حتی میتواند ابعاد متفاوتي از فقدان عزیزان در زمانهای دیگر پیدا کند.

مرگ ناشــی از کووید 19-میتواند در محیطهای مختلفی رخ
دهد؛ بسیاری در بیمارســتان از دنیا میروند ،برخی در خانه و
بعضی دیگر در آسایشگاهها و خانههای سالمندان .بسیاری از آنها
بدوناینکه عزیزانشان کنارشان باشند و دستشان را بگیرند فوت
میکنند .فکرکردن ب ه تنهابودن متوفی در آخرین لحظات زندگی
بهتنهایی بار عاطفی و روانی و اندوه بسیاری به اعضای خانواده وارد
میکند .عزاداری ،واکنشی عادی و مورد انتظار برای ازدستدادن
عزیزان است .راههای زیادی برای عزاداری وجود دارد که میتواند
واکنشهای احساســی آنی ،اعم از ناباوری حیرتزده تا اندوه یا
خشم شدید را شامل شود .بهدیگر ســخن ،برای عزاداری هیچ
«نقشهراه درســتی» وجود ندارد .فاصله مکانی و احساسی که
بخشی از تجربه این عالمگیری است موجب میشود مرگ حتی
از حالت طبیعی هم کمتر «واقعی» و «باورپذیر» بهنظر برسد و
اعضای خانواده بیشتر از سایر مواقع احساس درماندگی و ناتوانی
کنند و دچار اندوهی شوند که تقریبا همه جنبههای زندگی آنها
بهخصوص موارد زیر را تحتتأثیر قرار میدهد:
جنبه شناختی :مشــکالت مربوط به بهیــادآوردن ،تمرکز و
اولویتبندی
جنبه احساسی :احساسات قوی اندوه ،خشم ،گناه و تنهایی
جنبه رفتاری :افزایش/کاهش فعالیت
جنبه معنوی :شک به ایمان /افزایش فعالیتهای مذهبی
جنبه اجتماعی :میل به تنهابودن/تمایل افراطی برای درکنار
دیگران بودن
جنبه جســمی :خســتگی ،مشــکالت خواب ،تغییر اشتها
(پرخوری /سوءتغذیه)
جنب ه ثانویه فقدان :ناامنی مالی و مشکالت اقتصادی
تاثیر مرگ عزیزان ناشیاز کووید 19-بر اعضای خانواده

نتایج پژوهشی که مؤسسه دادهپژوهشی  ،YouGovژانویه 2021
در  16کشور و منطقه جهان انجام داد نشان میدهد که در بعضی
از این کشورها ،از هر پنج نفر یک نفر عزادار عزیزی است که در اثر
ابتال به کووید 19-از دنیا رفته است .همچنین نتایج مطالعه گروهی
از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که فوریه  2021منتشر شد
حاکی از آن است که حدود 4.5میلیون نفر از مردم آمریکا در غم
ازدســتدادن یکی از عزیزان خود بهدلیل ویــروس کرونا عزادار

هستند .از آنجا که بســیاری از این افراد ،همزمان همسر ،پدر یا
مادر ،پدربزرگ یا مادربزرگ ،خواهر یا برادر و فرزند کسی بودهاند
این مرگهای ناگهانی میتواند تاثیرات مخرب عاطفی و همچنین
اقتصادی بزرگی برجای بگذارد .ازجمله تاثیرات منفی که پیشتر
به بعضی از آنها اشاره شد میتوان به این موارد اشاره کرد:
مرگ ناشیاز کووید 19-در مقایســه با تجربه ازدستدادن
خویشاوند بهدلیل بیماری طوالنیمدتی که معموالً خانوادهها
تجربه میکنند ناگهانی و غیرقابل پیشبینی است .مرگ ناگهانی
میتواند احساس سوگ را پیچیدهتر کند.
ماهیت سرایتپذیری کووید 19-مانع از تعامل حضوری با بستگان
متوفی میشود .زمانیکه اقوام از نظر جسمی از یکدیگر فاصله داشته
باشند ،قادر نیستند مراقبتهای الزم را به خانواده تازهمتوفی عرضه
کنند و این مسئله میتواند به اندوه شدیدتر منجر شود.
بهدلیل محدودیتهای تردد ،برگزاری خاکسپاری و مراسم
یادبود مناسب که میتواند تا حد قابلقبولی اندوه را کاهش دهد
غیرممکن میشود و باعث میشود خانواده متوفی در مدتزمان
طوالنیتری نسبت به ســایر مرگها با مســئله ازدستدادن
عزیزشان کنار بیاید.
این احتمال وجود دارد که بعضی از خانوادهها بهطور همزمان
فوت چند نفر از اعضای خانواده را تجربه کنند که این مسئله روند
سوگواری را بغرنجتر میکند.
مرکز مطالعه استرسهای روانی آمریکا بهتازگی در پژوهشی اثرات
منفی مرگ عزیزان بهدلیل عالمگیری را بر پنج نوع از اعضای نزدیک
خانواده بررسی کرده و نشان داده است که اگر روابط خویشاوندی
وسیعتر از اقوام درجه یک باشد و عمو/دایی ،خاله/عمه ،عموزاده/
و ...را هم شــامل شــود بار کلی داغدیدگی و ضریب ســوگواری
ناشی از کووید 19-بسیار بیشــتر از تصور خواهد بود .این مرگها
و بحرانهای گســتردهتری که در وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و
سالمت بهوجود میآورند در بلندمدت میتوانند بهطور غیرمستقیم
هم به مرگ بیشتر ناشیاز علل غیرمرتبط ویروس کرونا (برایمثال،
شرایط روانی مزمن درماننشده ،ســوءمصرف الکل ،خودآزاری،
خشونت خانگی و عوامل دیگر) منجر شــوند .ازاینرو ،برای درک
میزان اندوه جمعــی از کل بحران کوویــد 19-و تأثیر روانی این
بیماری بر مردم در دوران پساعالمگیری به تالشها و بررسیهای
تکمیلی و بیشتری نیاز است.

تغییر در هزینهها و بودجهبندی خانوادهها

مرگ یکی از اعضای خانواده بهطورکلی بهمعنی تغییر در هزینههای خانواده اســت؛
بهخصوص اگر فرد متوفی ،بخشــی از بار مالی خانواده را عهدهدار بوده اســت .نتایج
مطالعهای که پژوهشگران واحد تحقیقات سیاستگذاریهای اجتماعی دانشگاه یورک
در انگلستان انجام دادهاند نشان میدهد که پساز مرگ شریک زندگی مطالبات مالی
فوری خانواده افزایش مییابد که پرداخت هزینه خاکسپاری ،تامین هزینههای مسکن
و پرداخت بدهیهای احتمالی را شامل میشود .بودجهبندی طوالنیمدت شامل خرید
مواد غذایی ،پرداخت قبوض آب و برق ،نگهداری از خانــه ،هزینه حملونقل و برای
بعضی خانوادهها هزینههای کودکان از دیگر مشکالت این خانوادههاست .این هزینهها،
بهخصوص در چندماه نخست فقدان و پیشاز رسیدگی به امور مالی متوفی میتواند بار
مالی سنگینی را به همسر و حامیان مالی احتمالی تحمیل کند.
مرگ والدین

مرکز مطالعه
استرسهای روانی
آمریکا بهتازگی
در پژوهشی اثرات
منفی مرگ عزیزان
بهدلیل عالمگیری
را بر پنج نوع از
اعضای نزدیک
خانواده بررسی
کرده و نشان داده
است که اگر روابط
خویشاوندی
وسیعتر از اقوام
درجه یک باشد و
عمو/دایی ،خاله/
عمه ،عموزاده/و ...
را هم شامل شود
بار کلی داغدیدگی
و ضریب سوگواری
ناشی از کووید19-
بسیار بیشتر از
تصور خواهد بود

مطالعهای بینالمللی که به مدیریت مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالتمتحده
بهتازگی در نشــریه تخصصی لنست منتشــر شده است نشــان میدهد که بیشاز
1.5میلیون کودک در سراسر جهان دستکم یک والد ،یک والدبزرگ یا یک سرپرست
را درطول این عالمگیری از دست دادهاند .این پژوهش در بازه زمانی اول مارس 2020
تا  30آوریل  ،2021افراد زیر  18سال را در  21کشوری بررسی کرده است که 77درصد
از مرگهای جهانی ناشــیاز کووید 19-را ثبت کردهاند .پرو ( 10.2در هزار کودک)،
آفریقای جنوبی ( 5.1در هزار کودک) ،مکزیک ( 3.5در هزار کودک) ،برزیل ( 2.4در
هزار کودک) ،کلمبیا ( 2.3در هزار کودک) ،ایران ( 1.7در هزار کودک) ،ایاالتمتحده
( 1.5در هزار کودک) ،آرژانتین ( 1.1در هزار کودک) و روسیه ( 1.0در هزار کودک)
کشورهایی هستند که نرخ يك کودک یا بیشتر در هزار کودک که یک والد را از دست
دادهاند در اختیار دارند .از آنجا که ،نرخ فوت مردان بهدلیل کووید 19-بیشتر از زنان
است تعداد کودکانی که پدرشان را از دست دادهاند  2تا  5برابر بیشتر از کودکانی است
که مادر خود را از دســت دادهاند .پدربزرگها و مادربزرگها که بهخصوص مســتعد
ابتال به کووید 19-هستند ،اغلب بســیاری از نیازهای روانی ،اجتماعی و حتی مالی
نوههایشان را برطرف میکنند؛ مخصوصا اگر با آنها در یک خانه زندگی کنند .برای
مثال ،در ایاالتمتحده 40درصد از پدربزرگ و مادربزرگها با نوههایشان در یک خانه
زندگی میکنند و حتی قیم قانونی و سرپرست اصلی آنها بهشمار میروند و 70درصد
از کودکان در برزیل از پدربزرگ و مادربزرگ حمایت مالی دریافت میکنند .درنتیجه،
ازدستدادن آنها به حضور ضعیف کودکان در مدرسه ،افت درسی و افت مهارتهای
ارتباطی و مالی میانجامد .همچنین بیشاز 23درصد از کودکان در کشورهای مورد
مطالعه والد مجرد دارند و بنابراین ،مرگ این تکوالد میتواند عواقب بسیار شدیدتری
را برای کودک رقم بزند .بهگفته این پژوهشگران ،افزایش تعداد کودکان بیسرپرست
بهدلیل ویروس کرونا در شرایطی اســت که درحالحاضر بیشاز 140میلیون کودک
بیسرپرست در سراسر جهان در اولویت کمکهای بهداشتی و مراقبتهای اجتماعی
قرار دارند و افزودهشــدن این آمار جدید به آمارهای قبلی بار مراقبتی سنگینی را به
دولتها وارد میکند .این محققان بــر این نکته هم تاکیــد میکنند که بهطورکلی
کودکانی که بیسرپرســت میشــوند و به ســوگ تکسرپرســت خود مینشینند
میتوانند به موضوعی برای فقر ،سوءاستفاده ،بیماریهای روانی ،ترکتحصیل و حتی
خشونتهای جسمی ،روحی و جنسی تبدیل شوند.

غرامت مرگ

كشورهاي مختلف چه خدماتي به خانوادههايي ميكنند كه در بحران كرونا عضوي را از دست دادهاند؟
همهگيري كرونا تودهاي از درد را بر جهان تحميل
سميرا مصطفينژاد
كرد؛ اگرچه دركنار اين رنج و درد تأثيرات مثبتي
روزنامهنگار
هم از خود به جا گذاشت و بسياري از رفتارها و
عادات نادرستي كه ممكن بود تغيير آنها ســالها زمان بطلبد را طی يكسالو نيم
ريشــهكن كرد .با اين همه حجم خســارتهاي جاني ،رواني و مالي كوويد 19-به
اندازهاي ملموستر بوده و هســت كه ابعاد مثبت آن چندان توجهي بهخود جلب
نميكند .بزرگترين دردي كه جامعه بشــري از همهگيري متحمل شد ،فقدان و
از دســتدادن ناگهاني عزيزان و نزديكان بود .تا پيش از آغاز همهگيري ،يعني در
ســال 2019ميزان تخميني مرگومير در جهان كمي بيش از 57ميليون نفر بود.
براساس گزارش پايگاه آماري دانشگاه آكســفورد ،اين ميزان تا پايان سال2021
بهصورت تخميني به بيــش از 60ميليون نفر خواهد رســيد .همچنين نشــريه
اكونوميست به تازگي در گزارشي درباره احتمال باالبودن نرخ مرگومير ناشي از كرونا
در كشورهاي جهان نوشته است .كرونا تا اواسط سال 2021جان بيش از پنجميليون
انسان را گرفته و منجر به تشديد پديدهاي به نام مرگ مازاد شده است .به اين معني
آمار مرگ در يك منطقه بيش از حد معمول در يك دوره زماني مشخص است .در
ميان كشورهاي اروپايي ،مقدونيه شمالي و آلباني از باالترين نرخ مرگ مازاد برخوردار
بودهاند و ميزان مرگومير در اين دو كشور 43درصد افزايش داشته است .سنمارينو
با افزايش 42درصدي و اســلوواكي ،جمهوري چك و كوزوو بــا 30درصد افزايش
مرگومير در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .آمريكا و انگليس هم جزو كشورهايي
هستند كه نرخ مرگومير مازاد ناشي از كرونا در آنها بسيار باال برآورد شده است.
با شــدتگرفتن همهگيري در جهان ،اعالم آمار مرگومير به عادتي روزانه تبديل
شد و همين موضوع شــايد باعث شده باشــد واقعيت دردناكي كه در پس از ارقام
روزانه پنهان شدهاند ،از چشــم مردم دور بماند .هر يك از اين اعداد ميتواند نشانه

داغدارشدن ،بيپناهشدن و از دستدادن منبع درآمد يك خانواده دو تا چند نفري
باشد .اخراجشــدن ،توقف كســبوكارها ،ممنوعيت تردد در جهان و مرگومير تا
پايان سال 2020ميالدي بالغ بر هزار ميليارد دالر خسارت مالي به جهان وارد كرده
است .از اينرو دولتها و سازمانها در دورههاي مختلف تالش كردهاند با پرداخت
كمكهزينه ،حقوق بيــكاري و غرامت مرگ از خانوادههاي آســيبديده از كرونا
حمايت كنند.
هندوستان يكي از كشــورهايي است كه اعالم كرد براســاس قانون به بازماندگان
خانوادههايي كه يكي از اعضاي آن در اثر ابتال به كرونا جان خود را از دســت داده،
غرامت پرداخت خواهد كرد .دولت هندوســتان درماه مارس سال 2020اين طرح
را مخصوص خانواده كادر درمان و كارگراني كه در دوران همهگيري در خط مقدم
مشــغول فعاليت بودند ،معرفي كرد و وعده داد به هر خانــوادهاي 5ميليون روپيه
(حدود 50هزار دالر) غرامت پرداخت خواهد كرد ،اگرچه ماهها پس از اعالم اين وعده،
خانوادههاي داغديده جز امكان اســتخدام به جای عضو متوفي در بيمارستانهاي
دولتي ،كمك مالي ديگري از دولت دريافت نكرده بودند .اين طرح قرار بود در بعضي
از اســتانها ،تمامي خانوادههايي كه يكي از اعضاي خانواده خود را در اثر كرونا از
دست داده بودند ،پوشــش دهد .با اين همه تا به امروز دولت هندوستان به واسطه
صادرنكردن گواهي فوت ،از پرداخت اين غرامت سر باز زده است .دولت هندوستان
همچنين در اواخرماه مي 2021اعالم كرد كودكاني كه هردو والدين يا قيمهاي خود
را در اثر ابتال به كرونا از دست دادهاند ،تحت پوشش طرح  PM-CARESكودكان
قرار خواهند گرفت .به اين ترتيب قرار است اين كودكان زماني كه به سن18سالگي
برســند به صورت ماهانه كمك هزينه زندگي دريافت كنند و زماني كه به ســن
23سالگي ميرسند ،مبلغي برابر يك ميليون روپيه به آنها غرامت پرداخت خواهد
شد .همچنين براســاس اين طرح تمامي هزينههاي تحصيل اين كودكان بر عهده

دولت هندوستان خواهد بود.
دولتهاي محلي ايالتهاي آمريكا هم تحت نظر آژانس مديريت اضطراري فدرال،
 FEMAبا پوششدادن يكي از پرهزينهترين پيامدهاي مرگ اعضاي خانوادهها ،سعي
كردهاند تا به نوعي حمايت خود را از ايــن خانوادهها اعالم كنند .دولت فدرال براي
خانوادههايي كه عضو يا اعضايي از آنها بهخاطر كرونا جان خود را از دست دادهاند،
كمك هزينه كفن و دفني معادل 9000دالر درنظر گرفته است .با اين همه هنوز تعداد
خانوادههايي كه اين كمك هزينه را دريافت كردهاند ،فاصله زيادي با خانوادههايي
دارد كه عزيزي را از دست دادهاند .براي مثال در هريس كانتي ،ايالت تگزاس تا اواسط
سال 2021بيش از 6هزار نفر جان خود را از دست دادند ،اما تنها چند صد خانواده
موفق به دريافت كمك هزينه 9000دالري فدرال شدند .براساس اين طرح ()FEMA
تمامي هزينههاي كفن و دفن و حتي هزينه ســنگ قبر را هم خواهند پرداخت ،به
اين شرط كه مرگهاي ناشي از كرونا پس از تاريخ 20ژانويه 2020و در داخل خاك
آمريكا رخ داده باشد FEMA .دليل كمبودن تعداد خانوادههاي دريافتكننده اين
كمكهزينه را بياطالعي خانوادهها از وجود چنين مبلغي اعالم كرده است .عالوه بر
اين ،دولت فدرال در طرح ديگري با نام  CICPبه بازماندگان خانوادهاي كه عضوي از
خود را بهدليل بيماري يا درمان بيماري از دست دادهاند ،غرامت پرداخت ميكند .اين
طرح پيش از آغاز همهگيري هم در آمريكا در حال اجرا بود و پس از آغاز همهگيري
هم انواع درمانهاي مرتبط با كوويد19-تحت پوشش آن قرار گرفت .در اين طرح
غرامت مرگ مبلغي برابر 365هــزار و 670دالر دارد كه از اكتبر 2020اين مبلغ به
370هزار و 376دالر افزايش پيدا كرد؛ اگرچه دريافت اين نوع غرامت به بررســي
دقيق و زمانبري نياز دارد و معموال افراد براي موفقيت در اين فرايند از آن به وكيل
نياز خواهند داشت.
جديدترين طرح پرداخت غرامت با نام «صندوق غرامت بدون خطا» توسط سازمان
جهاني بهداشت با مشاركت شركتي به نام چاب به اجرا گذاشته شده است كه براساس
آن شهروندان 92كشور متوسط يا كمدرآمد درصورتي كه پس از تزريق واكسنهاي
كروناي توزيعشده توسط ســازوكار كوواكس دچار عوارض جانبي بسيار شديد و
آسيبزننده شوند ،شامل دريافت غرامت خواهند شد .اجراي اين طرح با راهاندازي
پايگاه آنالين ثبت شكايات آغاز خواهد شد.

 2فينال در
شب آخر فرنگي

در سومين روز از رقابتهاي كشتي فرنگي
قهرماني جهان ،ميثم دلخاني و محمدرضا گرايي
سومين و چهارمين فيناليستهاي ايران شدند

تا بهمن ،بدون تماشاگر؟
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فدراسيون فوتبال ايران
نامهنگاري براي حضور تماشاگران را
بهموقع انجام نداد تا بازي ايران و كرهجنوبي
بدون تماشاگر برگزار شود
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فينالي براي يكركورد
فرانسه در صورت بردن فينال امشب
ليگ ملتها ،به تنها تيمي تبديل ميشود
كه همه رقابتهاي ملي را فتح كرده است
فرانسه
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اسكوهيچ؟!
فضاياينروزهاطورياستكهانگاراسكوچيچنقشچندانيدر
موفقيتهايتيمملينداشتهوهرچههست،بههنرونبوغ
بازيكنانمربوطميشود.شايداوستارهنباشداماستارهباز
هستونقششرادرموفقيتتيمملینمیتوانانکارکرد
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نكته بازي
كملطف نباشيم

خوبي گــروه ايران اين اســت كه
در همه كشــورها دارد از مربيان
انتقاد ميشــود! تيمهاي پايين
جدول مثل عراق و امارات و لبنان
كه تكليفشان روشــن است .در
كرهجنوبي هم مــردم از پيروزيهاي
ميليمتري اين تيم رضايت ندارند .فقط ميماند ايران كه اينجا
هم با وجود كسب  3پيروزي ،باز حرف و حديث وجود دارد .البته
كه بايد مجال براي انتقاد وجود داشته باشد ،اما بعضي حرفها
بوي كملطفي ميدهد .مثال هادي خان طباطبايي گفته روند
تيم ملي برابر امارات مثبت نبود .اين در حالي اســت كه ايران
10شــوت زده كه 3تاي آنها داخل چارچوب بــود ،اما امارات
فقط 5شوت داشته كه يكي داخل چارچوب بوده .تازه ما يك
پنالتي هم از دست داديم .در زمين حريف و در مسابقاتي با اين
حساسيت چه انتظار بيشتري داريد هادي جان؟

انصافــا اگر يــك مربــي در جهان
بيشترين تناســب و هماهنگي با
كرار جاسم را داشته باشد ،او فراز
كمالوند اســت .چقدر اين دو نفر
به هم ميآيند .بيخود نيست كه
اين مربي و بازيكن اين همه با هم كار
كردهاند .هر دو قشنگ اهل حاشيه ساختن هستند و يك جا بند
نميشوند .البته يك فرق كوچك دارند؛ اينكه باز كرار مختصر
توانايي فني دارد ،اما كمالونــد ...بگذريم! االن فراز براي نفت
مسجد سليمان خواهان حضور اين هافبك عراقي در تيمش
شده است .مخالفتهايي در اين زمينه وجود دارد كه كمالوند
را شاكي كرده .او ميگويد عدهاي براي نيامدن جاسم كارشكني
ميكنند .جالب است كه كرار 35ساله با كارنامه مجهول در
ماههاي اخير و كلي جنجال ،همچنان مدنظر كمالوند است.
انگار همه دنيا هم به او پشت كنند ،باز فراز خريدار است!
به اندازه  2بازيكن  20ساله

در ديــدار تداركاتي پرســپوليس و
سپاهان كه پشــت درهاي بسته
برگزار شــد ،سرخپوشان موفق
شــدند با نتيجه  3بر يك از ســد
حريف بگذرند .برگزاري اين مسابقه
اتفاق قشنگي بود كه هم از نظر فني به
 2تيم كمك كرد و هم به كاهش تنشها ياري ميرساند .جالب
است كه يكي از  3گل قرمزها در اين مسابقه را جالل حسيني به
ثمر رسانده است .كاپيتان 40ساله پرسپوليس كه فصل گذشته
به اندازه همه عمر فوتبالياش گل زد ،حاال در مسابقات دوستانه
هم نشان ميدهد بيخيال گلزني نيست .همسنهاي جالل
مربي شدهاند ،اما او تازه راه دروازه رقبا را ياد گرفته40 .سالگي
جالل ظاهرا با بقيه فــرق دارد .او انگار تبديــل به 2بازيكن
 20ساله شــده كه يكي در دفاع عالي است و ديگري در خط
حمله ماجراجويي ميكند!

آماربازي

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰مهر ۱۴۰۰
ایران  -کره جنوبی

تا بهمن،بدون تماشاگر؟

فدراسيون فوتبال ايران نامهنگاري براي حضور تماشاگران را بهموقع انجام نداد تا بازي ايران و كرهجنوبي بدون تماشاگر برگزار شود

باز من خريدارتم!

با وجود تمام پيشبينيها و اخبــاري كه درباره
حضور تماشــاگران در بازي ايــران و كرهجنوبي
مطرح شده بود ،يك ســهلانگاري ساده از سوي
فدراســيون فوتبال ايران حضور تماشاگران را در
ورزشــگاه آزادي تقريبا غيرممكن كرده اســت.
پيش از اين فدراســيون فوتبال از حضور 10هزار
تماشاگر مرد و زن در اين بازي خبر داده بود .ابتدا
حسن كامرانيفر ،سرپرست دبيركلي فدراسيون
از برگزاري جلسات متعددي براي ورود بانوان به
ورزشگاه خبر داد و ســپس دكتر نوروزي ،مشاور
پزشكي رئيس فدراسيون اعالم كرد كه از وزارت
بهداشت براي ورود تماشاگران واكسنزده مجوز
گرفته شده است .در جريان اين مذاكرات ،وزارت
بهداشت به فدراسيون فوتبال ايران اجازه داده بود
كه با رعايت پروتكلهاي بهداشتي تا يكهشتم
ظرفيت ورزشــگاه را با تماشــاگراني كه واكسن
زدهاند ،پر كند .ابتدا پيشــنهاد شد اين ظرفيت
10هزار نفري با دعوت از كادر درمان پر شود تا به
اين وسيله از اين قشر زحمتكش نيز تقدير و تشكر
شــود .اما از آنجا كه فيفا تأكيد دارد بليتفروشي
بايد براي عموم باشد و بانوان بتوانند آزادانه مثل
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در 10بــازي تيــم ملي تحــت هدايت
اســكوچيچ ،مجموعا 31بازيكن فرصت
حضور در ميدان را پيدا كردهاند كه در اين
ميان كمترين شانس بازي نصيباللهيار
صيادمنش شده است .اســكوچيچ به اين مهاجم جوان كه حاال در ليگ
اوكراين بازي ميكند فقط 5دقيقه فرصت بازي داده است.اللهيار در بازي
دوستانه با سوريه از دقيقه85جانشين قليزاده شد و كل بازيهاي ملياش
در دوره اسكوچيچ همان 5دقيقه بوده اســت .اميد ابراهيمي كه يكي از
بازيكنان اصلي تيمملي در دوران كيروش بود هم در دوره اسكوچيچ فقط
25دقيقه بازي كرد و ديگر به تيم ملي دعوت نشد .حضور 25دقيقهاي
ابراهيمي نيز در همان بازي با سوريه اتفاق افتاد و او هرگز براي بازيهاي
رسمي توسط اسكوچيچ دعوت نشد .ابوالفضل جاللي و علي كريمي هم
بهترتيب25و32دقيقه براي تيم اسكوچيچ بازي كردهاند.

يادشان رفت نامه بزنند!

براساس قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا ،تيمهاي
ميزبان اگر قصد دارند در شرايط فعلي كه منطقه
درگير ويروس كروناست ،بازيهاي خانگي خود
را با حضور تماشاگر برگزار كنند ،بايد حداكثر تا
14روز قبل از زمان برگزاري بازي ،نامه رســمي
بزنند تا  AFCبا اعزام ناظر و دريافت گزارشهاي
ويژه پزشــكي ،هماهنگيهاي الزم را انجام دهد.
يعني كافي بود فدراسيون فوتبال 2هفته قبل از
بازي نامهنگاريهاي الزم را با فيفا و  AFCانجام
دهد تا هماهنگيها صورت بگيرد .اما فدراسيون
فوتبال اين نامهنگاري را انجام نداد و حاال در فاصله
3روز تــا برگزاري اين بازي هــم ديگر امكان اين
كار وجود ندارد .بعد از اعالم اين خبر ،نخســتين

ويلموتس ،سند شايستگي اسكوچيچ

در رد اثرگذاري دراگان اسكوچيچ ،بسيار شنيده ميشود كه اگر هر مربي ديگري
هم بود ،با اين بازيكنان بهترين نتايج ممكن را ميگرفت .مثال نقض اين ادعا اما
بسيار نزديك است؛ كامال در دسترس! داريم از مارك ويلموتس حرف ميزنيم.
سرمربي بلژيكي پيشين تيم ملي دقيقا با همين بازيكنان يك تراژدي تمام عيار
فني و اقتصادي خلق كرد .او با  2شكست برابر بحرين و عراق ،تيم ملي را به پرتگاه
حذف از مرحله پيشمقدماتي جامجهاني كشاند و از نظر مالي هم بزرگترين و
زيانبارترين پرونده تاريخ فوتبال مملكت را روي دست مديران فدراسيون گذاشت.
آيا ويلموتس ،طارمي و آزمون را در اختيار نداشت؟ آيا هر دو بازيكن در نيمه دوم
ديدار با عراق تعويض نشدند؟ چرا اين دو در آن زمان بازيكنان اضافي بودند ،اما حاال
تبديل به ناجي شدهاند؟ يعني واقعا مربي هيچ نقشي ندارد و هم هچيز اتفاقي بوده؟
اين ناسپاسي نيست؟
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از لحاظ دقايق حضور در ميدان ،شــجاع
خليلزاده ركورددار بازي در تيم ملي تحت
هدايت دراگان اسكوچيچ است .اين مدافع
كه در دوران كــيروش جايي در تيمملي
نداشت در دوران اسكوچيچ به مدافع اصلي تيمملي بدل شده و در تمام
بازيها حضور داشته است .شجاع 9بازي كامل و 90دقيقهاي انجام داده و
فقط در بازي با كامبوج بين 2نيمه تعويض شده و جاي خودش را به مجيد
حسيني داده است .او 855دقيقه براي اسكوچيچ بازي كرده و از اين لحاظ
ركورددار است .احمد نوراللهي هم با 6بازي كامل و 4بار تعويض به ركورد
823دقيقه رسيده و دومين بازيكن پركار تيم اسكوچيچ بوده است .نفرات
بعدي بهترتيب كنعانيزادگان با 803دقيقه ،طارمي با 721دقيقه ،صادق
محرمي با 705دقيقه و قليزاده با 673دقيقه بازي بودهاند.

آقايان براي تماشاي بازي بليت تهيه كنند ،چنين
كاري منتفي شد .به اين ترتيب تصور ميشد حدود
10هزار تماشــاگر عادي با خريد بليت ميتوانند
بازي ايران و كرهجنوبــي را از نزديك ببينند .اما
يك سهلانگاري از ســوي فدراسيون فوتبال كار
را خراب كرد.

شائبهاي كه مطرح شد اين بود كه فدراسيون براي
در امان ماندن از دردسرهاي حضور بانوان عامدانه
نامه نزده باشــد .اما بهنظر نميرسد اين موضوع
حقيقت داشته باشــد چون شنيدههاي خبرنگار
همشــهري حاكي از آن اســت كه بحث حضور
تماشــاگران زن و مرد در اين مســابقه در هيأت
دولت هم مطرح شده و مقامات رده باالي مملكتي
مشكلي با اين موضوع نداشــتهاند .حتي بحث و
بررسي در اين خصوص در هيأتدولت انجام شده و
مجوزهاي الزم هم صادر شده بود تا زنان تماشاگر
به همان تعدادي كه در بازي با كامبوج حاضر بودند
در بازي با كرهجنوبي هم حاضر شوند .اما كوتاهي
فدراسيون فوتبال در ارسال نامههاي مربوطه ،اين
موضوع را منتفي كرد و همانطور كه روز گذشته در
رسانهها اعالم شد ،حضور تماشاگران در بازي روز
سهشنبه ايران و كرهجنوبي بهاحتمال 99درصد
منتفي است .ايران و كرهجنوبي در چهارمين بازي
خود از سومين مرحله مقدماتي جامجهاني،2021
روز سهشــنبه 20مهر از ســاعت17در ورزشگاه
آزادي به مصاف هم ميروند .ايران در 2بازي بعدي
هم ميهمان است و تا حدود 4ماه ديگر يعني بازي

بهروز رســايلي| تيم ملي فوتبال ايران دهمين پيروزي خود را هم در دوران
ســرمربيگري دراگان اسكوچيچ بهدســت آورد .برتري برابر امارات ،تعداد
بردهاي تيم كشــورمان زيرنظر مربي كروات را دورقمي كــرد؛ 10برد از
10بازي .با اين حال همچنان در تحليلها به ندرت از اسكوچيچ ياد ميشود.
فضا طوري اســت كه انگار او نقش چنداني در اين موفقيتها نداشته و هر
چه هست ،به هنر و نبوغ بازيكنان مربوط ميشود .حاال نه اينكه اسكوچيچ
بهترين مربي دنيا باشد ،اما بعضي از اين تفاسير بوي نامهرباني و قدرنشناسي
ميدهد .آيا واقعا دراگان هيچ نقشي در اين كاميابيها نداشته است؟

متريكا

با برگزاري بــازي ايران و امــارات ،تعداد
بازيهاي تيم ملي تحــت هدايت دراگان
اسكوچيچ به 10بازي رســيد .مروري بر
نفرات بهميدانرفته در اين بازيها نشان
ميدهد 3بازيكن در تمام اين 10بازي حضور داشتهاند .شجاع خليلزاده
در خط دفاعي و احمد نوراللهي و علي قليزاده در خط مياني3بازيكن مورد
اعتماد اسكوچيچ هستند كه در تمامي 10بازي حاضر بودهاند .البته با اين
تفاوت كه شجاع و نوراللهي در هر 10بازي در تركيب اوليه حضور داشته و
جزو 11نفر شروعكننده بازي بودهاند .اما قليزاده در 8بازي فيكس بوده و
در 2بازي اخير بهعنوان بازيكن جانشين به زمين رفته است .جالب اينكه
قليزاده در آن8بازي هم هميشه تعويض شده تا با وجود حضور در10بازي
حتي يك بازي90دقيقهاي كامل هم نداشته باشد.

برنامه  بازيها

مگر بهتر از اين نتايج داريم؟

اسكو هیچ؟!

سرمربي

  نقش ناديده گرفته شده
در موفقيتهاي تيم ملي

بيتوجهي به دراگان اســكوچيچ و حتي بعضــا انتقادات تند از او در شــرايطي
اســت كه اين مربي بهترين نتايج ممكن را روي نيمكت تيم ملي گرفته اســت.
اصال كاري به 10بــرد از 10بازي نداريــم .فقط به اين نكته توجــه كنيد كه او
نهتنها طلســم ســالها ناكامي برابر عراق را شكســت ،بلكه طي مدت كوتاهي
 2بار موفق به شكست اين تيم شد .اين مربي براي نخستين بار بحرين را در زمين
خودش شكست داد و همين امارات را بعد از يك سال نباختن به زانو درآورد .ديگر
از يك مربي چه ميخواهيم؟ يادتان هست بعد از شاهكار ويلموتس در مرحله قبلي

با عراق در هفتم بهمنمــاه ،بازي خانگي نخواهد
داشت.
كامرانيفر :نامه داديم ،جواب قطعي ندادند

تا عصر ديروز هيچيك از مســئوالن فدراســيون
فوتبال واكنشي به اين اخبار نشــان نداده بودند.
تا اينكه باالخره سرپرســت دبيركلي فدراسيون
در گفتوگو با فارس مدعي شــد مكاتباتي با فيفا
انجام شده اما هنوز پاســخي دريافت نشده و خود
فدراسيون فوتبال نيز براي حضور تماشاگران در اين
شرايط دچار ترديد است! حسن كامرانيفر به فارس
گفت« :در تاريخ 21سپتامبر به فيفا ايميل زديم و
براي حضور تماشاگران در بازي ايران و كرهجنوبي
اعالم آمادگي كرديم .جزئيات را به فيفا اعالم كرديم
اما هنوز جواب قطعي به ما ندادهاند ».او ادامه داد:
«برخي كارها انجام شده اما مقداري نگران هستيم
به اين دليل كه بهتازگي پيك كرونا كمتر شده است.
امكان دارد نتوانيم در اين وضعيت آنگونه كه شايد و
بايد پروتكلها را رعايت كنيم .به همين دليل حضور
تماشاگران در ورزشگاه آزادي هنوز قطعي نشده و
فيفا هم جواب قطعي به ما نداده است».

چه حس و حالي داشتيم؟ بايد هر  4بازي باقيمانده را برابر كامبوج ،بحرين ،عراق
و هنگكنگ ميبرديم و تازه ميزباني را هم به منامه دادند .بسياري از كارشناسان
و هواداران از صعود ايران قطع اميد كرده بودند ،اما حاال برخي از همانها شــرايط
فوقالعاده اين مرحله را طبيعي و حتي كمتر از توان تيم ايران ميدانند!
بازي زيبا؟ قبال چطور بوديم؟

بخش ديگري از انتقادات معطوف به نمايش كيفي تيم ملي است .اين يعني يك
عده پذيرفتهاند كه نتايج خوب اســت ،اما از تيم ملي بازيهاي زيباتري مطالبه
ميكنند .اين در حالي است كه در همين مدت هم مثال نمايشهاي تيم كشورمان
برابر عراق و بحرين يا بازي دوستانه برابر بوسني و سوريه تماشايي بوده است .در
ضمن به اين نكته هم بايد توجه كرد كه تيم ملي بهخاطر شرايط خاص موجود،
امكان برگزاري اردو يا مسابقات تداركاتي را ندارد و بازيكنان با كمترين هماهنگي
كنار هم به ميدان ميروند .از همه اينها كه بگذريم ،انصافا در طول همان  8سال
بهاصطالح «آقايي» فوتبال ايران با كارلوس كيروش ،چند بازي زيبا و به ياد ماندني
از اين تيم ديديم؟ بله؛ بازي خوب مثل ديدار برابر آرژانتين يا نمايش سزاوارانه مقابل
پرتغال را داشتيم ،اما آيا بازي با مراكش تماشاگرپسند بود؟ ديدار با كرهجنوبي در
اولسان كيفيت داشت؟ آن همه برتري خفيف و يك بر صفر ،موجب مسرت خاطر
بود؟ حتما كيروش زحمات زيادي براي اين فوتبال كشيده ،اما بعيد است حتي
سرسختترين حاميان او هم به زيبايي فوتبال تيم ملي در آن دوران نمره قبولي
بدهند.
كمترين چيزي كه اسكوچيچ دارد

اصال از جنبههاي فني دست برداريم؛ حداقل فاكتوري كه دراگان اسكوچيچ روي
نيمكت تيم ملي دارد و به ما كمك كرده ،آرامش اوست .در دوره كيروش اگر يك
نفر در صفحات مياني كمتيراژترين روزنامههاي محلي هم از مربي پرتغالي انتقاد
ميكرد ،از سوي كارلوس و تيم پشتيبان او درهم كوبيده ميشد ،اما اسكوچيچ از
روز اول با سختترين حمالت مواجه بوده و خم به ابرو نياورده است .او با همه عيوب
و ايراداتش عاشق فوتبال است و براي كارش وقت و انرژي ميگذارد .مربي كروات
فضاي تيم ملي را سالم ،بدون تنش و شاداب نگه داشته است .خوب است دستكم
همين اتفاق مثبت را ببينيم.

17:00

 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

 ۹فروردین ۱۴۰۱
ایران  -لبنان

ليگ قهرمانان -یک چهارم نهایی
شنبه 24مهر
پرسپولیس ایران  -الهالل عربستان

21:00

ليگ برتر  -هفته اول
سه شنبه ۲۷مهر۱۴۰۰
پدیده  -آلومینیوم
نساجی  -فجر سپاسی
پیکان  -نفت مسجدسلیمان

16:00

سپاهان  -مس رفسنجان

18:00

چهارشنبه ۲۸مهر
گل گهر  -تراکتور

16:00

استقالل  -هوادار
صنعت نفت  -ذوب آهن

18:00

نامشخص

فوالد خوزستان  -پرسپولیس

ليگ برتر -هفته دوم
یکشنبه ۲آبان۱۴۰۰
نفت مسجدسلیمان  -سپاهان
مس رفسنجان  -پدیده

عكس خبر

16:00

آلومینیوم  -فوالد

18:00

دوشنبه ۳آبان
هوادار  -پیکان
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16:00

ذوب آهن  -استقالل
فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

قرارداد يحيي گلمحمدي در آســتانه بازي با الهالل
عربستانبراي2فصلديگرتمديدشد.ايندرحالياست
كه ژارديم ،سرمربي الهالل از مديران عربستاني اولتيماتوم گرفته
و فاصلهاي تا اخراج از اين تيم ندارد!

در روزي كه پرسپوليس با نتيجه 3بر يك سپاهان را
پشت درهاي بسته آزادي شكست داد ،شهريار مغانلو
با پيراهن سپاهان رودرروي تيم سابقش قرار گرفت .شايد خود
مغانلو هم پيشبيني نميكرد به اين زودي به تيم سابقش برسد.

پسازتماسسوارسباكومان،نوبتمحمدحسينفالحرسيد
تاپسازگلزنيبهاستقاللبامجيديتماسبگيرد!اينبازيكن
كهبانظرمجيديدرفهرستمازاداستقاللقرارگرفت،درروزتساوي
 2-2آبيها مقابل پيكان ،دروازه تيم سابقش را باز كرد.

18:00

نامشخص

پرسپولیس  -نساجی
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فينالي براي يك ركورد

توپ طالي كرونايي

بعد از تعويق يكساله مراسم بهترين بازيكن
اروپا ،مسي به كريم ،امباپه ،لوا و نيمار رأي داد

فرانسه در صورت بردن فينال امشب ليگ ملتها ،به تنها تيمي تبديل ميشود كه همه رقابتهاي ملي را فتح كرده است
ساعت  16:30امروز در ورزشگاه آليانس تورين ،ايتالياي ميزبان
و بلژيك براي رتبه ســومي دومين دوره ليگ ملتهاي اروپا
با هم بازي ميكنند؛ مســابقهاي كه دروازهبان بلژيك يعني
كورتوا درباره آن گفته كه نميداند رده سومي ليگ ملتها به
چه دردي ميخورد و چرا بايد چنين مســابقهاي برگزار شود.
 2تيم برنده مرحله نيمهنهايي اين رقابتها ،ســاعت22:15
امشب در سنســيروی ميالن به مصاف هم ميروند .فرانسه
سابقه قهرماني در همه تورنمنتهاي ملي را دارد ،غير از اين
تورنمنت كه تنها قهرمان آن فعال پرتغال است .فرانسه در جام
ملتهاي سال 1984و يورو ،2000جامهاي جهاني1998و،2018
المپيك 1984و جام كنفدراسيونها در سالهاي  2001و 2003
به قهرماني دست يافته و اين ليگ نوپا تنها تورنمنت ملي است
كه فرانسويها در آن هنوز به قهرماني نرسيدهاند .اسپانيا در
جام كنفدراسيونهاي سال 2013از برزيل شكست خورد اما در
جام جهاني ،2010يورو 2008و  2012و المپيك 1992قهرمان شد.

اين نخستين فينالي است كه اسپانيا پس از سال 2012در آن
حضور مييابد .سبك اسپانياي لوييس انريكه در اين تورنمنت به اين

شــكل اســت كه گاوي وظيفه خطا روي بازيكنان حريف را دارد،
بوسكتس و چند نفر ديگر موظف به تمارض و گرفتن خطا هستند و
بقيه هم آنقدر پاسكاري ميكنند تا بلكه روزنهاي به سمت دروازه
حريف باز شود .وظيفه لوييس انريكه بهعنوان سرمربي هم اين است
كه هر بازيكــن جواني كه نخســتين بــازياش را در تركيب تيم
بزرگساالن بارسلونا انجام ميدهد بالفاصله به تيم ملي دعوت كند؛
ريكي پوچ ،فاتي ،پدري ،اريك گارسيا ،گاوي و...
فرانسه با سيستم دفاع سهنفرهاي كه در بازي با بلژيك اجرا كرد،
موقعيتهاي زيادي در ضدحملهها به بلژيكيها داد .با سيســتم
 3-5-2كه عمال گريزمــان و امباپه و بنزما مهاجم هســتند ،تنها
2بازيكن در مركز زمين حضور دارند و براي همين احتمال ضدحمله
خوردن آنها بيشتر ميشــود .شــايد حضور كانته در مركز زمين
ميتوانست تعادل ايجاد كند ،با كنار گذاشتن پاوار يا كنده از تركيب
و بازگشت به دفاع چهارنفره و سيستم  4-2-3-1قبلي؛ اما غيبت
كانته بهدليل بيماري شرايط را تغيير داده است.
فران تورس در بازي با ايتاليا مجبور به ترك زمين شد و احتمال
رسيدنش به بازي امشب خيلي كم است .در اردوي اسپانيا 3بازيكن
ديگر به نامهاي پدري ،ماركوس يورنتــه و باريس مندس مصدوم

هســتند و به بازي امروز نميرســند .در تركيب فرانسه هم كانته
بهدليل كرونا و دينيه بهخاطر مصدوميت حضور ندارند.
اسپانيا در بازيهاي رودررو مقابل خروسها ركورد خوبي دارد و
در 35تقابل گذشته 16بار فرانسه را برده و 7بار هم مساوي كرده و
تنها 12بار باخته اســت .آخرين رويارويي  2تيم به ســال2017
برميگردد كه نتيجه مسابقه  2بر صفر به سود اسپانيا شد.
تركيب احتمالي فرانســه :هوگو لوريس ،كنده ،واران ،لوكاس
ارناندس ،تئو ارناندس ،پاوار ،شوامني ،پوگبا ،گريزمان ،امباپه و بنزما.
تركيب احتمالي اسپانيا :اوناي سيمون ،آسپليكوئتا ،پائو تورس،
الپورت ،ماركوس آلونسو ،گاوي ،بوســكتس ،كوكه ،سارابيا ،فران
تورس و اويارسابال.

كهكشانيها ،شعبه نيوكاسل
ستارههاي بزرگ در تركيب و روي نيمكت در راهند

با واگذاري سهام باشــگاه نيوكاسل به شــاهزادههاي
سعودي ،انتشار شايعات درباره آينده اين باشگاه از اين
پس ثروتمند ،به يك سرگرمي در رسانهها تبديل شده
است .در بنگاههاي شــرطبندي براي سرمربي بعدي
هم ضريبهايي درنظر گرفته شــده كه آنتونيو كونته
با احتمال يك به  3از ساير گزينهها به نيمكت اين تيم
نزديكتر است؛ گزينههايي مثل جرارد ،لمپارد ،بنيتس،
ادي هــووي ،برندن راجرز ،مورينيــو ،ادي مارتينس و
البته زينالدين زيدان .گفته ميشود بنسلمان و شركا
قصــد دارند در همين پنجــره نقلوانتقاالتــي ژانويه،
190ميليون پوند براي خريد ســتارههاي جديد هزينه
كنند .از عالقه مديريت جديد به ستارههايي نظير گرت
بيل ،كوتينيو و مارسيال صحبتهايي مطرح شده كه هر
 3آنها قابلخريد هستند .مارسيال در منچستر با آمدن
سانچو و رونالدو زياد به تركيب راه پيدا نميكند و دنبال
تيمي است براي بازي بيشتر .گرت بيل هم سال آخرش
را در رئال سپري ميكند و نيوكاسل ميتواند با كمترين
مبلغ او را از رئال در همين زمســتان بخرد تا باشــگاه
مادريدي مجبور نشــود او را در پايان فصل رايگان رها

كند .وضعيت كوتينيو هم مثل بيل است با اين تفاوت كه
قراردادش رو به اتمام نيست اما دستمزد نجومياش از
عهده بارسلونا خارج است .از طرفي اگر او به 100بازي
با پيراهن بارسلونا برسد ،باشگاه بايد 20ميليون يوروي
ديگر به ليورپول بپردازد .با اين حســاب ،خريد قرضي
او ميتواند گزينه مناســبي براي نيوكاسل باشد؛ بارسا
نيمي از دســتمزد اين بازيكن را هم بهعهده ميگيرد.
كاواني ديگر بازيكني است كه به نيوكاسل لينك شده .او
هفته گذشته در كانون شايعات مربوط به انتقال به الليگا
و حضور در رئال يا بارسا بود .در تركيب منچستر همين
حاال هم جايي براي اين مهاجم اروگوئهاي نيست ،چه
برسد به زماني كه رشفورد هم از مصدوميت برگردد.
روزنامههاي بريتانيايي از پيشنهاد 300ميليون پوندي
نيوكاســل به ناصر الخليفي براي فــروش امباپه خبر
دادهاند .الخليفي فعــا با فلورنتينو پرس به مشــكل
خورده و نميخواهد در پايان فصل رايگان اين ستاره را
به رئال مادريد واگذار كند اما با توجه به تنش سياسي
بين قطر و عربستان در ســالهاي اخير ،پروسه فروش
او به نيوكاسل هم ســخت خواهد بود اما 300ميليون

زنان ايران در كمپ اروپايي

تيم ملي فوتبال زنان ايران براي حضور در جام ملتهاي آسيا در باشگاه شارلواي بلژيك اردو برگزار ميكند
مريم ايراندوست و شاگردانش به خواستهشان رسيدهاند؛ آنها به كمپ اروپايي
ميروند .تيم ملي فوتبال زنان كه براي نخســتينبار به جام ملتهاي آســيا
صعود كرده تا ديماه امسال فرصت دارد براي اين رقابتها آماده شود30 .دي
مسابقات به ميزباني هند آغاز ميشود و ايران حريفاني در حد استراليا ،چين،
ژاپن و ...در پيش دارد .ايراندوســت بعد از صعود تيم ملي به جام ملتها گفته
بود كه براي مقابله با بزرگان آسيا تيمش به يك كمپ اروپايي و بازي دوستانه
با تيمهاي بزرگ نياز دارد .حاال فدراسيون خبر داده است كه تيم ملي به بلژيك
ميرود تا هم چند بازي دوستانه انجام دهد و هم كمپي 10روزه داشته باشد.
اما چرا بلژيك؟
قرار است كمپ تيم ملي زنان در بروكسل و در باشگاه شارلوا باشد .اين باشگاه
 2بازيكن ايراني دارد؛ علي قليزاده و ياسمن فرماني كه هر دو در تيمهاي ملي
ايران بازي ميكنند اما انتخاب اين باشــگاه دليل مهمتري دارد .مهدي بيات
مدير اين باشگاه -ايراني است و فدراسيون فوتبال ايران با خود بيات مذاكرهكرده است .شهابالدين عزيزي خادم ديروز به سايت فدراسيون گفت« :بعد
از نشست مشترك با مهدي بيات ،قرار شد تيم ملي زنان براي برگزاري اردوي
10روزه و انجام  2بازي دوستانه با شــارلوا به بلژيك برود و مهمان اين باشگاه
باشد».
ايراندوست خوشحال اســت كه فدراســيون به قولش عمل كرده است .بازي
با شارلوا يكي از وعدههاي فدراســيون جديد از روز اول تشكيل تيم ملي بود.

ايراندوست به همشهري ميگويد« :خوشحالم كه فدراسيون به اين وعدهاش
هم عمل كرد .از روز اول ما درخواســت كمپ اروپايي داشتيم و حاال امكانش
فراهم شده است .برنامه اين اســت كه آبان به بلژيك برويم و  2بازي دوستانه
داشته باشيم .يك بازي با شارلوا و اگر بشود يك بازي هم با يك تيم ديگر انجام
ميدهيم ».بعد از تشكيل تيم ملي كه  2ســال تعطيل بود ،برگزاري اردوهاي
مداوم ،انجام بازيهاي دوستانه ،داشتن لباس يكدست و پرواز اختصاصي ،حاال
تيم ملي زنان به آرزوي ديگر خود رسيده و به كمپ اروپايي ميرود.
اين نخستينبار اســت كه تيم ملي فوتبال زنان ايران به كمپ اروپايي ميرود
ولي نخستينبار نيست كه با يك تيم اروپايي بازي ميكند .ايران سال1384در
تهران يك بازي دوستانه با اسفاو الدرسيم اسبور برلين داشت .در همان مقطع
قرار بود ايران براي انجام بازي برگشــت به آلمان برود ولي اين اتفاق نيفتاد.
سال1395نيز تيمي منتخب از بازيكنان ليگ كه بيشتر بازيكنانش از شهرداري
بم و شهرداري سيرجان بودند ،براي حضور در يك تورنمنت دوستانه به سوئد
رفتند 2 .سال بعد تيم جوانان ايران تورنمنت دوستانهاي را كه با حضور آمريكا،
ايتاليا ،اسلوني و ايران برگزار ميشد تجربه كرد .ايتاليا ميزبان اين تورنمنت بود.
يك سال بعد هم ايراندوست با چند بازيكن ،تيمي را به نام ياران آتنا تشكيل داد
و در تورنمنت ديسكاور آلمان شركت كرد .در  2سالي كه تيم ملي تعطيل بود،
اتفاق ديگري نيفتاد .خردادماه امسال هم تيم ملي در تورنمنت چهارجانبهاي
در بالروس حاضر شد.

اگر  VARعليه ما بود...

فرض كنيد صحنه جنجالي بازي با امارات
برعكس بود
بدون ترديد نقطه عطف بازي تيمهاي ملي ايران و امارات ،تغيير
تصميم داور وســط به كمك  VARبود .در صحنهاي كه شجاع
خليلزاده كارت قرمز مستقيم گرفت و يك ضربه كاشته به سود
حريف اعالم شــد ،كمكداور ويدئويي با بازبيني دوباره تصاوير
آفســايد مهاجم اماراتي را اعالم كرد و تيم ملي را از مخمصهاي
بزرگ رهاند .اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه تمام اعضاي تيم
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پوند شوخي نيست .ســايت ترانســفرماركت ليست
احتمالي باشــگاه انگليســي را براي خريــد بازيكن
پيشبيني كرده كه در ميان آنها نام ســتارگاني مثل
امباپه ،نيمار ،ويرجيــل فندايك ،هالند و ديبروين به
چشم ميخورد .خالصه نيوكاسل با مالكان عربستاني
ماموريت دارد تا بــازار فوتبال را خــراب كند؛ همان
كاري كه اولينبار آبراموويچ با ريختوپاش در فوتبال
انجام داد و قيمــت بازيكنــان را باال بــرد و در ادامه
باشگاههايي مثل پاريســنژرمن و منچسترسيتي به
قيمتشكني پرداختند .پيش از آنها تنها رئال مادريد
بود كه ميتوانست خريد كهكشــاني انجام دهد .فعال
چيزي كه مشــخص است اين اســت كه استيو بروس
بهزودي از هدايت تيم بركنار ميشــود و نزديكترين
گزينه به نيمكت اين تيم آنتونيو كونته است .ورزشگاه
ســنتجيمز پارك تا پيش از ورود ستارگان احتمالي
جديد در همه بازيهاي خانگي بــا ظرفيت ۵۲٫۳۰۵
نفر پر ميشد .شايد بنسلمان بهتر باشد قبل از جذب
ستارههاي بزرگ به فكر ساخت يك ورزشگاه بزرگتر
هم باشد!

چرا تورنمنت پيشفصل نداريم؟
وقتي ديگر از «جام شهدا» هم خبري نيست

تعطيالت بيســابقه و تقريبا 3ماهه بين
ليگهاي فوتبــال20و ،21همــه اهالي
فوتبال را كالفه كرده و باعث شــده برنامه
آمادهســازي تيمهاي مختلف هم به هم
بريزد .ايــن روزها تيمهــاي ليگ برتري
براي كســب آمادگي ،دربهدر دنبال پيدا
كردن حريف تداركاتي هســتند .وضعيت
براي تيمي مثل پرسپوليس كه يك بازي
سرنوشتساز برابر سپاهان در پيش دارد
بدتر هم بود و باعث شــد آنهــا با مكافات
زيــاد ســپاهان را بــراي برگــزاري يك
مســابقه تداركاتي راضي كنند .در مورد
تعطيلي طوالني ليگ زياد صحبت شــده،
اما بهطــور كلي خوب اســت در ايران هم
براي مقطــع وقفه بيــن 2نيمفصل ،مثل
خيلي از نقاط دنيــا تورنمنتهاي كوتاه و
سبك تداركاتي يا شــبهتداركاتي درنظر
گرفته شــود .در آلمان زماني ليگاپوكال
به اين منظور برگزار ميشــد ،در اسپانيا

ملي ايران ،گزارشگر و كارشــناس تلويزيوني كشورمان و شايد
اكثر قريب به اتفاق تماشــاچيان بازي تصميم داور را پذيرفته
بودند و اصال كسي اعتراضي به آفسايد نداشت .با اين حال تعهد
و تخصص داوران حاضر در اتاق  VARباعث شد آنها يكبار ديگر
صحنه را از ابتدا مرور كنند و يك تصميم بسيار بزرگ و حياتي
بگيرند.
طبيعتا همه ما بســيار خوشحال شــديم كه آن ماجرا به خير
گذشت .درصورت پابرجا ماندن تصميم داور ،نهتنها ادامه بازي
با امارات سخت ميشد ،بلكه شجاع را براي ديدار با كرهجنوبي
از دست ميداديم و توان بدني بازيكنان هم در آستانه اين ديدار
مهم تحليل ميرفت .همه اينها را مديون  VARهستيم ،اما يك

جامهاي ســانتياگو برنابئو يا خوان گامپر
را داريم كه ولو بهصــورت تكبازي ،باعث
ميشــوند تيمهايي همچون بارســلونا و
رئال مادريد صاحب برنامه دقيق شوند .در
ساير كشورهاي جهان هم سوپرجام برگزار
ميشود كه بعضا شامل حضور 4تيم است.
در ايران البته چند دوره شاهد برگزاري جام
شهدا بوديم كه متأسفانه حاال خبري از آن
هم نيســت .بهنظر ميرسد ،نبود اسپانسر
و اينكه برگزاري چنين مســابقاتي فقط
هزينه و دردسر دارد ،باعث شده باشگاههاي
ايراني قيــد تورنمنتهــاي پيشفصل را
بزنند و بهطور شــلخته دنبال پيدا كردن
تكوتوك رقباي تداركاتي باشند .كاش اما
هر سال بهطور منظم شاهد برگزاري يكي،
دو تورنمنت اين شكلي باشيم .اين داستان
هم باعث افزايش آمادگي تيمها ميشود و
هم مخاطبان پرشمار فوتبال را از كسالت و
كالفگي خارج ميكند.

لحظه تصور كنيد اگر اين اتفاق دقيقا برعكس و به زيان تيم ملي
ما رخ ميداد ،برخيها چــه مواضع عجيب و غريبي ميگرفتند.
مطمئن باشيد يك عده فورا شروع ميكردند به طرح تئوريهاي
توطئه و اينكه دالرهاي نفتي باعث شده داوران ويدئويي آنقدر
صحنه را باال و پايين كنند كه يك چيزي بــه نفع امارات از دل
آن بيرون بكشــند .به هر حال براي ما كه نيمكتنشيني احمد
نوراللهي در االهلي را هم ترفنــد اماراتيها براي كاهش روحيه
بازيكن مليپوش ايراني ميدانيم ،طرح چنين ديدگاههايي دور
از ذهن نيست! خوب است امروز كه از تغيير تصميم داور و اجراي
عدالت خشنوديم ،يادمان باشد اگر يك روز اين اتفاق عليه ما رخ
داد هم همينقدر منطقي به داستان نگاه كنيم.

از پريشب كه ليســت نامزدهاي توپ طال لو رفت،
گمانهزنيها براي برنده اين جايزه آغاز شده است.
حتي مسي هم واكنش نشان داد و در مصاحبه تازهاش
اعالم كرد كه كســب جايزههــاي تيمي مثل ليگ
قهرمانان ،يورو و كوپاآمريكا ميتواند در برندهشدن
اين جايزه تأثير بگذارد .او از بازيكناني مثل امباپه و
نيمار كه همتيميهايش در پاريس هستند و همچنين
از لواندوفسكي و بنزما بهعنوان چهرههاي اليق توپ
طالي 2021نام برد اما اشارهاي به كريستيانو رونالدو
نكرد كه يورويي عالي داشته ،آقاي گل سريآ و يورو
شده و ركورد بيشترين گلهاي ملي و بيشترين گل
رسمي توسط يك بازيكن را از علي دايي و پله پس
گرفته است .فراموش نكنيم كه خيليها خود مسي
را هم بهخاطــر قهرماني در كوپاآمريكا شايســته
دريافت توپ طال ميدانند! فابیو كاپلو ،مربي بزرگ
بازنشســته ايتاليايي اما اصرار دارد توپ طال بايد
به جورجينيو برسد كه با چلســي ليگ قهرمانان
را برده و با ايتاليا قهرمان يورو شــده .بنزما هم كه
روزبهروز هواداران بيشتري پيدا ميكند و گلهاي
بيشــتري ميزند ،در تاز هترين مصاحبهاش گفته
از كودكي رؤياي كســب توپ طال را داشته است.
پارسال فرانسفوتبال بهخاطر كرونا مراسم توپ طال
را برگزار نكرد اما امســال فوتباليها سخت منتظر
مشخصشدن برنده اين مراسم هستند .در آخرين
دوره و در سال 2019مسي برنده اين جايزه بوده اما
خيليها پيشبيني ميكنند امسال بازيكني غير از
مسي اين جايزه را ببرد؛ يكبازيكن از بين بنزما ،لوا
يا حتي جورجينيو! با همه اينها توپ طال سليقهاي
است و اين روزنامهنگاران هستند كه برنده را انتخاب
ميكنند حتي اگر صالحيتشان مورد ترديد باشد.
در ســالهاي اخير توپ طالي رونالدو زماني كه در
منچستر بود ،مسي در ســال 2010و يكي دو مورد
ديگر مورد مناقشــه بود .چهرههاي بينظيري مثل
زالتان ايبراهيموويچ ،كريم بنزما و لواندوفسكي در
سالهاي اخير و حتي نوير كه شايستگيهاي زيادي
براي تصاحب اين جايزه داشــتند ،دستشان از آن
كوتاه مانده است .مراسم توپ طالي فوتبال جهان
در سال ،2021روز  8آذر و در سالن تئاتر شاتلت شهر
پاريس برگزار ميشود.
نامزدهاي توپ طالي مجله فرانسفوتبال (بهترين
بازيكن) :رياض محرز (الجزاير  -منچسترســيتي)،
كانته (فرانسه  -چلسي) ،هالند (نروژ  -دورتموند)،
بونوچي (ايتاليا  -يوونتــوس) ،ماونت (انگليس -
چلســي) ،هري كين (انگليس  -تاتنهام) ،دوناروما
(ايتاليا  -پاريســنژرمن) ،بنزما (فرانسه  -رئال
مادريد) ،استرلينگ (انگليس  -منچسترسيتي) ،بارال
(ايتاليا  -اينتر) ،مسي (آرژانتين  -پاريسنژرمن)،
برونو فرناندس (پرتغال  -منچستريونايتد) ،مودريچ
(كرواسي  -رئال مادريد) ،پدري (اسپانيا  -بارسلونا)،
كيهليني (ايتاليا  -يوونتوس) ،ديبروين (بلژيك -
منچسترســيتي) ،نيمار (برزيل  -پاريسنژرمن)،
روبن دياس (پرتغال  -منچسترســيتي) ،الئوتارو
مارتينس (آرژانتين  -اينتر) ،سيمون كيائر (دانمارك
 ميالن) ،لواندوفسكي (لهستان  -بايرن مونيخ)،جورجينيو (ايتاليا  -چلسي) ،محمد صالح (مصر -
ليورپول) ،آســپليكوئتا (اسپانيا  -چلسي) ،لوكاكو
(بلژيك  -چلسي) ،كريســتيانو رونالدو (پرتغال -
منچستريونايتد) ،جرارد مورنو (اسپانيا  -ويارئال)،
فودن (انگليس  -منچسترسيتي) ،امباپه (فرانسه -
پار يســنژرمن) و ســوارس (اروگوئــه -
اتلتيكومادريد).
جايزه ياشــين (بهترين دروازهبان سال) :كسپر
اشمايكل (دانمارك  -لسترسيتي) ،ادرسون (برزيل
 منچسترســيتي) ،دونارومــا (ايتاليــا -پاريسنژرمن) ،مندي (سنگال  -چلسي) ،كورتوا
(بلژيك  -رئــال مادريد) ،ناواس (كاســتاريكا -
پار يســنژرمن) ،اميليانو مارتينس (آرژانتين -
اســتونويال) ،نوير (آلمان  -بايرن مونيخ) ،اوبالك
(اسلوني  -اتلتيكومادريد) و هندانوويچ (اسلوني -
اينتر) .اين جايزه از سال ۲۰۱۹توسط فرانسفوتبال
به بهترين دروازهبان سال اهدا شده و آليسون بكر
تنها برنده آن تا امروز بوده است.
جايزه كوپا (بازيكن جوان ســال) :نونو مندس
(پرتغال  -پاريسنژرمن) ،جوواني رينا (آمريكا -
دورتموند) ،بلينگام (انگليس  -دورتموند) ،فلوريان
ويرتس (آلمان  -بايرلوركوزن) ،جمال موسياال (آلمان
 بايرن مونيخ) ،رايان گراونبرش (هلند  -آژاكس)،جرمي دوكو (بلژيــك  -رن) ،پدري (اســپانيا -
بارسلونا) ،ساكا (انگليس  -آرســنال) و گرينوود
(انگليس  -منچستريونايتد) .اين جايزه از سال۲۰۱۸
توسط فرانسفوتبال ،به بهترين بازيكنان زير  ۲۱سال
اهدا ميشود .امباپه در ســال 2018و دهليخت در
سال 2019فاتح اين جايزه بودهاند.
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الهام محمودي

گلزن

روزنامهنگار

استقبال غريبانه

هفته گذشــته زهره كودايي ،دروازهبان تيمملي زنان ايران
كه با مهار 2ضربه پنالتي مقابل اردن ،نقش زيادي در صعود
تاريخي به جام ملتهاي آسيا داشت ،بدون استقبال مسئوالن
ورزشي خوزســتان ،وارد اهواز شــد .بعد از انتشار ويدئوي
اســتقبال خانواده كودايي در فرودگاه اهواز خيليها تأسف
خوردند كه چرا هيچيك از مسئوالن ورزش اهواز به فرودگاه
نرفتهاند .اين منتقدان نميدانستند كه اين رفتارها در فوتبال
خوزستان عادي اســت و آنها اهميت چنداني به فوتبال زنان
نميدهند .فصل پيش همين مسئوالن خوزستاني به راحتي
از ليگ برتر كنار كشيدند و امتياز ليگ برتري از دست رفت.
آنها به بهانه هزينه باال ،دختراني را كه عاشــق فوتبال بودند
بالتكليف گذاشتند.

استقبال پرشور

 2فينال در شب آخر فرنگي

مسئوالن فدراســيون فوتبال از تيم ملي زنان كه تاريخسازي
كردند و به جام ملتهاي آســيا رسيدند ،اســتقبال پرشوري
نداشتند اما براي تالفي دست بهكار شــدند و براي استقبال از
گالره ناظمي داور بينالمللي فوتسال ايران تدارك خوبي ديدند.
گالره ناظمي و ابراهيم محرابيافشار نمايندگان جامعه داوري
ايران در جام جهاني فوتسال  ۲۰۲۱ليتواني بودند و انصافا هم
قضاوتهاي خوبي از خود به نمايش گذاشتند .گالره ناظمي با
حضور در فينال جام جهاني فوتسال مردان ،بهعنوان نخستين
داور زن ايراني تاريخسازي كرد .او در اين ديدار وقتنگهدار بود.

در سومين روز از رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جهان ،ميثم دلخاني و محمدرضا گرايي سومين و چهارمين فيناليستهاي ايران شدند
محسن محمودصفري| در روز ســوم رقابتهاي جهاني
كشتي فرنگي3 ،كشــتيگير ايران روي تشك رفتند كه
همانند روز دوم ،ايران  2فيناليست داشت .محمدرضا گرايي
و ميثم دلخاني 2فيناليســت ايران در روز دوم بودند كه
برخالف انتظارها ،گرايي سخت به فينال رسيد اما دلخاني
خيلي راحت راهي كشتي فينال شد.

ارقام نجومي؟!

منيژه زيبا ،سرپرست تيم فوتسال زنان مليحفاري مدعي است كه
اين فصل در بازار نقل و انتقاالت حباب ايجاد شده و ليگ فوتسال
زنان شاهد قيمتهاي كاذب اســت .او ميگويد« :تيمهايي كه
يكشبه وارد فوتسال ميشوند و عمر فعاليتشان شايد يك يا 2
فصل باشد ،با ايجاد اين بازار كاذب به فوتسال ضربه ميزنند ».شايد
تصور كنيد منظور خانم زيبا از ارقام نجومي قراردادهاي ميلياردي
است اما او از ارقام  ۱۵۰تا ۲۰۰ميليون تومان حرف ميزند .در اين
شــرايط خيليها انتقاد كردهاند كه چرا فوتساليها جذب ليگ
كويت شدهاند .وقتي بازيكنان براي ۱۰بازي در كويت 2برابر اين
ارقام را ميگيرند ،چرا لژيونر نشوند؟
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 -7نوعي نارنگــي -پناهگاه-
شب زندهداري
 -8درخت كنار -آنكه شغلي
در زمينــه رابطه سياســي با
كشورهاي ديگر دارد -درختي
با دانههاي روغني
 -9مهربان -خوردنــــــي
صبحانه -آبرو
 -10نهايــي -شــهري در
گيالن -راندن مزاحم
 -11مخفــف اگر -شــبكه
تلويزيوني -ديگ دهان گشاد
 -12تقاضــاي محترمانــه-
نويسنده رمان انسان وحشي-
از فروع دين

 -13گويند حبيب خداست-
معبد باستاني كنگاور
 -14يــك دور از مســابقه
واليبــال -فيلمي ســاخته
ميلوش فورمن درباره زندگي
موتسارت -مجلس شادي
 -15هــم عقيدهبـــــودن-
تقليدكننده -آهارزده
عمودي:

 -1گاز جوشكاري -اصطالحي
در ورزش كشتي -ناپيدا
 -2ذكر حاجيان در مراســم
حج -ديســك فشــرده -يار
ژوليت
 -3نمايشـــــنامه معــروف
شكسپير -باد گلو -اشاره
 -4پيش امضا -ميوه عرب
 -5سوره هفتاد و هشتم قرآن-
پسر كاوه آهنگر -نقاب
 -6نام چند تن از پادشــاهان
پرتغال بود -سوگند -پيروان
يك پيامبر
 -7شــعبهاي از نژاد سفيد-
فيزيــكدان فرانســوي و
بنيانگذار الكتــرو ديناميك-
همسايه اليگودرز
 -8خرس -نمايشــنامهاي از
آنتوان چخوف روسي -خون
 -9فرومايــه -بــه يكديگــر
ساييدهشده -سزاوار

 -10دوميــن حرف يونانــي -دل
فريب -الكل سفيد
 -11سازگاري و هماهنگي -دوستي
با دوستان خدا -شير بيشه
 -12ادوات جنگي -شتر تيزرو
 -13گوشــواره -صوت تحســين-
موسيقيدان عصر ساساني
 -14دليل -كوشا -آتش
 -15بندگي -طلوعكردن -موزيسين
ژاپني و خالق قطعــه معروف جاده
ابريشم
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ميثم دلخاني ،قهرمان اميدهاي جهان در وزن 63كيلوگرم پس
از استراحت در دور نخست ،در دور دوم با نتيجه 9بر صفر دنيز
منيكسه از آلمان را مغلوب كرد و به مرحله يكچهارم نهايي
رسيد .دارنده مدال نقره و برنز قهرماني آسيا براي رسيدن به
نيمهنهايي لنور تميروف ،دارنده مدال برنز جهان از اوكراين را
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ستاره غيرمنتظره

مرديم تا بردي!

محمدرضــا گرايي تنها طاليي كشــتي ايــران در بازيهاي
المپيك توكيو در وزن 67كيلوگرم پس از اســتراحت در دور
نخست ،در دور دوم به مصاف تســوچيكا شيمويامادا از ژاپن
رفت و تا يك دقيقه به پايان كشتي  6بر يك عقب بود اما با يك
كمرگيري بينقص حريفــش را ضربهفني كرد و راهي مرحله

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

3 7 5
2
2 6
8 1
9
4

در يك كشتي حساس و نزديك با نتيجه  3-3به لطف كسب
امتياز آخر شكست داد و به مرحله نيمهنهايي رسيد .دلخاني در
نيمهنهايي در مقابل ممدوف از جمهوري آذربايجان قرار گرفت
كه با نتيجه قاطع 9بر صفر پيروز شــد و به فينال رقابتهاي
جهاني رسيد .او امشب در فينال با لري ابوالدزه از گرجستان
كشتي خواهد گرفت.

بعد شــد .گرايي در دور ســوم رقابتها به مصاف جعفراف از
جمهوري آذربايجان رفت و در همان تايم نخســت با نتيجه
11بر صفر به برتري رســيد و راهي نيمهنهايي شــد .قهرمان
اميدهاي جهان در نيمهنهايي مقابل راماز زوديز از گرجستان
قرار گرفت و در يك كشتي سخت و دشوار باز هم تا ثانيههاي
پاياني  6بر  4عقب بود .اما بهدليل فرار حريفش  2امتياز گرفت
و با اخطاري كه به كشــتيگير گرجی دادند ،كشتي با نتيجه
 6 - 6به نفع گرايي تغيير پيدا كرد .در همان يك ثانيه باقيمانده
مربيان گرجستاني درخواست چلنج كردند كه مورد موافقت
هيأت ژوري قرار نگرفت و يك امتياز ديگر به گرايي داده شد
تا كشتي با نتيجه  7بر  6به نفع قهرمان المپيك توكيو به پايان
برسد .گرايي امشب براي كسب مدال طال بايد به مصاف نظير
عبداهلليف از روسيه برود.

طاهري كمفروغ

رامين طاهري ،دارنده 3مدال طال در مسابقات قهرماني آسيا
در وزن 87كيلوگرم ،نماينده ايران در روز ســوم مســابقات
جهاني بود .او در دور نخست با نتيجه 3بر  2از سد ميهايل برادو
از مولداوي گذشت و راهي مرحله بعد شد .عملكرد طاهري در
كشتي اول آنقدر بحثبرانگيز بود كه مشخص بود در دورهاي
بعدي با مشــكل مواجه خواهد شــد و در نهايت در كشــتي
دوم خود مقابل تورپال بيســلطاناف از دانمارك با نتيجه 3
بریک شكست خورد .با توجه به شكست حريف دانماركي در
نيمهنهايي ،طاهري از دور مســابقات كنار رفت .شاگردان بنا
سالهاست در وزن 87كيلوگرم مشكل دارند بهطوري كه تيم
ايران در اين وزن نتوانست ســهميه المپيك را بگيرد و بدون
نماينده 87كيلوگرمي در بازيهاي المپيك حاضر شد.
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بابرگزاريجل
سهصلحوسازشدر
دادسرايجنايي
تهران،حاالسرنوشت
آرماندردستانپ
درومادرغزالهاست

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

تنها راه ارتباطي روستايامآباد ،نيازمند آسفالت است

تنها راه ارتباطي روستايام آباد متشكل از 3روستاي ماتيز،خليلبالغ
وامآبــاد) واقع در بخش قرهپشــتلو از توابع شهرســتان ارمغانخانه
استان زنجان سالهاست نيمهكاره و آسفالتنشده باقي مانده است
درحاليكه راه روستايي روستاهاي اطراف آسفالت و تكميل شده ولي
10كيلومتر از راه اين روســتا به حال خود رها شده است و مسئوالن
30سال است كه به ساكنان وعده ميدهند .همين موضوع بر اقتصاد
روســتا كه داراي چندين آبشار و چشمه اســت و ميتواند در بخش
گردشگري موفق باشد و مهاجرت ساكنان آن به شهر اثر كرده است.
درحاليكه مسئوالن ميتوانند با آسفالت اين جاده ساكنان را به ادامه
سكونت در روســتا و گردشــگران را به تفريح در اين روستاي باصفا
تشويق كنند .اينكه روستايي با تقديم 6شهيد گلگونكفن به انقالب
و كشور و در نزديكي شهر آبادي مانند زنجان چنين وضعي دارد واقعا
تأسفانگيز است و از مسئوالن تقاضا داريم در اسرعوقت به خواسته
اهاليامآباد توجه كنند.
يعقوبي بابايي،امآباد

بر فروشگاههاي زنجيرهاي نظارت بيشتري شود

نظارت بيشتر بر فروشگاههاي زنجيرهاي براي جلوگيري از تخلفات
و كم فروشيها ضروري است و با گسترش روزانه اين فروشگاهها خأل
نظارتي بر اين فروشگاهها بيشتر احساس ميشود.
هوشمند مفاخري از تهران

پاسخ مسئوالن
بودجه برسد ،سايبان ايستگاه تاكسيراني رسالت نصب ميشود

روابطعمومي منطقه 4شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان
«ضرورت نصب سايبان براي ايستگاه تاكسيراني ميدان رسالت» در
ستون با مردم روز 29شهريورماه پاســخ داده است« :در سالجاري
اعتباري در ايــن خصوص تخصيص داده نشــده و درصورت تأييد و
تخصيص اعتبار ،اين موضوع در سالجاري در دستور كار شهرداري
منطقه 4قرار خواهد گرفت».

سازمان زندانها
درگيري فشافويه چه بود؟
انتشار خبري از درگيري در زندان تهران بزرگ بار ديگر موجب توجه
به وضعيت زندانها شد .رئيس سازمان زندانها در توييتي ،اين خبر را
غيردقيق خواند و تأكيد كرد كه «در بند مجرمان امنيتي ،براي مراقبت
و رعايت بهتر تفكيك و طبقهبندي ،بيش از 50درصد ظرفيت خالي و
زنداني ديگري حضور ندارد».
اين خبر در حالي در هشتادمين روز حضور غالمحسين محسني اژهاي
در مسند رياست قوه قضاييه منتشر شد كه در اين دوره كوتاه ،شاهد
تأكيد مكرر وي بر تحول در وضعيت زندانها بودهايم.
محسني اژهاي در دوران كوتاهي كه از انتصابش بهعنوان قاضيالقضات
ميگذرد ،بازديدهايي سرزده از مجتمعهاي قضايي و نيز زندانهاي
مهمي چون اوين و رجاييشهر وندامتگاه دماوند داشته است .در اين
ميان ،بازديد از بندهاي الف ۲۰۹ ،و  ۲۴۱امنيتي زندان اوين و نيز ديدار
با خانوادههاي محكومان آبان ۹۸از اقدامات ويژه رئيس دستگاه قضا
بوده كه با واكنشهاي مثبت همراه بوده است.
واكنش دستگاه قضا به خبرهاي داخل زندان

پيشتر نيز انتشــار فيلــم دوربينهاي مداربســته زنــدان اوين يا
رسانهايشدن فوت 2زنداني در زندان ،سبك عملكردي دستگاه قضا را
مورد توجه اذهان عمومي قرار داده بود.
اما هر بار با دستور مقامات ارشد قضايي موضوعات حاشيهساز مورد
بررســي قرار گرفتند؛ چنانکه در ماجرای انتشار فيلمهايي از زندان
اوين 6نفر از متخلفان اين موضوع ،تحت تعقيب قضايي و بازپرسي قرار
گرفتند كه 2نفر بازداشت و باقي با قرار مناسب آزاد شدند.
همچنين درپي فوت «سيدشاهين ناصري» در ندامتگاه تهران بزرگ،
رئيس سازمان زندانها دستور پيگيري علت فوت اين زنداني را صادر
كرد .همچنين 2روز بعد ،روابطعمومي اداره كل زندانهاي اســتان
تهران در واكنش به انتشار خبر فوت «اميرحسين حاتمي» در زندان
تهران بزرگ ،از تشكيل كميته بررسي فوت اين زنداني خبر داد و تأكيد
كر د كه «صرفنظر از نوع بزهكاري ،بيماري يا اعتياد مرحوم حاتمي،
درصورت احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد».
در روزهاي اخير هم برخي رســانههاي خارج از كشور خبري مبني
بر ضرب و شتم تعدادي از زندانيان سياســي در زندان تهران بزرگ
(فشافويه) از سوي زندانيان جرايم خشن منتشر كردند .محمدمهدي
حاجمحمدي ،رئيس سازمان زندانها در اينباره در صفحه شخصي
خود در شــبكههاي اجتماعي نوشــت« :درخصوص خبر غيردقيق
درگيري درزنــدان تهران بــزرگ ،همين بس كه ،زنــدان محفل
فرهيختگان نيست؛ بلكه محفل مجرمان اســت .با وجود كنترلها،
اختالف و تنش بين آنها دور از انتظار نيست .در بند مجرمان امنيتي،
براي مراقبت و رعايت بهتر تفكيك و طبقهبندي ،بيش از 50درصد
ظرفيت خالي و زنداني ديگري حضور ندارد».

خبر
افزایش  ۵۰درصدی درگیریهای
مرزی در شمال غرب کشور
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه هالکت اشرار در سال گذشته
افزایش یافته است ،امنیت مرزها را باال دانست و گفت :در حال حاضر
مورد خاصی که جای نگرانی باشــد ،وجود ندارد .به گزارش ايســنا،
سردار احمدعلی گودرزی در برنامه دستخط گفت :درگیریهای ما
در مرز طی  5-6ماه گذشته نسبت به سال قبل ۱۸درصد و به ویژه در
شمالغرب کشور 40-50درصد افزایش داشته است .اخیرا به اقلیم
کردستان عراق تذکر دادهایم و به آنها گفتیم یا این افراد را جمع کنید
یا بچههای ما تابآوری ندارند که  ۴نفر مسلح بخواهند سالح ،مهمات
یا مشروبات الکلی یا قاچاق کاال ،انجام بدهند.

آرمان در برابر
پدر و مادر غزاله
پرونده آرمان كه به جرم قتل دختر
پيگيري موردعالقــهاش به نــام غزاله به
قصاص محكوم شده در شرايطي به
به مرحله اجرا رسيده كه ديروز با تشكيل جلسه
صلح و سازش در دادسراي جنايي تهران ،آرمان
در برابر پدر و مــادر غزاله قرار گرفــت تا از آنها
درخواست بخشــش كند .با تشكيل اين جلسه،
حاال سرنوشت آرمان در گرو تصميم پدر و مادر
غزاله است.
به گزارش همشــهري ،ديروز دادسراي جنايي
تهران محل برگزاري جلسه صلح و سازش براي
تعيين سرنوشت پروندهاي بود كه طي سالهاي
گذشــته جنجال زيادي در رســانهها بهوجود
آورده بــود؛ پروندهاي كه در آن ،پســري به نام
آرمان متهم بود 14اسفند سال  ،92پس از آنكه
دختر موردعالقهاش غزاله را به خانهشان دعوت
كرده ،او را به قتل رســانده و جسدش را داخل
يك چمدان چرخدار گذاشــته و در سطل زباله
انداخته است.
يكــي از داليلي كــه باعــث بهوجــود آمدن
پيچيدگيهاي قضايي در روند رسيدگي به اين
پرونده شد ،پيدا نشــدن اثري از جسد غزاله در
همه اين ســالها بود؛ مسئلهاي كه حتي گاهي
باعث بهوجود آمدن ادعاهايي درباره زنده بودن
اين دختر شــد ،اما اين ادعاها هرگز ثابت نشد و
آنچه پليس و قضات دادگاه در جريان بررسيهاي
گسترده به آن رسيدند ،شكي باقي نگذاشت كه
دختر 19ساله توسط آرمان به قتل رسيده است.
اين همان حقيقتي بود كه آرمان نيز در جريان
محاكمه به آن اعتراف كرد و به اين ترتيب بود كه
او از سوي قضات دادگاه به قصاص محكوم شد و
اين حكم به تأييد ديوانعالي كشور نيز رسيد.
آخرين فرصت

پرونده آرمان پس از طي تمامي مراحل قضايي
حاال به شــعبه اجراي احكام دادســراي جنايي
تهران رســيده و تنها راه نجات او از مرگ اعالم
گذشت خانواده غزاله است .به همين دليل بود
كه تالش تيم صلح و ســازش دادسراي جنايي
تهران براي جلب رضايت از اولياي دم يعني پدر
و مادر غزاله آغاز شده و روز گذشته جلسه صلح
و سازش به رياست محمد شهرياري ،سرپرست
دادســراي جنايي تهران و با حضور پدر و مادر
غزاله ،آرمان و پدر و مادر او در دادسراي جنايي
تهران برگزار شد.

یادداشت
كودكان را براي مقابله با
باليا و حوادث آماده كنيم
آرزو دهقاني

غراله ،مقتول

در ابتداي جلسه ،قاضي شهرياري رو به پدر و مادر
غزاله ،گفت :همه اين را خوب ميدانيم لذتي كه
در بخشش هست در انتقام نيست.
براســاس گزارش مســئوالن زندان و اندرزگاه،
آرمان در همه اين سالها كه در زندان بود ،رفتار
خوبي داشته و هرگز خالفي از او سر نزده است كه
اين نشان ميدهد او تنبيه شده و پشيمان است.
از طرفي او بارها گفته كه قتل با برنامهريزي قبلي
نبوده و االن هم سخت پشيمان است؛ هرچند كه
اين حق شماست كه بخواهيد او را قصاص كنيد،
اما من معتقدم كه خون را با خون نميشويند و
آسيب را با آسيب جواب نميدهند .درست است
كه آرمان آســيب بزرگي به شما و حتي خانواده
خودش زد ،اما بهخاطر آرامــش خودتان و روح
دخترتان او را ببخشيد.
سرپرست دادسراي جنايي تهران در ادامه گفت:
اين پرونده هماكنون به مرحله پاياني رسيده و از
دفتر رياســت قوه قضاييه و دادستاني بازگشته
و حكم آماده اجراست ،اما قطعا شما كار بزرگي
انجام خواهيد داد اگــر آرمان را بهخاطر خودش
ببخشــيد .حتي ميشود با گذشــت از قصاص،
مؤسسهاي خيريه ساخت كه تا ابد نام غزاله زنده
بماند ،اما با قصاص آرمان همهچيز تمام ميشود.
قاضي شــهرياري در ادامه گفت :شــما پيش از
اين گفته بوديد اگر آرمان بگويد جســد را كجا
پنهان كرده او را ميبخشيد ،اما او واقعا نميداند
جسد كجاست؛ ضمن اينكه ما پروندههاي زيادي
داشتيم كه در آن قاتل يا قاتالن ،جسد را در سطل
زباله رها كرده بودند و ديگر اثري از آن پيدا نشد؛
مانند پرونده قتل بابك خرمدين كه هنوز برخي از
بقاياي اجساد قربانيان پيدا نشده است.
پس از صحبتهاي قاضي شهرياري ،پدر و مادر
غزاله اظهارات خودشان را مطرح كردند .آنها از
اينكه حدود 2سال از آخرين باري كه آرمان پاي
چوبهدار رفت گذشته و پرونده پيچوخم زيادي
را طي كرده ،گاليه داشــتند و اعالم كردند كه
خواهان اجراي حكم قصاص آرمان هستند.
آنها گفتند كه داغ جگرگوشهشان بسيار سنگين
است و از همه تلختر اينكه هيچوقت جسد او پيدا
نشد كه او را به خاك بســپارند و بر سر مزارش
بروند.
آنها ادامه دادند :سال  98آرمان براي نخستينبار
پاي چوبه دار رفت ،اما ما حكــم را اجرا نكرده و
مهلت يكماهه داديم كه در اين مدت محل جسد
دخترمان و ناگفتههايش را بازگو كند.

دكتري سالمت در باليا و فوريتهاي دانشگاه شهيد بهشتي

اما نتيجهاش اين شــد كه آنها درخواست اعاده
دادرسي دادند و دوباره پرونده به جريان افتاد و
ورق برگشت .زخم بزرگي كه آرمان روي دل ما
گذاشته هرگز درمان نخواهد شد .فقط ما داغدار
نشديم ،بلكه تمام بستگانمان عزادار شدند .مادر
غزاله گفت :پدر من كمرش بهخاطر داغ غزاله خم
شده است .ما بعد از غزاله نابود شديم.
او با گفتن اين جمالت به گريه افتاد و در همين
لحظه مادر آرمان مقابل پدر و مادر غزاله زانو زد
و درحاليكه اشك ميريخت ،گفت :التماستان
ميكنم آرمان را ببخشيد .من هم مادرم و ميدانم
شما چه دردي ميكشــيد .آرمان نهتنها شما را
نابود كرد ،ما را هم نابــود كرد .برادر كوچكش را
هم نابود كرد .پسر كوچك من بعد از اين حادثه
بهشدت بيمار و افسرده شده است .آرمان ،برادر
بزرگترش بــود كه بايــد او را حمايت ميكرد.
ميدانم خطاي بزرگي مرتكب شــده اســت و
شما 2سال قبل دلتان به رحم آمد و اجازه داديد
كه پسرم بار ديگر نفس بكشد ،اما بهخاطر پسر
كوچكم و دل يك مادر رنجكشــيده پســرم را
ببخشــيد .من حاضرم به جاي پسرم 10دفعه
اعدام شوم .خالصانه و عاجزانه به پاهايتان ميافتم
تا دلتان به رحم بيايد و از قصاص آرمان صرفنظر
كنيد .اجازه ندهيد ما عزادار شويم.
در ادامــه پدر آرمــان نيز گفت :اگــر آرمان آن
خطاي بزرگ را مرتكب نميشــد ،حاال شايد ما
در مراسم خواســتگاري نشسته بوديم ،نه اينكه
اين صحبتهاي وحشــتناك ميان ما رد و بدل
شود .افسوس كه يكي از تلخترين و فجيعترين
اتفاقات رقم خورد و همه اينها ناشي از حماقت
و عدمتصميم درست يك جوان 18ساله بود كه
تدبير و قدرت كنترل احساســاتش را نداشت و
ظرف5دقيقه وحشتناكترين تصميم زندگياش
را گرفت و همه ما را نابود كرد.
او خطاب به خانواده غزاله گفت :هنوز هم وقتي
به روز حادثه فكر ميكنم تنم ميلرزد .ميدانم
تصميم بعدش كار بدتري بود.
او در ادامه به گريــه افتــاد و درحاليكه فرياد
ميكشــيد رو به پســرش آرمان گفت :تو پدر و
مادر داشتي .برادر داشتي.من به تو چه بگويم؟
چرا زندگي همه را نابود كردي؟ اگر اعدام شوي

سرقتهايعجيبدزدتكروباتيروكمان
سارق جوان با شــگردي عجيب و غريب و با استفاده از
داخلي تيروكمان به 23خودرو دستبرد زد اما سرانجام دستگير
شد.
به گزارش همشهري ،از مدتي قبل بهدنبال وقوع چندين فقره سرقت
لوازم داخلي خودرو شامل پخش ،باند و ...در مرودشت ،پليس تحقيقات
گستردهاي را براي شناسايي عامل اين سرقتها آغاز كرد .بررسيهاي
اوليه نشان ميداد در همه اين سرقتها خودروهايي كه كنار خيابان
پارك شده هدف سرقت قرار گرفته اما نكته كليدي اين بود كه در همه
سرقتها شيشه خودرو شكسته شده بود .در اين شرايط بود كه مأموران
با ايجاد گشتهاي نامحسوس در مكانهايي كه ممكن بود سرقتهاي
ديگري در آنجا اتفاق بيفتد به كمين ســارق نشستند .تجسسهاي
پليس چند روزي ادامه يافت تا اينكه سرانجام چند روز قبل مأموران
با شگردهاي پليسي توانستند سارق را شناســايي كنند .مأموران در

بررسي شواهد بهدســت آمده به نكته عجيب و غريبي دست يافتند.
سارق جوان كه به تنهايي دست به سرقت لوازم داخلي خودروها ميزد
ابتدا از دور با استفاده از تيروكمان شيشه خودروها را نشانه ميگرفت و
بعد از شكسته شدن شيشه نزديك ميشد و لوازم مورد نظرش را سرقت
ميكرد .در اين شرايط بود كه مأموران در عملياتي غافلگيرانه متهم را
در مخفيگاهش دستگير كردند.
سرهنگ فرشــيد زينلي ،فرمانده انتظامي مرودشت با بيان جزئيات
دستگيري اين متهم گفت :از مدتي قبل بهدنبال افزايش سرقتهاي
لوازم داخل خودرو به شيوه تخريب شيشــه ،شناسايي و دستگيري
سارق يا سارقان در دستور كار مأموران كالنتري11انقالب قرار گرفت.
مأموران كالنتري شهرستان مرودشت با انجام يكسري اقدامات فني
و پليسي ،مراقبتهاي شــبانهروزي و دنبال كردن سرنخها ،موفق به
شناسايي فرد سارق شدند و او را در مخفيگاهش دستگير و به پليس

ناراحت نميشوم ،تمام ناراحتيام پسر كوچكم
است كه اصال شرايط خوبي ندارد.
پدر آرمان با صداي بلند شروع كرد به گريه كردن
و پس از آن نوبت به آرمان رسيد.
جواني كه حاال 26ساله و در يك قدمي چوبه دار
است .او گفت7 :سال و نيم از اين ماجرا ميگذرد و
من قبول دارم كه مسبب همه بدبختيها هستم،
اما واقعا قصــد قبلي و عمــدي در كار نبود .من
همهچيز را گفتهام و چيزي نيست كه جا مانده
باشد .اگر باشــد چرا نگويم؟ در همه اين سالها
عذاب كشــيدم .زندگي در زندان خيلي سخت
اســت .در يك اتاق 2در 3 ،3نفر آدم نشستهايم
و صبح تا شب در و ديوار زندان را نگاه ميكنيم.
من قصاص حقم است .بدي كردم ،خطاي بزرگي
مرتكب شــدم ،در حق غزاله،پدر و مادرش ،پدر
و مادر خودم و برادرم بدي كردم ،اما پشــيمانم.
حماقت كردم و نتيجهاش شــده همين .من كه
رنگ بازداشتگاه را نديده بودم و در مدرسه مورد
انضباطي هم نداشتم ،االن در يك قدمي چوبه دار
هستم .ديگر خسته شدهام چون ميدانم همه را
اذيت كردهام .درست است كه جسمم هست ،اما
روحم همان روز با غزاله مرد .هيچوقت هيچكس
نميتواند خودش را جاي من بگذارد تا ببيند چه
عذابي ميكشــم ،اما باور كنيد من هم سختي
كشيدم .درد كشــيدم .من االن 26ساله هستم،
اما دهها بيماري ســراغم آمده است .من غزاله را
دوست داشتم و نميخواستم به او آسيب بزنم.
در همين لحظه مــادر غزاله صحبتهاي آرمان
را قطع كــرد و گفت :از خودت ســؤال كن .اگر
دوستش داشــتي چرا به او آســيب زدي؟ مگر
كسي كه فردي را دوست داشته باشد به او آسيب
ميزند .چرا اين كار را كردي؟ اگر شما در اتاق 2يا
3متري زندگي ميكني براي اين است كه خالف
كردي ،جان يك انسان را گرفتي .انتظار نداشته
باش كه در ويالي 500متري زندگي كني.
آرمان گفت :بله حق با شماســت .من اشــتباه
كوچكي نكــردم ،امــا از قصد نبود و شــما هر
تصميمي بگيريد من موافقم.
بعد از پايان حرفهاي آرمان ،اين جلســه نيز به
پايان رسيد و اگر اولياي دم رضايت ندهند ،آرمان
بايد پاي چوبه دار برود و قصاص شود.

آگاهي منتقل كردند.
فرمانده انتظامي مرودشــت در ادامه گفت :اين متهم كه ســابقهدار
است در بازجويي اوليه به 23فقره ســرقت به شيوه شكستن شيشه
خودرو اعتراف كرد و گفت شيشه خودروها را با استفاده از تير وكمان
شكسته است .او در ادامه گفت كه بعد از شناسايي خودروي مورد نظر
در گوشهاي كمين میكرده و با استفاده از تيروكمانش شيشه خودرو
را ميشكست و در ادامه و درحاليكه همهچيز براي سرقت آماده بود
نزديك ميرفت و اموال مورد نظرش را سرقت ميكرد.
بهگفته سرهنگ زينلي ،متهم در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات براي
كشف ساير جرائم احتمالياش ادامه دارد .او همچنين به مالكان وسايل
نقليه توصيه كرد :اتومبيل خود را به قفل مركزي ،دزدگير ،قفل پدال و
فرمان ،سوئيچ مخفي و ساير لوازم تأخيري و بازدارنده مجهز و آن را نيز
در پاركينگ پارك كنند تا مجرمان نتوانند به نيت شوم خود برسند.

160سال زندان براي قاتل سريالي زنان
مــرد جــوان كــه از طريق ســايتهای
دوســتيابي ،زنان سياهپوســت را فريب
مــيداد و پس از تجــاوز ،آنهــا را به طرز
بيرحمانهاي به قتل ميرســاند از سوي
دادگاه نيوجرسي آمريكا به تحمل160سال
زندان محكوم شــد .بهگزارش همشهري
به نقل از واشــنگتن پست ،آخرين جلسه
محاكمه خليل ويور ،مرد 25ســالهاي كه
متهم اســت 3زن را در سال 2016به طرز
وحشــيانهاي در نيوجرسي آمريكا به قتل
رســانده ،چهارشنبه گذشــته در دادگاه
جنايي اين ايالت برگزار شــد .دادستانها
در جريان محاكمه ،خليل ويور را متهم به
قتل 3زن كردند و گفتند كه همه قربانيان
او زنان سياه پوست آسيب پذير بودند .آنها
توضيح دادند :شواهد نشان ميدهد كه مرد
جنايتكار از طريق برنامههاي دوستيابي ،با
اين افراد آشنا شده و آنها را به قربانگاه خود
كشانده بود.
نخســتين قرباني اين مرد رابين وســت،
19ساله از فيالدلفيا بود .جسد اين دختر
جوان در سپتامبر 2016در خانهاي متروكه،
درحاليكه كامال ســوزانده شده بود ،پيدا

شد .بدن او آنقدر سوخته بود كه دو هفته
طول كشــيد تا متخصصان پزشكقانوني
با اســتفاده از پروندههاي دندانپزشــكي،
توانســتند هويت او را شناســايي كنند.
جوآن براون33 ،ســاله از نيوآرك ،ديگر
قرباني اين قاتل بود .مرد جنايتكار يكماه
پس از دوســتي با اين زن ،او را در خانهاي
متروكه در حاشيه شــهر به قتل رساند اما
جســد او 6هفته پس از جنايت پيدا شد.
بررسيها نشان ميداد كه عامل جنايت او
را با استفاده از لباسش خفه و جسدش را
همانجا رها كرده است .اما سومين قرباني
قاتل سريالي دختري به نام باتلر بود .اين
دختر 20ساله در روز شــكرگزاري سال
2016ناپديد شد و چند روز پس از ناپديد
شــدنش ،بقاياي جســدش در منطقهاي
جنگلي كشف شد .بررسيها نشان ميداد
كه او نيز به وسيل ه لباسش خفه شده است.
فرار معجزهآسا

هر چند پيدا شدن اجساد 3زن نشان ميداد
كه پشتپرده اين جنايات يك قاتل سريالي
است ،اما هيچ سرنخي از وي وجود نداشت
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تا اينكه زن جواني به نام تيفاني نزد مأموران
پليس رفت و مدعي شــد كه مــردي او را
ربوده و قصد داشته وي را به قتل برساند.
تيفاني كه چهارشنبه گذشته و در جريان
جلسه محاكمه قاتل ســريالي در دادگاه
حضور داشــت توضيح داد :وقتي توسط
متهم ربوده شدم ،چند ماهه باردار بودم .من
مدتي قبل از ربوده شدن با خليل از طريق
سايتهاي دوستيابي آشنا شدم و سرانجام
يك شب با وي مالقات كردم و سوار ماشين
او شدم .آن شب با هم به خانهاي در حاشيه
شهر رفتيم .وقتي وارد خانه شديم به سمت
دستشويي رفتم و اين آخرين چيزي است
كه بهخاطر دارم .وقتي چشمانم را باز كردم
در صندلي عقب ماشين بودم .آنجا بود كه
فهميدم هنگام رفتن به دستشــويي ،مرد
جنايتكار از پشتســر به من حمله و مرا
خفه كرده و ســپس مورد تجاوز قرار داده
است .پس از اينكه به هوش آمدم ،دستانم با
نوارچسب بسته شده بود .نوار چسبي هم به
دور دهانم بود تا نتوانم سر و صدا كنم .مرد
جنايتكار مرا به خانــهاي متروكه برد و در
آنجا چندين بار ديگر هم به من تجاوز كرد

جمعــه روز جهاني كودك بود .بــه اين بهانه
شايسته است توجهي به حوادث و خطراتي كه
ممكن است كودكان را تهديد كند بپردازيم.
كــودكآزاري و غفلت از آنها ،خشــونت و
بهرهكشــي جنســي ،تنبيه بدنــي ،قاچاق،
آدمربايي ،كار كودكان ،محرومكردن كودك
از حقوقش ،ارتكاب جرائم ،مينهاي زميني،
خطــرات محيطي مانند خشكســالي ،زلزله
و ،...ســوءمصرف مواد ،ازدواجهاي زودهنگام
و اجبــاري و آثــار رواني ناشــي از شــرايط
بحرانــي مهمترين خطراتي هســتند كه در
شــرايط بحراني كودكان را تهديد ميكنند،
لذا برنامهريزي منطقــي ،فراگير و همهجانبه
براي تمام هموطنان باالخص نسل آينده امري
بديهي اســت و اين ممكن نخواهد شد مگر با
شروع آموزش احساسســازي از پايينترين
سطح سني اجتماع ،يعني كودكان و نوجوانان
و حتي خردساالن.
آموزش پيش از بحــران و افزايش درك خطر
كودكان در برابر باليــاي طبيعي با روشهاي
نوين آموزشي و اطالعرساني با درنظر گرفتن
ابعاد اجتماعي و روحي و رواني و شــرايط اين
گروه سني يكي از مهمترين اقدامات در جهت
ارتقای آمادگي در برابر حوادث و بالياســت.
براي صحبت كردن با كــودك درباره بالياي
طبيعي بايد به چند نكته توجه كرد ،ازجمله
اينكه كودكان ،در سنين مختلف و با مراحل
رشد متفاوت ،درك متفاوتي از حوادث دارند
و در گفتن جزئيات بايد به اين موضوع توجه
شــود .همچنين كودكان بهشدت تحتتأثير
اخبار قــرار ميگيرنــد بنابراين بهتر اســت
بهصورت هوشمندانه از اخبار استرسآور دور
نگه داشته شــوند .راهكار ديگر اين است كه
والدين در كنار كــودكان و نوجوانان اخبار را
پيگيري كنند در اين صورت ميتوانند با آنها
در مورد حادثه صحبت كنند و به آنها احساس
امنيت بدهنــد .ارائه اطالعــات درخصوص
حوادث و باليــا بايد با آرامــش و بدون ترس
باشــد تا اضطراب به كودكان راه نيابد .تمام
اعضای خانواده با هم و در كنــار هم همراه با
بازي و ســرگرمي براي كودكان درخصوص
باليا و حوادث آموزش ببينند .نقشه خطر خانه
كه شــامل نقاط ايمن براي پناهگيري (كنار
ستونها ،كنار ديوار اصلي و )...و نقاط پرخطر
(زير پنجرهها و )...و راههاي خروجي اســت
توسط تمامي اعضاي خانواده طراحي شود و
همه افراد اطالعات كامل داشته باشند.
كيف نجات خانواده كه شامل آيتمهاي ضروري
پس از بالياست همچون چراغقوه ،سوت ،مواد
غذايي ،آب ،طناب ،كپي مدارك مالي و فردي
و ...با حضور تمام اعضاي خانواده آماده شــود
و همه از محل نگهداري كيف مطلع باشــند.
بهتر اســت والدين به كودكان آموزش دهند
هنگام وقوع زلزله كجا پناه بگيرند و شمارههاي
ضروري را به آنها آموزش دهند تا درصورت بروز
مشكل با آن شمارهها تماس بگيرند .بهتر است
اين آموزشها از طريق فعاليتهاي موردعالقه
كودكان همچون بازي ،ورزش ،نقاشي و حتي
ايفاي نقش باشــد تا قابلپذيرش و يادگيري
بوده و درنهايت نهادينه شود.

لولهكشي به دريا
براي قاچاق سوخت

تا اينكه يك روز ،زماني كه او در خانه نبود
توانستم دستانم را باز و از آنجا فرار كنم.
حكم دادگاه

شــواهد به دســت آمــده شــكي باقي
نميگذاشــت كــه عامــل قتــل 3زن
سياهپوست ،خليل ويور است ،اما او پس
از شنيدن اين اظهارات ،همه اتهامات را رد
كرد و گفت :من با خانواده قربانيان اظهار

همدردي ميكنم ،اما باور كنيد قاتل نيستم
و فرد ديگري مرتكب اين جنايات شــده
است .بهرغم ادعاي بيگناهي از سوي اين
مرد ،اما دادگاه پس از پايان محاكمه ،او را
مجرم شناخت و به تحمل 160سال حبس
محكوم كرد .قاضي دادگاه توضيح داد :ما
ميخواهيم مطمئن شــويم كه اين مرد،
هرگز به جامعه بازنخواهد گشت و به همين
دليل بايد تا زمان مرگش در زندان بماند.

قاچاقچيان سوخت در قشم كه با 1500متر
لولهكشي در دريا حجم زيادي سوخت قاچاق
ميكردند دستگير شدند .به گزارش همشهري،
از مدتي قبل مأموران پليس در جزيره قشم به
اطالعاتي دســت يافتند كه از فعاليت پنهاني
اعضاي يك باند قاچاق سوخت حكايت داشت.
شواهد نشان ميداد قاچاقچيان با لولهكشي
مخفيانــه و در حجــم گســتردهاي اقدام به
قاچاق انواع سوخت ميكنند .در اين شرايط
تجسسهاي پليس ادامه يافت تا اينكه چند روز
قبل مأموران دريافتند كه اعضاي اين باند در
يكي از مناطق قشم از ساحل به دريا لولهكشي
كردهاند و از اين طريق به شــناورها سوخت
منتقل ميكنند .به اين ترتيــب در عمليات
غافلگيرانه پليس اين لولهكشي مخفيانه كشف
و ابعاد پنهان فعاليت قاچاقچيان برمال شــد.
به گفته علي صالحي ،رئيسكل دادگستري
استان هرمزگان ،اين خط لوله انتقال سوخت
به طول 1500متر بود و در اين عمليات 7فروند
لنج صيادي كه با تغيير در بدنهشــان قاچاق
سوخت ميكردند و 7متهم بازداشت شدند.
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فردايي سرشار از آرامش با جادوي سينما
سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر با شعار «سينما سرزمين خيال» كار خود را آغاز كرد

خداحافظی با
عزتاهلل مهرآوران

هژير مهرآوران ،پســر عز تاهلل
مهرآوران زمان مراسم تشييع پيكر
اين هنرمند را دوشنبه ۱۹مهر ماه در
قطعه هنرمندان بهشتزهرا(س)
اعالم كرد .به گزارش همشــهري،
عزتاهلل مهرآوران با وجود اينكه
چندماه قبل دو دُز واكسن كرونا را
دريافت كرده بود ،در پي ابتال  به اين
بيماري چندين روز در بيمارستان
بستري شــد و مقاومت كرد اما در
نهايت شــامگاه جمعه ۱۶ ،مهرماه
از دنيــا رفت .از آخريــن كارهاي
عزتاهلل مهرآوران در سريالها و
مجموعههاي تلويزيوني ميتوان
به «پدر پسري»« ،خوب ،بد ،جلف:
راديواكتيــو»« ،ميخواهم زنده
بمانم»« ،بچه مهنــدس « ،»۴زن
زندگي مرد زندگي» و «ســاخت
ايران» اشاره كرد« .ليسانسه ها»
و «فوقليسانسهها» به كارگرداني
سروش صحت ،هيوال ساخته مهران
مديــري ،ايراندخــت محمدرضا
ورزي ،دزد و پليس سعيد آقاخاني
و وضعيت سفيد حميد نعمتاهلل از
ديگر كارهاي شاخص مهرآوران در
تلويزيون است .آخرين فيلمي كه
اين بازيگر در آن ايفاي نقش كرد،
«خوابم ميآد» ساخته رضا عطاران
است.

براي سنگلج
به ياد سعدي افشار

آييــن افتتاحيــه ســي و
جشنواره چهارميــن جشــنواره
بينالمللــي فيلمهــاي
كودكان و نوجوانان شامگاه جمعه ۱۶ ،مهر
در مركز همايشهاي بينالمللي اصفهان
برگزار شد .اين دوره از جشنواره كه با شعار
«سينما سرزمين خيال» كار خود را آغاز
كرده ،بهصورت تركيبي از اكران فيزيكي و
آنالين برگزار ميشود .دبيري اين رويداد
سينمايي را عليرضا تابش بر عهده دارد و
مهيــن جواهريان ،رضا درســتكار ،حامد
جعفري ،بهرام دهقانيار ،بهروز شــعيبي،
گالره عباسي و سهيل موفق ،داوران بخش
ملي اين جشنواره هستند .جشنواره فيلم
كودك امسال هم مانند سال گذشته بهرغم
شيوع كرونا برگزار شد ،اما سؤال مهم اين
است كه اين جشنواره چه دستاوردي براي
سينماي ايران دارد؟ به اعتقاد گروهي ،اين
جشنواره سالهاســت كه دچار روزمرگي
شــده و همچون برنامهاي اداري كه به هر
شكل ممكن بايد اجرا شود ،هر ساله برگزار
ميشود .از سوي ديگر ،عدهاي بر اين باورند
كه حضور اين جشنواره به توليد چند فيلم
كودك و نوجوان كمك ميكند كه در نبود
اين جشــنواره ،اين امكان عمال از دست
مــيرود .در گــزارش پيش رو ،مراســم
افتتاحيه اين جشنواره و فيلمهاي بلند مهم
اين رويداد سينمايي را مرور كردهايم.
به احترام علي لندي؛ بزرگ مرد كوچك

در طول يك سال و اندي گذشته ،بيماري
مرگبار كرونا باعث شده كه 51هزار كودك
ايراني در غم از دست دادن پدر يا مادرشان،
داغدار باشند .در چنين وضعيتي ،برگزاري
جشنواره كودك ميتواند معنايي متفاوت
داشته باشــد .شــيوع كرونا طی  2سال

چه روياهايي در راه است؟

گذشته ،شــكل برگزاري جشــنوارههاي
سينمايي را همچون بسياري از چيزهاي
ديگر تغيير داده و مراسم افتتاحيه جشنواره
فيلم كودك نيز بهصورت برخط از پلتفرم
تيوا ،صفحات رسمي جشنواره در آپارات ،
اينستاگرام و شبكه اصفهان پخش ميشد
و اجــراي آن را محمد ســلوكي برعهده
داشت .عليرضا تابش ،دبير سيوچهارمين
جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان و
نوجوانان ،در بخشــي از سخنانش گفت:
«آنچه بر عهده ما بود و هســت ،طراحي
و اجراي جشــنوارهاي همتراز با اين قرن
جديد بود كه تالش كردهايم با به رسميت
شــناختن ظرفيتهاي فضــاي مجازي،
نوانديشــي در طراحي بخش بينالملل،
دسترس پذير كردن جشنواره براي همه
گروهها و بهخصوص معلــوالن ،فراگيري
جشنواره در همه كشور بهصورت فيزيكي

و برخــط و افزودن بخشهــاي مرتبط با
رسانههاي نوين ،به جشنواره هويتي جديد
ببخشــيم ».در پايان اين بخش از مراسم،
حضار بــه احترام علي لندي ايســتادند و
حاضران در آيين افتتاحيه ،صورتكهاي
علي لندي را بر چهره گذاشتند و به يادبود او
كليپي هم پخش شد.
رسالت هنر هفتم در نشاطآفريني براي
كودكان

در بخــش ديگــري از اين مراســم ،پيام
محمدمهدي اســماعيلي ،وزير فرهنگ
و ارشــاد اسالمي ،قرائت شــد .در بخشي
از متن اين پيام آمده بود« :شــعار امسال
جشــنواره با عنوان «ســينما ســرزمين
خيال» بيانگر رسالت خطير هنر هفتم در
حفظ روحيه روياپردازي و نشاط آفريني
براي كــودكان و نوجوانان ســرزمين ما و

همه جهان اســت تا در دوران سختي كه
به واســطه همهگيري بيماري كرونا بر ما
گذشت ،با جادوي سينما به فردايي سرشار
از آرامش و دوســتي بينديشــيم و از داغ
كودكان و نوجوانان و خانوادههاي سوگوار
و آسيب ديده اين بالي عالمگير بكاهيم.
از اولويتهاي ســينماي ايــران ،ارتقای
كمي و كيفي آثاري با محوريت كودكان و
نوجوانان امروز ،آيندهسازان فردايي بالنده و
افتخارآفرين براي ايران اسالمي است .اميد
است اين امر با بسيج و همدلي هنرمندان
و نهادهاي فرهنگــي در آيندهاي نزديك
به بار بنشيند ».همچنين روز جمعه ،پيام
رئيس سازمان سينمايي ،محمد خزاعي نيز
پيش از برگزاري مراسم افتتاحيه جشنواره
منتشر شد .در بخشي از پيام رئيس سازمان
سينمايي آمده« :مراتب قدرشناسي خويش
را از هنرمنداني كه در ســايه تحريمهاي

نمــي تــوان كتمان كــرد كــه حتي در
جشــنواره فيلم كودك هم بخش مسابقه
فيلمهاي بلند وطني جذابيت بيشــتري
از ســاير بخشهــا دارد .در ايــن بخش
18فيلم حاضر هســتند كــه عبارتند از:
«اشكنه»« ،بليت (بلوط)»« ،بامباال»« ،بر
لبه پرتگاه»« ،برزنگي»« ،پســران دريا»،
«پســرم ،رســول»« ،ترانههاي پدري»،
«تيام»« ،خبرنگار»« ،داســتانهاي هزار
و يك روز يا افســانه بناســان ،غول چراغ
جادو»« ،راز قلعــه»« ،زندگي و زندگي»،
«ســوييپر»« ،شــهرگربهها»« ،ليپار»،
«يدو» و «يكي بود ،يكي نبــود» .از ميان
اين فيلمها «پسران دريا» ،به كارگرداني
افشين هاشمي و حسين قاسميجامي و
تهيهكنندگي بهروز نشان« ،خبرنگار» ،به
كارگرداني ابراهيم فروزش و تهيهكنندگي
سيدعليرضا سبط احمدي« ،داستانهاي
هزار و يك روز يا افسانه بناسان ،غول چراغ
جادو» ،به كارگرداني و تهيهكنندگي حبيب
احمدزاده و «شهر گربهها» ،به كارگرداني
و تهيهكنندگي سيدجواد هاشمي ،با توجه
به سابقه و كارنامه سازندگان شان ،از ساير
فيلمها كنجكاويبرانگيزتر هستند.

توگو با دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گف 

عنصر خيال؛شالوده جشنواره سي و چهارم

عليرضا تابش ،دبير سي و چهارمين جشنواره
عاطفه عليان
خبرنگار
بينالمللي فيلمهاي كــودكان و نوجوانان ،با
اشاره به انتخاب شعار «سينما سرزمين خيال» در سي و چهارمين جشنواره
بينالمللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان در گفتوگو با همشــهري گفت:
خيال ورؤيا يكي از اركان مهم دوران كودكي اســت و در اين دوره ،سعي
كرديم با محوريت اين موضوع ،جشنواره را پيش ببريم .چراكه كودكان و
نوجوانان امروزي نياز به آثار سرگرمكنندهاي دارند كه عنصر خيالپردازي
در آن پرورانده شود .شعار جشنواره سي و چهارم هم بر همين اساس انتخاب
شده است و اميدواريم مجموعه آثار توليد شده سينماگران حوزه كودك و
نوجوان بر عنصر خيال و فانتزي استوار باشد.
بر همين اساس سعي شده است كه انتخاب فيلمها ،كارگاههاي آموزشي،
شيوههاي اطالعرساني و چگونگي مراسم افتتاحيه اين جشنواره با محوريت
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دهــه 20بــود كه محلــه ســنگلج صاحب
تماشــاخانهاي شد؛ تماشــاخانهاي كه حاال
56ســال از ســنش ميگذرد .نــام اوليهاش
25شــهريور بود كه بعد از افتتاح و برگزاري
جشــنواره نمايشهــاي ايرانــي نامــش را
سنگلج گذاشتند؛ تماشاخانهاي كه خيلي از
قديميهاي تئاتر ايران ،بزرگان و پيشكسوتان
از آن خاطره دارند .پاييــز 44بعد از افتتاحيه
تماشاخانه بود كه جشنواره نمايشهاي ايراني
در اين تماشاخانه برگزار شد« .امير ارسالن»
علي نصيريان ،نخستين اثري بود كه در سنگلج
روي صحنه رفــت .بعد از آن نيــز «چوب به
دســتهاي ورزيل» جعفر والي و «كالسكه
طاليي» موحد ديلمقاني در سنگلج اجرا شد.
همزمان ،گروه تئاتر هنر ملي به سرپرســتي
عباس جوانمرد متني از بهــرام بيضايي با نام
«پهلوان اكبر ميميرد» را در ســنگلج روي
صحنه برد .قرار اســت به بهانه تولد سنگلج،
نهالي به نام سعدي افشار در فضاي پاركشهر
كاشته شــود .اين نهال ســاعت  ۱۷كاشته
ميشــود و بعد از آن نيز حاضران به تماشاي
نمايش «شــب طوالني يلدا» كار ناصر آويژه
خواهند نشست.
پيش از دوران كرونا سالروز تاسيس تماشاخانه
سنگلج معموال با برنامهاي همراه بود ،اما حاال
كه كرونا اين فرصت را از بين برده ،قرار است
نهالي به نام بزرگان تئاتر كاشته شود و اين نهال
امسال به نام سعدي افشار خواهد بود .سعداهلل
زحمتخواه معروف به «ســعدي افشار» در
۱۳سالگي با دوده لوله بخاري خودش را سياه
كرد و نخستين تجربه سياهبازياش را داشت.
او بعدها در يك عروســي در خيابان سيروس
با چوبپنبه ســوخته خودش را سياه كرد و
به صحنــه رفت .هنرمندي كه تــا پايان عمر
چهرهاش سياه ماند و در صحنه نمايش حاضر
بود؛ پيشكسوتي كه بازمانده سياهبازي ايران
بود؛ هنرمندي كه مانند ديگر هنرمندان بزرگ
سختيهاي زيادي را تحمل كرد و رفت.

ظالمانه نظام ســلطه جهاني ،همچنان با
خلق آثار پر از مهر و صفا ،نهال شوق و اميد
را در سين ه كودكان و نوجوانان مينشانند و
صداي رساي مظلوميت مردم بزرگ ايران را
به گوش همگان ميرسانند ،ابراز ميكنم.
فيلمسازان متعهد ايران اسالمي ،با وجود
تمام تنگناهاي معيشتي ،حسب وظيفه،
قطعاً دين خود را با كمترين چشمداشت و
انتظار ،طي اين سالها اَدا كرده بر غناي اين
حوزه بس��يار افزودهاند .در گام دوم انقالب
اسالمي ايران ،اميدواريم تجربه سينماگران
كودكونوجوان ،همچون گذشــته كه با
افتخارات ارزشــمندي در داخل و خارج از
كشور همراه بوده و سهم بزرگي در معرفي
ســينماي ايران به دنيا داشته است ،نقشه
راهي مناسب براي فرداي اين سينما باشد».

آرش نهاوندي

مترجم

توپنجمين ســري از فيلمهاي جيمز باند با عنوان «زماني
بيس 
براي مردن نيست» از جمله موفقترين فيلمهاي جيمز باند از
سوي منتقدان ارزيابي شده بود .البته همانگونه كه اخيرا «دنيل
كريگ» بازيگر مشهور نقش مأمور 007عنوان كرده ،اين آخرين
حضور سينمايي وي در نقش جيمز باند خواهد بود .به همين دليل
از هماكنون پيشبينيها درباره اينكه چهكسي ايفاگر نقش جيمز
باند در سري فيلم جاسوسي بعدي با محوريت مأمور 007خواهد
بود ،در رسانهها و خبرگزاريها در جريان است« ،بابارا بروكولي»
تهيهكننده فيلمهاي جيمز باند در اينباره ميگويد :فرايند انتخاب
بازيگر بعدي فيلمهاي جيمز باند از سال ديگر آغاز ميشود.
يك سال زمان كافي براي اينكه رسانهها پيشبينيهاي خود را
درباره جيمز باند بعدي اعالم كنند ،بهنظر ميرسد .با اين حال از
هماكنون بهصورت بالقوه نام كانديداهاي بسيار مطرحي براي
جايگزيني دنيل كريگ در نقش جيمز باند اعالم شــده است.
مهمترين نامي كه در صدر اغلب پيشبينيها به چشم ميخورد
«ادريس البا» بازيگر مشهور سياهپوست بريتانيايي است ،البته
نام زناني نيز تاكنون براي ايفاي نقش مأمور 007مطرح شــده
ازجمله مهمترين اين نامها ميتوان به «الشانا لينچ» و «اميلي
بالنت» اشــاره كرد .در اين مطلب بــه مطرحترين گزينههاي
احتمالي ايفاگر نقش جيمز باند در آينده خواهيم پرداخت.
ادريس البا

با توجه بهنظرات طرفــداران جيمز باند در
شبكههاي اجتماعي بهنظر ميرسد ادريس
البا ،از نظــر اين طرفــداران مطلوبترين
گزينه جايگزيني دنيل كريگ باشــد .ادريس البــا از كاريزما و
محبوبيت زيادي ميان اهالي ســينما برخوردار اســت و از نظر
فيزيك بدني و تواناييهاي بازيگري ،گزينه بسيار مطلوبي براي
بازي در نقش جيمز باند بهنظر ميرسد .او با بازي در يكسري
فيلمهاي ابرقهرماني توانايي نقشآفريني خود در فيلمهاي مهيج
و داراي صحنههاي اكشن را نشان داده است .با اين حال او اكنون
49ساله است و مشخص نيست او در چه تعداد از فيلمهاي جيمز
باند بتواند بهعنوان بازيگري سرحال و قبراق نقشآفريني كند،
بهطور معمول بازيگر نقش فيلمهاي جيمــز باند براي بازي در
چندين ســري از فيلمهاي جيمز باند بهمدت بيش از يك دهه
انتخاب ميشوند.

عنصر خيال و شعار «سينما سرزمين خيال» همخواني داشته باشد .جشنواره
فيلم كودكان و نوجوانان ،به منزله ارائه تخصصيترين مجموعه محصوالت
تصويري درباره كودك و نوجوانان در كشور و منطقه برگزار ميشود.
او به مراسم افتتاح سي و چهارمين جشنواره بينالمللي فيلمهاي كودكان و
نوجوانان در اصفهان و 22شهر كشور هم اشارهاي كرد و توضيح داد :حضور
كودكان در سالنهاي سينما با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي همزمان
با روز جهاني كودك ،فضاي اميدبخش و بانشاطي را در جامعه ايجاد كرد.
همزمان با مشــاركت حضوري كودكان ،در فضاي مجازي امكان تماشاي
فيلمها ،كارگاههاي آموزشي و داوري آن بهصورت برخط فراهم شده است.
تابش با اشاره به المپياد فيلمسازي كودكان و نوجوانان تصريح كرد :المپياد
فيلمسازي كودكان و نوجوانان يكي از بخشهاي مهم جشنواره است ،در اين
المپيادها با انتقال تجربه و آموزش بزرگان سينما به نوجوانان ،نسل بعدي

فيلمسازان شكل خواهد گرفت.
نسل آينده ســينماي ايران بيترديد متاثر از المپياد فيلمسازي نوجوانان
خواهد بود ،نوجوان ۱۱ساله كه در سال  ۱۳۹۴به المپياد آمده ،االن به يك
جوان سينماگر تبديل شده است .بخشي از شركتكنندگان در المپياد به
صداوسيما و ديگر ســازمانهاي مرتبط خواهند رفت .حتي در اين دوره از
المپياد ،قرار است برگزيدگان دورههاي قبل تجربهخود را به شركتكنندگان
جديد منتقل كنند .از طرفي ايده محوري المپياد باعث ميشود تا شركت
كنندگان ياد بگيرند كه توسعه ايده ،گروهي است.

جانشينان احتمالي «دنيل كريگ» براي نقش جيمز باند معرفي شدند
تام هاردي

«تام هاردي» نيز بازيگر مطرح و تواناي
بريتانيايي است كه از گزينههاي بالقوه
جايگزينــي دنيل كريــگ در فيلمهاي
جيمز باند محسوب ميشود ،او همچنين از فيزيك مناسبي
براي ايفاي نقــش مأمور 007برخوردار اســت ،با اين حال
قد او قــدري كوتاهتر از دنيل كريگ اســت و اين مســئله
ميتواند بازي وي در نقش مامــوري كه بهطور پيش فرض
و آنگونه يان فلمينگ وي را توصيف كرده قامتي بلند دارد،
تحتالشعاع قرار دهد .احتماال درصورت انتخاب هاردي در
نقش مأمور  ،007در آينده با جيمز باندي پيچيدهتر مواجه
خواهيم بود.
هنري كاويل

«هنري كاويل» نيز بازيگر خوشاستيل و
محبوبي اســت كه توانايي بازي خود را در
بازي در فيلمهاي مهيج كه نياز به فيزيك
بدني بســيار بااليي دارند ،به خوبي نشــان داده است؛ ازجمله
مطرحترين بازيهاي وي در ژانــر فيلمهاي مهيج و ابرقهرماني
ميتوان به بازي در فيلم «بتمن در برابر ســوپرمن» اشاره كرد.
او همچنين در فيلم جاسوسي «مردي از يو .ان .سي .ال.اي» به
كارگرداني «گاي ريچي» در نقشي مشابه نقش جيمز باند بازي
كرد و از اين نظر توانايي خود را بهطور بالقوه براي بازي در نقش
جيمز باند نشان داد .هنري كاويل در زمان انتخاب بازيگر براي
فيلم «كازينو رويال» در ســال 2006نيز از كانديداهاي بالقوه
بازي در نقش جيمز باند بود ،امــا درنهايت دنيل كريگ بهجاي
وي انتخاب شــد .اما شــايد اين بار وضعيتي متفاوت براي وي
رقم بخورد.
رگه ژان پيج

«رگه ژان پيج» ،بازيگر و ســتاره كنوني
ســريال «بريدجرتون» را نيــز ميتوان
از گزينههاي بالقوه ايفــاي نقش مأمور
007در فيلمهاي بعدي جيمز باند دانست .او اكنون 31ساله
است و ميتواند بهراحتي بهمدت 15سال در سري فيلمهاي
جيمز باند بازي كند .اگر تهيهكنندگان فيلمهاي جيمز باند
بهدنبال بازيگري هســتند كه بتواند براي مدت طوالني در
نقش جيمز باند ظاهر شود ،رگه ژان پيج ميتواند گزينه بسيار
مناسبي باشد.

سم هيوين

«ســم هيوين» بازيگر و ستاره اسكاتلندي
اســت كه بهدليل بازي در نقش «جيمي
فريزر» در ســريال بريتانيايي – آمريكايي
«غريبه» به شهرت رسيده است .او را نيز ميتوان از گزينههاي
بالقوه و مطلوب بازي در نقش جيمز باند دانست .او بازيگر بسيار
خوبي است و از فيزيك بدني بسيار مطلوب براي بازي در نقش
جيمز باند برخوردار است.
الشانا لينچ

الشــانا لينچ بهخاطر بازي در فيلم زماني
براي مردن نيست مورد تحسين منتقدان
واقع شده ،او در اين فيلم در نقش «نومي»
جايگزين جيمــز باند و با نــام مأمور 007ظاهر شــد .لينچ در
فيلم زماني براي مردن نيست مدتي بهعنوان مأمور 007ظاهر
ميشود و سپس اين عنوان را به جيمز باند با بازي دنيل كريگ
بازميگرداند .اگر تهيهكنندگان فيلمهاي جيمز باند زماني به اين
نتيجه برسند كه يك زن نيز ميتواند در نقش مأمور 007ظاهر
شــود ،الشــانا لينچ بهنظر بهطور بالقوه يكي از مناســبترين
گزينههاي اين نقش خواهد بود .پيشتر نيز زماني كه الشــانا
لينچ بهعنوان يكي از گزينههاي اصلي جيمز باند مطرح شده بود،
تهيهكنندگان اين سري فيلمها ،اعالم كرده بودند كه در آينده نيز
فقط يك مرد نقش جيمز باند را ايفا خواهد كرد .بابارا بروكولي
در اينباره در گفتوگويي با گاردين در سال 2018گفته بود :در
كتاب يان فلمينگ و فيلمنامههاي جيمز باند ،مأمور007بازيگري
مرد توصيف شده ،بنابراين تصور ميكنم در آينده نيز وضعيت
بدينسان ادامه يابد و ساير بازيگران نقش جيمزباند نيز از ميان
بازيگران مرد انتخاب شوند.
اميلي بالنت

اگر قرار باشد زماني زني ايفاگر نقش جيمز
باند باشــد« ،اميلي بالنت» مانند ادريس
البا ،محبوبترين و مناســبترين گزينه
بهنظر ميرســد .او پيشتر نيز در نقش شخصيتهاي پيچيده
بازي كرده است .او سابقه بازي در فيلم مهيج و رازآلود «دختري
در قطار»( )2016بــه كارگرداني «تيت تيلــور» كه ميتواند
معيار مناسبي براي بازي وي در فيلمهاي مهيج ازجمله سري
فيلمهاي جيمز باند در نقش مأمور 007باشد ،در كارنامه هنري
خود دارد.

یاد

عليرضا محمودي
روزنامهنگار

كارنامه كامل

فتحعلي اويسي بازيگر وابسته به چرخه توليد سينماي ايران
بود نه سليقه منتقدان

فتحعلي اويســي ( )1324-1400با 2كارنامه متفاوت در بازيگري
سينما ،بار ديگر بحث تنگناهاي بازيگري در سينماي نيمهصنعتي
فارسي را در محافل سينمايي داغ كرد .بسياري در متوني كه درباره
كارنامه اين بازيگر فقيد نوشــتند ،دوران كار او را بهعنوان بازيگربه
2دوره تقســيم ميكنند؛ دوراني كه اويسي بهعنوان بازيگر شاخص
نقشهاي منفي در توليدات هيجانانگيز سينماي ايران طي 2دهه
بازيگري متفاوت مينمود .اين نگرش كه او فراتر از نقشهايي است
كه در مقابل ستارگان فيلمهاي پر زد و خورد ظاهر ميشد ،از حضور
غيرقابل چشمپوشي بود كه در فيلمهاي غيرتجاري چون ساختههاي
ناصر تقوايي ،مسعود كيميايي ،داريوش مهرجويي و علي حاتمي رقم
زده بود .او در بستر مناســب اين فيلمها ،تعريف عميقتري از نقش
منفي و ارائه غافلگيرانه از نقشهاي دوم در ســينماي بعد از انقالب
رقم زد .اين موقعيت استثنايي باعث شــد كه اخباري از حضور او در
نقشي متفاوت در پروژه كارآگاه يحيي ساخته مهرجويي ،نشانه تولد
بازيگري در نقشهاي اول بدون ويژگيهاي ظاهري الزم براي چنين
نقشهايي در ســينماي ايران بود .اما اين فيلم ساخته نشد و اتفاق
ديگري دوران تازهاي براي اويسي پيش آورد .فتحعلي اويسي با حضور
ي سيما
در مجموعههاي تلويزيوني طنز كه روش تازهاي در برنامهساز 
محسوب ميشد ،بهعنوان بازيگر تازهنفسي براي توليدات كمدي پا
به عرصه گذاشت .او بعد از مجموعه بازيگران ساعتخوش برخالف
كارنامه 2دهــه بازيگري خود ،جلوه تازهاي از بــازي در نقش مردان
پابهسنگذاشته بامزه روي آنتن فرستاد.
او با جــاندادن به نقــش مــردان خوشحرف و خوشمشــرب و
كلبيمســلك ،تيپ متفاوتي را بنا نهاد .مخاطبان انبوه تلويزيون با
فراموشكردن همه خاطرات خشن فيلمهاي كارنامه قبلي اويسي،
او را در نقش كيومرث كاووســي دربست پذيرفتند؛ تولد دوباره براي
بازيگري كه ديگر تماشاگر برايش ردايي جز بازي كمدي نميپسنديد.
اين موفقيت همزمان با گرايش ســينماي عامهپسند به توليد انبوه
كمديهاي ارزان اويسي را به پاي ثابت اين فيلمها كشاند .او همچون
دهه 60كه بازيگر-نقش ضدقهرمانان بود ،در توليدات دهه 80بازيگر-
نقش مردان كهنسال بامزه شد .گردش بزرگ كارنامه او با شانسي كه
كمتر براي بازيگري پيش ميآيد ،با اتكا به تواناييهاي حرفهاي كامال
مناسب با چرخه توليدات سينماي ايران همزمان شد.
اينكه توليدات چرخه فيلمهاي اكشــن و توليدات فيلمهاي كمدي
در سينماي نيمهصنعتي ايران بازيگران تيپ خود را از ميان توليدات
ي يا بازيگران امتحان پسداده در تلويزيون انتخاب ميكنند،
موفق قبل 
نياز توليد اســت ،نه گزارهاي پيرامون قضــاوت كارنامه يك بازيگر.
فتحعلي اويســي بازيگري حرفهاي بــود .در معموليترين فيلمها
هم بهترين عرضهاش را ميتوان تماشــا كرد .اينكــه در دهه 60او با
سينماگران شــاخص كار كرد ،حاصل انتخاب كارگردانان شاخص
بود .در دهه 80و  90كارگردانان شــاخص دنبال شــكل ديگري از
بازيگري بودند .ســينماي كمينهگرا و واقعنماي ايراني جايي براي
حضور بازيگران تيپ نداشــت .قضاوت درباره كارنامه اويسي ،جدا از
متن رويدادهايي فرهنگي و اقتصادي كه به توليدات سينمايي منتهي
ميشوند ،ناقص است .او بهعنوان يك بازيگر-نقش كارنامه كاملي دارد.

كات به زبان روسي در فضا

روسها در زمينه سينمايي در فضا از آمريكاييها پيشيگرفتند

«يوليا پرسيلد» ،بازيگر 36ساله كه سابقه بازي
در 70اثر ســينمايي را دارد و «كليم شيپنكو»،
كارگردان37ساله روس با هدف ساخت نخستين
فيلم سينمايي در فضا ،روز سهشنبه به ايستگاه
فضايي بينالمللي واقع در مدار زمين اعزام شدند.
به نوشته نيويورك تايمز ،اين دو هنرمند روس به
همراه «آنتون شكاپلروف» ،از فضانوردان باسابقه
ســوار بر فضاپيماي ســايوز اماس ،19ايستگاه
فضايي «بايكانور» قزاقستان (همان ايستگاهي
كه نخستين قمر مصنوعي با عنوان اسپوتنيك1
نيز از آن به فضا پرتاب شد) را به مقصد ايستگاه
فضايي بينالمللي ترك كردند .يوليا پرسيلد و
كليم شيپنكو قرار است طي اقامت 12روزه خود
در ايستگاه فضايي بينالمللي ،بخشهايي از فيلم
جديدي با عنوان «چالش» را فيلمبرداري كنند
كه در آن خانم جراحي با بازي يوليا پرسيلد به
ايســتگاه فضايي ميرود تا يك فضانورد مبتال
به بيماري قلبي را از مرگ نجــات دهد .اين دو
هنرمند به همراه «اولگ وويتسكي» كه قرار است
در اين فيلم نقش فضانورد بيمار را بازي كند ،روز
17اكتبر عازم زمين خواهند شد .پيش از اعزام
اين فضاپيما به ايستگاه فضايي بينالمللي كليم
شيپنكو كارگردان فيلم چالش ضمن در دست
داشــتن نســخهاي از فيلمنامه اين فيلم ،براي
دوربينها دست تكان داد و گفت :ما فيلمنامه را
از خاطر نبردهايم و آن را همراه خود خواهيم برد.
هاليوود از روسيه عقب ماند

نيويورك تايمز در اينباره گزارش داده است :تا به
امروز تصاوير سكانسهايي از فيلمها كه مربوط

به فضاپيماها يا صحنههايي از فضا بود ،همگي
با اســتفاده از صداي صحنه و تصاوير گرافيكي
كامپيوتري و با اســتفاده از دكورهاي برپا شده
در استوديوها ساخته ميشــدند .تا پيش از اين
هيچگاه فيلم بلندي بهطور كامل در فضا ساخته
نشده بود .مگر اينكه برخي از تصاوير سكانسهاي
فيلمهاي علمي – تخيلي يا فيلمهاي با موضوع
فضا با استفاده از تصاوير كوتاه ارسالي ماهوارهها
به زمين ساخته ميشد اما ساخت فيلم سينمايي
با استفاده از لوكیشني در فضا و با حضور بازيگران
سينمايي در ايستگاه بينالمللي فضايي تاكنون
سابقه نداشته است .با ارســال اين فضاپيما كه
بهمنظور ساخت فيلم به فضا پرتاب شده ،بهنظر
ميرسد روسيه بار ديگر در زمينه فضايي و بهويژه
ساخت فيلم در فضا پيشگامي خود را به آمريكا
و هاليوود نشــان داده باشــد .اين واقعه يادآور
پيشــگامي روسها در ارســال ماهواره به فضا
بود ،درحاليكه آمريكا و اتحاد جماهير شوروي
سابق در ســالهاي اوليه جنگ سرد به رقابت
فضايي و هســتهاي پنهانــي روي آورده بودند،
در 4اكتبر  ،1957روسها نخستين ماهواره يا
نخستين قمر مصنوعي را با عنوان اسپوتنيك1
از ايستگاه فضايي بايكانور به فضا پرتاب كردند و
از اين نظر بر آمريكا پيشي گرفتند .ساخت فيلم
چالش در ايســتگاه فضايي بينالمللي عالوه بر
اينكه دستاوردي بديع در زمينه هنري محسوب
ميشــود و نياز به جلوههاي بصري و دكورهاي
استوديويي را مرتفع ميكند ،نشانگر دور جديدی
از رقابت دولتها و شركتهاي بزرگ براي حضور
در فضاست.
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پايان موقت كابوس جنگ در تايوان

كيوسك

رئيسجمهور چين با صحبتهايش درباره اتحاد صلحآميز با تايوان ،به نگرانيها درباره یک درگیری
نظامي گسترده در شرق آسيا پايان داد

اقتصاد ترکیه؛ رشد با چاشنی تورم

شهروندان ترکیه با وجود مثبت بودن شاخصهای اقتصادی ،با معضل
گرانی فزاینده روبهرو هستند

شي جين پينگ گفته است كه تايوان را تحت هر شرايطي به چين باز ميگرداند

ن پينگ ،رئيسجمهور چين بعد
شيجي 
گزارش 1از يك هفته پرتنش در تنگه تايوان ،گفته
اســت كه اتحاد چين و تايوان بهصورت
صلح آميز برقرار خواهد شــد و عمــا گزينه نظامي را
دستكم در حال حاضر رد كرده است.
به گزارش گاردين ،اين صحبتها ،سايه شوم درگيري در
منطقه را از بين برده است .البته تايوان به اين صحبتها
واكنش نشان داده و از پكن خواســته است تا دست از
تهديد و زورگويي بردارد و تأكيد كــرده كه تنها مردم
تايوان ميتوانند درباره آيندهشان تصميم بگيرند.
پكن تايوان را يكي از استانهاي سركش خود ميداند.
در گذشــته ،پكن بارها گفته اســت كه اگر الزم باشد

دعوا بر سر چيست؟

جزيره تايوان ،در طول تاريخ به جز برشهاي كوتاهي،
تحت كنترل چين بوده اســت .بعد از جنگ جهاني
دوم و تســليم ژاپن ،اين جزيره بعد از چند دهه از
كنترل توكيو خارج شد و به جمهوري چين  -يكي از
برندگان جنگ -كه مورد حمايت آمريكا و انگليس
بود سپرده شد .در چند ســال بعد ،جنگ داخلي در
چين اوج گرفت و نيروهاي چيانگ كاي شك ،رهبر
وقت چين ،مغلوب نيروهاي كمونيست مائو زدونگ
شدند .چيانگ كاي شك و نيروهاي باقيمانده دولت
او در سال 1949به تايوان گريختند .اين گروه كه يك
و نيم ميليون نفر جمعيت داشتند بر فضاي سياسي
تايوان مسلط شدند .حاكميت اقتدارگرايانه اين اقليت
كه از سرزمين اصلي چين آمده بودند ،در دوران پسر
چيانگ كاي شك به خاطر فشار مردم ،زير سؤال رفت
و چيانگ چينگ كو اجازه داد كه روند دمكراتيزه شدن
در تايوان شروع شــود .بعد از آن ،لي تنگ هويي كه
بهعنوان پدر دمكراســي تايوان شناخته ميشود،
تغييرات قانون اساسي را اعمال كرد .چين در دهه 80
طرح يك كشور  2سيستم را به تايوان پيشنهاد كرد
كه براساس آن تايوان درصورت قبول اتحاد با چين،
خودمختاري قابل توجهي را بهدست ميآورد .تايوان
آن پیشنهاد را رد كرد ،ولی روابط  2كشور بهبود يافت.
در سال2004اما چين قانوني را تصويب كرد كه براساس
آن ميتوانست از روشهاي غيرصلحآميز عليه تايوان
استفاده كند .دونالد ترامپ نخستين رئيسجمهور
آمریکا بود که با همتــاي تايواني خود گفتوگو كرد.
اين كار با اعتراض شديد پكن مواجه شد .در سالهاي
اخير ،چين فشار عليه تايوان را افزايش داده و بعد از
اتفاقات در هنگكنگ ،تايوان هم بيش از پيش مصمم
شده است كه از چين مستقل شود.

تايوان را با زور هم كه شــده پس خواهد گرفت .ساي
اينگ ون ،رهبر تايوان اما گفته اســت كــه اين جزيره
24ميليون نفري ،كشــوري مستقل است كه نيازي به
اعالم استقالل و عالقهاي هم به درگيري ندارد.
شــي جين پينگ ،بعد از آن ،اين صحبتها را مطرح
كرده كه تنــش در روابط  2كشــور و فراتــر از آن در
هفتههاي گذشته به اوج خود رسيده است .براي نمونه،
ارتش آزادي بخش خلق چين150 ،هواپيمای نظامي را
به حريم هوايي تايوان فرستاد .رسانههاي دولتي چين،
اين اقدام ارتش پكن را قدرتنمايي خوانده و بسياري
از كشورهاي غربي اين قدرتنمايي را مصداق تهاجم و
تهديد خواندهاند.
نيويورك تايمز گزارش داده اســت كه تحركات نظامي
اخير چين در تنگه تايوان ،پيامد كاهش برتری نظامي
آمريكا در منطقه اســت و پكن به خوبــي ميداند كه
واشنگتن ديگر نفوذ نظامي سابق را در اين منطقه ندارد.
برخي از مقامات فعلي و ســابق چيني هم به اين باور
رسيدهاند كه آمريكا ديگر مانند گذشته حاضر نخواهد
شــد درصورت بروز درگيري ،به تايوان نيرو بفرستد.
حتي برخي معتقدند كه اگر چنين كاري را انجام دهد،
ارتش چين ميتواند در برابر آن مقاومت كند .مســئله
تايوان ،با توجه به افزايش تقابل بين پكن و واشنگتن،
به اختالف نظري جــدي بین  2ابرقــدرت اقتصادي
دنيا تبديل شده اســت .اوان مديروس ،از اعضاي تيم
امنيت ملي باراك اوباما ،رئيسجمهور ســابق آمريكا
در اينبــاره به نيويــورك تايمز گفته است«:مســئله
تايوان ديگر مســئلهاي فرعي نيست ،بلكه اگر نگوييم
به اصليترين مسئله كه به يكي از موضوعات اصلي در
رقابت استراتژيك آمريكا و چين تبديل شده است».
واشنگتن كه حامي اصلي تايوان در مقابل چين است
گفته كه عميقا از رفتارهاي اخيــر دولت چين نگران
اســت .با توجه به جايگاه تايوان در سياســت خارجي
آمريكا ،انتظــار ميرود هرگونه مداخلــه نظامي پكن
در اين كشــور ،با واكنش تند آمريكا مواجه شود و به
همينخاطر در روزهاي اخير ،ايــن گمانهزني مطرح
شده بود كه درصورت حمله نظامي چين ،يك درگيري
بسيار شديد در شرق آسيا ايجاد خواهد شد و بحراني
عميق روابط بیــن آمريكا و متحدانش بــا چين را در
برخواهد گرفت.
آمريكا نهتنها حامي سياسي تايوان كه يكي از بزرگترين
متحدان نظامي اين كشور هم به شمار ميرود و حضور

نظامي مستقيمي در اين كشور دارد .روز پنجشنبه و در
اوج تنش بين تايوان و چين ،روزنامه وال استريت ژورنال
در گزارشي نوشت كه حدود 25سرباز از نيروهاي ويژه
آمريكا و تعداد نامشــخصي از تفنگداران دريايي آن در
تايوان به آموزش نيروهاي نظامي تايوان مشغول هستند.
براساس اين گزارش ،اين نيروها در دولت دونالد ترامپ،
رئيسجمهور پيشين آمريكا به تايوان اعزام شدهاند ،اما
حضور آنها تا به حال اعالم نشــده بود .بهنظر ميرسد،
اعالم حضور آنها در تايوان ،با هدف هشدار به چين درباره
حمله نظامي به تايوان بوده باشد.
در چنين شرايطي است كه سخنراني ديروز شيجين
پينگ بسيار مهم تلقي ميشــود .او در سخنراني خود
در يك مراسم در پكن گفته است كه مردم چين ،سنتي
باشــكوه از مخالفت با جداييطلبــي دارند؛«جدايي
طلبي تايوان ،بزرگترين مانع در راه دستیابي به اتحاد
سرزمين مادري است».
او يك روز پيش از ســالگرد انقالب چيــن كه آخرين
سلسله پادشــاهي اين كشور را در ســال 1911ساقط
كرد ،صحبت ميكرد .تايوان  10اكتبر ،يعني روزي را كه
انقالب شروع شد بهعنوان روز ملي خود جشن ميگيرد.
رئيسجمهور چين همچنين گفته است«:مسئله تايوان
براي چين ،مسئلهاي كامال داخلي است».
تحليلگران گفتهاند كه سخنراني ديروز رئيسجمهور
چين ،نسبت به سخنان تند او در ابتداي تابستان ،لحني
آرامتر داشــته است .او درماه گذشــته ،هرگونه تالش
تايوان براي رسميت دادن به استقالل خود را به شدت
مورد انتقاد قرار داد.
جورج يين از مركز مطالعات چين در دانشگاه هاروارد
درباره تغيير لحن پكن گفته اســت«:ميتوان گفت كه
موضعگيري (شــي جين پينگ) در حد متوسط بوده
است .هرچند شرايط فعلي بهنظر پرتنش ميرسد ،اما
شي نميخواهد كه شــرايط در نهايت از كنترل خارج
شــود ،بهخصوص بعد از مالقات اخير جيك ساليوان
(مشاور امنيت ملي رئيسجمهور آمريكا) و مشاور ارشد
او در سياســت خارجي يانگ جيهچــي .همه طرفها
چين ،تايوان و آمريكا -ميدانند كه تقابل غيرضروريبه نفع هيچكس نيست».
بعــد از صحبتهــاي شــيجين پينــگ ،دفتــر
رياســتجمهوري تايوان اعالم كرد كه تايوان كشوري
مستقل و خودمختار است و نه بخشي از جمهوري خلق
چين و طرح «يك كشور دو سيستم» را رد كرد.

شاخصهای مثبت اقتصاد ترکیه طی سالهای
گزارش 2اخیر ،از نرخ رشد گرفته تا جهش خیره کننده
صادرات کاال از چشــم هیچ ناظری پوشیده
نیست .اما از سوی دیگر ،روند رو به رشد تورم و سقوط تدریجی
ارزش لیر درمقابل دالر نیز معضالت غیرقابل انکاری را برای
اقتصاد و مخصوصا معیشت شــهروندان این کشور به وجود
آورده است .رســانههای منتقد دولت اردوغان این روزها و
همزمان با موج جدید تورم ،با تاکید بر وضعیت بی ثبات لیر و
گرانیها ،تمامی شاخصهای مثبت اقتصادی را که معموال از
سوی دولت به عنوان دستاوردهای ملی مطرح شده به چالش
میکشند .سوال بسياري اين است كه چرا اقتصاد ترکیه علی
رغم ثبت شاخصهای قابل قبول ،از تورم و سقوط ارزش پول
ملی مقابل دالر رنج میبرد؟
براســاس آمار بانک مرکزی ترکیه ،تورم این کشــور در ماه
میالدی گذشــته به بیش از  19درصد رسیده است .شبکه
الجزیره در گزارشــي 2 ،علت اصلی رشد قابل توجه تورم در
ترکیه را «کاهش ارزش لیر» و «باال بودن نرخ بهره بانکی» این
کشور عنوان میکند .ریشه بی ثباتیهای ارزی در ترکیه به
سال  2014بر میگردد؛ زمانی که این کشور همزمان با تشدید
تنشهای منطقهای تصمیم گرفت تا رنگ و بوی نظامیتری
به نفوذ خود در عراق ،ســوریه و در مراحل بعدی حتی لیبی
ببخشد .بدون شک درگیریهای خارجی در چندین جبهه،
برای اقتصادی که فاقد منابع انرژی بوده و بخش اعظم آن بر
پایه ارتباط با نهادهای مالی پر نفوذ در غرب بنا شده است امری
خطرناک به شمار میآید .البته ماجرا به اینجا ختم نشد ،چرا
که ترکیه به دلیل تعارض سیاسی با آمریکا در برخی پروندهها،
حتی وارد لیست تحریمهای وزارت خزانه داری دولت ترامپ
هم شد .مجموعه این تحوالت در کنار برخی بی ثباتیهای
داخلی (مانند کودتای ناکام سال  )2016و البته کاهش تعداد
گردشگران پس از شیوع ویروس کرونا ،لیر ترکیه را بیش از هر
زمان دیگری آسیب پذیر کرده است.
از سوی دیگر ،باال بودن نرخ بهره یکی از ابزارهای نظام مالی
این کشور برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی به شمار
میآید .البته دولت ترکیه اعالم کــرده؛ برای کاهش تورم به
کمتر از  16درصد تا پایان سال میالدی جاری ،برنام ه جامعی
را طراحی کرده که بخشی از آن شامل کاهش تدریجی نرخ
بهره میشــود .با این حال باید توجه داشت که دست دولت
ترکیه برای اجرای سیاستهایی نظیر کاهش نرخ بهره چندان
باز نیست؛ چرا که کاهش سرمایه گذاریهای بانکی میتواند
اقتصاد این کشور را با معضالت جدیتری روبهرو کند.
نقاط ضعف اقتصاد ترکیه چیست؟

بدون شک مهم ترین پاسخ به این ســوال « ،انرژی» است.
اقتصاد ترکیه فاقد منابع انرژی بوده و تقریبا بیش از 90درصد
مایحتاج انرژی خود را از طریق واردات از کشــورهایی نظیر
روســیه ،ایران و عراق تامین میکند .این خأل بزرگ باعث

شده تا ترکیه طی سالهای گذشته ،ســرمایه گذاریهای
مهمی را در حوزه انرژیهای پاك از قبيل خورشــیدی ،آبی
و حتی هستهاي داشته باشد .اما هیچ یک از این برنامههای
استراتژیک ،در کوتاه مدت تغییر مهمی برای اقتصاد ترکیه
ایجاد نخواهد کرد .در عین حال کشــف منابع جدید گازی
در شــرق دریای مدیترانه ،امید به کاهش وابستگی خارجی
ترکیه در حوزه انــرژی را باال برده؛ امیدی کــه البته باز هم
مربوط به آینده طوالنی مدت است .از جمله دیگر نقاط ضعف
اقتصاد ترکیه ،وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به
استقراض خارجی است .بر اســاس آمارهای بانک مرکزی
ترکیه ،این کشور نزدیک به  440میلیارد دالر بدهی خارجی
دارد که بیش از  65درصد آن مربوط به شرکتهای خصوصی
است .بدون شک این میزان از وابستگی به منابع خارجی ،پول
ملی کشوری نظیر ترکیه را ضعیف و آسیب پذیر میکند؛ به
گونهای که سادهترین تکانههای اقتصادی و یا حتی سیاسی
منجر به تزلزل لیر شده و در نتیجه ،نرخ تورم را علی رغم تمام
شاخصهای مثبت اقتصادی باال خواهد برد.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

كشتار شيعيان در افغانستان

نيويور كتايمز حمله تروريســتي روز
جمعه داعش به مسجد جامع سيدآباد در
شهر قندوز در شمال افغانستان را كشتار
شــيعيان خوانده و نوشته كه هزارههاي
افغانســتان از آنچه ميترسيدند ،اتفاق
افتــاد .هزارهها بيم آن را داشــتند كه
داعش در حكومت طالبان ،حمالت خود
را عليه آنها شدت بخشد .دستكم 50نفر
در حمله انتحاري به نمازجمعه مســجد
سيدآباد كشــته و بيش از 150نفر ديگر
زخمي شــدند .طبق اعالم داعش عامل
حمله يك اويغور بوده اســت .اويغورها،
اقليت مســلمان در شرق چين هستند.
اين موضوع حساسيت چين را بهدنبال
داشته اســت .پكن نگران تبديلشدن
خاك افغانستان به پايگاه فعاليت اويغورها
عليه منافع چين است.

نقاط قوت اقتصاد ترکیه

تولیدات متنوع ،یکی از مهم ترین نقاط قوت اقتصاد ترکیه به
حساب میآید؛ از صنایع کوچک و بزرگ گرفته تا کشاورزی،
عمران ،خدمات و البته گردشــگری .بر اساس آمار صندوق
بینالمللی پول ،ارزش اقتصاد ترکیه در سال  2020معادل
 720میلیارد دالر بوده که در ســطح منطقه خاورمیانه قابل
توجه است .تکیه بر منابع متکثر تولیدی باعث شده تا اقتصاد
ترکیه در سایه شیوع ویروس کرونا ،رشد  1/8درصدی را تجربه
کند؛ آن هم در حالی که بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا شاهد
رشد منفی بودهاند .طي اين مدت ،تركيه بعد از چين بيشترين
رشد مثبت اقتصادي را داشته اســت .حجم باال و رو به رشد
تولید باعث شده تا صادرات کاالهاي ساخت ترکیه ،علی رغم
تمام فشارهای مالی از ساالنه  200میلیارد دالر عبور کند.
با این حال شهروندان ترکیه در سایه روند رو به رشد گرانی و
تورم ،تاثیر قابل توجهی از شاخصهای مثبت یاد شده را در
زندگی روزمره خود مشاهده نمیکنند.
این در حالی اســت که قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین
و همچنين آب و برق طی  2سال گذشته در تركيه رشد 15
درصدی داشته است .روزنامه العربی الجدید با اشاره به تناقض
چشمگیر در وضعیت اقتصادی ترکیه مینویسد :نمیتوان
انتظار داشت شاخصهای مثبت اقتصادی این کشور نظیر
نرخ رشــد و صادرات به زودی در وضعیت معیشتی روزمره
شهروندان منعکس شود .دولت ترکیه تالش میکند تا با اعمال
تغییرات محدود در نرخ بهره و یا زمینه سازی برای بازگشت
گردشگران خارجی ،تا حدودی از فشارهای معیشتی ناشی از
کاهش ارزش لیر درمقابل دالر بکاهد اما از هم اکنون روشن
اســت که هیچ یک از اين راه حلها ،نتایجی معجزهآور برای
دولت به دنبال ندارد.

روزنامهفايننشالتايمز[انگليس]

بزرگترين توافق مالياتي جهان
نمايندگان ۱۳۶كشــور جهان با امضاي
توافقنامه اصالح نظام مالياتي جهاني ،گام
مهمي براي وادار كردن شركتهاي بزرگ
جهان به پرداخت ســهم عادالنه ماليات
برداشــتند .مذاكرات مربوط به امضاي
اين توافقنامه از سوي ســازمان توسعه
و همكاري اقتصــادي از ما هها قبل آغاز
شده بود .طبق اين توافقنامه شركتهاي
خصوصي و چند مليتي ،در هر كشــوري
كه باشــند بايد حداقل ١٥درصد ماليات
بپردازند .اين توافقنامه كه قرار اســت از
2سال ديگر اجرايي شود ،ميتواند ساالنه
حدود ۱۵۰ميليارد دالر به درآمد مالياتي
دولتها اضافه كند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
خودت را به سوگند عادت مده كه آدمي كه
زياد قسم ميخورد از گناه ايمن نيست.
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درآرزوی شهری شاد

جهان روز

مرگ در پيادهرو
امروز مصادف با دهم اكتبر «روزجهاني
بيخانمان» اســت .بيخانمان يا به
قول ما ايرانيها كارتنخواب كســي
است كه سقفش آســمان و فرشش
زميــن اســت .بــراي ما آســمان و
زميــن 2جــزء از طبيعت هســتند
كــه در طبيعتگرديهــاي خــود
حســابي از وجود آنها لذت ميبريم.
با هر كدامشان ســلفيهاي آنچناني
ميگيريم و در اينستاگرام منتشرش
ميكنيم .براي كارتنخواب اما آسمان
جايي اســت كه از آن فقط مصيبت
ميبــارد و از زميــن فقط ســرما و
جانورهاي موذي .هــر بار كه با بارش
برف عكــس ميگيريم ،كارتنخوابي
از ما ميپرسد :برف دوست داري؟ بايد
يكبار روي زمين برف گرفته بخوابي
تا بفهمي چقدر ميتواند بيرحم باشد.
برگهاي رنگارنگ پاييــزي براي ما
زيبا هســتند براي آنها اما كافي است
چندتاييشــان زير كارتــن يا پتوي
بيخانماني باشد ،تا صبح خشخش
برگها هرچه حس زيباشناسي داشته
باشي را از ميان خواهد برد.
اليــور مورفــي ،خبرنــگار رســانه
بريتانيايي مترو گــزارش بلند بااليي
دربــاره بيخانمانهاي انگلســتان
تهيه كرده اســت .او بــا تيتر «مرگ
ش خود
در پيــادهرو» در ابتداي گزار 
يك جمله از بيخانمان محلهشــان
نقل ميكند .جان اســكات رنچ يكي
از بيخانمانهاي محله آنها به مورفي
گفته بــود« :اگر در پيــادهرو بميرم
حتما مشيت الهي بوده است» .اليور
مورفي ميگويد« :در طــول هفته با
رنچ زياد حرف ميزدم ،اما اين جمله او
آخرين جملهاش پيش از آن زمستان
سرد بود .مشــيت الهي او را نكشت،
من نبايد هر روز بيتفــاوت از كنار او
ميگذشتم».
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ميگوينــد تهــران بــا همه
فاطمه عباسي
بوجوشها و شلوغيهايش
جن 
در رديف غيرخوشحالترين شهرهاي جهان قرار دارد.
آمــار پايتختنشــينان غمگين در گــزارش جهاني
خوشحالي شهروندان كه توسط مجمع عمومي سازمان
ملل ارزيابي شده ،نشان ميدهد كه شهر تهران با كسب
امتياز 4/7از  ،۱۰رتبه  ۱۵۵جهان در ميان ۱۸۶شــهر
بزرگ جهان را كســب كرده و بهعنوان شهري ناشاد
همتراز شهرهايي مانند باماكو (مالي) و اسكندريه (مصر)
قرار گرفته است .حاال كه به 2سال گذشته ،يعني از زمان
ورود كرونا به كشور و اتفاقاتي كه اين ويروس رقمزده
نگاه ميكنيم ،ميبينم كه ايــن رتبه چندان هم بيراه

اول آخر

نيســت .قرنطينه و كاهش رفتوآمدها ،كنسل شدن
مهمانيها و مسافرتها و دوري آدمها از هم ،تأثيرات
رواني زيادي مانند افسردگي را به همراه داشته و از دست
دادن عزيزان و اعضاي خانواده بهخاطر اين بيماري ،غم
و اندوه زيادي را به مردم تحميل كرده است .آنطور كه
آمارهاي جهاني نشــان ميدهد ،موارد جهاني ابتال به
افسردگي و اضطراب در سال  ۲۰۲۰بهدليل همهگيري
كوويدـ19بيــش از يكچهــارم افزايــش داشــته؛
بهطوريكه سال گذشته  ۵۳مورد جديد ابتال به اختالل
افســردگي حاد و ۷۶ميليون مورد اضطــراب در دنيا
گزارش شده اســت .آنطور كه روانشناسان ميگويند،
افسردگي و غم ارتباط مستقيمي با استرس دارد و نحوه

10

عملكرد مغز افراد را تغيير داده و ميتواند خطر ابتال به
مشكالت مختلف جســمي را نيز افزايش دهد؛ مانند
بيماريهاي قلبي ،بيماريهاي خودايمني ،سرطان،
بيماري كليوي ،چاقي و ديابت نوع 2و از دســت دادن
حافظه كه زندگي را مختل ميكند .افسردگي همچنين
يك عامل خطر مستقل براي سكته مغزي و زوال عقل
نيز محسوب ميشــود .امروز روز جهاني سالمت روان
است .ميتوان اميدوار بود حاال كه به لطف علمپزشكي و
واكسيناسيون همگاني ،كمكم داريم به زندگي عادي
بازميگرديم و تأثيرات كرونا بر اموراتمان كمتر شده ،از
شر افســردگي و اندوه هم رها شــويم و شهري شاد با
مردماني خوشحال داشته باشيم.

ميليون

بررسیهانشانمیدهد
تاكنون۱۰میلیونو
۶۲۲هزار و۱۱۰مشترك در
كشورحداقلیكباریا
بیشترمشمولقبضبرق
۱۰۰درصد رایگان شدند
كهدراینبینباتوجهبه
درنظرگرفتنتفاوتدر
میزانجمعیتاستانهای
مختلف،استانتهران
بیشترینواستانایالم
كمترینسهمرابهخود
اختصاص دادهاند.
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ميليون
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از تاریخ اول آبانماه سال
 ۱۳۹۹تا ۳۱شهریورماه
سالجاری۱۵۲میلیون و
 ۸۴۵هزار و ۷۶۱قبض
برق در كل كشور صادر
شده است كه از این
میزان قبض۱۱میلیون و
 ۳۸۵هزار و ۹۳مشترک
بامصرف صفر بوده است.

22

ميليون

طبق اعالم تعداد
قبضهایی كه تخفیف
صددرصدی برق امید
را دریافت كردهاند،
بین مشتركان شهری و
روستایی به۲۲میلیون
و  ۶۸۹هزار و ۴۰۳مورد
میرسد.

لقمه

گرينويچ

آشپزیايرانی؛آشپزیسالمت

بازتاب گراني گوشت در آمريكا

ايرانيان از قديم مراقب بودند
سينا قنبرپور
چه غذايي را با چه غذايي ميل
ي را با خوراكي ديگري كه سازگار نيست
نكنند يا چه خوراك 
نخورند .حتماً در باب اينكه طبع اين غــذا يا اين خوراكي
چيســت شــنيدهايد؛ طبع ســرد و طبع گرم .در آشپزي،
دستورپختها چنين بوده كه بتوانند با تركيبي از خوراكيها
متضاد اثر آنها را خنثي كنند .اين فارغ از آن دستورالعملي
است كه به ما ياد دادهاند «خربزه و عسل را با هم نخوريم چون
در معدهمان سنگ ميشود و ميميريم» .مث ً
ال توصيه ميشود
كه بعد از صرف پلوماهي حتماً خرما بخوريد؛ زيرا هم طبع
ماهي سرد است و هم طبع برنج و در مقابل خرما طبع گرمي
دارد؛ ايــن موضوع كه چگونه با دانســتن خــواص و طبع
خوراكيها ضمن تأمين نياز بــدن از صرف غذاهايي كه به
تنهايي معده و سيستم گوارش را به هم ميزدند جلوگيري
ميشده است .از سوي ديگر آشــپزي امري سهل و ممتنع
است و نميتوان به سادگي آن را انجام داد ،در عين حال كه
ميتوان به ســادگي با مواد خوراكي موجود در خانه غذايي
فراهم كرد .عنصر بسيار مهم در آشپزي ايراني «صبوري»
است .شما براي آنكه خورشهاي خوشمزهتري طبخ كني
بايد بتواني آنها را خوب جابيندازي؛ بنابراين ممكن اســت
حدود  5-6ساعت پاي گاز رژه بروي تا بتواني خورشسبزي
(قورمهســبزي) را خوب از آب درآوري .طبيعتاً اگر غروبي
خسته و كوفته از سركار برگردي ،نميشود چنين خورشي را
بار گذاشت .عجله در هر كاري موجب خرابكاري ميشود؛
بنابراين در آشــپزي ايراني بايد حوصله داشته باشيد تا هم
بتوانيد طعم خوبــي خلق كنيد و هــم آنچه از نظر
سالمت در طبخ الزم اســت به دستآيد؛ مث ً
ال
يك خوراكي طبيعتش بهگونهاياست كه
نبايد زياد حرارت ببيند ،يك خوراكي
بايد در طول زمان بپزد .اين روزها با
تغييرات اجتماعي ،اقتصادي و
تبديل خانوادههاي قديمي به
خانوادههــاي جديد ،وضع
زندگي تغيير كرده و به تبع
آن مدل آشــپز يها هم
تغيير كرده است .كمتر
كســي در آشــپزخانه
ميتواند زمان صرف كند
زيرا عموما ما مشغول كار
هســتيم و طبخ خورشي
كــه  5-6ســاعت وقت
مناســب براي آماده شدن

ميخواهد از دست فردي كه از صبح تا غروب سر كار است
برنميآيد .بنابراين همهچيز به سمت آن رفته كه اگر هم قرار
است در آشپزخانه چيزي را طبخ كنيم به سرعت آماده شود؛
پس يا ميشود همين غذاهايي كه اســمش را گذاشتهايم
«فســتفود» و آماده و نيمهآماده ميخريمــش يا آنقدر
عجلهعجله پاي گاز و توي آشــپزخانه ميخواهيم غذايي
درســت كنيم كه اساســاً ديگر به ســامت و طبع آنچه
ميخوريم فكر نميكنيم .همين ســبب شــده شاهد بروز
بسياري از بيماريهاي گوارشــي و آثار غذاهاي نامناسب
باشيم .طبيعي است كه اقتصاد وقتي اولويت مييابد بسياري
از مولفههاي يك زندگي باكيفيت را ممكن است قرباني كند.
همين كه ما براي هم وقت نميگذاريــم و كمتر گفتوگو
ميكنيم يكــي از آثار زندگي جديدي اســت كــه در آن
هزينههاي خانوار باالســت .جداي از اين ،مســئوليتهاي
اجتماعي و اقتصادي گاه ممكن است كه حضور افراد خانواده
را در خانه كمرنگ كند اما قطعاً ميتوان با برنامهريزي شرايط
بهتري رقم زد .اين برنامهريزي و صرف زمان براي آشپزي
بهتر و با كيفيتتر موجب ميشــود در دهههاي پيش روي
زندگيمان كمتر نياز به پزشك و دوا و درمان داشته باشيم.
حاال خود دانيد .يك آشپزي برنامهريزي شده و صرف زمان
براي آشــپزي بهتر از صرف هر روزه فستفودها و غذاهاي
آماده بيرون است كه از كيفيت مواداوليه آن بياطالعيم يا
برچگونه پختهشدنش نظارتي نكردهايم.

فاكــس 32رســانه آمريكايــي طي
گزارشي قيمت برخي از انواع گوشت را
از سال 2011ميالدي تا به حال بررسي
كرده و براي نمونه قيمت محصولي را
كه در آگوست ســال4 ،2011دالر و
77ســنت بوده با قيمت 7دالري آن
در اكتبر ســالجاري ميالدي مقايسه
كرده است .همين مقايسه كافي بود تا
فضاي مجازي شامل توييتر و فيسبوك
آمريكاييها مملو از تصاوير اين افزايش قيمت طي 10ســال گذشته شــود .بسياري از آنها به
اين «تورم افسارگسيخته» اعتراض داشتند .اما قســمت جالب ماجرا بازتاب اين اعتراض ميان
ايرانيهايي بود كه ساكن آمريكا هستند .آنها قيمت گوشت و تورم آن در آمريكا را با ايران مقايسه
كرده بودند.

نفوذ كر ه به ديكشنري آكسفورد

جهان مشغول ارسال و دريافت اخبار
مربوط به ســريال جديد كــرهاي بود
كه حجم اينترنت برخي كشــورها را
بلعيده بود و شــماره تلفني كه در آن
وجود داشــت آنقدر زنگ خورد كه از
سريال حذفش كردند اما در اين ميان
مســئوالن آكســفورد هم خبر دادند
26واژه زبان كرهاي وارد ديكشــنري
مشهور اين دانشگاه شد .بيبيسي طي
گزارشي علل ورود اين واژههاي كرهجنوبي به ديكشنري آكسفورد را بررسي كرده است .ازجمله
علل اين موضوع افزايش عالقه جهانيان به فرهنگ مردمان كرهجنوبي است؛ عالقهاي كه توليد
فيلمي مانند «انگل»  Parasiteيا ساخت سريال  Squid Gameو افزايش طرفدارهاي گروه
موسيقي بيتياس در آن نقش داشته است .البته اينها فقط برخي از داليلي است كه در گزارش
بيبيسي از آن يادشده است.

ارتباط سيگار با گارانتي گجتها

در چند روز گذشته سايتهاي مرتبط
با گجتها و تكنولوژيهاي روز مطلبي
را بهعنــوان خبر منتشــر كردهاند كه
آنچنان تازگي ندارد و پيشــينه آن به
اكتبر سال 2009ميالدي بازميگردد.
آنها طي اين خبر يادآور ميشــوند که
شــركت اپل اعالم كــرده چنانچه در
نزديكي محصوالتش دود سيگار باشد
گارانتي آنها باطل ميشــود .واقعيت
موضوع اين اســت كه مطابق قوانين آمريكا چنانچه محصولي حاوي مواد سمي باشد شركت
توليدكننده ميتواند بهعلت وجود ســم از عمل به تعهداتش در گارانتي محصول سر باز بزند.
شركت اپل هم با استفاده از اين واقعيت كه نيكوتين بهعنوان سم شناخته ميشود از سال2009
ميالدي تا به حال بسياري از محصوالت را بهدليل وجود ذرات نيكوتين در تراشههاي آنها مشمول
گارانتي ندانسته است.

اسكار ،بهترين رستوران دنيا
اگر با مالكهاي اطالق اثر هنري به يك پديده آشنا باشيم
سامان رضايي
بهطور حتم ميپذيريم كه چنانچه آشپز هنرش را داشته
باشد بيشك طراحی غذای دستپختش ميتواند بهعنوان يك اثر هنري بررسي
شود .بر همين اساس رستورانهاي دنيا هم با مالكهاي فن و هنر آشپزي و چندين
مالك ديگر مورد داوري قرار ميگيرند .جالب اينكه امســال اســكار آشپزي به
رستوراني دانماركي و سرآشپزش رسيد .هرساله افزون بر رتبهبندي مشهور ميشلن
كه فرانسويها پرچمدار داوري آن هستند يك داوري هم توسط شركت انگليسي
 William Reed Business Mediaانج��ام و در مجله انگليســي رســتوران
( )Restaurantمنتشر ميشود .در سالجاري ميالدي رستوران «نوما» ()Noma
در كپنهاگ توانست براي پنجمين بار ،در ردهبندي  ۵۰رستوران برتر جهان ،عنوان
بهترين رستوران را بهدســت آورد .اين رســتوران دانماركي پيش از اين نيز در
سالهاي  ۲۰۱۲ ،۲۰۱۱ ،۲۰۱۰و  ۲۰۱۴ميالدي صاحب اين عنوان شده بود .سال
2020ميالدي بهدليل شيوع كرونا رتبهبندي رستورانها انجام نشد ،اما سال پيش
از آن رستوران اسپانيايي  El Bulliبهعنوان بهترين رستوران دنيا انتخاب شده بود.
اين رستوران واقع در كاتالونيا با سرآشپز معروفش «فران آدريا» پيش از اين  ۵بار
صاحب عنوان بهترين رســتوران جهان شده بود .به گزارش ســيانان ،داورها
رستوران «نوما» را بهدليل دو ويژگي مهم بهعنوان بهترين رستوران سال برگزيدند:
غذاهاي مبتكرانه و استفاده از مواداوليه منحصربهفرد .بهگفته داورها ،مشتريهاي
اين رستوران هر بار با غذايي جديد و مبتكرانه در اين رستوران مواجه ميشدند و رنه
ردزپي ،سرآشپز ماهر آن و تيمش پيوسته در جستوجوي مواد غذايي بهتر و حتي
غيرقابــل پيشبيني و تبديل آن به غذاهايي زيبا هســتند .فهرســت ســاالنه
«۵۰رستوران برتر جهان» پس از رأيدهي داوران يك آكادمي به همين عنوان تهيه
ميشود كه گروهي متشكل از بيش از  ۱۰۰۰داور از سرآشپزها و منتقدان غذا گرفته
تا رستورانداران و متخصصان آشپزي بينالمللي را شامل ميشود.

خبر آخر

شبهایطالییایران

دارنده مــدال برنــز اميدهاي جهــان در
ادامه از
صفحه اول سال ،2019از معدود كشتيگيران تيم ايران
بود كه با قرعه بســيار سختي روبهرو شــده بود .ساروي پس از
استراحت در دور نخســت ،در دور دوم با يك كشتي منطقي و
بدون ريسك برابر آرتور سارگســیان از روسیه با نتیجه  6بر 4به
پيروزي رســيد .قهرمان آسيا در ســال 2020براي رسيدن به
مرحله نيمهنهايي ،مقابل ملیا از گرجستان قرار گرفت و موفق شد
با نتيجه قاطع 9بريك حريفش را شكســت دهد .ساروي براي
رسيدن به فينال با نتيجه  5برصفر حريف ايتاليايي را از پيشرو
برداشت و اولين فيناليست ايران در مسابقات جهاني نروژ2021
شد .ساروي در كشتي فينال مقابل الكس زوك از مجارستان قرار
گرفت و در 6دقيقه مبارزه ،موفق شد با نتيجه 3بريك حريف را
شكســت دهد و به مدال طالي جهان برســد .با طاليي شدن
ساروي ،طلسم 7ســال دوري فرنگيكاران ايران از مدال طالي
مسابقات جهاني شكسته شــد .تا ديروز حميد سوريان آخرين
طاليي كشــتي ايران در مســابقات جهاني به حساب ميآمد،
فرنگيكاري كه در سال 2014طاليي شد.
اولين طالي فوقسنگين

دقايقي پس از طلسمشكني ســاروي ،نوبت به علياكبر يوسفي
رسيد تا اولين طالي تاريخ كشتي فرنگي ايران در فوقسنگين
را كســب كند ،كشــتيگيري كه اصال قرار نبود به رقابتهاي
نروژ اعزام شود .محمد بنا ابتدا قصد داشت امين ميرزازاده را به
مسابقات جهاني ببرد و اصال نامي از يوسفي مطرح نبود .ميرزازاده
در شروع مرحله دوم اردو تيم ملي تســت كرونايش مثبت شد
و كادر فني به ناچار علياكبر يوســفي را جايگزيــن ميرزازاده
كرد .علياكبر يوســفي مليپوش ايران در 130كيلوگرم پس از
استراحت در دور نخســت ،در دور دوم با نتيجه 6بريك مقابل
اواساپیان از ارمنستان به برتري رسيد و راهي دور بعد شد .او در
كشتي دومش اسکار مارویک از كشور ميزبان را با نتيجه 2بريك
شكست داد و به نيمهنهايي رســيد .دارنده مدالهاي طال و برنز
اميدهاي جهان براي رسيدن به فينال ،مقابل یاسمانی فرناندز از
شیلی قرار گرفت و اين كشتيگير تنومند و سرسخت را با نتيجه
2بريك شكســت داد .با اين اتفاق يوســفي به اولين فيناليست
كشتي فرنگي ايران در دسته فوقسنگين تبديل شد .تا پيش از
اين تنها مدال ايــران در وزن 130كيلوگرم ،مدال برنزي بود كه
توسط بشيرباباجانزاده در سال 2011به دست آمده بود .يوسفي
كه با شايستگي به فينال رســيده بود ،در ديدار نهايي ،زورابی
گدخاری ،دارنده مدال برنز اروپا از روسیه را با يك نمايش بينظير
و با نتيجه  5بر يك شكســت داد و به مدال ارزشمند طال رسيد.
پيش از اين در كشتي آزاد و در دسته فوقسنگين ،اميرحسين
زارع مدال طال گرفت تا حاال 2مدال طالي دستههاي فوقسنگين
در رشتههاي آزاد و فرنگي براي تيم ايران باشد.
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جاده چالوس
در پیچ و خم مشکالت
ترافیک ،افزایش رستورانها و ساختوسازهای غیرمجاز
از مهمترین چالشهای جاده چالوس است

عكس :همشهري /فرشته اصالحي

زهرا اشرفزاده

خبرنگار

جاده چالوس یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری استان البرز
است؛ جادهای با بیشاز 80سال قدمت که حتی برخی معتقدند جزو
4جاده زیبای دنیا بهشــمار میرود .این جاده کــه تداعیکننده
خاطرات بسیاری برای ماست ،شاید از معدود مسیرهای جادهای
کشور باشد که عبور از آن ،تنها بهانه رسیدن به مقصد گردشگری
نیست ،بلکه جاده چالوس با چشماندازهای بکر و چهارفصل ،وجود
رودخانهها و چشمههای آبشیرین و آبمعدنی ،غارها ،آبشارها و
کوههای بلند و مرتفع ،روســتاهای تاریخی و گردشگری ،پیست
اسکی دیزین و صدها جاذبه گردشگری و تفریحی دیگر ،گردشگران
بسیاری را بهسوی خود جذب میکند و تا پیشاز همهگیری ویروس
کرونا ،ساالنه حدود 13میلیون جهانگرد و گـردشگر داخلی از این
جـــاده بازدید میکردند .اما این جاده خاطرهانگیز عالوه بر همه
زیباییهایی که دارد ،با معضالت بسیاری نیز دست به گریبان است؛
معضالتی مانند ساختوسازهای غیرمجاز در حریم جاده و روخانه،
تصرف اراضی ملی و رشد قارچگونه رستورانهایی که بدون مجوز
درحریم جاده فعالیت میکنند.
ورود فاضالب این رستورانها به رودخانه کرج ،ترافیک همیشگی
و یکطرفهشدن گاه و بیگاه جاده چالوس که ساکنان بومی باید
عواقب آن را بهجان بخرند تا مسافران با آرامش خیال به سفرشان
برسند ،ازجمله مشکالتی است که بیتوجهی به آنها نتیجهای جز
فرسودگی این سرمایه ملی دربر ندارد.

راهکارهایی برای کاهش ترافیک

درحالحاضر تردد زیادی از محور کرج چالوس انجام میشــود،
بهطوریکه در روزهای تعطیل شاهد ترافیک سنگین خودروها نیز
بودهایم؛ موضوعی که درکنار یکطرفه شدن این مسیر ،مشکالت
عدیدهای را برای ســاکنان بومی این منطقه ،مســافران عبوری و
گردشگران ایجاد میکند.
با توجه به این موضوع یک کارشــناس حوزه شهرسازی در البرز،
تکمیل طرح ادامه اتوبان شــهید همت و همچنیــن بهرهبرداری
کامل از آزادراه تهران  -شــمال را در کاهش ترافیک جاده چالوس
مهم میداند و میگوید :این مســیرها تردد مسافران تهرانی برای
رسیدن به استانهای شمالی کشــور را بهبود و تسریع میبخشد،
اما باید به این موضوع هم دقت کرد که بعد از پایان مســیر آزادراه
تهران  -شمال در محدوده شهرستانک ،بخش زیادی از ترافیک وارد
این مسیر میشود ،درحالیکه جاده چالوس گنجایش این میزان
تردد را ندارد«.مسعود حیدرنیا» میافزاید :درصورت افزایش حجم
ترافیک دراین محور ،تنها راه چاره 4خطه کردن مسیر از محدوده
شهرســتانک تا تونل کندوان خواهد بود که بیشــک تحقق این
موضوع ،عالوه بر کنترل و کاهــش ترافیک ،افزایش ضریب ایمنی
سفر و همچنین کاهش سوخت را بههمراه دارد.
آلودگیهای زیستمحیطی ،بالی جان جاده چالوس

ازسوی دیگر مدیرکل حفاظت محیطزیست استان البرز گسترش
بیرویه رستورانها و مراکز تفریحی را دلیل اصلی آلودگی رودخانه
کرج و جاده چالوس میداند و به خبرنگارهمشهری میگوید :این

واحدها با تولید بیرویه پسماند و ورود فاضالبهایشان به رودخانه،
نقش مهمی در آلوده کردن محیطزیســت منطقه دارند .از طرفی
بسیاری از این رســتورانها بدون مجوز فعالیت میکنند و درواقع
اراضی ملی را تصرف کردهاند.
«فردین حکیمی» میافزاید :ساخت ویال در حریم رودخانه از دیگر
معضالتی است که با آن روبهرو هســتیم .تراکم ساختوسازهای
غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه و دسترسی نداشتن به حاشیه
رودخانه ،نظارت و پایش کارشناسان محیطزیست را دچار مشکل
کردهاست .آب آلوده نهتنها به حوزه زیست انسانی آسیب میرساند،
بلکه خطری برای آبزیان و ماهیان بهحســاب میآید .این موضوع
همچنین به دغدغهای جدی برای پرورشدهندگان ماهی در البرز،
که از آب رودخانه کرج حوضچههای خــود را پر میکنند ،تبدیل
شدهاست.
وی ادامه میدهد :هریک از واحدهای خدماتی موجود دراین مسیر،
براساس نوع فعالیت خود ،فاضالب تولید میکنند و بهدلیل اینکه
امکان ایجاد ســامانههای کنترلی فاضالب ازسوی همه واحدهای
مسکونی و خدماتی وجود ندارد ،بهترین راهکار راهاندازی سامانه
تصفیه فاضالب مرکزی براســاس شــرایط توپوگرافی منطقه و
شــاخصهای جمعیتی اســت .البته ایجاد تصفیهخانه در تعداد
محدودی از روستاهای این منطقه ،مانند «سرودار» و «پورکان»
انجام شدهاست.
ضرورت ساماندهی رستورانها

حکیمی درباره ضرورت ساماندهی رستورانهای حریم جاده چالوس

نیز میگوید :تاکنون موضوع ساماندهی و جابهجایی این واحدها
بارها مطرح شده ،اما هنوز تغییر محسوســی دراین زمینه ایجاد
نشدهاســت ،چراکه رفع این معضل نیازمند همکاری سازمانها و
دستگاههای مختلف است.
وی میافزاید :ما براســاس اختیاراتی که داریم ،در حوزه زیســت
محیطی میتوانیم با متخلفان برخورد کنیم ،اما در سایر موارد مانند
ساختوســاز در حریم رودخانه ،که امکان برخورد برای ما وجود
ندارد ،به سازمانهای مســئول اطالع و موضوع را برای بررسی به
دستگاههای متولی ارجاع میدهیم .البته هرسال شاهد آزادسازی
بخشی از اراضی تصرفشده دراین جاده هستیم.
لزوم ثبتملی جاده چالوس

همه دغدغههای مطرح شــده پیرامون وضعیت جــاده چالوس
درحالیاست که یكی از طرحهایی كه درچند سال اخیر مطرح شده
و هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده ،ثبتملی جاده چالوس است.
بسیاری از مردم و مسئوالن البرز ،اهمیت ملی و کالن این جاده را
مهمترین دلیل برای ثبتملی جاده چالوس میدانند و منتظر تحقق
آن هستند.
براین اساس مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
البرز از تهیه برنامه جامع و پیگیــری ثبتملی جاده چالوس خبر
میدهد و به خبرنگارهمشهری میگوید :مناظر طبیعی ،روستاهای
دارای بافــت تاریخی ،معمــاری ادوار مختلــف ،غذاهای محلی،
رودخانه کرج ،سد امیرکبیر ،تونلهای متعدد ،پلها و ابنیه تاریخی،
پیست اسکی ،باغها و تأسیسات گردشــگری در طول مسی ر یکی

از شــگفتانگیزترین جادههــای ایران وحتی جهــان را بهوجود
آوردهاســت ،بهگون های که ساالنه گردشــگران داخلی و خارجی
بسیاری از این مسیر بازدید میکنند.
«فریدون محمدی» میافزاید :ثبت این اثر در فهرســت آثار ملی
یافزاید ،زمینه الزم برای معرفی بهتر،
عالوه بر اینکه بر ارزش آن م 
ساماندهی و ایجاد تأسیسات گردشگری مناسب را فراهم میآورد.
مقصدی برای گردشگری

وی اظهار میکند :با توجه به اینکه جاده کن مسیر اصلی دسترسی
به شمال کشور است ،جاده چالوس دیگر بهعنوان جاده تردد حساب
نمیشود ،بلکه یک مقصد گردشگری است .بنابراین نخستین اقدام
ما برای این مقصد گردشگری ،ثبتملی آن اســت تا از تخریب و
تعرض به آن جلوگیری شــود .درصورت ثبتملی جاده چالوس،
مقرراتی برای آن وضع میشود و فعالیتها دراین جاده سروسامان
مشخصی میگیرد.
محمدی ادامه میدهد :البته براساس مصوبه شورایعالی امنیتملی،
هرگونه ساختوساز در حریم رودخانه کرج و جاده چالوس ممنوع
است و با توجه به همین مصوبه ،وزارت راه و شهرسازی درحال انجام
مطالعاتی درباره حریم جاده است که تعیین میکند در کدام بخش از
جاده میتوان ساختوساز انجام داد .درحالحاضر منتظر پایان این
مطالعات هستیم تا بتوانیم براساس آن برنامههایمان را اجرا کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگــی البرز همچنین با تأکید بر ســاماندهی
رســتورانها و آشکدههای جاده چالوس ،اضافه میکند :یکی از
برنامههای مدنظر ،استانداردسازی و درجهبندی این مراکز است.
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کام تشنه روستانشینان کویر

راهآهنایالمدرایستگاهانتظار
اتصال ایالم به شبکه ریلی سراسری کشور در سال 1392تصویب
شد ،اما تاکنون فقط حدود 10درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاست

حدود 90درصد از منابع آبی روستاهای استان یزد بهویژه در تفت و مهریز ،دچار خشکی یا کاهش شدید آب شدهاند
دلیل اصلی مهاجرت از روستاهای یزد

سمیه گالبگیریان

خبرنگار

یزد از استانهایی بهحســاب میآید که در
زمینــه تأمین آب آشــامیدنی در شــرایط
دشواری قرار دارد و باوجود تالشهای صورت
گرفته ازسوی مسئوالن استان بهویژه در سطح روستاها،
همچنان آبرسانی به 330روســتا بهصورت سیار انجام
میشود و کام مردم روستانشــین کویر همچنان خشک
است.
هرچند این شرایط برای مردم یزد چندان ناآشنا نیست ،اما
در سالهای اخیر و بهدنبال خشکسالیهای پیایی و کاهش
نزوالت جوی ،وضعیت بهمراتب نامطلوبتر شدهاســت؛
موضوعی کــه شــرایطی را بهوجود آورده تا بســیاری از
روستانشینان مهاجرت به شهرها را انتخاب کنند ،چراکه
خشکسالی سبب شد مشاغلشان که عمدتاً کشاورزی و
دامداری بود را از دست بدهند.
در اســتان یزد بخش قابلتوجهی از روستاییان دسترسی
مناسبی به آب آشــامیدنی بهداشــتی ندارند و حتی در
روســتاهایی که لولهکشــی آب آشــامیدنی انجام شده،
آب جریــان نــدارد ،چراکه منابــع آبی روســتاها درپی
خشکسالیهای پیاپی ،خشک یا کمآب شدهاست و منبع
جدیدی برای آبرسانی به روستاها وجود ندارد.
در چنین شــرایطی حفر چاههای غیرمجاز در روستاهای
استان افزایش یافتهاست؛ چاههایی که اگرچه آب آنها برای
آشامیدن مناسب نیست ،اما برای روستاییان
آخرین راهکار برای مانــدن و تن ندادن به
مهاجرت محسوب میشود.

یک شهروند یزدی که مدتی است از روستایی در شهرستان
تفت به مرکزاســتان مهاجــرت کردهاســت ،دراین باره
میگوید :مردم بسیاری از روســتاها به اجرای لولهکشی
آب آشامیدنی دل بستند و امیدوار شــدند از آب سالم و
بهداشتی بهرهمند میشــوند ،غافل از اینکه خشکسالی
همه اقدامهای انجام شده دراین زمینه را بیفایده میکند،
چراکه لولهکشی انجام شدهاســت ،اما آبی درآن جریان
ندارد.
«ســیدمصطفی میرجلیلی» میافزاید :درحالحاضر در
روزهایی که به روســتا میرویم ،با خود آب آشــامیدنی
بههمراه میبریم تا نیاز خود و البته والدینمان که در روستا
ساکن هستند را تأمین کنیم و اگر این شرایط ادامه یابد،
مجبوریم آنان را هم از روستا به شهر بیاوریم.
وی ادامه میدهد :باوجود اینکه برخی با ویالسازی و ایجاد
استخر ،از آب آشــامیدنی برای آبیاری استفاده میکنند،
اما این دلیل نمیشــود که جریان آب خانههای روستایی
قطع شود.
میرجلیلی از مشــکالت موجود در زمینه آبرسانی سیار
به روســتاها نیــز انتقــاد میکند و
میگوید :هم تعــداد تانکرها و هم
نوبتهای آبرســانی باید افزایش
یابد .روستاییان نباید برای تأمین
آب آشــامیدنی خــود در مضیقه
قرارگیرند.
کمآبی شــدید در روستاهای
مهریز و تفت

معاون بهرهبرداری و توســعه آب
شرکت آب و فاضالب استان یزد
دراین باره میگوید :امسال

با توجه به اینکه نزوالت جوی استان حدود  ۶۰تا ۷۰درصد
کاهش یافتهاست ،بیشتر روستاها بهویژه در شهرستانهای
مهریز و تفت ،دچار کمبود آب شدهاند.
«جالل علمدار» میافزاید :برای تأمین آب همه روستاهای
استان حدود ۳۲۹حلقه چاه۴۲ ،قنات و ۳۱چشمه وجود
دارد که حدود ۳۴درصد از این منابع آبی در شهرستان تفت
قرار دارند که با توجه به خشکســالیهای اخیر ،همه آنها
خشک یا کمآب شدهاند.
وی اظهار میکند :بهطورکلی بیــشاز 90درصد از منابع
آبی روستاهای استان دچار خشکی یا کمبود آب شدهاند.
براین اساس درحالحاضر شاهد کمبود شدید آب قنوات
و چشمهها در روستاهای اســتان هستیم .چاهها نیز دیگر
جوابگوی نیازها نیستند ،چراکه سطح آبهای زیرزمینی
پایینتر رفتهاست و بیشــتر آنها ،بهویژه در مناطق تفت و
مهریز ،حتی دچار خشکی شدهاند.
بهگفته علمدار ،چاهها در همه مناطق اســتان تحتتأثیر
خشکســالی قرارگرفته اســت .بهعنوانمثال روســتای
«اکرمآباد» در حاشیه شهر یزد هم دچار خشکسالی شده
و سطح آب منابع آن پایین آمده ،اما خشکسالی در مناطق
«دهباال» و «طزرجان» در شهرستان تفت اثر بیشتری برجا
گذاشته است.
راهاندازی مجتمعهای آبرسانی

این مسئول با بیان اینکه در استان یزد حدود هزار روستا
زیرپوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب قرار دارند و
خدمات آبرســانی در آنها انجام میشود ،میگوید:
لولهکشی آب آشــامیدنی در بسیاری از این روستاها
انجام شدهاســت ،اما بهدلیل خشکسالی ،جریان آب
بهصورت محدود و جیرهبنــدی درآن جریان دارد.
شرایط بهگونهای است که حتی ازمیان روستاهایی

که از لولهکشــی آب آشــامیدنی هم بهرهمند شدهاند ،به
۳۳۰روستا بهویژه در شهرستانهای تفت ،مهریز و اردکان
بهصورت سیار آبرسانی انجام میشود.
علمــدار میافزاید :براین اســاس راهکاری کــه در چند
سالگذشــته مدنظر قرارگرفته و بودجه به آن اختصاص
داده شده ،راهاندازی مجتمعهای آبرسانی با حفرچاه در
دشت و ساختن مخزن و شبکه برای مجموعه روستاهای
هرمنطقه اســت .درحالحاضر ۳۰مجتمع آبرســانی
دراســتان وجود دارد که هر مجتمع آبرســانی بیشاز
۳۰روستا را زیرپوشش قرار میدهد.
وی ادامه میدهد :درحالحاضر برای هر روســتا با توجه
به جمعیــت آن ،تعداد مخــازن متفاوتــی درنظر گرفته
شــده و نمیتوان بهصورت دقیق اعالم کرد چند مخزن
دیگر برای تأمین آب آشامیدنی روستاییان نیاز است ،اما
براساس برآورد مصرف 117هزارمشــترک روستایی ،به
69هزارمترمکعب مخزن دیگر نیاز است.

عكس :همشهري

تاریکی بخشی از محور تبریز  -ارومیه

«افشین رعیتی» یکی از شــهروندان ارومیهای است که
هفتهای دوبــار برای امور بازرگانی بــه تبریز رفت و آمد
میکند و از نبود روشــنایی در بخشهایی از این محور
گلهمند است .او میگوید :در گذشته بخشهای زیادی
از این محور برق داشــت ،اما اکنــون در نقاطی از جاده
روشنایی وجود ندارد و با توجه به عرض کم آن و دوطرفه
بودن در بخشهایی از جاده ،احتمال بروز تصادف منجر
به جرح و فوت زیاد است .وی ادامه میدهد :چند کیلومتر
مانده به عوارضی شــهید کالنتری ،مسجدی وجود دارد
که مسافران برای دقایقی در کنار آن استراحت میکنند
و نماز میخوانند و محل دور زدن خودروها هم هســت،
اما دراین بخش هم روشــنایی وجود ندارد که بســیار
خطرساز است.

مشکالت تردد در جاد ه «بند»

تحمیل خسارتهای سنگین به زیرساختهای جادهای

«ســعید لطفی» از پیمانــکاران حوزه جادهای اســتان با
بیان اینکه نصب سامانههای روشــنایی در جادهها ،بهویژه
جادههای کوهستانی ،مشکالت ویژه خود را دارد ،میگوید:
سارقان با بریدن کابلهای برق خسارتی چند صد میلیونی
وارد میکنند ،اما بهرهای که خودشــان میبرند یکصدم

هزینه سنگین تأمین روشنایی جادهها

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با
بیان اینکه ایجاد روشنایی در جادهها و محورهای مواصالتی
هزینه سنگینی بهاین ادارهکل تحمیل میکند ،میگوید:

تالش میکنیم از ظرفیتهای موجود برای تأمین هرچه
بیشتر روشنایی جادهها استفاده کنیم ،اما در برخی محورها
تنها وظیفه روشــنایی تقاطعها و محورهای حادثهخیز را
برعهده داریم« .ارسالن شکری» ادامه میدهد :حدود 150
کیلومتر روشــنایی در جادههای استان ،هم در محورهای
اصلی و هم محورهای فرعی ،وجــود دارد که نگهداری از
آنها برعهده ادارهکل راهداری است .وی با اشاره به افزایش
ســرقت کابلهای برق در جادههای استان و ایجاد نواقص
متعدد در ســامانههای روشــنایی ،عنوان میکند :از یک
ماه گذشــته پیمانکار جدیدی دراین حوزه برسر کار آمده
و معایب روشــنایی جادهها را رفع میکند .شکری تأکید
میکند :با توجه به سرقت کابلها و تاریکی جادهها ،تالش
کردهایم عالئم و تابلوهای راهنما بهصورت کافی نصب شود.
براین اساس رانندگان باید هنگام رانندگی در شب ،به عالئم
و خط کشیها توجه بیشتری داشته باشند .وی میافزاید:
بهدالیل مختلف ،سرقت کابل از جادههای استان افزایش
فراوانی یافته و تا زمان رفع این مشــکل که زمانبر خواهد
بود ،خاموشی در جادهها وجود دارد  .شکری اظهار میکند:
موضوع سرقت کابلهای برق از جادهها به نیروی انتظامی
منعکس شــده و آنان نیز بهصورت ویژه ،برخــورد با این
موضوع را در دستورکار قرار دادهاند.
انجام اقدامهای انتظامی

تا یک سال پیش ،یعنی مهرماه  ،۱۳۹۹تنها دســتاورد اجرای طرحی که عنوان
«اولویتدار» را یدک میکشید ،قول مساعد وزیر وقت راه و شهرسازی در دیدار با
استاندار و نمایندگان ایالم در مجلس شورای اسالمی ،مبنی بر تسریع روند عملیات
اجرایی این طرح بود.
ایندرحالی بود که همه دستاندرکاران مربوط ،دلیل کند پیش رفتن طرح را نبود
اعتبارات موردنیاز و تأمین نشــدن فاینانس درنظر گرفته شده اعالم میکردند؛
موضوعی که گالیههای بسیاری را بهویژه ازسوی مردم ایالم بههمراه داشت .آنان
از مسئوالن انتظار داشتند که براساس وعدههای پیشین ،ساخت راهآهن ایالم از
سرعت مطلوبی برخوردار شود ،چراکه میتواند گرههای بسیاری از زندگی و حتی
معیشت آنان بگشاید.
با توجه به این موضوع ،عملیات اجرایی این طرح در پاییز سالگذشــته بهصورت
ویدئوکنفرانسی آغاز شد و بررسیها نشان میدهد درحالحاضر فقط ۱۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.

فرمانده انتظامی آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه مقابله با
سرقت ،ازجمله اولویتهای پنجگانه نیروی انتظامی است،
میگوید :قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت در استان فعال
است و متأسفانه در برخی مناطق سریالی شدن سرقت
کابلهای برق و مخابرات وجود دارد« .مسعود خرمنیا»
ادامه میدهد :با توجه به بروز ضررهای ناشی از تخریب
شبکه و اخالل در خدماترســانی به مشترکان ،موضوع
سرقت کابلهای برق بهصورت ویژه در دستورکار مأموران
فرماندهی انتظامی اســتان قرار دارد .بررسیهای انجام
شده نشان میدهد سارقان حرفهای در سرقت کابلهای
برق نقش دارند .وی اضافه میکند :فرماندهی انتظامی
استان اقدام به راهاندازی گشــتهای شبانه در مناطقی
که بیشترین سرقتها رخ میدهد کردهاست که با تشدید
نظارتها ،شاهد روند کاهشی این سرقتها خواهیم بود.

عكس :همشهري

براساس اعالم مسئوالن ،در ماههای اخیر سرقت کابل برق و سامانههای روشنایی از جادههای آذربایجانغربی افزایش یافته است

«احسان خانی» از دیگر شــهروندان ارومیهای است که
نبود روشنایی در قســمتی از جاده روســتای «بند» را
زمینهساز بروز مشکالتی برای مســافران و گردشگران
میداند و میگوید :پس از خروج از این روســتا به سمت
سدهای اطراف ارومیه جاده کمعرض و تاریک میشود که
برای یک راننده معمولی ،حرکت دراین جاده دشوار است.
وی اظهار میکند :البته در قســمتهایی از مسیر حذف
کابلهای برق و سامانههای روشنایی مشخص است که
گفته میشود کار سارقان است ،اما مدتی میشود که با
وجود حذف کابلها،عملیات ترمیم آنها انجام نشدهاست.

پایان مطالعات کلی

ایندرحالی بود که در سال ،1396ازسوی مســئوالن استانداری ایالم اعالم شد
مطالعات کلی طرح راهآهن ایالم انجام و نقشه اجرایی آن پساز گذشت ۴سال از
کلنگزنی ،تهیه شدهاست .براین اساس درسال 1396ساخت راهآهن استان ایالم
در فهرست ۶طرح اولویتدار دولت دوازدهم قرارگرفت.
همان زمان ازسوی مسئوالن معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری ایالم اعالم
شد که درصورت اختصاص اعتبار ۴ ،تا ۵سال دیگر ،یعنی در سال  ۱۴۰۰یا ،۱۴۰۱
ریل راهآهن از ایالم به اسالمآبادغرب میرسد.

روستاها

سارقانروشناییدرجادههایآذربایجانغربی

خسارت وارده هم نیست .وی عنوان میکند :از هر تن کابل
مسی روکشدار مقدار کمی مس ســوخته شده بهدست
میآید که ارزش چندانی نــدارد و از طرفی خطرات جانی
زیادی ازجمله ســقوط از ارتفاع و برقگرفتگی ،سارقان را
تهدید میکند .مهمتر از همه اینکه ،تأمین مجدد روشنایی
جاده زمانبر و امری دشــوار بوده و ممکن است جان دهها
نفر بــرای تأمین روشــنایی مجدد بهخطــر بیفتد .لطفی
اضافه میکند :برخی از ســارقان حرفهای در زمان قطع از
پیش اعالم شده برق ،اقدام به ســرقت کابلها و تجهیزات
مرتبط میکنند .با توجه به این موضوع ،پیشنهادهایی به
مسئوالن مربوط ارائه کردهایم که امیدواریم با اجرایی شدن
آنها ،خســارتهای وارده دراین بخش تا حد قابلتوجهی
کاهش یابد.

تصویب در دولت دهم

سال  ۱۳۹۲و در ماههای پایانی دولت دهم بود که ساخت راهآهن در استان ایالم و
اتصال آن به شبکه سراسری ،ازسوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسید.
همان زمان و در جریان سفر وزیر وقت راه و شهرسازی ،کلنگ ساخت فاز نخست
این طرح ،که از ایالم تا اسالمآباد غرب میرفت و از کرمانشاه خط آهن ایالم را به
شبکه سراسری کشور متصل میکرد ،به زمین خورد؛ طرحی که قرار بود براساس
تفاهمنامهای میان وزارت راه و شهرسازی و قرار گاه خاتماالنبیا(ص) به اجرا درآید،
اما اعتبار الزم برای آن تأمین نشد.

پیشرفت 10درصدی
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اگــر اهــل ســفر شــبانه در جادههــای
آذربایجانغربی باشید یا کارتان بهگونهای
باشد که باید شب را در جاده رانندگی کنید،
تاریکیهای متعدد حتی در جادههای اصلی این استان
شما را غافلگیر خواهد کرد .هرچند روشنایی همه جادهها
و محورهای مواصالتی امری ممکن نیست ،اما شهروندان
و رانندهها انتظــار دارند حداقــل در جادههای اصلی و
محورهای پرتردد استان روشــنایی کافی وجود داشته
باشــد .تاریکی در جادههای آذربایجانغربی ،بهویژه در
ماههای گذشته ،بیشتر شــده و رانندگان در مسیرهای
منتهی به مرکز استان و نقاط کوهستانی بهخوبی ناپدید
شدن کابلهای برق و ســامانههای روشنایی را مشاهده
میکنند؛ موضوعی که گفته میشــود دلیل اصلی آن،
سرقت گسترده کابلهای برق در جادههای استان است.
ماهانه  10تا  20مورد ســرقت کابل در جادههای استان
گزارش میشود؛ موضوعی که در 2ماه گذشته بیشتر هم
شده و با نزدیک شدن به فصل سرما و یخبندان و افزایش
ساعتهای تاریکی شبانه ،بیشاز پیش جان رانندگان و
شهروندان را تهدید میکند.

با وجود اختراع وسایل حمل و نقل پیشرفته در قرن گذشته و حاضر،
هنوز هم هیچ وسیلهای امکانات ترابری بیشتری نسبت به قطار برای
انســان به ارمغان نیاوردهاســت؛ موهبتی که با گذشت یک قرن از
ورودش به ایران ،هنوز به ایالم نرســیده ،اما در سفر اخیر رئیسجمهوری به این
استان ،امیدها به تکمیل این طرح مهم نیمهتمام زنده شدهاست.
زندگی بدون گردش چرخهای لکوموتیوی که به هر ایســتگاه نرســیده ،سوت
میکشد ،برای ساکنان حاشیه ریلهای قطار در شهرها یا روستاهایی که قطار از
آنها عبور میکند عجیب بهنظر میرسد ،اما در استان کمبرخوردار ایالم بهرهمندی
از امکانات حملونقل ریلی ،رویایی است که هنوز محقق نشدهاست.

طرحهای در دست اجرا

ک

خبرنگار

خبرنگار

معاون بهرهبرداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب
استان یزد عنوان میکند :در ســالجاری اعتبار موردنیاز
برای اجرای 83پروژه روستایی درقالب 7طرح عمرانی با
موضوعهایی مانند تعمیر و نگهداری ،آبرســانی سیار،
تکمیل و ســاخت مخزن ذخیره آب ،بازســازی و توسعه
شبکهها و خطوط انتقال ،تأمین شدهاست .علمدار درباره
روشهای آبرسانی سیار به روستاهای استان نیز میگوید:
این اقدام به 2شکل انجام میشود؛ یا آب مخازن به داخل
شبکه تزریق میشود یا تانکرهای سیار ،آب را درون مخازن
ثابت که در روستاها جانمایی شدهاست ،تخلیه و اهالی از
این محلها آب موردنیاز خود را برداشت میکنند.
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سید مرتضی احمدپور

ستاره حجتی

راهآهن؛ مطالبه مردم

«عیسی شاهد» یکی از تجار ایالمی است که دراین باره میگوید :ساخت راهآهن
و گسترش خطوط آن ،برای توسعه استان بهویژه در بخش تجارت و ترابری کاال
بسیار ضروری و اقدامی راهبردی اســت .ترابری امن و ارزان ،بستر مناسب برای
حضور سرمایهگذاران در استان را فراهم میکند.
او ادامه میدهد :اگرچه برای اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور ،بسیار دیر اقدام شده
و بخشی از محرومیتهای استان بهدلیل نبود مسیرهای مواصالتی مناسب بهویژه
در حوزه ریلی است ،اما اکنون باید عقبماندگیهای گذشته را جبران کرد .دولت
سیزدهم میتواند با سرعت دادن به اجرای این طرح ،گام مهمی در مسیر توسعه
همهجانبه ایالم بردارد.
«محمد بیرانی» یکی دیگر از شــهروندان ایالمی دراین زمینــه اظهار میکند:
برخورداری از خطوط راهآهن و امکانات حملونقل ریلی ،حق طبیعی مردم این
استان است .سالهاست که مسئوالن در دولتهای قبل به ما وعده بهرهمندی از
راهآهن میدهند ،اما هنوز در حسرت شنیدن صدای سوت قطار ماندهایم.
او ادامه میدهد :بارها این موضوع را بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبههای مردم و
اصناف مختلف استان ،به گوش مسئوالن مختلف و ازجمله روسایجمهور گذشته
رســاندهایم ،اما آنچه نصیبمان شــد ،فقط انتظار بود .اکنون از مسئوالن دولت
سیزدهم انتظار داریم به این خواسته مردم ایالم جامه عمل بپوشانند و گامهای
اجرایی موثر برای به سرانجام رساندن این طرح بردارند.
امید به تکمیل هرچه سریعتر

با وجود تصویب طرح ساخت راهآهن استان ایالم در دولت دهم و پیگیریهای انجام
شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،اکنون اجرای این طرح به دولت سیزدهم
رسیدهاست .معاون عمرانی استاندار ایالم با تأکید براینکه تسریع در اتصال استان
به شبکه ریلی کشور یکی از مهمترین مطالبات مردم استان است ،میگوید :توسعه
ریلی یکی از مهمترین طرحهای عمرانی ایالم است که تسریع در روند اجرای آن،
بهویژه با توجه به تردد باالی ســاالنه زائران عتباتعالیات و همچنین بهمنظور
توسعه تجارت دراستان ،بسیار ضروری است.
«احمد کریمی» ادامه میدهد :سالگذشــته ۹۰میلیارد ریال برای تکمیل این
طرح درنظر گرفته شد و در بودجه ســالجاری نیز ۷۰۰میلیارد ریال دیگر برای
ادامه اجرای آن اختصاص یافته و از محلی دیگر نیز بین هزارو ۵۰۰تا ۲هزار میلیارد
ریال به پروژه اتصال راهآهن ایالم به شبکه ریلی سراسری از طریق استان کرمانشاه
اختصاص یافتهاست.
وی اضافه میکند :در سفر اخیر رئیسجمهوری و اعضای هیأت دولت به ایالم ،این
موضوع بهعنوان یکی از مهمترین مطالبههای مردم استان مطرح شد و امیدواریم
با توجه به حمایتهای مسئوالن ارشد کشور ،هرچه سریعتر شاهد تکمیل ساخت
راهآهن ایالم و بهرهمندی مردم از آن باشیم.
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مقصديبرايمهاجرت
همشهری وضعیت مهاجرپذیری در  8استان و آسیبهای
سرعت گرفتن این روند درسالهای اخیر را بررسی کردهاست
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یکی از مهمترین چالشهای شهرنشینی درایران در دهههای اخیر گسترش حاشیهنشینی
و ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف کالنشــهرها و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور
بودهاست؛ موضوعی که بیشاز هرچیز نشاندهنده سرعت گرفتن روند مهاجرت به
چنین مناطقی است.براساس برخی آمارها ،قم ،البرز ،گیالن ،هرمزگان ،گلستان
و یزد از استانهایی بهحساب میآیند که بیشــترین مطلوبیت را برای مهاجران
داشتهاند و استانهایی مانند کرمانشاه و آذربایجانشرقی عالوه بر مهاجرپذیری ،در
مهاجرفرستی نیز جزو استانهای مهم بهشمار میروند.با توجه به این موضوع ،همشهری
در پرونده ویژهای به بررســی وضعیت مهاجرپذیرترین اســتانهای کشور ،مهمترین
ویژگیهای ترغیبکننده آنها برای مهاجرت و همچنین چالشها و آسیبهایی که سرعت
گرفتن روند مهاجرت به ایناستانها در سالهای اخیر بههمراه داشته ،پرداخته است که
در ادامه میخوانید.

مصائبمهاجرپذیریگیالن

افزایشحاشیهنشینی
درهرمزگان
مهاجرت
بدونتوقفبهقم
شــهر قم بهواســطه وجود حرم
مطهر حضرت معصومــه(س) و مراکز
آموزش علوم دینی ،نزدیکی به مراکز بزرگ
جمعیتی کشور و فراهم بودن فضای کسب و کار
و زندگی ،یکی از شهرهای مهم در مهاجرپذیری است.
آمارهای حاصل از سرشماری نفوس و مسکن سال1390
نشاندهنده مهاجرت 68هزارنفر به قم و خروج 53هزارنفر از قم
بوده که در سال 1395به 77هزارو  813نفر مهاجر ورودی و 48هزارو 314نفر
خروجی تغییر یافته است .بیشترین استانهای مهاجرفرست به قم شامل تهران
با 12هزارو 437نفر ،خوزســتان با 5هزارو 762نفر ،اصفهان با 5هزارو 94نفر و
مرکزی با 4هزارو 537نفر هستند .همچنین 6هزارو 778مهاجر از خارج کشور
به قم مهاجرت کردهاند .ازسوی دیگر از 48هزارو  314نفری که از قم مهاجرت
کردهاند ،ســهم تهران 12هزارو 132نفر بودهاست .اســتان اصفهان با 3هزارو
934نفر ،استان مرکزی با 3هزارو 521نفر و استان البرز با 2هزارو 233نفر ،به
ترتیب بیشترین استانهای مهاجرپذیر از قم بودهاند .برخالف ترکیب جنسی
مهاجران کشور ،زنان بیشــتر از مردان به قم مهاجرت کردهاند .باالترین سهم
مهاجران نیز متعلق به گروههای سنی  20تا  24و  25تا 29سال است .بنابراین
تحصیل و شــغل را میتوان مهمترین عامل مهاجرت به قم دانست .مهاجرت
بیرویه و بدون برنامهریــزی هدفمند چالشهایی را برای مدیریتشــهری و
مسئوالن اســتان قم بهوجود آوردهاســت .بخش عمدهای از این مهاجران در
حاشــیه شــهر قم زندگی میکنند و این موضوع منجر به شکلگیری پدیده
حاشیهنشینی و بروز معضالت اجتماعی گســترده شدهاست .اکنون قم دارای
16سکونتگاه غیررسمی در 20هزارو 165هکتار است که بیشاز 163هزارنفر
دراین سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند .بعضی از این سکونتگاهها
در خارج از محدوده شهری و با مسائل اجتماعی ،بهداشتی و اقتصادی فراوان
ایجاد شده و سالهاست مسئوالن استان را درگیر جابهجایی این سکونتگاهها
کرده ،اما نتیجه موثری بههمراه نداشته است.

ناستانیدرکرمانشاه
مهاجرتدرو 
استان مرزی کرمانشاه از استانهای پرجمعیت کشــور است که بیشتر از اینکه
مهاجرپذیر باشد ،مهاجرفرست است .جنگ تحمیلی ،نرخ باالی بیکاری ،توسعه
نیافتگی ازجمله عوامل مهاجرفرســتی استان کرمانشــاه طی چند دهه اخیر
بودهاست .درحالیکه آمارها نشــان میدهد استانهای تهران ،کردستان ،البرز،
همدان ،ایالم ،مرکزی ،اصفهان و خوزستان عمده مقصد مهاجران کرمانشاهی
بودهاست ،اما درسالهای اخیر مهاجران زیادی از کردستان وارد کرمانشاه شدهاند.
درمجموع استان کرمانشاه از ۱۴شهرســتان تشکیل شده که ۱۰شهرستان آن
مهاجرفرست و ۴شهرستان نیز مهاجرپذیر هستند .براساس آمارها ،ثالثباباجانی
مهاجرپذیرترین شهرستان اســتان محسوب میشــود .دراین میان بیشترین
ت به کرمانشاه دروناســتانی و از استانهای اطراف ،آنهم بهدلیل
حجم مهاجر 
همخوانیهای قومی و فرهنگی بودهاست .اینها درحالیاست که بیشترین حجم
مهاجرت دورناستانی به مقصد شهر کرمانشاه بودهاست .درسالهای اخیر تغییر
نگرش به شغل کشاورزی و اختالفهای خانوادگی از مهمترین عوامل مهاجرت از
روستا و شهرهای کوچک به کالنشهر کرمانشاه بودهاست.

براساس آمارهای ارائه شده ازسوی مسئوالن
وزارت کشور ،استان هرمزگان یکی از استانهای
مهاجرتپذیر کشــور محسوب میشــود که براساس
آخرین سرشماری رسمی کشور در سال  ،۱۳۹۵بیشترین
مهاجرت به هرمزگان از استان کرمان انجام میشود .همچنین
با توجه به آمارهای اعالم شده ازسوی اســتانداری هرمزگان ،طی
۵سالگذشته ۱۰هزارنفر از کرمان به استان هرمزگان مهاجرت کردهاند
که از این تعداد ،حدود ۶هزار و ۹۲۶نفر از مهاجران فقط در بندرعباس زندگی
میکنند .بندرهای فعال و بزرگ استان هرمزگان در کنار آب و هوای معتدلتر
درمیان استانهای جنوبی ،از اصلیترین دالیل انتخاب هرمزگان ازسوی مهاجران
بهعنوان شهر مقصد است .درچنین شرایطی مهاجرت گسترده دراین استان در
کنار مهاجرت داخلی از روســتاها به بنادر استان ،معضل بزرگ حاشیهنشینی و
بافتهای ناکارآمد شهری را در همه شهرهای استان و بهویژه بندرعباس ایجاد
کردهاست .براساس اعالم ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان ،در بندرعباس نیمی
از مساحت شهر ،یعنی چیزی حدود ۱۲محله که ۳۰درصد از جمعیت شهر را در
خود جا دادهاند و نزدیک به ۳هزارو ۵۰۰هکتار مساحت دارند ،به بافت ناکارآمد
شهری تبدیل شدهاست که این عدد درمجموع ســایر شهرهای استان۲ ،هزارو
۵۰۰هکتار است .بهگفته مسئوالن استان ،گسترش مراکز حاشیهنشینی ناشی
از مهاجرت گسترده ،عالوه بر باالبردن نرخ بیکاری برای افراد بومی استان ،ایجاد
مشکالت مختلف در حوزه خدماترسانی عمومی و توسعه زیرساختهای شهری،
با افزایش آسیبهای اجتماعی دراین استان نیز نسبت مستقیم دارد.

تهاییزدبرایمهاجران
مزی 
آنگونه کــه از آمارها برمیآید ،یزد جزو مهاجرپذیرترین اســتانهای کشــور
بهشمار میرود .این آمار نشــان میدهد موج زیادی از متقاضیان نیروی کار از
استانهای مختلف کشور به واســطه صنعتی بودن و اشتغال در بخش صنعت،
به یزد مهاجرت میکنند .ایــن مهاجرتها ابعاد مختلفــی دارد و تنها به افراد
غیربومی ایرانی محدود نمیشــود ،بلکه براســاس برخی آمارهای غیر رسمی،
تاکنون بیشاز ۱۰۰هزارتبعه افغانستانی به استان یزد مهاجرت کردهاند و دراین
استان زندگی میکنند .این افراد بیشتر در کورههای آجرپزی و گلخانهها مشغول
بهکار هستند ،اما عمده افرادی که از استانهای همجوار ازجمله خراسانجنوبی،
خراسانرضوی و فارس برای اشتغال به یزد سفر میکنند ،کارگرانی هستند که
در صنایع سنگین استان ازجمله صنایع کاشی و سرامیک و صنعت فوالد مشغول
ی درسالهای
به فعالیت میشوند ،چراکه باالرفتن سطح تحصیالت جوانان یزد 
اخیر ،تمایل آنان به فعالیت در چنین مشاغل سنگینی را کاهش داده و راهی جز
بهکارگیری نیروهایی از سایر استانها ازسوی صاحبان این صنایع وجود ندارد.
این دو موضوع سبب شده است که یزد در زمره مهاجرپذیرترین استانهای کشور
قرارگیرد .درچنین شرایطی عمده مهاجرتها به اطراف شهرهای بزرگ استان،
ازجمله یزد ،اردکان ،میبد و بافق ختم میشود .با توجه به باال بودن هزینه زندگی
در مرکز شهرها ،بیشتر کارگران مهاجر ،در حاشیه شهرها یا روستاهای نزدیک
به شهرها اقامت میکنند .این موضوع سبب شکلگیری حاشیهنشینی ،بهویژه
در شهرهای یزد و میبد ،بدون درنظر گرفتن اســتانداردهای الزم برای زندگی
شدهاست .ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف شــهرهای مهم استان ،به ویژه
در روســتاهای بخش مرکزی یزد ،موید این مشکل است .عمده کارگرانی که به
استان یزد مهاجرت میکنند ،در اطراف شهر یزد در منطقه اسکان ،حسنآباد و
روستاهای بخش مرکزی ازجمله اکرمآباد ،اکرمیه ،دهنو ،نجفآباد و سایر روستاها
ساکن میشوند ،چراکه هزینههای زندگی ازجمله اجاره بها نسبت به مرکز شهر
بسیار پایینتر است.

سطح توســعهیافتگی اســتانها ،همواره ازجمله عوامل مؤثر در مهاجرپذیری
آنها بهشمار میرود .استانهای دارای توسعهیافتگی بیشتر ،همواره مهاجرپذیر
بودهاند و بالعکس ،استانهایی که کمتر توسعهیافته بهشمار میروند ،همواره جزو
مهاجرفرستها قرار گرفتهاند .طی سالهای اخیر موضوعهای اقلیمی ،مباحثی
مانند سیل و زلزله هم در افزایش حجم مهاجرتها در کشور تأثیرگذار بودهاست.
شرایط آب و هوایی گیالن و شــرایط طبیعی و اقلیمی این استان از قبیل داشتن
دریا و مناطق جنگلی زیبا و شرایط کمآبی در برخی نقاط کشور ،گیالن را به یکی
از مقاصد مهاجرت در ســالهای اخیر تبدیل کردهاســت .آمارها نشان میدهد
بیشترین مهاجرت به استان گیالن از استانهای تهران و البرز صورت گرفته است.
براین اساس گیالن از سال 1385به یکی از استانهای مهاجرپذیر کشور تبدیل
شدهاست .از سال 1385تا  ،1395گیالن جزو اصلیترین استانهای مهاجرپذیر
کشور قرار داشته و نواحی روستایی بیشترین مقصد مهاجران را تشکیل دادهاند.
همچنین دراین مدت تعداد مهاجران حدود ۱۸۰هزارنفر در قالب ۶۲هزارخانوار
بودهاســت که ۲۵درصد آنان اقامت دائمی و بقیه نیز بهصورت موقت دراســتان
اسکان دارند .مبدأ ۵۸درصد از مهاجران استان گیالن نیز تهران ،البرز و قم هستند
و اصفهان ،قزوین ،آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی و اردبیل در ردههای بعدی
قرار دارند .بررسیها نشان میدهد شهرستان رشت نخستین مقصد مهاجران است
و 37/5درصد از مهاجران در محدوده شهرستان رشت حضور دارند و درمجموع
۶۴درصد در محدوده جلگهای اســتان و بقیه در نواحی کوهپایهای و کوهستانی
هستند .اینها درحالیاست که کارشناسان معتقدند بسیاری از آسیبها و مشکالت
فرهنگی و اجتماعی در نواحی روستایی گیالن ،بهدلیل اسکان مهاجران و تضادهای
فرهنگی این موضوع است .درســالهای اخیر غلبه تعداد مهاجران بر بومیان در
برخی نواحی اســتان سبب ایجاد مشــکالت متعددی شدهاست .جداییگزینی
اجتماعی ،استفاده از کاالهای لوکس ازســوی مهاجران ،عدم تعامل مهاجران با
بومیان و ســرخوردگی جوانان بومی و نگاه مبتنی بر خصوصیسازی در روستاها
ازسوی برخی مهاجران و نگاه غیرواقعی مهاجران به زندگی روستایی ،از مهمترین
آسیبهای اجتماعی مهاجرت به گیالن اســت .ازسوی دیگر شدت گرفتن روند
مهاجرت به گیالن موجب شده این استان در سالهای آینده درخطر بحران آب قرار
گیرد؛ چنانچه درحالحاضر این بحران در مناطق کوهستانی استان مشهود است.

البرز؛مقصدنخستمهاجرتازپایتخت
البرز سالهاست که بهدالیل مختلف ،ازجمله نزدیکی به پایتخت ،جزو رتبههای
اول مهاجرپذیری در کشــور بهحساب میآید .براســاس آمار سازمان برنامه و
بودجه ،ســاالنه بیشاز ۸۰هزار مهاجر به جمعیت البرز اضافه میشــود .رشد
جمعیت استان در 2سالگذشته بهدلیل افزایش قیمت مسکن در تهران بیشتر
هم شده و بسیاری از پایتختنشینان که توانایی اجاره و خرید مسکن در تهران
را ندارند ،ناچارند به کرج مهاجرت کنند .از طرفی وجود 4زندان که زندانیهای
غیربومی درآن حضور دارند و سکونت خانواده زندانیان در در اطراف زندانها ،از
مهم ترین دالیل مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی دراین استان است .همچنین
قرارگرفتن البرز برسر راه چندین استان پرجمعیت دیگر و شرایط آب و هوایی
معتدل آن ،سبب شده بســیاری از ساکنان اســتانهای گرمسیری که امکان
مهاجرت به تهران را ندارند ،البرز را برای سکونت خود انتخاب کنند و بسیاری
از افرادی هم که در شهرهای خود بیکار هستند ،راهی البرز میشوند تا بلکه در
شهرکهای صنعتی استان شغلی بیابند .در طول سالهای گذشته تالشهای
بسیاری برای افزایش اشــتغالزایی و رونق تولید دراستان انجام شده ،اما رشد
مهاجرت به شــکل تصاعدی این اقدامها را تاحدود زیادی ناکام گذاشتهاست.
براین اساس افزایش روند مهاجرت به استان البرز تبعات منفی بسیاری ،ازجمله
افزایش حاشیهنشینی را بهدنبال داشتهاســت ،بهطوریکه درحالحاضر
یکسوم از جمعیت البرز حاشیهنشین هستند .ورود جمعیت به استان
نیازمند تأمین زیرســاختها و امکانات رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی
و ..اســت .این درحالیاست که البرز در بســیاری از این امکانات
ضعفهای محسوسی دارد .برای مثال ساالنه حدود ۱۰هزارنفر
به جمعیت دانشآموزان استان اضافه میشود و درحالی که
امکانات موجود رضایتبخش نیست ،ساالنه  ۴۰۰کالس
درس نیز به نیاز اســتان اضافه میشود .همین کمبودها
در حوزه بهداشت و درمان ،خدمات شهری و ...نیز دیده
میشود .البته اگر روند روبهرشد مهاجرتها کنترل و
مدیریت شود ،میتوان از آن به نحو مطلوبی در راستای
پیشبرد اهداف و پیشرفت استان اســتفاده کرد ،اما
مهاجرت باید با ظرفیتها ،توان اکولوژیک ،اقلیمی،
شرایط زیرساختی و سرانههای استان همخوانی داشته
باشد تا امکان خدماترسانی به شهروندان فراهم شود.

نشرقی
چهرههایمتفاوتمهاجرتدرآذربایجا 
استان آذربایجانشــرقی و بهویژه شــهرتبریز ،در چند دهه گذشته چهرههای
متفاوتی از مهاجرپذیری و مهاجرفرســتی را تجربه کردهاست .در سالهایی که
کارخانههای بزرگی مانند ماشینسازی و تراکتورسازی درحال رشد بودند ،نیاز
به نیروی کار فراوانی دراستان وجود داشت و مهاجرانی از استانهای شمالغرب
کشور برای پیدا کردن کار دراین کارخانهها راهی تبریز شدند و عمدتا در نواحی
غرب تبریز ساکن شدند .از حدود 20ســال قبل نیز برخی روستاها و شهرهای
کوچک غرب تبریز شاهد حضور مهاجران بودند ،بهگونهای که درحالحاضر کمتر
اثری از ساکنان بومی دراین مناطق دیده میشود و محلههای روستایی مانند «باغ
معروف» میان مهاجران قدیمی و جدید تقسیم شدهاست و هر محلهای به نام یکی
از شهرها یا استانهای همجوار آذربایجان شرقی شناخته میشود که بیشترین
جمعیت مهاجر را درآن منطقه دارد .ازســوی دیگر افزایش جمعیت اســتان و
افزایش نیروی متخصص و تحصیلکرده در آذربایجانشــرقی سبب شد تقاضای
کار برای مشاغل تخصصی هم بیشتر شود و نیروی کار بهدنبال مشاغلی متناسب
با تحصیالت خود باشد ،اما کمبود مشــاغلی از این دست ،نیروی کار متخصص
استان را مجبور به مهاجرت کرد .برهمین اســاس با توجه به آمارهای ارائه شده
ازسوی مسئوالن استان ،آذربایجانشرقی درسالهای اخیر درجمع استانهای
مهاجرفرست کشــور قرار گرفتهاســت و جوانان متخصص زیادی ازاین استان
مهاجرت کردهاند؛ موضوعی که سبب شده درحالحاضر برخی صنایع تخصصی
استان برای بهکارگیری نیروی کار ماهر و متخصص با مشکالت جدی روبهرو شوند.
بنابراین میتوان گفت روند مهاجرپذیری استان آذربایجانشرقی در دهههای قبل،
در سالهای اخیر جای خود را به مهاجرفرستی دادهاست .با این وجود اکنون شهر
تبریز به کانون مهاجرپذیری داخلی دراین استان تبدیل شدهاست.

گلستان؛مقصدیبرایمهاجران6استان
براساس آمارهای منتشر شده ازسوی معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان گلستان ،این استان طی ۵سالگذشته با مهاجرت ۸۹هزارنفر
از سایر استانهای کشور به این استان مواجه بودهاست .براساس همین آمار ،از
این تعداد ۲۱درصد مربوط به اســتان تهران۱۶ ،درصد از سیستانوبلوچستان،
۱۳درصد از خراسانرضوی۱۱ ،درصد از مازندران۸ ،درصد از سمنان و ۵درصد
هم از خراسانشــمالی بودهاســت .بنا بر همین آمار ،اصلیترین دلیل مهاجرت
به گلســتان مســئله اقلیمی و آب و هوایی و پس از آن ،یافتن شــغل مناسب
عنوان شدهاســت .اینها درحالیاست که براســاس اعالم ادارهکل اتباعخارجی
و امورمهاجرت اســتانداری ،گلســتان میزبان ۳۰هزار نفر از اتباع افغانســتانی
مقیم ایران و تعداد نامعلومی از پناهجویان غیرقانونی از این کشــور نیز هست.
افزایش بافتهای حاشیهای در شهرهای مختلف گلستان و بهویژه گرگان ،ایجاد
روستاها و سکونتگاههای غیررسمی بهویژه در نواحی شرقی استان ،تولد کودکان
بیشناسنامه و افزایش آمار کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل و کودکان کار،
در کنار افزایش آسیبهای اجتماعی ناشــی از پدیده تقابل فرهنگی ،بخشی از
چالشهایی است که گلستان در نتیجه اینگونه مهاجرتها با آن روبه رو است.
ازسوی دیگر آنگونه که سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان اعالم کردهاست،
طی ۵سال گذشته ۵۴هزارنفر از این استان به سایر استانهای کشور و همچنین
خارج از کشور مهاجرت کردهاند که تحصیل و شغل ،از اصلیترین دالیل مهاجرت
آنان عنوان شدهاست.
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کتابخانه کرمانشاه؛  65درصد پيشرفت بعد از  14سال
ساخت کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه پساز گذشت ۱۴سال از تصویب ،هنوز به اتمام نرسیدهاست

فرحناز چراغی

خبرنگار

ســابقه ســاخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه به
سال ۱۳۸۶برمی گردد و امروز با گذشت بیشاز
۱۴ســال از تصویب اجرای این طــرح ،هنوز به
مرحله بهرهبرداری نرسیدهاست؛ پروژهای که در نبود اعتبارات
تا به امروز حدود  ۶5درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .پروژه
کتابخانــه مرکزی کرمانشــاه تا ســال 1392به پیشــرفت
۳۰درصدی رسید ،اما دراین مقطع به مدت ۶سال تعطیل شد و
پساز آن در سال ۱۳۹۷با تزریق اعتبارات جدید ،دوباره آغاز
بهکار کــرد و طی ۲ســال اخیر بــه پیشــرفت 65درصدی
رسیدهاست .ایندرحالی است که قرار بود پروژه کتابخانه مرکزی
کرمانشاه به محلی برای تجمیع منابع اطالعاتی استان شامل
انواع کتابهای چاپی و الکترونیک ،نشریات چاپی و الکترونیک،
لوحهای فشرده و  ...تبدیل شود.درحالحاضر در استان حدود
۸۷کتابخانه و حدود یکمیلیون و ۱۵۰هزار جلد کتاب وجود
دارد .همچنین زیربنــای کتابخانههای عمومی شهرســتان
کرمانشاه بهحدود ۱۶هزار و ۲۵۸مترمربع میرسد که برای هر
۱۰۰نفر1/5 ،مترمربع فضای مطالعه موجود است.

افزایش هزینهها

مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان کرمانشاه با بیان اینکه
هزینههای ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشــاه هر روز باالتر
میرود ،به خبرنگارهمشــهری میگوید :درحالحاضر حتی
اگر ۳۵میلیارد تومان اعتبار هم اختصاص یابد ،پروژه کتابخانه
مرکزی کرمانشاه جمعشدنی نیست.
«معصومه حسنیخوانساری» با اشــاره به افزایش قیمتها و
تأثیر این موضوع بر روند اجرای طــرح اظهار میکند :کلنگ
ساخت طرح کتابخانه مرکزی کرمانشاه در سال ۱۳۸۶به زمین
زد ه شد و تاکنون تکمیل نشدهاست .تأخیر در اجرای این طرح
هزینههای مضاعفی بههمراه دارد که ناشی از تورم است.
وی ادامه میدهد :ســاخت کتابخانه مرکزی کرمانشــاه در
زمینی به مســاحت ۱۱هزارمتربع و در 5طبقه همچنان در
دســتورکار قرار دارد و با بهرهبــرداری از این طرح ،گامهای
موثری درمسیر توسعه فرهنگی این استان برداشته میشود؛
موضوعی که ضرورت به پایان رساندن هرچه سریعتر آن را
بهدنبال دارد.
حسنیخوانساری عنوان میکند :درصورت اجرای طرحهای
تکمیلی در کتابخانه مرکزی کرمانشاه ،تعداد طبقات به 7طبقه
و متراژ زیربنا هم به حدود 15هزارمترمربع میرسد.

ماسول هایدرپایالوند
فاطمه کاظمی

خبرنگار

زندگی در حیدره قاضیخان

شانس بزرگ روستای حیدره قاضیخان ،دهیار جوان و خوشفکری است که
همه هم و غم خود را بر حفظ بافت و معماری روستا معطوف کرده و تا به حال
با دست خالی و کدخدامنشی ،بســیاری از اهالی روستا را قانع کرده که بافت
قدیمی خانههای خود را از بین نبرند.
دهیار حیدره قاضیخان میگوید :این روستا حدود 700نفر جمعیت ساکن
و 300نفر جمعیت مهاجر دارد و در فصل تابســتان جمعیت روستا تا هزارو
200نفر هم میرسد .تعدادی از اهالی روستا در استان خوزستان ساکن هستند
و در فصل پاییز و زمستان در شهرهای جنوبی به فعالیتهای اقتصادی مشغول
میشوند و در فصل بهار و تابستان به روستا برمیگردند.
بهگفته «علی قاضیخانی» روســتا از خدمات چهارگانه آب ،برق ،گاز و تلفن
برخوردار است ،اما حیدره قاضیخان فقط دبستان دارد و دانشآموزان برای
ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم ،به روستاهای اطراف میروند.
ویژگیهای روستا

وی دربــاره توپوگرافی این روســتا اظهــار میکند :حیــدره قاضیخان در

بودجه بیشتری نیاز است

مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان کرمانشــاه با اشاره به

ابرپروژهای چشمبهراه حمایت

وی با بیان اینکه ســاخت کتابخانه مرکزی جزو ضرورتهای
کالنشهر کرمانشاه است ،میگوید :حدود ۴۰درصد از اعتبارات
کتابخانه مرکزی کرمانشاه استانی و ۶۰درصد آن از اعتبارات
ملی است.
حسنیخوانساری میافزاید :ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه
ابرپروژهای فرهنگی برای استان بهحساب میآید و قرار است
مرجعی برای منابع اطالعات فرهنگی اســتان شــامل انواع
کتابهای چاپی و الکترونیکی و نشریات و ...باشد .بدون شک
راهاندازی کتابخانه مرکزی نقش مهمی در رونق فعالیتهای
فرهنگ دراستان دارد .به همین دلیل مسئوالن کرمانشاه باید
اهتمام ویژهای برای به ثمر نشاندن این پروژه داشته باشند.

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

بیخبری از طرح مسکن ملی

بهعنوان یکی از ثبتنام کنندگان طرح مسکن ملی میخواستم از مسئوالن مربوط در استان
آذربایجانغربی سئوال کنم چرا هنوز اقدام موثری برای اجرای این طرح انجام نشدهاست؟
در اسفندماه سال 1398دراین طرح ثبتنام کردم ،تکمیل ثبتنام در اردیبهشتماه1399
و سپس فراخوان و ارائه تعهد محضری در شهریورماه 1399انجام شد ودرنهایت در آبانماه
سالگذشته ماشین شــخصیام را فروختم و ۴۰میلیون تومان اولیه را واریز کردم ،اما اکنون
بعد از گذشت حدود ۹ماه هنوز نه زمینی در شــهر ماکو به ما اختصاص داده شد ه و نه کاری
صورت گرفتهاست.
یک شهروند از ماکو
افزایش نظارت بر شرکتهای پخش دارو

فرایند توزیع دارو مســتلزم نظارت قوی و مســتمر سازمان غذا و دارو اســت ،اما متأسفانه
بهنظر میرســد نظارت موثری بر فعالیت برخی شــرکتهای پخش دارو وجود ندارد و این
موضوع ســبب بروز تخلفهای متعدد در حوزه فروش دارو خارج از شبکههای توزیع شده
است.
میثم ارزانی از شیراز

روستای پلکانی حیدره قاضیخان تنها «روستای هدف گردشگری»
شهرستان بهار در استان همدان محسوب میشود

دهه80شمسی بهعنوان روستای هدف گردشگری و دهه 90بهعنوان «روستای
دارای بافت باارزش روستایی» انتخاب شــد و تنها روستای هدف گردشگری
شهرســتان بهار محسوب میشــود .این روستا نســبت به دیگر روستاهاي
شهرستان ،از آب و هواي مناســبی در طول سال برخوردار است و جاذبههاي
متنوع طبیعی و زیستمحیطی دارد.
قاضیخانی ادامه میدهد :در کنار اینها ،حیدره قاضیخان از جاذبههاي خاص
فرهنگی نیز برخوردار است که بههمراه ویژگیهای معماریاش ،مجموعهاي
از بهترین جاذبههاي گردشگري را در خود جا داده؛ موضوعی که نشاندهنده
ظرفیتهای باالي این روستا براي تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری در
استان همدان است.وی عنوان میکند :ویژگیهایی مانند نزدیکی به اللجین،
شهرجهانی سفال و غار علیصدر ،قرار گرفتن در مسیر ارتباطی غرب کشور و
همچنین عتباتعالیات ،کاروانسرای تاجآباد سفلی ،درههای پرآب و سرسبز
و همچنین وجود مردم مهماننــواز میتواند این روســتا را در صدر انتخاب
گردشگران قرار دهد.
گمانهزنیها درباره قدمت روستا

بهگفته قاضیخانی ،قدمت روستا مشخص نیست و بهصورت مستند نمیتوان
درباره آن صحبت کرد ،اما برخی گمانهزنیها نشان میدهد ،قدمت این روستا
حداقل به 500ســال بازمیگردد؛ قدمتی که براساس سنگقبرهای موجود،
تخمین زده میشود .گویا تاکنون چندبار محل روستا تغییر پیدا کردهاست.
ازســوی دیگر حفاریهای غیرمجازی که در دل کوههای اطراف روستا انجام
شده ،از وجود آثار تاریخی دراین روســتا حکایت دارد و نشاندهنده پیشینه
تاریخی حیدره قاضیخان است.
قطب تولید آلو

آلو ،گردو و بادام عمده محصوالتی هستند که در این روستا تولید میشود .دهیار
روستا دراین باره نیز میگوید :گردوی حیدرهقاضیخان زبانزد خاص و عام است
و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی هم این کیفیت را تأیید کردهاند .آلوی تولید
شده در روستا ،بهصورت سنتی فراوری میشود ،اما آورده اقتصادی چندانی
برای کشاورزان ندارد و سود آن بیشتر به جیب دالالن میرود.
قاضیخانی ادامه میدهد :آلوی خام روســتا به استانهای تهران ،خوزستان،
قزوین ،اصفهان و خراســانرضوی ارسال میشــود ،اما مشکل اینجاست که
محصوالت فراوریشده حیدرهقاضیخان معموال با نام سایر استانها وارد بازار
میشود.وی تأکید میکند :تأمین زیرساختها برای فراوری محصوالت تولید
شده ،میتواند به تقویت معیشت اهالی روســتا کمک کند ،اما تاکنون اقدام
موثری دراین زمینه ازسوی مســئوالن مربوط انجام نشدهاست .آلوی تولید
شده دراین روســتا کامال ارگانیک اســت و گواه آن ،آمار کودهای شیمیایی
دریافتشــده از اداره جهاد کشاورزی است که در این روســتا بسیار کمتر از
روستاهای اطراف است.
ضعف زیرساختهای گردشگری

دهیار روستا همچنین میگوید :گردشگري روســتایی ،یکی از مردمیترین

اشــکال گردشــگري اســت و میتواند با برنامهریزي مناســب زمینهساز
رشد اقتصادي ،رونق اشــتغال ،درآمدزایی و توســعه پایدار روستایی شود.
ایندرحالیاســت که مشــکالت زیرســاختی از مهمترین موانع در توسعه
گردشگري در روستای حیدره قاضیخان بهشمار میآید.
قاضیخانی میافزاید :مســئوالن مربوط در شهرستان بهار و استان همدان
باید در تأمین زیرساختهای گردشگری به دهیاری روستا کمک کنند ،اما
تاکنون این موضوع آنچنان که باید ،محقق نشده و منابع اعتباری دهیاری
کفاف نمیدهد.
ضرورت حفظ بافت سنتی روستا

یکی از ویژگیهای روســتای حیدره قاضیخان
پلکانیبودن و معماری سنتی آن است .دهیار
روستا دراین باره نیز میگوید :بهسازی
بافت سنتی روستاها درنظر گرفتن
ارزشهای فرهنگــی  -تاریخی،
عــاوه بر فراهمکردن شــرایط
بهتر برای ســکونت ،در توسعه
گردشگری هم نقش بیبدیلی
ایفا میکند.
قاضیخانــی میافزاید :بنیاد
مسکن حیدره قاضیخان را
بهعنوان روستای دارای بافت
بــاارزش روســتایی معرفی و
بالفاصله بهسازی روستا آغاز شد
و همچنان ادامه دارد ،اما تکمیل
این طرح نیازمند اعتبار است.
وی ادامه میدهــد :اهالی میخواهند
بافت روستا را حفظ کنند ،اما حمایتهای
الزم دراین زمینه صورت نمیگیرد و فقط تعامل با
اهالی است که سبب شده بافت روستا حفظ شود .ادارهکل
میراث فرهنگی و بنیاد مسکن اســتان میتوانند با تأمین اعتبار مناسب و
اجرای طرحهای حمایتی ،در حفاظت از بافت سنتی روستا گامهای اساسی
بردارند.
خطرهایی در کمین روستا

دهیار روستای حیدره قاضیخان میگوید :یکی از حوزههای فعالیت دهیاران،
بسترسازی برای بهبود فضای کسبوکار و درنهایت ،توسعه اقتصاد روستایی
است .ایندرحالیاســت که اکنون یکی از اساســیترین مشکالت روستاها،
ازجمله روستای ما ،ضعف زیرساختهای اقتصادی است.
قاضیخانی میافزاید :رفع نشدن این نوع کمبودها ،سبب بروز مشکالت زیادی
برای اهالی میشود که درنهایت به مهاجرت و حاشیهنشینی وآسیبهای ناشی
از آن میانجامد.

عكسها :همشهري

فقط 35کیلومتر دورتر از شهر «بهار» در استان همدان و دنیای
شهر و زندگی آپارتمانی ،به روستای زیبای «حیدره قاضیخان»
میرسیم؛ روستایی که در دهه80شمســی بهدلیل ویژگیهای
فرهنگ بومــی مردمانش ،طبیعــت بکر و زیبای روســتا ،معمــاری ویژه و
ظرفیتهایی که دارد ،بهعنوان «روستای هدف گردشگری» انتخاب و معرفی
شد ،اما هنوز خیلیها آن را نمیشناسند .مردمانش اما با روی باز از گردشگران
استقبال میکنند.
سفر به حیدره قاضیخان جذابیتهای فراوانی دارد .در نخستین روزهای پاییز
که به این روستا قدم بگذارید ،با مناظر ویژهای دراین روستا مواجه میشوید؛
بانوان روستا آلوهای چیدهشده را در دیگهایی ،جوشانده و روی پشتبامهای
کاهگلی پهن کردهاند تا به قول خودشان «آلو جوشی» درست کنند.
مردان روستا نیز به همان سبک قدیم در معبر اصلی ،مشغول خرید و فروش
گردو ،آلو و بادام تولیدی خود هســتند .کوچهها ســنگفرش و نمای خانهها
کاهگلی اســت .حیاط هر خانه پشــتبام خانه باالیی محسوب میشود و در
چشم بههمزدنی ،همه روستا زیرپایتان قرار میگیرد .در معابر روستا خانههای
قدیمی با پنجرههای چوبی آبی ،پلههای کاهگلی و اتاقهای تو در تو ،جلوهگری
میکند.
این روستای چشمنواز16 ،مهرماه سالجاری میزبان جشنواره ملی آلو و طبخ
غذاهای محلی بود که بهمناسبت فصل برداشت آلو برگزار شد؛ جشنوارهای که
دهیاری با کمک سایر ادارههای مرتبط ،تعدادی از کارشناسان گردشگری و
همچنین شهرداری همدان ،با توجه به شرایط ویژه کرونایی ،از مدتها قبل در
تکاپوی برگزاری آن بود.

توقف دوباره طرح

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه اظهار میکند :از
زیرمجموعههای کتابخانه مرکزی میتوان به 2طبقه پارکینگ،
رستوران ،مخزن کتاب و ســالن اجتماعات ۳۰۰نفری ،سالن
مطالعه و واحد پژوهش اشاره کرد.
حسنیخوانساری میافزاید :ساخت این طرح مهم تا سال۱۳۹۲
از حدود ۳۰درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار بود ،اما درآن
مقطع بهدلیل بروز مشــکالتی در زمینه تأمیــن اعتبارهای
موردنیاز ،ادامه اجرای طرح متوقف شد.
وی ادامه میدهد :این توقف ساخت تا حدود سال  ۱۳۹۷ادامه
داشت تا اینکه درآن سال با اختصاص اعتبار 5/5میلیارد تومانی
ازسوی مسئوالن استان ،توانستیم دوباره اجرای طرح را ازسر
بگیریم.حسنیخوانساری تأکید میکند :با همین میزان اعتبار
توانســتهایم ظرف مدت 2سال پیشــرفت فیزیکی پروژه را از
۳۰درصد به حدود ۶۵درصد برسانیم که تاحدودی قابلقبول
بود .ایندرحالی است که اجرای این طرح سالگذشته دوباره
متوقف شد که دلیل آن کمبود اعتبارهای موردنیاز بود.

افزایش قیمت مصالح میافزاید :هرچه زمان بیشتری بگذرد ،به
اعتبارات زیادتری برای تکمیل ظرح کتابخانه مرکزی نیاز است.
حسنیخوانساری عنوان میکند :تا همین چند ماه پیش برآورد
ما این بود که با ۲۶میلیارد تومان هم میتوان پروژه را به پایان
رساند ،اما درحالحاضر و با توجه به افزایش قیمتها ،بهویژه در
حوزه مصالح ساختمانی ،حتی با ۳۵میلیارد تومان نیز نمیتوان
این طرح را به سرانجام رساند.

پل معلق مشگین شهر در استان اردبیل
عکس :محمدرضا رمضانپور

وی ادامــه
میدهد :روستای
ما در دهه 80شمســی
بهعنوان روستای هدف گردشگری
انتخاب شد ،اما این انتخاب درحد حرف باقی ماند و در عمل اقدام موثری برای
تأمین زیرســاختهای موردنیاز باهدف بهرهگیری از این مزیت انجام نشد و
حضور مســافر و گردشگر درآن ســود اقتصادی چندانی برای اهالی بههمراه
نداشت.
قاضیخانی اضافه میکند :ازســوی دیگر معدنی که در کنار روســتا فعالیت
میکند ،سبب شده محیطزیست منطقه با آسیبهایی مواجه شود و بخشی
از باغها در خطر نابودی قرارگیرد .همچنین ساختوســازهایی که به شیوه
معماری جدید در روستا انجام میشود ،خطر دیگری است که روستا را تهدید
میکند.

