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۱۰ روز پس از انتصاب پیمان جبلی به عنوان رئیس صداوسیما، 
 عكس
مراسم تودیع و معارفه  او روز گذشته با حضور  رئیس دفتر رهبر خبر

معظم انقالب اسالمی برگزار شد.

رهبری

 پیام مقام معظم رهبري 
 در پی حادثه انفجار در مسجدی

در افغانستان
در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مسجدی در استان 
قندوز افغانســتان و جان باختن تعداد زیادی از مردم 
نمازگزار، حضرت آیت اهلل خامنه ای 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 مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد 
استان قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان 
نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از مسئوالن کشور 
همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار می رود 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 آسیب دیدگان و صبر 
و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسألت می کنم.

 
ارتقای سطح خدمتگزاری در نیروی انتظامی 

 همچنیــن حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیامی 
به مناســبت هفته نیــروی انتظامی، این نیــرو را از 
ستون های امنیت در کشور خواندند و با تقدیر از کمک 
نیروی انتظامی به دستگاه های 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 ســتون های استوار امنیت در 
کشور اســت. این نقش ارزشــمند، در سال های اخیر 
برجستگی بیشتری یافته اســت. همکاری و کمک به 
دســتگاه های متصدی برخی خدمات مردمی، مانند 
آنچه در تعامل با ســتاد ملی مقابله با کرونا دیده شد، 
نیز جنبه  دیگری از ارزش های این سازمان است. همه 
در نیرو - به ویژه 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 خامنه ای
1۷ مهر 1400

 ابوالحسن بني صدر، نخستین رئیس جمهور 
ایران دیروز از دنیا رفت. چهره شناخته شده گزارش

تاریخ معاصر سیاســی که بعــد از قریب به 
24 ماه از نشســتن بر مهمتریــن کرســي اجرایي نظام 
جمهوري اسالمي،  ساز همراهي اش چنان ناکوك شد که از 
کشور گریخت. او در 43سالي که از عمر انقالب مي گذرد، 
فقط2سال همراه انقالبیون و مردم بود و 41سال دیگرش 
خارج از مرزها براي ضربه زدن به ایــران تالش نافرجام و 
نظریه پــردازی بی فایــده کرد. بــه بهانه مــرگ او که نه 
سیاســتمداري مقبول بود و نه منتقدي مؤثر، روند بروز و 
ظهور جریان هاي مخالف-اپوزیسیون-کشور را بازخواني 

کرده ایم.

مخالفان پرسروصدایي كه وابسته شدند
بعد از پیروزي انقالب اســالمي و در نخستین هفته هاي 
استقرار نظام جمهوري اسالمي و عمدتا در فاصله سال هاي 
58تا 60که انقالب مشغول نیروها و تشکل هاي ملي گرا مثل 
نهضت مقاومت ایران )شاپور بختیار مؤسس این حزب بود( 
یا نیروهاي التقاطي، چپ مارکسیستي و برخي گروه هاي 
دیگر قومي پرچمدار مخالفت با انقالب مردمی ایران شدند 
و یکي پس از دیگري به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور 
علیه ایران با هدف ساقط کردن انقالب صف آرایي کردند. 
به تعبیري دیگر 2ســال پس از پیروزی انقالب، نیروهاي 
سیاسي حامي انقالب اسالمی عمدتا در قالب سازمان هایي 
مانند حزب جمهوري اسالمي و سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمي اعالم موجودیت کردند و رسمیت یافتند و دیگر 
تفکرهایی که در ابتدا ظاهرا همراه انقالب اسالمی بودند اما 
به مرور زمان مخالفت هایشان بروز پیدا کرد، چون نهضت 
آزادي یا حزب ملت ایران با فعالیت محدود در داخل کشور 
ماندند یا پس از ورود به فاز براندازي و درگیري مســلحانه 
و بمب گذاری بیــن مردم به تدریج از کشــور فرار کردند. 
در نگاه کلي و اولیه اپوزیســیون هاي برانداز و فراری طي 
4دهه اخیر در 3دســته بندي گاه در کنار هم و گاه مقابل 
هم براي براندازي نظام در تکاپو بوده اند. دسته اول طیف 
چپ مارکسیستي که قائل به براندازي سیاسي یا نظامي 
جمهوري اســالمي اند، دسته دوم ســازمان منافقین که  
از همان ابتدا با مبارزه مســلحانه،  تــرور و بمب گذاري در 
سوداي سقوط نظام جمهوري اســالمي بوده اند و دسته 
سوم سلطنت طلبان هستند که شامل گروه هاي کوچکي  
مي شوند که حول بازگرداندن نسل بعدی حکومت پهلوی 
به قدرت  در تالش و تکاپو هستند. این گروه هاي کوچک 

متشــکل از نظام هاي فردي، اعضاي خاندان سلطنتي و 
وزیران و نمایندگان رژیم پیشین، ســناتورها و رده هاي 
باالي ساواك بودند. این طیف در اوایل انقالب در اقدامات 
ضدامنیتي متعدد دســت داشــت. کودتاي نوژه، ایجاد 
ناآرامي هاي داخلي در مناطق مرزي کشور از فعالیت های 
آنهاست. اگرچه اســاس هویت اپوزیسیون ها در استقالل 
مالي و سیاسي و عملکردشان از نظام هاي سیاسي است، 
اما نقطه مشــترك قریب  به اتفاق گروه هاي اپوزیســیون 
ایران گاف بزرگ وابستگي آنها به دشــمنان ایران است؛ 
وابستگي  که هویت آنها را محقر و دایره تأثیرگذاري شان 
را به خرابکاري، ترور یا نمایش رسانه اي محدود کرده است.

سوداي  براندازان مجازي 
 در کنار این ســه دســته در 12ســال اخیر یعني بعد از 
حوادث ســال 88 دســته دیگري هم به جرگه مخالفان 
خارج نشین کشور اضافه شده  و آن هم چهره هاي سیاسي، 
 فعاالن حزبي و روزنامه نگاراني هستند که در پي تغییرات 
سیاسي- اجتماعي از کشور خارج شده اند و با جذب شدن 
در بدنه 3طیف مذکور سعي در ترویج نگاه خود بین عامه 
مردم دارند. محل مانور و اقدامات این طیف متکثر و چند 

پاره یک نقطه مشترك اســت و آن هم بزرگ نمایي 
نارضایتي ها و سیاه نمایي شرایط داخل کشور. 

این طیف از هر حربه اي براي مانور روي 
مقصود خــود که همــان براندازي 

نظام است، اســتفاده مي کند 
و میدانداري شــان هم در 

فضاي مجــازي و از 
طریق حضور بي وقفه 
و مستمر در شبکه 
ارتباط جمعي است. 
فرقــي نمي کند 

بحــث گراني و 

اپوزيسيون سرگردان
 بررسي سبک و دامنه فعالیت جریان هاي فراری ضدانقالب

به بهانه مرگ ابوالحسن بني صدر

 سیگنال هاي مذاكره در تهران و واشنگتن
وزارت خزانه داري آمریکا 2نهاد صنعتي ایران را  رفع تحریم کرد

نشانه هاي بازگشت کشــورها به مذاکرات وین در حال پیدا شدن 
است. سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت خارجه کشورمان گفته برجام

که ایران پس از پایان بررسي اسناد 6دور مذاکرات در وین به میز 
مذاکره بازمي گردد. هر چند به گفته او هنوز دومین فرایند بازبیني این اسناد و 
جزئیات  به پایان نرسیده است. از سوي دیگر، آمریکا که از هنگام روي کار آمدن 
دولت ســیزدهم بر ضرورت ادامه مذاکرات احیاي برجام تأکید کرده از 2نهاد 
صنعتي ایران رفع تحریم کرده اســت. هر چند که یکي از ســخنگویان وزارت 
خزانه داري آمریکا گفته که رفع تحریم این دو نهاد »نشــانگر تغییر سیاســت 
تحریمي آمریکا علیه ایران نیســت« و »ربطي به مذاکــرات برجامي ندارد«. 
سخنگوي وزارت خارجه کشورمان اما با اشاره به تأخیر دولت براي شروع مذاکرات 
احیاي برجام گفت که تصور مي کنم زمان بازگشت ایران به مذاکرات وین کوتاه تر 
از زماني باشد که دولت آقاي بایدن براي بازگشت به مذاکرات صرف کرد. او در 
گفت وگو با فرانس 24 در پاسخ به سؤالي درباره پیش شــرط ایران براي شروع 
دوباره مذاکرات، گفت: صحبت از پیش شرط در این زمینه نیست. در واقع ایران 
و گروه 1+4 همگي اعضاي برجام هستند و این آمریکاست که مي خواهد به اتاق 
مذاکرات بازگردد، پــس نیازمند کلید ورود اســت. این کلید همــان توانایي 
پاسخگویي این کشور به درخواست کشورهاي 1+4 و ایران است. خطیب زاده 
تأکید کرد که آمریکا باید همه 800تحریمي که در دوران دونالد ترامپ اعمال 
شده را بردارد. در چنین شرایطي وزارت خزانه داري آمریکا 2 شرکت گروه صنعتي 
ماموت و دیزل ماموت را کــه در دوران دونالد ترامپ به اتهــام ارتباط با برنامه 

موشکي ایران تحریم شده بودند، از فهرست تحریم هاي خود خارج کرده است.

تصمیم گیري هاي آخر در دمشق
وزیر خارجه: براي تکمیل مشورت ها و دیدار با بشار اسد  در دمشق هستم

پرواز وزیر خارجه از مســکو و بیروت به دمشــق رسید. حسین 
امیرعبداللهیان دیروز براي دومین بار در2  ماه گذشته به پایتخت منطقه

سوریه ســفر کرد تا با مقامات این کشــور دیدار و رایزني کند. 
رایزني هایي که امیرعبداللهیان در بدو ورود به فرودگاه دمشــق گفت که براي 
تکمیل مشورت ها با بشار اسد انجام مي شود. وزیر خارجه دیروز با رئیس جمهور 
سوریه دیدار کرد و طبق گزارش ها در این دیدار تقویت و تعمیق هر چه بیشتر 
مناسبات دوجانبه میان 2 کشور مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در خصوص 

تحوالت افغانستان یمن و عراق و سوریه تبادل نظر شد.

پایان رئیس جمهور متواري 
اولیــن رئیس جمهــوری ایــران 1۷مهرماه در  
88ســالگی در پاریس از دنیا رفت. ابوالحســن 
بنی صدر متولد همــدان و از خانــواده روحانی 
معروف و متنفذ این شــهر نصراهلل بنی صدر بود. 
او 15بهمن1358 حکم تنفیذ ریاست جمهوری 
خود را از سوی امام خمینی)ره( بنیانگذار انقالب 
تحویل گرفت و تا 1۷مــاه بعد که مجلس اول در 
31خرداد1360 رای به عدم کفایت سیاسی اش 
داد از باالترین ســطح اختیارات در میان روسای 
جمهور بعدی برخوردار بود، از جمله فرماندهی 
کل قوا. طی ماه های بعد نمایندگان مجلس اول 
موضع  گیری بنی صدر علیه نظام، اتحاد با نیروهای 
ضدانقالب، مخالفت با مجلــس، دخالت در قوه 
قضاییه و عدم درك 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. 
1۷۷ نماینده مجلس اول موافق برکناری او بودند، 
یک رای مخالف وجود داشت و 12رای ممتنع هم 

ثبت شده بود.

بنی صدر كیست؟
 بنی صدر ســال1342 بعد از انحــالل اجباری 
جبهه ملی برای ادامه تحصیل به فرانســه رفت. 
15ســال بعد در بهمن135۷ با پرواز انقالب به 

ایران برگشت. 
بنی صدر در فرانسه به انجمن اسالمی دانشجویان 
اروپا نزدیک شــد. در همین ســال ها هم به امام 
خمینی )ره( نزدیک شــد، به خصوص در مدت 
اقامت امام در پاریس این نزدیکی بیشــتر شد. 
بنی صدر در فروردین1358 بــا حکم امام)ره( 
عضو شورای انقالب شــد. تصویر کلی او در 
نظر عامه مردم این بــود: بنی صدر در خط 
امام و انقالب. او پس از بازگشت به ایران 
اقدام به ســخنرانی در دانشــگاه های 
مختلف کرد و خود را به عنوان چهره ای 
انقالبی به دانشجویان و مردم معرفی کرد. 
بنی صدر اما پس از مدتی به تدریج بنای 
مخالفت با جریان انقالبی گذاشــت. او 
در 1۷شــهریور59 در میدان شــهدای 
تهران گفت: »به این گروه که دل خوش 
کرده اســت به قبضه حکومت، هشدار 
می دهم که من نظریه تو را افشا کردم. 

ضابطه های خود را گفتم. دفعه دیگر در صورتی که 
اصالح نشدی و اصالح نشوی، نوبت افشای با اسم و 
رسم می رسد«. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس 
وقت مجلس بهمن ماه1359 در نامه ای خطاب به 
امام خمینی)ره( نوشت »قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری، به شــما عرض کردیم که بینش آقای 
بنی صدر مخالف بینش اســالم فقاهتی است که 
ما برای اجرای آن تالش می کنیــم 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 بی طرف داشته 
باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ 
چگونه قضاوت می کنــد؟« اوج این اختالفات در 
سخنرانی سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق 
در 14اســفندماه1359 یعنی 3ماه قبل از عدم 
کفایتش بــود. به دنبال نطــق او تجمع به تنش 
کشیده شد و بیشترین شعارها از سوی هواداران 
بنی صدر علیه حزب جمهوری و شــهید بهشتی 
دبیرکل حزب سر داده شــد. آیت اهلل خامنه ای 
– مقام معظم رهبري- که در اوایل شروع جنگ 
نماینده  امام )ره( در شــورای عالــی دفاع بود در 
خطبه های نمازجمعه  تهــران به این بی تدبیری 
بنی صدر اشــاره کرده و گفته بودند: »نزدیک به 
۷ ماه قبل از جنگ، شما فرمانده کل قوا بودید، چرا 
نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست 
مقاومت کند؟... در این ۷ ماه شما چه کردید؟ چرا 
ارتش را مرمت نکردید؟ چرا نظامیان را آموزش 
ندادید؟ اینها را چه کســی باید انجام می داد؟« 
بنی صدر پس از فرار از ایران با لباس زنانه به همراه 
مســعود رجوی ســرکرده گروهک منافقین به 
دشــمنی با جمهوری اســالمی پرداخت، اما در 
ســال1362 به همراهی با رجوی هم پایان داد. 
بنی صدر در تمام 4 دهه اخیر که از ایران گریخت و 
در فرانسه مقیم شد، علیه جمهوری اسالمی ایران 
لفاظی می کرد. 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 سال ها 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.

نوســانات مکرر بازار باشد یا در دســترس نبودن و فقدان 
دارو به دلیــل اعمال تحریم ها یا اعتراضــات مدني زنان یا 
دانشگاهیان یا اعتراضات صنفي معلمان و کارگران و موارد 
متعدد دیگر، مانور این طیف پرسروصداي رسانه اي چنان 
پرحجم و فشــرده اســت که تنها صدایي که در این میان 
شنیده نمي شود، خواسته بحق و مسالمت آمیز منتقدان یا 
معترضان است؛ روندي که در قریب به اتفاق موارد براي عامه 
مردم آشکار شده است؛ چنانکه نامه جمعي آنها)براندازان( به 
ترامپ براي اعمال تحریم ها علیه ایران محل اعتراضات مردم 
قرار گرفت و قاب هاي یادگاري چهره هاي شناخته شده- 
رسانه اي-اپوزیسیون خارج نشین در کنار مقامات سیاسي 
و امنیتي کاخ سفید یا کنگره آمریکا وابستگي سیاسي شان 

به قدرت هاي معاند نظام را بیش از پیش عیان کرده است.

 مصادره به نفع 
 زیر سؤال رفتن استقالل جریانات مخالف نظام، اعتبار آنها 
نزد افکار عمومي را زیر سؤال برده و به همین دلیل است که 
نه تحرکات آنها و نه برنامه ریزي هایشــان طي 4دهه اخیر 
هرگز راهي براي اثر گذاري نیافته است. عدم اثر گذاري آنان 
بر بدنه اجتماعي نظام سبب شده اســت که آنها حداکثر 
قدرت مانورشان را بر سر اعتراضات مردمي 
و خودجوش مردم در داخل کشور 
قــرار دهند؛ اعتراضاتــي که در 
جهت پیگیري مطالبات مدني یا 
صنفي بحق مردم است، اما در 
کوتاه ترین زمان ممکن از سوي 
آنها مصادره به نفع مي شود.
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شــهردار تهران اعالم كرده است  كه 
گلوگاه هــاي فســاد در شــهرداري گزارش

شناسایي شده اند؛ خبري كه باعث شد 
شــهروندان به آینده و مبارزه با فساد از سوی تیم  
جدید مدیریت شهری امیدوار شوند و براي تحقق 
برنامه های شــهردار تهران در راستاي پیشرفت و 
توســعه پایتخت همراه بــا رفــع محرومیت ها و 
فاصله هاي طبقاتي و البته توزیع عادالنه ظرفیت ها 

و امکانات، لحظه شماري كنند. 
رانت خواري و فســاد همچون آفتی است كه سبب 
از بین رفتن بیت المال و حق و حقوق شــهروندان 
مي شود و با اقداماتي كه مدیریت شهري پیشین آغاز 
كرده بود و با بررسي هایي كه مدیریت فعلي انجام 
داده، شهرداري و شوراي شــهر اعالم مي كنند كه 
در گام اول مهم ترین گلوگاه هاي فساد را شناسایي 
كرده اند. حاال نوبت برداشتن گام بعدي فرارسیده و 
به گفته سرپرست سازمان بازرسي شهرداري تهران 
براي این منظور سعي مي شود در ساختار تغییراتي 

ایجاد شود تا امکان فساد كاهش یابد. 
داوود گودرزي معتقد است كه فساد در بخش هاي 
مختلف شــهرداري وجود دارد، امــا در حوزه هاي 
پسماند و ساخت وساز بیشتر است. در این بین، نکته 
مهم اینکه همانطور كه شهر بدون شهروندان معنا 
و مفهوم ندارد، مدیریت شهري هم بدون مشاركت 
شهروندان قطعا نمي تواند در مبارزه با فساد كاري از 
پیش ببرد؛ بنابراین مقابله با فســاد هم با مشاركت 

مردم محقق مي شود.
ازاین رو عــالوه بر ســامانه هاي 137 و 1888 قرار 
است اپلیکیشن و ســامانه جدیدي هم براي ثبت 
پیام شــهروندان راه اندازي شــود تا مردم از مسیر 
این راه ارتباطي مفســدان و رانت خواران را معرفي 
كنند. البته احمد صادقي، رئیس كمیته شــفافیت 
شــوراي شــهر عنوان كرده كه تا راه انــدازي این 
ســامانه، مردم مي توانند موارد تخلف و فساد را از 
طریق شــماره09399803009 گــزارش دهند. 
پس اقدامات براي مبارزه با فساد شروع شده است 
و اعضاي پارلمان شهري هم معتقدند شاید میزان 
فساد صفر نشود، اما قطعا به طور چشمگیري كاهش 
مي یابد. همشهري در گفت وگو با برخي از اعضاي 
شوراي شهر تهران موضوع فساد و راه هاي مقابله با 

آن را بررسي كرده است.

پرويز سروري: فرايندهاي پيشيني و 
پسيني دچار اشكال است

مهم تریــن موضــوع ما 
كارآمد كردن شهرداري 
تهران در ارائه خدمات به 
مردم است و یکي از این 
موضوعات، جلوگیري از 
سوءاستفاده ها و فسادي 
است كه متأســفانه بعضا رویت مي شــود. معتقد 
هستیم روش هاي گذشته شرط الزم بوده، اما شرط 
كافي نبوده است؛ یعني نتوانسته به طور قاطع با فساد 
برخورد كند و دلیلش این است كه سیستم، بیشتر 
به مفسدین مي پرداخته و نه به فساد. مبارزه با فساد 
براي ما اولویت نخســت و اولویــت دوم برخورد با 
مفسدین است. معتقد هستیم یکي از جاهایي كه 
پتانسیل فساد دارد، حوزه صدور پروانه و فرایندي 
است كه براي این كار درنظر گرفته شده است. اگر 
شهرداري مداخله نیروي انساني و مواجهه حضوري 
در این حوزه را به حداقل برســاند و فرایند تعریف 
شده اي در سیستم وجود داشــته باشد، مي تواند 

مسیر مقابله با فساد و مفسد را طي كند.

ناصر اماني: حوزه اقتصادي و شهرسازي 
گلوگاه هاي اصلي فساد هستند

گلوگاه هــاي فســاد در 
شهرداري تهران به طور 
حتم وجــود دارد و قابل 
شناسایي است و با توجه 
به تجربــه اي كه در اجرا 
دارم، باورم این است كه 
2حوزه اقتصادي - مالي و شهرســازی و معماري 
گلوگاه هاي اصلي فســاد در شهرداري هستند. اگر 
فرایندها در این دو حوزه شفاف و شیشه اي باشد و 

همه دستورات در این محیط ثبت شود و هر كسي 
بداند اگر دستوري داد یا سفارشي كرد، باید پاسخگو 

باشد، قطعا راه فساد مسدود مي شود. 
متأسفانه به دلیل نبود شفافیت فرایندها نه تنها در 
شهرداري، بلکه در سازمان ها و شركت ها و هر جایي 
كه دســتور یك امتیاز خارج از قانون به یك  فرد یا 
مجموعه اي داده مي شود، به نوعي بستر ایجاد گلوگاه 
فســاد فراهم مي آید. اگر بتوانیم تأثیر دستورات و 
به اصطالح امضاهاي طالیي را به حداقل برسانیم و 
دستورات شفاف، قابل رویت و پیگیري باشند، حتما 
فرایند فساد در شهرداري تهران صفر نمي شود، اما 
به حداقل مي رسد. علت اینکه تاكنون در مبارزه با 
فساد موفق نبودیم، این است كه همیشه با معلول 
برخورد كردیم و هیچ گاه اقدامي براي شناســایي 

فرایند و بستر فساد انجام نداده ایم.

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

مبارزه با فساد امکان پذیر 
اســت و دنیــا در مورد 
مبارزه با فساد یك تجربه 
مشخص دارد. مدیریت 
شیشه اي، شــفافیت در 
ني  ســـــــا طــالع ر ا
و تصمیم گیري، فرایندمحور كردن اقدامات و اعالم 
این فرایندها به افکار عمومــي كمك مي كند تا ما 

بتوانیم با فساد مبارزه كنیم.
نکته دیگــر اصالح روابط بین نظامات شــهرداري 
تهران اســت؛ یعني شهرداري و ســایر دستگاه ها 
نظاماتي دارند كه باید اصالح شود. پرهیز از امضاهاي 
طالیي و رفتارهاي دوگانه با اســتناد به قانون الزم 
اســت؛ یعني یك جاهایي ما بایــد نواقص قانون را 
برطرف كنیم. در این بین، باور دارم شــوراي ششم 
مي تواند پرچمدار مبارزه با فســاد باشد؛ نه تنها در 
فضاي شــهرداري تهران، بلکه در فضاي كشــور؛ 
چراكه معتقدم شوراي ششــم، اتاق فکر پایتخت 
است و ما امروز با 3تهران مواجه هستیم؛ تهراني كه 
شهرداري اداره مي كند، تهراني كه سایر دستگاه ها 
و نهادهاي مرتبط با مدیریت شــهري مانند آب و 
فاضالب در آن حضور دارند و تهران سیاسي یا تهران 
به عنوان پایتخت كه بازیگران عرصه مدیریت كالن 

كشور، مانند وزارتخانه ها را تشکیل مي دهند. 
براي ایــن 3 تهران بایــد فکري كرد و متأســفانه 
برخي تخلفات قانوني توسط 2تهران دیگر صورت 
مي گیرد؛ یعني براي پایتخت كه 3تهران در آن وجود 
دارد و برنامه ریزي بــراي آن بدون توجه به محیط 

پیراموني و بدون توجه به استان تهران امکان پذیر 
نیست. درواقع مسئله حاشیه نشیني و حریم تهران 
جزو مواردي اســت كه سبب شــکل گیري مدل و 
الگویي از فساد شــده كه من نام آن را فساد مبتني 
بر عدم وجود حکمراني یکپارچــه مي دانم.  همین 
مسئله خأل و شکاف هایي را ایجاد كرده كه در همین 
شــکاف ها افراد با دور زدن قانون اقداماتي را انجام 
مي دهند و منافع عمومي دچار آسیب مي شود. قطعا 
براي مقابله با فســاد نیازمند مشاركت و همراهي 
مردم هستیم كه از طریق سامانه هاي كشف فساد و 
بحث سوت زني این امر محقق مي شود. مردم هر كجا 
ازجمله حوزه ساخت وساز با فساد مواجه مي شوند، 
باید اطالع رســاني كنند و امروز فضــاي مجازي 
به عنوان یك بستر مناســب براي اطالع رساني در 

چارچوب قانون مي تواند كمك كننده باشد.

نرگس معدني پور: كاهش فساد از مسير 
دولت الكترونيك مي گذرد

شــهرداري یــك نهاد 
خدماتــي و اجتماعــي 
محســوب مي شــود و 
ازاین رو محل مراجعات 
متعــدد بــراي دریافت 
خدمــات مجوزهــا در 
حوزه ها و بخش هاي مختلف است. همین گستردگي 
بخش ها و تنوع خدمات مي تواند موجب فساد شود 
و نباید این موضوع را انــکار كرد و براي مقابله با آن 
چاره اي جز شفافیت و اصالح فرایندها وجود ندارد و 
به همین دلیل با فراهم كردن سازوكارهاي دولت 
الکترونیك مي توان شفافیت در مدیریت شهري را 
افزایش داد و فرایندها را بهبود بخشید و در نهایت 

فساد را كنترل كرد و كاهش داد. 
براي تحقق این امر، از یك ســو مدیریت شــهري 
وظایفي بر عهده دارد و از ســوي دیگــر مردم باید 
مشــاركت كنند. دولت الکترونیــك و راه اندازي 
سامانه هاي شــفافیت و همچنین تغییر یا اصالح 
فرایندها، نیازمند زیرســاخت هستند كه مدیریت 
شهري باید فراهم كند. شهروندان هم مي توانند با 
گزارش فساد و ارائه پیشنهاد و راهکار به وظایفشان 
عمل كنند و در مبارزه با فساد سهمي داشته باشند. 
خوشبختانه، سامانه هاي ســوت زني )شناسایي و 
معرفي متخلفان توسط مردم( در زمینه فساد، در 
حال رواج است و شهروندان مي توانند در چارچوب 
مسئولیت اجتماعي خود، به گزارش موارد فساد یا 
به اصطالح سوت زني در زمینه فساد بپردازند و از این 

طریق به مدیریت شهري كمك كنند.

نرجــس ســليماني: هيــوالي رانت 
سايه دوست است

تغییرات بها در كاالها و 
در مورد شــهرداري در 
حوزه خدمات كه ناشي از 
امواج مخرب تکانه هاي 
عموما اقتصادي اســت، 
در كنــار كاهش قدرت 
مدیریت اقتصادي خانواده ها در امواج تورم و ركود، 
موجب ایجاد جریان هاي ناپایداركننده در بخش هاي 
تعاملي میــان اشــخاص، نهادها و ســازمان هاي 
خدمات دهنده مي شــود. این موضوع عیان تر از آن 
است كه بتوانیم نسبت به آن بي تفاوت بوده و اصل 

قضیه را كتمان كنیم. 
از سویي دیگر وجود بعضي اختالالت در تعامل فعال 
بین شــهروندان و نهادهاي خدمات رسان، ازجمله 
شــهرداري در مواردي خواســته و ناخواسته مولد 
ایجاد اختصاص و امتیاز مي شود كه در عرف از آن 
تحت عنوان رانت نام برده مي شود. انواع رانت اعم 
از اطالعاتي و اقتصادي و غیر از آن، از اساسي ترین 
اشکال ناپایدار ساز ضوابط و ایجاد كننده روابط خارج 
از شــمول قانون و در شرایطي مســتقیما موجب 
بروز فســاد اســت. در بطن هر امتیاز ویژه فارغ از 
میزان و ارزش آن یك فعالیت ضد مردم ســاالري 
در جریان است. با توجه به بیان مقام معظم رهبري 
»اینها شکاف ها و دره ها و حفره هایي است كه وقتي 
به وجود آمد، هرچه شما دستاورد داشته باشید و در 
آن بریزید، آنها را پر نمي كند، دستاورد را هم از بین 
مي برد، همه باید یکسان امتیاز ببرند؛ امتیازي كه 

هست باید در اختیار همه قرار گیرد.« 
هیوالي رانت، سایه دوست اســت و مناسب ترین 
محیــط رشــد بــراي آن  را عدم شــفافیت و 
شفافیت گریزي در مجاورت مناسبات غلط اقتصادي 
فراهم مي آورد. در حقیقت اگر شفافیت و وضوح، به 
میزان كافي در قالب هاي عامه فهم و به دور از واژگان 
تخصصي و پیچیده در تبصره ها و ماده ها در دسترس 
استفاده كنندگان نهایي خدمات قرار داشته باشد، 
مردم ســاالري دیني فضاي بالندگي و رشد خود را 
مي شناسد. البته كه اصل كنار گذاشتن مناسبات، 
غلط اســت، اما این مناســبات غلط و امتیازات در 
هر میزان و اندازه اي، سموم كشنده اي هستند كه 
جریان رشد و هم افزایي اجتماعي را مختل مي كنند. 
شاید بتوان رانت را با ســم بسیار كشنده بوتولیسم 
مقایسه كرد و این قیاس در حقیقت قابل درك است. 
از آنجا كه سم مذكور آثار به شدت كشنده دارد؛ به 

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

مبارزه با فساد در شهر با مشارکت شهروندان
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دیدار شهردارتهران با  رئیس سازمان پدافند غیرعامل
لزوم تهيه طرح واكنش اضطراري در تهران

در نشست شهردار تهران و رئیس سازمان پدافند غیرعامل بر لزوم 
تهیه طرح واكنش اضطراري، همکاري ســازمان  ها براي مقابله با 
تهدیدات نوین و همینطور ضرورت وجود فرمانده واحد شهري در 

حوزه دفاع غیرنظامي تأكید شد.
به گزارش همشهري، علیرضا زاكاني، شهردار تهران در این دیدار 
به تشریح اقدامات شــهرداري تهران براي استفاده دومنظوره از 
بوستان هاي شهري و اراضي جنگلي حریم تهران پرداخت و گفت: 
توجه ویژه به سازمان فناوري اطالعات شهر تهران و یکپارچه سازي  

آن در شهرداري را در دستور كار قرار داده ایم.
موضوع ایجاد ساختار پدافند غیرعامل در شهرداري كه از سوي 
شهردار سابق تهران ابالغ شده است نیز از دیگر موضوعات مورد 
اشاره در این دیدار بود و علیرضا زاكاني بر اهمیت توجه به موضوع 
پدافند غیرعامل بــا توجه به حوزه تخصصي هریــك از معاونان 

مدیریت شهري تهران تأكید كرد.
توانمندسازي مردم به ویژه در مراكز مسکوني، تجاري به ویژه در 

مناطق آسیب پذیر ازجمله دیگر تأكیدات در این جلسه بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز در این نشست با اشاره به لزوم 
تهیه طرح واكنش اضطراري براي شهر تهران، گفت: امروزه همه 
كالنشهرها به ویژه در كشــورهاي توسعه یافته در برابر بحران ها و 
مخاطرات احتمالي از طرح هاي انتقال جمعیت برخوردار هستند 
كه نمونه آنها را بارها در تخلیه شــهرهاي آمریکا در مواقع وقوع 
توفان ها دیده ایم. لذا كالنشــهر تهران نیز باید شــرایط اسکان 
اضطراري حداقــل 3میلیون نفــر از جمعیت خود را در شــعاع 
60كیلومتري فراهــم كند كه در این میان اســتفاده دومنظوره 
 از فضاهاي باز شــهري در پارك ها و بوســتان ها، یــك راهبرد

اساسي است.
ســردار غالمرضا جاللي با بیان اینکه امــروز جمعیت در مناطق 
شهري افزایش چشــمگیري یافته و هر روز نیز بر حجم آن اضافه 
مي شــود، اظهار كرد: با توجه به این افزایش جمعیت و به دنبال 
آن انباشــت دارایي ها و زیرساخت هاي حســاس، حیاتي و مهم 
در شــهرها، تامین امنیت شــهرها و تقویت تاب آوري و پایداري 

زیرساخت هاي شهري اهمیتي دوچندان یافته است.
او خاطرنشان كرد: احصاي دارایي ها، تهدیدات و آسیب پذیري ها 
در شهر تهران منوط به تکمیل مطالعات پدافند غیرعامل است و 
با توجه به پیشــرفت 80درصدي مطالعات آن باید در اسرع وقت 

تکمیل شده و به سرانجام برسد.
وي در بخش دیگري از این نشست با اشــاره به اهمیت حفاظت 
از تاسیسات زیرسطحي و كانال هاي مشــترك انرژي در شهرها 
تصریح كرد: اقدامات انجام شده در شــهرهاي مشهد، اصفهان و 
همچنین برخي بزرگراه  هاي تهــران، نمونه هاي خوب و موفقي 
در زمینه حفاظت از این زیرساخت هاســت كه باید توسعه آن در 

دستور كار قرار گیرد.
جاللي ادامــه داد: با توجه به توســعه و گســترش مجتمع هاي 
بزرگ مقیاس تجاري، مسکوني و اداري در شهر تهران، تهیه طرح 
پاســخ به حوادث در ابتداي طراحي تا بهره برداري از آنها باید در 

دستور كار قرار گیرد.
 )CBRNE( او همچنین با اشــاره به ظهور و بروز تهدیدات نوین
در شهرها بر اهمیت آمادگي و تجهیز مدیریت شهري براي مقابله 
با چنین حوادث و بحران هایي تأكیــد كرد و افزود: در این زمینه، 
تجهیزات مقابله با حوادث زیستي، شیمیایي و پرتویي در اختیار 
5ایستگاه آتش نشاني در تهران قرار گرفته كه امیدواریم این روند، 
تا دستیابي به سطح قابل قبول تعداد ایستگاه هاي مجهز ادامه یابد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل كشــور با تأكید بر اهمیت وجود 
فرمانده واحد شهري در بحث دفاع غیرنظامي در شهرها، متذكر 
شد: باید براي اداره یك حادثه در یك شهر، از جایگاهي قوي تر از 
مدیریت استفاده كنیم كه همان فرماندهي است. از همین رو ما 
در سند پدافند شــهري، فرمانده واحد را براي مقابله با حوادث و 
تهدیدات در نظر گرفته ایم و زیرســاخت هاي حیاتي شهري نیز 
باید از یك مركز واحد كنترل و فرماندهي شــوند. تحقق این امر 
نیازمند تفویض اختیار به شهردار تهران از سوي وزیر كشور است 
كه امیدواریم این امر در دستور كار ویژه شهردار تهران قرار گرفته 

و در هیأت دولت مطرح و به حصول نتیجه منجر شود.

در بسیاري از شهرهاي جهان، تعیین روز  ادامه از 
به عنوان یك نقطه عطف تلقي شده و مردم صفحه اول

پیش از مدیران به تدارك گرامیداشــت آن بر مي آیند و آن را 
فرصتي براي اندیشیدن به شهر از سوي نخبگان، مجالي براي 
ارائه گزارش اقدامات شهرداري و تبیین گفتمان مدیریت شهري 
از سوي مدیران و فرصتي براي ابراز اشــتیاق و عالقه و بروز و 
نمایش نقاط تعلق بخش از سوي مردم و ساكنان شهر مي دانند. 
ایــن روز مي تواند و بایــد در دراز مدت نقطه تکیــه گاه و  امن 
گفت وگو بر سر آینده شهر باشد و بشــود؛ آن هم شهري مثل 
تهران كه تکثر و تنــوع فکري و فرهنگي و قومــي و زباني در 
بیشینه ترین حالت خود قرار   و گفت وگو پیرامون آینده آن و 

رسیدن به تفاهم هاي كلي بر هر امري اولویت دارد. 
اگر بپذیریم كه امروز به حسب شرایط پیش آمده براي تهران 
همگان به این نتیجه رسیده اند كه پس از دو قرن توجه نشان 
دادن به توسعه كالبدي و نمایشي، دیگر وقت آن رسیده است كه 
به سمت توسعه فرهنگي و زیرساخت هاي تعالي بخش انساني 
برویم مي توان گفت فصل تازه اي پیــش روي تهران و به یك 

اعتبار مرحله هشتمي از دوران مدیریت شهري را باید پیش روي 
این شهر در حال رقم خوردن دانســت، كه دیگر در آن فربگي 
و بزرگي شهر به حد اعالي خود رسیده و از عرض تا ارتفاع هر 
آنچه توانسته شده بدان افزوده شده است. حال وقت آن است 
كه به كیفیت زندگي مردمان این شهر و تعالي و رشد انسان ها از 
مادي تا معنوي اندیشه شود. به گونه اي كه تهران نه فقط به یك 
محل براي گذران و زنده ماندن كه به محلي براي زندگي كردن 
بدل شود. از آن جنوبش كه در احاطه تراكم ناایمني هاي شهري 
اســت تا آن شــمال اش كه در احاطه چپاول تراكم و ترافیك 
ماشیني است، یك به هم ریختگي این شهر را اشغال كرده است 
كه شاید قرار گرفتن در ریل انسان محوري و حال با سویه تبدیل 
شهرداري به یك نهاد اجتماعي خدمت رسان عمومي بتواند به 
آن شکل تازه اي بدهد. طي تمامي این سال ها عدالت اجتماعي 
و اساسا توجه به اجتماع ذیل نگاه انسان گرایي در شهر و توجه به 
روح شهر رویکرد كم رونقي بوده است كه این را مي توان با قدم 

زدن در این كالنشهر بزرگ به خوبي مشاهده كرد. 
همانطور كه در ابتدا گفته شد این شهر به مدد 235 سال ساختن 

و افزودن و تعریض شدن به وجود آمده است. طبیعي است كه 
شاید به مدد یك یا دو سه دوره مدیریتي شهري نتوان آن را از 
این فشار سیماني و خیاباني نجات داد و توجه به فرد فرد افراد، 
آنطور كه شایسته آنهاست را به وجود آورد ولي روز و هفته تهران 
به نظرم زمانی است كه مي توان به واسطه آن مرتب به این رویکرد 
تازه نگاه كرد و در راســتاي تبدیل یك شهر خشن به یك شهر 
مسالمت آمیز و انساني گام برداشت. گام هایي كه در میان این 
ساختمان ها و ماشین ها هر روز برداشتن اش سخت تر و سخت تر  
مي شــود. هفته تهران فرصت انتخاب و جانمایي پازل هاي گم 
شده مدیریت شهري است كه در آن مي توان هر ساله شابلون 
توسعه همه جانبه را روي نقشه اصلي و شرایط موجود قرار داد 
و نسبت به نقاط ضعف و قدرت شناخت بیشتري پیدا كرد. این 
فرصت را حتي به لحاظ رویکردي و استراتژیکي نباید از دست 

داد و نباید به حد یك دوره یا یك اقدام تنزل بخشید.
اگر چنین جایگاهي را براي آن متصور باشــیم، آنوقت چنین 
نامگذاري هایي مي توانــد فراتر از جنبه نمادیــن خود، جنبه 
كاركردي براي حل مسائل شــهر نیز به خود بگیرد و روزي را 
شاهد باشیم كه خود شهروندان این شــهر برای گرامیداشت 
آن فعاالنه به ایفاي نقش بپردازنــد. با توجه به رویکرد توجه به 
اجتماع نه كالبد و عدالت و انسان در شهر، نه ماشین و سیمان، 

هفته تهران هم نه فقط هفته شــهرداري تهران و مورد اهمیت 
شهرداري كه باید هفته مردم و تمامي ساكنان این شهر باشد و 
این هفته را آنها باید گرامي بدارند و بدان توجه نشان دهند. تا 
زماني كه هفته تهران یك مناسبت سازماني باشد نمي تواند در 
این ریل و هدف گذاري مورد انتظارش گامي به پیش براي شهر 
باشد. امروز به دلیل فقدان نهادینه شدن همین نامگذاري ها ما 
شاهد آن هستیم كه خود ساكنان شــهرها هم از روز آن شهر 
بي خبر هستند و اهمیت و موضوعیت آن را یا بهتر بگویم فایده 
آن را نمي دانند و در نتیجه در گرامیداشت آن گامي بر نمي دارند.

همچون خود تهران كه از نگاه انساني و مردمي دچار فقدان هاي 
جدي است، روز و هفته تهران نیز هنوز مردمي و نهادینه نشده 
است. همین موجب شده اســت كه این مناسبت از دو كاركرد 
خود یعني برندسازي و مطالبه گري عمومي از سوي مردم و نگاه 
استراتژیك  و بازنگرانه از سوي مدیران، آنطور كه باید و شاید قوام 
نداشته باشد و بازخوردهاي مطلوب نگیرد. این امید همیشه با 
ماست كه روزي تهران بدل به شهري شود كه تك تك ما خود 
را نه مهاجر به آن یا مستأجر آن كه محل زندگي خود بدانیم و 
به آن مثل هر چیز با اهمیت در زندگي مان توجه نشان دهیم. 
روز و هفته تهران به عبارت دیگر مناســبتی برای یادآوري این 

مراقبت و نگاه است.

رسيدن ۲۴۲هزار تاكسي به سن فرسودگي تا پايان سالهفته تهران؛ آنچه نبايد از ياد برود
مدیرعامل اتحادیه تاكسیراني هاي شهري كشور با تأكید بر لزوم تسریع 

در روند نوسازي تاكسي هاي فرسوده، گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران، حمل و نقل
تاكسي هایي كه به ســن 10سال رسیده باشــند، مشمول فرسودگي 
مي شوند كه تا پایان ســال1400 تعداد تاكسي هاي فرســوده به 242هزار دستگاه 
مي رسد. مرتضي ضامني در گفت وگو با ایسنا، گفت: از ابتداي سال1400 تا كنون 5هزار 
و 250راننده كه متقاضي نوسازي خودروي خود بودند در طرح نوسازي ثبت نام كردند 

كه از این تعداد 3هزار و 962متقاضي خودروهاي خود را تحویل گرفتند.

همین منوال رانت و عدم شفافیت نیز چنین تأثیري 
بر جامعه پیرامون خود مي گذارد. 

این در حالي اســت كه حــذف امتیــازات ویژه، 
مهم ترین بخش واجد ظرافت در حوزه شفاف سازي 
به شــمار مي رود. از آن ســو، افشــاندن نــور بر 
تاریکخانه هاي پنهان در میان سطور متون قانوني 
و مقررات قائم بر آنها توســط اشــخاص مطلع و 
كارشناسان زبده باید پیگیري شود. اگرچه متأسفانه 
تولید كننــدگان امتیاز در بســیاري از موارد خود 
از اركان حوزه هاي تخصصي  هســتند، اما الجرم 
باید از سویي نسبت به تأمین حداقل شرایط حفظ 
كرامت انســاني كارمندان و كارشناســان تالش 
مضاعف صورت پذیرد و از ســویي دیگر، فرهنگ 
قناعت در مقابــل فرهنگ مروج طاغــوت با تمام 
ابزار ممکن تقویت شــود.  در این راســتا حداقل 
دستمزد باید كفاف یك زندگي با قناعت را بدهد و 
حداكثر دستمزد نیز آنچنان نباشد كه دیوارهایي 
آنچنان بلند و غیرقابل نفوذ ایجاد كند كه طبقه اي 
اشرافي بدون فعالیت مولد حقیقي بر خوان نعمت 
مستضعفان و فرودستان شکل بگیرد.  البته ناگفته 
نماند جامعه یك مجموعه پیوســته و همگن است 
و نمي توان انتظار داشــت اختالل و خدایی ناكرده 

فساد در جایي به شکل موفق ریشه كن شود.
 

مهدي عباسي: راهكارهاي ساده اي براي 
جلوگيري از فساد وجود دارد

تعداد پرسنل شهرداري 
تهران بســیار باالست و 
قریب به اتفاق پرســنل 
شهرداري پرسنلی خدوم 
و پاكدست هستند، اما 
برخي از پرسنل ممکن 
اســت به واســطه اختیارات یا امکاناتي كه دارند، 
توسط افراد سودجو درگیر فســاد شوند؛ بنابراین 
شهرداري تهران در وهله اول موظف است هرگونه 
خدماتي كه مي تواند منجر به فساد شود را شناسایي 
و راهکار ارائه دهد و در مرحله دوم هم خاطیان را 
شناســایي و با آنها برخورد كند. مدیریت شهري 
همچنین باید زیرســاخت هاي كاهش فســاد در 
بخش هاي مختلف را فراهم كند كه یکي از بسترها 
هوشمندسازي است، دیگري تعریف حقوق برابر و 
عادالنه براي همه شــهروندان و سوم هم تسریع و 
تسهیل فرایندهاســت. با این اقدام، مردم متوجه 
مي شــوند كه حقوقشــان به صــورت عادالنه در 
اختیارشان قرار مي گیرد و امکاناتي كه شهرداري 
تهران براي آنها درنظــر گرفته منصفانه و به دور از 

تبعیض است و با آرامش كارها را انجام مي دهند. 
همچنین مردم مي توانند از یك سو به عنوان ناظران 
مدیران عالي رتبه شهرداري و شوراي شهر، موارد 
فساد را گزارش دهند. این موضوع از طریق ایجاد 
ســامانه هاي جدید الکترونیکي بــا بهره گیري از 
زیرســاخت هاي فراهــم آمده، براي شــهروندان 
امکانپذیر مي شــود. البته ناگفتــه نماند كه یکي 
از مهم ترین گلوگاه هاي فســاد در شــهرداري به 
حوزه ساخت وســاز برمي گردد كــه فرایند صدور 
پروانــه و دریافت پایــان كار در این بخــش نیز از 
اصلي ترین بخش هایي هســتند كه در آنها رشوه و 
رانت، رخ مي دهد. این موضوعي است كه در نهایت 
بي عدالتي را به دنبال دارد و برخي از شهروندان نیز 
با مشاهده این ناعدالتي ها و خستگي از رفت وآمدها 
و هزینه ها سرانجام تصمیم مي گیرند تا آنها هم با 
رشوه از درخواست و مشکل خود گره گشایي كنند. 
درصورتي كه با حذف فرایندهــاي زاید و كارهاي 
اضافه و بررسي هاي بیهوده، نه تنها مي توان فرایند 
صدور پروانه را كاهش داد، بلکــه نظارت عالیه در 

شهرداري تقویت مي شود.
در چنین بســتري مي توان از اقدامات تخلف گونه 
برخي جلوگیري و این فراینــد را نظام مندتر كرد. 
نکته دیگر اینکه تغییر قوانین بستر ایجاد تخلفات 
و بستر بالتکلیفي و ســرگرداني به حساب مي آید، 
اما بخشي از قوانین و برخي از بخشنامه ها موجب 
ســردرگمي مي شــود و الزام ایجاد مي كند تا فرد 
سازنده به سمت تخلف برود؛ بنابراین چنین قوانیني 
باید بازنگري شود تا مشکالت حوزه شهرسازي به 
حداقل برسد. همچنین الزم اســت اعداد و ارقام 
مربوط به عــوارض ســاختماني به گونه اي تعریف 
شــوند تا مردم بتوانند میزان عوارض را محاسبه 
كنند. براي تحقق این كار نیاز به نرم افزار و فرمولی 
ساده است كه درصورت محقق شدن، تردد مردم در 
میان دفاتر شهرداري و كارشناسان كمتر مي شود 
و مي توانند حق و حقوق شان را در بستر الکترونیك 

مطالبه كنند.
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داغ تورم 46/9درصدي بر دل مستأجران

در آخرین ماه از تابســتان، با فروكش كردن  كسب وكار
محدودیت هاي كرونایي و رفع بالتکليفي هاي 
سياسي كشور، فعاليت هاي اقتصادي دوباره 
رونق گرفت. شــاخص مدیران خرید)PMI( در كل اقتصاد 

19.2درصد و در بخش صنعت 27.4درصد رشد كرد .
به گــزارش همشــهري، در شــهریورماه شــاخص مدیران 
خرید)PMI( در كل اقتصاد با رشــد 19.2درصدي به ۵۵.۵۵ 
واحد رســيده كه باالترین رقم در 2ســال گذشته محسوب 
مي شــود و در بخش صنعت نيز جهــش 27.4درصدي این 
شاخص تجربه شــده اســت. نکته قابل توجه اینکه در همين 
شرایط نيز مشــکالت بنيادین توليد ازجمله كمبود و گراني 
مواداوليه، تضعيف قدرت خریدار و كاهش قدرت خرید سرمایه 
در گردش بنگاه ها ادامه داشته و همين مسئله دورنماي وضعيت 

كسب وكارها در ماه هاي آینده را با چالش مواجه كرده است.

شروع دوباره فعاليت هاي اقتصادي
نظرسنجي از بنگاه هاي اقتصادي كشور در گزارش دوره بيست 
و چهارم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( كل اقتصاد كه 
تحت عنوان شــامخ از ســوي مركز پژوهش هاي اتاق ایران 
منتشر مي شود، از شروع دوباره فعاليت اكثر كسب وكارها پس 
از 2ماه محدودیت جدي در پيك پنجم كرونا و شرایط سياسي 
كشور حکایت دارد. این اتفاق به جهش 19.2درصدي شامخ 
كل اقتصاد در شهریور و رسيدن آن به باالترین رقم در 24 ماه 
گذشته )۵۵.۵۵ واحد( منجر شده است. حداقل از منظر آمار، 
وضعيت كسب وكارها مساعدتر شــده است. در این ماه همه 
زیرشاخص هاي اصلي شامخ كل اقتصاد باالي ۵0واحد ثبت 

شده اند و گرچه وضعيت شامخ بخش ساختمان زیر ۵0 ثبت 
شــده؛ اما وضعيت بخش هاي خدمات، كشاورزي و صنعت 
نسبت به  ماه قبل بهتر شده اســت. بررسي ها نشان مي دهد 
كه در شــهریورماه شــاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار 
بعد از 2 ماه كاهش پياپي به بيشــترین مقدار خود طي 4 ماه 
اخير رسيده و روي رقم ۵7.64 واحد ایستاده است. همچنين 
شاخص ميزان سفارش های جدید مشتریان در این ماه متأثر 
از شرایط بعد از ركود شــدید 2ماه قبل و كمتر شدن تردید 
در تصميم گيري مشــتریان بخش هــاي صنعت، خدمات و 
كشاورزي به رقم ۵7.43 رســيده و ركورد 24 ماه گذشته را 
شکسته و شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات نيز پس از 
كاهش شدید دوماهه با افزایش نسبي مواجه شده است. در این 
ميان، شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني نيز 
با وجود كاهش در بخش ساختمان، در بخش هاي خدمات، 
كشاورزي و صنعت نسبت به  ماه قبل اندكي افزایش یافته و به 

رقم ۵2.6۵واحد رسيده است.

سم گراني در رگ توليد
بنا به  گفتــه فعاالن اقتصادي، كســب وكارها در شــهریور 
همچنان با مشکالت زیادي اعم از افزایش شدید قيمت هاي 
مواداوليه و لوازم مورد نياز و مشکل تأمين آن، كمبود شدید 
نقدینگي و بي ثباتي شدید نرخ ارز و كاهش تقاضاي مشتریان، 
دست وپنجه نرم مي كردند؛ اما از نکات قابل تأمل گزارش شامخ 
اقتصاد در شــهریور این است كه شــتاب رشد قيمت خرید 
مواداوليه یا لوازم خریداري شده براي توليد در این ماه همچنان 
ادامه پيدا كرده و همزمان شاخص قيمت محصوالت توليدي 

ادامه از  مصرف روزانه نيروگاه ها به طور ميانگين 16۵ميليون مترمکعب است 
كه در تابســتان با توجــه به افزایش مصــرف برق، مصــرف گاز به صفحه اول

260تا270ميليــون مترمکعب در روز مي رســد. پس از نيروگاه هــا، صنایع عمده یعني 
پتروشيمي، فوالد و پاالیشگاه ها در رتبه بعدي قرار مي گيرند.

همانطور كه وزیر محترم نفت نيز اشــاره  كرده اند، با توجه به آمار ارائه شــده، بررسي هاي 
صورت گرفته و تراز فعلي توليد گاز و مصرف آن در كشــور، به نظر مي رسد روزانه با كمبود 
حدود 200ميليون مترمکعب گاز مواجه شــویم. در واقع سياستگذاري هاي كالن بر این 
رویکرد استوار است كه اولویت با تأمين گاز مصرفي در حوزه خانگي و تجاري باشد، تا در حد 
امکان در این حوزه ها با مشکل قطعي و كمبود گاز روبه رو نشویم. از این رو مي بایست بار اصلي 

كاهش مصرف، بر دوش دیگر حوزه ها یعني نيروگاه ها و صنایع عمده قرار گيرد.
برقراري مجدد واردات گاز از تركمنستان و ذخيره سازي سوخت مایع براي نيروگاه ها، ازجمله 
اقدامات خوب وزارت نفت در چند ماه اخير است. اميد مي رود تا با اتخاذ تصميمات صحيح، 
تدابير و مدیریت هاي كارآمد، به ســویي قدم برداریم كه حداقل در حوزه خانگي و تجاري 
دچار كمبود انرژي نشویم. با این حال چالش كمبود و قطعي گاز در حوزه صنایع عمده مثل 
پتروشيمي و فوالد به قوت خود باقي است و مي بایست در این خصوص نيز سياست هایي 

آینده نگر، اندیشيده و اجرایي شود.
همانطور كه در ابتدا اشاره شد، قطعي گاز تنها چالش پيش رو نيست، زیرا محتمل است در 
زمستان با قطعي برق نيز مواجه شویم. با این حال مي بایست اذعان داشت كه علت قطعي 
برق در تابستان كه پيك مصرفي است، كمبود ظرفيت توليد بود. اما مسئله اي كه در زمستان 
موجب قطعي برق مي شود، اخالل در تأمين ســوخت نيروگاه ها و همچنين چالش هایي 
اســت كه خود نيروگاه ها در تعميرات با آن مواجه مي شوند. در فصل زمستان مصرف برق 
باال نيست، اما چون مصرف گاز افزایش پيدا مي كند و در حوزه هاي دیگر هم گازرساني به 
نيروگاه ها محدود مي شود، این مسئله مي تواند به كاهش توليد برق و در نتيجه امکان قطعي 
آن در مصارف خانگي و تجاري منجر شود. یکي از راهکارهاي مواجهه با این مشکل، استفاده 
از سوخت مایع است. نيروگاه ها با تکيه بر سوخت مایع مي توانند به توليد ادامه دهند. در اینجا 
الزم است به موضوع ناترازي گاز اشــاره كنم. ناترازي گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش 
توليد در ميان نيست. در واقع علت ناترازي به خاطر كمبود توليد در مقایسه با مصرف باالست. 
براي رفع ناترازي بایســتي افزایش توليد و كاهش مصرف داشته باشيم. از سوي دیگر باید 
به ظرفيت توليد هم توجه كنيم. البته از نظر ذخایر كمبودي نداریم، ولي مشکل پيش رو، 
كاهش توليد است. هرچند این موضوع هم مي تواند ریشه ها و علل گوناگوني داشته باشد، 
اما علت اصلي آن كمبود منابع مالي است. براي تدقيق بحث، نخست باید نگاهي به شيوه  
مصرف داشت تا بتوان تصویر دقيق تر و جامع تري به دست آورد. طبق اعالم منابع رسمي، تا 
انتهاي سال گذشته، به 9۵درصد كشور گازرساني شده و باعث شده مصرف گاز در 10سال 
اخير به شدت صعودي شود. آمارها نشان مي دهد به طور ميانگين مصرف گاز ساالنه 10درصد 
رشد داشته است. همچنين بایستي درنظر داشت كه مصرف ما مصرفي استاندارد و بهره ور 

نبوده كه همين مسئله باعث رشد تصاعدي مصرف گاز شده است.
از شيوه  مصرف خانگي گرفته تا صنعتي و همچنين تجهيزات و زیرساخت هایي كه استاندارد 
نيستند، زمينه ساز رشد بي رویه  مصرف شده اســت. این ناترازي مصرف باال و توليد پایين 
كه فاصله  بسياري با هم دارد، عمق مشکل را نشان مي دهد. مشکلي كه اگر به صورتي فوري 

و كارآمد براي آن چاره اي اندیشيده نشود، مي تواند به بحراني با عواقب بسيار بدل شود.
همه  این جوانب ما را به ســوي ضرورت افزایش توليد و بهره وري سوق مي دهد كه الزمه و 
شرط نخست آن سرمایه گذاري در حوزه صنعت گاز و ذخایر گازي است. تنها از این طریق 

ظرفيت توليد افزایش پيدا مي كند و نياز كشور در بعد داخلي و صادرات تأمين خواهد شد.
در این مجال باید  اشاره اي هم به ميادین گازي و ضرورت توسعه آنها داشته باشيم. ميادین 
گازي یا نفتي در طول عمرشــان با یك نرخ ثابت، توليد نمي كنند. در آغاز نرخي صعودي 
دارند، سپس در دوره اي طوالني، 8تا 10سال توليد ثابت مي ماند و با گذشت زمان و افزایش 
عمر استفاده از ميادین، به تدریج در توليد افت مي كنند و در نهایت به جایي مي رسند كه 
دیگر توليدي نخواهند داشت. در ميان ميادین مهم گازي ایران، هم به لحاظ گستردگي و 
هم ميزان ذخایر، ميدان پارس جنوبي ازجمله مهم ترین هاست كه ایران و قطر از آن به طور 
مشترك برداشــت مي كنند. پارس جنوبي هم اكنون در پيك افزایش توليد قرار دارد، اما 
بي تردید در آینده به خاطر كاهش فشارهاي ميدان، توليد افت پيدا خواهد كرد. توليد ما از 
این ميدان 70درصد است كه در چند سال آینده این ميزان توليد را از دست خواهيم داد. با 
توجه به سرمایه گذاري هاي قطر و منابع مالي گسترده اي كه در اختيار دارد، اگر براي این 
ميدان مشترك گازي چاره اي اندشيده نشود، شاهد از دست رفتن بخش اعظم توليدمان 
خواهيم بود. بر این اساس مي بایســت از طرفي افزایش توليد داشته باشيم و از طرف دیگر 
كاهش توليد را جبران كنيم كه الزمه  هر دوي اینها بحث سرمایه گذاري و تأمين منابع مالي 
است. براي دســتيابي به توليد ثابت در ميدان گازي پارس جنوبي به هزینه اي 30ميليارد 

دالري نياز داریم.
كمبود منابع مالي تنها منحصر به پارس جنوبي نيست، در توسعه دیگر ميادین نيز همين 
مشکل وجود دارد. از 92مخزن گازي كه تاكنون كشف شده است فقط 22ميدان را توسعه 
داده ایم. ظرفيت خوبي براي توسعه مهياست اما باید دقت كنيم كه هر چقدر كه توليد مي شود 
نمي بایست لزوماً مصرف شود. باید به فکر منافع بلندمدت باشيم. همانطور كه اشاره شد براي 
حل و رفع چالش ها از افزایش سطح توليد گرفته تا توسعه ميادین و افزایش بهره وري، تنها 

راهکار و راه حل، تأمين منابع مالي و ضرورت سرمایه گذاري است.
در واقع سؤال محوري این است كه چرا با كمبود ســرمایه مواجه هستيم؟ در پاسخ به این 
پرسش مي توان به چند مسئله اشاره كرد، اما ســواي تحریم هایي كه باعث كاهش حضور 
سرمایه گذاران خارجي در صنعت انرژي ایران شــده است، یکي دیگر از علل كمبود منابع 
مالي در عرصه انرژي، سياستگذاري هاي كالني اســت كه از ابتدا تا به امروز در دستور كار 
قرار گرفته اند و اساس آن بر پایه  یارانه  انرژي استوار بوده است. تا امروز منابع انرژي به صورت 
یارانه اي در اختيار مردم، صنایع و نيروگاه ها قرار گرفته است و همين باعث ناهمخواني قيمت  
حامل هاي انرژي در ایران و سایر كشورها شــده است. هم اكنون ما یك پانزدهم مردم دنيا 
هزینه  گاز مي پردازیم. شاید در ابتدا قيمت هایي كه به ریال براي گاز تعيين شد، قيمت هایي 
معقول بوده ، اما به مرور زمان با توجه به تورم باالیي كه اقتصاد ایران با آن روبه رو شد و رشد 
افسارگسيخته  قيمت ارز، دیگر این قيمت گذاري ها مناسب نبوده و نيست. با توجه به اینکه 
هزینه   توســعه  ميادین و افزایش توليد، هزینه هایي ارزي هستند، فاصله  چشمگيري بين 

قيمت داخلي انرژي با قيمت هاي تعيين شده در بازارهاي منطقه و جهان، وجود دارد.
این تفاوت قيمت ها سبب شده عایدي صنعت نفت از منابع گازي و نفتي كاهش پيدا كند 
و این عایدي آن قدر نيست كه پاســخگوي افزایش توليد و بهره وري باشد. قيمت هایي كه 
هم اكنون مردم بابت حامل هاي انرژي پرداخت مي كنند، شاید تنها هزینه  حفظ و بهره وري 
فعلي این صنعت را تأمين كند. این سياستگذاري قيمتي را در صنعت برق نيز شاهد بودیم 
و متوليان و مدیران، از ابتدا روش نادرســتي براي قيمت گذاري اتخاذ كرده اند. در واقع در 
قيمت گذاري در اغلب حوزه هاي اقتصادي ازجمله انرژي، همواره دولت به شکل دستوري 
به تصویب و تعيين قيمت ها مبادرت كرده اســت. رویکرد دولت براي پایين نگه داشــتن 
دستوري قيمت ها، آسيب هاي دیگري را وارد آورده و رغبت نداشتن بخش خصوصي براي 

سرمایه گذاري را سبب شده است.

راز معماي قيام تورم در ایران  تورم
با كالبدشکافي رشد پایه پولي 
و نقدینگي افشــا شده است. 
پيش بيني مي شود درصورتي كه دولت جلوي 
رشد 40درصدي نقدینگي را نگيرد و نتواند 
آن را به محدوده 27درصد ميانگين چندسال 
اخير، كاهش دهد، حجم نقدینگي در پایان 
مرداد ســال آینده به ۵۵00ميليارد تومان 
برسد. به گزارش همشــهري، سيدابراهيم 
رئيســي پيش از این بارها از تيم اقتصادي 
دولت خواسته تا جلوي پيشروي پایه پولي و 
چاپ پول پرقدرت و تورم ساز را بگيرد. تاكنون 
سياست ضدتورمي دولت شفاف اعالم نشده، 
با این حال هم وزیــر اقتصاد و هم رئيس كل 
جدید بانك مركزي، قول داده اند كه تورم را 
مهار كنند. ماه هاي باقيمانده از سال 1400، 
زمان طالیي تيم اقتصادي دولت براي ایجاد 
یــك دور برگردان در مســير پایــه پولي و 
نقدینگي است. كسري شدید بودجه دولت و 
ناترازي بانك ها از یك سو و افت درآمدهاي 
نفتي ایران این فرضيه را تقویت مي كند كه 
احتماال در ماه هاي آینده امکان حمله به تورم 

دشوار تر شود.

آمارها چه مي گويد؟
بانك مركزي با انتشــار جدیدترین گزیده  
آمارهاي اقتصادي اعالم كرد؛ حجم نقدینگي 
در پایان مرداد1400 بــه رقم 3921هزار 
ميليارد تومان رسيد كه نشان مي دهد تنها 
در مردادماه 101هزار و 4۵0ميليارد تومان 
بر حجم نقدینگي اضافه شده است، به بيان 
روشن تر ثانيه اي 38ميليون تومان؛ دقيقه اي 
2ميليارد و 272ميليون تومان ، هر ساعت 
136ميليارد تومان و در یــك روز 3هزار و 

273ميليارد تومان.
براســاس بــرآورد بانك مركزي، رشــد 

نقدینگي در پایان مرداد امســال نسبت به 
مرداد پارسال 39.1درصد ، نسبت به پایان 
سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تيرماه 
امسال 2.7درصد بود، پيش بيني مي شد با 
این روند فزاینده، حجم نقدینگي در پایان 
تابستان امسال از مرز 4000هزار ميليارد 
تومان عبور كند. داده هاي جدید مي گوید؛ 
پایه پولــي در مردادماه امســال ۵1۵هزار 
و 940ميليــارد تومان بوده كــه با ضریب 
فزاینده 7.6برابري باعث رســيدن حجم 
نقدینگي به 3921هزار ميليارد تومان شده 
است. رشد پایه پولي به گفته بانك مركزي 
در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد سال 
گذشــته 42.1درصد و نســبت به اسفند 
پارسال 12.4درصد بوده كه نشان مي دهد 
رشــد پایه پولي در نتيجه استقراض دولت 
در ماه هاي خرداد تا مرداد امسال براساس 
قانون مصــوب مجلس از رشــد نقدینگي 
سبقت گرفته اســت. آمارها نشان مي دهد 
خالص دارایي هاي خارجي بانك مركزي در 
مرداد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
29.3درصد، خالص مطالبات بانك مركزي 
از بخــش دولتي 207درصــد و مطالبات 

بانك مركزي از بانك ها 6.8درصد رشــد 
كرده است. از كل حجم نقدینگي بي سابقه 
ایران در پایان مرداد امسال 19.9درصد آن 
پول و 80.1درصد شــبه پول بوده و سهم 
ســپرده هاي كوتاه مدت بانکي از كل شبه 
پول 28.8درصد، ســپرده هاي یکســاله 
26.6درصد و ســپرده هاي دوســاله هم 
16.۵درصد برآورد شده و فقط 6درصد از 
كل شبه پول به سپرده هاي قرض الحسنه 

اختصاص یافته  است.

ردپاي استقراض دولت
نشــانه هایي از اســتقراض دولت از بانك 
مركزي هم در گزیده هــاي جدید آماري 
دیده مي شــود تا جایی كه بدهي دولت به 
بانك مركزي از 84هزار ميليارد تومان در 
مرداد 98به 99هزار ميليارد تومان در پایان 
مرداد ســال 99و در آخر مرداد امسال به 
رقم 16۵.۵ميليارد تومان رسيده كه رشد 
بدهي دولت به بانك مركزي در پایان مرداد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
67.4درصد و نسبت به اسفند پارسال هم 

44درصد برآورد شده است.

كالبدشكافي معماي قيام تورم
هر ثانيه 38ميليون تومان به نقدینگي اضافه مي شود

در تابســتان امســال، ميانگين افزایش هزینه اجاره بها براي كل 
خانوارهایي كه قرارداد خود را تمدید كرده اند، به 46.9درصد نسبت 

به تابستان پارسال رسيده است.
به گزارش همشهري، اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ایران 
نشان مي دهد كه تورم نقطه به نقطه شــاخص قيمت اجاره شامل 
اجاره بهاي واحدهاي مسکوني و هزینه خدمات نگهداري و تعمير آن 
در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل 24.7درصد بوده؛ اما 
در همين دوره زماني، هزینه واقعي اجاره بهاي خانوارهاي مستأجر 
كه قراردادهاي قبلي خود را تمدید كرده اند، 46.9درصد بيشتر از 

سال قبل بوده است.

رشد 8درصدي اجاره در تابستان
بررسي تورم فصلي بازار اجاره در تابســتان امسال حاكي از این 
است كه شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني در مناطق 
شــهري، به عدد 244.1رسيد كه نســبت به فصل قبل 8درصد 
افزایش نشان مي دهد؛ اما در همين شرایط، رشد این شاخص در 
استان لرستان به 27.۵درصد رسيده كه بيشترین ميزان در ميان 
31استان كشور محسوب مي شــود. در مقابل استان سيستان و 
بلوچستان با رشد 2.۵درصدي شاخص اجاره در فصل تابستان، 
كمترین نرخ تورم فصلي را در بين اســتان هاي كشــور به خود 
اختصاص داده اســت. همچنين بررســي اطالعات مركز آمار از 
تورم نقطه به نقطه شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان نيز از 
رشد 24.7درصدي این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 
حکایت 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 نقطه به نقطه 41.8درصدي 
مواجه بوده و بيشــترین افزایش هزینه اجــاره را تجربه كرده اند. 
در مقابل مستأجران استان خراسان رضوي با تورم نقطه به نقطه 
13.1درصدي كمتریــن ميزان افزایــش هزینه را داشــته اند. 
به عبارت دیگر، در تابســتان امسال مســتأجران لرستاني به طور 
متوسط 17.2درصد بيشــتر از ميانگين كل كشور و مستأجران 
خراســان رضوي به طور متوســط 11.۵درصد كمتر از ميانگين 
كل كشــور در بخش اجاره بها هزینه كرده اند. نرخ تورم اجاره بها 
در 4فصل منتهي به فصل تابســتان1400 نيز 27.6درصد اعالم 
شده اما استان كرمانشاه با 37.۵درصد بيشترین نرخ تورم و استان 
سيستان و بلوچستان با 13.2درصد كمترین نرخ تورم را داشته اند.

هزينه واقعي اجاره
شاخص قيمت اجاره بها شامل زیر بخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي 
مســکوني« و »خدمات نگهداري و تعمير واحد مســکوني مانند 
لوله كشي، گچ كاري، برق كاري، نصب ایزوگام و...« است و محاسبات 
و نتایج آن مي تواند با واقعيت لمس شده از سوي مستأجران جدید 
و صاحبان قراردادهایي رســمي و نه توافقي، متفاوت باشــد؛ اما 
شاخص مربوط به ميزان افزایش قيمت اجاره در قراردادهایي كه در 
بنگاه هاي مشــاوران امالك تمدید و در سامانه امالك و مستغالت 
ثبت شــده مي تواند قرابت بيشــتري با واقعيت بازار داشته باشد. 
براســاس اعالم مركز آمار ایران، در فصل تابستان 1400 ميانگين 
افزایش هزینــه اجاره بها براي كل خانوارهایي كــه تمدید قرارداد 
داشته اند، برابر با 46.9درصد بوده كه 1.7برابر تورم ساالنه شاخص 
اجاره اســت. همچنين این ميزان افزایش در مقایسه با نرخ تعيين 
شده از سوي ستاد مقابله با كرونا براي تمدید خودكار قراردادهاي 
اجاره، در شــهر تهران با نــرخ 2۵درصدي حــدود 1.98برابر، در 
كالنشهرها با نرخ 20درصدي 2.34برابر و در سایر نقاط شهري با 

نرخ 1۵درصدي 3.12برابر رشد بيشتري داشته است.

قربانيان سنت غلط اجاره داري
در بازار اجاره ایران كه تقریبا به طور كامل توســط خرده مالکان و 
به صورت سنتي اداره مي شود، مســتأجران ناچار هستند به مرور 
زمان تخليه كل تورم بازار مسکن در قيمت اجاره را بپردازند و در این 
فرایند نبود اجاره داري حرفه اي بــا نظارت دولت و غيبت ابزارهاي 
مالياتي براي تشویق و تنبيه مالکان واحدهاي استيجاري، بيشترین 
فشار هزینه اجاره به اقشار متوسط و ضعيف وارد مي شود كه عمدتا 
مزد و حقوق بگير هستند و رشد درآمدهاي ریالي آنها هيچ تناسبي با 
رشد قيمت دالر و جهش قيمت مسکن ندارد. در این وضعيت، وقتي 
ميانگين قيمت مسکن شهر تهران از تابستان96 تا تابستان1400 
حدود ۵90درصد رشد مي كند و از متري 4.۵ميليون تومان به مرز 
31ميليون تومان مي رسد، ميانگين قيمت اجاره براي مستأجران 
نيز با یك تأخير زماني نه چندان زیاد، معادل همين ميزان افزایش 
مي یابد تا به عنوان مثال اگر رهن كامل یك واحد مسکوني در سال 
96معادل یك پنجم ارزش مسکن بوده است، دوباره این تناسب در 
سال 1400یا 1401نيز برقرار شــود یا این تفاوت كه در این دوره 
زماني، ارزش سرمایه گذاري مالك در مســکن حدود 6برابر رشد 
كرده؛ اما قدرت خرید مبلغ رهن مستأجر به حدود یك ششم سال96 
رسيده است. به عبارت دیگر در اقتصاد متشنج و بي ثبات ایران، روابط 
بازار اجاره به طور كامل به نفع ســرمایه داري و طرف عرضه وضع و 

مستأجران قربانيان این سنت غلط هستند.

 طبق آمارهاي رسمي قراردادهاي اجاره در تابستان امسال 
با ميانگين افزایش 46.9درصدي قيمت تمدید شده اند

بحران كمبود گاز  در زمستان و چند راهكار

ركورد شاخص مدیران خرید اقتصاد شکست

موتوركسب وكارها  راه افتاد

این گزارش حاكي است: در گزیده آمارهاي 
اقتصادي بانك مركــزي، تازه هاي دخل و 
خرج بودجه عمومي دولت شامل درآمدهاي 
مالياتي، ميزان درآمد ارزي كشور از محل 
فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و همچنين 
كسري تراز عملياتي بودجه دولت از بهمن 
سال 97به بعد منعکس نشده است. برخي 
برآوردها نشــان مي دهد كه بودجه امسال 
دولت با كسري دست كم 400هزار ميليارد 

توماني مواجه خواهد شد.

تجارت به دالر يا به كيلو؟
آمارهاي ماهانه صادرات و واردات گمركي 
ایران در ۵ ماه نخســت بيانگر این اســت 
كه بيشــترین ميزان واردات در تيرماه به 
ميزان 4.1ميليــارد دالر و كمترین ميزان 
هم مربوط به مرداد به ارزش 2ميليارد دالر 
یعني نصف  ماه قبل از آن بوده و در كل ۵ ماه 
نخست امســال 13ميليون و 819هزار تن 
كاال به ارزش 16ميليارد و 631ميليون دالر 
وارد كشور شــده كه ارزش هر تن كاالي 
وارداتي 1203دالر برآورد مي شود. از سوي 
دیگر تا پایان 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 ایران 388دالر بوده و در این مدت 
4۵ميليون و 474هزار تن كاال از كشــور 

خارج شده است.

وضعيت بدهي هاي ايران
ميزان بدهي هــاي خارجي ایــران در 
پایان مرداد براســاس سررسيد اوليه به 
8ميليــارد و 840ميليــون دالر معادل 
7ميليــارد و ۵۵۵ميليون یــورو برآورد 
شــده كه 2ميليارد و 480ميليون دالر 
بدهي هاي خارجي كوتاه مدت و 6ميليارد 
و 360ميليون دالر بدهي هاي ميان مدت 
و بلندمدت است. همچنين بانك مركزي 
متوســط نرخ فروش هر دالر آمریکا در 
بــازار آزاد ایران در مــرداد را 2۵هزار و 

۵31تومان اعالم كرده است.

یا خدمات ارائه شده در شهریورماه نيز با شيب بيشتري افزایش 
یافته است. بررسي تحوالت كالن اقتصاد ایران در شهریورماه 
نشان مي دهد كه دومينوي افزایش هزینه توليد و گراني كاال و 
خدمات توليدي روزبه روز توان توليد داخل را تضعيف مي كند. 
اطالعات مركز آمار ایران حاكي از این است كه فقط در شهریور 
امســال، مقدار نقدینگي در اقتصاد ایران 101هزار ميليارد 
تومان نســبت به  ماه قبل افزایش پيدا كرده و تحت تأثير بر 
هم خوردن رابطه نقدینگي با ميزان كاال و خدمات موجود در 
اقتصاد، شاخص قيمت مصرف كننده 3.9درصد افزایش پيدا 
كرده اســت. در این فرایند به دليل محدودیت هاي شدیدي 
كه از جانب تحریم و كاهش قــدرت خرید بازار به توليد وارد 
مي شود، حوزه هاي مولد اقتصاد قادر به توليد كاال و خدمات 
مابه ازاي نقدینگي جدید نيستند و با تداوم دور تسلسل رشد 
نقدینگي و تورم، توليد نيز به ناچار با افزایش ماهانه هزینه و 

قيمت تمام شده مواجه خواهد شد.
 

برگشت شامخ در بخش صنعت
بر اساس داده هاي به دســت آمده از بنگاه هاي بخش صنعت 
 )PMI(در سي و ششــمين گزارش شــاخص مدیران خرید
بخش صنعت، شــامخ این بخش نيز در  ماه گذشــته با رشد 
27.4درصدي مواجه شــده و از 4۵.24واحــد در مرداد به 
۵7.66واحد در شهریور رسيده است. با این حال همچنان حدود 
نيمي از شركت كنندگان در نظرسنجي شامخ بخش صنعت، 
وضعيت كســب وكار خود را مانند  ماه قبل ارزیابي كردند. در 
بين زیرشاخص هاي اصلي شــاخص صنعت، فقط شاخص 
موجودي مواداوليه عدد زیر ۵0واحد را به ثبت رسانده و سایر 
زیرشاخص ها باالي ۵0واحد بوده اند. همچنين در این  ماه همه 
رشــته فعاليت هاي صنعتي به جز صنایع نساجي، پوشاك و 
چرم، شامخ باالي ۵0واحد را ثبت كرده اند. از نکات بااهميت در 
گزارش شامخ صنعت در شهریورماه مي توان به رشد شاخص 
مقدار توليد محصوالت تا 61.96واحد اشاره كرد كه بيشترین 
مقدار طي 4 ماه اخير محسوب مي شود و افزایش آن به دليل 
بازگشایي صنایع بعد از تعطيالت پيك پنجم كرونا بوده است. 
همچنين شاخص ميزان سفارش های جدید مشتریان در این  
ماه تا ۵8.93واحد افزایش داشــته و بيشترین مقدار در 4 ماه 
اخير را ثبت كرده اســت؛ اما فعاالن اقتصادي كاهش قدرت 
خرید مشتریان و كمبود شدید نقدینگي آنها را مانع افزایش 
بيش از پيش ســفارش ها مي دانند. در این وضعيت شاخص 
ميزان فروش محصوالت نيز كه در تيــر و مردادماه به  دليل 
تعطيالت كرونا و تغييرات فضاي سياسي كشور با افت شدید 
روبه رو شده بود، در شهریورماه دوباره بهتر شده اما در این مورد 
نيز بسياري از توليدكنندگان از كمبود شدید نقدینگي كه در 

تأمين مواداوليه آنها را دچار مشکل كرده است شکایت دارند.

   بحران مواداوليه در بخش صنعت
از آغاز دوره تنش ارزي و تشديد تحريم ها تاكنون، توليد صنعتي در اقتصاد ايران كم وبيش 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 بوده اند؛ 
چراكه برخي از صنايع داخلي مانند پتروشيمي ها قيمت فروش محصوالت خود را به شدت افزايش داده اند و اين مسئله صنايع وابسته آنها 
را در تأمين مواداوليه داخلي با مشكل روبه رو كرده است. آمارهاي مركز پژوهش هاي اتاق ايران نشان مي دهد در شهريور امسال شدت 
افزايش شاخص قيمت خريد مواداوليه همچنان ادامه داشته و اين شاخص تحت تأثير افزايش نرخ ارز و افزايش شديد قيمت مواداوليه 
داخلي به ۷9.۷۳واحد رسيده؛ اين در حالي است كه به علت كاهش سطح عمومي تقاضا و كمبود نقدينگي مشتريان، عماًل امكان جبران 
كل هزينه توليدكنندگان در قيمت فروش محصوالت توليدي وجود نداشته و شاخص قيمت فروش محصوالت )۵6.۰۷واحد( با شتابي 
كمتر از شاخص قيمت مواداوليه رشد كرده است. از سوي ديگر شاخص ميزان صادرات كاال نيز با اندكي رشد به ۵۱.۳6واحد رسيده؛ 
هرچند در همين وضعيت نيز شاخص صادرات در صنايع الستيك و پالستيك، صنايع شيميايي و پوشاك و چرم به شدت كاهش يافته و 

به اعتقاد فعاالن اين حوزه افزايش شديد قيمت مواداوليه توان رقابت با ساير كشورها را از آنها گرفته است.
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شاخص كل بورس تهران دیروز همگام با  بورس
نزول و بازگشــت قیمت دالر به كانال 
27هزار تومان با یك افت سنگین مواجه 
شــد و معادل 1.5درصد افت كرد. این نزول بعد از آن 
اتفاق افتاد كه قیمت هر دالر پس از یك دور صعود بار 

دیگر به كانال 27هزار تومان بازگشت.
به گزارش همشــهري، گزارش عملکرد شــش ماهه 
شركت هاي بورس در حال انتشار است. این گزارش ها 
نشان مي دهد درآمد شركت هاي بورس به نحو مطلوبي 
در حال افزایش اســت به نحوي كه جمــع كل درآمد 
شركت هاي بورس از مرز 400هزار میلیارد تومان هم 
عبور كرده اســت. با وجود این شاخص هاي بورس در 
حال نزولند و این روند نزولي همچنان ادامه دارد. این 
روند از هفتم شهریور آغاز و موجب شده نسبت قیمت 
به در آمد بازار سهام به محدوده 9مرتبه برسد. به عبارت 
دقیق تر قیمت سهام شــركت هاي بورس تحت تأثیر 
نزول هاي یك ماه گذشته ارزان تر شده و این شركت ها 

بخش زیادي از ارزش شان را از دست داده اند. 
مطابــق آمار هاي بــورس تهران در یك ماه گذشــته 
تحت تأثیر نــزول شــاخص هاي بــورس ارزش بازار 
شــركت هاي تولید كننــده محصوالت پتروشــیمي 
به طور میانگین 9درصد و ارزش بازار تولید كننده هاي 
محصوالت فلزي شامل فوالد، مس و آلومینیوم 8درصد 
كاهش یافته است. شركت هاي معدني نیز در این مدت 
14درصد از ارزش شان را از دست داده اند این گروه ها 
ازجمله بزرگ ترین گروه هاي بازار سهام هستند. طبق 
این اطالعات جز 8صنعت بقیه صنایع بازار ســهام در 
یك ماه گذشته با افت سنگین ارزش سهامشان مواجه 
شده اند. این روند نزولي دیروز هم ادامه یافت و شاخص 
كل بورس تهران با افتي سنگین 22هزار واحد معادل 

1.5درصد كاهش یافت. 
دیــروز همچنین نزدیك به 1000میلیــارد تومان از 
نقدینگي سهامداران حقیقي از بازار سهام خارج شد 
و نزدیك به 110میلیارد تومــان نقدینگي وارد اوراق 
بدهي و صندوق هاي بــا درآمد ثابت شــد. اما چرا با 
وجود افزایش درآمد شركت هاي بورس، شاخص كل 
بورس تهران درحال افت است؟ تحلیلگران مي گویند 
نوســان هاي قیمت دالر، افزایش نرخ بهره، سرنوشت 
برجام و نامشــخص بودن سیاســت هاي اقتصادي با 
توجه به آغاز به كار دولت جدیــد ازجمله دالیل نزول 

بازار سهام است.

اثر قيمت دالر
نگاهي به نمودار قیمت دالر و شــاخص بورس اثبات 
مي كند اثر هر نوع نوســان در قیمــت ارز به ویژه ارز 
نیمایي بالفاصله در شــاخص بورس منعکس مي شود 
و شاخص كل بازار ســهام انطباق زیادي با قیمت ارز 

پیدا كرده است.
هر نوع كاهش قیمت ارز در بازار ارز در بازار نیمایي هم 
تأثیر دارد و این مي تواند روند در آمد زایي شركت هاي 
بورس به ویژه شركت هاي صادرات محور را تحت تأثیر 
قرار دهد، به همین دلیل شــاخص بورس همبستگي 

زیادي با نوسان هاي قیمت ارز دارد.
امیر تقي خان تجریشــي، رئیس هیأت مدیره بورس 
تهران با تأكید بر اینکه عوامل زیادي در نوسان شاخص 
بورس تأثیر دارند اما یکي از عوامل مؤثر بر شــاخص 
بورس نوسان هاي قیمت ارز است مي گوید: اگرچه در 
روزهاي اخیر نوساناتي در نرخ ارز رخ داده كه به لحاظ 
رواني روي تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر مي گذارد 
اما این موضوع توجه سرمایه گذاران را به اهمیت نرخ 
نیمایي كه مبناي محاسبات شركت ها در سودآوري 
و تســعیر ارز درصورت هاي مالي است، جلب مي كند 

كه بیشتر با رشد همراه بوده و سعي بر آن دارد فاصله 
با نرخ آزاد ارز را كم كند. با این حال او تأكید مي كند: 
براي بررسي دقیق و علمي پدیده ها در بازارهاي مالي 
و حتي كاهش ریسك در ســرمایه گذاري، باید از نگاه 
تك مولفه اي پرهیز كرد و تمام عوامــل مؤثر درنظر 
گرفته شود تا از گزند آسیب هاي احتمالي به دور بود. 
بهروز زارع، كارشناس بازار سرمایه هم تأثیر نوسان هاي 
قیمت ارز را بر بازار ســهام تأیید مي كند و مي گوید: 
قیمت ارز در ماه هاي آینده از مهم ترین ابهام هاي بازار 

سرمایه است.

اثر نرخ بهره 
یکي دیگر از عوامل مؤثر بر شــاخص بورس در شرایط 
فعلي تغییرات نرخ بهره است. در ماه هاي گذشته دولت 
براي كنترل نرخ تورم سیاست افزایش نرخ بهره را در 
پیش گرفت و این موضــوع روي نرخ بهره اوراق بدهي 
تأثیر داشت و چون نرخ بهره اوراق بهادار با درآمد ثابت 
ریسك كمتري نسبت به سرمایه گذاري در بورس دارد 

توانست بخشي از نقدینگي را جذب خود كند.
امیر تقي خان تجریشي درباره اثر تغییرات نرخ بهره  بر 
بازار سهام مي گوید: نکته اي كه این روز ها ذهن فعاالن 
بازار را مشــغول كرده افزایش نرخ بهره بین بانکي به 
حدود 19.47درصد اســت. بازار بیم ایــن را دارد كه 
نرخ سپرده ها نیز افزایش یابد. البته زمزمه هایي هم در 
برخي بانك ها پیرامون این موضوع به گوش مي رسد كه 
در برخي موارد هم افزایش نرخ سپرده هاي بلندمدت 

رخ داده است.
منصور اصغري، مدیر سبد شركت سبدگردان آسمان در 
این باره مي گوید: افزایش نرخ بهره بین بانکي و به دنبال 
آن افزایش نرخ بازده اوراق بــا درآمد ثابت، همچنین 
افزایش نرخ بهره سپرده هاي بانکي در ساده ترین حالت 
به كاهش نسبت قیمت به درآمد انتظاري بازار منجر 
مي شود. او توضیح مي دهد: وقتي چشم انداز تورمي با 
بازده اوراق بدون ریسك، اختالف معني  داري نداشته 
باشد، بســیاري از ســرمایه گذاران حاضر به پذیرش 
ریسك سرمایه گذاراي در بازار سرمایه نیستند و كسب 
بازده بدون ریسك از طریق سرمایه گذاري در اوراق را 

ترجیح مي  دهند.
به گفته او ایــن موضوع جریان نقدینگي را به ســمت 
اوراق بدهي سوق مي دهد و بازار ســرمایه را در ركود 
قرار مي دهد؛ البته یك نکته را باید به سرمایه گذاران در 
اوراق یادآور شد كه این افراد پیوسته در معرض ریسك 

افزایش تورم قرار دارند.

اثر مذاكرات هسته اي
در كنار نوسان هاي قیمت دالر یکي دیگر از موضوعاتي 
كه ریسك بازار ســهام را افزایش داده است نامشخص 
بودن آینده مذاكرات هســته اي اســت. زیرا سرانجام 
مذاكرات هسته اي مي تواند بر كاهش یا تشدید تحریم 
اثر بگذارد، این موضوع مي تواند درآمد شــركت هاي 
بورس، به ویژه شركت هاي صادرات محور را كه بخش 
بزرگي از بازار را در اختیار دارند، تحت تأثیر قرار دهد. 
امیر تقي خان تجریشي در این باره مي گوید: نخستین 
عامل نوسان بازار سرمایه را مي توان چشم انداز مذاكرات 
هسته اي دانست كه نظرات متفاوتي نسبت به آن وجود 
دارد. رئیس هیأت مدیره بورس تهران اضافه مي كند: 
آنچه مهم است رویکرد منطقي سیاست خارجي ایران 
نسبت به مذاكرات اســت كه مي تواند در كنار تقویت 
قــدرت ژئوپلتیك ایران در منطقــه، كفه خوش بیني 
به نتایج سیاست خارجي را ســنگین كند. این عامل 
مي تواند پیام آور رونــدي آرامش بخش و متعادل براي 

بازار سرمایه نیز باشد.

ابهام در سياست هاي اقتصادي
دولت ســیزدهم از زمان آغاز به كارش برنامه متنوع 
اقتصادي را در پیش گرفته، با ایــن حال هنوز به طور 
دقیق سیاست هاي اقتصادي دولت شفاف نیست. این 
موضوع ابهام هاي زیادي براي بازار سرمایه ایجاد كرده 
اســت، به ویژه آنکه انتخاب رئیــس كل بانك مركزي 
به عنوان یکي از مهم ترین نهاد هاي اقتصادي با تأخیر 

زیادي انجام شد.
بهروز زارع، كارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه فعال 
سیاست هاي بانك مركزي شــفاف نیست و مشخص 
نیست آیا بانك مركزي سیاست هاي انقباضي را دنبال 
خواهد كرد یا خیر، توضیح مي دهــد: با تغییر دولت، 
بسیاري از سیاســت هاي اقتصادي دولت مبهم است. 
براي مثال در دو  ماه گذشــته مرتــب در مورد تثبیت 
قیمت ها اظهارنظر شــده و هم اكنــون صنایع فلزي، 
پتروشیمي و حتي شركت هاي فعال در بخش مسکن 
در مورد موضوع تثبیت قیمت با ابهام مواجه هســتند 
و ســرمایه گذاران ترجیح مي دهند تا شفاف تر شدن 
شرایط محتاطانه تر عمل كنند. به گفته او طبیعي است 
كه بازار سرمایه حركت  با ثباتي نداشته باشد و به نوعي 
درجا بزند. او همچنین به عامل ترس در بازار سهام اشاره 
مي كند و مي گوید: به دلیل نزول هاي سال گذشته بازار 
سهام با ترس مواجه است و این ترس هنوز مجال رشد 

را به بازار نداده است.

چشم انداز بازار خودروهای داخلی 
در نيمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟ 

اگر منظورتان بررسي احتماالت كاهش یا تثبیت 
قیمت خودرو در بازار است، باید گفت تحقق این 
هدف بیش از هر عامل درون بخشی، متاثر از بهبود 
فاكتورهای اقتصاد كالن اســت؛ یعنی باید ابتدا 
دولت با بهبود شرایط اقتصاد كالن، تورم را كنترل 
كند تا زمینه كاهش هزینه تمام شده تولید و تثبیت 
یا كاهش قیمت در بازار همه اقالم كاالیی ازجمله 
خودرو فراهم شود. باید توجه داشت كه نرخ تورم با 
زور و دستور كاهش نمی یابد؛ مثال وقتی مسئوالن 
از كاهش 10درصدی نرخ برخی انواع شیر و لبنیات 
خبر می دهند، باید در نظر گرفت كه نرخ خوراک 
دام، عامل اصلی در تعیین هزینه تمام شده تولید 
و قیمت شیر و لبنیات اســت و نمی توان به دام ها 
دستور داد تا علوفه كمتری بخورند. باید بپذیریم 
كه اقتصاد دستورپذیر نیست و با تداوم روند كنونی 
اقتصاد ایــران همچنان نرخ تــورم رو به افزایش 
خواهد بود. هنوز نمی دانیــم دولت و مجلس چه 
برنامه ای برای جبران كسری بودجه دارند. با این 
شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال 1400 همچنان 
متورم خواهــد بود و قیمت همــه كاالها از جمله 
خودرو 20 تا 25 درصد در نیمه دوم امسال افزایش 
می یابد. با تداوم شرایط كنونی اقتصادی قیمت پژو 
206 تیپ2 تا پایان امسال به 300میلیون تومان 
افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت برای مهار 
تورم كاری انجام دهد. راه دیگر برای اینکه دولت به 
طور موقت،  قدرت تورم بخشی خودرو را بگیرد، آن 
است كه عرضه خودرو را افزایش دهد، اما با توجه 
به شرایط تولید، یکی از راه های تحقق این هدف، 
واردات خودروســت كه اكنون بــا مخالفت های 

بسیاری مواجه شده است.  
یعنی با وجود احتمال حذف شورای 
رقابت از فرایند قيمت گذاری، امکان رشد توليد 

و عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد؟
در شرایط كنونی حتی رشــد تولید خودروهای 
داخلی نیز تورم زاست؛ زیرا خودروسازان با استفاده 
از تسهیالت بانکی و زیان دهی نسبت به رشد تولید 
خودرو اقدام می كنند. وقتی تولیدكننده ای با وجود 
شناسایي زیان، تولید را افزایش می دهد به معنای 
آن است كه نقدینگی را از شــبکه بانکی خارج و 
در بخش تولید خودرو حبــس می كند. این زیان 
و كسری نقدینگی شــركت ها به رشد تورم منجر 
خواهد شد. از سوی دیگر رها كردن قیمت گذاری 
دستوری خودرو تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ 
زیرا وقتی یك میلیون نفر به طمع كســب ســود 
حاصل از اختالف بین قیمت كارخانه و بازار برای 
خرید خودرو پیش ثبت نام كرده اند، با آزادسازی 
قیمت خودرو، چه كسي پاسخ این افراد را خواهد 
داد. اگر همه مشتریان خودرو مشمول قیمت های 
جدید شوند، عده زیادی از آنها قادر به پرداخت وجه 
خرید خودرو نخواهند بود؛ در صورتی كه اعالم شود 
تحویل خودرو به این گونــه افراد بر مبنای قیمت 
زمان ثبت نام صورت گیرد نیز خودروسازان از پیش 
ثبت نام خودرو خودداری می كنند. احتماال دولت 
جدید قیمت گــذاری خودروهای داخلی را حذف 
خواهد كرد، اما این كار تبعاتی به دنبال دارد. اكنون 
در زمینه فروش و پیش فروش خودروهای داخلی 
در وسط بحرانی عجیب قرار گرفته ایم و اینکه برای 
خروج از این بحران باید چــه كاری انجام دهیم، 

فرایندی مبهم و پیچیده است.
آیا این امکان وجود ندارد كه قيمت 
خودروهای كم تيراژ با رشد 50درصدی توليد 
آزاد شود تا ضمن جبران زیان خودروسازان، از 

افزایش قيمت سایر خودروها جلوگيری شود؟
تعیین قیمــت خودروهای مونتــاژی و كم تیراژ 
هم اكنون نیز آزاد است و خودروهای رده قیمتی 
باالتر از شــاهین و تارا و حتی نیســان آبی نیز از 
مدت ها پیــش به دلیل پیشــی گرفتــن عرضه 

خودروســازان از نیاز بازار و كاهش قیمت حاشیه 
بازار این خودروها از نرخ مصوب شــورای رقابت، 
مشمول قیمت گذاری شــورای رقابت نیست، اما 
اینکه آزادســازی قیمت این خودروها به رشــد 
50 درصدی تیراژشــان منوط شــود نیز اجرایی 
نیست؛ زیرا مشخص نیســت نقدینگی موردنیاز 
برای این رشد تولید باید چگونه تامین شود. رشد 
50درصدی عرضه خودرو در بازار نیازمند تامین 
نقدینگی حداقل 100 تا 150هزار میلیارد تومانی 
است كه مشخص نیست این نقدینگی باید از كجا و 

چگونه تامین شود. 
با این شرایط هدفگذاری وزیر صنعت 
برای توليد 3ميليون دستگاه خودرو تا چه حد 

محقق خواهد شد؟
 تاكنون برنامه ای برای كاهش قیمت و رشد عرضه 
خودرو ارائه نشده است. تنها حالتی كه مسئوالن 
می توانند با آزادسازی قیمت خودرو و رشد عرضه 
با تبعات اجتماعی مواجه نشوند، آن است كه مبلغ 
پیش پرداخت مشتریان برای خرید خودرو را به نرخ 
روز  و بقیه قیمت خودرو را هم به نرخ روز محاسبه 
كنند كه باز هم مشــکالتی را ایجاد خواهد كرد یا 
اینکه این مبلغ پیش پرداخت را به صورت اقساط 
بدهی خودروسازان از طریق نظام بانکی به حساب 
مردم منتقل كنند تا بدهی خودروسازان كاهش 
یابد و در كنار آن باید واردات خودرو را آزاد كنند. 
این مشکالت نه تنها در حوزه خودرو، بلکه در سایر 
حوزه ها نیز وجود دارد. باید بپذیریم راه حل فوری 
برای رفع مشــکالت كالن 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 كه این اقدامات هنوز انجام نشده 
است. تا زمانی كه مشــکالت كالن اقتصادی حل 
نشود، نمی توان انتظار رفع مشکالت بازار خودرو 
را داشت؛ زیرا ریشه تورم تولیدكننده نیست. قبال 
برای واردات مواد اولیه خــودرو با 10درصد مبلغ 
ال سی باز می شد و خودروساز یك سال بعد از تولید 
بقیه پول را پرداخت می كرد، اما اكنون یك ســال 
قبل از تولید این پول را می پــردازد و باید حداقل 
نقدینگی موردنیاز تولید خــودرو در دوره 6ماهه 
تامین شــود؛ زیرا  تولید یك ونیم میلیون دستگاه 
خودرو با متوسط ارزش 200میلیون تومان نیازمند 
100 تا 150هزار میلیارد تومان و تولید  3میلیون 
دســتگاه خودرو نیازمند 300هزار میلیارد تومان 
نقدینگی است و مشخص نیســت این پول باید از 

كجا تامین شود تا به رشد تورم منجر نشود. 
با توجه به سرنوشت طرح واردات 
خودرو، چشم انداز بازار خودروهای وارداتی در 

نيمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
با مشکالتی كه برای تصویب و اجرای طرح واردات 
خودرو ایجاد شــده اكنون نه تنها قیمت بازار این 
خودروها در حال بازگشــت به قیمت های قبلی 
است، بلکه حتی شــاهد افزایش چندین میلیون 
تومانی قیمت برخی خودروهای خارجی هستیم. 
اگر دولت واردات خودرو را آزاد كند به دلیل درآمد 
ارزی و ریالی كه به دســت مــی آورد، تورم كمتر 
افزایش می یابد؛ زیرا وقتی پولی وجود ندارد و ناچار 
به خلق و چاپ پول هستیم نســبت به زمانی كه 
كاالی قاچاق ناپذیر با پرداخت تعرفه وارد كشــور 
می شود، نرخ تورم بیشــتر افزایش می یابد. با این 
شــرایط، حتی در صورت تصویب طــرح واردات 
خودرو در مجلس نیز در صورتــی كه این طرح با  
آیین نامه ای معقول اجرایی شود در بهترین حالت 
می تواند تا 3 سال 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 می تواند اثر روانی در بازار داشته 
باشد و حجم معامالت خودرو به صفر می رسد، ولي 
قیمت خودروهای داخلی تعدیل و نرخ خودروهای 

وارداتی تثبیت خواهد شد.

شاخص كل بورس تهران دیروز همگام با بازگشت قیمت دالربه كانال 27هزار تومان با افتي سنگین مواجه شد

احتمال افزایش 25درصدی قیمت خودرو تا شب عید بازار خودرو در نيمه دوم امسال نزول دالري بورس
به كدام سو مي رود؟

فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري: با تداوم شرایط كنونی 
قیمت پژو 206 تیپ2 تا پایان امسال به 300میلیون تومان افزایش می یابد

همزمان با نوسان نرخ ارز قيمت خودروهای داخلی و  و خودر
وارداتی نيز در مسير صعود قرار گرفته، در این ميان 
ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس برای آزادسازي 
واردات خودرو  هم مزید بر علت شده است. بازگشت نرخ بازار پراید 
111 به محدوده 155 ميليون تومان یا رشــد تا یک ميليارد تومانی 
برخی خودروهای لوكس خارجی در 3هفته گذشته نمایي از شرایط 
كنوني بازار خودروست. این در شرایطی است كه وزیر جدید صنعت 

از رونمایی طرحی برای ساماندهی بازار و هدفگذاری افزایش تيراژ توليد خودروهای داخلی به ساالنه 
3ميليون دستگاه خبر داده است. با فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد چشم انداز توليد و 

بازار خودرو در 6ماهه دوم امسال گفت و گو كرده ایم.

 افزایش گام به گام قيمت
آالیش های گوشتی

نرخ جگر گوسفندی به 180  هزار تومان رسید

قیمت برخی آالیش های گوشتی گوسفندی و گوساله  تره  بار
در میادین افزایش یافت. به گزارش همشهری، نرخنامه 
جدید سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، 
كه از 10 مهرماه مبنای قیمت گذاری آالیش های گوشتی در میادین 
میوه و تره بار است، نشــان می دهد قیمت دل و قلوه و جگر سیاه بین 
5 تا 10 درصد در مهرماه افزایش یافته اســت. بر این اســاس قیمت 
هركیلوگرم دل و قلوه گوسفندی بسته بندی  در غرفه های محصوالت 
پروتئینی میادین میوه و تره بار با 10 درصد افزایش، از 165 هزار تومان 
به 180 هزار تومان رســیده و هر كیلوگرم جگر سیاه گوسفندی نیز 

همین میزان افزایش قیمت داشته است. 
دل و قلوه و جگر سیاه گوساله هم در مهرماه افزایش قیمت داشته كه 
البته این افزایش قیمت در مقایسه با آالیش های گوسفندی كمتر بوده 
است. هر كیلوگرم دل و قلوه گوساله كه شهریورماه 109 هزارتومان 
قیمت داشــت، در نرخنامه مهرماه با 5 درصد رشد قیمت 115 هزار 
تومان قیمت خورده است. جگر ســیاه هم به همین میزان افزایش 
قیمت داشته اســت. قیمت آالیش ها به صورت بسته بندی، اندكی 
كمتر از فله ای هاست 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 می دهد دیگر اقالم این محصوالت در مهرماه تغییر 
قیمتی نداشته اند. بیشتر اقالم آالیش های گوسفندی و گوساله در 
شهریور هم تغییر قیمت نداشتند و نرخ آنها در مقایسه با خرداد ماه 
افزایش یا كاهش نداشــت، حتی برخی از اقالم با تغییری جزئی در 
شهریور ارزان  شدند. در مهرماه از كاهش قیمت خبری نبوده اما قیمت 

بیشتر آالیش های گوسفندی و گوساله تثبیت شده است.
كله پاچه جزو اقالمی است كه قیمت بسیار باالیی دارد و  یك دست 
كامل آن با وجود افزایش قیمت گوشت در ماه های اخیر، فعال گران تر 
نشده است. نیم دســت كله پاچه در میادین در حال حاضر 86 هزار 
تومان قیمت خورده است. قیمت نوع درجه یك این محصول در سطح 

شهر برای هر نیم دست 90 تا 100 هزار تومان است.

قیمت انواع آالیش گوسفندی و گوساله در میادین میوه و تره بار تهران

 خردادمشخصاتنام محصول 
کیلو- تومان

 شهریور
کیلو- تومان

 مهر
کیلو- تومان

۳۶۸.۰۰۰۶۸.۰۰۰۶۸.۰۰۰ عدد- بسته بندی مغز گوسفندی
۳۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰ عدد- بسته بندی زبان گوسفندی
۴۵۶.۰۰۰۵۶.۰۰۰۵۶.۰۰۰ عددی- بسته بندی پاچه گوسفندی

۱۷۶.۰۰۰۱۶۵.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰بسته بندی دل و قلوه گوسفندی
۱۷۶.۰۰۰۱۶۵.۰۰۰۱۸۰.۰۰۰بسته بندی جگر سیاه گوسفندی

۹۸.۰۰۰۹۸.۰۰۰۹۸.۰۰۰بسته بندی زبان گوساله 
۳۳.۰۰۰۳۳.۰۰۰۳۳.۰۰۰بسته بندی سیراب و شیردان گوساله

۱۰۹.۰۰۰۱۰۹.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰بسته بندی جگر سیاه گوساله
۱۰۹.۰۰۰۱۰۹.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰بسته بندی دل و قلوه گوساله

۸۷.۰۰۰۸۶.۰۰۰۸۶.۰۰۰نیم دستکله پاچه گوسفندی
۳۶.۰۰۰۳۶.۰۰۰۳۶.۰۰۰دست کاملسیراب و شیردان گوسفندی

۳۱.۰۰۰2۹.۰۰۰2۹.۰۰۰بدون مغز و زبانکله گوسفندی
۳۵.۰۰۰۳۵.۰۰۰۳۵.۰۰۰بسته بندی  هرعددمغز گوساله

۱۶۶.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰۱۷۰.۰۰۰بسته بندی جگر سیاه گوسفندی
۱۱۵.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰۱۱۰.۰۰۰دست کامل- بسته بندی دل و جگر گوسفندی
۱۶۶.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰۱۷۰.۰۰۰بسته بندی دل و قلوه گوسفندی
۱۵۰.۰۰۰۱2۰.۰۰۰۱2۰.۰۰۰بسته بندی جگر سفید گوسفندی

۹۷.۰۰۰۹۹.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰بسته بندی دل و قلوه گوساله
۹۷.۰۰۰۹۹.۰۰۰۱۰۵.۰۰۰بسته بندی جگر سیاه گوساله

پیش بیني مدیرعامل اتحادیه تعاوني ماهیان  بازار
سردابي، مبني بر رسیدن قیمت ماهي قزل آال 
به 120هــزار تومان، باعــث افزایش نگراني 
مصرف كنندگاني شــده كه با خرید این ماهي با قیمت به 
نسبت مناسب، توانسته بودند آبزیان را تا حدودي در سبد 
غذایي خود حفظ كنند. در 2  ماه اخیر قیمت ماهي قزل اال 
بیش از دوبرابر شــده و از حدود 45هــزار تومان به حدود 
90هزار تومان رســیده اســت. آرش نبي زاده، مدیرعامل 
اتحادیه تعاوني ماهیان سردابي در گفت وگو با خبرگزاري ها، 
افزایش هزینه تولید و خشکسالي را عامل گراني هاي اخیر 
اعالم كرده است. به گفته او تولید امسال قزل آال با افت حداقل 

20هزار تني به 110 تا 120هزار تن مي رسد.
 

افت توليد و رشد قيمت متناسب نيست
 بازرس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران، گراني 
اخیر ماهي قزل آال را ناشي از سودجویي افرادي دانست كه 
ماهي هاي پرمصــرف را ارزان از تولید كننده مي خرند و به 
قیمت دلخواه مي فروشند. فخرالدین احمدي در گفت وگو با 
همشهري با بیان اینکه ماهي قزل آال به دلیل تیغ كم و قیمت 
مناسب، همیشه از ماهي هاي محبوب و پرمصرف ایران بوده 
است، افزود: در 2 ماه اخیر، قیمت قزل آال در بازار دوبرابر شده 
و این افزایش قیمت، دست بسیاري از مصرف كنندگان را از 
این ماهي پرتقاضا كوتاه كرده است. او با اشاره به اینکه افت 
تولید نمي تواند دلیل این حد از گراني باشد، افزود: قزل آال 
ماهي سردابي است كه عمده تولید آن در محیط هاي بسته و 
به  دور از عوامل طبیعي تأثیرگذار بر تولید ماهي هاي دریایي 
صورت مي گیرد، در نتیجه خشکسالي و دیگر عوامل طبیعي 
نمي تواند تأثیر چشمگیري در تولید آن داشته باشد. او با بیان 

اینکه تولید این ماهي نهایتا 10درصد نسبت به سال گذشته 
كمتر شده، گراني كنوني را ناشي از عاملي غیر از افت تولید 
دانست و گفت: قیمت این ماهي در كمتر از 2 ماه از 40 تا 50 

هزار تومان به 88 هزار تومان رسیده است.

توزیع انحصاري و فاجعه در بازار ماهي
بازرس و مدیر بخش آبزیان اتحادیه فروشــندگان پرنده و 
ماهي تهران، انحصار در توزیع قزل آال را باعث افزایش شدید 
قیمت ها در بازار ماهي دانست كه باعث محرومیت بسیاري 
از اقشار از خرید ماهي شده است. به  گفته این مقام صنفي 
عده اي كه انحصار بازار قزل آال را در دست دارند بازار این ماهي 
را با كم و زیاد كردن میزان عرضه كنترل مي كنند و از آنجا كه 
بازار تابع عرضه و تقاضاست قیمت با كاهش عرضه به دلخواه 
این افراد تغییر مي كند. احمدي وضع بازار ماهي را تحت تأثیر 
این شرایط، فاجعه بار توصیف و اضافه كرد: گراني قزل آال بر 
قیمت دیگر ماهي ها هم تأثیر گذاشــته و بیشتر ماهي هاي 
پرمصرف مثل شیر، شوریده و حتي ماهي  هاي گرمابي هم 

افزایش قیمت داشته اند.

 نایاب شدن قزل آال در ميادین تره  بار 
قیمت مناسب تر محصوالت پروتئیني مثل گوشت، مرغ و 
ماهي در میادین میوه  و  تره بار نسبت به بازار و فروشگاه هاي 
سطح شهر بسیاري از اقشار را براي تهیه این مواد به میادین 
مي كشاند كه با وجود شلوغي و صف هاي اغلب طوالني در 
این مراكز خرید، بتوانند از امتیاز ارزان تر بودن كاال ســود 
ببرند، اما گراني اخیر قزل  آال این ماهي را در میادین میوه و 
تره بار هم نایاب كرده و مدت هاست در میادیني كه غرفه هاي 
آبزیان دارند، خبري از این ماهي نیست. البته این ماهي در 

نرخنامه  میادین 78هزار تومان قیمت خــورده، اما عرضه 
قزل آال در این مراكز خرید، نه با این قیمت و نه با قیمت باالتر، 

صورت نمي گیرد.

ریزش 40درصدي خریداران بازار ماهي
در سال هاي اخیر بسیاری از مصرف كنندگان آبزیان به دلیل 
گراني این محصوالت، ماهي را از ســبد خرید خود حذف 
كرده اند و به مصــرف مرغ روي آورده اند. قــزل آال از جمله 
ماهي هایي بود كه به دلیل قیمت به نسبت مناسب خود در 
مقایسه با ماهي سفید و ماهي هاي جنوب، تا حدودي توانسته 
بود طرفداران خود را حفظ كند، اما گراني هاي اخیر دست 
عده بیشتري از مصرف كنندگان را از بازار ماهي كوتاه خواهد 
كرد. به گفته بازرس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران، 
در یك سال اخیر بازار ماهي حداقل 40درصد از خریداران 
خود را از دســت داده و این افراد به طور كلــي آبزیان را از 
سفره هاي خود حذف كرده اند. احمدي در توضیح این افت 

مصرف گفت: االن ماهي شیر در بازار كیلویي 160هزار تومان 
است كه وقتي با حذف ضایعات به دست مصرف كننده برسد 
به كیلویي 250هزار تومان مي رســد و این قیمتي است كه 
هركسي توان خرید آن را ندارد. به گفته احمدي، پارسال در 
این فصل انواع ماهي ها با قیمت مناسب در بازار وجود داشت 
و مشتري بازار هم مطلوب بود، اما امسال گراني باعث شده 
خریداري در بازار ماهي نباشد. این مقام صنفي در پیش بیني 
بازار ماهي تا پایان سال گفت: با قیمت هاي كنوني، مصرف 

باز هم كاهشي خواهد بود. 
گران ترین ماهي بازار هم اكنون شــیر و شــوریده است كه 
قیمتي حدود 160هزار تومان دارد؛ البته این قیمت براي هر 
كیلو ماهي پاک نشده است و قیمت ماهي هاي قطعه شده 
و پاک شده حداقل 100هزار تومان بیشتر است. ارزان ترین 
ماهي ها نیز ماهي هاي گرمابي مثل ماهي هاي آزاد پرورشي 
هســتند كه هر كیلو از آنها به صورت كامل و پاک نشــده، 

25هزار تومان قیمت دارد.

قيمت ماهي قزل آال دوبرابر شد
 به گفته بازرس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران، بازار ماهي در یك سال 

اخیر 40درصد از خریداران خود را از دست داده است
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سالمت پيگيري

استمرار وضعيت قرمز در 7شهر غربي
آخرین رنگ بندي كرونایي شهرها نشان مي دهد با عبور كشور 
از قله پيك پنجم و نزولي شدن روند بســتري، اكثر مناطق از 
وضعيت قرمز خارج شده اند. اكنون 108شهرستان در وضعيت 
نارنجي، 24۷شهرســتان در وضعيت زرد و 8۵شهرستان در 
وضعيت آبي قرار گرفته اند و ۷شهرستان سردشت و مهاباد در 
آذربایجان غربي، سنندج و مریوان در كردستان و پاوه، جوانرود 
و سرپل ذهاب در كرمانشاه هنوز در وضعيت قرمز هستند؛ دليل 
قرمزماندن این مناطق، ورود دیرتر به موج پنجم اعالم شده، اما 
براي عادي شدن شرایط در آنها و جلوگيري از سرایت بحران به 

دیگر شهرهاي كشور باید توجه بيشتري  به آنها صورت گيرد.

عادي انگاري؛ معضل كردستان
وضعيت در كردســتان هنوز هم بحراني است. به گفته فرزین 
رضاعي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي كردستان در شبانه روز 
گذشته 306بيمار جدید مبتال به كرونا در این استان شناسایي 
شده اند. هم اكنون 919بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان هاي 
 اســتان بســتري اند كه از این تعداد ۵۷3 بيمــار مربوط به

سنندج هستند.
معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي كردستان درباره 
وضعيت فعلي شهرهاي قرمز اســتان به همشهري مي گوید: 
خوشــبختانه ميزان تســت هایي كه هر روز گرفته مي شود 
بسيار زیاد اســت. به همين دليل بيماران به سرعت شناسایي 
و درصورت لزوم بستري مي شــوند. شاهد این مدعا هم ميزان 
اندك مرگ ومير بيماران كرونایي اســت كه از متوسط روزانه 

۷نفر بيشتر نمي شود.
ابراهيم قادري، با بيان اینکه یکي از مشکالت مهم استان درصد 
پایين رعایت پروتکل هاست، اظهار مي  كند: هم اكنون مریوان 
سومين و سنندج چهارمين پيك خود را پشت سر مي گذارند 
و با وجود این، توجه به رعایت پروتکل ها كم شده است و عزا و 
عروسي و مهماني به وفور برگزار مي شود. معموال یك نفر ناقل 
كه در مراسمي حضور دارد اعضاي خانواده را بيمار مي كند و به 

همين دليل گسترش بيماري به شکل خانوادگي است.
وي پایين بودن ميزان مرگ وميــر را از دالیل دیگر بي توجهي 
شهروندان به رعایت مسائل بهداشتي مي داند و مي گوید: مردم 
تصور مي كنند كشندگي كرونا كم شــده و نيازي   به رعایت 
پروتکل ها یا تزریق واكســن ندارند درحالي كه كرونا عوارض 
ســختي ایجاد مي كند و نباید به همين راحتــي ابتالي آن را 
پذیرفت. مردم بعضي شهرها اقبالي به واكسن نشان نمي دهند و 
ما با وجود داشتن ظرفيت واكسيناسيون گسترده در روز تعداد 

كمي واكسن تزریق مي كنيم.

ادامه وضعيت قرمز در آذربايجان غربي
در آذربایجان غربي هم شــرایط مانند كردستان است، مهاباد 
و سردشــت هنوز قرمز كرونایي هســتند و آمار ابتال در آنها 
هنوز باالست. هم اكنون در این استان 82۵نفر بستري قطعي 
كرونایي وجود دارد. هر روز هم بيماران جدیدي به این تعداد 

اضافه مي شود.
به گفته جواد آقازاده، رئيس دانشــگاه علوم پزشکي و خدمات 
بهداشتي درماني آذربایجان غربي در 24ساعت گذشته 20نفر 
در استان بر اثر كرونا فوت كرده اند كه این رقم همچنان باالست.
رئيس كارگروه اطالع رساني ستاد دانشــگاهي مقابله با كرونا 
در آذربایجان غربي درباره وضعيت این اســتان به همشهري 
مي گوید: باید وضعيت كرونا در یك شــهر را مستقل بررسي 
كرد؛ زیرا پيکي كه در یك شــهر وجود دارد با توجه به ميزان 
واكسيناسيون و رعایت پروتکل ها با شهر دیگر در یك استان 

متفاوت است.
علي احمد آقاپور، مي افزاید: هم اكنون سردشت به دليل پایين 
بودن ميزان واكسيناســيون هنوز قرمز مانده و در مهاباد هم 
یکي از دالیل اصلي قرمز ماندن شهر، فعال بودن بازار و افزایش 
خرید و فروش و مانند این هاست. با این حال همچنان معتقدیم 
به دليل دیرتر شروع شدن موج پنجم در استان هاي غربي، این 

بخش از كشور دیرتر به قله پيك رسيده  است.

كرمانشاه نگران
براســاس رنگ بندي جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکي، شهرســتان كرمانشــاه پس از ۷۷روز به وضعيت 
نارنجي كرونایي تغيير وضعيت داده اســت؛ با این حال هنوز 
شهرستان هاي پاوه، جوانرود و سرپل ذهاب در وضعيت قرمز 

كرونایي قرار دارند.
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه، با توجه به پایان 
یافتن ماه صفر، نگران شروع موج جدید عروسي ها و دورهمي ها 
و درپي آن اوج گيري دوباره كرونا در استان هستيم. تجمعات 

عامل مهمي در شيوع بيماري كرونا محسوب مي شود. 
 برگزاري این مراســم مي تواند آتش كرونا را دوباره در استان

شعله ور كند. محمودرضا مرادي با اشاره به سير كاهشي كرونا در 
استان، مي  افزاید: احتمال بروز پيك ششم كرونا در آبان وجود 
دارد و طبيعتا با بروز این موج، استان هم گرفتار خواهد شد و 

همه باید از امروز هوشيار باشند.

    
اردبيل، تهران، البرز، بوشهر و بعضي دیگر از استان ها اكنون در 
حال بهبود مداوم هستند، اما ادامه شرایط بحراني استان هاي 
غربي و قریب الوقوع بودن موج ششم كرونا آن قدر نگران كننده 

است كه باید مراقب بود فاجعه دیگري رخ ندهد.

حميده پازوكي 
خبرنگار

»انديكا« روي خط زلزله
 در ۵ روز گذشــته در حالي چند زمين لرزه در شهرســتان اندیکا در شمال شرق 
خوزستان رخ داد كه اهالي روســتاهاي زلزله زده از امدادرساني گله مند هستند. 
نخســتين زلزله 12مهر با قدرت ۵.۷ ریشتر در مرز خوزســتان و چهارمحال و 
بختياري در شهرستان اندیکا و چلگرد به وقوع پيوست كه خسارت هایي به دنبال 
داشــت. پس از آن 1۵مهر زمين لرزه اي با قدرت 4ریشتر این شهرستان را لرزاند. 
در روز شنبه 1۷مهر نيز در ساعت 2:46زمين لرزه اي با قدرت ۵ریشتر و در ساعت 
9:2۵ زلزله دیگري با قدرت 4.6ریشــتر در این شهرستان رخ داد كه موجب شد 

خوزستان به حالت آماده باش درآید.
مدیركل مدیریت بحران استانداري خوزستان به همشهري مي گوید: زمين لرزه در 
روزهاي 12 و 1۷مهر در شهرستان اندیکا موجب آسيب به روستاها، مراكز آموزشي، 
راه ها و مراكز درماني این شهرستان شــد. در زلزله هایي كه رخ داد خوشبختانه 
تلفات جاني گزارش نشده، اما 1۷نفر در نخستين زلزله و 2نفر در زلزله دیروز دچار 

مصدوميت  شده و به  صورت سرپایي مداوا شده اند.
شــهاب صدیقي با بيان اینکه اندیکا به  عنوان یکي از محروم ترین شهرستان هاي 
كشور ۵9۵ روستا و 2400كيلومتر وسعت دارد و 90درصد جمعيت آن در روستاها 
زندگي مي كنند،  مي افزاید: پراكندگي و صعب العبور بودن راه ها یکي از مشکالت 
امدادرساني در این شهرستان است. همه روستاهاي بخش چلو در معرض زلزله بوده 
و آسيب دیده اند كه البته به معني تخریب كامل نيست. براساس ارزیابي هایي كه 
تاكنون هالل احمر انجام داده، 80درصد از 13۵روستاي این بخش ارزیابي شده 
كه 460واحد مسکوني روستایي به شدت آســيب دیده و نيازمند بازسازي كامل 
تشخيص داده شدند. همچنين طبق گزارش سازمان نوسازي مدارس، 12مدرسه 
تخریب و غيرقابل استفاده شده و نياز به بازسازي دارد. به دليل ریزش كوه بسياري 
از راه ها مسدود شده بود كه هم اكنون همه مسيرهاي اصلي و بخشي از مسيرهاي 
روستایي بازگشایي شده و ایمن سازي مسيرها در حال انجام است. ارزیابي مناطق 

زلزله دیده همچنان در حال انجام است و تا روز سه شنبه ادامه دارد.
وي با تأكيد بر اینکه این زمين لرزه ها در شهرســتان هاي اللي، مسجدســليمان 
و ایذه نيز تأثير داشــت و لرزش ها حتي تا شــهرهاي جنوبي و اهواز هم احساس 
 شــد، اظهار مي كند:  هالل احمر در حال امدادرساني و اســکان موقت در مناطق
آسيب دیده است و 280خانوار تحت پوشش گروه هاي امدادي قرار گرفتند. تعدادي 
از گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد نيز در منطقه حضور یافتند كه تعداد 

آنها در حال افزایش است.

در انتظار امداد
شهرســتان اندیکا با جمعيت حدود 80هزار نفر در كوهستان زاگرس واقع شده 
و جزو 31شهرستان محروم كشــور معرفي شده است. بيشــترین جمعيت این 

شهرستان روستایيان و عشایر هستند.
عضو شــوراي روســتاهاي منطقه »كمفه« در گفت وگو با همشــهري از نحوه 
خدمات رساني به روستاهاي زلزله زده انتقاد مي كند و مي گوید: به رغم سركشي 
 برخي مسئوالن اما با گذشــت چند روز از وقوع نخســتين زمين لرزه، هيچ گونه

خدمات رساني به مردم روستاها صورت نگرفته است. تاكنون چادر براي اسکان و 
مواد غذایي و آب آشاميدني براي مردم این روستاها ارسال نشده است.

قدرت اهلل حســنوند با بيان اینکه 100درصد خانه هاي روستاهاي منطقه كمفه 
شامل ۵ روستا با 12۵خانوار )۷۵0نفر جمعيت( در زلزله چند روز پيش تخریب 
شده و بسياري از دام هاي روستایيان تلف شدند، مي افزاید: همچنين جاده خاكي 
روستایي مسدود شده است. فرماندار و برخي مسئوالن از این منطقه بازدید كردند 
و وعده دادند كه مشکالت مردم را حل كنند، اما هيچ خدمات رساني و امدادرساني 
و كمکي صورت نگرفت. این روستاها آب لوله كشي ندارند، پيش از این هفته اي 3روز 
تانکر آبرساني امور عشایر به منطقه مي آمد، اما بعد از زلزله این تانکر هم نيامده و 

مردم بدون آب مانده اند.
وي نبود آب آشــاميدني و جاده دسترسي را مهم ترین مشــکل اهالي روستاها 
مي داند و ادامه مي دهد: خانه هاي این روستاها از چوب و گل و سنگ ساخته شده 
كه اســتحکام ندارند. ســال98 نيز زمين لرزه موجب تخریب بسياري از خانه ها 
 شده بود، اما با وجود اینکه گزارش دادیم، هيچ كمکي به مردم نشد و مردم بدون 

امکانات ماندند.

نادره وائلي زاده 
خبرنگار

در حال حاضــر عمق خليج 
گرگان كه در برخی نقاط به 
حداكثر 4متر می رسيد به یك 

و نيم متر كاهش یافته است

وقــوع ريزگــرد يكي از 
مشكالت تكراري 20سال گزارش

گذشــته در جنوب كشور 
بوده است كه با افزايش مناطق بياباني و 
خشكي تاالب هاي وسيع اين منطقه مانند 
هورالعظيم و جازموريان هر سال افزايش 
مي يابد. اما ريزگردها در شمال كشور، 
پديده جديدتري هســتند به طوري كه 
وقوع آنها براي شــهروندان كرانه هاي 
شمالي و حتی می توان گفت مردم كل 
كشور غيرقابل تصور بود. گرچه بخش 
زيادي از ريزگردهاي شمال كشور با منشا 
صحراي قره قوم تركمنستان، بزرگ ترين 
صحراي شني جهان در مناطق شمالي 
گلستان ديده مي شوند، اما مازندران و 
گيالن هم از اين پديده در امان نيستند. 
آنچه نگراني از وقوع ريزگردهاي شمال را 
تشديد مي كند، افزايش ميزان خشكي و 
مناطق بياباني در اين خطه به ظاهر سبز 
كشور است؛ بنابر اعالم سازمان حفاظت 
از جنگل ها طــي 4دهــه اخير حجم 
جنگل ها 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 پهنه هاي 
وسيع آبي مانند 30درصد خليج گرگان، 
تاالب انزلي و بخش وســيعي از تاالب 
ميانكاله به واسطه خشكي خليج گرگان 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 كانون  هايي با احتمــال باالي وقوع 
ريزگرد، زندگي در ايــن مجتمع هاي 
زيستي شمال را در آستانه خطر آلودگي 

هوا و ذرات گردوغبار قرار داده است.

   نيم ميليون ساكن شمال در آستانه ريزگرد
 

خشــکي خليج گرگان عالوه بر آســيب هاي 
گســترده در حوزه هــاي محيط زیســتي و 
اقتصادي به گلســتان و تحت تأثير قرار دادن 
مستقيم معيشــت حاشيه نشــينان به ویژه 
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 ریزگردهاي دائمي مواجه كرده است.
درصورت وقوع ریزگرد، اهالي بهشــهر، نکا، 
گلوگاه در مازندران و بندرگز، نوكنده، گميشان 
و كردكوي در گلستان مســتقيما تحت تأثير 
گردوغبار برخاسته از بستر خشك خليج قرار 
مي گيرند.مدیرعامل شــركت آب منطقه اي 
گلستان در این باره به همشــهري مي گوید: 
منشــا ریزگردهاي شــمال ایــران و به ویژه 
گلســتان به طور عمده صحــراي قره قوم در 
تركمنستان است كه مساحتي حدود 3۵0هزار 
كيلومترمربع دارد. وسعت كل گلستان 20هزار 
كيلومترمربــع و این یعني صحــراي قره قوم 

1۷برابر كل استان است.
سيدمحسن حســيني درباره سایر كانون  هاي 
ریزگردي داخلي در این اســتان هم توضيح 

مي دهد: حوضــه اترك در گلســتان با حدود 
8هــزار كيلومترمربــع وســعت به عنــوان 
منطقــه اي مســتعد بيابانــي شــدن مطرح 
اســت كه 1300كيلومترمربــع آن مي تواند 
در زمان  هاي خــاص و در اثــر وزش بادهاي 
شــدید شــمال به جنوب ریزگرد توليد كند. 
همچنين خليج گرگان با وســعتي در حدود 
400تا ۵00كيلومترمربع )در سال هاي اخير 
حدود 8تا 10هــزار هکتــار آن كامال بي آب 
 شــده و ســطح آب آن نيز به طور متوسط تا

8۵ســانتي متــر كاهــش یافته اســت( در 
بخش هاي خشــك شــده و درصورت وزش 
بادهاي شدید غرب به شرق منشا توليد ریزگرد 
خواهد بود. او بــا بيان اینکه دریــاي خزر در 
100سال گذشــته بيش از 4متر نوسان هاي 
تراز آب و در سال هاي اخير شاهد افت شدید 
تراز آب بوده اســت، مي گوید: این نوسان  در 
بخش هاي عميــق دریا تأثيــر چنداني باقي 
نمي گذارد، اما در نواحي ساحلي مانند خليج 
گرگان كه داراي عمقي كمتر از 4متر اســت 
موجب تغييرات زیادي از نظر هيدرودیناميکي، 
شکل شناســي و زیســت محيطي مي شــود. 
حســيني با بيان اینکه در سال هاي نه چندان 
دور خليج گرگان از دهانه آشوراده-بندرتركمن 
و كانال خزیني با دریاي خــزر در ارتباط بوده 
است، مي افزاید: هم اكنون این ارتباط فقط از 
دهانه آشوراده-بندرتركمن به عرض تقریبي 
2كيلومتر بــا دریاي خزر برقرار اســت. كانال 
خزیني در سال هاي اخير با كاهش سطح آب 
دریا و افزایش رژیم رسوب گذاري مسدود شده و 
دهانه آشوراده-بندرتركمن نيز از ناحيه چپاقلي 
واقع در شــرق خليج با دریاي خزر در ارتباط 
است. به گفته وي، هم اكنون عمق خليج گرگان 
كه در برخي نقاط به حداكثر 4متر مي رسيد به 

یك و نيم متر كاهش پيدا كرده است.

    اليروبي رودخانه هاي منتهي به خليج

مدیرعامل شــركت آب منطقه اي گلســتان 
همچنيــن دربــاره برنامه هاي شــركت آب 
منطقه اي درباره خليج گرگان مي گوید: برنامه 
شركت آب منطقه اي در شمال كشور مراقبت 
از تاالب هاست و در نتيجه، در سال هاي اخير 
ضمن هدایت آب مناســب از مصرف حق آبه 

زیست محيطي تاالب ها جلوگيري كردیم.
حسيني توضيح مي دهد: با وجود خشکسالي 
امســال و كاهش 30درصــدي بارندگي ها، 
ســيالب  هاي جاري در فصل تابســتان را به 
سمت تاالب، سدها و ذخایر آبي منطقه هدایت 
كردیم و از سوي دیگر به ویژه در ماه هاي مرداد 
و شــهریور آبي از تاالب ســدهاي مذكور به 
پایين دست باز نشــد و در نتيجه، هم اكنون 
تاالب ســدهاي اســتان از شــرایط مطلوبي 
برخوردارنــد. وي با بيان اینکه شــوراي عالي 
تاالب ها درباره خليج گــرگان وظایفي را براي 
دستگاه هاي مختلف تعيين كرده است، ادامه 
مي دهد: وظيفه شركت آب منطقه اي مازندران 
و گلســتان الیروبي رودخانه هاي منتهي به 
 خليج گرگان و به تناســب اعتبــار در حال 

انجام است.

   199هزار هكتار كانون مستعد داخلي 

مدیركل حفاظت محيط زیســت گلســتان 
هم درباره جزئيات مصوبات ســتاد مقابله با 
گردوغبار كشوري در این استان به همشهري 
مي گوید: در ستاد مقابله با گردوغبار مطالعه 

جامعي درباره كانون هــاي داخلي و خارجي 
ریزگرد انجام و براساس این مطالعه 199هزار 
هکتار از مساحت استان به عنوان كانون  هاي 
داخلي مســتعد تعيين شــد كه عمــده این 
كانون ها در 3شهرستان گنبدكاووس، گميشان 
و آق قال واقع هستند. محمدرضا كنعاني با بيان 
اینکه مطالعات منشایابي انجام و برنامه اقدام 
و عمل به تفکيك همه استان ها طبق مصوبه 
ستاد مقابله با گردوغبار به دستگاه هاي مربوطه 
ابالغ شده است، مي افزاید: منابع مالي تا پایان 
سال1400 معين مي شــود. وي درباره خليج 
گــرگان به عنوان كانون مســتعد ریزگرد هم 
توضيح مي دهد: در مطالعات ستاد گردوغبار 
كشــور، خليج گرگان به عنوان نقطه مستعد 
دیده نشده، بلکه براي خليج برنامه جداگانه اي 
در ستاد ملي تاالب ها معين شــده است. اما 
طبيعتا خشکي خليج گرگان عالوه بر اثر منفي 
بر آبزیان و پرندگان و در مجموع اكوسيستم 
منطقه اثــرات ریزگردي نيز خواهد داشــت. 
كنعاني با بيان اینکه درباره خليج گرگان طرح 
جامع احيا تصویب و تکاليف همه دستگاه ها 
هم به آن ابالغ شــده اســت، اظهار مي كند: 
یکي از مهم ترین محورهــاي این طرح كه در 
تاریخ شــانزدهم فروردین امسال مصوب شد 
تکليف سازمان بنادر براي الیروبي كانال هاي 

آب رسان است.

   تشكيل كانون ريزگردي در مازندران 

در نوار ساحلي خزر و در همسایگي گلستان، 
اســتان مازندران هــم تحت تأثير خشــکي 
خليج گرگان قرار دارد. مدیــركل حفاظت از 
محيط زیست مازندران در این باره به همشهري 
مي گوید: غرب خليج گرگان و ميانکاله متاثر 
از چند عامل متعدد در حال خشــك شــدن 
اســت تا جایي كه حدود 2۵درصــد تا ضلع 
 غربي خشــك شــده و مي تواند كانون بالقوه 
ریزگرد ایجاد كنــد. حســينعلي ابراهيمي 
كارنامي با بيــان اینکه مجموعــه مطالعات 
جامعي در حوضه آبریز ميانکاله انجام شــده 
اســت، مي افزاید: احياي تاالب بــا الیروبي 
كانال هاي قســمت شــرقي یعني چپاقلي و 
خزیني، تاميــن آب از حوضه هاي همجوار یا 
انتقال آب به این ناحيه به روش هاي مختلف 
پمپــاژ از ضلع غربي تــاالب در این مطالعات 
دیده شده است. او با بيان اینکه آثار آالینده ها 
و رســوب گذاري ها هم خشــکي تــاالب را 
تشــدید مي كند، ادامه مي دهد: قطعا یکي از 
استان هایي كه در اثر خشکي تاالب تحت تأثير 
آثار گردوغبار قرار مي گيرد مازندران و به ویژه 
شرق آن است.ابراهيمي كارنامي نقش مردم 
و بهره برداران در این حوضــه آبریز را یکي از 
مهم ترین نقش ها در كنترل خشکي این پهنه 
مي داند و مي گوید: طبق مطالعات انجام شده 
تقریبا تمام مشــکالت به صورت كارشناسي 
معين شــده، اما مطالعــات جزئي تري نيز در 
دست انجام اســت كه احتماال تا پایان مهر به 
پایان مي رســد. وي با بيان اینکه در مجموع 
در حوضــه جنوب شــرق مازنــدران عوامل 
تشدیدكننده وجود دارد، مي افزاید: در حوزه 
شهرســتان جویبار و گلوگاه، بهشهر و نکا در 
قســمت هاي جلگه اي در ســال هاي اخير با 
كسري مخزن آب زیرزميني در حدود 6ميليون 
مترمکعب مواجه شدیم كه طبيعتا تحت تأثير 

بهره برداري هاي گسترده است.

   منشا ريزگردي در گيالن 

ریزگردها گرچه در حاشيه خزر به سمت غرب 
شدت و حجم كمتري دارند، اما گيالن هم از 

این پدیده نوظهور در جلگه شــمالي در امان 
نمانده است.30اردیبهشت بهاري كه گذشت 
ریزگردها با وســعت و غلظت باال یك بار دیگر 
به تدریج به همه ایستگاه هاي جلگه اي گيالن 
رسيد و تقریبا همه شهروندان در این مناطق 
هــواي غبارآلود، كاهــش دیدافقي و كاهش 
كيفيت هواي تنفسي و پدیده گرد و خاك را 

تجربه كردند.
بنابر اعالم سازمان هواشناسي گيالن، اگرچه 
ایــن واقعه یکــي از بزرگ تریــن پدیده هاي 
ریزگردي در گيالن بود، اما تقریبا در بسياري 

از روزهاي تابستان امسال نيز تداوم پيدا كرد.
مدیركل هواشناســي گيالن درباره منشا این 
ریزگردها كه مناطق وســيعي از اســتان را 
تحت تأثير قرار مي دهد به همشهري مي گوید: 
2گروه گردوغبار گيالن را متاثر مي كند؛ دسته 
نخست با منشا بيابان هاي كشورهاي خاورميانه 
است كه در حركت به شرق با توجه به نفوذ به 
عمق جو مي توانند عالوه بر گذر از تنگه منجيل 
به ترازهاي باالیي جو نفوذ كنند و از سد البرز 
نيز بگذرند و در جلگه گيالن گســترش پيدا 
كنند. این دســته غبارها به دليل طي مسافت 
طوالني درشت دانه را ته نشين مي كنند و ذرات 

ریزتر آن با نفوذ باال به ریه انسان مي رسند.
محمد دادرس دسته دوم گردوغبار گيالن را 
ناشي از بيابان  هاي بخش هاي شرقي، شمالي و 
غربي دریاي خزر مي داند و مي افزاید:  این گروه 
در فصول گرم سال و در شرایط كاهش بارش 
تشدید مي شوند. نکته مهم به دام افتادن این 
توده گردوغبار در جلگه گيالن حين برخورد با 
سد كوهستاني البرز است كه موجب افزایش 

غلظت این آالینده مي شود.
به گفته كارشناسان منابع طبيعي و كشاورزي 
گيالن، بيشترین تأثير این ریزگردها بر مراتع 
و كيفيت خوراك دام و لبنيــات این منطقه 
است كه عالوه بر تأثير در كيفيت هرم غذایي، 
معيشت و درآمد كشاورزان و دامداران استان را 
تحت تأثير قرار مي دهد. عالوه بر این درصورت 
تداوم وقوع ریزگرد اثرات مخرب آن بر زیست 
جنگل هاي شــمالي مانند بلوط هاي زاگرس 

آشکار خواهد شد.

   جاي خالي سياست هاي خارجي
 

بــا وجود ایــن هنوز هيــچ اقــدام مؤثري از 
ســوي وزارت خارجه براي تدوین پروتکل و 
دستورالعمل مؤثري براي كنترل ریزگردهاي 
با منشا خارجي در گيالن انجام نشده كه این 
موضوع دربــاره بيابان زایــي از منطقه مرزي 

قره قوم در استان گلستان هم صادق است.
وقوع توفان شن بزرگ ۵شــهریور در شمال 
گلستان با منشــا صحراي قره قوم كه عموما 
 خراســان شــمالي و حتي شهر مشــهد در
خراســان رضوي را هم تحت تأثيــر قرار داد 
موضوع ریزگردهاي شمال را یك بار دیگر روي 

ميز مدیران آورد. 
بنابر آمار منتشــر شده از ســوي استانداري 
گلستان، ریزگردها با منشــا قره قوم به عنوان 
بزرگ ترین منشــا ریزگردي فعال در شمال 
كشــور به طور مســتقيم بر معيشت ساكنان 
شمال و شرق استان تأثير مي گذارد تا جایي 
كه بنا بر همين آمار 6۵0هزار هکتار از اراضي 
كشاورزي گلستان به طور مستقيم تحت تأثير 

مخرب این ریزگردها قرار مي گيرد.

    
در 3استان شمالي بيش از ۷ميليون و ۵00هزار 
نفر ساكن هستند كه ریزگردها عالوه بر تبعات 
منفي بر ســالمت تنفســي به طور مستقيم 
معيشت حاصل از كشــاورزي و دامپروي آنها 
را نيز در خطر قرار مي دهد؛ مشاغلي كه عمده 
اشتغال ساكنان شمال در شمول آن قرار دارد. 
همچنين به نظر مي رسد سرعت رشد بيابان و 
آســيب  هاي آن یکي از خوش آب و هواترین 
نقاط كشــور را به ورطه نابودي مي كشــاند 
مگر آنکــه دولت اقدام عاجلــي كند؛ اقدامي 
 فراي تصميم  هایي كه فقط روي اوراق دولتي

مصوب مي شود.

ستاره حجتي
خبر نگار

مهاجرت های اقلیمی و ریزگردهای شمالی
شــهرهای خوش آب و هوا و سرســبزی كه معموال به عنــوان مقصد مهاجران 
اقليمی شــناخته می شــوند با افزايش جمعيت در معرض تهديد قرار می گيرند. 
 رضا عليــزاده، عضو هيأت علمی پژوهشــكده گيالن شناســی پيــش از اين 
در گفت و گو با همشهری اظهار كرده بود: شهرهای شمالی با وجود همه داشته های 
طبيعی ظرفيت محدودی برای پذيرش جمعيت دارند. اصفهان از ابتدا كوير و بيابان 
نبود يا شهرهای جنوبی با ريزگرد مواجه نبودند و انفجار جمعيت در شهرهای شمالی 
می تواند تكه سبز شمال را هم به سرنوشت شهرهای جنوبی دچار كند. در 3.2 سال 
اخير ريزگرد در گيالن ايجاد و روزهای آلوده زياد شده و بافت جنگلی هم در حال از 
بين رفتن است و با اين شرايط از گيالن يا ديگر استان های شمالی هم چيزی نمی ماند.

ث
مک

خليج گرگان در صورت وزش بادهای شديد غرب به شرق، منشا توليد ريزگرد در شمال كشور خواهد بود-عكس: همشهری/ عليرضا تقوی

خطر؛  ریزگردها در شمال
10 هزار هکتار از خليج گرگان خشك شد

زندگي بيش از ۷ميليون و۵00هزار حاشيه نشين خزر به  همراه مشاغل كشاورزي و دامپروري آنها با افزایش نقاط بياباني
از جمله خليج گرگان و گردوغبارهاي  خارجي در معرض خطر است
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ریزگرد

با ســرد شــدن هوا در عرض هاي 
محيط
شمالي، پرندگان مهاجر راهي ایران زيست

و آبگيرهاي اســتان هاي مازندران 
مي شوند. اما نخستين مهمانان امسال هم سر از 

بازار پرنده فروشي هاي فریدونکنار درآورده اند.
مسير مقابله با شکارچيان پرنده هاي مهاجر، چند 
سال است كه از كارهاي سلبي صرف، به سمت 
كارهاي فرهنگي در كنار اقدامات سلبي كشيده 
شــده و به  گفته مدیركل حفاظت محيط زیست 
استان مازندران، این رویه تأثيرگذار تر بوده است.
حسينعلي ابراهيم كارنامي، به همشهري مي گوید 
كه امسال مسئوالن بيشتري پاي كار آمده اند و در 
هفته گذشته در جلسه اي با استاندار مازندران، 
معاون سياسي استاندار، فرمانده یگان حفاظت 
و فرمانداران مرتبط فریدونکنــار، محمود آباد و 
بابلسر به این نتيجه رســيدند كه براي مقابله با 
شکار بي رویه پرندگان با هم همکاري كنند. قرار 
بر این شــده كه محدودیت هاي امسال بيشتر از 
سال هاي قبل شود و به ســمت اجراي كامل تر 
قوانين و مقررات با همکاري دســتگاه  قضایي، 

فرمانداري ها و نيروي انتظامي بروند.
منظور او از برخورد با شــکارچيان متخلف، آن 
دسته از افرادي است كه با روش هاي غيراصولي 
اقدام به شــکار مي كنند. حســينعلي ابراهيمی 
كارنامــي در این باره مي گویــد: نيروهاي یگان 
حفاظت از ابتداي پایيز امســال كه دام گستري 
مثل هميشه شــروع شد، نســبت به برچيدن 
دام هایي كه به روش غيرمجاز گذر و كرس عمل 
مي كند، اقدام كردند. ما تخلف را برنمي تابيم و به 
جز روش دوما هيچ روشي مورد تأیيد قرار نگرفته 
است. او همراهي همه مسئوالن استاني با برچيده 
شدن روش دوما را از موفقيت هاي امسال مي داند 
و مي گوید: در سال هاي گذشته مسئوالن محلي 
یکي از معارضين قانون بودند، اما خوشــبختانه 
امسال همه متفق القول هستند كه عين قانون در 

فریدونکنار اجرا شود. او دليل همراهي مسئوالن 
 محلــي را كارهاي فرهنگــي مي دانــد كه در

سه  چهار سال اخير توسط سازمان و تشکل هاي 
غيردولتي انجام شده است: در گذشته متأسفانه 
یگان حفاظت محيط زیست حتي نمي توانست 
به منطقه براي گشــتزني برود. هر سال با حذف 
یکي از روش هاي غيرمجاز به جایي رسيده ایم كه 
آنها هم به جز دوما هيچ روش دیگري را نپذیرند. 
قبال تصميماتي در استان گرفته مي شد و خيلي 
از مســئوالن و صاحبان قدرت در شهرستان با 
آن تصميــم همراهي نکــرده و از قانون گریزها 
حمایت مي كردند؛ از سال98 این حمایت كمتر 
شده اســت، ضمن اینکه رســانه ها و تشکل ها 
بســيار كارآمد بوده انــد و اميدواریــم به جاي 
پرنده كشي شاهد پرنده نگري باشيم. اميدواریم 
 اگر درآمد غيرمشروعي از راه صيد وجود داشت با
 درآمد مشــروع گردشــگري و طبيعت گردي 

جایگزین شود.

روشهایصيد
براي به توافق رسيدن بر سر روش دوما به جاي 
روش هاي صيــد غير مجاز مثل كــرس و گذر 
مسيري طوالني طي شده اســت. در روش هاي 
غيرمجاز، اوال صيد غيرگزینشــي و شامل همه 
انواع پرنده مي شــود و معموال در ميــان 20 تا 
50پرنده صيدشده در هر روز، پرندگان در معرض 
انقراض نيز وجود دارد. دوم اینکه، در این روش ها 
فارغ از ســایز پرنده، ســایر گونه هاي غيرقابل 
خوردن هم به دام مي  افتنــد و حتي پرنده هاي 
مرده نيز در دام مي مانند. اما در روش دوما، چهار 
پنج پرنــده به صورت زنده داخــل دامگاه به تله 
مي افتد و مي توان اگر پرنده در فهرست در معرض 

خطر یا در معرض انقراض باشد آن را رها كرد.
در سال هاي اخير سازمان حفاظت محيط زیست، 
هيچ مجوز شــکار پرنده اي در هيچ جاي كشور 
صادر نکرده و اینکه در این جامعه شــکارچي با 
فرهنگسازي به سمت روش هایي با آسيب رساني 
كمتر رفته، نشــان از تغيير رویکرد ســازمان به 

مسئله شــکار در فریدونکنار و شهرهاي اطراف 
دارد. شاید آن را بتوان همراهي با جامعه شکارچي 
تلقي كرد ولــي به  گفتــه مدیــركل حفاظت 
محيط زیست اســتان مازندران مردم هم در این 
سال ها حساس تر شــده اند. او مي گوید: شاید در 
3شهرستاني كه درگير مسئله شکارند، 200نفر 
به صيد پرندگان مبادرت كنند ولي جمعيت این 
شهرها چندصدهزار نفر است. خيلي از كساني كه 
تور پهن مي كنند صاحب زمين نيســتند و شاید 
اجاره هم نکنند اما این در تمام آن محدوده پخش 
است. ضمن اینکه از قوه سلبي قانون هم استفاده 
مي كنيم. در هيچ جاي دنيا اتکاي صرف به مسائل 

آموزشي به تنهایي كارآمد نيست.

وضعيتفريدونکنار
سال هاست كه بخشي از شــکار و صيد پرنده در 
بازار فریدونکنار مربوط بــه پرنده هاي زنده اي 
است كه براي مجموعه هاي شخصي و پارك هاي 
پرنده در تهران و سایر شهرستان ها صيد شده اند. 
سرنوشــت بســياري از آنها نيز به دليل قيمت 
ناچيزي كه دارند به مرگ در اسارت بدون نظارت 

سازمان هاي متولي ختم مي شــود. حسينعلی 
ابراهيمی كارنامي معتقد است از زماني كه صيد 
پرندگان و فروش آنها به بازار فریدونکنار منتقل 
شده، اوضاع بهتر شده است: بازار از كنار خيابان 
به مركز فروش پرنده منتقل شــده و از پارسال 
محيط زیست توانســته به بازار ورود پيدا كند. 
نظارت بيشتر شــده كه چه تعداد پرنده فروخته 
مي شود. متوجه شــدیم كه متأسفانه صيد هاي 
اســتان هاي دیگر به این بازار منتقل مي شود و 
نيروي انتظامي موظف به برخورد با آنها شــده 
اســت. البته بازار قاچاق حيات وحش اگر روي 
زمين مکاني بــراي عرضه و تقاضــا پيدا نکند، 
حتما در فروش هاي آنالین مشــتري اش را پيدا 
خواهد كــرد. مدیركل حفاظت محيط زیســت 
استان مازندران از مردم مي خواهد كه این موارد 
را گزارش كننــد. برخي مدیــران محلي مانند 
رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش اداره كل 
حفاظت محيط زیست مازندران البته معتقدند 
كه با محدودسازي بازار فروش پرندگان و كاهش 
تقاضا، به طور قطع آمار شکار پرندگان هم در این 

شهرستان كاهش مي یابد.

آمارشکار
ساالنه به طور متوسط 150 تا 300هزار بال پرنده 
در تاالب فریدونکنار شکار مي شود. سال گذشته 
پویش مردمي »نه به كشــتار پرندگان« با هدف 
كاهش شکار انواع مرغابي ها مثل خوتکا، كله سبز 
و غاز خاكستري در بازار پرنده فروشان فریدونکنار 

به راه افتاد. 
در زمستان سال1399 یك جفت غاز خاكستري 
در بازار پرنده فروشــان فریدونکنار تا 5ميليون 
ریال و اُردك خوتکا و كله سبز تا 3ميليون ریال به 

فروش مي رسيد.
خوتکاها و فالمينگو ها هرســاله زودتر از ســایر 
پرنده هــاي مهاجر بــه آب بندان هاي شــمال 
آمده اند. با سردتر شدن هوا آن بخش از پرندگان 
مهاجري كه افراد حاضرند ميليون ها تومان براي 
 خوردن آنهــا هزینه كنند، كم كــم راهي ایران

 خواهند شد.
 حال باید دید این مهاجران بخت برگشته سر از 
بشقاب هاي ایراني درمي آورند یا با سم بوتوليسم 
از پاي درمي آیند و یا سالمت به مرزهاي شمالي 

برخواهند گشت.

مدیركل حفاظت محيط زیست استان مازندران: امسال محدودیت  
شکار پرندگان مهاجر بيشتر مي شود

بازگشت دوباره مهاجران  به 
بازار فروش پرندگان فريدونكنار عزمجهانيبرايمقابلهباريزگردهادرخاورميانه

سازمان ملل: براي مقابله با توفان هاي گردوغبار از ایران پشتيباني مي كنيم

 بحران ریزگردهاي خاورميانه تا آن حد جدي است كه سازمان ملل نيز اعالم كرد 
از ایران و كشورهاي منطقه براي مقابله با توفان هاي گرد وغبار پشتيباني مي كند.
به گزارش همشــهري، تنها در كشورهاي همســایه ایران 300ميليون هکتار 
كانون خيزش گردوغبار وجود دارد كه تهدیدي بالقوه براي كشور است و با هر 
وزش باد مي تواند آسمان شهرهاي مرزنشين عراق، افغانستان و تركمنستان را 
خاك آلود كند. وسعت كانون هاي خارجي گردوغبار 8برابر كانون هاي گرد   وغبار 
در د   اخل كشور است. تهدید كانون هاي گردوغبار در كشورهاي سوریه، عربستان، 
پاكستان، ازبکســتان، تركيه و حتي كویت براي ایران بخش زیادي از آسمان 
كشــور را درگير پدیده گردوغبار كرده اســت و با هر خيزش باد بخش زیادي 
از گردوغبارهاي خارجي وارد ایران مي شود. لتيزیا روسانو، مدیر مركز توسعه 
مدیریت بالیا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل اما به ایرنا گفته است كه سازمان 
ملل آماده تسهيل همکاري ها براي كاهش اثرات منفي توفان هاي گردوغبار از 

طریق اقدامات در سطوح منطقه خاورميانه و فرامنطقه اي است.
به گفته وي، طي ســال هاي اخير در بســياري از كشــورها ازجملــه ایران و 
همسایگانش به صورت مستقل یا در چارچوب همکاري هاي سازمان ملل متحد، 
اقداماتي صورت گرفته است. هر كدام از این تالش ها رویکردهاي خاصي براي 

مقابله با پدیده گردوغبار ارائه مي كنند.
به گفته این مقام مســئول در ســازمان ملل، ازجمله این تالش ها مي توان به 
مدیریت زمين و منابع آبي، مبارزه با تخریب زمين و بيابانزایي، و همچنين ایجاد 
سامانه هاي نظارتي و هشدار زودهنگام اشــاره كرد. روسانو از ایجاد ائتالف در 
ســازمان ملل متحد براي مبارزه با توفان هاي گردوغبار خبر داده و گفته است 
كه مركز توسعه مدیریت اطالعات بالیا در آســيا و اقيانوسيه )اپدیم(، ریاست 
كارگروه ميانجيگري، هم اندیشــي و همکاري هاي منطقه اي را برعهده دارد. 
هم اندیشي ها نيز با هدف كمك به ایجاد درك مشترك از مسئله براساس شواهد 
موجود و تسهيل گفت وگوهاي فرامنطقه اي دولت هاست كه براي تهيه برنامه 
اقدام منطقه اي در مســير كاهش و مقابله با اثرات منفي توفان هاي گردوغبار 

برنامه هاي خود را اجرا مي كنند.

راهکارهايمنطقهايكاهشريزگرد
برخي از استراتژي هاي مقابله با پدیده ریزگردها بر پيشگيري تمركز دارد. به گفته 
مدیر مركز مدیریت اطالعات بالیا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد، ایجاد 
روند معکوس در جنگل زدایي و تخریب زمين به منظور كاهش ميزان انتشــار 
ذرات گردوغبار، رویکرد دیگر كاهش اثــرات منفي گردوغبار از طریق كاهش 
مواجهه، كاهش حساسيت و بهبود تاب آوري در بخش هاي مختلف است. بسته 
به هر مورد و منابع در دســترس، مي توان تركيبي از رویکردها را براي مقابله با 
گردوغبار اتخاذ كرد. این مقام ســازمان ملل تأكيد كرده است كه توفان هاي 
گردوغبار پدیده اي طبيعي است كه اثرات مثبت و منفي با خود به همراه دارد؛ 
بنابراین نمي توان و نباید به حذف كامل این پدیده فکر كرد، بلکه تمركز باید بر 
به حداقل رساندن اثرات منفي توفان هاي گردوغبار باشد.همچنين باید نسبت به 
مواقعي كه تغييرات اقليمي و عوامل انسان محور پدیده گردوغبار را به ميزان فراتر 
از روند طبيعي مي رساند، هوشيار بود. بروز گردوغبار نتيجه كاهش منابع آبي و 
خشکسالي است و برهمين اساس نيز ستاد ملي مقابله با گردوغبار در سازمان 
حفاظت محيط زیست كشور تشکيل شده است كه اقدام به شناسایي كانون هاي 
گردوغباري داخلي و خارجي كرده اســت. لتيزیا روســانو، مدیر مركز توسعه 
مدیریت بالیا در آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل مي گوید: در ایران 34.6 ميليون 
هکتار كانون هاي غبارخيز وجود دارد. از این ميزان 1۷درصد آن با شدت زیاد و 
خيلي زیاد است كه براي مهار آن اقداماتي مانند كاشت 110هزار هکتار نهال، 
مدیریت حفاظتي حدود 50هزار هکتار اراضي كشاورزي، 300كيلومتر الیروبي 
و احداث 3هزار هکتار بادشکن، افزایش ایستگاه هاي اندازه گيري گردوغبار، تهيه 
برنامه 10ساله مدیریت كانون هاي گردوغبار انجام شده است كه همگي منجر به 

مهار تقریبي كانون هاي گردوغبار خيز در داخل ایران شده است.

تبعاتگردوغباردرمنطقه
گزارش ارزیابي خطرات توفان هاي گردوغبار در آســيا و اقيانوسيه كه سازمان 
ملل آن را منتشر كرده نشان مي دهد این توفان ها در كوتاه مدت و بلندمدت بر 
سالمت انسان، انرژي، كشاورزي و هوانوردي اثرات منفي مي گذارند. به گزارش 
همشهري، یافته ها نشان مي دهد كه بيش از 6ميليون نفر از مردم در شهرهاي 
مختلف كشورهاي چين، ایران، پاكستان و ازبکستان  مدت حداقل 10 ماه را در 
سال 2019 در سطوح ناسالم آلودگي هوا ناشي از توفان هاي گردوغبار تنفس 
كرده اند. آلودگي هوا با هر توفان گردوغباري بدتر مي شــود. در آسياي ميانه، 
80درصد از كل جمعيت در معرض سطح باالیي از كيفيت هواي نامناسب قرار 
دارند كه ناشي از توفان هاي گردوغبار شدید است. عالوه بر این، مناطق وسيعي 
از زمين هاي كشاورزي تحت تأثير ذرات گردوغبار هستند. در تركمنستان ۷1، 
پاكستان 49 و ازبکستان 44درصد از زمين هاي كشــاورزي تحت تأثير ذرات 
گردوغبار هســتند. مقدار زیادي از این گردوغبار، با محتــواي نمك باال براي 
گياهان سمي بوده و كيفيت خاك و آب را نيز كاهش مي دهد. حساسيت برخي 
محصوالت زراعي به این پدیده بيشتر است؛ به عنوان مثال، گردوغبار مي تواند 

توليد پنبه را به شکل چشمگيري كاهش دهد.

زهرارفيعي
خبرنگار
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حدود 19 مــاه از پاندمي كرونا 
مي گذرد؛ بيماري منحوسي كه گزارش

به ناگهان دنيــا را درنوردید و 
همه محاســبات را به هم زد. مــردم بيش از 
570روز دلهره آور را پشت سرگذاشتند، سبك 
زندگي هــا تغيير كرد و در ایــن مدت ضرر و 
زیان هاي زیاد به شهر و شهروندان وارد شد اما 
در نهایت رونمایي از انواع واكسن ها چون نور 
اميدي تابيد و تا حــدودي نگراني از آینده را 
كاهش داد. به گفته وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکي بيــش از 60درصد مردم 
واكســينه شــده اند و در روزهاي اخير آمار 
مبتالیان و فوتي ها روند كاهشــي داشــته و 
بسياري از شهرها به رنگ آبي و زرد درآمده اند. 
اینها تکه هاي پازلي هستند كه وقتي كنار هم 
چيده مي شــوند، نوید روزهاي پســاكرونا را 
مي دهند اما جامعه شناسان معتقدند كه تأثير 
كرونا بر زندگي مردم چنان بوده كه تا سال ها 
بعد آثار و نشانه هایش باقي مي ماند. بنابراین 
همانطور كه مدیریت شــهري پس از شيوع 
كرونا براي افزایش تاب آوري شــهر اقداماتي 
انجام داد ضروري است براي روزهاي پساكرونا 
و پایداري شهر هم برنامه ریزي كند. هر چند 
كووید -19 جهان را شوكه كرد اما باعث شد تا 

برخي از نواقص، مشــکالت و كاســتي ها در 
شهرهاي بزرگ ازجمله تهران نمایان شوند؛ 
نواقصي كه رفع آنها منجر به پایداري شهرها 
مي شــود. مانند اقداماتي كه دولت محلي در 
شهر بارســلونا انجام داده و اكنون به الگوي 
موفق شــهر پایدار براي روزهاي پســاكرونا 
تبدیل شده است. آلودگي هوا، معضل بزرگ 
این شــهر بود بــا اپيدمــي كرونــا و اعمال 
محدودیت هاي تردد و خلوت شــدن شــهر، 
مدیران فرصت یافتند تا  با بازنگري در طراحي 
شهري ازجمله ایجاد فضاهاي سبز با پوشش 
گياهي مناسب، توسعه مسيرهاي دوچرخه و 
تعریض مسيرهاي پياده و... شهر را براي حضور 
شهروندان در روزهاي پساكرونا آماده  كنند و 
آلودگي هوا را به حد چشمگيري كاهش دهند. 
در شهر لندن هم با اقدامات مدیران شهري، 
حمل ونقل عمومي كارآمدتر شده است و در 
روزهاي پساكرونا شهروندان براي استفاده از 
این ناوگان مشــکلي نخواهند داشــت. اینها 
نمونه شهرهایي هســتند كه از تهدید كرونا 
به عنوان فرصــت بهره برده اند و براي روزهاي 

پساكرونا برنامه ریزي كرده اند.

تعيين نقش مديريت شهري توسط دولت
در تمــام دنيــا، مدیران شــهري مشــغول 
برنامه ریــزي و تصميم گيري بــراي روزهاي 
پساكرونا هستند اما به گفته اعضاي پارلمان 

شــهري نه تنها در تهران بلکه در كشور هنوز 
هيچ مسئولي در این زمينه اظهارنظر نکرده 
اســت. نایب رئيس شوراي شــهر تهران در 
گفت وگو با همشــهري مي گوید: »شهرداري 
به تنهایــي نمي توانــد كاري از پيش ببرد و 
باید دولت هــم در این مورد اعــالم آمادگي 
كند.« اگــر طرح مدیریت یکپارچه شــهري 
در مجلس تعيين تکليف مي شد و شهرداري 
مانند سایر شهرهاي دنيا به عنوان دولت محلي 
عهده دار وظایف و مسئوليت ها مي شد، امروز 
مدیران شهري پایتخت و سایر كالنشهرهاي 
كشور مي توانســتند براي روزهاي پساكرونا 
تصميم بگيرند. پرویز ســروري برنامه ریزي 
براي روزهاي بعد از كرونا را الزامي مي داند و 
تأكيد مي كند: »كرونا و اعمال محدودیت ها 
و همچنين وجود شــرایط خاص ســبب شد 
تا ميزان توقعات و انتظارات شــهروندان كم 
شود اما در روزهاي پســاكرونا كه شرایط به 
روال گذشــته بازمي گردد، بحق است مردم 
انتظاراتــي از مدیران شــهري و حاكميتي 
داشته باشند، از این رو قطعاً باید در حوزه هاي 
مختلف اقداماتي انجام شــود.« او به اهميت 
و اولویت داشــتن حمل ونقل عمومي اشــاره 
مي كنــد و مي گویــد: »نــاوگان حمل ونقل 
عمومي تهران وضعيت خوبي ندارد و نسبت 
به 4سال گذشته ظرفيت ناوگان اتوبوسراني 
یك سوم شده است. در شرایط كرونا با توجه 
به كم شدن تردد شــهروندان، خدمت رساني 
انجام مي شــود اما پس از كرونــا قطعاً تعداد 
مسافران افزایش مي یابد و اگر ناوگان عمومي، 
نوسازي و تجهيز نشود حتما مشکالتي ایجاد 
خواهد شــد.« به گفته این عضو شوراي شهر 
تهران 100دســتگاه اتوبوس خریداري شده 
كه به زودي وارد ناوگان مي شود و براي تأمين 
اتوبوس در پایتخت مذاكراتي با شركت هاي 
خودروساز داخلي صورت گرفته است. او تأكيد 
مي كند: »با این اقدامات تا حدودي مي توان 
پاسخگوي توقعات و انتظارات مردم بود اما باید 

گام هاي تأثيرگذارتري در این حوزه برداشت و 
اميدوارم با برنامه ریزي درست و تصميم گيري 
صحيح در روزهاي پســاكرونا، شاهد بهبود 

شرایط موجود در تهران باشيم.«

تأخير در برنامه ريزي جايز نيست
تصميم گيــري براي روزهاي پســاكرونا یك 
موضوع كالن اســت. عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي شــهر تهران در گفت وگو با 
همشــهري این مطلب را مي گویــد و تأكيد 
مي كند: »مدیریت شهري به تنهایي نمي تواند 
براي روزهاي پســاكرونا تصميم گيري كند 
و در این زمينه دولت تصميم گيرنده اســت. 
در حقيقت دولت با یــك برنامه ریزي اصولي 
مي تواند نقش هــر یك از دســتگاه ها مانند 
شــهرداري را تعيين كند و بــاور دارم براي 
برنامه ریزي پســاكرونا نباید تأخير كرد؛ چرا 
كه اكثر كشورها تحقيقات و مطالعات و حتي 
برنامه ریزي براي روزهاي پســاكرونا را انجام 
داده اند.« به گفته ناصر اماني در سطح كالن 
شاید مدیریت شهري نتواند بدون تعيين نقش 
از ســوي حاكميت كاري انجــام دهد اما در 
محدوده شهري قطعاً مسئوليت ها و اختياراتي 
دارد كه مي توانــد در همين چهارچوب براي 
پســاكرونا برنامه ریزي كند. او مي گوید: »در 
سطح خرد، تهران با مشــکالت آلودگي هوا 
و ترافيك مواجه اســت. در چند ماه گذشته 
هواي پاك كمتري داشــتيم و از این رو براي 
دفاع از حقوق شهروندي كه خواهان آسمان 
آبي و هواي پاك اســت، باید اندیشيد. پس 
از كرونا قطعاً اســتفاده از وسایل حمل ونقل 

عمومي افزایش مي یابد و ضروري است براي 
بهســازي این ناوگان برنامه ریزي شود. براي 
ترافيك پایتخت نيز بایــد راهکاري ارائه داد. 
امروز دنيا، دنياي رقابت است و براي موفقيت 
بایــد برنامه ریزي كرد، اشــکالي هم ندارد از 
نمونه هاي موفق البته متناســب با شــرایط 

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 بين رفتن شادي و نشاط در شهر شد. 
به همين دليل با تسریع فرایند واكسيناسيون 
باید مدیران شهري براي بازگرداندن نشاط در 
جامعه تمركز بيشتري در حوزه هاي اجتماعي 
و فرهنگي داشته باشــند. رئيس كميسيون 
اجتماعي و فرهنگي شــوراي شهر تهران هم 
این موضوع را تأیيد مي كنــد و با بيان اینکه 
پاندمي كرونــا، پيامدهــاي مختلفي همراه 
داشــت، به همشــهري مي گوید: »سالمت 
رواني و اجتماعي شــهروندان در سایه كرونا 
تحت تأثير قرار گرفت و از این رو براي روزهاي 
پساكرونا باید در راستاي بهبود كيفيت زندگي 
و افزایش شادی و نشاط شــهر و شهروندان 
برنامه ریزي كرد.« نرگــس معدني پور تأكيد 
مي كند: »مدیریت شهري مي تواند با طراحي 
و اجراي خدمات و برنامه هاي متنوع و نوآورانه 
آموزشــي، اجتماعي، فرهنگــي و هنري و... 
موجب افزایش نشاط، تاب آوري شهر، بهبود 
كيفيت زندگي و... شود كه قطعاً این اقدامات 

نياز به برنامه ریزي هاي دقيق دارد.«

 تهران چقدر براي پسا كرونا آماده است
همشهري در گفت وگو با اعضاي پارلمان شهري، ضرورت برنامه ریزي براي آمادگي شهر در 

پساكرونا را بررسي كرده است

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

شهرها در دوران پساكرونا

با افزایش سرعت واكسيناســيون، شهرها و شــهروندان آماده مي شوند تا مرحله 
جدیدي از زندگي در دوران پســاكرونا را تجربه كنند. اكنون وقت آن اســت كه 
براساس تجربيات به دست آمده در مقابله با این بحران جهت ایجاد تغييرات مثبت 
در مدیریت شهري و ارتقای ظرفيت آن براي پاسخگویي به بحران هاي مشابه آتي 

اقدام شود. از این رو مدیریت شهري باید در چند بخش تمركز و برنامه ریزي كند.
  حمل ونقل و طراحي شهري: یکي از بخش هاي شهري كه در دوران شيوع كرونا 
دچار آسيب هاي زیادي شد، حمل ونقل عمومي انبوه بر بود. طبق آمارهاي رسمي 
در تهران شاهد كاهش 50درصدي تعداد مسافران حمل ونقل همگاني بودیم. دالیل 
اصلي این امر، كاهش تعداد سفرهاي انجام شــده به دنبال تعطيلي مراكز آموزشي 
و برخي مراكز تجاري و نيز دوركار ي برخي كارمندان و ترس شهروندان از ابتال به 
بيماري در فضاي بسته و پر ازدحام اتوبوس ها و واگن هاي مترو بوده است. از طرفي 
تمایل شهروندان به استفاده از سيســتم حمل و نقل فعال مانند دوچرخه سواري و 
پياده روي و نيز خرید از واحدهاي تجاري در نزدیکي محل ســکونت افزایش پيدا 
كرد. همين مطلب اهميت بازنگري در طراحي شــهرها در تأمين نيازهاي روزانه 
شــهروندان براســاس برنامه ریزي همســایگي و اجتناب از پيمایش مسيرهاي 
طوالني در شهر را نشان مي دهد. اعمال قرنطينه و محدودیت هاي تردد در فضاهاي 
عمومي سربسته، لزوم توجه ویژه به اختصاص فضاي باز شهري در مقياس محلي 
و مسيرهاي مناســب پياده روي و دوچرخه ســواري در طرح هاي شهري را یادآور 

مي شود.
  مديريت هوشمند: همچنين شواهد گزارش شده از تجربيات شهرها در پاسخ به 
پاندمي كرونا نشان مي دهد كه از طریق فناوري هاي هوشمند مبتني بر گردآوري 
و تحليل اطالعــات و داده هاي برخط، مــوارد مختلفي نظير حجم تردد وســایل 
نقليه، تعداد مسافران حمل ونقل عمومي و شناسایي مسيرهاي پرازدحام و ایجاد 
داشبوردهاي مدیریتي، مي توان تصميم هاي ســریع تر و متناسب تري مبتني بر 

داده هاي موجود اتخاذ كرد.
  توسعه متوازن شهري و منطقه اي: پاندمي كرونا لزوم بازنگري در سياست هاي 
مدیریت شــهري و توجه به مناطــق پرتراكم حاشــيه اي شــهر و فراهم آوردن 
زیرســاخت هاي بهداشــت عمومي در این مناطق را یادآوري كرد و نشان داد كه 
سکونتگاه هاي غيررسمي در حال توســعه مي توانند عاملي خطرزا براي سالمت 
عموم شهروندان باشــند. نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي كه در شهرها با شيوع 
این بيماري برجسته شد، نشان داد كه چگونه مي تواند سالمت عمومي را تحت تأثير 

قرار دهد.
  مشاركت هاي مردمي: تجربه خوبي كه شاید بتوان آن را منحصر به ایران دانست، 
همکاري سازمان هاي مردم نهاد و تشکل هاي مردمي در مساجد و هيئت هاي مذهبي 
و محالت با مدیریت شهري در مقابله با كرونا بود.  با توجه به تغييرات ایجاد شده در 
زندگي اجتماعي و اقتصادي شهروندان، دوران پسا كرونا فرصت بسيار خوبي جهت 
بازنگري در برنامه ریزي ها و سياستگذاري هاي شــهري است تا مدیریت شهري از 
طریق اتخاذ مسيرهاي توســعه اي متوازن، پایدار و مبتني بر فناوري اطالعات در 

راستاي دستيابي به شهرهاي هوشمندتر، تاب آورتر و عادالنه تر گام بردارد.

مه سيما مقدسي
كارشناس ارشد مدیریت شهري دانشگاه تهران

نیاز اولیه شهرها پس از كرونا
شيوع كرونا به شهرها آسيب زده و مشكالتي ايجاد كرده است ، از اين رو جامعه شناسان 

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 دوچرخه سواري و پياده روي
   توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي ازجمله افزايش خطوط اتوبوسراني

   ايجاد فضاهاي عمومي با تهويه مناسب
   افزايش امكانات بهداشتي در فضاهاي شهري
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دریچه تازه هاي نشر

 معماري و علوم
 در ايران دوره اسالمي

نشســت هفتگي شــهركتاب، سه شنبه 
بيســتم مهر ســاعت 11صبح بــه نقد و 
بررسي كتاب »مناسبات معماري و علوم 
در ایران دوران اســامي« نوشته  روح اهلل 
مجتهدزاده اختصــاص دارد كه با حضور 
سيدمحمد بهشتي، یونس كرامتي، مهرداد 
قيومي بيدهنــدي و روح اهلل مجتهدزاده 
به صــورت مجــازي برگــزار مي شــود. 
پيشــه ورزانه بودن و غلبه ســّنت شفاهي 
در آمــوزش و انتقــال معماري گذشــته 
كشــورمان غالباً موجب این ســوءتعبير 
شده كه معماري تاریخي ایران سّنتي فاقد 
دانش است كه دستاوردهاي خيره كننده 
آن نيز از منابعي غيراز علم )چون تجربه، 

شهود و نظایر 
حاصــل  آن( 
آمده؛ امــا آیا 
به راستي تمام 
وردهاي  دستا
همند  شــــکو
ري  معمــــــا
شـــــــته  گذ
نســته  ا مي تو
فارغ از دانشي 

نظام منــد حاصل آید؟ معماري گذشــته 
ما چه نســبتي با نظام علمــي زمانه خود 
داشت؟ علوم چه نقشي در نظام معماري 
و مراتب صنفي آن داشــتند؟ این پرسش 
و پرسش هایي دیگر از این دست، مباحثي 
اســت كه كتاب حاضر تاش كرده به آنها 
بپردازد و به جاي فروكاســتن نسبت علم 
و معماري به نســبت عالمان و معماران، 
كه تقليلي رایج اســت، بــا درنظرگرفتن 
این دو به مثابه 2 حوزه مســتقل معرفت 
در تمدن اسامي، به پاسخي درخور براي 
این پرسش ها دســت یابد.  عاقه مندان 
مي توانند این نشســت را از اینســتاگرام 
 مركــز فرهنگي شــهركتاب به نشــاني
 ketabofarhang، كانــال تلگــرام 
bookcitycc و صفحه این مركز در سایت 

آپارات پيگيري كنند.

  شكل گيري سرمايه داري هيجاني
كتاب»شــکل گيري ســرمایه داري 
هيجاني: در نقد صنعــت روانکاوي« 
نوشــته ایوا ایلوز را روژان مظفري به 
فارسي برگردانده و به تازگي از سوي 
انتشــارات نگاه منتشر شــده است. 

سرمایه داري هيجاني با تقسيم بندي سوژه ها و مفاهيم هم تنگ 
هيجان دست به خلق انسان هایي زده كه دائم باید خود را در قبال 
سيســتم بهنجار كنند. با ابهام فزاینده در تعریف آرمان سامت، 
به هرگونه رفتاري مي توان برچســب »نابهنجــار«، »بيمار« یا 
»روان نژند« زد. فضاي مجازي را نيــز باید به این ماتریس افزود. 
به راســتي در چه جهاني زندگي مي كنيم؟ دنبال چه مي گردیم 
و چرا هر بار از این جست وجو بيشــتر نااميد مي شویم؟ اثر پيش 
رو در باب روانشناسي شــخصيت در مواجهه با مسائل گوناگون 
راهکار هایي را ارائه مي دهد و الزم است خواننده ابتدا به شناخت 
صحيحي از خود و رفتار هاي نادرســتي كه در جامعه از آن با نام 
»نابهنجار« یاد مي كنند برسد سپس با مطالعه اثر پيش رو براي 
اصاح رفتارها گام بردارد. انتشارات نگاه این كتاب 184صفحه اي 
را با شمارگان 500نســخه به بهاي 47هزار تومان منتشر كرده 

است.

  تصوير دوريان گري 
»تصویر دوریان گري« نوشته اسکار 
وایلد را ابوالحســن تهامي به فارسي 
برگردانده و به تازگي از سوي انتشارات 
نگاه منتشــر شده اســت. این كتاب 
به دليل تازگي ماندگارش، هميشــه 

محبوب همه نسل ها بوده و بيش از 120 بار در كشورهاي انگليسي 
زبان در قطع ها ي كوچــك و بزرگ به چاپ رســيده و برپایه آن 
فيلم ها ي متعدد ساخته شده است كه نخســتين آن فيلمي بود 
صامت محصول 1915و تازه ترینش فيلمي محصول 2007. این 
كتاب نثري چندان زیبا و داســتاني چنان جذاب دارد كه پس از 
گذر 12 دهه از انتشار آن در ســال 2010 در دابلين كتاب سال 
شناخته شد. دوریان گري جوان خوش سيما و برازنده اي است كه 
تنها به زیبایي و لذت پایبند است و هنگامي كه دوست نقاشش از 
او چهره اي در كمال زیبایي و جواني مي سازد، او از اندیشه گذشت 
زمان و نابودي جواني و زیبایي در اندوه عميقي فرو مي رود، پس 
در همان لحظه آرزو مي كند كه چهره خویش پيوســته جوان و 
شاداب بماند و در عوض، گذشت زمان و پيري و پليدي ها بر تصویر 
او نشانه اي باقي بگذارد و پس از مدتي متوجه مي شود كه آرزویش 
برآورده شده؛ ولي یکي از دوستان او به نام »لورد هنري« كم كم او 
را به راه هاي پليد مي كشاند و تصویر دوریان گري، به مرور پيرتر، 
پليدتر و كریه تر مي شــود. این كتاب 312صفحه اي با شمارگان 

500نسخه به بهاي 70هزار تومان منتشر شده است.

 سعيده مرادي
خبرنگار

كرونا ذائقه بسياري از  خریداران كتاب را تغيير داده است

افزايش مشتريان كتاب هاي 
روانشناسي و خود درماني 

پاندمي كرونــا تمام جنبه هــاي زندگي انســان ها را 
تحت تأثير خود قرار داده و تغييرات فراوان و گسترده اي 
در رفتار و عادت هاي جوامع بشــري ایجاد كرده است. 
ازجمله این تغييرات مي توان بــه تغيير ذائقه مردم در 
مطالعه كتاب هم اشاره كرد. كرونا و در پي آن آسيب هاي 
روحي و عاطفي و مشکات خانوادگي ناشي از قرنطينه 
و خانه نشيني و همچنين كاهش درآمد ها و مشکات 
اقتصادي ناشــي از آن باعث شده تا بســياري از مردم 
در انتخاب نوع و عناوین كتاب تغيير ســليقه بدهند و 
بيش از گذشته سراغ كتاب هایي با موضوع روانشناسي 
و مشــاوره هاي فردي و خانوادگي بروند. انواع دغدغه 
فکري، استرس و فشارهاي روحي و عصبي باعث شده تا 
مردم براي اینکه بتوانند تاحدودي بر این مشکات غلبه 
كنند، سراغ كتاب هاي روانشناسي بروند. به ویژه اینکه 
هزینه هاي مراجعه به روانشناسان و مشاوره هاي خانواده 
آنقدر باالست كه كمتر خانواده اي در این اوضاع اقتصادي 
توان پرداخت آن را دارد یا حاضر مي شود چنين هزینه 
گزافي را متحمل شود. از سوي دیگر مي شود اینگونه هم 
عنوان كرد كه استقبال از كتاب هاي روانشناسي در این 
روزها نشان مي دهد كه جامعه تا چه حد با انواع مشکل 
و چالش  فکري و روحي و انواع استرس  دست به گریبان 
است. اقبال نشان دادن مردم به كتاب هاي روانشناسي و 
مشاوره اي را در گفت وگو با مدیر دو كتاب فروشي و یك 

جامعه شناس بررسي كرده ایم.

بازار دو قسمتي كتاب در دوران كرونا
گرچه در ابتداي شــيوع 
كرونا مردم بيشتر به دنبال 
كتاب هاي داستان و رمان 
بودند تا سرگرم شوند، اما 
این روزهــا انتخاب اول 
اغلــب آنهــا كتاب هاي 
روانشناسي اســت. كاوه كيائيان، مدیر فروشگاه كتاب 
نشر چشمه با بيان مطلب به همشهري مي گوید: »دوران 
كرونا را مي توان به 2مرحله تقسيم كرد. دوران قرنطينه 
و تعطيات و دوراني كه اكنون در آن به سر مي بریم. در 
اوایل شيوع ویروس كرونا، یعني اواخر سال 98 و اوایل 
سال 99، به دليل اعمال قرنطينه و تعطيلي مشاغل مردم 
این فرصت را پيدا كردند كه بيشــتر به سمت كتاب و 
كتابخواني بروند و به نوعي ساعت هایي را كه مي توانست 
براي آنها یکنواخت و كسالت آور باشد با خواندن كتاب پر 
كردند. در آن زمان كتاب هاي رمــان و كتاب هایي كه 
جنبه سرگرمي داشــتند بيشــتر مورد توجه بودند، 

درحالي كه تا قبل از آن كتاب هاي رمان تنها بخشي از 
انتخاب مردم بود و كتاب هاي فلسفي و آثار به اصطاح 
جدي هم مخاطب زیادي داشت. با ادامه ویروس كرونا و 
مشکاتي مانند خانه نشيني هاي طوالني، تورم و گراني 
و مشکات اقتصادي آرامش فکري مردم و سطح اميد در 
جامعه كاهش یافت و در این شرایط اولویت مردم براي 
مطالعه كتاب هاي روانشناسي و خوددرماني و كتاب هایي 
از این دست بيشتر شده است. البته كتاب هاي دیگر هم 
مشتري هاي خودشان را دارند، اما كتاب هاي روانشناسي 

بيشتر مورد توجه هستند.«

از حال بد به حال خوب و داليل زنده ماندن 
كرونا باعث شد تا مردم به 
كتاب هــاي  ســمت 
روانشناسي و همچنين 
كتاب هایي كه بيشــتر 
جنبه ســرگرمي دارند 
بروند. حســن سهرابي، 
مدیر كتابفروشي نشرثالث با بيان این جمله به همشهري 
مي گوید: »شــيوع ویروس 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 

مردم را در انتخاب نوع كتاب هم تغييــر داده و آنها را 
بيشتر به سمت مطالعه كتاب هاي روانشناسي سوق داده 
اســت؛ كتاب هایــي بــا عناویني چــون »اختاالت 
شخصيتي «، » از حال بد به حال خوب «، » دالیل زنده 
ماندن« و كتاب هاي بســياري از این دست كه در این 
مدت از آنها اســتقبال خوبي شــده و فــروش باالیي 

داشته اند.«
سهرابي در ادامه تأكيد مي كند: »مردم مانند سال هاي 
گذشــته به دور از هــر دغدغه فکري كتــاب انتخاب 
نمي كنند، بلکه اغلب به دنبال این هستند كه از فضاهاي 
جدي دوري كنند و به شکلي سرگرم شوند و تاحدودي 
بتوانند از دغدغه ها و دل مشغولي هایي كه این روزها با 
آن دست به گریبان هســتند فاصله بگيرند. این روزها 
تا اندازه اي سليقه ها از ســمت كتاب هاي جدي فاصله 
گرفته است و مردم دنبال این هستند كه فقط مطالعه 
داشته باشند تا سرگرم شوند و تفکري در آن نباشد. بر 
همين اساس در كنار كتاب هاي روانشناسي، رمان هاي 
عامه پسند و كتاب هایي كه صرفاً جنبه سرگرمي دارند 
بيشتر مورد توجه كتابخوان هاست و در این مدت، فروش 
كتاب هایي با موضوع روانشناســي و سرگرمي افزایش 
داشته است. هرچند مشــکات مالي تأثير خودش را 
بر بازار كتاب گذاشــته و توان خرید مردم را تاحدودي 

كاهش داده اســت، اما این روزها مــردم به دنبال تهيه 
كتاب هاي روانشناسي و سرگرمي اند. ما هم براي اینکه 
مردم را یاري كنيم تا بتوانند كتاب هاي مورد عاقه شان 
را با قيمت مناســب تهيه كنند، هر چند وقت یك بار 
جشنواره اي برگزار مي كنيم. در این جشنواره كتاب هایي 
كه زخمي شــده اند یا در زمان صحافي جلدشان دچار 
مشکل شده است و در مجموع كتاب هایي را كه ممکن 
است ایرادي داشته باشند با قيمت كمتر ارائه مي كنيم 
و تاكنون استقبال مردم از این جشــنواره ها و این نوع 

كتاب ها خوب بوده است.«

روانشناسي متناسب با جامعه ايران
اینکه مردم در دوره شيوع 
مطالعــه  بــه  كرونــا 
كتاب هاي روانشناســي 
روي آورده انــد دالیــل 
امــا  دارد،  مختلفــي 
افزایــش  به معنــاي 
عاقه مندي به مطالعه و موضوع كتــاب و كتابخواني 
نيست. علي نوري، جامعه شــناس با بيان این جمله به 
همشهري مي گوید: »یکي از مواردي كه این روزها مردم 
را به مطالعه كتاب، به ویژه كتاب هاي روانشناسي تشویق 
مي كند، ترس از مرگ و تاش براي بقاســت. مردم به 
روش هاي مختلف ســعي مي كنند اطاعات بيشتري 
درخصوص بيمــاري كرونــا و راه هاي مقابلــه با آن و 
همچنين تقویت روحيه در مواجهه با این ویروس كسب 
كنند. بنابراین به خرید انواع مختلف كتاب در این زمينه 
مي پردازند و این به معناي كتابخوان شدن آنها نيست. 
البته این موضوع در آینده كمك خواهد كرد كه عادت 
كتاب خواندن و توجه به مطالعه در مردم نهادینه شود.«

هرچند مطالعه كتاب بســيار خوب است، اما خواندن 
كتاب هاي روانشناسي و خوددرماني به تنهایي نمي تواند 
در حل مشــکل مردم تأثير گذار باشد. نوري در این باره 
مي گوید: »صرفاً مطالعه یــك كتاب به ایجاد تخصص 
در افرد منتهي نمي شــود. به عنوان مثــال افراد تنها با 
خواندن كتاب مي توانند جراح شوند؟ یا با خواندن كتاب 
مي توانند روانشناس شوند؟ بنابراین مطالعه كتاب هاي 
روانشناسي در كسب اطاعات اوليه مؤثر است، اما بدون 
تحصيات آكادميك و دانشگاهي نمي توان متخصص 
شــد و نمي توان بيماري هاي رواني و روحي را درمان 
كرد. بنابراین مطالعه این قبيل كتاب ها نمي تواند افراد 
را از علم روانشناسان بي نياز كند. این در حالي است كه 
به نظرم، علومي مانند روانشناسي باید به نوعي كاربردي 
و بومي باشد و بتواند مسائل مربوط به جامعه و فرهنگ ما 
را رفع كند. یعني هر راه حلي كه ارائه مي شود باید مبتني 

بر ارزش هاي جامعه ما باشد.«



جامعه10 2 یکشنبه 18 مهر 1400    شماره  8332  3 0 2 3 6 1 8 

دانشآموزانبهمدرسهميروند
دانش آموزان گوش به زنگ باشند كه به زودي باید كفش و كاله كنند 
و به مدرســه برگردند. به گزارش ایســنا آنطور كه سخنگوي وزارت 
آموزش و پرورش گفته در نيمه اول آبان  ماه آن مدارسي كه جمعيت 
دانش آموزي شان زیر 60نفر است، باز خواهند شد و سپس در نيمه دوم 
آبان تمام مدارس با رعایت پروتکل هاي بهداشتي بازگشایي مي شوند و 
با توجه به مجوز هر منطقه، فعاليت آموزشي خود را آغاز خواهند كرد.

رفعممنوعيتهايترددبهپليسربطيندارد
درحالي كه وضعيت اغلب شــهرهاي ایران از نظر كرونا زرد شده 
اســت، اما محدودیت هاي ترافيکي داخل شهري و برون شهري 
همچنان پابرجاست و هيچ نهادي نسبت به این پرسش مردم كه 
چرا محدودیت ها برداشته نمي شود، پاسخگو نيست. سردار مهدي 
حاجيان، سخنگوي نيروي انتظامي در این باره به ایسنا گفت: در 
این زمينه پليس، تصميم گير نيست و ما هر اقدامي كه براي تغيير 
یا برداشتن ممنوعيت ها انجام دهيم، منوط به تصميم ستاد ملي 
مقابله با كروناست. حاجيان درباره اینکه آیا پليس موافق اجراي 
روند فعلي محدودیت هاي تردد هست یا خير هم گفت:  حدود 3 یا 
4 نوع پيشنهاد دادیم و البته تا این موارد بررسي و نظر نهایي اعالم 

نشود، همچنان طرح به همان رویه قبلي اجرا خواهد شد.

بازديدرايگانكودكانازموزهمليهنر
وادبياتكودك

موزه  ملي هنر و ادبيات كودك كانون پــرورش فکري كودكان و 
نوجوانان، واقع در خيابان حجاب تهران به مناســبت »هفته  ملي 
كودك« از 1۷ تــا 22 مهر به صورت رایگان پذیــراي خانواده ها، 
كودكان و عمــوم عالقه مندان اســت.  از بخش هاي مختلف این 
موزه مي توان بــه واحد معرفي نمایشــگاه هاي مختلف تاریخي، 
ایران شناسي و اقوام گوناگون ایران اشاره كرد. این موزه هم اكنون 
گنجينه اي ارزشمند و گرانبها در حوزه تصویرگري، منابع صوتي 
و تصویري، پوســتر، كتاب، ماكت، عروسك، نشــان و تندیس، 
تجهيزات كاربردي و اسناد و مدارك سازماني را گردآوري كرده 
كه عالقه مندان مي توانند در هفته ملي كودك با حضور در موزه 
و توضيحات كارشناسان موزه، بيش از پيش با تاریخچه این نهاد 
آشنا شوند. »هفته  ملي كودك« از 1۷ تا 22مهر، یادواره »شهيد 
علي لندي«، با شعار »حال خوش كودكي، رنگ خوش زندگي« در 

سراسر كشور برگزار مي شود.

باتوجه به كاهش مصرف پروتئين و لبنيات به دليل افزایش قيمت ها كارشناســان نسبت به رشد 
سوء تغذیه، كوتاهي قد كودكان، پوكي  استخوان، كاهش وزن جنين و ... هشدار مي دهند

حمله تورم به  سالمت مردم

 زماني بود كه مي گفتند اگر مردم از لباس و 
تفریح خود هم بگذرند، از غذا و شکم شان گزارش

نمي توانند بگذرند، اما حاال مدتي است كه 
به گواه آمارهاي رسمي و اظهارنظر مسئوالن نظام اقتصادي 
و سالمت، مردم از خورد و خوراكشان هم مي زنند و غذاي 
مفيد كمتر مي خورند. این درد هم فقط درد دهك هاي 
محروم جامعه نيســت بلکه طبقه متوسط هم در زمينه 
تغذیه در مضيقه اســت. اتفاقي كه در قالب جایگزیني 
پروتئين هاي حيواني با پروتئين هاي گياهي و یا حذف 
كامل استفاده از پروتئين و جایگزیني آن با كربوهيدرات ها 
خود را نشــان داده و مي تواند در ماه ها و سال هاي آینده 
حامل انواع و اقســام بيماري ها باشد. مسئله اي كه حاال 
متخصصان علم تغذیه و مدیران وزارت بهداشــت از آن 
به عنوان ناامني غذایي یاد مي كنند. براساس اعالم مركز 
آمار كه در شهریور 1400منتشر شــده است، در گروه 
لبنيات در شهریور افزایش قيمت 10.4درصدي نسبت به 

مرداد و افزایش ۷3درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
ثبت شده است. بنا بر همين آمار بيشترین افزایش قيمت 
لبنيات مربوط به ماست، پنير و شــير پاستوریزه است. 
هرچنــد كه دولــت ســيزدهم درصدد اســت كاهش 
10درصدي در قيمت 3 محصول لبني اصلي شامل شير، 
پنير و ماست را اعمال كند و سيدجواد ساداتي نژاد، وزیر 
جهاد كشاورزي نيز به طور رسمي به عملياتي شدن این 
تصميم ستاد تنظيم بازار از روز گذشته اشاره كرده بود، اما 
كاهش قيمت این محصوالت هنوز در بازار حس نشــده 
اســت. محمدرضا بني طبا، ســخنگوي انجمن صنایع 
فرآورده هاي لبني مي گوید: »ایــن كاهش 10درصدي 
شــامل حال 3 محصول ماست ســاده 2.۵كيلوگرمي، 
پنيریواف 400گرمي و شير پاســتوریزه ساده كيسه اي 
۹00گرمي خواهد شــد كه جهت حمایت از دهك هاي 
محروم صورت گرفته است.« به جز محصوالت لبني، دیگر 
خوراكي هاي ضروري و اقالم اساسي زندگي مردم در  ماه 
شهریور نيز به  شدت گران شــده اند. به طوري كه در  ماه 
پایاني تابستان، نان و غالت ۵.2 درصد، ميوه ۵.۷درصد و 
سبزیجات )سبزي ها و حبوبات( ۹.۹درصد، گوشت قرمز، 

سفيد و فرآورده هاي آنها 1.2درصد و ماهي ها و صدف داران 
4.2درصد افزایش قيمت داشــته اند. خالصه اینکه این 
افزایش پي در پي قيمت ها دســت مردم را از مواد غذایي 

اصلي و مفيد كوتاه كرده است.

سرانهمصرفگوشتايرانياننصفشد
افشــين صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیــه مركزي دام 
سبك كشور به  تازگي اعالم كرده كه مصرف سرانه گوشت 
در كشور از 12كيلوگرم در سال به 6كيلوگرم رسيده و با 
۵0درصد كاهش مصرف مواجه شده است. منصور پوریان، 
رئيس شوراي تامين دام كشــور هم با بيان اینکه مردم 
مصرف گوشت گوسفندي را حذف كرده اند، گفت: »در 
حالي با كاهش مصرف گوشت گوسفندي مواجهيم كه 
بيشتر جمعيت دامي كشور، گوسفند است. مردم به دليل 
شرایط اقتصادي ویژه اي كه به آنها حاكم است متأسفانه 
مصرف گوشت گوسفندي را تقریبا حذف كرده اند و حتي 
اگر بخواهند گوشت بخرند گوشــت گوساله خریداري 
مي كنند.« قاسم علي حسني، دبيركل اتحادیه بنکداران 
مواد غذایي نيز به تازگي به همشهري گفته بود: »همزمان 
با كاهش 3۵درصدي تقاضاي خرید مواد غذایي، به دليل 
افزایش قيمت اقالم پروتئيني مانند گوشت قرمز، مرغ، 
شير و لبنيات، ماهي و برنج، بسياري از مصرف كننده ها 
مواد غذایي دیگري را جایگزین مواد پروتئيني مرسوم در 

سبد مصرفي خانوار خود كرده اند.«
هرچند اثر كاهش دسترســي مردم به گروه هاي اصلي 
غذایي، خــود را در درازمدت نشــان مي دهــد و مانند 
بيماري هاي حاد ناشي از ویروس ها و عفونت ها، افراد را در 
كوتاه مدت درگير نمي كند، اما به گفته متخصصان تغذیه، 
آثار آنها افراد را در ميان مدت و درازمدت دچار بيماري هایي 
مي كند كه بعضا تا پایان عمر با آنهاست و نه تنها كيفيت 

زندگي كه حتي طول عمرشان را نيز كاهش مي دهد.

جنينهايكموزن؛كودكانكوتاهقد
محمدرضا وفا، اســتاد تمام گروه علوم تغذیه دانشــگاه 
علوم پزشــکي ایران در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
»وقتي تورم سرسام آور و مسائل اقتصادي باعث مي شود 
گروه هاي اصلي غذایي مانند پروتئين ها و لبنيات كمتر 
مصرف شوند و تغيير در الگوي استفاده از خوراكي هاي 
ضروري در كوتاه مدت یا درازمدت داشته باشيم، بيشتر 
به گروه هاي آسيب پذیر مانند نوزادان، كودكان، نوجوانان، 

مادران باردار و شيرده و سالمندان آسيب مي رسد. به عنوان 
مثال روي رشد و نمو كودكان و نوجوانان تأثير مي گذارد 
و در یك نسل مشــاهده خواهيم كرد كه درصد كودكان 
كوتاه قد در جامعه بيشــتر شده اســت یا در زنان باردار 
شــاهد تأثير منفي در زمينه وزن گيري جنين خواهيم 
بود.« این متخصص تغذیــه درباره تأثير حذف یا كاهش 
موادغذایي ضــروري از تغذیه مادران باردار و شــيرده، 
توضيح داد: »پژوهش ها نشــان مي دهد احتمال اینکه 
نوزادان متولدشده از این مادران، در دهه هاي 30و 40و 
۵0عمرشان دچار بيماري هاي مزمن نظير بيماري هاي 
قلبي و عروقي، دیابت، فشار خون یا سرطاني شوند بيشتر از 
دیگران است. این احتمال بسته به شدت و ضعف سوءتغذیه 
متفاوت است، اما این نوزادان بين 1.۵تا 4برابر افرادي كه 
مادران شان تغذیه استاندارد و مطلوب داشته اند در معرض 

این بيماري هاي مزمن قرار دارند.«

آثاراجتماعيوروانيسوءتغذيه
ایجاد چرخه معيوب بين مســائل اقتصادي و ســالمت 
جسمي، نکته دیگري است كه این استادتمام علوم تغذیه 
دانشگاه علوم پزشکي ایران به آن اشاره مي كند. محمدرضا 
وفا مي گوید: »كمبود آهن در تمركز ذهني كودكان تأثير 
گذاشته و یادگيري آنها كاهش پيدا مي كند. همين عامل 
باعث ضعف تحصيلي در مدرسه شده و منجر مي شود كه 
معلمان مدرســه، عناویني نظير تنبلي و كم هوشي را به 
دانش آموز نسبت دهند. همين برچسب زني ها باعث ایجاد 
مشکالت روحي و رواني در كودك مي شود و چه بسا در 
آینده بر شغل، درآمد و كليت زندگي او تأثيرگذار باشد؛ 
بنابراین سوءتغذیه در كودكان به ایجاد یك چرخه معيوب 
با آثار اجتماعي فراوان منجر خواهد شــد.« سوء تغذیه 
و حذف مواد خوراكي اساســي از تغذیه سالمندان، آثار 
وسيعي بر زندگي آنها دارد. وفا از ضعف در اسکلت و پوكي 
استخوان به دليل كمبود كلســيم و ویتامين D، كاهش 

قدرت و توجه و تمركز ذهني و همچنين تضعيف سيستم 
ایمني سالمندان به دليل كمبود آهن، روي و ویتامين هاي 
A و C نام مي برد كه شانس سالمندان براي ابتال به انواع 

بيماري هاي دیگر را هم افزایش مي دهد.

دههابيماريدورانسالمنديبهخاطرفقرغذايي
هدایت حسيني، رئيس سابق انستيتو تحقيقات تغذیه اي 
و صنایع غذایي كشور نيز در گفت وگو با همشهري از ده ها 
بيماري مزمن نام مي برد كه ســوء تغذیه باعث بروز آنها 
در سنين ميانسالي و پيري مي شود. حسيني مي گوید: 
»متأســفانه وضعيت اقتصادي باعث شــده كه بخش 
قابل توجهي از دهك هاي جامعه، پروتئين موردنياز خود 
را فقط از طریق مصرف پروتئين هاي گياهي نظير سویا و 
حبوبات جبران كنند و به دليل حذف مصرف پروتئين هاي 
حيواني كه اسيدهاي آمينه موردنياز بدن را بهتر تامين 
مي كنند، آنها هم دچار بيماري هــاي زمينه اي و مزمن 
خواهند شد.«وقتي درباره بيماري هاي  دوران ميانسالي 
و پيري كه ميزان ابتال به آنها بر اثر ســوءتغذیه افزایش 
مي یابد، از رئيس سابق انستيتو تحقيقات تغذیه اي و صنایع 
غذایي كشور سؤال مي كنيم، به بيماري هایي نظير پوكي 
استخوان، دیابت، بيماري هاي ریوي و برخي بيماري هاي 
مزمن گوارشي اشاره مي كند و مي گوید: »متأسفانه دولت و 
وزارت بهداشت باید هزینه هاي چندبرابري براي درمان این 
بيماران در دوران ميانسالي و سالمندي متحمل شوند؛ البته 
درماني كه صددرصدي نبوده و منجر به بهبودي چنداني 
هم نمي شود، بلکه فقط مرهمي بر بيماري هاي آنها نظير 
پوكي استخوان است. چون به عنوان مثال، به دليل اینکه 
رسوب كلسيم در اســتخوان ها در سنين باالي 4۵سال 
خيلي كمتر خواهد شد، درمان بيماران دچار این عارضه 
در سنين باال دیگر چندان فایده اي ندارد؛ بنابراین عقالني 
است كه دولت به جاي پرداخت هزینه هاي باالي درمان 
این بيماران، از همين حاال در بهبود تغذیه آنها هزینه كند.«
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5 استان دربحران ناامني غذايي 
مسئوالنوزارتبهداشتباابرازنگرانيازافزايشناامنیغذايیوافزايششاخصسوءتغذيهدراستانهای
محروم،بهمسئوالنكشورهشداردادهاندكهاگربهموقعبرایوضعيتامنيتغذايیمردمكاریانجامنشود،
باشيوعبيشازپيشسوءتغذيهوكمبودريزمغذیهامواجهخواهيمبود.زهراعبداللهي،مديركلدفتربهبود
تغذيهوزارتبهداشتبابياناينهشدار،درگفتوگويياعالمكردهاست:»وضعيتچنداستانكمبرخوردار
كشورازجملهسيستانوبلوچستان،هرمزگان،كرمان،خراسانجنوبیوخوزستانبهلحاظامنيتغذايی
نامطلوبتراست.«مديركلدفتربهبودتغذيهوزارتبهداشتبااعالماينكهشاخصسوءتغذيهدركودكاندر
سيستانوبلوچستانبه1۲درصدرسيدهاست،ميگويد:»اينموضوعخودرابهشكلافزايششيوعسوءتغذيه
كودكانزيرپنجساليعنیالغری،كموزنیوكوتاهقدینشانمیدهد.شواهدینيزوجودداردكهدربرخی
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   تنها راهكار
واكسن ها همچنين به طرز چشمگيري ايمن هستند و عوارض جانبي جدي بسيار نادري دارند. يكي از قابل توجه ترين عوارض 
جانبي آن، ميوكارديت يا التهاب عضله قلب است. اما حتي همين عارضه نيز در گروه هاي در معرض خطر )مردان 12تا29ساله( 

فقط 41نفر در يك ميليون نفر تخمين زده مي شود و موارد به طور كلي خفيف هستند.
مقايسه آن با عفونت هاي واقعي كوويد-19 كه حتي در افراد جوان و سالم نيز مي تواند باعث بيماري شديد و حتي مرگ شود، باز 
به سود واكسن است. در نهايت واكسن ها ايمن تر هستند و براي افرادي كه قبال بهبود يافته اند نيز به همان اندازه ايمن هستند.
آنتي بادي ها مي توانند سنجش معقولي از ميزان محافظت از شخص ارائه دهند. مطالعه اي 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 مي شود. در  ماه 
می سال جاري نيز محققان بين سطح آنتي بادي خنثي كننده و محافظت ايجاد شده از واكسن رابطه اي بسيار قوي پيدا كردند.

يك تفاوت بنيادي بين پاسخ ايمني توليد شده با واكسن و عفونت طبيعي، ويژگي آنهاست. در عفونت طبيعي، همه ويروس هاي 
SARS-CoV-2 سلول هاي دستگاه تنفسي را عفوني مي كنند و سلول هاي ايمني مي تواند هر تعداد از جنبه هاي ويروس را 
هدف قرار دهد. اين باعث ايجاد تنوع نسبتا زيادي از آنتي بادي ها مي شــود كه به قطعات مختلف SARS-CoV-2 متصل 
مي شوند. با اين حال، واكسن ها فقط قطعات كليدي SARS-CoV-2 يعني پروتئين سنبله ويروس را به سيستم ايمني ارائه 
مي دهند. پروتئين سنبله كليدي ترين هدف آنتي بادي هاي خنثي كننده اســت. همه آنتي بادي ها در افراد واكسينه شده 
مي توانند به پروتئين سنبله حمله كنند. آنهايي كه واكسينه شده اند تنوع آنتي بادي كمتري دارند اما داراي سطح بااليي از 
آنتي بادي هاي بسيار هدفمند هستند. براي درك بهتر تفاوت بين عفونت طبيعي و واكسن، تفاوت بين شكار ويروس با تفنگ 
ساچمه اي و تفنگ تك تيرانداز را درنظر بگيريد. محققان مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها به تازگي دريافتند افرادي 
كه قبال آلوده به عفونت كوويد شده اما واكسينه نشده بودند، 2.34برابر بيشتر از افرادي كه قبال مبتال و كامال واكسينه شده 

بودند، دچار عفونت مجدد مي شوند.

 با آغاز سال تحصیلی و پیش بینی 
ادامه دار بودن شیوع ویروس کرونا، فناوري

نرم افزار »شاد« برای امسال هم  به 
عنوان نرم افزار رســمی آموزشــی دانش آموزان 
معرفی شــد. در زمان معرفــی ایــن نرم افزار، 
مسئوالن مربوط ازجمله وزیر آموزش و پرورش، 
وزیر ارتباطات و ... با خوش بینی، 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 دانش آموزان، 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 
استفاده کنندگان از شــاد برآورده نشده است و 
بیشــتر دانش آموزان از واتســاپ برای آموزش 
آنالین استفاده می کنند. بر اساس نظرسنجی که 
خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( نتایج آن را 
منتشر کرده 44.4 درصد پاسخگویان  گفته اند این 
نرم افزار )شــاد( »اصاًل« مشــکالت آموزشــی 
دانش آموزان را در دوران کرونا رفع نکرده است. در 
این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که در دوران 
تحصیل غیرحضوری و کالس های آنالین، فرزند 
شما از چه نرم افزاری برای حضور در کالس ها بهره 
برده است، نرم افزار »واتســاپ« با 39.1درصد، 
»برنامه شاد« با 36.9 درصد و »سایر برنامه ها« با 

24درصد توسط مخاطبان انتخاب شده است.

استفاده از پيام رسان به عنوان كاری نو
پوریا آسترکی، کارشــناس آموزش الکترونیک در 
گفت وگو با همشهری، استفاده از پیام رسان برای 
آموزش آنالین را یک کار بدیع و نو می داند که وجود 
اشکال در چنین کاری به لحاظ جدید بودن چندان 

غیرطبیعی نیست. 
آسترکی با اشاره به بررسی بستر پیام رسان تاکید 
می کند که سازگار کردن یک پیام رسان با نیازهای 
آموزشی کار سختی بوده و طبیعی است که ایراداتی 

وجود داشته باشد. به گفته این کارشناس، خود این 
پیام رسان هم، بدیهی اســت که از پیام رسان های 
جهانی و مشهور مانند واتساپ و تلگرام فاصله دارد. 
آسترکی در مورد استقبال از واتساپ در مقایسه با 
شاد به عوامل مختلفی اشــاره می کند که نیازمند 
بررسی اســت. به گفته او، چه بســا ممکن است 
نرم افزار مشــکلی نداشــته باشــد، اما نمی توان 
تجربه کاربری، کیفیت و ســرعت واتســاپ را با 
نرم افزارهایی که به ســرعت برای کار آموزشــی 
تطبیق داده شده مقایســه کرد.  آسترکی با تاکید 
بر اینکه نارضایتی هایی که گفته می شــود به خود 
نرم افزار مربوط نیســت، می گوید: »درواقع انتظار 
استفاده کنندگان از این نرم افزار آموزشی برآورده 
نمی شــود و به عبارت دیگر این رویکرد، شــیوه 
کارآمدی الزم را نداشــته است. به همین خاطر به 
»ابزار« ایراد گرفته می شود؛ چون موضوع دیگری 

برای انتقاد به ذهن استفاده کننده نمی رسد.« 
این کارشناس معتقد است که هر نرم افزار دیگری 
هم به جز شاد بخواهد از آموزش آنالین هم زمان 
استفاده کند، نمی تواند کیفیت آموزشی مناسبی 
داشته باشــد. او می گوید: »بسیار دشوار است که 
تشخیص دهیم که UX شــاد ایراد دارد یا شیوه 
آموزش؟ حتی اگر UX شــاد هم هیچ مشــکلی 
نداشته باشــد، نمی تواند کیفیت مطلوب را ارائه 

دهد.«

رويكرد مناسب
پرسشــی که مطرح می شــود این اســت که آیا 

پیام رسان می تواند به عنوان یک سیستم آموزشی 
مورد اســتفاده قرار بگیرد یا نه؟ آیا رویکرد دولت 
به صورت کالن در اســتفاده از پیام رســان شاد یا 
پیام رســان های 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 آســان تر 

دانش آموزان با آن در دوران کرونا شده اند.
کارشناس آموزش آنالین به رویکرد آموزش آنالین 
غیرهمزمان اشاره می کند و می گوید: »اگر آموزش 
و پرورش محتوای آموزشی استاندارد با »آموزش 
الکترونیکی آنالین غیرهمزمان« را تولید می کرد 
و در یک سامانه قرار می داد و اپلیکیشن موردنظر 
آموزش و پرورش هم بر اســاس آن سامانه عمل 
می کرد، یک LMS )ســامانه مدیریت یادگیری( 
بزرگ تشکیل می شد که حاوی محتوای آموزشی 
همه درس ها، همــه پایه ها و همــه گرایش های 

تحصیلی بود.«
آســترکی در توضیح LMS می گویــد: »چنین 
سامانه ای یک ســایت بزرگ آموزشی است که در 
آن دوره های مختلف آموزشــی بــه صورت ضبط 

شده قرار دارد.« 
او با اشاره به یکپارچه سازی شاد با این سامانه و ارائه 
محتوای آموزشی به این شکل، می گوید: »براساس 
این یکپارچه ســازی، معلم یا مدرس در ســاعات 
مشخصی در یک اتاق گفت وگوی صوتی، تصویری 
یا متنی حضور می یافت و مسائل مختلف از جمله 

»رفع اشکال« مفاهیم درسی مطرح می شد.«

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که واتساپ مهم ترین پلتفرمی است که در دوران کرونا 
بیشتر دانش آموزان و معلمان از آن برای آموزش آنالین استفاده کرده اند

واکســن هاي تأیید شــده کووید-19 از 
زماني که مجوز استفاده در سطح جهاني دانش

گرفتند، با حــرف و حدیث هاي زیادي 
همراه بودند که اکثر آنها کامال غیرتخصصي و غیرعلمي 
است. بسیاري معتقدند که نیازي به زدن واکسن نیست 
و افرادي که حتي یک بار هــم دچار عفونت کووید-19 

شده اند، نسبت به آن ایمن مي شوند.
تصور عامه مردم این اســت که ابتال بــه ویروس کرونا، 
مي توانــد ایمني ای به انــدازه آنتــي بادي هایي که با 
واکســن تولید مي شــود، ایجاد کند. اگر اینطور است، 
چرا دوزهاي ارزشمند واکســن را براي افرادي که قبال 
پاسخ ایمني نســبت به ویروس دارند هدر مي دهند و 
این افراد را بي جهت در معرض عوارض جانبي واکسن 

قرار مي دهند؟
این یک سؤال منطقي است و بحث هاي علمي به حقي 
هم درباره آن انجام شده اســت. همچنین رویکردهاي 
متفاوتي نسبت به این موضوع از منظر بهداشت عمومي 
وجود دارد. در یکي از کشــورهاي اروپایي، براي مثال، 
افرادي کــه از کوویــد-19 بهبود یافته انــد مي توانند 
گذرنامه سبز بگیرند که 6 ماه اعتبار دارد. این گذرنامه، 
به آنها اجازه می دهد  مانند افراد واکسینه شده به راحتي 
به اماکــن مختلف برونــد. در اتحادیه اروپــا،  برخي از 

کشورهاي عضو، مدرك دیجیتال کووید را براي افرادي 
که از کووید-19 بهبود پیــدا کرده اند و فقط یک دوز از 
واکسن هاي مبتني بر پلتفرم mRNA دریافت کرده اند 
نیز ارائه مي کنند. با این حال در آمریکا، مقامات بهداشت 
عمومي در روش خود صریح هستند: افراد بدون درنظر 
گرفتن عفونت قبلي به صورت واکسینه یا واکسینه نشده 
طبقه بندي مي شوند. این رویکردي با نقاط قوت متعدد 
است، ازجمله داده هاي علمي قوي که از واکسیناسیون 
براي افرادي که بهبود یافته اند پشتیباني مي کند. این 
داده ها به طور مداوم نشــان داده اســت که پاسخ هاي 
ایمني در برابر عفونت هاي طبیعي بســیار متغیر است، 
بنابراین غیرقابل اعتماد است. از سوي دیگر، بارها ثابت 
شده است واکسن ها واکنش هاي ایمني بسیار بهتري را 

ایجاد مي کنند. 

پيروزي واكسندرمسابقهتوليدآنتيبادي
محققان معتقدند پاسخ ایمني تولید شده به واسطه واکسن هاي تأیید شده کووید-19 

بسیار هدفمندتر و مطمئن تر از عفونتي است که با ابتال به ویروس ایجاد مي شود

واتساپ؛پلتفرم اصلی آموزش آنالین کشور

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

به سوی آینده

 برنامه  جديد گوگل
براي امنيت كاربران پرريسك

شــرکت گوگل اعالم کرد که مجموعــه اي از ویژگي هاي جدید 
حفاظت از امنیت سایبري را براي کاربراني که بیشتر در معرض 
خطر قرار دارند، ارائه خواهد داد. این مهم درست پس از آن صورت 
گرفت که حدود 14هزار کاربر ســرویس جي میــل هدف گروه 
هکرهاي APT28 بوده اند. به گزارش وب ســایت »زد دي نت«، 
گوگل در یک پســت در بالگ خود اعالم کرد که تعداد زیادي از 
حمالت سایبري با هدف حمله به افراد و گروه هاي برجسته وجود 
دارد که چنین موضوعي این شرکت را وادار به انجام برخي کارهاي 
اضافه و ایجاد تیمي براي شناسایي و متوقف کردن پیچیده ترین 
مجرمان سایبري جهان کرده است. این شرکت توضیح داد: »ما از 
همکاري با سازمان هاي پیشرو براي محافظت بیشتر از گروه هاي 

کاربري پرخطر و کسب اطالعات بیشتر درباره نیازهاي کاربران 
و ســازمان هاي در معرض خطر بسیار خوشــحال هستیم. این 
مشارکت ها به ما کمک مي کند تا پیشــرفته ترین امنیت جهان 
را حتي قوي تر، فراگیرتر و آســان تر استفاده کنیم. به همه کمک 
مي کنیم تا با گوگل ایمن تر باشند.« عالوه بر تبلیغ برنامه حفاظت 
پیشــرفته )APP( که کاربران مي توانند بــراي تقویت حفاظت 
خود در برابر حمالت خاص فعال کنند، گــوگل اعالم کرد که با 
سازمان هاي مختلف سراسر جهان همکاري مي کند تا کلیدهاي 
امنیتي رایگان را براي بیش از 10هــزار کاربر در معرض خطر در 
طول ســال2021 ارائه دهد. APP قوي ترین محافظت امنیتي 
گوگل را در یک برنامه جامع قرار مي دهد که در پاسخ به تهدیدهاي 
نوظهور به طور مداوم ارتقا مي یابــد. APP براي همه کاربران در 
دسترس است، اما به طور خاص براي افراد و سازمان هایي طراحي 
شده است که در معرض خطر بیشتري قرار دارند. کاربراني که در 
APP ثبت نام مي کنند در برابر طیف گســترده اي از تهدیدهاي 
آنالیــن ازجمله حمالت پیچیده فیشــینگ، بدافزارها و ســایر 
دانلودهاي مخرب کروم و اندروید و دسترسي غیرمجاز به داده هاي 
حساب شخصي خود در امان خواهند ماند. شرکت گوگل همچنین 
همکاري هاي جدیدي را با بنیاد بین المللي سیستم هاي انتخاباتي 
)IFES(، سازمان ملل متحد زنان و کمپین هاي غیرانتفاعي دفاع 

از دیجیتال )DDC( اعالم کرده است.

یافته هاي جدید نشان مي دهد که گویا 
ناسا محل فرود مریخ نورد استقامت را فضا

هوشــمندانه انتخاب کرده اســت. به 
گزارش وب سایت اسپیس، استقامت در  ماه فوریه در 
کف دهانه 45کیلومتري »جزرو« )Jezero( فرود 
آمد. محلي که به این دلیل انتخاب شد که مشاهدات 
قبلي توســط مدارگردهای مریخ نشان داده که در 
گذشته باســتان، میزبان یک دریاچه بزرگ و یک 
دلتاي رودخانه بوده است. یک مطالعه جدید گزارش 
مي دهد که عکس هاي گرفته شده توسط استقامت 
در اوایل ماموریت خود، پیــش از اینکه روبات حتي 
شروع به حرکت کند، این تفســیر را تأیید مي کند. 
بنجامین ویس، استاد علوم سیاره اي مؤسسه فناوري 
ماساچوســت در این خصوص مي گوید: »مریخ نورد 
بدون حرکت زیاد، توانســت یکي از ناشناخته هاي 
بزرگ مریخ را کشف کند و نشان دهد که دهانه جزرو 
واقعا زماني دریاچه بوده است. این موضوع تا زماني 
که در مریخ فرود نیامده بودیم، همیشه مورد شک و 

تردید بود.« 
اســتقامت دو وظیفه  اصلي در ماموریت 2میلیارد و 
700میلیون دالري خود دارد که شامل جست وجوي 
نشانه هاي حیات میکروبي باستاني در سیاره سرخ 

و همچنین جمع آوري و ذخیره ســازي نمونه هایي 
از مریخ اســت که در آینده توســط یک ماموریت 
دیگر به زمین آورده خواهد شــد. عالوه بر این، در 
پروازهاي اولیه بالگرد »نبوغ« هم استقامت داده هاي 
ارزشمندي ازجمله نخستین صداي پرواز بالگرد در 
یک سیاره  دیگر را به ثبت رســاند. البته هم اکنون، 
بالگرد نبوغ به طور مســتقل تري پروازهاي خود را 
در این ســیاره انجام مي دهد. براســاس داده هاي 
جمع آوري شده توســط فضاپیماها مانند مدارگرد 
شناســایي مریخ ناســا، دهانه جزرو مکان مناسبي 
براي فرود شناخته شــد. تصاویر مداري یک شکل 
در جزرو را نشــان مي دهد که اعضاي تیم ماموریت 

آن را به عنوان یک دلتا تفســیر مي کنند. مکاني که 
رودخانه حدود 3/7میلیارد ســال پیش به دریاچه 
مي ریخت و رســوباتي را از خود برجاي مي گذاشت 
که مي توان شواهدي از میکروب هاي باستاني مریخ 
را درصورتي که وجود داشته باشند، به دست آورد. در 
پژوهشي که در روز هفتم اکتبر )پنجشنبه گذشته( 
در نشریه  »ساینس« منتشر شــده، ستاره شناسان 
عکس هاي اولیه اي را که اســتقامت با اســتفاده از 
دوربین »مست کم-زد« و دوربین »سوپرکم« تهیه 
کرده اســت بررســي کرده اند. این تصاویر حاشیه 
برآمده بــزرگ دلتا و همچنین یــک تپه جدا مانده 
با نام »کودیاك« )Kodiak( را نشــان مي دهند که 
به گفته تیم ماموریت یک بخش فرســایش یافته از 
همان حاشیه  دلتاي رودخانه است. تصاویر کودیاك 
به اندازه اي واضح به ثبت رسیده که الیه هاي جداگانه 
رسوبات در آن کامال دیده مي شود. نیکوال منگولد، 
از مرکز ملي تحقیقات علمي فرانســه از دانشــگاه 
نانت که از مســئوالن این مطالعه اســت، مي گوید: 
»تصاویر کودیاك به طور واضح به رســوب رودخانه 
به همراه یک دلتا و دریاچه اشاره دارد. این موضوع 
به ما کمک مي کند تا سطح دریاچه را محدود کنیم 
تا سناریویي از شکل گیري دلتا و فعالیت دریاچه در 
طول مسیر مریخ نورد استقامت بسازیم و همچنین 
الیه هاي مناسب براي تجزیه و تحلیل و نمونه گیري 

را مشخص کنیم.«

تأييد وجود درياچه  در مريخ با »استقامت«

اضافه شدن رمزارزها به ليست سياه چين
براساس ســند منتشر 

شــده، چین استخراج رمزارز
ارزهاي دیجیتال را به 
پیش نویــس فهرســت صنایعي که 
سرمایه گذاري در آنها محدود یا ممنوع 
اســت، اضافه کــرده؛ اگرچــه تعداد 
بخش هاي موجود در این فهرســت را 

به طور کلي کاهش داده اســت. به گزارش خبرگزاري رویترز، این لیست موسوم به 
»فهرست منفي« یا به اصطالح مشهور ما لیست سیاه جزئیات بخش ها و صنایعي را 
نشان مي دهد که براي سرمایه گذاران چیني و خارجي ممنوع است. نهادهاي نظارتي 
در چین تجارت و اســتخراج ارزهاي دیجیتال را امســال ممنوع کردند، زیرا بانک 
مرکزي این کشور متعهد شد از ماه گذشــته فعالیت هاي »غیرقانوني« رمزارزها را 
پاکسازي کند. این ممنوعیت باعث شد تا معامله گران بین المللي ارزهاي دیجیتال 
روابط خود را با کاربران چیني قطع کنند. دولت چیــن از چندي پیش برنامه هاي 
پیشــگیرانه اي را براي محدودیت و درنهایت ممنوعیت استخراج و معامله ارزهاي 
دیجیتال را در سرتاسر این کشور اجرا کرده است. چنین رویکردي باعث سقوط بازار 
ارزهاي دیجیتال در چند ماه گذشته شد. حدود 3هفته پیش بانک مرکزي چین اعالم 
کرده بود که مؤسسات مالي را از ارائه خدمات به معامالتي که با ارزهاي دیجیتال انجام 
مي شوند، منع خواهد کرد و نظارت خود را به منظور جلوگیري از این معامالت افزایش 
خواهد داد. بسیاري از کارشناسان بر این باور هستند که چنین اقدام هایي از سوي 
دولت چین به موضوع ارز دیجیتال بانک مرکزي این کشور بازمي گردد. چین مدتي 
است که یوان دیجیتال را به صورت آزمایشي در برخي شهرهاي بزرگ مورد آزمایش 
قرار داده و این امکان وجود دارد که خیلــي زود، یوان دیجیتال به عنوان واحد پول 

رسمي در کنار یوان قرار بگیرد.

زهرا خلجي
خبر نگار
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ماراتن توليد واکســن هاي داخلي با افزایش واردات و تزریق 
65درصدي جمعيت باالي 12ســال کشــور سخت تر شده 
است. از مجموع جامعه 68ميليون نفري باالي 12سال ایران 
که اکنون واکسن دریافت مي کنند تا ظهر دیروز 44ميليون و 
378 هزار و 234 نفر دوز اول و 18ميليون و 600 هزار و 554 
نفر نيز دوز دوم را تزریق کرده اند تا مجموع واکسن هاي تزریق 
شده در کشــور به 62ميليون و 978 هزار و 788 دوز برسد. 
حاال به نظر مي رسد که واکسيناســيون 75 درصدي جامعه 
به زودي محقق مي شــود اما همين اتفاق نگراني هایي براي 
ورود به کارآزمایي باليني واکسن هاي جدید ایجاد کرده است. 
با کاهش ظرفيت جمعيت دریافت کننده واکسن، همين حاال 
هم روند کارآزمایي هاي باليني کندتر از قبل شده و به تأکيد 
برخي متوليان واکسن هاي داخلي روند کند صدور مجوزها و 
نبود سازوکار مشخص در ورود برخي واکسن ها به سبد مصرف 
واکسيناسيون کشور احتماال به تخریب پروژه هاي ایراني - ملي 
واکسن هاي کرونا در کشور و دلسردي دیگر توليدکنندگان 
منجر خواهد شد. همه اینها در شرایطي است که تا همين حاال 
هم واکسن هاي وعده داده شده براي توليد ميليوني، با مشکل 
در   مواجه شده اند. واکســن برکت   قرار بود تا پایان تابستان 
1400، 50ميليون دوز واکســن توليد کند اما تاکنون تنها 
حدود 6ميليون دوز از این واکسن به وزارت بهداشت تحویل 
داده شده اســت، آن هم درحالي که زمســتان سال گذشته 
مصطفي قانعي، رئيس کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا 
از فراهم شدن مقدمات ساخت واکسن هاي مختلف کرونا در 
ایران خبر داده و گفته بود که »تا شهریور 1400واکسن ایراني 
کرونا در انواع مختلف به مرحله توليد مي رسد و ایران قطب 
توليد واکسن در دنيا مي  شود.« این در حالي است که مجموع 
واکسن هاي تحویل داده شده از سوي توليدکننده هاي داخلي 
به وزارت بهداشت، به 15ميليون دوز هم نرسيده و بيشترین نياز 
کشور از واردات واکسن هاي خارجي تامين شده است. اکنون 
از ميان 9واکسن ایراني که موفق شدند مجوزهاي سازمان غذا 
و دارو براي انجام کارآزمایي هاي باليني را به دســت بياورند، 
تنها دو  واکسن کووایران برکت، پاستوکووك به مرحله تزریق 
عمومي رسيده اند. واکسن اسپایکوژن چند روز پيش مجوز 

مصرف اضطراري اش را دریافت کرده و کارآزمایي  6واکسن 
دیگر ازجمله فخرا، کووپارس، نورا، mRNA رناپ، وکتورال و 
اسویك هنوز به پایان نرسيده و با وجود کاهش جمعيت هدف 
براي انجام کارآزمایي هاي چند 10هزار نفره به نظر مي رسد 
خط پایان مطالعات این واکسن ها طوالني تر از پيش بيني هاي 
گذشته باشــد. هر چند به گفته متوليان واکسن هاي ایراني، 
براساس اعالم سازمان غذا و دارو قرار است واکسن هاي با پلتفرم 
مشابه با دیگر واکسن هاي مجوز گرفته زودتر از زمان تکميل 
کارآزمایي ها مجوز مصرف اضطراري شان را دریافت کنند و به 

سبد واکسيناسيون افزوده شوند.

سرنوشت 9واكسن ايراني 
ماه هاست که وعده توليد و تحویل انبوه واکسن برکت شنيده 
مي شــود اما هنوز ميزان تحویل آن به وعده هاي داده شده، 
نرسيده است. براساس اعالم رسمي وزارت بهداشت تا پایان 
شــهریور تنها 6ميليون دوز از این واکســن برکت  به وزارت 
بهداشت تحویل داده شده است. همچنين عليرضا بيگلري، 
رئيس انستيتوپاســتور ایران صبح دیروز در نشست خبري 
مجازي درباره توليد انبوه پاستوکووك گفت: »از شنبه هفته 
گذشــته یك ميليون و 200هزار دوز از یك بچ  بيش از شش 
ميليوني را تحویل وزارت بهداشــت دادیم. اواخر این هفته 
مجددا حدود یك ميليون دوز از همين واکسن تقدیم وزارت 
بهداشت مي شود. توليد و تحویل واکسن طوري برنامه ریزي 
شده که به طور متوســط هفته اي حداقل یك ميليون دوز را 

داشته باشيم.«
مجوز مصرف اضطراري واکسن کروناي اسپایکوژن به عنوان 
نخستين واکســن بخش خصوصي ایران هم هفته گذشته 
صادر شد. به گفته هاله حامدي فر، مدیرعامل شرکت سيناژن 
هم اکنون یك ميليون و 700هزار دوز از این واکســن آماده 
تحویل است و ظرفيت توليد این واکسن هم به صورت ماهانه 
ســه ميليون دوز خواهد بود. حامدي فر از اجراي کارآزمایي 
باليني اسپایکوژن براي 17هزار نفر خبر مي دهد و به همشهري 
مي گوید: »با صدور مجوز اضطراري، این واکســن به ســبد 
واکسيناسيون کشور اضافه خواهد شد. البته کارآزمایي باليني 

این واکســن مطابق با پروتکل وزارت بهداشــت با مونيتور 
کردن کليه افرادي   که در کارآزمایي شرکت کردند همچنان 
ادامه دارد.« مدیرعامل شرکت ســيناژن درباره چالش هاي 
انجام کارآزمایي هــا در مقطع کنوني و بــا توجه به کاهش 
جمعيت واکسينه نشده هم مي گوید: »قطعا این شرایط براي 
شرکت هایي که به تازگي کارآزمایي هایشان را آغاز مي کنند، 
سخت تر است اما هم اکنون شــاهد یك رویه دیگر هستيم و 
مطالعات باليني به صورت مقایســه اي با دیگر واکسن هاي 
موجود در بازار انجام مي شود. این مسئله مي تواند تا حدودی 

باعث تسهيل در این شرایط  شود.«

فخرا و كووپارس؛ يك قدم تا مجوز اضطراري
واکسن فخرا اما فاز سه کارآزمایي را به شکلي متفاوت پيگيري 
مي کند و در این مرحله سازندگان آن اقدام به تزریق واکسن نما 
یا پالسبو به داوطلبان نخواهند کرد. براساس اعالم مسئوالن 
این شرکت در این مطالعه داوطلبان به صورت تصادفي یکي از 
واکسن هاي فخرا و سينوفارم را دریافت خواهند کرد، امکان 
دریافت واکســن به صورت غيرتصادفي )انتخاب یکي از دو 
واکسن فخرا یا سينوفارم( هم براي آنها فراهم شده است. هر 
چند به نظر مي رسد کارآزمایي هاي باليني این واکسن کندتر 
از حد انتظار پيش مي رود و آنها یکي از شرکت هایي هستند 
که احتماال براي تکميل جامعه هدف داوطلب 46هزار نفري 
براي تزریق واکسن با مشکل کمبود مراجعه کنندگان مواجه 
باشند. اتفاقي که درباره واکسن کووپارس رازي هم در فاز سوم 
کارآزمایي باليني افتاد؛ واکسني که اکنون در تهران و البرز در 
حال تزریق است اما بخش عمده آن در البرز تزریق شده است. 
گفته مي شود، آمار واکسن هاي تزریق شده کووپارس رازي 
در مرحله فاز ســوم کارآزمایي باليني به بيش از 14هزار دوز 
رسيده است. هر چند براســاس پروتکل هاي کارآزمایي این 
عدد باید به 40هزار نفر برسد اما به گفته یکي از مسئوالن این 
شرکت براساس وعده وزیر بهداشت دولت دوازدهم با توجه به 
مشابه بودن پلتفرم این واکسن با دیگر واکسن هاي ویروس 
ضعيف شــده قرار بود با عبور تزریق از مرز 10هزار نفر مجوز 
مصرف اضطراري براي کووپارس هم مانند دیگر واکســن ها 

صادر شود. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. حاال با تأخير  در 
صدور مجوز مصرف اضطراري احتماال تداوم کارآزمایي ها هم با 
چالش کمبود داوطلبان مواجه باشد .   اواخر هفته گذشته علي 
اسحاقي، رئيس مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي 
از توقف توليد این واکسن خبر داد و گفت: »تاکنون بيش از 
2ميليون دوز واکسن کروناي رازي توليد شده اما این واکسن 
هنوز مجوز مصرف اضطراري را دریافت نکرده به همين دليل 

فعالً روند توليد آن متوقف شده است.«

»نورا« در راه كارآزمايي فاز 2
در این ميان فاز دوم کارآزمایي باليني واکسن نورا هم به زودي 
آغاز خواهد شد و به گفته غالمرضا اوالد، مجري طرح واکسن 
نورا در فاز2مشکل خاصي براي تزریق واکسن به گروه داوطلب 
وجود نخواهد داشت؛ »هر واکسني براي کسب مجوز مصرف 
اضطراري ناگزیر باید کارآزمایي هــا باليني را طي کند در دوز 
دوم فاز بالينی عدد قابل توجهي الزم نيست و مشکل خاصي 
در این باره وجود ندارد. در این مرحله ما 300داوطلب را تحت 
مطالعه قرار خواهيم داد و قطعا بــراي ورود به کارآزمایي فاز3 
وزارت بهداشت و ســازمان غذا و دارو تدابير جدید در این باره 
خواهند داشت.« به گفته اوالد، با توجه به اینکه جمعيت واکسينه 
شده کشور به سرعت در حال افزایش است، سياستگذاري کالن 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم تحت تأثير قرار خواهد 
گرفت و با توجه به اهميت پروژه ملي واکســن هاي ایراني در 
این باره تدابيري اندیشيده خواهد شد؛ »واردات واکسن با هدف 
واکسيناسيون هر چه سریع تر مردم همچنان در حال انجام است 
اما رگوالتوري هم جزو سياست هاي وزارت بهداشت خواهد بود 
و به طور حتم تمهيدات جدید براي تيم هاي داخلي مطالعات 

واکسن درنظر گرفته مي شود.«  

 »رناپ« و »اسويك« در انتظار كارآزمايي ها
در ميان تمام واکسن هاي توليد داخل، واکسن mRNA رناپ 
هم اکنون در انتظار دریافت مجوز کارآزمایي فاز 2است. به گفته 
مصطفي قانعي، عضو کميته ملي واکســن کرونا این واکسن 
پرونده اش را تحویل داده و ایراداتي از آن گرفته شده که با رفع آن 

مجوزهاي الزم صادر خواهد شد. اسویك واکسن ایراني با پلتفرم 
مشابه برکت و ســينوفارم هم در انتظار صدور مجوز از سوي 
سازمان غذا و دارو براي شروع کارآزمایي باليني فاز یك است. 
درباره این واکسن هم با وجود تأخير در آغاز کارآزمایي هایي 
باليني و همان چالش هاي کمبود جمعيت داوطلب اما ظرفيت 
ادغام و دریافت مجوزهاي زودهنگام به دليل پلتفرم هاي مشابه 
مطرح مي شود. در نهایت نهمين واکسن ایران ،  وکتورال هم 
دیگر واکسني است که هنوز کارآزمایي هاي مرحله جانوري 

)پري کلينکال( آن   به پایان نرسيده است.

تعداد باالي توليد واكســن هاي داخلي توجيه پذير 
نيست

 حسين وطن پور، عضو هيأت علمي دانشــکده داروسازي 
دانشــگاه شــهيد بهشــتي و مشــاور وزیر در امور اجرایي 
واکسن هاي داخلي کووید-19، ایجاد اختالل در کارآزمایی 

بالينی توليدات جدید واکسن را  تأیيد مي کند اما به همشهري 
مي  گوید که این موضوع، مشــکل توليدکننده هاي جدید 
واکسن کروناست . زماني که براي توليد واکسن ها از روش هاي 
یکساني استفاده مي شود، 80تا90درصد مي توان گفت که 
اثرات مشابهي هم دارند. بنابراین از روش بيوسيميالر استفاده 
مي شود. این اتفاق براي داروها هم مي افتد. یعني زماني که یك 
محصول در خارج از کشــور توليد مي شود و تمام تست هاي 
باليني را هم مي گذراند، وقتي در داخل توليد مي شود، دیگر 
نيازي به گذراندن تســت هاي باليني ندارد. البته به شرطي 
که تمام فرایند توليد آنها یکسان باشد، بنابراین کارایي آنها 
مقایسه و به همان بسنده مي شــود. او مي گوید: »زماني که 
توليد کننده جدیدي مي گوید که مي خواهم از ویروس ضعيف 
شده براي توليد واکسن استفاده کند، اگر فرایند توليد آن با 
سایر واکسن ها یکسان باشد، دیگر نيازي به تکرار کارآزمایي 

باليني نيست.« 
هم اکنون 9واکســن کرونا در داخل توليد مي شود اما 
در نوزدهمين ماه از شــيوع کرونا در ایران، جز واکسن 
برکت، آن هم به طور محدود، واکسن هاي دیگر، جایگاه 
ویژه اي در سبد واکسيناســيون نداشته اند. حاال سؤال 
اینجاســت که توليد این ميزان واکسن کروناي داخلي 
چه توجيهي دارد؟ وطن پور در این باره معتقد است که 
توليد این ميزان واکســن داخلي، توجيه پذیر نيست. او 
مي گوید: »بسياري از واکسن هایي که در حال توليدند، 
در آینده در هم ادغام مي شــوند، در دنيا هم مرســوم 
است که واکسن ها با هم ادغام شوند.«     این مسئول در 
وزارت بهداشت در ادامه درباره سرنوشت واکسن برکت 
هم توضيح هایي مي دهد. او مي گوید که در اعالم زمان 
توليد و توزیع و حتي ميزان توليد این واکسن عجله شد؛ 
»توليد   واکسن، مشابه توليد   محصوالت دیگر نيست. 
واکســن بعد از توليد باید دو هفته مــورد آزمایش قرار 
گيرد و تســت هاي متعددي روي آن انجام شود. گاهي 
این واکســن ها در آزمایش ها نمــره قبولي نمي گيرند. 
اگر واکســني حتي درصورت نتيجه بخــش بودن در 
کارآزمایي باليني، پس از توليد نتواند سيستم ایمني را 
تحریك کند، از پروسه توليد خارج مي شود. گاهي ممکن 
است در خط توليد مشکل ایجاد شود.ما پتانسيل توليد 
واکســن را داریم اما برای  اینکه بتواند وارد بازار شود با 

چالش هایي مواجهيم.« 

با واکسينه شــدن 65درصد افراد باالي 12سال در کشــور، توليدکننده هاي جدید 
واکســن کرونا در ایران، با کاهش جمعيت داوطلب و کندي کارآزمایي باليني   مواجه 
شــده اند. مشــاور وزیر بهداشــت می گوید: تعداد باالي توليد واکســن هاي داخلي 
توجيه پذیر نيست و در آینده احتماال واکســن هاي داخلي کرونا با هم ادغام مي شوند

همشــهري از تأخيــر در توليــد و توزیــع 
واکســن های داخلــي کرونا   گــزارش مي دهد

 نبود داوطلب چالش جديد 
واكسن هاي كروناي ايراني

سرنوشت 8واكسن كروناي توليد داخل 

پلتفرم واكسنمرحله توليدشركت توليد كنندهنام واكسن

ويروس ضعيف شده و مشابه تزريق عمومي شفا فارمد كووايران بركت
سينوواك و سينوفارم 

همكاري انستيتو پاستور پاستوكووك
پروتئين نوتركيب و مشابه نوواكس تزريق عمومي ايران و مؤسسه فينالي كوبا

و سانوفي 

پروتئين نوتركيب و مشابه صدور مجوز مصرف اضطراري همكاري سيناژن با استراليا اسپايكوژن 
نواواكس

ويروس غيرفعال مشابه و مشابه فاز سوم كارآزمايي بالينيميالد دارو نور فخرا
سينوواك

پروتئين نوتركيب و مشابه نوواكس فاز سوم كارآزمايي بالينيمؤسسه رازي كووپارس 

نوآرژن با همكاري دانشگاه نورا
بقيه اهلل 

فاز دوم كارآزمايي باليني به زودي آغاز 
پروتئين نوتركيب و مشابه في جيمي شود 

فناوري mRNA و مشابه فايزر مرحله دريافت مجوز كارآزمايي فاز دو درمان گستر رناپواكسن رناپ 
و مدرنا 

همكاري شركت هاي اسوه با پايا اسويك 
فن ياخته البرز و كيان ژن آزما

تحويل مدارك براي دريافت مجوز 
ويروس غيرفعال و مشابه سينوواك كارآزمايي فاز يك 

آدنو ويروس و مشابه آكسفورد و در مرحله آزمايش جانوري )پري كلينيكال(هوم ايمن زيست فناور وكتورال
آسترازنكا 
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مابرایهمیشهتغییرمیکنیم
مروري بر مطالعات بين المللي درباره تاثير مرگ هاي عالم گير 

كرونا بر خانواده هاي سوگواران 
درگذشت عزیزان تجربه  بسيار دردناكی اســت و به نظر می رسد كه مرگ در اثر ابتال 
به كووید-19به دالیل مختلفی دشوارتر از سایر مرگ ها باشد. در این نوع فوت، مرگ 
غيرقابل پيش بينی است. خانواده ها به دليل سرایت احتمالی به ناچار باید از عزیز بستری 
در بيمارستان جدا  شوند. به دليل محدودیت های كرونایی و همچنين ترس خویشاوندان 
از ابتال به كووید، خانواده ها معموال نمی توانند با برگزاری مراسم به شيوه های مرسوم 
فرهنگی و مذهبی، غم و اندوه خودشان را تسلی بخشند و مجبورند در تنهایی و به دور 
از دوستان و آشنایان عزاداری كنند. همچنين، به احتمال زیاد، خویشاوندان و دوستان 
نزدیک كه ناراحت و گيج هستند سؤال های زیادی از اعضای خانواده می كنند و همين  

سؤال ها باعث رنجش و سردرگمی بيشتر خانواده می شود.

خانواده
درموقعیتشوكشديد

گپ وگفت با دكتر عزیزاهلل اسماعيل تاجيک، روانشناس 
درباره آسيب هاي رواني وارد شده به بازماندگان كرونا

فقدان و مرگ عزیز همواره دردناك اســت و دلتنگي هایش از جنسي دیگر. 
آنها كه تجربه اش كرده اند مي دانند كه مصيبتي كمرشكن است، خيلي مواقع 
دنياي افراد سوگوار و داغدیده چنان تغيير مي كند كه دیگر نمي توانند به حالت 
قبل خود بازگردند. حتي بسياري از افراد دچار مشكالت رواني مي شوند. اما 
بااین وجود باید راهي براي تغيير این حاالت و رهایي از این وضعيت پيدا كرد 
تا سوگ كرونایي بازماندگان را در درد و رنج فرو نبرد. در این باره دكتر عزیزاهلل 

اسماعيل تاجيک، روانشناس مواردي را مطرح مي كند كه با هم مي خوانيم.

حمايتازبازماندگانکرونا
زيرسايهمحدوديتها

مدیر سه مؤسسه غيردولتي در گفت وگو با همشهري از 
دسترسي نداشتن به اطالعات خانواده بازماندگان كرونا و منابع مالي 

محدود، به عنوان مشكلي اصلي در كمک رساني منسجم نام بردند
در نقطه شروع كرونا، درست همان زماني كه بسياري گمان مي كردند این ویروس تنها 
براي چند ماه دوام مي آورد و با آمدن فصل گرما دیگر خبري از كرونا نخواهد بود، كمک 
به آسيب دیدگان كرونا آسان تر انجام مي شــد. در آن زمان هنوز خبري از مشكالت 
اقتصادي و روحي كرونا نشده بود و همه تمام تالش خود را مي كردند 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 آسيب دیدگان كرونا برداشتند. 
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درخصوص سهم افراد در حمایت از آسيب دیده هاي 
كرونا باید از چند جنبه مسئله را مورد بررسي قرار 
داد. در وهله اول جامعه باید به كساني توجه خاص 
داشته باشــد كه خانواده هایشــان را در بحران كرونا از دست داده اند چراكه 
وجود قرنطينه و نبود تفریحات و سرگرمي هاي بيرون از منزل و نبود امكان 
برقراري ارتباط با دیگران به واســطه ازبين رفتن دورهمي ها موجب شده تا 
تحمل مصيبت هاي وارده به این افراد بيش از پيش سخت باشد؛ لذا اطرافيان 
باید توجه خاصي به شرایطي كه خانواده متوفي در آن قرار دارد داشته باشند. 
تماس هاي به اندازه با خانواده فرد متوفي و بر عهده گرفتن برخي مسئوليت ها 
از اقداماتي اســت كه اطرافيان مي توانند انجام دهند. شــرایطي روحي این 
خانواده ها متعادل نيست و خأل روحي ایجادشــده در درونشان در این مدت 
نظم زندگي شان را به هم ریخته اســت. لذا اگر ما بتوانيم بخشي از این خألها 
را پر كنيم و بخشي از مسئوليت ها را برعهده بگيریم مانند اینكه اگر نياز مالي 
دارند كمک شان كنيم یا حتي اگر كارهاي اداري دارند كه از عهده ما برمي آید 
برایشان انجام دهيم، تا حدي توانسته ایم از بار غم و اندوه شان بكاهيم. حتي 
یک احوالپرسي ساده در این شــرایط مي تواند كمک كننده باشد. باید به فرد 
آسيب دیده این اطمينان را بدهيم كه هر كاري از دست مان برآید براي او انجام 
مي دهيم. بعد به مرور با فروكش كردن كرونا و واكسيناسيون كه شرایط كمي 
متعادل تر شد، برگزاري یک مراسم یادبود براي فرد متوفي، به یاد او بودن و در 
فضاي باز قراردادن خانواده و همدلي با بازماندگان، مي تواند كمک حال باشد.

گروه دیگري كه از كرونا آســيب دیده اند كســاني هســتند كه نه به خاطر 
ازدست دادن عزیز، بلكه مشكالت اقتصادي آنها را از پا درآورده و موجب شده 
تا تعادل روحي و رواني شــان به هم بریزد و اميد به زندگي را از دست بدهند. 
طبيعتا تا جایي كه از عهده ما برمي آید كمک هاي اقتصادي در این شــرایط 
خيلي مي تواند یاریگر این افراد باشــد اما اگر كمک مالي از توان ما خارج بود 
حداقل به لحاظ روحي و رواني مي توانيم به این افراد كمک كنيم. شــرایط 
اقتصادي جامعه و تورم موجب شــده تا كمک هاي مالي كه از سوي خيران 
به افراد بي بضاعت مي شــد هم  كاهش یابد و در این شرایط كرونایي، زندگي 
براي خانواده هاي فقير و بدسرپرست یا بي سرپرست همچنين زنان سرپرست 
خانوار بسيار سخت تر شود؛ لذا افراد جامعه، به ویژه كساني كه وضع مالي خوبي 
دارند باید به وضع اقتصادي گروه هاي آسيب پذیر جامعه توجه خاص داشته 
باشند چراكه این افراد به علت فقر و بي پولي مدام در زندگي تحت فشار روحي 
و رواني قرار دارند اما بحران كرونا ســختي را بر این دســته صدچندان كرده 
طوري كه دیگر قادر به ادامه زندگي نيستند و قطعا بي توجهي به نيازهاي این 
بخش جامعه در دوره كرونا به مرور موجب افزایش ناهنجاري ها و گســترش 

آسيب هاي اجتماعي خواهد شد.
گروه دیگر هم كساني هستند كه خودشــان دچار بيماري شد ند و حاال كه از 
بيماري فارغ شده اند ترس كوتاه مدت و ميان مدت ممكن است براي آنها عارض 
شود. معموال اضطراب، دلشوره و عوارض پساكرونا مي تواند در آنها وجود داشته 
باشد. كمک به این افراد هم بيشتر جنبه رواني دارد و همراهي و همدلي افراد 
جامعه را مي طلبد، به نحوي كه فرد آسيب دیده از كرونا احساس پشت گرمي و 
پشتوانه داشتن كند. این نوع حمایت رواني و عاطفي به بازسازي حاالت روحي 

و رواني افرادي ازاین دست كمک مي كند.
البته در این مدت خانواده هاي زیادي هم بودند كه همه این اتفاقات را توأمان 
تجربه كردند؛ یعني هم عزیزشــان را از دســت دادند، هم مسائل اقتصادي 
گریبان شــان را گرفت و هم بيمار شــدند و در حال گذراندن دوره نقاهت و 
مشكالت پس از بيماري هســتند. كمک به این افراد واجب تر است و یكي از 
راه هاي مناسب روحي و رواني آن ساختن فضایي شاد براي باالبردن روحيه 
این افراد اســت. دعوت كردن این افراد به مهماني البته در فضاي باز و رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي و شــيوه نامه ها مي تواند این افراد را از فضاي یأس 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 آسيب دیده 
بســيار كمک كننده اســت. دســته دیگري كه باید مورد توجه قرار بگيرند 
سالمنداني هستند كه در دوره كرونا اندك ارتباطات خود را از دست دادند و 
منزوي تر شدند؛به ویژه سالمنداني كه تنها زندگي مي كنند و نزدیكاني ندارند 
كه به نيازهاي روحي و  رواني آنها توجه كنند، درحالي كه جامعه باید فضاهاي 
دورهمي براي حضور این افراد فراهم كند تا بتوانند خود را كمي بازیابند و اميد 
ازدست رفته به ادامه حيات و زندگي را به دست آورند. استفاده از توانمندي این 
افراد نيز مي تواند این باور را در آنها ایجاد كند كه احساس مفيدبودن پيدا كنند.
باید نيازهاي روحي و رواني مادران و همسران نيز كه به عنوان حامي در خط 
مقدم ایستادند و ســكان هدایت خانواده را در ســخت ترین شرایط به دست 
گرفتند و به جلو پيش بردند مورد توجه جامعه قرار بگيرد، به ویژه اعضاي اصلي 
خانواده؛ چرا كه تمام این مدت بار مشكالت و رنج و غم ها را یک تنه به دوش 
كشيدند و دم نزدند اما با فارغ شدن از كرونا باید شرایطي فراهم شود تا بار رواني 
و فشارهایي كه روي شانه هایشان سنگيني مي كند كمي تخليه شود تا بتوانند 
با بازیابي خود دوباره شادي و نشاط را به تک تک اعضاي خانواده تزریق كنند.

به هر حال این پاندمي به دليــل همه گيربودن، رنج، غم، اندوه، افســردگي و 
تنش هاي زیادي را از جنبه هاي گوناگون به خانواده ها و در كل، جامعه وارد كرده 
كه باید براي عبور از آن با یكدیگر همدل و همراه شویم وگرنه همچنان با یک 
جامعه غم زده و افسرده روبه رو خواهيم بود كه سال هاي سال در این مشكالت 
دست و پا خواهد زد و بيشتر در مشكالت مالي و روحي و رواني غرق خواهد شد.

یادداشت یک

این خأل را باهم پر مي كنیم
سهم افراد جامعه در حمایت از آسيب دیده هاي كرونا چيست؟

دكتر علیرضا شریفي یزدي
روانشناس اجتماعي

مرگ همیشه گزنده و در هر ســني براي بازماندگان »نابهنگام« است. 
حاال خانه اي را تصور كنید كه در چند روز ناگهان از پدر خالي مي شود. 
نه با حادثه، نه با بي احتیاطي، نه كهولت سن... كه با ویروسي سمج كه 
براي آن هم دارو هست و هم واكسن. بازماندگان حاال باید با جاي خالي آنکه ستون خانه بود، 
از یك سو بسازند درحالي كه دلشان پر از غصه و سؤال بي جواب است: »چرا واكسن به ما  دیر 
رسید« و از یك سو باید در كمترین زماني دســت به زانو بگیرند و بلند شوند و فکري به حال 
اوضاع اقتصادي شان كنند. برایند همشهري از نظرات روانشناسان در این ایام حکایت از آن 
دارد كه نباید افرادي كه یك یا چند نفر از اعضاي خانواده شان را به دلیل بیماري كرونا از دست 
داده اند، تنها گذاشت؛ خاصه اگر فرد متوفي مسئولیت اداره مالي خانه را به عهده داشته باشد. 
تداوم 1۹ ماهه كرونا به مرور به افزایش تعداد فوتي ها و در این میان رشد آمار مرگ ومیر در میان 
سرپرستان خانوار منجر شده است و این مســئله نه تنها خانواده ها بلکه دولت و در راس آنها 
نهادهاي حمایتي را با چالش هایي مواجه ساخته است. وحید قبادي دانا، معاون وزیر و رئیس 
سازمان بهزیستي كشور در جلسه ویژه بررسي آســیب هاي اجتماعي كرونا مجلس شوراي 
اسالمي در این باره هشدار داده و گفته است: با تغییر شرایط كرونا باید براي مقابله با آن آرایش 
جدیدي در راهکارها ایجاد كنیم؛ در گذشته اغلب تماس ها با تلفن هاي 1480 و 123 ناشي از 
استرس ها بود اما در شرایط كنوني به دلیل شیوع كرونا و افسردگي ناشي از سوگ از دست دادن 

عزیزان، وضعیت تغییر كرده است.

خنجرهاي اداره ها 
نرگس همســرش را به تازگي از دست داده. او 
حرف هایش را با بغضي فروخورده و صداي لرزان 
شروع مي كند: من شــاید مورد مناسبي براي 
گزارش شما نباشــم. چون عادل، همسرم، تنها 
نان آور خانه محسوب نمي شــد اما واقعيت این 
اســت كه خرج خانه را با هــم مي دادیم و حاال 
كه رفته عالوه بر جاي خالــي اش كه خنجر به 
قلب مــن مي زند، پرداخــت هزینه ها هم براي 
من سخت شــده اســت. او ادامه مي دهد: همه 
اینها به كنار، براي دریافت حق بيمه همســرم 
مجبور شدم با حال روحي به هم ریخته و رواني 
از هم پاشيده از این اداره به آن اداره بروم كه در 
نهایت 2ميليون تومان حقوقش را بتوانم براي 
ادامه زندگي دریافت كنم. مــن توان انجام كار 
اداري ندارم. كاش حداقل دولت فكري به حال 
ما مي كرد كه هيــچ نمي خواهيم جز اینكه ما را 
آسوده بگذارند؛ نمي شد مستمري ما در فرایند 
الكترونيک و دیجيتال انجام شود؟ انتظار زیادي 

است؟ 

ما را رها نکنند 
»ناگهان به خودم آمدم دیدم كه من مانده ام و دو 
فرزند، بي شغل ام و بي پناه«؛  زهره حرف هایش را 
اینطور ادامه می دهد: شوهرم 52ساله بود. من در 
تمام این سال ها ســركار نرفتم و او هم به واسطه 
كارش - شغل آزاد- تنها 10ســال بيمه داشت. 
كرونا ناگهان او را از ما گرفت. این زن 49ســاله 
ادامه مي دهد: االن چه كسي به من كار مي دهد؟ 
خرج خانه و بچه هایم را از كجــا باید دربياورم؟ 
چطور باید كرایه خانه ام را پرداخت كنم؟ چطور 
باید آینده بچه هــا را تامين كنــم. او كه نگراني 
از آینده در چشــم هایش مــوج مي زند توضيح 
مي دهد: به من مي گویند كه بــرو مهارتي را یاد 
بگير. من در آستانه 50ســالگي حتي اگر بتوانم 
مهارتي را یاد بگيرم، شما بگویيد در آن چند ماه كه 
در حال آموختنم، خرج خانه را از كجا باید بياورم. 
او از دولت انتظار دارد كســاني كه مثل خودش 
بي گناه زندگي شان از هم پاشــيده را رها نكند. 
من دســتم به هيچ جا بند نيســت و حقوقي كه 
تامين اجتماعي برایمان تعيين كرده، 800هزار 

تومان اســت. صداي ما را هيچ كس نمي شــوند. 
انگار رها شــده ایم. او با صدایي لرزان مي گوید: 
شما كه روزنامه نویسي، بنویس حداقل مستمري 
امثال ما را افزایش دهند. یا حداقل برایمان شغل 

پيدا كنند.

وام هاي یك میلیــون توماني عالج درد نبود 
و نیست 

تنها حمایتي كه در روزگار كرونایي از برخي شده 
است، پرداخت وام هاي یک ميليون توماني و سبد 
معيشتي اســت اما این راه به بن بست مي رسد. 
بارها اقتصاددان ها توضيح داده اند كه پول پاشي 
بحران را به شكل موقت حل مي كند و نمي تواند 
در درازمدت كمكي به خانواده هاي نيازمند كند. 
البته بحران هاي مالي، تنها مشــكالتي نيست 
كه بازمانــدگان كرونا با آن دســت و پنجه نرم 

مي كنند. 
حسين یک سال است همسرش را از دست داده. 
دل و دماغ كار ندارد و از شــركتي كه كار در آن 
برایش سخت بوده به واسطه تنهایي كه این روزها 
با آن دست و پنجه نرم مي كند استعفا داده است. 
او درباره شرایط خود توضيح مي دهد:هنوز باورم 
نمي شود فرزندانم بي مادر شــده اند. جاي خالي 
همسرم بعد از گذشت یک سال در جاي جاي خانه 
حس مي شود و انگار از این حال تلخ كنوني هيچ 

گریزي نيست. 
دولــت بودجه نــدارد كــه از خانواده هایي كه 
پشتوانه مالي شان را از دســت داده اند حمایت 
كند،  درست. اما آیا نمي تواند خدمات مشاوره اي 
هم براي امثال من فراهــم كند؟ من و فرزندانم 
نياز بــه دریافت مشــاوره داریــم و هزینه هاي 
درمانگران این روزها واقعا كمرشــكن اســت. 
حسين 50ساله ادامه مي دهد: ما انتظار زیادي 
نداریم. اي كاش حاال كه فكــري به حال درمان 
تروماهاي روحي مــا نمي كنند دلشــان براي 

فرزندانمان بسوزد.

از آینده مي ترسم 
رقيه، چهار ماه اســت كه همســرش را از دست 
داده. او كه مدت ها پيش پــدر و مادرش را هم 
در یک تصادف جاده اي از دســت داده اســت 
مي گوید: من 2 سال بود كه ازدواج كرده بودم، 
همسرم 42سال داشت. پزشــک ها مي گفتند 
چون براي بردن او به بيمارستان تعلل كردم از 
دست رفته است و عذاب وجدان از همين رو مرا 
رها نمي كند. او با بغض ادامه مي دهد: اما حالش 
خوب بود. مــدام مي گفت در خانــه راحت ترم. 
حاال من مانده ام و كرایه خانه، 4ميليون توماني 
و هزینه خانه كه كمرم را شكسته است. همسر 
من شغلش آزاد بود و بيمه نبود. همين كار من 
را سخت تر كرده است. رقيه كه تقریبا سابقه كار 
ندارد مي گوید: نمي دانم چرا هيچ كس براي امثال 

من فكــري نمي كند. یعني اگر كســي خانه دار 
بود و شــوهرش با كرونا از بين رفت خودش هم 
باید بميرد؟ سه ماه اســت كه هر جا توانسته ام 
درخواست كار داده ام اما حقوق هایي كه به من 
پيشنهاد مي شود بين 2تا نهایتا 3ميليون تومان 
است. هيچ كس صداي ما را نمي شنود. مغزم قفل 
است و نمي دانم باید براي آینده چه فكري كنم. 
آیا مرگ شوهرم تقصير من بوده كه این روزگار 

حق من باشد؟ 

بازماندگان را رها نکنید 
روانشناسان تأكيد دارند كه ارتباط با بازماندگان 
نباید قطع شود و حداقل تا یكسال و به طور مستمر 
از طریق تماس تلفنــي، دیدارهاي تک نفره یا در 
فضاي بيــرون از خانه از این افــراد باید دلجویي 
شود تا كمي از دردشان تسلي یابد. شيوع بيماري 
كرونا مشكالت اقتصادي، روحي و رواني بسياري 
براي جامعــه ایجاد كرد كه این مشــكالت براي 
زنان سرپرســت خانوار به عنوان آسيب پذیرترین 
قشر جامعه دوچندان بود و ســایه سنگين كرونا 
اثرات منفي بســياري بر زندگي و كسب وكار آنها 

داشته است.
این افراد عالوه بــر اینكه از مرگ عزیزانشــان 
بر اثــر كرونا داغدار مي شــوند از ســوي دیگر 
بســيار اســترس دارند تــا مبادا خودشــان یا 
عزیزانشــان دوباره به این بيماري مبتال شوند 
و از دســت بروند؛ بنابراین نياز دارند تا از سوي 
اقوام و بســتگان نه به صورت دســته جمعي كه 
باعث ایجاد انتشــار بيشــتر این ویروس شود 
بلكه از طریــق فضــاي مجازي یــا به صورت 
 گروه هاي یک یا دونفره از آنها دلجویي شــود.

بسياري از مردم عالوه بر كرونا دردهاي بي شمار 
دیگري نيز دارند. یكي از آنها تنگناي مالي است 
كه باعث مي شــود مصيبت دیدگان بيشــتر از 
لحاظ روحي و رواني تحت فشــار باشند وقتي 
درآمدي وجود نــدارد و از مــردم فقير جامعه 
حمایت مالي نشود غم و مصيبت از دست دادن 
عزیزان وضعيت روحي آنها را بغرنج تر مي كند. 
این موضوع در كنار سایر مشكالت باعث مي شود 
تا روزبه روز شاهد جامعه اي عبوس تر و خشن تر 

باشيم.
گفتني است بر مبناي داده هاي سرشماري سال 
95، تعداد كل خانوارهاي زن سرپرست در كشور 
حدود 3ميليون و ۶5 هزار خانوار است كه ۶.12 
درصد از كل خانوارهاي كشور را تشكيل مي دهد، 
این نسبت در سرشماري ســال 90 حدود 1.12 
درصد بــوده و به عبارت دیگر تعــداد خانوارهاي 
زن سرپرست نســبت به كل خانوارها در 5سال 
حدود 0.5 درصد رشــد كرده است اگرچه شيب 
این افزایش نسبت به گذشته كمتر شده است اما 
حدود 500 هزار خانوار بــه جمع خانوارهاي زن 

سرپرست در كشور افزوده شده است.

تنها حمایتي كه در 
روزگار كرونایي از 
برخي شده است، 
پرداخت وام هاي 

یك میلیون توماني 
و سبد معیشتي 

است اما این راه به 
بن بست مي رسد. 

بارها اقتصاددان ها 
توضیح داده اند كه 
پول پاشي بحران را 
به شکل موقت حل 
مي كند و نمي تواند 

در درازمدت كمکي 
به خانواده هاي 

نیازمند كند. البته 
بحران هاي مالي، 

تنها مشکالتي 
نیست كه 

بازماندگان كرونا 
با آن دست و پنجه 

نرم مي كنند

 بازماندگان
کرونا

این شماره
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ناگهان همه  چيز 
از دست رفت 

 خانواده هایي كه سرپرست خود را به واسطه شيوع كرونا
 از دست داده اند از روزگار تلخ خود مي گویند 

آوین آزادی 
روزنامه نگار
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کرونا

این شماره

در سوگ بازمانده
در حمایت از خانواده هاي شهداي سالمت چه كارهایي 

صورت مي گيرد؟ 
آمار غيررسمي حکایت از آن دارد 
كه بيش از 500تن از اعضاي كادر 
درمان در همين روزهاي وانفسا و 
جنگ با ویروس كرونا جان خود را از دست داده اند؛ آماري كه از نظر وزارت 
بهداشت حدود 400تن اســت. هرچند به شکل رسمي 2 ماه پيش 300نفر 
اعالم شده و آمار تازه اي پس از آن منتشر نشده است. از این تعداد نيز 170تن، 
پرونده شان تأیيد شده كه حين خدمت كرونا گرفته اند. درحالي كه هنوز به 
وضعيت بازماندگان پيشين رسيدگي نشــده، كرونا پيشتازي كرده و گاه و 
بي گاه جان یکي از درمانگران را پس از دیگري سرد مي كند؛ جان هاي از دست 
شــده اي، بيش از آنچه در روزهاي جنگ از درمانگران،  از دست داده بودیم. 
همين نشانه باشد براي آنکه روزي دســت هایي را به خاطر بياوریم كه براي 
تن هایمان جنگيدند. آنها كه بارها با بيماري مبارزه كردند، اما كم نياوردند و 
باز بر بالين بيمار دیگري حاضر شدند. آنهایي كه روزانه گاه 100بيمار كرونایي 
را ویزیت كردند. پزشکان عمومي، متخصصان عفوني، داخلي، ریه، بيهوشي 
و... كه با مبتالیان در خطر روبه رو شدند و نه تنها خود، كه خانواده هایشان را هم 
در این پيکار در معرض خطر قرار دادند. حاال چند صد تن از این جان ها دیگر 
در ميان ما نيستند. وزارت بهداشت، درمان و خدمات پزشکي چه ایده اي براي 
حمایت از این خانواده هاي عزیز از دست داده دارد؟ قرار است چه كارهایي 

صورت گيرد و مطالبه خانواده ها در این باره چيست؟

بيش از 300شهيد سالمت
»از 300 شهيد مدافع سالمت كادر درمان براســاس آمار، حدود 160 تن 
پزشك بودند. متأسفانه هنوز تکليف نيمي از تعداد یادشده، مشخص نشده 
است و حمایتي كه باید از آنها صورت گيرد، برقرار نشده.«؛ این را محمدرضا 
ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشکي، مي گوید. نگراني اما از این است كه با 
حمایت نکردن از خانواده ها، پزشکان دیگر انگيزه خود را براي ادامه از دست 
بدهند. از این رو به اعتقاد او شــهداي كادر درمان باید در اولویت رسيدگي 
و حمایت قرار بگيرند. هرچند تعداد درگذشــتگان كادر درمان، به گفته اي 
بسيار متفاوت است. نظام پزشکي شهداي مدافع سالمت را عددي و وزارت 
بهداشت عددي دیگر مي داند. ظفرقندي اما تفاوت این عددها را رسيدگي 
نکردن پرونده مدافعان سالمت دانسته و گفته است؛»در ستادي كه یك عضو 
آن از وزارت بهداشت و عضو دیگر از بنياد شهيد است، تعيين مصداق شهداي 
سالمت انجام مي شود. هنوز بيش از نيمي از این 300 پرونده  رسيدگي نشده 
و باید تسریع شــود. ما به خانواده شهداي سالمت ســر مي زنيم و بعضي از 
خانواده ها با كمك دیگران زندگي مي كنند. این موضوع اصال خوب نيست و 

باید دولت حمایت درستي انجام دهد.« 

كادر درمان بيمه نيستند

رویا پورابوالقاسم، پزشك عمومي است. او یك سال است كه همسر خود را 
به علت بيماري كرونا از دست داده. دكتر علي اكبر آقابابایي، از متخصصان 
كودك، یك سال پيش درگذشت و نام شهيد را به پاس همه زحماتش براي 
حفظ جان انســان ها از آن خود كرد. حاال پس از یك سال اما نه بنياد شهيد 
و نه وزارت بهداشــت هيچ خدماتي براي این خانواده درنظر نگرفته است. 
پورابوالقاســم مي گوید: »بســياري از خانواده هاي داغداري را مي شناسم 
كه یکي از اعضاي خود را در این دوره از دســت داده اند. شرایط اما براي آن 
دسته كه مرد خانواده پزشك بوده، بيمه نداشته و همسرش خانه دار است، 
سخت تر مي گذرد. این دسته از خانواده ها در تامين معيشت خود دچار مشکل 
شده اند. جداي از اینکه خانواده ها نياز به حمایت رواني دارند كه در این مدت 
چندان مورد توجه قرار نگرفته، همسر من خود بيمه تامين اجتماعي بود و 
حاال ما مي توانيم از حقوق 3ميليون و 800هزار توماني او پس از درگذشتش 
استفاده كنيم، اگرنه وزارت بهداشت هيچ برنامه اي در این باره نداشته است. 
این مشــکل اكثر پزشکان اســت كه از خدمات بيمه اي برخوردار نيستند. 
شاید فقط 5درصد از جامعه پزشکان اســتخدام باشند و بيمه  شوند. زماني 
این مسئله ناراحت كننده اســت كه در وقت بيماري و... یك پزشك توانایي 
تامين دارو و درمان خود را هم ندارد. انتظار مي رود وزارت بهداشت پوشش 
معيشتي براي این خانواده ها درنظر بگيرد. بعضي پزشکان مثل همسر من، 
خود را از طریق درمانگاهي بيمه كرده بودند و حاال از حقوق حداقلي بهره مند 
مي شــوند. خيلي ها همين امکان اندك را هم ندارند و خانواده پس از آنها- 
خصوصا اگر سرپرست خانوار بوده باشد- درآمدي ندارد. خالف تصور جامعه 
كه پزشکان را متمول مي دانند، باید بگویم چنين تصوري درست نيست. من 
هم اكنون مشغول كار هستم و مي توانم خانواده ام را تامين كنم، اما معيشت 

خانواده هاي دیگر در خطر است و باید تامين شود«.

دريغ از كوچك ترين تسلی
عطيه ازجمله دانشجویان پزشــکي بود كه حين خدمت و انجام وظيفه در 
بيمارستان حدود دو ماه پيش بر اثر ایســت قلبي درگذشت. او، هوشبري 
خوانده بود و دانشــجوي فعالي بود. به روایت نزدیکانش زمان زیادي را در 
محل كار خود مي گذراند، خيلي ها پس از انتشار خبر درگذشت عطيه، فشار 
كاري وارده بر كادر درمان را علت این مرگ دانستند. خانواده اما مي گویند 
علت مرگ به آنها ایست قلبي اعالم شده و دقيقا نمي دانند چه اتفاقي براي 
دخترشان رخ داده. پدر عطيه كه جانباز 8سال دفاع مقدس بود، 9 ماه پيش 
به علت كرونا جان خود را از دست داد و این خانواده پس از مرگ دخترشان 
شــرایط روحي خوبي ندارد. این در حالي اســت كه پس از مرگ او، حتي 
تسالهاي كوچك از سوي دانشگاه، محل خدمت و وزارت بهداشت دریغ شده 
و كمترین كاري كه ممکن است در چنين مواقعي از ارگان یا نهاد مربوطه سر 
بزند مانند فرستادن دسته گل و... انجام نشده است. یکي از خویشان نزدیك 
این خانواده مي گوید: »مادر عطيه با فقدان همسرش و مرگ ناگهاني دخترش 
شرایط روحي مساعدي ندارد. هنوز پس از 2 ماه وضعيت روحي بازماندگان 
این خانواده كه مادر و خواهر عطيه هستند، بهتر نشده. درحالي كه كمترین 
قدرداني و تســلی از سمت وزارت بهداشت یا بيمارســتان محل خدمت او 

مي توانست خانواده اش را دلگرم كند«.
خانــواده عطيه نيز ماننــد بســياري از خانواده هاي كادر درمــان، پس از 
مرگ عزیزانشــان روزهاي ســختي را مي گذرانند. از یك سو داغ سنگين 
از دست دادن و از ســوي دیگر مشکالتي چون اجاره نشــيني و تنگناهاي 
معيشــتي؛ امري كه نه شایسته نام شهداســت و نه خدمتگزاران مردم در 

شرایط و روزهاي سخت.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

تاجيك: نكته قابل 
تاملي كه باعث شده 

در 2سال گذشته 
مرگ، به ويژه مرگ 

ناشي از كرونا 
غيرقابل تحمل و از 
جنسي ديگر باشد، 

نداشتن همراه در 
زمان سوگواري است. 

بيماران كرونايي عالوه 
بر مرگ هاي مظلومانه، 
تدفين غريبانه اي 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 مي شد، 

اما شرايط خاص 
سوگواري كرونايي، 

آالم و دردهاي 
خانواده هاي داغدار را 

مضاعف كرده است

آماري از تعداد 
سرپرستاني كه 

جان شان را از دست 
داده اند در دست 
نيست. اما مدتي 
پيش حبيب اهلل 

مسعودي فريد، معاون 
اجتماعي سازمان 
بهزيستي، برآورد 

كرده است كه ۵1 هزار 
كودك، پدر يا مادر 
خود را در اثر كرونا 
از دست داده اند اما 
سيستم حمايتي ما 
به گونه اي نيست كه 
هر كودك يتيمي را 
تحت پوشش قرار 

دهيم چراكه سيستم 
حمايتي اين سازمان 

به گونه اي است كه فقط 
مي تواند كودكاني را 
كه پدر يا مادر خود 
را از دست داده اند 
درصورتي كه فاقد 

سرپرست مؤثر باشند 
و به شرط قبولي در 
»آزمون وسع« كه 
نشان مي دهد آنها 

»نيازمند« هستند، 
تحت پوشش قرار دهد

مائده اميني 
روزنامه نگار

دست خالي بازماندگان 
از خانواده هایي كه سرپرست خود را به واسطه شيوع كرونا از دست 
داده اند و دچار بحران معيشتي شده اند، حمایتي صورت نمي گيرد

تقريبا هيچ حمايتي از بازماندگاني كه بر اثر كرونا سرپرست 
خانواده شان را از دست داده اند، نمي شود. آسيب هاي كرونا به 
جامعه، هزار و يك چهره دارد. اگر آسيب هاي روحي كه منجر 
به انزوا،  افسردگي، گوشه گيري و... در بهبوديافتگان مي شود را كنار بگذاريم، به خشم، خأل عاطفي 
و ترس در آنها مي رسيم كه عزيزي را در نبرد با اين ويروس از دست داده اند و حتي نتوانسته اند براي 
او ســوگواري كنند. از همه اينها كه بگذريم با چهره بي رحم تري از اين ويروس روبه رو مي شويم؛ 
سرپرست هاي خانواري كه از دست رفته اند و بازماندگان شان حاال درگير بحران مالي شده اند. اين 
بحران وقتي تشديد مي شود كه در يك خانواده، نان آور خانه از دست رفته باشد و والد باقيمانده حاال 
بايد براي خود به سرعت كاري دست وپا كند تا بتواند روزگار خود و فرزندانش را بگذراند كه به واسطه 

فرهنگ غلط جاافتاده، طيف زنان آسيب ديده در اين ميان گسترده تر است. 

كم نيســتند خانواده هایي كه پدران آنها از دست 
رفته اند و حاال مادري باقي مانــده كه پيش از این 
شغلي نداشته. متأسفانه سياستگذاران فکر اینجا 
را نکرده اند. وام هاي خــرد، پرداخت بيمه بيکاري، 
غرامت به آسيب دیدگان و... كمکي به بازماندگاني 
كه سرپرســت خانواده خــود را از دســت داده اند 
نمي كند و اگر این سرپرســت جوان و ميانسال هم 
بوده باشد كه كار ســخت تر مي شود چراكه ميزان 
مستمري دریافت شــده از تامين اجتماعي عموما 
به خاطر سال هاي كمي كه متوفي حق بيمه پرداخت 
كرده، بسيار ناچيز است. بيمه  تامين اجتماعي تنها 
به سال هاي ثبت شده در كارنامه متوفي فکر مي كند 
و هيچ سياست حمایتي اي براي این اقشار در نظر 
نگرفته است. این در حالي است كه از اسفند 1398 تا 
فروردین1400، 3813نفر از بيمه شدگان سازمان 
تامين اجتماعي به دليل ابتال به كرونا جان خود را از 
دســت داده اند و به گفته حبيب اهلل مسعودي فرید، 
معاون اجتماعي ســازمان بهزیســتي تعداد زنان 
سرپرست خانوار به دليل جان باختن همسرانشان 
در دوره كرونا افزایش پيدا كرده است. 30هزار زن 
سرپرست خانوار پشت نوبت برقراري مستمري اند. 
استنباط بهزیستي هم به استنباط ما نزدیك است: 
تعداد این افراد ابتدا به دليل فوت هاي ناشي از كرونا 
و نابساماني اوضاع اقتصادي افزایش پيدا كرده است.

قانون هست و دغدغه نه 
اصل29 قانون اساســي احتماال بــه همين روزگار 
فکر كرده اســت؛ به روزگاري كه عده اي بي گناه، 
قرباني یك پاندمي شــده و حق حيات و آســایش 
آنها مخدوش شود. اصل29 قانون اساسي مي گوید: 
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، 
بيــکاري، پيــري، ازكارافتادگي، بي سرپرســتي، 
درراه ماندگي، حوادث و ســوانح، نيــاز به خدمات 

بهداشتي -درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت 
بيمه و.. ، حقي اســت همگاني. دولت موظف است 
طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي 
حاصل از مشــاركت مردم، خدمات و حمایت هاي 
مالي فوق را براي تك تك افراد كشــور تامين كند. 
اما امروز تنها خدمتي كه به بازماندگان فردي كه از 
كرونا جانش را از دست داده  است، پرداخت  مي شود 
مستمري بيمه اوست؛ آن هم تنها به اندازه سال هایي 
كه حق بيمه پرداخت كرده اســت. اگر سرپرست 
خانواده، جوان یا ميانســال باشد و سال هاي كمي 
فرصت پرداخت حق بيمه پيدا كرده باشــد، تقریبا 
دســت خانواده اش خالي مي ماند. زنان اصلي ترین 
قربانيان این بي تدبيري هســتند؛ به خصوص آنها 
كه نقش مادري را انتخاب كرده و خانه دار بوده اند 
و حاال باید ناگهان به فکر شــغلي باشند كه بتوانند 
به اندازه پيش از این واقعــه تلخ براي گرداندن امور 
خانه، درآمد كســب كنند. بدون اینکه سابقه كار 

داشته باشند.

در ابهام بحران 
آماري از تعداد سرپرستاني كه جان شان را از دست 
داده اند در دست نيست. اما مدتي پيش حبيب اهلل 
مسعودي فرید، معاون اجتماعي سازمان بهزیستي، 
برآورد كرده اســت كه 51 هزار كودك، پدر یا مادر 
خود را در اثر كرونا از دســت داده اند اما سيســتم 
حمایتي ما به گونه اي نيست كه هر كودك یتيمي 
را تحت پوشش قرار دهيم. از سوی دیگر بررسي ها 
نشان مي دهد كه درحال حاضر در ميان بازماندگان 
قربانيان كرونا، عــالوه بر كــودكان، زنان دومين 
گروهي اند كه به شدت از مرگ هاي كرونایي آسيب 
دیده اند. اكنون 30هزار زن سرپرست خانوار پشت 
نوبت برقراري مستمري  قرار گرفته اند كه به نوبه  خود 

نوعي ركورد محسوب مي شود.

پاسخ تامين اجتماعي چيست؟ 
تابســتان امســال تامين اجتماعي اعالم كرد كه 
شــيوه هاي حمایتي خودش را دارد و از فوت افراد 

به واسطه كرونا منتفع نمي شود. این سازمان توضيح 
داد كه از زمان شيوع كرونا تاكنون بيش از 100هزار 
نفر از هموطنــان عزیزمان را از دســت داده ایم و 
طبيعتا هر تعداد از این فوت شدگان كه از اعضاي 
خانواده بزرگ تامين اجتماعي باشــند، پرداخت 
مســتمري به خانواده آنان برعهده سازمان تأمين 
اجتماعي قرار گرفته است. این سازمان همچنين 
تأكيد كرده اســت كه كاهش اشــتغال، مشکالت 
اقتصادي بنگاه ها و افزایش متقاضيان بيمه بيکاري 
باعث كاهش منابع حق بيمه و افزایش هزینه هاي 
سازمان تامين اجتماعي شده است و این سازمان 
ادعا می كند از شرایط كنوني نفعي نمي برد. این در 
حالي است كه این سازمان به هر علتي از بازماندگان 
از دســت رفته هيچ حمایتي نکرده است و تنها به 
پرداخت بيمه بيکاري به بعضي از بيکارشــده هاي 
روزگار كرونایــي و در بعضي موارد بــه پرداخت 
غرامت به بيماران بســتري قناعت كرده اســت. 
براي مثال مصطفي ســاالري مدیرعامل سازمان 
تأمين اجتماعي گفته است كه بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي كه تســت كروناي آنان مثبت باشــد، 
اطالعات آنان از طریق ستاد ملي مقابله با كرونا به 
ســازمان تأمين اجتماعي اعالم مي شود و سازمان 
تأمين اجتماعي غرامت دستمزد ایام بيماري آنان 
را براي مدت دو هفته به حساب آنان واریز مي كند 
بدون اینکه نيازي به ثبت درخواست از سوي این 
افراد باشد.و همچنين تا پایان سال گذشته براساس 
آمارها بيش از یك ميليون و 250 هزار نفر به دليل 
شيوع كرونا از كار بيکار شــده و مشمول دریافت 
بيمه بيکاري شناخته شدند. اما آیا تنها یك ميليون 
و 250هزار نفر شغلشان را از دست داده اند؟ تکليف 
آنهایي كه جانشان از دســت رفته و خانواده شان 
حمایت مالي خود را، سرپرســت خود را از دست 

داده اند، چه مي شود؟ 

خانواده 
در موقعيت 
شوك شديد
گپ وگفت با دكتر عزیزاهلل اسماعيل 

تاجيك، روانشناس درباره آسيب هاي 
رواني وارد شده به بازماندگان كرونا

فقدان و مرگ عزيز همواره دردناك 
است و دلتنگي هايش از جنسي 
ديگر. آنها كه تجربه اش كرده اند 
مي دانند كه مصيبتي كمرشكن اســت، خيلي مواقع دنياي افراد سوگوار و 
داغديده چنان تغيير مي كند كه ديگر نمي توانند به حالت قبل خود بازگردند. 
حتي بسياري از افراد دچار مشكالت رواني مي شــوند. 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 اين باره دكتر عزيزاهلل اســماعيل 

تاجيك، روانشناس مواردي را مطرح مي كند كه با هم مي خوانيم.

چرا مرگ ناشــي از كرونا با شوك 
همراه است؟

زماني كه كرونا افراد را مبتال مي كند، قطعا هيچ كس 
به مرگ فکر نخواهد كرد، درســت اســت كه این 
بيماري زنگ خطر مرگ را به صــدا درمي آورد اما 
اطرافيان فرد مبتال با اميدواري بهبودي، شرایط را 
سپري مي كنند. بنابراین وقتي فردي از بيماري كرونا از دنيا مي رود، به ویژه اگر 
جوان باشد، براي خانواده و اطرافيان قابل باور نيست و باعث شوكه شدن آنها 
مي شود و انتظار مرگ ناگهاني را نداشته اند. اما گاهي افراد بيماري زمينه اي 
دارند یا سني از آنها گذشته است و اطرافيان در پس ذهن خود، مرگ را متصور 
مي شوند. در این حالت خيلي شوكه نمي شــوند هر چند در هر صورت فقدان 
عزیز از دست رفته دردناك است. به هر ترتيب با از دست دادن فرد ميانسال و 
جوان افراد در موقعيت شوك شدید قرار مي گيرند، اما در هر صورت مرگ را باید 

به عنوان یك اتفاق طبيعي قلمداد كرد.
آيا مي توان گفت كه كرونا، سوگ ها را هم تغيير داده است؟

موضوعي كه باید به آن توجه كنيم، موضوع »چگونه مردن« است. این، چگونه 
مردن، بسيار مهم است. اگر خانواده ببينند پدر یا مادر چند سال است با بيماري 
دست وپنجه نرم مي كند، وقتي با مرگ او مواجه شوند، راحت تر مي توانند این 
موضوع را بپذیرند. اما وقتي پدر و مادر در صحت و ســالمت زندگي مي كردند، 
یك آن دچار یك ویروس شده و بعد از یك هفته از دنيا مي روند، آسيب هاي رواني 
شدیدي به خانواده وارد مي شود. این شــکل از مرگ عزیزان و لطمه هاي رواني 

فتانه احدي
روزنامه نگار

آن براي بازماندگان، یك نوع سوگ خيلي خاص را ایجاد كرده كه هنوز نمي توان 
اسمي روي آن گذاشت. این سوگ كه به قشر خاصي اختصاص ندارد و با دغدغه ها 
و رنج هاي متفاوتي براي افراد همراه است تا مدت ها نياز به مطالعه و بررسي دارد.

چه چيزي سوگ اين نوع مرگ را غيرقابل تحمل مي كند؟
به طور معمول بعد از وقوع مرگ، اطرافيان جمع مي شوند سرسالمتي مي دهند، 
مراسم مي گيرند و حتي بازماندگان متوفي ممکن است از وجود مراسم توأم 

باعزت و احترام اجتماعي احساس خوبي پيدا كنند و غم كاهش یابد.
نکته قابل تاملي كه باعث شده در 2ســال گذشته مرگ، به ویژه مرگ ناشي از 
كرونا غيرقابل تحمل و از جنسي دیگر باشد، نداشتن همراه در زمان سوگواري 
است. بيماران كرونایي عالوه بر مرگ هاي مظلومانه، تدفين غریبانه اي نيز دارند. 
این در حالي است كه در گذشته برگزاري مراسم تشييع، خاكسپاري، مراسم 
ختم، هفتم و چهلم درگذشتگان منجر به احياي رواني افراد سوگوار مي شد، اما 
شرایط خاص سوگواري كرونایي، آالم و دردهاي خانواده هاي داغدار را مضاعف 
كرده است. در فقدان عزیزان همواره یکي از نيازهاي بازماندگان احساس همدلي 
و دوست داشته شــدن براي تخليه هيجانات اســت كه این فرایند در مراسم 
خاكســپاري با گریه كردن در آغوش نزدیکان صورت مي گرفت كه این حس 
همدلي در شرایط كرونایي 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 شریك شود. به ویژه در ابتداي دوران كرونا 
كه هنوز مردم و حتي مسئوالن خود را نيافته بودند و مردگان كرونایي در شرایط 
خيلي خاص دفن مي شدند. همه این موارد در كنار داغ از دست دادن عزیز بسيار 
سخت و غریب بود. احساس غربت و یك احساس شدت غم و اندوه متفاوت تر 

از شرایط عادي فرد را دچار بحران مي كند و از اینجا مشکالت آغاز مي شود.
آسيب هاي وارده بر سوگواران در اين دوره به چه صورت است؟

ســوگ پيچيده، مي تواند آثار جدي و مخربي بر زندگي شــخصي، اجتماعي 
و فعاليت هاي شــغلي فرد بگذارد. انگار دیگر نمي تواند آن فرد ســابق شود. 
خطاهایش در فعاليت هاي شغلي اش زیاد مي شود، حواسش سر جایش نيست، 
حتي گاهي تمایل به خودكشي پيدا مي كند. این سوگ پيچيده حتي مي تواند 
بعد معنوي زندگي فرد را هم تحت الشــعاع قرار دهد.خانواده هایي كه دچار 
اختالل سوگواري و بيماري هاي افسردگي شــده اند باید تحت حمایت هاي 
روانشناختي نهادهاي خاص و مراكز مشاوره و روانشناسي قرار بگيرند اما این 

وظيفه هنوز بر زمين مانده اســت. چنانچه مشاوره هاي سوگ و روانشناختي 
بموقع به خانواده هاي متوفي كه نياز به مداخله درماني دارند، ارائه نشود این 
افراد دچار آسيب هاي دیرپا و افســردگي هاي پس از سوگ خواهند شد. در 
بسياري از مواقع افراد حالت هاي سایکوتيك پيدا مي كنند و ممکن است دچار 

به هم ریختگي موقت رواني شوند كه به مشاور و روانشناس نياز پيدا مي كنند.
در چنين وضعيتي بايد چه اقدامي انجام داد تا كمي از اين درد 

كاهش يابد؟
در شرایطي كه فرد سوگوار تنهاست فشار مضاعفي را تحمل مي كند. در چنين 
مواقعي باید براي افرادي كه سوگوار هســتند به دنبال چاره اندیشي و راه هاي 
جایگزین بود. برگزاري مراســم مجازي نيز مي تواند استرس و فشار را كاهش 
دهد. فضاي مجازي بستر مناســبي براي كاهش آالم خانواده هاي سوگوار در 
شرایط كنوني است و همدردي با خانواده متوفيان از طریق گروه هاي خانوادگي، 
شبکه هاي مجازي و قرائت قرآن و فاتحه به كاهش اندوه افراد سوگوار كمك 
مي كند. براساس قاعده روانشناسي وجود مراودات و همراهي در مواقع فشار، 
نقش حمایت كنندگي دارد. این همراهي را شاید نشود به دليل محدودیت هاي 
كرونایي در عالم واقع انجام داد اما مي شود فضاي مجازي را جایگزین كرد تا درد 

و غم را با دیگران شریك شد. 
فرد سوگوار و داغديده را چگونه مي توان به آرامش دعوت كرد؟

شيوه هاي درماني بيشتر درمان هاي شناختي، رفتاري است كه به كمك آن، 
روي باورهاي معيوب عزاداران كار مي كنيم. وقتي فرد مي گوید كه »عزیز ما 
كه انسان خيلي خوبي بود و آن همه براي همه زحمت مي كشيد، چرا اینطور 
از دنيا رفت؟ یعني خدا دوستش نداشت؟« به او نشان مي دهيم اینها باورهاي 
صحيحي نيست بلکه باورهاي تحریف یافته است. با مرور خاطرات، به او كمك 
مي كنيم مقاطع و اتفاقاتي در زندگي را به یاد بياورد كه نشان مي دهد خدا آن 
متوفي را دوست داشته. به  طور كلي یکي از مشکالت ما این است كه چيزهایي 
را كنار هم مي چينيم و از آن نتيجه اشتباه مي گيریم. با خودمان مي گویيم كه 
»اگر عزیز ما در اثر ابتال به كرونا از دنيا رفت، پس خدا او را دوســت نداشت یا 
مي خواست او را تنبيه كند.« این اتفاق به این دليل رخ مي دهد كه موضوع را 
شخصي سازي مي كنيم و خيال مي كنيم این ماجرا فقط براي ما اتفاق افتاده. 
اینجا ما كمك مي كنيم براي فرد یادآوري شود كه بيماري، یك مسئله طبيعي 

براي تمام انسان هاست.

چتر حمايتي دولت بايد بر سر بازماندگان باشد 
اصل29 قانون اساسي به خوبي وظايف دولت 
را در برابر مردم تبيين كرده اســت. همه 
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 مي شود. دولت هم با توجه به محدوديت هايي كه دارد براساس قانون 
بودجه و ميزان اعتباري كه در اختيار دارد مي تواند خدمات ارائه دهد و اين 
كار در اين روزها كه به خصوص دولت با فقر درآمدي و كمبود منابع مواجه است، سخت تر شده. در چنين 
شرايطي دولت ها بايد اولويت بندي كنند. براي مثال اولويت اول دولتي كه درگير پاندمي شده و مرگ به 
افراد جامعه اش بسيار نزديك است بايد درمان و بهداشت باشد و صرفه جويي 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 خانواده هايي كه تمكن مالي 
دارند بهتر است با خريد بيمه هاي عمر از آسيب هاي احتمالي جلوگيري كرده و نسبت به آينده تضمين 
ايجاد كنند اما اين عالج واقعي نيست. آحاد مردم بايد تحت عدالت اجتماعي قرار بگيرند و رسانه ها 

بايد به عنوان ركن چهارم دمكراسي، رسيدگي به بازماندگان با نگاه عدالت محور را از دولت طلب كنند.
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توان محدود نهادهاي غيردولتي براي حمايت از كودكان آسيب ديده كرونا

نبــود آگاهــي كافــي از امكاناتي كه 
بازمانــدگان مي تواننــد دريافت كنند، 
يك مشكل اساســي در اين حوزه است 
كه نياز به حضور فعال نهادهــاي غيردولتي دارد. به عنوان مثال ما 
بارها با خانواده هايي مواجه شده ايم كه كمترين اطالعاتي در رابطه 
با دفترچه سالمت همگاني داشتند و به واسطه  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 مي كنند، وجود دارد و نهادهاي غيردولتي مي توانند به عنوان 
واسطه اطالع رساني 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 به دليل كرونا از 
دست داده اند، شايد چند NGO بتوانند به چند كودك و خانواده  
آنها كمك كنند اما اگر بخواهيم به شكل ساختارمند در مسير حل 
مشكل اين افراد قرار بگيريم، نيازمند شناسايي ظرفيت هاي موجود 

دولتي هستيم. مشكل اين است كه ساختارهاي دولتي ظرفيتي را 
ايجاد مي كنند اما به جاي آنكه به سراغ بازماندگان نيازمند بروند، 
منتظر مراجعه اين افراد مي مانند و رونــد ارائه خدمات معموال به 

كندي پيش مي رود.
بايد قبــول كنيم كه تــوان نهادهاي غيردولتي بــراي حمايت از 
بازماندگان كرونا محدود است و تنها يك سري فعاليت هاي محدود 
را مي توانند پيش ببرند. در همين راســتا ما شــاهد بوديم كه اين 
نهادها در حوزه حمايت هاي روحي، مشــاوره و تهيه اقالم فعاليت 
كرده اند 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 به دليل كرونا از دست 
داده اند، برخوردارند. نهادهاي غيردولتي با توجه به امكانات موجود، 
مي توانند عده محدودي از كودكان آســيب ديده به دليل كرونا را 
پوشــش دهند و حمايت 51هزار كودك كه پدر يا مادر خود را از 
دست داده اند، از توان نهادهاي غيردولتي خارج است. اگر بخواهيم 
واقع گرايانه به اين موضوع نگاه كنيم بايد بگوييم كه هرچند نهادهاي 
غيردولتي با تمام توان از كودكان آسيب ديده كرونا حمايت مي كنند 

و فعاليت هايي همچون مشــاوره و حمايت تحصيلي و مالي  را در 
فهرســت فعاليت هاي خود قرار داده اند اما اين كمك ها به معناي 

پوشش كامل نيازها نيست.

مشاوره رايگان؛ راهي براي كاهش فشار رواني بازماندگان 

ازدست دادن اعضاي خانواده، سختي ها 
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 
مي رود، بدون شــك شــرايط براي مادر خانواده ســخت تر از 
ساير اعضا خواهد شــد. در شــرايطي كه تورم هر روز افزايش 
پيدا مي كند اگر مادر خانواده شــغلي نداشــته باشد، مسائل 
خانواده بسيار پيچيده و بغرنج خواهد شد، به همين دليل نياز 
به حمايت هاي خاص براي اين دســته از بازماندگان احساس 

مي شود.
تجربه كرونا در مدت اخير به ما نشان داده است كه بازماندگان، 
از سوگواري جمعي محروم مي شــوند 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 داده اند بايد خأل عاطفي 
ايجادشده را مديريت كنند و از سوي ديگر اگر خانواده فرزندي 
دارد، آن پدر يا مادر خود را موظــف مي داند كه در كوتاه ترين 
مدت و به تنهايي نقطه پاياني براي ســوگواري خود بگذارد تا 

سكان خانواده را به دست گيرد.
اين شرايط نامناســب اقتصادي و روحي، مســير دشواري را 
پيش روي خانواده هاي بازماندگان قرار مي دهد و در اين ميان 
اســت كه ما نيازمند نقش آفريني نهادهاي غيردولتي در كنار 

نهادهاي دولتي براي حمايت از چنين خانواده هايي هســتيم. 
ما نياز داريم تا امكانات خاصي براي خانواده هايي كه سرپرست 
خود را از دســت داده اند، درنظر بگيريم و در مســير حمايت 
اقتصادي، راهكاري مســتمر را پيش روي اين افراد قرار دهيم. 
اين كمك مي تواند شامل تأمين هزينه هاي درماني و اجتماعي 
يا حتي كمك هزينه زندگي روزمره باشــد. چنيــن اقدامات 
كمك كننده اي تا حدي موجب مي شــوند تا آن فشار حاصل 
از سوگ قابل كنترل شود و از ســوي ديگر بازماندگان نيز خود 

را در تنگناي اقتصادي تصور نمي كنند و امكان بيشتري براي 
حمايت عاطفي از يكديگر دارند. اگــر بخواهم از نحوه فعاليت 
تشكل هاي غيردولتي در اين حوزه صحبت كنم بايد بگويم كه 
اين مجموعه ها نگاه خاصي به سالمت روان بازماندگان داشتند 
و مؤسسه ما نيز تالش كرد تا با ارائه مشاوره هاي 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 
هزينه هاي مسكن بازماندگان كرونا گام برداشتند و مبلغي را 
به صورت ماهانه و در حد تــوان خود به اين خانواده ها پرداخت 
كردند. توجه به فرزندان خانواده هايي كه عزيزي را در كرونا از 
دست داده اند در دستور كار برخي از نهادهاي مدني قرار گرفته 
است و ما تالش مي كنيم با ارائه مشــاوره و بسته هاي 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 محدوديت هاي 
مالي روبه رو هستند و اين شرايط بر نحوه كمك رساني و عملكرد 
آنها اثر گذاشته است. نبايد توقع داشت كه اين نهادها، يك تنه 
در نقش حامي بازماندگان كرونا ظاهر شــوند. ما در سال هاي 
اخير با اين مشــكل مواجه شــده ايم كه حاميان، تــوان ارائه 

كمك هايشان در سطح چند سال گذشته را ندارند.
بنابرايــن نهادهاي مدنــي مي تواننــد در مســير حمايت از 
بازماندگان قرار بگيرند اما براي حمايت ساختارمند اقتصادي، 

نيازمند ورود نهادهاي دولتي هستيم.

دردسترس نبودن اطالعات بازماندگان، مانع كمك رساني مسنجم شد

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 آسيب پذير بسيار قابل توجه است.
تاكنون بيش از 120هزار و 600نفر جان خــود را به دليل كرونا 
از دســت داده اند و اين آمــار حرف هاي ناگفته بســياري دارد 
و يكي از ايــن حرف هاي ناگفتــه مربوط بــه خانواده هاي اين 
درگذشتگان اســت. در گام اول حاكميت بايد چند كار را انجام 
مي داد؛ جمع آوري اطالعات اين خانواده ها و ارتباط با آنها برعهده 
حاكميت اســت. در ماه هاي ابتدايي فراگيري كرونا و زماني كه 
نزديك به 3هزار نفر جان خود را به دليل كرونا از دست داده  بودند، 
ما به عنوان انجمن مددكاران اجتماعي ايران، نامه اي را خطاب به 
وزير سابق بهداشت و درمان نوشتيم و در جلسه با رئيس جمهور 
نيز بر اين نكته تأكيد كرديم كه برقــرار ارتباط با اين خانواده ها 
ضرورت دارد. ما حتي اعالم كرديم كه با اجازه دولت، شماره اين 
خانواده ها در اختيار شعبه هاي انجمن در سراسر كشور قرار گيرد 
و از اين طريق امكان برقراري ارتباط به شــكل سازماندهي شده 
ممكن شود و ما بتوانيم در يك بازه زماني كوتاه خدمات مناسب 
را ارائه كنيم. برقراري ارتباط نهادهاي غيردولتي با خانواده ها به 
چند دليل ضروري بود و هست، بازماندگان كرونا به دليل 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 به دليل كرونا، سرپرست خود را از دست داده اند 
يا كودكي يتيم شده است، اگر اين افراد سرپرست مؤثري نداشته 
باشند، نيازمند يك ســري حمايت ها 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 سازمان هاي ارائه كننده حمايت هاي 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 خانواده ها نيازمند حمايت مستمر 

هستند و نبايد رها شوند.
بنابراين برقراري ارتباط با خانواده ها و برنامه ريزي متناسب با شرايط 
خاص آنها، نيازمند دسترســي نهادهــاي غيردولتي به اطالعات 
منسجم است؛ اطالعاتي كه تنها با پشتيباني سازمان هاي دولتي 
قابل دسترس است. سازمان هاي غيردولتي در دوران كرونا از همان 
روزهاي اول در كنار دولت فعاليت كردنــد و در حوزه بازماندگان 
به دليل آنكه امكان برقراري ارتباط به صورت نظامند ميسر نشده بود، 
ما شاهد بوديم كه نهادهاي غيردولتي به صورت جسته و گريخته 
به حمايت هاي مالي و روحي از بازماندگان كرونا پرداختند. در واقع 
من به عنوان رئيس انجمن مددكاري اجتماعي نديدم كه به شكل 
نظام مند از ظرفيت نهادهاي غيردولتي اســتفاده شود. اطالعات 
به درستي در اختيار اين نهادها قرار نگرفت تا جمعيت گسترده تري 

مورد حمايت قرار بگيرند.
به طور معمول ســازماندهي مديريــت بحران براي اســتفاده از 
سازمان هاي غيردولتي و انجمن هاي صنفي در اين حوزه ها چندان 
قوي نيست و درواقع دسترسي نداشــتن به اطالعات بازماندگان 
كرونا موجب شد تا هر نهاد غيردولتي براساس اطالعات پراكنده اي 
كه از اين افراد به دســت مي آورد، دســت به كمك هاي مختلفي 
بزند؛كمك هايي كه به دليل نبود اطالعــات، نمي توانند نظام مند 

باشند. تكميل اطالعات نزديك به 130نفر با تكيه به سازمان هاي 
دولتي عريض و طويلي كه داريم، كار چندان ســختي نبود و حتي 
موجب اعتمادسازي مردم نســبت به نهادهاي دولتي و غيردولتي 

مي شد اما اين خواسته مورد توجه قرار نگرفت.
در يك ماه اخير كميته اي 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 خانواده هايي كه از كرونا 

از نظر مالي و جاني تأثير پذيرفته اند، تشكيل شده است.
نبايد فراموش كرد كه فعاليت هاي انجمن به صورت فردي اثرگذار 
است اما واقعيت اين است كه گستره نيازها به مراتب گسترده تر از 
اين است كه با ارائه خدمات جزيره اي بتوان به طور كلي مشكالت 

را حل كرد.
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 بازماندگان
کرونا

این شماره

جهان همدلي
نهادهاي غيردولتي در كشورهاي مختلف چه ايده هايي 

براي مواجهه سازي بازماندگان با غم فقدان دارند؟

بيش از پنج ميليون نفر در سرتاســر جهان 
به دليل ابتال به كوويد-19جــان خود را از 
دست داده اند. در كمتر از 2سال، ميليون ها 
انســان، عزيزان خود را از دســت دادند و به لطف همه گيري مجبور به 
تحمل فشــار رواني شديد ناشــي از اندوه و غم از دست دادن عزيزان و 
مواجهه با مرگ شدند. عالوه بر اين، تعطيلي كسب وكارها و قرنطينه هاي 
طوالني مدت به ويژه در كشــورهاي فقير، انســان ها را از نظر اقتصادي 
هم تحت فشار قرار داد و بســياري از خانواده هاي محتاج در اين دوران 

محتاج تر شدند. 
اگرچه تعــدادي از دولت ها به ويــژه در كشــورهاي ثروتمندي مانند 
آمريكا، كانادا و كشــورهاي اروپايي به محض آغــاز اعمال محدوديت 
براي كسب وكارها حمايت مالي را از شــهروندان خود آغاز كردند، اما 
جمعيت در كشورهاي متوسط و فقير با چالش هاي اقتصادي متعددي 
مواجه شــدند. در كنار اين چالش ها معضالتي مانند بازماندن كودكان 
از تحصيل، افزايش شكاف جنسيتي و شــكاف ميان ثروتمند و فقير و 

افزايش خشونت خانگي هم جوامع را تحت تأثير قرار داد.
مواجهه بــا اين چالش ها در ســطح محله ها و جوامــع عموما بر دوش 
سازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي بوده است. اين سازمان ها با همكاري 
مردم، نهاد ها و ســازمان هاي 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 ســازمان هاي غيردولتي بريتانيا، BOND،  در ژوئن 
سال 2020اعالم كرد 95درصد از ســازمان هاي بين المللي غيردولتي 
مستقر در بريتانيا براي مقابله با همه گيري كرونا در كشورهاي درحال 
توسعه مشغول به فعاليت هستند. اين سازمان ها در تامين مواد غذايي، 
دارو و بسته هاي بهداشتي، حفظ نظام سالمت، آموزش و داده اطالعات 
و پيام هاي بهداشتي، پشتيباني از زنان و كودكان در برابر خشونت هاي 
خانگي و تبعيض، تامين نيازهاي مالي خانواده هاي فقير، حمايت از افراد 
داراي ناتواني حركتي، انجام آزمايش هاي پزشكي، ايجاد مراكز قرنطينه 
و آزمايش در مناطق حساس، تامين حمل ونقل در دوره هاي ممنوعيت 
رفت وآمد و تامين وام و كمك هزينه براي جوامع آسيب پذير به ويژه در 

كشورهاي آفريقايي و هندوستان فعاليت وسيعي داشته اند.

همدردي با بازماندگان
اما ســازمان هاي غيردولتي ديگري هم بوده اند كه تمركز خود را بر 
بُعد رواني ماجــراي همه گيري و عوارضي كه آســيب هاي 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 كنار آمدن در اندوه ناشي از فقدان عزيزانشان كمك مي كند. 
اين خط مشــاوره خدمات خود را به 8 زبان مختلف هندوســتاني 
ارائه مي دهد تا طيف گســترده تري از مردم را پوشش دهد. به گفته 
رئيس اين سازمان، درگذشت ناگهاني عزيزان و نزديكان نوعي اندوه 
آسيب زننده و پاتولوژيك به دنبال دارد زيرا مرگ در دوران همه گيري 
مرگي ناگهاني و غيرمنتظره اســت و بازماندگان، ناتوان از برگزاري 
مراســم عزاداري و دريافت همدردي از جانب ديگران، براي بهبود 
يافتن به زمان بسيار طوالني تري نياز خواهند داشت. اين شبكه تلفني 
مشــاوران و روانشناســان متبحر و حرفه اي را با افراد داغديده كه با 
آسيب هاي رواني ناشي از فقدان عزيزانشان دست و پنجه نرم مي كنند 
مرتبط مي ســازد تا با گفت وگو 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 دوره اي در ســال 2020يكي از شــديدترين 
همه گيري ها با نرخ بــاالي مرگ ومير را تجربه كرد، روانشناســان 
با همكاري ســازمان هاي غيردولتي و مردم نهــاد و بخش خصوصي 
به صورت رايگان بــه بازماندگان كرونا و در وضعيت هاي اورژانســي 
رواني خدمات روان درماني ارائه مي دادند. لومباردي ايتاليا خط مقدم 
بحران كرونا در ايتاليا بود و آسيب زيادي از اين بيماري ديد. به اين 
ترتيب گروه هايي از روانشناســان روزانه با خانواده هايي كه عزيزان 
خود را از دست داده بودند يا به دليل حضور در قرنطينه امكان تماس با 
عزيزان خود را نداشتند، تماس تصويري يا تلفني برقرار مي كردند و با 
گفت وگو و ايجاد زمينه براي برقراری ارتباط ايمن با عزيزانشان سعي 

در بهبود وضعيت رواني آنها داشتند.
يكي از اين ســازمان هاي غيردولتي گروهي به نام »سولِتر« متشكل 
از 15روانشــناس بود كه داخل بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان 
ســن ماتئو مســتقر بودند. به گفته داميانو ريزي، مديــر اين گروه 
دشوارترين مسئوليت در اين دوران تماس تلفني با خانواده ها و اعالم 
خبر فوت عزيزانشان بوده است؛ اقدامي كه شايد در روز 10بار مجبور 
به انجامش مي شده اند. ريزي مي گويد گروه او در اين دوران به كادر 
درمان براي كنار آمدن با مرگ ومير 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، هم اتاقي ها يا همكارانشان 
به خاطر ابتال به كرونا جانشان را از دست مي دادند مواجه شوند و با آن 
كنار بيايند. ريزي مي گويد زماني بود كه تمامي اعضاي يك خانواده 
در بيمارستان بستري مي شــدند و زماني كه يكي از آنها جانش را از 
دست مي داد، بازماندگان اين حس گناه را داشتند كه آنها بايد به جاي 
فرد درگذشته جان مي دادند. در چنين موقعيت هايي اين گروه سعي 
مي كرد با ايجــاد ارتباط ميان اين افراد با شــخصيت هاي اجتماعي 
مانند كشيش، شــهردار يا انجمن هاي 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 
همه گيري ايجاد شده بود، اما به سرعت به ابزاري براي دلداري دادن و 
آرام كردن افرادي تبديل شد كه اعضاي خانواده خود را در همه گيري 
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 مي كردند و روانشناسان اين 
سازمان با تماس تصويري يا تلفني با افراد سعي مي كردند از بار غم و 

اندوه آنها بكاهند.
نبايد فراموش كرد كه تعداد سازمان هاي غيردولتي كه تمركز فعاليت 
آنها روي وضعيــت رواني يا اقتصادي بازماندگان كرونا بوده بســيار 
محدودتر از سازمان هايي اســت كه تالش كرده اند با عوارض جانبي 
همه گيري، ازجمله افزايش خشــونت خانگي عليه زنان و كودكان، 
بيكاري و آسيب هاي اقتصادي و بازماندن كودكان از تحصيل مقابله 
كنند. با آغاز واكسيناسيون در جهان، سازمان هاي مردم نهاد بسياري 
مانند سازمان SERI در نيجريه بر تامين واكسن و تشويق و آموزش 

مردم درباره واكسيناسيون متمركز شدند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

عزتي:
بايد قبول كنيم 

كه توان نهادهاي 
غيردولتي براي 

حمايت از بازماندگان 
كرونا محدود است 

و تنها يك سري 
فعاليت هاي محدود 

را مي توانند پيش 
ببرند. در همين راستا 

ما شاهد بوديم كه 
اين نهادها در حوزه 
حمايت هاي روحي، 
مشاوره و تهيه اقالم 

فعاليت كرده اند اما از 
نظر من وظيفه اصلي 

نهادهاي غيردولتي را 
بايد در گوشزد 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 به دليل 
كرونا از دست داده اند، 

برخوردارند

موسوي چلك:
به طور معمول 

سازماندهي مديريت 
بحران براي استفاده 

از سازمان هاي 
غيردولتي و 

انجمن هاي صنفي در 
اين حوزه ها چندان 

قوي نيست و درواقع 
دسترسي نداشتن به 
اطالعات بازماندگان 

كرونا موجب شد تا 
هر نهاد غيردولتي 
براساس اطالعات 

پراكنده اي كه از 
اين افراد به دست 
مي آورد، دست به 

كمك هاي مختلفي 
بزند؛كمك هايي كه 

به دليل نبود اطالعات، 
نمي توانند نظام مند 

باشند

مدير سه مؤسسه غيردولتي در گفت وگو با همشهري از دسترسي نداشتن به اطالعات خانواده بازماندگان كرونا و منابع مالي محدود 
به عنوان مشكلي اصلي در كمك رساني منسجم نام بردند

حمايتازبازماندگانكرونازيرسايهمحدوديتها

در نقطه شــروع كرونا، درســت همان زماني 
كه بســياري گمان مي كردند اين ويروس تنها 
براي چند مــاه دوام مــي آورد و با آمدن فصل 
گرما ديگر خبري از كرونــا نخواهد بود، كمك 

به آسيب ديدگان كرونا آسان تر انجام مي شد. 
در آن زمان هنوز خبري از مشكالت اقتصادي 
و روحي كرونا نشده بود و همه تمام تالش خود 
را مي كردند 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 آسيب ديدگان كرونا برداشتند. 

هرچند افزايش تلفات كرونا و شدت گرفتن تورم 
موجب شد تا نهادهاي غيردولتي نيز در مسير 
كمك هاي خود با مشــكالتي مواجه شوند اما 
هنوز هم اين نهادها از پاي ننشسته اند و با تكيه 
بر منابع محدود مالي خود در ميدان حمايت از 
بازماندگان كرونــا نقش آفريني مي كنند. 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 دسترس نبودن اطالعات مربوط به 
خانواده هايي كه فردي را به دليل كرونا از دست 
داده اند، مشكلي جدي در مسير فعاليت نهادهاي 
غيردولتي است كه به همكاري نهادهاي دولتي 

نياز دارد.

ليال شريف
روزنامه نگار

عقيل عزتي
مديرعامل مؤسسه توانمند سازي  كودكان

ليال ارشد
مديرعامل مؤسسه خانه خورشيد

حسن موسوي چلك
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران
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تاریخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

 بازماندگان
کرونا

این شماره

درگذشت عزیزان تجربه  بسیار دردناکی اســت و به نظر می رسد که مرگ در اثر ابتال 
به کووید-19به دالیل مختلفی دشوارتر از سایر مرگ ها باشد. در این نوع فوت، مرگ 
غیرقابل پیش بینی است. خانواده ها به دلیل سرایت احتمالی به ناچار باید از عزیز بستری 
در بیمارستان جدا  شوند. به دلیل محدودیت های کرونایی و همچنین ترس خویشاوندان از ابتال به کووید، خانواده ها معموال 
نمی توانند با برگزاری مراسم به شیوه های مرســوم فرهنگی و مذهبی، غم و اندوه خودشان را تسلی بخشند و مجبورند در 
تنهایی و به دور از دوستان و آشنایان عزاداری کنند. همچنین، به احتمال زیاد، خویشاوندان و دوستان نزدیک که ناراحت و 
گیج هستند سؤال های زیادی از اعضای خانواده می کنند و همین  سؤال ها باعث رنجش و سردرگمی بیشتر خانواده می شود. 
این حقیقت تلخ وجود دارد که وقتی عزیزی می میرد ما برای همیشه تغییر می کنیم و در شرایطی که بیشتر فقدان های فعلی 
در اثر وضعیت بحرانی عالم گیر است این تغییرات حتی می تواند ابعاد متفاوتي از فقدان عزیزان در زمان های دیگر پیدا کند. 

مرگ ناشــی  از كووید-19 می تواند در محيط های مختلفی رخ 
دهد؛ بسياری در بيمارســتان از دنيا می روند، برخی در خانه و 
بعضی دیگر در آسایشگاه ها و خانه های سالمندان. بسياری از آنها 
بدون اینکه عزیزانشان كنارشان باشند و دستشان را بگيرند فوت 
می كنند. فکركردن به  تنهابودن متوفی در آخرین لحظات زندگی 
به تنهایی بار عاطفی و روانی و اندوه بسياری به اعضای خانواده وارد 
می كند. عزاداری، واكنشی عادی و مورد انتظار برای ازدست دادن 
عزیزان است. راه های زیادی برای عزاداری وجود دارد كه می تواند 
واكنش های احساســی آنی، اعم از ناباوری حيرت زده تا اندوه یا 
خشم شدید را شامل شود. به دیگر ســخن، برای عزاداری هيچ 
»نقشه راه درســتی« وجود ندارد. فاصله مکانی و احساسی كه 
بخشی از تجربه این عالم گيری است موجب می شود مرگ حتی 
از حالت طبيعی هم كمتر »واقعی« و »باورپذیر« به نظر برسد و 
اعضای خانواده بيشتر از سایر مواقع احساس درماندگی و ناتوانی 
كنند و دچار اندوهی شوند كه تقریبا همه جنبه های زندگی آنها 

به خصوص موارد زیر را تحت تأثير قرار می دهد:
جنبه شناختی: مشــکالت مربوط به به یــادآوردن، تمركز و 

اولویت بندی
جنبه احساسی: احساسات قوی اندوه، خشم، گناه و تنهایی 

جنبه رفتاری: افزایش/كاهش فعاليت
جنبه معنوی: شک به ایمان/ افزایش فعاليت های مذهبی

جنبه اجتماعی: ميل به تنها بودن/تمایل افراطی برای دركنار 
دیگران بودن

جنبه جســمی: خســتگی، مشــکالت خواب، تغيير اشتها 
)پرخوری/ سوءتغذیه(

جنبه  ثانویه فقدان: ناامنی مالی و مشکالت اقتصادی  

تاثیر مرگ عزیزان ناشی از کووید-19 بر اعضای خانواده
نتایج پژوهشی كه مؤسسه داده پژوهشی YouGov، ژانویه 2021 
در 16 كشور و منطقه جهان انجام داد نشان می دهد كه در بعضی 
از این كشورها، از هر پنج نفر یک نفر عزادار عزیزی است كه در اثر 
ابتال به كووید-19 از دنيا رفته است. همچنين نتایج مطالعه گروهی 
از محققان دانشگاه كاليفرنيای جنوبی كه فوریه 2021 منتشر شد 
حاكی از آن است كه حدود 4.5ميليون نفر از مردم آمریکا در غم 
ازدســت دادن یکی از عزیزان خود به دليل ویــروس كرونا عزادار 

هستند. از آنجا كه بســياری از این افراد، همزمان همسر، پدر یا 
مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، خواهر یا برادر و فرزند كسی بوده اند 
این مرگ های ناگهانی می تواند تاثيرات مخرب عاطفی و همچنين 
اقتصادی بزرگی برجای بگذارد. ازجمله تاثيرات منفی كه پيش تر 

به بعضی از آنها اشاره شد می توان به این موارد اشاره كرد:
  مرگ ناشی از كووید-19 در مقایســه با تجربه از دست دادن 
خویشاوند به دليل بيماری طوالنی مدتی كه معموالً خانواده ها 
تجربه می كنند ناگهانی و غيرقابل پيش بينی است. مرگ ناگهانی 

می تواند احساس سوگ را پيچيده تر كند.
  ماهيت سرایت پذیری كووید-19 مانع از تعامل حضوری با بستگان 
متوفی می شود. زمانی كه اقوام از نظر جسمی از یکدیگر فاصله داشته 
باشند، قادر نيستند مراقبت های الزم را به خانواده تازه متوفی عرضه 

كنند و این مسئله می تواند به اندوه شدیدتر منجر شود.
  به دليل محدودیت های تردد، برگزاری خاكسپاری و مراسم 
یادبود مناسب كه می تواند تا حد قابل قبولی اندوه را كاهش دهد 
غيرممکن می شود و باعث می شود خانواده متوفی در مدت زمان 
طوالنی تری نسبت به ســایر مرگ ها با مســئله ازدست دادن 

عزیزشان كنار بياید.
  این احتمال وجود دارد كه بعضی از خانواده ها به طور همزمان 
فوت چند نفر از اعضای خانواده را تجربه كنند كه این مسئله روند 

سوگواری را بغرنج تر می كند.
مركز مطالعه استرس های روانی آمریکا به تازگی در پژوهشی اثرات 
منفی مرگ عزیزان به دليل عالم گيری را بر پنج نوع از اعضای نزدیک 
خانواده بررسی كرده و نشان داده است كه اگر روابط خویشاوندی 
وسيع تر از اقوام درجه یک باشد و عمو/دایی، خاله/عمه، عموزاده/ 
و... را هم شــامل شــود بار كلی داغدیدگی و ضریب ســوگواری 
ناشی از كووید-19 بسيار بيشــتر از تصور خواهد بود. این مرگ ها 
و بحران های گســترده تری كه در وضعيت اجتماعی، اقتصادی و 
سالمت به وجود می آورند در بلندمدت می توانند به طور غير مستقيم 
هم به مرگ بيشتر ناشی  از علل غيرمرتبط ویروس كرونا )برای  مثال، 
شرایط روانی مزمن درمان نشده، ســوء مصرف الکل، خودآزاری، 
خشونت خانگی و عوامل دیگر( منجر شــوند. ازاین رو، برای درك 
ميزان اندوه جمعــی از كل بحران كوویــد-19 و تأثير روانی این 
بيماری بر مردم در دوران پساعالم گيری به تالش ها و بررسی های 

تکميلی و بيشتری نياز است.  

خطر افزایش کودکان کار پس از بحران کرونا

معاون اجتماعي بهزیستي كشور در اواخر شهریور 
به خبر بهت آوري اشــاره كرد كه كمتر مورد توجه 
بود. حبيب اهلل مســعودي فرید از هــزاران كودكي 
صحبت كرد كه یک یا هر دو والدین شان را بر اثر بيماري كرونا از دست داده اند. 
وي درخصوص تک والد شــدن بيش از 51هزار كودك هشدار داد اما صحبتي از 
برنامه هاي سازمان بهزیستي براي پيگيري و شناخت وضعيت این كودكان پس 
از این بحران در ميان نبوده و حتي مشخص نيست این كودكان در چه وضعيتي 
به سرمي برند. فارغ از ضعف مدیریت و كوتاهي در تامين به موقع واكسن كه باعث 
ازدست رفتن هزاران نفر در سراسر كشور شد، متأســفانه این قصور بسياري از 
كودكان را در شرایط بحراني از دست دادن والدین شــان قرار داد. موضوع مهم 
هم اكنون و در ادامه، یعني دوران پساكرونا، ادامه زندگي این كودكان در شرایطي 
است كه كانون حمایتي خانواده به شدت آسيب دیده و كودك متاثر از این آسيب 
در وضعيت نامناسب رواني و معيشتي به ســر مي برد. هر چند در ابتداي شيوع 
كرونا، از سوي متخصصان پزشــکي اینطور عنوان مي شد كه كودكان به ميزان 
چشمگيري از حمله این ویروس در امان هستند اما به مرور معلوم شد كه اتفاقا 
تبعات اجتماعي و اقتصادي شيوع بيماري بيش از همه گروه ها، بر زندگي كودكان 
سایه انداخته است. گسترش فقر در خانواده ها پس از همه گيري كرونا بر كسي 
پوشيده نيست. پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي این بيماري بر اقتصاد خانواده ها 
كه بيکاري گسترده تنها یکي از آنهاست، بر جمعيت زیر خط فقر كشور افزوده و 
نزدیک به نصف جمعيت و خانوارهاي كشور را با دشواري تامين هزینه هاي زندگي 
ازجمله مخارج درمان مواجه كرده است. در همين رابطه، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز پيش تر با انتشار گزارشــي اعالم كرده بود كه خط فقر در ایران در 

سال1399 نسبت به سال قبل از آن 38درصد رشد داشته است.
طبق اظهارات ایرج حریرچي، معاون كل وزارت بهداشــت، در یک ســال اخير 
2ميليون و 41 نفر در معرض پرداخت هزینه هاي كمرشکن درماني قرار گرفته اند. 
متأســفانه از آنجا كه تامين هزینه هاي درمان كرونا خارج از توان خانواده هاي 
كم برخوردار و نابرخوردار بوده و بيشترین قربانيان نيز از این قشر بوده اند، به همين 
اعتبار، 51هزار كودكي كه تک والد شده اند، عمدتا به خانواده هاي كم برخوردار 
تعلق دارند؛ موضوع بسيار حائز اهميتي كه تنها در یک خبر كوتاه خالصه و تمام 
شده! بدیهي است در جامعه اي كه درآمد یک نفر كفاف خرج زندگي یک خانواده 
را نمي دهد و در بسياري از خانواده ها پدر و مادر هر دو نان آور خانه هستند، نبود 

هر كدام از آنها فشاري مضاعف بر سایر اعضاي خانواده است.
جدا از فشــار اقتصادي بر كودكاني كه یک یا هر دو والد خود را از دست داده اند، 
باید به تبعات روحي و رواني ناشي از این فقدان نيز توجه كرد. بهزیستي به عنوان 
متولي این امر چه فکر و تمهيداتي اندیشــيده است؟ در شــرایطي كه معاون 
اجتماعي بهزیستي عنوان مي كند 30هزار زن سرپرست خانوار در نوبت دریافت 
مستمري هستند، چگونه مي توان اميد داشت بهزیســتي به این خانواده هاي 
اضافه شده به خيل خانوارهاي تک سرپرست و زن سرپرست و وضعيت كودكاني 
كه در این خانواده ها زندگي مي كنند، رســيدگي كند؟! مســتمري  اي كه زنان 
سرپرست دریافت مي كنند، به طنز شبيه تر است. این ميزان براي خانواده هاي زن 
سرپرست یک نفره بالغ بر 1۷2هزار تومان، خانوارهاي دونفره 28۷هزار و 500 
تومان، خانوارهاي سه نفره 3۷4هزار تومان، خانوارهاي چهارنفره 483هزار تومان 
و خانوارهاي پنج نفره 536هزار تومان است. واقعا كدام خانواده اي با این ارقام قادر 
به زندگي است؟ حاال تصور كنيد در چنين شرایطي كه بهزیستي منابعي براي 
پوشش كارآمد گروه هاي تحت پوشــش خود ندارد، كودكان والد از دست داده 

كرونا هم اضافه شده اند!
نداشتن برنامه هاي كارشناسي شده، بلندمدت و نتيجه گرا از ایرادهاي اساسي ای 
است كه متأسفانه در بدنه اكثر سازمان هاي دولتي ازجمله بهزیستي دیده مي شود. 
توقع زیاد و عجيبي نيست كه ســازمان بهزیستي برنامه پيگيري و رسيدگي به 
مشــکالت این كودكان و خانواده آنان را در اولویت قــرار دهد و حداقل امکاني 
فراهم كند كه در چنين شرایطي خانواده ها بتوانند از خدمات مشاوره و مددكاري 
بهره مند شوند و همچنين مشکالت شان شناسایي شود و حل آن در دستور كار 
قرار گيرد. اما در عمل تنها چيزي كه مي بينيم حمایت هاي ناكافي و صف طوالني 

مستمري بگيران و گروه هاي تحت پوشش است.
اولين خطر از دســت دادن نان آوران در خانواده هاي كم برخوردار، ترك تحصيل 
كودكان و روانه شدن تعدادي از آنها به بازار كار براي گذران زندگي خواهد بود. 
زندگي معطل برنامه ریزان و سازمان هاي دولتي نمي ماند، مسير خودش را طي 
مي كند و تبعات ناشي از انحراف از مسير درســت، نه تنها گریبان خانواده بلکه 
جامعه را مي گيرد. افزایش تعداد كودكان بازمانده از تحصيل و همچنين كودكان 

كار از این تبعات است.
در چند سال اخير تا به االن، شاهد كوچک ترشدن سفره خانوارها متاثر از افزایش 
فشارهاي اقتصادي و این اواخر شيوع كرونا هستيم، در شرایط فعلي كه بسياري 
از خانواده ها ازجمله خانواده هایي كه زنان نان آور خانواده هستند، امکاني براي 
تامين معاش ندارند و حمایت اجتماعي دولتي هم عمــال وجود ندارد یا خيلي 
كم است، این مسئوليت بر دوش كودكان مي افتد و هر روز شاهد افزایش تعداد 
كودكان كار هستيم. شخصا با عبارت »زن سرپرست خانوار« مشکل دارم. اصوال 
در حيات خانوادگي مسئوليت تامين زندگي با هر دو نفر است حال ممکن است هر 
دو نفر از والدین در بيرون از منزل كار كنند یا تقسيم كار به شکل یک نفر بيرون از 
خانه و یک نفر داخل خانه باشد. ازدست دادن هر كدام از این دو نفر در هر دو نقش، 
براي كودكان تهدیدي بزرگ محسوب مي شود. در شرایطي كه مسئوليت تامين 
مخارج زندگي تنها بر دوش پدر بوده، قطعا در نبود پدر این مسئوليت به تنهایي بر 
دوش مادر خواهد افتاد كه در چنين شرایطي اگر خانواده در زمره اقشار بي بضاعت 
باشد، توانمندسازي مادر به عنوان نان آور بسيار حائز اهميت مي شود اما در عمل 
مي بينيم كه سازمان هاي دولتي برنامه اي براي توان افزایي زناني كه همسران شان 
را در كرونا از دســت داده اند، ندارند، درحالي كه تاميــن اجتماعي خانواده هاي 
آسيب دیده در شرایط بحران تا زماني كه بتوانند به توانمندي الزم برسند، بر دوش 
دولت است. این هزاران كودك تک والد، خود قادر به دفاع از منافع و حقوق شان 
نيستند و این كار مسئوليت دولت است. از سخنان مسئوالن اما چنين برمي آید 
كه سازمان هاي متولي، نه توان حمایت از خانواده هاي این كودكان را دارند و نه 

حتي طرح و برنامه اي براي سامان امور این كودكان در آینده.

افخم صباغ
مديرعامل مؤسسه توانمندسازي زنان و كودكان مهر و ماه

برگ آخر

غرامت مرگ
كشورهاي مختلف چه خدماتي به خانواده هایي مي كنند كه در بحران كرونا عضوي را از دست داده اند؟ 

همه گيري كرونا توده اي از درد را بر جهان تحميل 
كرد؛ اگرچه دركنار این رنج و درد تأثيرات مثبتي 
هم از خود به جا گذاشت و بسياري از رفتارها و 
عادات نادرستي كه ممکن بود تغيير آنها ســال ها زمان بطلبد را طی یک سال و نيم 
ریشــه كن كرد. با این همه حجم خســارت هاي جاني، رواني و مالي كووید-19 به 
اندازه اي ملموس تر بوده و هســت كه ابعاد مثبت آن چندان توجهي به خود جلب 
نمي كند. بزرگ ترین دردي كه جامعه بشــري از همه گيري متحمل شد، فقدان و 
از دســت دادن ناگهاني عزیزان و نزدیکان بود. تا پيش از آغاز همه گيري، یعني در 
ســال2019 ميزان تخميني مرگ ومير در جهان كمي بيش از 5۷ميليون نفر بود. 
براساس گزارش پایگاه آماري دانشگاه آكســفورد، این ميزان تا پایان سال2021 
به صورت تخميني به بيــش از 60ميليون نفر خواهد رســيد. همچنين نشــریه 
اكونوميست به تازگي در گزارشي درباره احتمال باال بودن نرخ مرگ ومير ناشي از كرونا 
در كشورهاي جهان نوشته است. كرونا تا اواسط سال2021 جان بيش از پنج ميليون 
انسان را گرفته و منجر به تشدید پدیده اي به نام مرگ مازاد شده است. به این معني 
آمار مرگ در یک منطقه بيش از حد معمول در یک دوره زماني مشخص است. در 
ميان كشورهاي اروپایي، مقدونيه شمالي و آلباني از باالترین نرخ مرگ مازاد برخوردار 
بوده اند و ميزان مرگ ومير در این دو كشور 43درصد افزایش داشته است. سن مارینو 
با افزایش 42درصدي و اســلوواكي، جمهوري چک و كوزوو بــا 30درصد افزایش 
مرگ ومير در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. آمریکا و انگليس هم جزو كشورهایي 

هستند كه نرخ مرگ ومير مازاد ناشي از كرونا در آنها بسيار باال برآورد شده است.
با شــدت گرفتن همه گيري در جهان، اعالم آمار مرگ ومير به عادتي روزانه تبدیل 
شد و همين موضوع شــاید باعث شده باشــد واقعيت دردناكي كه در پس از ارقام 
روزانه پنهان شده اند، از چشــم مردم دور بماند. هر یک از این اعداد مي تواند نشانه 

داغدار شدن، بي پناه شدن و از دست دادن منبع درآمد یک خانواده دو تا چند نفري 
باشد. اخراج شــدن، توقف كســب وكارها، ممنوعيت تردد در جهان و مرگ ومير تا 
پایان سال 2020ميالدي بالغ بر هزار ميليارد دالر خسارت مالي به جهان وارد كرده 
است. از این رو دولت  ها و سازمان ها در دوره هاي مختلف تالش كرده اند با پرداخت 
كمک هزینه، حقوق بيــکاري و غرامت مرگ از خانواده هاي آســيب دیده از كرونا 

حمایت كنند.
هندوستان یکي از كشــورهایي است كه اعالم كرد براســاس قانون به بازماندگان 
خانواده هایي كه یکي از اعضاي آن در اثر ابتال به كرونا جان خود را از دســت داده ، 
غرامت پرداخت خواهد كرد. دولت هندوســتان در ماه مارس سال2020 این طرح 
را مخصوص خانواده كادر درمان و كارگراني كه در دوران همه گيري در خط مقدم 
مشــغول فعاليت بودند، معرفي كرد و وعده داد به هر خانــواده اي 5ميليون روپيه 
)حدود 50هزار دالر( غرامت پرداخت خواهد كرد، اگرچه ماه ها پس از اعالم این وعده، 
خانواده هاي داغدیده جز امکان اســتخدام به جای عضو متوفي در بيمارستان هاي 
دولتي، كمک مالي دیگري از دولت دریافت نکرده بودند. این طرح قرار بود در بعضي 
از اســتان ها، تمامي خانواده هایي كه یکي از اعضاي خانواده خود را در اثر كرونا از 
دست داده بودند، پوشــش دهد. با این همه تا به امروز دولت هندوستان به واسطه 
صادر نکردن گواهي فوت، از پرداخت این غرامت سر باز زده است. دولت هندوستان 
همچنين در اواخر  ماه مي 2021 اعالم كرد كودكاني كه هردو والدین یا قيم هاي خود 
را در اثر ابتال به كرونا از دست داده اند، تحت پوشش طرح PM-CARES كودكان 
قرار خواهند گرفت. به این ترتيب قرار است این كودكان زماني كه به سن 18سالگي 
برســند به صورت ماهانه كمک هزینه زندگي دریافت كنند و زماني كه به ســن 
23سالگي مي رسند، مبلغي برابر یک ميليون روپيه به آنها غرامت پرداخت خواهد 
شد. همچنين براســاس این طرح تمامي هزینه هاي تحصيل این كودكان بر عهده 

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

ما برای 
همیشه 

تغییر 
می کنیم

مروري بر مطالعات بين المللي 
درباره تاثير مرگ هاي عالم گير 
كرونا بر خانواده هاي سوگواران 

تغییر در هزینه ها و بودجه بندی خانواده ها
مرگ یکی از اعضای خانواده به طور كلی به معنی تغيير در هزینه های خانواده اســت؛ 
به خصوص اگر فرد متوفی، بخشــی از بار مالی خانواده  را عهده دار بوده اســت. نتایج 
مطالعه ای كه پژوهشگران واحد تحقيقات سياستگذاری های اجتماعی دانشگاه یورك 
در انگلستان انجام داده اند نشان می دهد كه پس از مرگ شریک زندگی مطالبات مالی 
فوری خانواده افزایش می یابد كه پرداخت هزینه خاكسپاری، تامين هزینه های مسکن 
و پرداخت بدهی های احتمالی را شامل می شود. بودجه بندی طوالنی مدت شامل خرید 
مواد غذایی، پرداخت قبوض آب و برق، نگهداری از خانــه، هزینه   حمل و نقل و برای 
بعضی خانواده ها هزینه های كودكان از دیگر مشکالت این خانواده هاست. این هزینه ها، 
به خصوص در چندماه نخست فقدان و پيش  از رسيدگی به امور مالی متوفی می تواند بار 

مالی سنگينی را به همسر و حاميان مالی احتمالی تحميل كند. 

مرگ والدین
مطالعه ای بين المللی كه به  مدیریت مركز كنترل و پيشگيری بيماری ایاالت متحده 
به تازگی در نشــریه تخصصی لنست منتشــر شده است نشــان می دهد كه بيش  از 
1.5ميليون كودك در سراسر جهان دست كم یک والد، یک والدبزرگ یا یک سرپرست 
را درطول این عالم گيری از دست داده اند. این پژوهش در بازه زمانی اول مارس 2020 
تا 30 آوریل 2021، افراد زیر 18 سال را در 21 كشوری بررسی كرده است كه ۷۷درصد 
از مرگ های جهانی ناشــی از كووید-19 را ثبت كرده اند. پرو )10.2 در هزار كودك(، 
آفریقای جنوبی )5.1 در هزار كودك(، مکزیک )3.5 در هزار كودك(، برزیل )2.4 در 
هزار كودك(، كلمبيا )2.3 در هزار كودك(، ایران )1.۷ در هزار كودك(، ایاالت متحده 
)1.5 در هزار كودك(، آرژانتين )1.1 در هزار كودك( و روسيه )1.0 در هزار كودك( 
كشورهایی هستند كه نرخ یک كودك یا بيشتر در هزار كودك كه یک والد را از دست 
داده اند در اختيار دارند. از آنجا كه، نرخ فوت مردان به دليل كووید-19 بيشتر از زنان 
است تعداد كودكانی كه پدرشان را از دست داده اند 2 تا 5 برابر بيشتر از كودكانی است 
كه مادر خود را از دســت داده اند. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها كه به خصوص مســتعد 
ابتال به كووید-19 هستند، اغلب بســياری از نيازهای روانی، اجتماعی و حتی مالی 
نوه های شان را برطرف می كنند؛ مخصوصا اگر با آنها در یک خانه زندگی كنند. برای 
 مثال، در ایاالت متحده 40درصد از پدر بزرگ و مادربزرگ ها با نوه هایشان در یک خانه 
زندگی می كنند و حتی قيم قانونی و سرپرست اصلی آنها به شمار می روند و ۷0درصد 
از كودكان در برزیل از پدربزرگ و مادربزرگ حمایت مالی دریافت می كنند. درنتيجه، 
ازدست دادن آنها به حضور ضعيف كودكان در مدرسه، افت درسی و افت مهارت های 
ارتباطی و مالی می انجامد.  همچنين بيش از 23درصد از كودكان در كشورهای مورد 
مطالعه والد مجرد دارند و بنابراین، مرگ این تک والد می تواند عواقب بسيار شدیدتری 
را برای كودك رقم بزند. به گفته این پژوهشگران، افزایش تعداد كودكان بی سرپرست 
به دليل ویروس كرونا در شرایطی اســت كه درحال حاضر بيش از 140ميليون كودك 
بی سرپرست در سراسر جهان در اولویت كمک های بهداشتی و مراقبت های اجتماعی 
قرار دارند و افزوده شــدن این آمار جدید به آمارهای قبلی بار مراقبتی سنگينی را به 
دولت ها وارد می كند. این محققان بــر این نکته هم تاكيــد می كنند كه به طوركلی 
كودكانی كه بی سرپرســت می شــوند و به ســوگ تک سرپرســت خود می نشينند 
می توانند به موضوعی برای فقر، سوء استفاده، بيماری های روانی، ترك تحصيل و حتی 

خشونت های جسمی، روحی و جنسی تبدیل شوند. 

مرکز مطالعه 
استرس های روانی 

آمریکا به تازگی 
در پژوهشی اثرات 

منفی مرگ عزیزان 
به دلیل عالم گیری 

را بر پنج نوع از 
اعضای نزدیک 
خانواده بررسی 

کرده و نشان داده 
است که اگر روابط 

خویشاوندی 
وسیع تر از اقوام 

درجه یک باشد و 
عمو/دایی، خاله/

عمه، عموزاده/و ... 
را هم شامل شود 

بار کلی داغدیدگی 
و ضریب سوگواری 
ناشی از کووید-19 

بسیار بیشتر از 
تصور خواهد بود

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

دولت هندوستان خواهد بود.
دولت هاي محلي ایالت هاي آمریکا هم تحت نظر آژانس مدیریت اضطراري فدرال، 
FEMA با پوشش دادن یکي از پرهزینه ترین پيامدهاي مرگ اعضاي خانواده ها، سعي 
كرده اند تا به نوعي حمایت خود را از ایــن خانواده ها اعالم كنند. دولت فدرال براي 
خانواده هایي كه عضو یا اعضایي از آنها به خاطر كرونا جان خود را از دست داده اند، 
كمک هزینه كفن و دفني معادل 9000دالر درنظر گرفته است. با این همه هنوز تعداد 
خانواده هایي كه این كمک هزینه را دریافت كرده اند، فاصله زیادي با خانواده هایي 
دارد كه عزیزي را از دست داده اند. براي مثال در هریس كانتي، ایالت تگزاس تا اواسط 
سال2021 بيش از 6هزار نفر جان خود را از دست دادند، اما تنها چند صد خانواده 
 )FEMA( موفق به دریافت كمک هزینه 9000دالري فدرال شدند. براساس این طرح
تمامي هزینه هاي كفن و دفن و حتي هزینه ســنگ قبر را هم خواهند پرداخت، به 
این شرط كه مرگ هاي ناشي از كرونا پس از تاریخ 20ژانویه 2020و در داخل خاك 
آمریکا رخ داده باشد. FEMA دليل كم بودن تعداد خانواده هاي دریافت كننده این 
كمک هزینه را بي اطالعي خانواده ها از وجود چنين مبلغي اعالم كرده است. عالوه بر 
این، دولت فدرال در طرح دیگري با نام CICP به بازماندگان خانواده اي كه عضوي از 
خود را به دليل بيماري یا درمان بيماري از دست داده اند، غرامت پرداخت مي كند. این 
طرح پيش از آغاز همه گيري هم در آمریکا در حال اجرا بود و پس از آغاز همه گيري 
هم انواع درمان هاي مرتبط با كووید-19تحت پوشش آن قرار گرفت. در این طرح 
غرامت مرگ مبلغي برابر 365هــزار و 6۷0دالر دارد كه از اكتبر 2020این مبلغ به 
3۷0هزار و 3۷6دالر افزایش پيدا كرد؛ اگرچه دریافت این نوع غرامت به بررســي 
دقيق و زمان بري نياز دارد و معموال افراد براي موفقيت در این فرایند از آن به وكيل 

نياز خواهند داشت.
جدیدترین 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 یا كم درآمد درصورتي كه پس از تزریق واكسن هاي 
كروناي توزیع شده توسط ســازوكار كوواكس دچار عوارض جانبي بسيار شدید و 
آسيب زننده شوند، شامل دریافت غرامت خواهند شد. اجراي این طرح با راه اندازي 

پایگاه آنالین ثبت شکایات آغاز خواهد شد. عکس:  همشهری/  امير پناهپور
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    2 فينال در
 شب آخر فرنگي

    فينالي براي يك ركورد

در سومين روز از رقابت هاي كشتي فرنگي 
قهرماني جهان، ميثم دلخاني و محمدرضا گرایي 
سومين و چهارمين فيناليست هاي ایران شدند

فرانسه در صورت بردن فينال امشب 
ليگ ملت ها، به تنها تيمي تبدیل مي شود 
كه همه رقابت هاي ملي را فتح كرده است

اسپانیا22:15 فرانسه 18

19

    تا بهمن، بدون تماشاگر؟ 
 فدراسيون فوتبال ایران

  نامه نگاري براي حضور تماشاگران را 
به موقع انجام نداد تا بازي ایران و كره جنوبي 

بدون تماشاگر برگزار شود

فضاي اين روزها طوري است كه انگار اسكوچيچ نقش چنداني در  
موفقيت هاي تيم ملي نداشته و هر چه هست، به هنر و نبوغ 
بازيكنان مربوط مي شود. شايد او ستاره نباشد اما ستاره باز 
هست و نقشش را در موفقيت تيم ملی نمی توان انکار کرد
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برنامهبازيها

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲۸ مهر

یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

نامشخص

نامشخص

دوشنبه ۳ آبان

پدیده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیکان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

فوالد خوزستان -  پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پدیده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیکان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

سپاهان - مس رفسنجان
16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

21:00

 شنبه ۲۴ مهر

پرسپولیس ایران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- یک چهارم نهایی

17:00

۲۰ مهر ۱۴۰۰

۲۰ آبان ۱۴۰۰ 

۲۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

تا بهمن،بدون تماشاگر؟
فدراسيونفوتبالايراننامهنگاريبرايحضورتماشاگرانرابهموقعانجامندادتابازيايرانوكرهجنوبيبدونتماشاگربرگزارشود

باوجودتمامپيشبينيهاواخبــاريكهدرباره
حضورتماشــاگراندربازيايــرانوكرهجنوبي
مطرحشدهبود،يكســهلانگاريسادهازسوي
فدراســيونفوتبالايرانحضورتماشاگرانرادر
ورزشــگاهآزاديتقريباغيرممكنكردهاســت.
پيشازاينفدراســيونفوتبالازحضور10هزار
تماشاگرمردوزندراينبازيخبردادهبود.ابتدا
حسنكامرانيفر،سرپرستدبيركليفدراسيون
ازبرگزاريجلساتمتعدديبرايورودبانوانبه
ورزشگاهخبردادوســپسدكترنوروزي،مشاور
پزشكيرئيسفدراسيوناعالمكردكهازوزارت
بهداشتبرايورودتماشاگرانواكسنزدهمجوز
گرفتهشدهاست.درجرياناينمذاكرات،وزارت
بهداشتبهفدراسيونفوتبالايراناجازهدادهبود
كهبارعايتپروتكلهايبهداشتيتايكهشتم
ظرفيتورزشــگاهراباتماشــاگرانيكهواكسن
زدهاند،پركند.ابتداپيشــنهادشداينظرفيت
10هزارنفريبادعوتازكادردرمانپرشودتابه
اينوسيلهازاينقشرزحمتكشنيزتقديروتشكر
شــود.اماازآنجاكهفيفاتأكيدداردبليتفروشي
بايدبرايعمومباشدوبانوانبتوانندآزادانهمثل

آقايانبرايتماشايبازيبليتتهيهكنند،چنين
كاريمنتفيشد.بهاينترتيبتصورميشدحدود
10هزارتماشــاگرعاديباخريدبليتميتوانند
بازيايرانوكرهجنوبــيراازنزديكببينند.اما
يكسهلانگاريازســويفدراسيونفوتبالكار

راخرابكرد.

  یادشان رفت نامه بزنند!
براساسقوانينكنفدراسيونفوتبالآسيا،تيمهاي
ميزباناگرقصددارنددرشرايطفعليكهمنطقه
درگيرويروسكروناست،بازيهايخانگيخود
راباحضورتماشاگربرگزاركنند،بايدحداكثرتا
14روزقبلاززمانبرگزاريبازي،نامهرســمي
بزنندتاAFCبااعزامناظرودريافتگزارشهاي
ويژهپزشــكي،هماهنگيهايالزمراانجامدهد.
يعنيكافيبودفدراسيونفوتبال2هفتهقبلاز
بازينامهنگاريهايالزمرابافيفاوAFCانجام
دهدتاهماهنگيهاصورتبگيرد.امافدراسيون
فوتبالايننامهنگاريراانجامندادوحاالدرفاصله
3روزتــابرگزارياينبازيهــمديگرامكاناين
كاروجودندارد.بعدازاعالماينخبر،نخســتين

شائبهايكهمطرحشداينبودكهفدراسيونبراي
درامانماندنازدردسرهايحضوربانوانعامدانه
نامهنزدهباشــد.امابهنظرنميرسداينموضوع
حقيقتداشتهباشــدچونشنيدههايخبرنگار
همشــهريحاكيازآناســتكهبحثحضور
تماشــاگرانزنومرددراينمســابقهدرهيأت
دولتهممطرحشدهومقاماتردهبااليمملكتي
مشكليبااينموضوعنداشــتهاند.حتيبحثو
بررسيدراينخصوصدرهيأتدولتانجامشدهو
مجوزهايالزمهمصادرشدهبودتازنانتماشاگر
بههمانتعداديكهدربازيباكامبوجحاضربودند
دربازيباكرهجنوبيهمحاضرشوند.اماكوتاهي
فدراسيونفوتبالدرارسالنامههايمربوطه،اين
موضوعرامنتفيكردوهمانطوركهروزگذشتهدر
رسانههااعالمشد،حضورتماشاگراندربازيروز
سهشنبهايرانوكرهجنوبيبهاحتمال99درصد
منتفياست.ايرانوكرهجنوبيدرچهارمينبازي
خودازسومينمرحلهمقدماتيجامجهاني2021،
روزسهشــنبه20مهرازســاعت17درورزشگاه
آزاديبهمصافهمميروند.ايراندر2بازيبعدي
همميهماناستوتاحدود4ماهديگريعنيبازي

باعراقدرهفتمبهمنمــاه،بازيخانگينخواهد
داشت.

  كامراني فر: نامه دادیم، جواب قطعي ندادند
تاعصرديروزهيچيكازمســئوالنفدراســيون
فوتبالواكنشيبهايناخبارنشــانندادهبودند.
تااينكهباالخرهسرپرســتدبيركليفدراسيون
درگفتوگوبافارسمدعيشــدمكاتباتيبافيفا
انجامشدهاماهنوزپاســخيدريافتنشدهوخود
فدراسيونفوتبالنيزبرايحضورتماشاگراندراين
شرايطدچارترديداست!حسنكامرانيفربهفارس
گفت:»درتاريخ21سپتامبربهفيفاايميلزديمو
برايحضورتماشاگراندربازيايرانوكرهجنوبي
اعالمآمادگيكرديم.جزئياترابهفيفااعالمكرديم
اماهنوزجوابقطعيبهماندادهاند.«اوادامهداد:
»برخيكارهاانجامشدهامامقدارينگرانهستيم
بهايندليلكهبهتازگيپيككروناكمترشدهاست.
امكانداردنتوانيمدراينوضعيتآنگونهكهشايدو
بايدپروتكلهارارعايتكنيم.بههميندليلحضور
تماشاگراندرورزشگاهآزاديهنوزقطعينشدهو

فيفاهمجوابقطعيبهماندادهاست.«

نكتهبازي

آماربازي

كم لطف نباشيم

باز من خريدارتم!

به اندازه 2 بازيكن 20 ساله

خوبيگــروهايرانايناســتكه
درهمهكشــورهاداردازمربيان
انتقادميشــود!تيمهايپايين
جدولمثلعراقواماراتولبنان
كهتكليفشانروشــناست.در
كرهجنوبيهممــردمازپيروزيهاي
ميليمترياينتيمرضايتندارند.فقطميماندايرانكهاينجا
همباوجودكسب3پيروزي،بازحرفوحديثوجوددارد.البته
كهبايدمجالبرايانتقادوجودداشتهباشد،امابعضيحرفها
بويكملطفيميدهد.مثالهاديخانطباطباييگفتهروند
تيممليبرابراماراتمثبتنبود.ايندرحالياســتكهايران
10شــوتزدهكه3تايآنهاداخلچارچوببــود،اماامارات
فقط5شوتداشتهكهيكيداخلچارچوببوده.تازهمايك
پنالتيهمازدستداديم.درزمينحريفودرمسابقاتيبااين

حساسيتچهانتظاربيشتريداريدهاديجان؟

انصافــااگريــكمربــيدرجهان
بيشترينتناســبوهماهنگيبا
كرارجاسمراداشتهباشد،اوفراز
كمالونداســت.چقدرايندونفر
بههمميآيند.بيخودنيستكه
اينمربيوبازيكناينهمهباهمكار
كردهاند.هردوقشنگاهلحاشيهساختنهستندويكجابند
نميشوند.البتهيكفرقكوچكدارند؛اينكهبازكرارمختصر
تواناييفنيدارد،اماكمالونــد...بگذريم!االنفرازبراينفت
مسجدسليمانخواهانحضوراينهافبكعراقيدرتيمش
شدهاست.مخالفتهاييدراينزمينهوجودداردكهكمالوند
راشاكيكرده.اوميگويدعدهايبراينيامدنجاسمكارشكني
ميكنند.جالباستكهكرار35سالهباكارنامهمجهولدر
ماههاياخيروكليجنجال،همچنانمدنظركمالونداست.

انگارهمهدنياهمبهاوپشتكنند،بازفرازخريداراست!

درديــدارتداركاتيپرســپوليسو
سپاهانكهپشــتدرهايبسته
برگزارشــد،سرخپوشانموفق
شــدندبانتيجه3بريكازســد
حريفبگذرند.برگزارياينمسابقه
اتفاققشنگيبودكههمازنظرفنيبه
2تيمكمككردوهمبهكاهشتنشهاياريميرساند.جالب
استكهيكياز3گلقرمزهادراينمسابقهراجاللحسينيبه
ثمررساندهاست.كاپيتان40سالهپرسپوليسكهفصلگذشته
بهاندازههمهعمرفوتبالياشگلزد،حاالدرمسابقاتدوستانه
همنشانميدهدبيخيالگلزنينيست.همسنهايجالل
مربيشدهاند،امااوتازهراهدروازهرقبارايادگرفته.40سالگي
جاللظاهرابابقيهفــرقدارد.اوانگارتبديــلبه2بازيكن
20سالهشــدهكهيكيدردفاععالياستوديگريدرخط

حملهماجراجوييميكند!

متریکا

بابرگزاريبــازيايرانوامــارات،تعداد

بازيهايتيممليتحــتهدايتدراگان10
اسكوچيچبه10بازيرســيد.مروريبر
نفراتبهميدانرفتهدراينبازيهانشان
ميدهد3بازيكندرتماماين10بازيحضورداشتهاند.شجاعخليلزاده
درخطدفاعيواحمدنوراللهيوعليقليزادهدرخطمياني3بازيكنمورد
اعتماداسكوچيچهستندكهدرتمامي10بازيحاضربودهاند.البتهبااين
تفاوتكهشجاعونوراللهيدرهر10بازيدرتركيباوليهحضورداشتهو
جزو11نفرشروعكنندهبازيبودهاند.اماقليزادهدر8بازيفيكسبودهو
در2بازياخيربهعنوانبازيكنجانشينبهزمينرفتهاست.جالباينكه
قليزادهدرآن8بازيهمهميشهتعويضشدهتاباوجودحضوردر10بازي

حتييكبازي90دقيقهايكاملهمنداشتهباشد.

ازلحاظدقايقحضوردرميدان،شــجاع

خليلزادهركوردداربازيدرتيممليتحت855
هدايتدراگاناسكوچيچاست.اينمدافع
كهدردورانكــيروشجاييدرتيمملي
نداشتدردوراناسكوچيچبهمدافعاصليتيممليبدلشدهودرتمام
بازيهاحضورداشتهاست.شجاع9بازيكاملو90دقيقهايانجامدادهو
فقطدربازيباكامبوجبين2نيمهتعويضشدهوجايخودشرابهمجيد
حسينيدادهاست.او855دقيقهبراياسكوچيچبازيكردهوازاينلحاظ
ركوردداراست.احمدنوراللهيهمبا6بازيكاملو4بارتعويضبهركورد
823دقيقهرسيدهودومينبازيكنپركارتيماسكوچيچبودهاست.نفرات
بعديبهترتيبكنعانيزادگانبا803دقيقه،طارميبا721دقيقه،صادق

محرميبا705دقيقهوقليزادهبا673دقيقهبازيبودهاند.

در10بــازيتيــممليتحــتهدايت

اســكوچيچ،مجموعا31بازيكنفرصت31
حضوردرميدانراپيداكردهاندكهدراين
ميانكمترينشانسبازينصيباللهيار
صيادمنششدهاست.اســكوچيچبهاينمهاجمجوانكهحاالدرليگ
اوكراينبازيميكندفقط5دقيقهفرصتبازيدادهاست.اللهياردربازي
دوستانهباسوريهازدقيقه85جانشينقليزادهشدوكلبازيهايملياش
دردورهاسكوچيچهمان5دقيقهبودهاســت.اميدابراهيميكهيكياز
بازيكناناصليتيممليدردورانكيروشبودهمدردورهاسكوچيچفقط
25دقيقهبازيكردوديگربهتيممليدعوتنشد.حضور25دقيقهاي
ابراهيمينيزدرهمانبازيباسوريهاتفاقافتادواوهرگزبرايبازيهاي
رسميتوسطاسكوچيچدعوتنشد.ابوالفضلجالليوعليكريميهم

بهترتيب25و32دقيقهبرايتيماسكوچيچبازيكردهاند.

 پس از تماس سوارس با كومان، نوبت محمدحسين فالح رسيد 
تا پس از گلزني به استقالل با مجيدي تماس بگيرد! این بازیکن 
كه با نظر مجيدي در فهرست مازاد استقالل قرار گرفت، در روز تساوي 

۲-۲ آبي ها مقابل پيکان، دروازه تيم سابقش را باز كرد.

 در روزي كه پرسپوليس با نتيجه ۳بر یک سپاهان را 
پشت درهاي بسته آزادي شکست داد، شهریار مغانلو 
با پيراهن سپاهان رودرروي تيم سابقش قرار گرفت. شاید خود 
مغانلو هم پيش بيني نمي كرد به این زودي به تيم سابقش برسد.

 قرارداد یحيي گل محمدي در آســتانه بازي با الهالل 
عربستان براي ۲ فصل دیگر تمدید شد. این در حالي است 
كه ژاردیم، سرمربي الهالل از مدیران عربستاني اولتيماتوم گرفته 

و فاصله اي تا اخراج از این تيم ندارد! 

عكس خبر
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  اسكو هیچ؟!
نقشناديدهگرفتهشدهسرمربي

درموفقيتهايتيمملي

بهروزرســايلي| تيممليفوتبالايراندهمينپيروزيخودراهمدردوران
ســرمربيگريدراگاناسكوچيچبهدســتآورد.برتريبرابرامارات،تعداد
بردهايتيمكشــورمانزيرنظرمربيكرواترادورقميكــرد؛10برداز
10بازي.بااينحالهمچناندرتحليلهابهندرتازاسكوچيچيادميشود.
فضاطورياســتكهانگاراونقشچندانيدراينموفقيتهانداشتهوهر
چههست،بههنرونبوغبازيكنانمربوطميشود.حاالنهاينكهاسكوچيچ
بهترينمربيدنياباشد،امابعضيازاينتفاسيربوينامهربانيوقدرنشناسي

ميدهد.آياواقعادراگانهيچنقشيدراينكاميابيهانداشتهاست؟

  ویلموتس، سند شایستگي اسکوچيچ
دررداثرگذاريدراگاناسكوچيچ،بسيارشنيدهميشودكهاگرهرمربيديگري
همبود،بااينبازيكنانبهتريننتايجممكنراميگرفت.مثالنقضاينادعااما
بسيارنزديكاست؛كامالدردسترس!داريمازماركويلموتسحرفميزنيم.
سرمربيبلژيكيپيشينتيممليدقيقاباهمينبازيكنانيكتراژديتمامعيار
فنيواقتصاديخلقكرد.اوبا2شكستبرابربحرينوعراق،تيممليرابهپرتگاه
حذفازمرحلهپيشمقدماتيجامجهانيكشاندوازنظرماليهمبزرگترينو
زيانبارترينپروندهتاريخفوتبالمملكترارويدستمديرانفدراسيونگذاشت.
آياويلموتس،طارميوآزمونرادراختيارنداشت؟آياهردوبازيكندرنيمهدوم
ديدارباعراقتعويضنشدند؟چراايندودرآنزمانبازيكناناضافيبودند،اماحاال
تبديلبهناجيشدهاند؟يعنيواقعامربيهيچنقشينداردوهمهچيزاتفاقيبوده؟

اينناسپاسينيست؟

  مگر بهتر از این نتایج داریم؟
بيتوجهيبهدراگاناســكوچيچوحتيبعضــاانتقاداتتندازاودرشــرايطي
اســتكهاينمربيبهتريننتايجممكنراروينيمكتتيممليگرفتهاســت.
اصالكاريبه10بــرداز10بازينداريــم.فقطبهايننكتهتوجــهكنيدكهاو
نهتنهاطلســمســالهاناكاميبرابرعراقراشكســت،بلكهطيمدتكوتاهي
2بارموفقبهشكستاينتيمشد.اينمربيبراينخستينباربحرينرادرزمين
خودششكستدادوهميناماراترابعدازيكسالنباختنبهزانودرآورد.ديگر
ازيكمربيچهميخواهيم؟يادتانهستبعدازشاهكارويلموتسدرمرحلهقبلي

چهحسوحاليداشتيم؟بايدهر4بازيباقيماندهرابرابركامبوج،بحرين،عراق
وهنگكنگميبرديموتازهميزبانيراهمبهمنامهدادند.بسياريازكارشناسان
وهوادارانازصعودايرانقطعاميدكردهبودند،اماحاالبرخيازهمانهاشــرايط

فوقالعادهاينمرحلهراطبيعيوحتيكمترازتوانتيمايرانميدانند!

   بازي زیبا؟ قبال چطور بودیم؟
بخشديگريازانتقاداتمعطوفبهنمايشكيفيتيمملياست.اينيعنييك
عدهپذيرفتهاندكهنتايجخوباســت،اماازتيممليبازيهايزيباتريمطالبه
ميكنند.ايندرحالياستكهدرهمينمدتهممثالنمايشهايتيمكشورمان
برابرعراقوبحرينيابازيدوستانهبرابربوسنيوسوريهتماشاييبودهاست.در
ضمنبهايننكتههمبايدتوجهكردكهتيممليبهخاطرشرايطخاصموجود،
امكانبرگزارياردويامسابقاتتداركاتيرانداردوبازيكنانباكمترينهماهنگي
كنارهمبهميدانميروند.ازهمهاينهاكهبگذريم،انصافادرطولهمان8سال
بهاصطالح»آقايي«فوتبالايرانباكارلوسكيروش،چندبازيزيباوبهيادماندني
ازاينتيمديديم؟بله؛بازيخوبمثلديداربرابرآرژانتينيانمايشسزاوارانهمقابل
پرتغالراداشتيم،اماآيابازيبامراكشتماشاگرپسندبود؟ديدارباكرهجنوبيدر
اولسانكيفيتداشت؟آنهمهبرتريخفيفويكبرصفر،موجبمسرتخاطر
بود؟حتماكيروشزحماتزياديبراياينفوتبالكشيده،امابعيداستحتي
سرسختترينحامياناوهمبهزيباييفوتبالتيممليدرآندوراننمرهقبولي

بدهند.

   كمترین چيزي كه اسکوچيچ دارد
اصالازجنبههايفنيدستبرداريم؛حداقلفاكتوريكهدراگاناسكوچيچروي
نيمكتتيممليداردوبهماكمككرده،آرامشاوست.دردورهكيروشاگريك
نفردرصفحاتميانيكمتيراژترينروزنامههايمحليهمازمربيپرتغاليانتقاد
ميكرد،ازسويكارلوسوتيمپشتيباناودرهمكوبيدهميشد،امااسكوچيچاز
روزاولباسختترينحمالتمواجهبودهوخمبهابرونياوردهاست.اوباهمهعيوب
وايراداتشعاشقفوتبالاستوبرايكارشوقتوانرژيميگذارد.مربيكروات
فضايتيممليراسالم،بدونتنشوشادابنگهداشتهاست.خوباستدستكم

هميناتفاقمثبتراببينيم.
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با واگذاري سهام باشــگاه نيوكاسل به شــاهزاده هاي 
سعودي، انتشار شايعات درباره آينده اين باشگاه از اين 
پس ثروتمند، به يك سرگرمي در رسانه ها تبديل شده 
است. در بنگاه هاي شــرط بندي براي سرمربي بعدي 
هم ضريب هايي درنظر گرفته شــده كه آنتونيو كونته 
با احتمال يك به 3 از ساير گزينه ها به نيمكت اين تيم 
نزديك تر است؛ گزينه هايي مثل جرارد، لمپارد، بنيتس، 
ادي هــووي، برندن راجرز، مورينيــو، ادي مارتينس و 
البته زين الدين زيدان. گفته مي شود بن سلمان و شركا 
قصــد دارند در همين پنجــره نقل وانتقاالتــي ژانويه، 
190ميليون پوند براي خريد ســتاره هاي جديد هزينه 
كنند. از عالقه مديريت جديد به ستاره هايي نظير گرت 
بيل، كوتينيو و مارسيال صحبت هايي مطرح شده كه هر 
3 آنها قابل خريد هستند. مارسيال در منچستر با آمدن 
سانچو و رونالدو زياد به تركيب راه پيدا نمي كند و دنبال 
تيمي است براي بازي بيشتر. گرت بيل هم سال آخرش 
را در رئال سپري مي كند و نيوكاسل مي تواند 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 نجومي اش 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 مي تواند گزينه مناســبي براي نيوكاسل باشد؛ بارسا 
نيمي از دســتمزد اين بازيكن را هم به عهده مي گيرد. 
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 اروگوئه اي نيست، چه 

برسد به زماني كه رشفورد هم از مصدوميت برگردد.
روزنامه هاي بريتانيايي از پيشنهاد 300ميليون پوندي 
نيوكاســل به ناصر الخليفي براي فــروش امباپه خبر 
داده اند. الخليفي فعــال با فلورنتينو پرس به مشــكل 
خورده و نمي خواهد در پايان فصل رايگان اين ستاره را 
به رئال مادريد واگذار كند اما با توجه به تنش سياسي 
بين قطر و عربستان در ســال هاي اخير، پروسه فروش 
او به نيوكاسل هم ســخت خواهد بود اما 300ميليون 

پوند شوخي نيست. ســايت ترانســفرماركت ليست 
احتمالي باشــگاه انگليســي را براي خريــد بازيكن 
پيش  بيني كرده كه در ميان آنها نام ســتارگاني مثل 
امباپه، نيمار، ويرجيــل فن دايك، هالند و دي بروين به 
چشم مي خورد. خالصه نيوكاسل با مالكان عربستاني 
ماموريت دارد تا بــازار فوتبال را خــراب كند؛ همان 
كاري كه اولين بار آبراموويچ با ريخت وپاش در فوتبال 
انجام داد و قيمــت بازيكنــان را باال بــرد و در ادامه 
باشگاه هايي مثل پاري ســن ژرمن و منچسترسيتي به 
قيمت شكني پرداختند. پيش از آنها تنها رئال مادريد 
بود كه مي توانست خريد كهكشــاني انجام دهد. فعال 
چيزي كه مشــخص است اين اســت كه استيو بروس 
به زودي از هدايت تيم بركنار مي شــود و نزديك ترين 
گزينه به نيمكت اين تيم آنتونيو كونته است. ورزشگاه 
ســنت جيمز  پارك تا پيش از ورود ستارگان احتمالي 
جديد در همه بازي هاي خانگي بــا ظرفيت ۵2٫30۵ 
نفر پر مي شد. شايد بن سلمان بهتر باشد قبل از جذب 
ستاره هاي بزرگ به فكر ساخت يك ورزشگاه بزرگ تر 

هم باشد!

  كهكشاني ها، شعبه نيوكاسل
ستاره هاي بزرگ در تركيب و روي نيمكت در راهند

ساعت 16:30 امروز در ورزشگاه آليانس تورين، ايتالياي ميزبان 
و بلژيك براي رتبه ســومي دومين دوره ليگ ملت هاي اروپا 
با هم بازي مي كنند؛ مســابقه اي كه دروازه بان بلژيك يعني 
كورتوا درباره آن گفته كه نمي داند رده سومي ليگ ملت ها به 
چه دردي مي خورد و چرا بايد چنين مســابقه اي برگزار شود. 
2 تيم برنده مرحله نيمه نهايي اين رقابت ها، ســاعت22:15 
امشب در سن ســيروی ميالن به مصاف هم مي روند. فرانسه 
سابقه قهرماني در همه تورنمنت هاي ملي را دارد، غير از اين 
تورنمنت كه تنها قهرمان آن فعال پرتغال است. فرانسه در جام 
ملت هاي سال1984 و يورو2000، جام هاي جهاني1998و2018، 
المپيك1984 و جام كنفدراسيون ها در سال هاي 2001 و 2003 
به قهرماني دست يافته و اين ليگ نوپا تنها تورنمنت ملي است 
كه فرانسوي ها در آن هنوز به قهرماني نرسيده اند. اسپانيا در 
جام كنفدراسيون هاي سال2013 از برزيل شكست خورد اما در 
جام جهاني2010، يورو2008 و 2012 و المپيك1992 قهرمان شد.

   اين نخستين فينالي است كه اسپانيا پس از سال2012 در آن 
حضور مي يابد. 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 مي كنند تا بلكه روزنه اي به سمت دروازه 
حريف باز شود. وظيفه لوييس انريكه به عنوان سرمربي هم اين است 
كه هر بازيكــن جواني كه نخســتين بــازي اش را در تركيب تيم 
بزرگساالن بارسلونا انجام مي دهد بالفاصله به تيم ملي دعوت كند؛ 

ريكي پوچ، فاتي، پدري، اريك گارسيا، گاوي و...
   فرانسه با سيستم دفاع سه نفره اي كه در بازي با بلژيك اجرا كرد، 
موقعيت هاي زيادي در ضدحمله ها به بلژيكي ها داد. با سيســتم 
2-۵-3 كه عمال گريزمــان و امباپه و بنزما مهاجم هســتند، تنها 
2بازيكن در مركز زمين حضور دارند و براي همين احتمال ضدحمله 
خوردن آنها بيشتر مي شــود. شــايد حضور كانته در مركز زمين 
مي توانست تعادل ايجاد كند، با كنار گذاشتن پاوار يا كنده از تركيب 
و بازگشت به دفاع چهارنفره و سيستم 1-3-2-4 قبلي؛ اما غيبت 

كانته به  دليل 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 3 بازيكن 
ديگر به نام هاي پدري، ماركوس يورنتــه و باريس مندس مصدوم 

هســتند و به بازي امروز نمي رســند. در تركيب فرانسه هم كانته 
به دليل كرونا و دينيه به خاطر مصدوميت حضور ندارند.

   اسپانيا در بازي هاي رودررو مقابل خروس ها ركورد خوبي دارد و 
در 3۵تقابل گذشته 16بار فرانسه را برده و 7بار هم مساوي كرده و 
تنها 12بار باخته اســت. آخرين رويارويي 2 تيم به ســال2017 

برمي گردد كه نتيجه مسابقه 2 بر 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.

فينالي براي يك ركورد
فرانسه در صورت بردن فينال امشب ليگ ملت ها، به تنها تيمي تبديل مي شود كه همه رقابت هاي ملي را فتح كرده است

چرا تورنمنت پيش فصل نداريم؟زنان ايران در كمپ اروپايي 

مريم ايراندوست و شاگردانش به خواسته شان رسيده اند؛ آنها به كمپ اروپايي 
مي روند. تيم ملي فوتبال زنان كه براي نخســتين بار به جام ملت هاي آســيا 
صعود كرده تا دي ماه امسال فرصت دارد براي اين رقابت ها آماده شود. 30دي 
مسابقات به ميزباني هند آغاز مي شود و ايران حريفاني در حد استراليا، چين، 
ژاپن و... در پيش دارد. ايراندوســت بعد از صعود تيم ملي به جام ملت ها گفته 
بود كه براي مقابله با بزرگان آسيا تيمش به يك كمپ اروپايي و بازي دوستانه 
با تيم هاي بزرگ نياز دارد. حاال فدراسيون خبر داده است كه تيم ملي به بلژيك 
مي رود 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 
2 بازيكن ايراني دارد؛ علي قلي زاده و ياسمن فرماني كه هر دو در تيم هاي ملي 
ايران بازي مي كنند اما انتخاب اين باشــگاه دليل مهم تري دارد. مهدي بيات 
-مدير اين باشگاه- ايراني است و فدراسيون فوتبال ايران با خود بيات مذاكره 
كرده است. شهاب الدين 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 2 بازي 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 وعده هاي فدراســيون جديد از روز اول تشكيل تيم ملي بود. 

ايراندوست به همشهري مي گويد: »خوشحالم كه فدراسيون به اين وعده اش 
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 2 بازي دوستانه 
داشته باشيم. يك بازي با شارلوا و اگر بشود يك بازي هم با يك تيم ديگر انجام 
مي دهيم.« بعد از تشكيل تيم ملي كه 2 ســال تعطيل بود، برگزاري اردوهاي 
مداوم، انجام بازي هاي دوستانه، داشتن لباس يكدست و پرواز اختصاصي، حاال 

تيم ملي زنان به آرزوي ديگر خود رسيده و به كمپ اروپايي مي رود.
اين نخستين بار اســت كه تيم ملي فوتبال زنان ايران به كمپ اروپايي مي رود 
ولي نخستين بار نيست كه با يك تيم اروپايي بازي مي كند. ايران سال1384در 
تهران يك بازي دوستانه با اس فاو الدرسيم اسبور برلين داشت. در همان مقطع 
قرار بود ايران براي انجام بازي برگشــت به آلمان برود ولي اين اتفاق نيفتاد. 
سال139۵نيز 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 دوستانه اي را كه با حضور آمريكا، 
ايتاليا، اسلوني و ايران برگزار مي شد 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 2 سالي كه تيم ملي تعطيل بود، 
اتفاق ديگري نيفتاد. خردادماه امسال هم تيم ملي در تورنمنت چهارجانبه اي 

در بالروس حاضر شد.

وقتي ديگر از »جام شهدا« هم خبري نيستتيم ملي فوتبال زنان ايران براي حضور در جام ملت هاي آسيا در باشگاه شارلواي بلژيك اردو برگزار مي كند 

تعطيالت بي ســابقه و تقريبا 3ماهه بين 
ليگ هاي فوتبــال20و21، همــه اهالي 
فوتبال را كالفه كرده و باعث شــده برنامه 
آماده ســازي تيم هاي مختلف هم به هم 
بريزد. ايــن روزها تيم هــاي ليگ برتري 
براي كســب آمادگي، دربه در دنبال پيدا 
كردن حريف تداركاتي هســتند. وضعيت 
براي تيمي مثل پرسپوليس كه يك بازي 
سرنوشت ساز 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 به طــور كلي خوب اســت در ايران هم 
براي مقطــع وقفه بيــن 2نيم فصل، مثل 
خيلي از نقاط دنيــا تورنمنت هاي كوتاه و 
سبك تداركاتي يا شــبه تداركاتي درنظر 
گرفته شــود. در آلمان زماني ليگاپوكال 
به اين منظور برگزار مي شــد، در اسپانيا 

جام هاي ســانتياگو برنابئو يا خوان گامپر 
را داريم كه ولو به صــورت تك بازي، باعث 
مي شــوند تيم هايي همچون بارســلونا و 
رئال مادريد صاحب برنامه دقيق شوند. در 
ساير كشورهاي جهان هم سوپرجام برگزار 
مي شود كه بعضا شامل حضور 4تيم است. 
در ايران البته چند دوره شاهد برگزاري جام 
شهدا بوديم كه متأسفانه حاال خبري از آن 
هم نيســت. به نظر مي رسد، نبود اسپانسر 
و اينكه برگزاري چنين مســابقاتي فقط 
هزينه و دردسر دارد، باعث شده باشگاه هاي 
ايراني قيــد تورنمنت هــاي پيش فصل را 
بزنند و به طور شــلخته دنبال پيدا كردن 
تك وتوك رقباي تداركاتي باشند. كاش اما 
هر سال به طور منظم شاهد برگزاري يكي، 
دو تورنمنت اين شكلي باشيم. اين داستان 
هم باعث افزايش آمادگي تيم ها مي شود و 
هم مخاطبان پرشمار فوتبال را از كسالت و 

كالفگي خارج مي كند.

اگر VAR عليه ما بود...

بدون ترديد نقطه عطف بازي تيم هاي ملي ايران و امارات، تغيير 
تصميم داور وســط به كمك VAR بود. در صحنه اي كه شجاع 
خليل زاده كارت قرمز مستقيم گرفت و يك ضربه كاشته به سود 
حريف اعالم شــد، كمك داور ويدئويي با بازبيني دوباره تصاوير 
آفســايد مهاجم اماراتي را اعالم كرد و تيم ملي را از مخمصه اي 
بزرگ رهاند. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه تمام اعضاي تيم 

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 VAR باعث شد آنها يك بار 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، نه تنها ادامه بازي 
با امارات سخت مي شد، بلكه شجاع را براي ديدار با كره جنوبي 
از دست مي داديم و توان بدني بازيكنان هم در آستانه اين ديدار 
مهم تحليل مي رفت. همه اينها را مديون VAR هستيم، اما يك 

لحظه تصور كنيد اگر اين اتفاق دقيقا برعكس و به زيان تيم ملي 
ما رخ مي داد، برخي ها چــه مواضع عجيب و غريبي مي گرفتند. 
مطمئن باشيد يك عده فورا شروع مي كردند به طرح تئوري هاي 
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 نيمكت نشيني احمد 
نوراللهي در االهلي را هم ترفنــد اماراتي ها براي كاهش روحيه 
بازيكن ملي پوش ايراني مي دانيم، طرح چنين ديدگاه هايي 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 همين قدر منطقي به داستان نگاه كنيم.

فرض كنيد صحنه جنجالي بازي با امارات 
برعكس بود

از پريشب كه ليســت نامزدهاي توپ طال لو رفت، 
گمانه زني ها براي برنده اين جايزه آغاز شده است. 
حتي مسي هم واكنش نشان داد و در مصاحبه تازه اش 
اعالم كرد كه كســب جايزه هــاي تيمي مثل ليگ 
قهرمانان، يورو و كوپا آمريكا مي تواند در برنده شدن 
اين جايزه تأثير بگذارد. او از بازيكناني مثل امباپه و 
نيمار كه هم تيمي هايش در پاريس هستند و همچنين 
از لواندوفسكي و بنزما به عنوان چهره هاي اليق توپ 
طالي 2021 نام برد اما اشاره اي به كريستيانو رونالدو 
نكرد كه يورويي عالي داشته، آقاي گل سري آ و يورو 
شده و ركورد بيشترين گل هاي ملي و بيشترين گل 
رسمي توسط يك بازيكن را از علي دايي و پله پس 
گرفته است. فراموش نكنيم كه خيلي ها خود مسي 
را هم به خاطــر قهرماني در كوپا آمريكا شايســته 
دريافت توپ طال مي دانند! فابيو 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 
روز به روز هواداران بيشتري پيدا مي كند و گل هاي 
بيشــتري مي زند، در تازه ترين مصاحبه اش گفته 
از كودكي رؤياي كســب توپ طال را داشته است. 
پارسال فرانس فوتبال به خاطر كرونا مراسم توپ طال 
را برگزار نكرد اما امســال فوتبالي ها سخت منتظر 
مشخص شدن برنده اين مراسم هستند. در آخرين 
دوره و در سال 2019 مسي برنده اين جايزه بوده اما 
خيلي ها پيش بيني مي كنند امسال بازيكني غير از 
مسي اين جايزه را ببرد؛ يك بازيكن از بين بنزما، لوا 
 يا حتي جورجينيو! با همه اينها توپ طال سليقه اي 
است و اين روزنامه نگاران هستند كه برنده را انتخاب 
مي كنند حتي اگر صالحيت شان مورد ترديد باشد. 
در ســال هاي اخير توپ طالي رونالدو زماني كه در 
منچستر بود، مسي در ســال2010 و يكي دو مورد 
ديگر مورد مناقشــه بود. چهره هاي بي نظيري مثل 
زالتان ايبراهيموويچ، كريم بنزما و لواندوفسكي در 
سال هاي اخير و حتي نوير كه شايستگي هاي زيادي 
براي تصاحب اين جايزه داشــتند، دست شان از آن 
كوتاه مانده است. مراسم توپ طالي فوتبال جهان 
در سال 2021، روز 8 آذر و در سالن تئاتر شاتلت شهر 

پاريس برگزار مي شود.

   نامزدهاي توپ طالي مجله فرانس فوتبال )بهترين 
بازيكن(: رياض محرز )الجزاير - منچسترســيتي(، 
كانته )فرانسه - چلسي(، هالند )نروژ - دورتموند(، 
بونوچي )ايتاليا - يوونتــوس(، ماونت )انگليس - 
چلســي(، هري كين )انگليس - تاتنهام(، دوناروما 
)ايتاليا - پاري ســن ژرمن(، بنزما )فرانسه - رئال 
مادريد(، استرلينگ )انگليس - منچسترسيتي(، بارال 
)ايتاليا - اينتر(، مسي )آرژانتين - پاري سن ژرمن(، 
برونو فرناندس )پرتغال - منچستريونايتد(، مودريچ 
)كرواسي - رئال مادريد(، پدري )اسپانيا - بارسلونا(، 
كيه ليني )ايتاليا - يوونتوس(، دي بروين )بلژيك - 
منچسترســيتي(، نيمار )برزيل - پاري سن ژرمن(، 
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 - 
 - )اروگوئــه  ســوارس  و  پاري ســن ژرمن( 

اتلتيكومادريد(.

   جايزه ياشــين )بهترين دروازه بان سال(: كسپر 
اشمايكل )دانمارك - لسترسيتي(، ادرسون )برزيل 
 - )ايتاليــا  دونارومــا  منچسترســيتي(،   -
پاري سن ژرمن(، مندي )سنگال - چلسي(، كورتوا 
)بلژيك - رئــال مادريد(، ناواس )كاســتاريكا - 
پاري ســن ژرمن(، اميليانو مارتينس )آرژانتين - 
اســتون ويال(، نوير )آلمان - بايرن مونيخ(، اوبالك 
)اسلوني - اتلتيكومادريد( و هندانوويچ )اسلوني - 
اينتر(. اين جايزه از سال 2019 توسط فرانس فوتبال 
به بهترين دروازه بان سال اهدا شده و آليسون بكر 

تنها برنده آن تا امروز بوده است.

   جايزه كوپا )بازيكن جوان ســال(: نونو مندس 
)پرتغال - پاري سن ژرمن(، 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 سال 2018 
توسط فرانس فوتبال، به بهترين بازيكنان زير 21 سال 
اهدا مي شود. امباپه در ســال 2018 و ده ليخت در 

سال 2019 فاتح اين جايزه بوده اند.

توپ طالي كرونايي
بعد از تعويق يكساله مراسم بهترين بازيكن 
اروپا، مسي به كريم، امباپه، لوا و نيمار رأي داد
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2 فينال در شب آخر فرنگي
در سومين روز از رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان، ميثم دلخاني و محمدرضا گرايي سومين و چهارمين فيناليست هاي ايران شدند

محسن محمود صفري| در روز ســوم رقابت هاي جهاني 
كشتي فرنگي، 3كشــتي گير ايران روي تشك رفتند كه 
همانند روز دوم، ايران 2 فيناليست 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.

  ستاره غيرمنتظره
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 يك چهارم نهايي 
رسيد. دارنده مدال نقره و برنز قهرماني آسيا براي رسيدن به 
نيمه نهايي لنور تميروف، دارنده مدال برنز جهان از اوكراين را 

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

كشتي خواهد گرفت.

   مرديم تا بردي!
محمدرضــا گرايي تنها طاليي كشــتي ايــران در بازي هاي 
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 6 بر يك عقب بود اما با يك 
كمرگيري بي نقص حريفــش را ضربه فني كرد و راهي مرحله 

بعد شــد. گرايي در دور ســوم رقابت ها به مصاف جعفراف از 
جمهوري آذربايجان رفت و در همان تايم نخســت با نتيجه 
11بر صفر به برتري رســيد و راهي نيمه نهايي شــد. قهرمان 
اميدهاي جهان در نيمه نهايي مقابل راماز زوديز از گرجستان 
قرار گرفت و در يك كشتي سخت و دشوار باز هم تا ثانيه هاي 
پاياني 6 بر 4 عقب بود. اما به دليل فرار حريفش 2 امتياز گرفت 
 و با اخطاري كه به كشــتي گير گرجی دادند، كشتي با نتيجه
 6 - 6 به 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 7 بر 6 به نفع قهرمان المپيك توكيو به پايان 
برسد. گرايي امشب براي كسب مدال طال بايد به مصاف نظير 

عبداهلل يف از روسيه برود.

  طاهري كم فروغ
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 2 از سد ميهايل برادو 
از مولداوي گذشت و راهي مرحله بعد شد. عملكرد طاهري در 
كشتي اول آنقدر بحث برانگيز بود كه مشخص بود در دورهاي 
بعدي با مشــكل مواجه خواهد شــد و در نهايت در كشــتي 
دوم خود مقابل تورپال بي ســلطان اف از دانمارك با نتيجه 3 
بريك شكست خورد. با توجه به شكست حريف دانماركي در 
نيمه نهايي، طاهري از دور مســابقات كنار رفت. شاگردان بنا 
سال هاست در وزن 87كيلوگرم مشكل دارند به طوري كه تيم 
ايران در اين وزن نتوانست ســهميه المپيك را بگيرد و بدون 

نماينده 87كيلوگرمي در بازي هاي المپيك حاضر شد.
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زهرا)س(
4- الغر- باران شديد- نقاش 
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صبحانه- آبرو
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ژوليت
3- نمايشـــــنامه معــروف 

شكسپير- باد گلو- اشاره
4- پيش امضا- ميوه عرب

5- سوره هفتاد و هشتم قرآن- 
پسر كاوه آهنگر- نقاب

6- نام چند تن از پادشــاهان 
پرتغال بود- سوگند- پيروان 

يك پيامبر
7- شــعبه اي از نژاد سفيد- 
فيزيــك دان فرانســوي و 
بنيانگذار الكتــرو ديناميك- 

همسايه اليگودرز 
8- خرس- نمايشــنامه اي از 

آنتوان چخوف روسي- خون
9- فرومايــه- بــه يكديگــر 

ساييده شده- سزاوار

10- دوميــن حرف يونانــي- دل 
فريب- الكل سفيد

11- سازگاري و هماهنگي- دوستي 
با دوستان خدا- شير بيشه

12- ادوات جنگي- شتر تيزرو
13- گوشــواره- صوت تحســين- 

موسيقي دان عصر ساساني
14- دليل- كوشا- آتش

15- بندگي- طلوع كردن- موزيسين 
ژاپني و خالق قطعــه معروف جاده 
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استقبالپرشور

ارقامنجومي؟!

هفته  گذشــته زهره كودايي، دروازه بان تيم ملي زنان ايران 
كه با مهار 2 ضربه پنالتي مقابل اردن، نقش زيادي در صعود 
تاريخي به جام ملت هاي آسيا داشت، بدون استقبال مسئوالن 
ورزشي خوزســتان، وارد اهواز شــد. بعد از انتشار ويدئوي 
اســتقبال خانواده كودايي در فرودگاه اهواز خيلي ها تأسف 
خوردند كه چرا هيچ يك از مسئوالن ورزش اهواز به فرودگاه 
نرفته اند. اين منتقدان نمي دانستند كه اين رفتارها در فوتبال 
خوزستان عادي اســت و آنها اهميت چنداني به فوتبال زنان 
نمي دهند. 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.

مسئوالن فدراســيون فوتبال از تيم ملي زنان كه تاريخ سازي 
كردند و به جام ملت هاي آســيا رسيدند، اســتقبال پرشوري 
نداشتند اما براي تالفي دست به كار شــدند و براي استقبال از 
گالره ناظمي داور بين المللي فوتسال ايران تدارك خوبي ديدند. 
گالره ناظمي و ابراهيم محرابي افشار نمايندگان جامعه داوري 
ايران در جام جهاني فوتسال 2021 ليتواني بودند و انصافا هم 
قضاوت هاي خوبي از خود به نمايش گذاشتند. گالره ناظمي با 
حضور در فينال جام جهاني فوتسال مردان، به عنوان نخستين 
داور زن ايراني تاريخ سازي كرد. او در اين ديدار وقت  نگه  دار بود.

منيژه زيبا، سرپرست تيم فوتسال زنان ملي حفاري مدعي است كه 
اين فصل در بازار نقل و انتقاالت حباب ايجاد شده و ليگ فوتسال 
زنان شاهد قيمت هاي كاذب اســت. او مي گويد: »تيم هايي كه 
يك شبه وارد فوتسال مي شوند و عمر فعاليت شان شايد يك يا 2 
فصل باشد، با ايجاد اين بازار كاذب به فوتسال ضربه مي زنند.« شايد 
تصور كنيد منظور خانم زيبا از ارقام نجومي قراردادهاي ميلياردي 
است اما او از ارقام 150 تا 200ميليون تومان حرف مي زند. در اين 
شــرايط خيلي ها انتقاد كرده اند كه چرا فوتسالي ها جذب ليگ 
كويت شده اند. وقتي بازيكنان براي 10بازي در كويت 2برابر اين 

ارقام را مي گيرند، چرا لژيونر نشوند؟

گل زن

استقبالغريبانه

الهام محمودي 
 روزنامه نگار
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  تنها راه ارتباطي روستاي  ام آباد، نيازمند آسفالت است 
تنها راه ارتباطي روستاي  ام آباد متشکل از 3روستاي ماتيز،  خليل بالغ 
و  ام آبــاد( واقع در بخش قره پشــتلو از توابع شهرســتان ارمغانخانه 
استان زنجان سال هاست نيمه كاره و آسفالت نشده باقي مانده است 
درحالي كه راه روستایي روستاهاي اطراف آسفالت و تکميل شده ولي 
10كيلومتر از راه این روســتا به حال خود رها شده است و مسئوالن 
30سال است كه به ساكنان وعده مي دهند. همين موضوع بر اقتصاد 
روســتا كه داراي چندین آبشار و چشمه اســت و مي تواند در بخش 
گردشگري موفق باشد و مهاجرت ساكنان آن به شهر اثر كرده است. 
درحالي كه مسئوالن مي توانند با آسفالت این جاده ساكنان را به ادامه 
سکونت در روســتا و گردشــگران را به تفریح در این روستاي باصفا 
تشویق كنند. اینکه روستایي با تقدیم 6شهيد گلگون كفن به انقالب 
و كشور و در نزدیکي شهر آبادي مانند زنجان چنين وضعي دارد واقعا 
تأسف انگيز است و از مسئوالن تقاضا داریم در اسرع وقت به خواسته 

اهالي  ام  آباد توجه كنند.
يعقوبي بابايي، ام آباد

  بر فروشگاه هاي زنجيره اي نظارت بيشتري شود
نظارت بيشتر بر فروشگاه هاي زنجيره اي براي جلوگيري از تخلفات 
و كم فروشي ها ضروري است و با گسترش روزانه این فروشگاه ها خأل 

نظارتي بر این فروشگاه ها بيشتر احساس مي شود.
هوشمند مفاخري از تهران

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

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

با مردم

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

یادداشت

  كودكان را براي مقابله با
 باليا و حوادث آماده كنيم 

جمعــه روز جهاني كودك بود. بــه این بهانه 
شایسته است توجهي به حوادث و خطراتي كه 
ممکن است كودكان را تهدید كند بپردازیم. 
كــودك آزاري و غفلت از آن ها، خشــونت و 
بهره كشــي جنســي، تنبيه بدنــي، قاچاق، 
آدم ربایي، كار كودكان، محروم كردن كودك 
از حقوقش، ارتکاب جرائم، مين هاي زميني، 
خطــرات محيطي مانند خشکســالي، زلزله 
و...، ســوءمصرف مواد، ازدواج هاي زودهنگام 
و اجبــاري و آثــار رواني ناشــي از شــرایط 
بحرانــي مهم ترین خطراتي هســتند كه در 
شــرایط بحراني كودكان را تهدید مي كنند، 
لذا برنامه ریزي منطقــي، فراگير و همه جانبه 
براي تمام هموطنان باالخص نسل آینده امري 
بدیهي اســت و این ممکن نخواهد شد مگر با 
شروع آموزش احساس ســازي  از پایين ترین 
سطح سني اجتماع، یعني كودكان و نوجوانان 

و حتي خردساالن.
آموزش پيش از بحــران و افزایش درك خطر 
كودكان در برابر بالیــاي طبيعي با روش هاي 
نوین آموزشي و اطالع رساني با درنظر گرفتن 
ابعاد اجتماعي و روحي و رواني و شــرایط این 
گروه سني یکي از مهم ترین اقدامات در جهت 
ارتقای آمادگي در برابر حوادث و بالیاســت. 
براي صحبت كردن با كــودك درباره بالیاي 
طبيعي باید به چند نکته توجه كرد، ازجمله 
اینکه كودكان، در سنين مختلف و با مراحل 
رشد متفاوت، درك متفاوتي از حوادث دارند 
و در گفتن جزئيات باید به این موضوع توجه 
شــود. همچنين كودكان به شدت تحت تأثير 
اخبار قــرار مي گيرنــد بنابراین بهتر اســت 
به صورت هوشمندانه از اخبار استرس آور دور 
نگه داشته شــوند. راهکار دیگر این است كه 
والدین در كنار كــودكان و نوجوانان اخبار را 
پيگيري كنند در این صورت مي توانند با آنها 
در مورد حادثه صحبت كنند و به آنها احساس 
امنيت بدهنــد. ارائه اطالعــات درخصوص 
حوادث و بالیــا باید 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 
بالیا و حوادث آموزش ببينند. نقشه خطر خانه 
كه شــامل نقاط ایمن براي پناهگيري )كنار 
ستون ها، كنار دیوار اصلي و...( و نقاط پرخطر 
)زیر پنجره ها و...( و راه هاي خروجي اســت 
توسط تمامي اعضاي خانواده طراحي شود و 

همه افراد اطالعات كامل داشته باشند.
كيف نجات خانواده كه شامل آیتم هاي ضروري 
پس از بالیاست همچون چراغ قوه، سوت، مواد 
غذایي، 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 والدین به كودكان آموزش دهند 
هنگام وقوع زلزله كجا پناه بگيرند و شماره هاي 
ضروري را به آنها آموزش دهند تا درصورت بروز 
مشکل با آن شماره ها تماس بگيرند. بهتر است 
این آموزش ها از طریق فعاليت هاي موردعالقه 
كودكان همچون بازي، ورزش، نقاشي و حتي 
ایفاي نقش باشــد تا قابل پذیرش و یادگيري 

بوده و درنهایت نهادینه شود.

 لوله كشي به دريا 
براي قاچاق سوخت 

قاچاقچيان سوخت در قشم كه با 1500متر 
لوله كشي در دریا حجم زیادي سوخت قاچاق 
مي كردند دستگير شدند. به گزارش همشهري، 
از مدتي قبل مأموران پليس در جزیره قشم به 
اطالعاتي دســت یافتند كه از فعاليت پنهاني 
اعضاي یك باند قاچاق سوخت حکایت داشت. 
شواهد نشان مي داد قاچاقچيان با لوله كشي 
مخفيانــه و در حجــم گســترده اي اقدام به 
قاچاق انواع سوخت مي كنند. در این شرایط 
تجسس هاي پليس ادامه یافت تا اینکه چند روز 
قبل مأموران دریافتند كه اعضاي این باند در 
یکي از مناطق قشم از ساحل به دریا لوله كشي 
كرده اند و از این طریق به شــناورها سوخت 
منتقل مي كنند. به این ترتيــب در عمليات 
غافلگيرانه پليس این لوله كشي مخفيانه كشف 
و ابعاد پنهان فعاليت قاچاقچيان برمال شــد. 
به گفته علي صالحي، رئيس كل دادگستري 
استان هرمزگان، این خط لوله انتقال سوخت 
به طول 1500متر بود و در این عمليات  7فروند 
لنج صيادي كه با تغيير در بدنه شــان قاچاق 

سوخت مي كردند و 7متهم بازداشت شدند.

سرقت هاي عجيب دزد تكرو با تير وكمان
سارق جوان با شــگردي عجيب و غریب و با استفاده از 

تير وكمان به 23خودرو دستبرد زد اما سرانجام دستگير داخلي
شد.

به گزارش همشهري، از مدتي قبل به دنبال وقوع چندین فقره سرقت 
لوازم داخلي خودرو شامل پخش، باند و... در مرودشت، پليس تحقيقات 
گسترده اي را براي شناسایي عامل این سرقت ها آغاز كرد. بررسي هاي 
اوليه نشان مي داد در همه این سرقت ها خودروهایي كه كنار خيابان 
پارك شده هدف سرقت قرار گرفته اما نکته كليدي این بود كه در همه 
سرقت ها شيشه خودرو شکسته شده بود. در این شرایط بود كه مأموران 
با ایجاد گشت هاي نامحسوس در مکان هایي كه ممکن بود سرقت هاي 
دیگري در آنجا اتفاق بيفتد به كمين ســارق نشستند. تجسس هاي 
پليس چند روزي ادامه یافت تا اینکه سرانجام چند روز قبل مأموران 
با شگردهاي پليسي توانستند سارق را شناســایي كنند. مأموران در 

بررسي شواهد به دســت آمده به نکته عجيب و غریبي دست یافتند. 
سارق جوان كه به تنهایي دست به سرقت لوازم داخلي خودروها مي زد 
ابتدا از دور با استفاده از تيروكمان شيشه خودروها را نشانه مي گرفت و 
بعد از شکسته شدن شيشه نزدیك مي شد و لوازم مورد نظرش را سرقت 
مي كرد. در این شرایط بود كه مأموران در عملياتي غافلگيرانه متهم را 

در مخفيگاهش دستگير كردند.
سرهنگ فرشــيد زینلي، فرمانده انتظامي مرودشت با بيان جزئيات 
دستگيري این متهم گفت: از مدتي قبل به دنبال افزایش سرقت هاي 
لوازم داخل خودرو به شيوه تخریب شيشــه، شناسایي و دستگيري 
سارق یا سارقان در دستور كار مأموران كالنتري11انقالب قرار گرفت. 
مأموران كالنتري شهرستان مرودشت با انجام یك سري اقدامات فني 
و پليسي، مراقبت هاي شــبانه روزي و دنبال كردن سرنخ ها، موفق به 
شناسایي فرد سارق شدند و او را در مخفيگاهش دستگير و به پليس 

آگاهي منتقل كردند.
فرمانده انتظامي مرودشــت در ادامه گفت: این متهم كه ســابقه دار 
است در بازجویي اوليه به 23فقره ســرقت به شيوه شکستن شيشه 
خودرو اعتراف كرد و گفت شيشه خودروها را با استفاده از تير وكمان 
شکسته است. او در ادامه گفت كه بعد از شناسایي خودروي مورد نظر 
در گوشه اي كمين می كرده و با استفاده از تيروكمانش شيشه خودرو 
را مي شکست و در ادامه و درحالي كه همه  چيز براي سرقت آماده بود 

نزدیك مي رفت و اموال مورد نظرش را سرقت مي كرد.
به گفته سرهنگ زینلي، متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات براي 
كشف سایر جرائم احتمالي اش ادامه دارد. او همچنين به مالکان وسایل 
نقليه توصيه كرد: اتومبيل خود را به قفل مركزي، دزدگير، قفل پدال و 
فرمان، سوئيچ مخفي و سایر 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

پرونده آرمان كه به جرم قتل دختر 
موردعالقــه اش به نــام غزاله به پيگيري

قصاص محکوم شده در شرایطي به 
به مرحله اجرا رسيده كه دیروز با تشکيل جلسه 
صلح و سازش در دادسراي جنایي تهران، آرمان 
در برابر پدر و مــادر غزاله قرار گرفــت تا از آنها 
درخواست بخشــش كند. با تشکيل این جلسه، 
حاال سرنوشت آرمان در گرو تصميم پدر و مادر 

غزاله است.
به گزارش همشــهري، دیروز دادسراي جنایي 
تهران محل برگزاري جلسه صلح و سازش براي 
تعيين سرنوشت پرونده اي بود كه طي سال هاي 
گذشــته جنجال زیادي در رســانه ها به وجود 
آورده بــود؛ پرونده اي كه در آن، پســري به نام 
آرمان متهم بود 14اسفند سال 92، پس از آنکه 
دختر موردعالقه اش غزاله را به خانه شان دعوت 
كرده، او را به قتل رســانده و جسدش را داخل 
یك چمدان چرخدار گذاشــته و در سطل زباله 

انداخته است.
یکــي از دالیلي كــه باعــث به وجــود آمدن 
پيچيدگي هاي قضایي در روند رسيدگي به این 
پرونده شد، پيدا نشــدن اثري از جسد غزاله در 
همه این ســال ها بود؛ مسئله اي كه حتي گاهي 
باعث  به وجود آمدن ادعاهایي درباره زنده بودن 
این دختر شــد، اما این ادعاها هرگز ثابت نشد و 
آنچه پليس و قضات دادگاه در جریان بررسي هاي 
گسترده به آن رسيدند، شکي باقي نگذاشت كه 
دختر 19ساله توسط آرمان به قتل رسيده است. 
این همان حقيقتي بود كه آرمان نيز در جریان 
محاكمه به آن اعتراف كرد و به این ترتيب بود كه 
او از سوي قضات دادگاه به قصاص محکوم شد و 

این حکم به تأیيد دیوان عالي كشور نيز رسيد.

آخرين فرصت 
پرونده آرمان پس از طي تمامي مراحل قضایي 
حاال به شــعبه اجراي احکام دادســراي جنایي 
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 جنایي 
تهران براي جلب رضایت از اولياي دم یعني پدر 
و مادر غزاله آغاز شده و روز گذشته جلسه صلح 
و سازش به ریاست محمد شهریاري، سرپرست 
دادســراي جنایي تهران و با حضور پدر و مادر 
غزاله، آرمان و پدر و مادر او در دادسراي جنایي 

تهران برگزار شد.

در ابتداي جلسه، قاضي شهریاري رو به پدر و مادر 
غزاله، گفت: همه این را خوب مي دانيم لذتي كه 

در بخشش هست در انتقام نيست.
براســاس گزارش مســئوالن زندان و اندرزگاه، 
آرمان در همه این سال ها كه در زندان بود، رفتار 
خوبي داشته و هرگز خالفي از او سر نزده است كه 
این نشان مي دهد او تنبيه شده و پشيمان است. 
از طرفي او بارها گفته كه قتل با برنامه ریزي قبلي 
نبوده و االن هم سخت پشيمان است؛ هرچند كه 
این حق شماست كه بخواهيد او را قصاص كنيد، 
اما من معتقدم كه خون را با خون نمي شویند و 
آسيب را با آسيب جواب نمي دهند. درست است 
كه آرمان آســيب بزرگي به شما و حتي خانواده 
خودش زد، اما به خاطر آرامــش خودتان و روح 

دخترتان او را ببخشيد.
سرپرست دادسراي جنایي تهران در ادامه گفت: 
این پرونده هم اكنون به مرحله پایاني رسيده و از 
دفتر ریاســت قوه قضایيه و دادستاني بازگشته 
و حکم آماده اجراست، اما قطعا شما كار بزرگي 
انجام خواهيد داد اگــر آرمان را به خاطر خودش 
ببخشــيد. حتي مي شود با گذشــت از قصاص، 
مؤسسه اي خيریه ساخت كه تا ابد نام غزاله زنده 
بماند، اما با قصاص آرمان همه  چيز تمام مي شود.

قاضي شــهریاري در ادامه گفت: شــما پيش از 
این گفته بودید اگر آرمان بگوید جســد را كجا 
پنهان كرده او را مي بخشيد، اما او واقعا نمي داند 
جسد كجاست؛ ضمن اینکه ما پرونده هاي زیادي 
داشتيم كه در آن قاتل یا قاتالن، جسد را در سطل 
زباله رها كرده بودند و دیگر اثري از آن پيدا نشد؛ 
مانند پرونده قتل بابك خرمدین كه هنوز برخي از 

بقایاي اجساد قربانيان پيدا نشده است.
پس از صحبت هاي قاضي شهریاري، پدر و مادر 
غزاله اظهارات خودشان را مطرح كردند. آنها از 
اینکه حدود 2سال از آخرین باري كه آرمان پاي 
چوبه دار رفت گذشته و پرونده پيچ وخم زیادي 
را طي كرده، گالیه داشــتند و اعالم كردند كه 

خواهان اجراي حکم قصاص آرمان هستند.
آنها گفتند كه داغ جگرگوشه شان بسيار سنگين 
است و از همه تلخ تر اینکه هيچ وقت جسد او پيدا 
نشد كه او را به خاك بســپارند و بر سر مزارش 

بروند.
آنها ادامه دادند: سال 98 آرمان براي نخستين بار 
پاي چوبه دار رفت، اما ما حکــم را اجرا نکرده و 
مهلت یك ماهه دادیم كه در این مدت محل جسد 

دخترمان و ناگفته هایش را بازگو كند.

اما نتيجه اش این شــد كه آنها درخواست اعاده 
دادرسي دادند و دوباره پرونده به جریان افتاد و 
ورق برگشت. زخم بزرگي كه آرمان روي دل ما 
گذاشته هرگز درمان نخواهد شد. فقط ما داغدار 
نشدیم، بلکه تمام بستگانمان عزادار شدند. مادر 
غزاله گفت: پدر من كمرش به خاطر داغ غزاله خم 

شده است. ما بعد از غزاله نابود شدیم.
او با گفتن این جمالت به گریه افتاد و در همين 
لحظه مادر آرمان مقابل پدر و مادر غزاله زانو زد 
و درحالي كه اشك مي ریخت، گفت: التماستان 
مي كنم آرمان را ببخشيد. من هم مادرم و مي دانم 
شما چه دردي مي كشــيد. آرمان نه تنها شما را 
نابود كرد، ما را هم نابــود كرد. برادر كوچکش را 
هم نابود كرد. پسر كوچك من بعد از این حادثه 
به شدت بيمار و افسرده شده است. آرمان، برادر 
بزرگ ترش بــود كه بایــد او را حمایت مي كرد. 
مي دانم خطاي بزرگي مرتکب شــده اســت و 
شما 2سال قبل دلتان به رحم آمد و اجازه دادید 
كه پسرم بار دیگر نفس بکشد، اما به خاطر پسر 
كوچکم و دل یك مادر رنج كشــيده پســرم را 
ببخشــيد. من حاضرم به جاي پسرم 10دفعه 
اعدام شوم. خالصانه و عاجزانه به پاهایتان مي افتم 
تا دلتان به رحم بياید و از قصاص آرمان صرف نظر 

كنيد. اجازه ندهيد ما عزادار شویم.
در ادامــه پدر آرمــان نيز گفت: اگــر آرمان آن 
خطاي بزرگ را مرتکب نمي شــد، حاال شاید ما 
در مراسم خواســتگاري نشسته بودیم، نه اینکه 
این صحبت هاي وحشــتناك ميان ما رد و بدل 
شود. افسوس كه یکي از تلخ ترین و فجيع ترین 
اتفاقات رقم خورد و همه اینها ناشي از حماقت 
و عدم تصميم درست یك جوان 18ساله بود كه 
تدبير و قدرت كنترل احساســاتش را نداشت و 
ظرف 5دقيقه وحشتناك ترین تصميم زندگي اش 

را گرفت و همه ما را نابود كرد.
او خطاب به خانواده غزاله گفت: هنوز هم وقتي 
به روز حادثه فکر مي كنم تنم مي لرزد. مي دانم 

تصميم بعدش كار بدتري بود.
او در ادامه به گریــه افتــاد و درحالي كه فریاد 
مي كشــيد رو به پســرش آرمان گفت: تو پدر و 
مادر داشتي. برادر داشتي.  من به تو چه بگویم؟ 
چرا زندگي همه را نابود كردي؟ اگر اعدام شوي 

ناراحت نمي شوم، تمام ناراحتي ام پسر كوچکم 
است كه اصال شرایط خوبي ندارد.

پدر آرمان با صداي بلند شروع كرد به گریه كردن 
و پس از آن نوبت به آرمان رسيد.

جواني كه حاال 26ساله و در یك قدمي چوبه دار 
است. او گفت: 7سال و نيم از این ماجرا مي گذرد و 
من قبول دارم كه مسبب همه بدبختي ها هستم، 
اما واقعا قصــد قبلي و عمــدي در كار نبود. من 
همه  چيز را گفته ام و چيزي نيست كه جا مانده 
باشد. اگر باشــد چرا نگویم؟ در همه این سال ها 
عذاب كشــيدم. زندگي در زندان خيلي سخت 
اســت. در یك اتاق 2در 3، 3نفر آدم نشسته ایم 
و صبح تا شب در و دیوار زندان را نگاه مي كنيم. 
من قصاص حقم است. بدي كردم، خطاي بزرگي 
مرتکب شــدم، در حق غزاله،  پدر و مادرش، پدر 
و مادر خودم و برادرم بدي كردم، اما پشــيمانم. 
حماقت كردم و نتيجه اش شــده همين. من كه 
رنگ بازداشتگاه را ندیده بودم و در مدرسه مورد 
انضباطي هم نداشتم، االن در یك قدمي چوبه دار 
هستم. دیگر خسته شده ام چون مي دانم همه را 
اذیت كرده ام. درست است كه جسمم هست، اما 
روحم همان روز با غزاله مرد. هيچ وقت هيچ كس 
نمي تواند خودش را جاي من بگذارد تا ببيند چه 
عذابي مي كشــم، اما باور كنيد من هم سختي 
كشيدم. درد كشــيدم. من االن 26ساله هستم، 
اما ده ها بيماري ســراغم آمده است. من غزاله را 

دوست داشتم و نمي خواستم به او آسيب بزنم.
در همين لحظه مــادر غزاله صحبت هاي 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 
مي زند. چرا این كار را كردي؟ اگر شما در اتاق 2یا 
3متري زندگي مي كني براي این است كه خالف 
كردي، جان یك انسان را گرفتي. انتظار نداشته 

باش كه در ویالي 500متري زندگي كني.
آرمان گفت: بله حق با شماســت. من اشــتباه 
كوچکي نکــردم، امــا از قصد نبود و شــما هر 

تصميمي بگيرید من موافقم.
بعد از پایان حرف هاي آرمان، این جلســه نيز به 
پایان رسيد و اگر اولياي دم رضایت ندهند، آرمان 

باید پاي چوبه دار برود و قصاص شود.

با برگزاري جلسه صلح و سازش در 

دادسراي جنايي تهران، حاال سرنوشت 

آرمان در دستان پدر و مادر غزاله است

مــرد جــوان كــه از طریق ســایت های 
دوســتيابي، زنان سياهپوســت را فریب 
مــي داد و پس از تجــاوز، آنهــا را به طرز 
بي رحمانه اي به قتل مي رســاند از سوي 
دادگاه نيوجرسي آمریکا به تحمل 160سال 
زندان محکوم شــد. به گزارش همشهري 
به نقل از واشــنگتن پست، آخرین جلسه 
محاكمه خليل ویور، مرد 25ســاله اي كه 
متهم اســت 3زن را در سال 2016به طرز 
وحشــيانه اي در نيوجرسي آمریکا به قتل 
رســانده، چهارشنبه گذشــته در دادگاه 
جنایي این ایالت برگزار شــد.  دادستان ها 
در جریان محاكمه، خليل ویور را متهم به 
قتل 3زن كردند و گفتند كه همه قربانيان 
او زنان سياه پوست آسيب پذیر بودند. آنها 
توضيح دادند: شواهد نشان مي دهد كه مرد 
جنایتکار از طریق برنامه هاي دوستيابي، با 
این افراد آشنا شده و آنها را به قربانگاه خود 

كشانده بود.
نخســتين قرباني این مرد رابين وســت، 
19ساله از فيالدلفيا بود. جسد این دختر 
جوان در سپتامبر 2016در خانه اي متروكه، 
درحالي كه كامال ســوزانده شده بود، پيدا 

شد. بدن او آنقدر سوخته بود كه دو هفته 
طول كشــيد تا متخصصان پزشك قانوني 
با اســتفاده از پرونده هاي دندانپزشــکي، 
توانســتند هویت او را شناســایي كنند. 
جوآن براون، 33ســاله از نيوآرك، دیگر 
قرباني این قاتل بود. مرد جنایتکار یك ماه 
پس از دوســتي با این زن، او را در خانه اي 
متروكه در حاشيه شــهر به قتل رساند اما 
جســد او 6هفته پس از جنایت پيدا شد. 
بررسي ها نشان مي داد كه عامل جنایت او 
را با استفاده از لباسش خفه  و جسدش را 
همانجا رها كرده است. اما سومين قرباني 
قاتل سریالي دختري به نام باتلر بود. این 
دختر 20ساله در روز شــکرگزاري سال 
2016ناپدید شد و چند روز پس از ناپدید 
شــدنش، بقایاي جســدش در منطقه اي 
جنگلي كشف شد. بررسي ها نشان مي داد 
كه او نيز به وسيله  لباسش خفه شده است.

فرار معجزه آسا
هر چند پيدا شدن اجساد 3زن نشان مي داد 
كه پشت پرده این جنایات یك قاتل سریالي 
است، اما هيچ سرنخي از وي وجود نداشت 

تا اینکه 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 جریان 
جلسه محاكمه قاتل ســریالي در دادگاه 
حضور داشــت توضيح داد: وقتي توسط 
متهم ربوده شدم، چند ماهه باردار بودم. من 
مدتي قبل از ربوده شدن با خليل از طریق 
سایت هاي دوستيابي آشنا شدم و سرانجام 
یك شب با وي مالقات كردم و سوار ماشين 
او شدم. آن شب با هم به خانه اي در حاشيه 
شهر رفتيم. وقتي وارد خانه شدیم به سمت 
دستشویي رفتم و این آخرین چيزي است 
كه به خاطر دارم. وقتي چشمانم را باز كردم 
در صندلي عقب ماشين بودم. آنجا بود كه 
فهميدم هنگام رفتن به دستشــویي، مرد 
جنایتکار از پشت ســر به من حمله  و مرا 
خفه كرده و ســپس مورد تجاوز قرار داده 
است. پس از اینکه به هوش آمدم، دستانم با 
نوارچسب بسته شده بود. نوار چسبي هم به 
دور دهانم بود تا نتوانم سر و صدا كنم. مرد 
جنایتکار مرا به خانــه اي متروكه برد و در 
آنجا چندین بار دیگر هم به من تجاوز كرد 

تا اینکه یك روز، زماني كه او در خانه نبود 
توانستم دستانم را باز و از آنجا فرار كنم.

حكم دادگاه 
شــواهد به دســت آمــده شــکي باقي 
نمي گذاشــت كــه عامــل قتــل 3زن 
سياهپوست، خليل ویور است، اما او پس 
از شنيدن این اظهارات، همه اتهامات  را رد 
كرد و گفت: من با خانواده قربانيان اظهار 

همدردي مي كنم، اما باور كنيد قاتل نيستم 
و فرد دیگري مرتکب این جنایات شــده 
است. به رغم ادعاي بي گناهي از سوي این 
مرد، اما دادگاه پس از پایان محاكمه، او را 
مجرم شناخت و به تحمل 160سال حبس 
محکوم كرد. قاضي دادگاه توضيح داد: ما 
مي خواهيم مطمئن شــویم كه این مرد، 
هرگز به جامعه بازنخواهد گشت و به همين 

دليل باید تا زمان مرگش در زندان بماند.

 آرمان در برابر
 آرزو دهقانيپدر و مادر غزاله

دكتري سالمت در بالیا و فوریت هاي دانشگاه شهيد بهشتي

پاسخ مسئوالن

خبر

سازمان زندان ها

بودجه برسد، سايبان ايستگاه تاكسيراني رسالت نصب مي شود
روابط عمومي منطقه4 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
»ضرورت نصب سایبان براي ایستگاه تاكسيراني ميدان رسالت« در 
ستون با مردم روز 29شهریورماه پاســخ داده است: »در سال جاري 
اعتباري در ایــن خصوص تخصيص داده نشــده و درصورت تأیيد و 
تخصيص اعتبار، این موضوع در سال جاري در دستور كار شهرداري 

منطقه4 قرار خواهد گرفت.«

افزايش ۵۰ درصدی درگيری های 
مرزی در شمال غرب كشور

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه هالكت اشرار در سال گذشته 
افزایش یافته است، امنيت مرزها را باال دانست و گفت: در حال حاضر 
مورد خاصی كه جای نگرانی باشــد، وجود ندارد. به گزارش ایســنا، 
سردار احمدعلی گودرزی در برنامه دستخط گفت: درگيری های ما 
در مرز طی 6-5 ماه گذشته نسبت به سال قبل 18درصد و به ویژه در 
شمال غرب كشور 50-40درصد افزایش داشته است. اخيرا به اقليم 
كردستان عراق تذكر داده ایم و به آنها گفتيم یا این افراد را جمع كنيد 
یا بچه های ما تاب آوری ندارند كه 4 نفر مسلح بخواهند سالح، مهمات 

یا مشروبات الکلی یا قاچاق كاال، انجام بدهند. 

 درگيري فشافويه چه بود؟
 انتشار خبري از درگيري در زندان تهران بزرگ بار دیگر موجب توجه 
به وضعيت زندان ها شد. رئيس سازمان زندان ها در تویيتي، این خبر را 
غيردقيق خواند و تأكيد كرد كه »در بند مجرمان امنيتي، براي مراقبت 
و رعایت بهتر تفکيك و طبقه بندي، بيش از 50درصد ظرفيت خالي و 

زنداني دیگري حضور ندارد.«
این خبر در حالي در هشتادمين روز حضور غالمحسين محسني اژه اي 
در مسند ریاست قوه قضایيه منتشر شد كه در این دوره كوتاه، شاهد 

تأكيد مکرر وي بر تحول در وضعيت زندان ها بوده ایم.
محسني اژه اي در دوران كوتاهي كه از انتصابش به عنوان قاضي القضات 
مي گذرد، بازدیدهایي سرزده از مجتمع هاي قضایي و نيز زندان هاي 
مهمي چون اوین و رجایي شهر و  ندامتگاه دماوند داشته است. در این 
ميان، بازدید از بندهاي الف، 209 و 241 امنيتي زندان اوین و نيز دیدار 
با خانواده هاي محکومان آبان 98 از اقدامات ویژه  رئيس دستگاه قضا 

بوده كه با واكنش هاي مثبت همراه بوده است.

واكنش دستگاه قضا به خبرهاي داخل زندان
پيش تر نيز انتشــار فيلــم دوربين هاي مدار بســته زنــدان اوین یا 
رسانه اي شدن فوت 2زنداني در زندان، سبك عملکردي دستگاه قضا را 

مورد توجه اذهان عمومي قرار داده بود.
اما هر بار با دستور مقامات ارشد قضایي موضوعات حاشيه ساز مورد 
بررســي قرار گرفتند؛ چنان كه در ماجرای انتشار فيلم هایي از زندان 
اوین 6نفر از متخلفان این موضوع، تحت تعقيب قضایي 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 زندان ها دستور پيگيري علت فوت این زنداني را صادر 
كرد. همچنين 2روز بعد، روابط عمومي اداره كل زندان هاي اســتان 
تهران در واكنش به انتشار خبر فوت »اميرحسين حاتمي« در زندان 
تهران بزرگ، از تشکيل كميته بررسي فوت این زنداني خبر داد و تأكيد 
كرد  كه »صرف نظر از نوع بزهکاري، بيماري یا اعتياد مرحوم حاتمي، 

درصورت احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد.«
در روزهاي اخير هم برخي رســانه هاي خارج از كشور خبري مبني 
بر ضرب و شتم تعدادي از زندانيان سياســي در زندان تهران بزرگ 
)فشافویه( از سوي زندانيان جرایم خشن منتشر كردند. محمدمهدي 
حاج محمدي، رئيس سازمان زندان ها در این باره در صفحه شخصي 
خود در شــبکه هاي اجتماعي نوشــت: »درخصوص خبر غيردقيق 
درگيري در  زنــدان تهران بــزرگ، همين بس كه، زنــدان محفل 
فرهيختگان نيست؛ بلکه محفل مجرمان اســت. با وجود كنترل  ها، 
اختالف و تنش بين آنها دور از انتظار نيست. در بند مجرمان امنيتي، 
براي مراقبت و رعایت بهتر تفکيك و طبقه بندي، بيش از 50درصد 

ظرفيت خالي و زنداني دیگري حضور ندارد.«

غراله، مقتول
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گفت و گو با دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان 

عنصرخيال؛شالودهجشنوارهسيوچهارم
علیرضا تابش، دبیر سي و چهارمین جشنواره 
بین المللي فیلم هاي کــودکان و نوجوانان، با 
اشاره به انتخاب شعار »سینما سرزمین خیال« در سي و چهارمین جشنواره 
بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان در گفت وگو با همشــهري گفت: 
خیال و  رؤیا یکي از ارکان مهم دوران کودکي اســت و در این دوره، سعي 
کردیم با محوریت این موضوع، جشنواره را پیش ببریم. چراکه کودکان و 
نوجوانان امروزي نیاز به آثار سرگرم کننده اي دارند که عنصر خیال پردازي 
در آن پرورانده شود. شعار جشنواره سي و چهارم هم بر همین اساس انتخاب 
شده است و امیدواریم مجموعه آثار تولید شده سینماگران حوزه کودک و 

نوجوان بر عنصر خیال و فانتزي استوار باشد. 
بر همین اساس سعي شده است که انتخاب فیلم ها، کارگاه هاي آموزشي، 
شیوه هاي اطالع رساني و چگونگي مراسم افتتاحیه این جشنواره با محوریت 

عنصر خیال و شعار »سینما سرزمین خیال« همخواني داشته باشد. جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان، به منزله ارائه تخصصي ترین مجموعه محصوالت 

تصویري درباره کودک و نوجوانان در کشور و منطقه برگزار مي شود. 
او به مراسم افتتاح سي و چهارمین جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و 
نوجوانان در اصفهان و 22شهر کشور هم اشاره اي کرد و توضیح داد: حضور 
کودکان در سالن هاي سینما با رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي همزمان 
با روز جهاني کودک، فضاي  امیدبخش و بانشاطي را در جامعه ایجاد کرد. 
همزمان با مشــارکت حضوري کودکان، در فضاي مجازي  امکان تماشاي 
فیلم ها، کارگاه هاي آموزشي و داوري آن  به صورت برخط فراهم شده است. 
تابش با اشاره به المپیاد فیلم سازي کودکان و نوجوانان تصریح کرد: المپیاد 
فیلم سازي کودکان و نوجوانان یکي از بخش هاي مهم جشنواره است، در این 
المپیادها با انتقال تجربه و آموزش بزرگان سینما به نوجوانان، نسل بعدي 

فیلم سازان شکل خواهد گرفت. 
نسل آینده ســینماي ایران بي تردید متاثر از المپیاد فیلم سازي نوجوانان 
خواهد بود، نوجوان 11ساله که در سال 13۹4 به المپیاد آمده، االن به یك 
جوان سینماگر تبدیل شده است. بخشي از شرکت کنندگان در المپیاد به 
صداوسیما و دیگر ســازمان هاي مرتبط خواهند رفت. حتي در این دوره از 
المپیاد، قرار است برگزیدگان دوره هاي قبل تجربه خود را به شرکت کنندگان 
جدید منتقل کنند. از طرفي ایده محوري المپیاد باعث مي شود تا شرکت 

کنندگان یاد بگیرند که توسعه ایده، گروهي است.

یاد

كارنامهكامل
فتحعلي اویسي بازیگر وابسته به چرخه تولید سینماي ایران 

بود نه سلیقه منتقدان 

فتحعلي اویســي )1400-1324( با 2کارنامه متفاوت در بازیگري 
سینما، بار دیگر بحث تنگناهاي بازیگري در سینماي نیمه صنعتي 
فارسي را در محافل سینمایي داغ کرد. بسیاري در متوني که درباره 
کارنامه این بازیگر فقید نوشــتند، دوران کار او را به عنوان بازیگر  به 
2دوره تقســیم مي کنند؛ دوراني که اویسي به عنوان بازیگر شاخص 
نقش هاي منفي در تولیدات هیجان انگیز سینماي ایران طي 2دهه 
بازیگري متفاوت مي نمود. این نگرش که او فراتر از نقش  هایي است 
که در مقابل ستارگان فیلم هاي پر زد و خورد ظاهر مي شد، از حضور 
غیرقابل چشم پوشي بود که در فیلم هاي غیرتجاري چون ساخته هاي 
ناصر تقوایي، مسعود کیمیایي، داریوش مهرجویي و علي حاتمي رقم 
زده بود. او در بستر مناســب این فیلم ها، تعریف عمیق تري از نقش 
منفي و ارائه غافلگیرانه از نقش هاي دوم در ســینماي بعد از انقالب 
رقم زد. این موقعیت استثنایي باعث شــد که اخباري از حضور او در 
نقشي متفاوت در پروژه کارآگاه یحیي ساخته مهرجویي، نشانه تولد 
بازیگري در نقش هاي اول بدون ویژگي هاي ظاهري الزم براي چنین 
نقش هایي در ســینماي ایران بود. اما این فیلم ساخته نشد و اتفاق 
دیگري دوران تازه اي براي اویسي پیش آورد. فتحعلي اویسي با حضور 
در مجموعه هاي تلویزیوني طنز که روش تازه اي در برنامه سازي  سیما 
محسوب مي شد، به عنوان بازیگر تازه نفسي براي تولیدات کمدي پا 
به عرصه گذاشت. او بعد از مجموعه بازیگران ساعت خوش برخالف 
کارنامه 2دهــه بازیگري خود، جلوه تازه اي از بــازي در نقش مردان 

پا به سن گذاشته بامزه روي آنتن فرستاد.
او با جــان دادن به نقــش مــردان خوش حرف و خوش مشــرب و 
کلبي مســلك، تیپ متفاوتي را بنا نهاد. مخاطبان انبوه تلویزیون با 
فراموش کردن همه خاطرات خشن فیلم هاي کارنامه قبلي اویسي، 
او را در نقش کیومرث کاووســي دربست پذیرفتند؛ تولد دوباره براي 
بازیگري که دیگر تماشاگر برایش ردایي جز بازي کمدي نمي پسندید. 
این موفقیت همزمان با گرایش ســینماي عامه پسند به تولید انبوه 
کمدي هاي ارزان اویسي را به پاي ثابت این فیلم ها کشاند. او همچون 
دهه60 که بازیگر-نقش ضد قهرمانان بود، در تولیدات دهه80 بازیگر-

نقش مردان کهنسال بامزه شد. گردش بزرگ کارنامه او با شانسي که 
کمتر براي بازیگري پیش مي آید، با اتکا  به توانایي هاي حرفه  اي کامال 

مناسب با چرخه تولیدات سینماي ایران همزمان شد. 
اینکه تولیدات چرخه فیلم هاي اکشــن و تولیدات فیلم هاي کمدي 
در سینماي نیمه صنعتي ایران بازیگران تیپ خود را از میان تولیدات 
موفق قبلي  یا بازیگران امتحان پس داده در تلویزیون انتخاب مي کنند، 
نیاز تولید اســت، نه گزاره اي پیرامون قضــاوت کارنامه یك بازیگر. 
فتحعلي اویســي بازیگري حرفه اي بــود. در معمولي ترین فیلم ها 
هم بهترین عرضه اش را مي توان تماشــا کرد. اینکــه در دهه60 او با 
سینماگران شــاخص کار کرد، حاصل انتخاب کارگردانان شاخص 
بود. در دهه80 و ۹0 کارگردانان شــاخص دنبال شــکل دیگري از 
بازیگري بودند. ســینماي کمینه گرا و واقع نماي ایراني جایي براي 
حضور بازیگران تیپ نداشــت. قضاوت درباره کارنامه اویسي، جدا از 
متن رویداد هایي فرهنگي و اقتصادي که به تولیدات سینمایي منتهي 
مي شوند، ناقص است. او به عنوان یك بازیگر -نقش کارنامه کاملي دارد.

 آییــن افتتاحیــه ســي و 
جشــنواره جشنواره چهارمیــن 

فیلم هــاي  بین المللــي 
کودکان و نوجوانان شامگاه جمعه، 16 مهر 
در مرکز همایش هاي بین المللي اصفهان 
برگزار شد. این دوره از جشنواره که با شعار 
»سینما سرزمین خیال« کار خود را آغاز 
کرده، به صورت ترکیبي از اکران فیزیکي و 
آنالین برگزار مي شود. دبیري این رویداد 
سینمایي را علیرضا تابش بر عهده دارد و 
مهیــن جواهریان، رضا درســتکار، حامد 
جعفري، بهرام دهقانیار، بهروز شــعیبي، 
گالره عباسي و سهیل موفق، داوران بخش 
ملي این جشنواره هستند. جشنواره فیلم 
کودک امسال هم مانند سال گذشته به رغم 
شیوع کرونا برگزار شد، اما سؤال مهم این 
است که این جشنواره چه دستاوردي براي 
سینماي ایران دارد؟ به اعتقاد گروهي، این 
جشنواره سال هاســت که دچار روزمرگي 
شــده و همچون برنامه اي اداري که به هر 
شکل ممکن باید اجرا شود، هر ساله برگزار 
مي شود. از سوي دیگر، عده اي بر این باورند 
که حضور این جشنواره به تولید چند فیلم 
کودک و نوجوان کمك مي کند که در نبود 
این جشــنواره، این امکان عمال از دست 
مــي رود. در گــزارش پیش رو، مراســم 
افتتاحیه این جشنواره و فیلم هاي بلند مهم 

این رویداد سینمایي را مرور کرده ایم.

بهاحترامعليلندي؛بزرگمردكوچك
در طول یك سال و اندي گذشته، بیماري 
مرگبار کرونا باعث شده که 51هزار کودک 
ایراني در غم از دست دادن پدر یا مادرشان، 
داغدار باشند. در چنین وضعیتي، برگزاري 
جشنواره کودک مي تواند معنایي متفاوت 
داشته باشــد. شــیوع کرونا طی 2 سال 

گذشته، شــکل برگزاري جشــنواره هاي 
سینمایي را همچون بسیاري از چیزهاي 
دیگر تغییر داده و مراسم افتتاحیه جشنواره 
فیلم کودک نیز به صورت برخط از پلتفرم 
تیوا، صفحات رسمي جشنواره در آپارات ، 
اینستاگرام و شبکه اصفهان پخش مي شد 
و اجــراي آن را محمد ســلوکي برعهده 
داشت. علیرضا تابش، دبیر سي وچهارمین 
جشنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و 
نوجوانان، در بخشــي از سخنانش گفت: 
»آنچه بر عهده ما بود و هســت، طراحي 
و اجراي جشــنواره اي هم تراز با این قرن 
جدید بود که تالش کرده ایم با به رسمیت 
شــناختن ظرفیت هاي فضــاي مجازي، 
نواندیشــي در طراحي بخش بین الملل، 
دسترس پذیر کردن جشنواره براي همه 
گروه ها و به خصوص معلــوالن، فراگیري 
جشنواره در همه  کشور به صورت فیزیکي 

و برخــط و افزودن بخش هــاي مرتبط با 
رسانه هاي نوین، به جشنواره هویتي جدید 
ببخشــیم.« در پایان این بخش از مراسم، 
حضار بــه احترام علي لندي ایســتادند و 
حاضران در آیین افتتاحیه، صورتك هاي 
علي لندي را بر چهره گذاشتند و به یادبود او 

کلیپي هم پخش شد.

رسالتهنرهفتمدرنشاطآفرينيبراي
كودكان

در بخــش دیگــري از این مراســم، پیام 
محمدمهدي اســماعیلي، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمي، قرائت شــد. در بخشي 
از متن این پیام آمده بود: »شــعار امسال 
جشــنواره با عنوان »ســینما ســرزمین 
خیال« بیانگر رسالت خطیر هنر هفتم در 
حفظ روحیه رویاپردازي و نشاط آفریني 
براي کــودکان و نوجوانان ســرزمین ما و 

همه جهان اســت تا در دوران سختي که 
به واســطه همه گیري بیماري کرونا بر ما 
گذشت، با جادوي سینما به فردایي سرشار 
از آرامش و دوســتي بیندیشــیم و از داغ 
کودکان و نوجوانان و خانواده هاي سوگوار 
و آسیب دیده این بالي عالم گیر بکاهیم. 
از اولویت هاي ســینماي ایــران، ارتقای 
کمي و کیفي آثاري با محوریت کودکان و 
نوجوانان امروز، آینده سازان فردایي بالنده و 
افتخار آفرین براي ایران اسالمي است. امید 
است این امر با بسیج و همدلي هنرمندان 
و نهادهاي فرهنگــي در آینده اي نزدیك 
به بار بنشیند.« همچنین روز جمعه، پیام 
رئیس سازمان سینمایي، محمد خزاعي نیز 
پیش از برگزاري مراسم افتتاحیه جشنواره 
منتشر شد. در بخشي از پیام رئیس سازمان 
سینمایي آمده: »مراتب قدرشناسي خویش 
را از هنرمنداني که در ســایه  تحریم هاي 

فردايي سرشار از آرامش با جادوي سينما
سي وچهارمین جشنواره فیلم فجر با شعار »سینما سرزمین خیال« کار خود را آغاز کرد 

جانشینان احتمالي »دنیل کریگ« براي نقش جیمز باند معرفي شدند7 نفر براي 007

بیست و پنجمین ســري از فیلم هاي جیمز باند با عنوان »زماني 
براي مردن نیست« از جمله موفق ترین فیلم هاي جیمز باند از 
سوي منتقدان ارزیابي شده بود. البته همانگونه که اخیرا »دنیل 
کریگ« بازیگر مشهور نقش مأمور 007عنوان کرده، این آخرین 
حضور سینمایي وي در نقش جیمز باند خواهد بود. به همین دلیل 
از هم اکنون پیش بیني ها درباره اینکه چه کسي ایفا گر نقش جیمز 
باند در سري فیلم جاسوسي بعدي با محوریت مأمور 007خواهد 
بود، در رسانه ها و خبرگزاري ها در جریان است، »بابارا بروکولي« 
تهیه کننده فیلم هاي جیمز باند در این باره مي گوید: فرایند انتخاب 

بازیگر بعدي فیلم هاي جیمز باند از سال دیگر آغاز مي شود.
یك سال زمان کافي براي اینکه رسانه ها پیش بیني هاي خود را 
درباره جیمز باند بعدي اعالم کنند، به نظر مي رسد. با این حال از 
هم اکنون به صورت بالقوه نام کاندیداهاي بسیار مطرحي براي 
جایگزیني دنیل کریگ در نقش جیمز باند اعالم شــده است. 
مهم ترین نامي که در صدر اغلب پیش بیني ها به چشم مي خورد 
»ادریس البا« بازیگر مشهور سیاهپوست بریتانیایي است، البته 
نام زناني نیز تاکنون براي ایفاي نقش مأمور 007مطرح شــده 
ازجمله مهم ترین این نام ها مي توان به »الشانا لینچ« و »امیلي 
بالنت« اشــاره کرد. در این مطلب بــه مطرح ترین گزینه هاي 

احتمالي ایفاگر نقش جیمز باند در آینده خواهیم پرداخت.

ادريسالبا
با توجه به نظرات طرفــداران جیمز باند در 
شبکه هاي اجتماعي به نظر مي رسد ادریس 
البا، از نظــر این طرفــداران مطلوب ترین 
گزینه جایگزیني دنیل کریگ باشــد. ادریس البــا از کاریزما و 
محبوبیت زیادي میان اهالي ســینما برخوردار اســت و از نظر 
فیزیك بدني و توانایي هاي بازیگري، گزینه بسیار مطلوبي براي 
بازي در نقش جیمز باند به نظر مي رسد. او با بازي در یك سري 
فیلم هاي ابر قهرماني توانایي نقش آفریني خود در فیلم هاي مهیج 
و داراي صحنه هاي اکشن را نشان داده است. با این حال او اکنون 
4۹ساله است و مشخص نیست او در چه تعداد از فیلم هاي جیمز 
باند بتواند به عنوان بازیگري سرحال و قبراق نقش آفریني کند، 
به طور معمول بازیگر نقش فیلم هاي جیمــز باند براي بازي در 
چندین ســري از فیلم هاي جیمز باند به مدت بیش از یك دهه 

انتخاب مي شوند.

تامهاردي
»تام هاردي« نیز بازیگر مطرح و تواناي 
بریتانیایي است که از گزینه هاي بالقوه 
جایگزینــي دنیل کریــگ در فیلم هاي 
جیمز باند محسوب مي شود، او همچنین از فیزیك مناسبي 
براي ایفاي نقــش مأمور 007برخوردار اســت، با این حال 
قد او قــدري کوتاه تر از دنیل کریگ اســت و این مســئله 
مي تواند بازي وي در نقش مامــوري که به طور پیش فرض 
و آن گونه یان فلمینگ وي را توصیف کرده قامتي بلند دارد، 
تحت الشعاع قرار دهد. احتماال درصورت انتخاب هاردي در 
 نقش مأمور 007، در آینده با جیمز باندي پیچیده تر مواجه 

خواهیم بود.

هنريكاويل
»هنري کاویل« نیز بازیگر خوش استیل و 
محبوبي اســت که توانایي بازي خود را در 
بازي در فیلم هاي مهیج که نیاز به فیزیك 
بدني بســیار باالیي دارند، به خوبي نشــان داده است؛ ازجمله 
مطرح ترین بازي هاي وي در ژانــر فیلم هاي مهیج و ابرقهرماني 
مي توان به بازي در فیلم »بتمن در برابر ســوپرمن« اشاره کرد. 
او همچنین در فیلم جاسوسي »مردي از یو. ان. سي. ال. اي« به 
کارگرداني »گاي ریچي« در نقشي مشابه نقش جیمز باند بازي 
کرد و از این نظر توانایي خود را به طور بالقوه براي بازي در نقش 
جیمز باند نشان داد. هنري کاویل در زمان انتخاب بازیگر براي 
فیلم »کازینو رویال« در ســال 2006نیز از کاندیداهاي بالقوه 
بازي در نقش جیمز باند بود، امــا درنهایت دنیل کریگ به جاي 
وي انتخاب شــد. اما شــاید این بار وضعیتي متفاوت براي وي 

رقم بخورد.

رگهژانپيج
»رگه ژان پیج«، بازیگر و ســتاره کنوني 
ســریال »بریدجرتون« را نیــز مي توان 
از گزینه هاي بالقوه ایفــاي نقش مأمور 
007در فیلم هاي بعدي جیمز باند دانست. او اکنون 31ساله 
است و مي تواند به راحتي به مدت 15سال در سري فیلم هاي 
جیمز باند بازي کند. اگر تهیه کنندگان فیلم هاي جیمز باند 
به دنبال بازیگري هســتند که بتواند براي مدت طوالني در 
نقش جیمز باند ظاهر شود، رگه ژان پیج مي تواند گزینه بسیار 

مناسبي باشد.

سمهيوين
»ســم هیوین« بازیگر و ستاره اسکاتلندي 
اســت که به دلیل بازي در نقش »جیمي 
فریزر« در ســریال بریتانیایي – آمریکایي 
»غریبه« به شهرت رسیده است. او را نیز مي توان از گزینه هاي 
بالقوه و مطلوب بازي در نقش جیمز باند دانست. او بازیگر بسیار 
خوبي است و از فیزیك بدني بسیار مطلوب براي بازي در نقش 

جیمز باند برخوردار است.

الشانالينچ
الشــانا لینچ به خاطر بازي در فیلم زماني 
براي مردن نیست مورد تحسین منتقدان 
واقع شده، او در این فیلم در نقش »نومي« 
جایگزین جیمــز باند و با نــام مأمور 007ظاهر شــد. لینچ در 
فیلم زماني براي مردن نیست مدتي به عنوان مأمور 007ظاهر 
مي شود و سپس این عنوان را به جیمز باند با بازي دنیل کریگ 
بازمي گرداند. اگر تهیه کنندگان فیلم هاي جیمز باند زماني به این 
نتیجه برسند که یك زن نیز مي تواند در نقش مأمور 007ظاهر 
شــود، الشــانا لینچ به نظر به طور بالقوه یکي از مناســب ترین 
گزینه هاي این نقش خواهد بود. پیش تر نیز زماني که الشــانا 
لینچ به عنوان یکي از گزینه هاي اصلي جیمز باند مطرح شده بود، 
تهیه کنندگان این سري فیلم ها، اعالم کرده بودند که در آینده نیز 
فقط یك مرد نقش جیمز باند را ایفا خواهد کرد. بابارا بروکولي 
در این باره در گفت وگویي با گاردین در سال 2018گفته بود: در 
کتاب یان فلمینگ و فیلمنامه هاي جیمز باند، مأمور 007بازیگري 
مرد توصیف شده، بنابراین تصور مي کنم در آینده نیز وضعیت 
بدین سان ادامه یابد و سایر بازیگران نقش جیمزباند نیز از میان 

بازیگران مرد انتخاب شوند.

اميليبالنت
اگر قرار باشد زماني زني ایفا گر نقش جیمز 
باند باشــد، »امیلي بالنت« مانند ادریس 
البا، محبوب ترین و مناســب ترین گزینه 
به نظر مي رســد. او پیش تر نیز در نقش شخصیت هاي پیچیده 
بازي کرده است. او سابقه بازي در فیلم مهیج و رازآلود »دختري 
در قطار«)2016( بــه کارگرداني »تیت تیلــور« که مي تواند 
معیار مناسبي براي بازي وي در فیلم هاي مهیج ازجمله سري 
فیلم هاي جیمز باند در نقش مأمور 007باشد، در کارنامه هنري 

خود دارد.

عليرضامحمودي
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
مترجم

عاطفهعليان
خبرنگار

برايسنگلج
بهيادسعديافشار

دهــه 20بــود که محلــه ســنگلج صاحب 
تماشــاخانه اي شد؛ تماشــاخانه اي که حاال 
56ســال از ســنش مي گذرد. نــام اولیه اش 
25شــهریور بود که بعد از افتتاح و برگزاري 
جشــنواره نمایش هــاي ایرانــي نامــش را 
سنگلج گذاشتند؛ تماشاخانه اي که خیلي از 
قدیمي هاي تئاتر ایران، بزرگان و پیشکسوتان 
از آن خاطره دارند. پاییــز 44بعد از افتتاحیه 
تماشاخانه بود که جشنواره نمایش هاي ایراني 
در این تماشاخانه برگزار شد. »امیر ارسالن« 
علي نصیریان، نخستین اثري بود که در سنگلج 
روي  صحنه رفــت. بعد از آن نیــز »چوب به 
دســت هاي ورزیل« جعفر والي و »کالسکه 
طالیي« موحد دیلمقاني در سنگلج اجرا شد. 
همزمان، گروه تئاتر هنر ملي به سرپرســتي 
عباس جوانمرد متني از بهــرام بیضایي با نام 
»پهلوان اکبر مي میرد« را در ســنگلج روي 
صحنه برد. قرار اســت به بهانه تولد سنگلج، 
نهالي به نام سعدي افشار در فضاي پارک شهر 
کاشته شــود. این نهال ســاعت 17 کاشته 
مي شــود و بعد از آن نیز حاضران به تماشاي 
نمایش »شــب طوالني یلدا« کار ناصر آویژه 

خواهند نشست.
 پیش از دوران کرونا سالروز تاسیس تماشاخانه 
سنگلج معموال با برنامه اي همراه بود، اما حاال 
که کرونا این فرصت را از بین برده، قرار است 
نهالي به نام بزرگان تئاتر کاشته شود و این نهال 
امسال به نام سعدي افشار خواهد بود. سعداهلل 
زحمت خواه معروف به »ســعدي افشار« در 
13سالگي با دوده لوله بخاري خودش را سیاه 
کرد و نخستین تجربه سیاه بازي اش را داشت. 
او بعدها در یك عروســي در خیابان سیروس 
با چوب پنبه  ســوخته خودش را سیاه کرد و 
به صحنــه رفت. هنرمندي که تــا پایان عمر 
چهره اش سیاه ماند و در صحنه نمایش حاضر 
بود؛ پیشکسوتي که بازمانده سیاه بازي ایران 
بود؛ هنرمندي که مانند دیگر هنرمندان بزرگ 

سختي هاي زیادي را تحمل کرد و رفت.

خداحافظیبا
عزتاهللمهرآوران

هژيرمهرآوران،پســرعزتاهلل
مهرآورانزمانمراسمتشييعپيكر
اينهنرمندرادوشنبه۱۹مهرماهدر
قطعههنرمندانبهشتزهرا)س(
اعالمكرد.بهگزارشهمشــهري،
عزتاهللمهرآورانباوجوداينكه
چندماهقبلدوُدزواكسنكرونارا
دريافتكردهبود،درپيابتالبهاين
بيماريچندينروزدربيمارستان
بستريشــدومقاومتكردامادر
نهايتشــامگاهجمعه،۱۶مهرماه
ازدنيــارفت.ازآخريــنكارهاي
عزتاهللمهرآوراندرسريالهاو
مجموعههايتلويزيونيميتوان
به»پدرپسري«،»خوب،بد،جلف:
راديواكتيــو«،»ميخواهمزنده
بمانم«،»بچهمهنــدس۴«،»زن
زندگيمردزندگي«و»ســاخت
ايران«اشارهكرد.»ليسانسهها«
و»فوقليسانسهها«بهكارگرداني
سروشصحت،هيوالساختهمهران
مديــري،ايراندخــتمحمدرضا
ورزي،دزدوپليسسعيدآقاخاني
ووضعيتسفيدحميدنعمتاهللاز
ديگركارهايشاخصمهرآوراندر
تلويزيوناست.آخرينفيلميكه
اينبازيگردرآنايفاينقشكرد،
»خوابمميآد«ساختهرضاعطاران

است.

كاتبهزبانروسيدرفضا
روس ها در زمینه سینمایي در فضا از آمریکایي ها پیشي گرفتند 

»یولیا پرسیلد«، بازیگر 36ساله که سابقه بازي 
در 70اثر ســینمایي را دارد و »کلیم شیپنکو«، 
کارگردان 37ساله روس با هدف ساخت نخستین 
فیلم سینمایي در فضا، روز سه شنبه به ایستگاه 
فضایي بین المللي واقع در مدار زمین اعزام شدند. 
به نوشته نیویورک تایمز، این دو هنرمند روس به 
همراه »آنتون شکاپلروف«، از فضانوردان باسابقه 
ســوار بر فضاپیماي ســایوز ام اس1۹، ایستگاه 
فضایي »بایکانور« قزاقستان )همان ایستگاهي 
که نخستین قمر مصنوعي با عنوان اسپوتنیك1 
نیز از آن به فضا پرتاب شد( را به مقصد ایستگاه 
فضایي بین المللي ترک کردند. یولیا پرسیلد و 
کلیم شیپنکو قرار است طي اقامت 12روزه خود 
در ایستگاه فضایي بین المللي، بخش هایي از فیلم 
جدیدي با عنوان »چالش« را فیلمبرداري کنند 
که در آن خانم جراحي با بازي یولیا پرسیلد به 
ایســتگاه فضایي مي رود تا یك فضانورد مبتال 
به بیماري قلبي را از مرگ نجــات دهد. این دو 
هنرمند به همراه »اولگ وویتسکي« که قرار است 
در این فیلم نقش فضانورد بیمار را بازي کند، روز 
17اکتبر عازم زمین خواهند شد. پیش از اعزام 
این فضا پیما به ایستگاه فضایي بین المللي کلیم 
شیپنکو کارگردان فیلم چالش ضمن در دست 
داشــتن نســخه اي از فیلمنامه این فیلم، براي 
دوربین ها دست تکان داد و گفت: ما فیلمنامه را 
از خاطر نبرده ایم و آن را همراه خود خواهیم برد.

هاليوودازروسيهعقبماند
نیویورک تایمز در این باره گزارش داده است: تا به 
امروز تصاویر سکانس هایي از فیلم ها که مربوط 

به فضاپیماها یا صحنه هایي از فضا بود، همگي 
با اســتفاده از صداي صحنه و تصاویر گرافیکي 
کامپیوتري و با اســتفاده از دکورهاي برپا شده 
در استودیوها ساخته مي شــدند. تا پیش از این 
هیچ گاه فیلم بلندي به طور کامل در فضا ساخته 
نشده بود. مگر اینکه برخي از تصاویر سکانس هاي 
فیلم هاي علمي – تخیلي یا فیلم هاي با موضوع 
فضا با استفاده از تصاویر کوتاه ارسالي ماهواره ها 
به زمین ساخته مي شد اما ساخت فیلم سینمایي 
با استفاده از لوکیشني در فضا و با حضور بازیگران 
سینمایي در ایستگاه بین المللي فضایي تا کنون 
سابقه نداشته است. با ارســال این فضاپیما که 
به منظور ساخت فیلم به فضا پرتاب شده، به نظر 
مي رسد روسیه بار دیگر در زمینه فضایي و به ویژه 
ساخت فیلم در فضا پیشگامي خود را به آمریکا 
و هالیوود نشــان داده باشــد. این واقعه یاد آور 
پیشــگامي روس ها در ارســال ماهواره به فضا 
بود، درحالي که آمریکا و اتحاد جماهیر شوروي 
سابق در ســال هاي اولیه جنگ سرد به رقابت 
فضایي و هســته  اي پنهانــي روي آورده بودند، 
در 4اکتبر 1۹57، روس ها نخستین ماهواره یا 
نخستین قمر مصنوعي را با عنوان اسپوتنیك1 
از ایستگاه فضایي بایکانور به فضا پرتاب کردند و 
از این نظر بر آمریکا پیشي گرفتند. ساخت فیلم 
چالش در ایســتگاه فضایي بین المللي عالوه بر 
اینکه دستاوردي بدیع در زمینه هنري محسوب 
مي شــود و نیاز به جلوه هاي بصري و دکورهاي 
استودیویي را مرتفع مي کند، نشانگر دور جدیدی 
از رقابت دولت ها و شرکت هاي بزرگ براي حضور 

در فضاست.

ظالمانه  نظام ســلطه  جهاني، همچنان با 
خلق آثار پر از مهر و صفا، نهال شوق و امید 
را در سینه  کودکان و نوجوانان مي نشانند و 
صداي رساي مظلومیت مردم بزرگ ایران را 
به گوش همگان مي رسانند، ابراز مي کنم. 
فیلمسازان متعهد ایران اسالمي، با وجود 
تمام تنگناهاي معیشتي، حسب وظیفه، 
قطعاً دین خود را با کمترین چشمداشت و 
انتظار، طي این سال ها اَدا کرده بر غناي این 
حوزه بســیار افزوده اند. در گام دوم انقالب 
اسالمي ایران، امیدواریم تجربه سینماگران 
کودک ونوجوان، همچون گذشــته که با 
افتخارات ارزشــمندي در داخل و خارج از 
کشور همراه بوده و سهم بزرگي در معرفي 
ســینماي ایران به دنیا داشته است، نقشه 
 راهي مناسب براي فرداي این سینما باشد.«

چهروياهاييدرراهاست؟
نمــي تــوان کتمان کــرد کــه حتي در 
جشــنواره فیلم کودک هم بخش مسابقه 
فیلم هاي بلند وطني جذابیت بیشــتري 
از ســایر بخش هــا دارد. در ایــن بخش 
18فیلم حاضر هســتند کــه عبارتند از: 
»اشکنه«، »بلیت )بلوط(«، »بامباال«، »بر 
لبه پرتگاه«، »برزنگي«، »پســران دریا«، 
»پســرم، رســول«، »ترانه هاي پدري«، 
»تیام«، »خبرنگار«، »داســتان هاي هزار 
و یك روز یا افســانه بناســان، غول چراغ 
جادو«، »راز قلعــه«، »زندگي و زندگي«، 
»ســوییپر«، »شــهرگربه ها«، »لیپار«، 
»یدو« و »یکي بود، یکي نبــود«. از میان 
این فیلم ها »پسران دریا«، به کارگرداني 
افشین هاشمي و حسین قاسمي جامي و 
تهیه کنندگي بهروز نشان، »خبرنگار«، به 
کارگرداني ابراهیم فروزش و تهیه کنندگي 
سیدعلیرضا سبط احمدي، »داستان هاي 
هزار و یك روز یا افسانه بناسان، غول چراغ 
جادو«، به کارگرداني و تهیه کنندگي حبیب 
احمدزاده و »شهر گربه ها«، به کارگرداني 
و تهیه کنندگي سیدجواد هاشمي، با توجه 
به سابقه و کارنامه سازندگان شان، از سایر 

فیلم ها کنجکاوي  برانگیزتر هستند.
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شيجينپينگگفتهاستكهتايوانراتحتهرشرايطيبهچينبازميگرداند

كيوسك

رئيس جمهور چين با صحبت هایش درباره اتحاد صلح آميز با تایوان، به نگراني ها درباره یك درگيری 
نظامي گسترده در شرق آسيا پایان داد 

پايان موقت كابوس جنگ در تايوان

نمايندگان۱۳۶كشــورجهانباامضاي
توافقنامهاصالحنظاممالياتيجهاني،گام
مهميبرايواداركردنشركتهايبزرگ
جهانبهپرداختســهمعادالنهماليات
برداشــتند.مذاكراتمربوطبهامضاي
اينتوافقنامهازسويســازمانتوسعه
وهمكارياقتصــاديازماههاقبلآغاز
شدهبود.طبقاينتوافقنامهشركتهاي
خصوصيوچندمليتي،درهركشــوري
كهباشــندبايدحداقل۱٥درصدماليات
بپردازند.اينتوافقنامهكهقراراســتاز
2سالديگراجراييشود،ميتواندساالنه
حدود۱٥۰ميليارددالربهدرآمدمالياتي

دولتهااضافهكند.

روزنامهنيويوركتايمز]آمريكا[

روزنامهفايننشالتايمز]انگليس[

كشتارشيعياندرافغانستان

بزرگترينتوافقمالياتيجهان

نيويوركتايمزحملهتروريســتيروز
جمعهداعشبهمسجدجامعسيدآباددر
شهرقندوزدرشمالافغانستانراكشتار
شــيعيانخواندهونوشتهكههزارههاي
افغانســتانازآنچهميترسيدند،اتفاق
افتــاد.هزارههابيمآنراداشــتندكه
داعشدرحكومتطالبان،حمالتخود
راعليهآنهاشدتبخشد.دستكم٥۰نفر
درحملهانتحاريبهنمازجمعهمســجد
سيدآبادكشــتهوبيشاز۱٥۰نفرديگر
زخميشــدند.طبقاعالمداعشعامل
حملهيكاويغوربودهاســت.اويغورها،
اقليتمســلماندرشرقچينهستند.
اينموضوعحساسيتچينرابهدنبال
داشتهاســت.پكننگرانتبديلشدن
خاكافغانستانبهپايگاهفعاليتاويغورها

عليهمنافعچيناست.

اقتصادتركيه؛رشدباچاشنیتورم
شهروندان تركيه با وجود مثبت بودن شاخص های اقتصادی، با معضل 

گرانی فزاینده روبه رو هستند
شاخص های مثبت اقتصاد تركيه طی سال های 

اخير، از نرخ رشد گرفته تا جهش خيره كننده گزارش2
صادرات كاال از چشــم هيچ ناظری پوشيده 
نيست. اما از سوی دیگر، روند رو به رشد تورم و سقوط تدریجی 
ارزش لير درمقابل دالر نيز معضالت غيرقابل انکاری را برای 
اقتصاد و مخصوصا معيشت شــهروندان این كشور به وجود 
آورده است. رســانه های منتقد دولت اردوغان این روزها و 
همزمان با موج جدید تورم، با تاكيد بر وضعيت بی ثبات لير و 
گرانی ها، تمامی شاخص های مثبت اقتصادی را كه معموال از 
سوی دولت به عنوان دستاوردهای ملی مطرح شده به چالش 
می كشند. سوال بسياري این است كه چرا اقتصاد تركيه علی 
رغم ثبت شاخص های قابل قبول، از تورم و سقوط ارزش پول 

ملی مقابل دالر رنج می برد؟ 
براســاس آمار بانك مركزی تركيه، تورم این كشــور در ماه 
ميالدی گذشــته به بيش از 19 درصد رسيده است. شبکه 
الجزیره در گزارشــي، 2 علت اصلی رشد قابل توجه تورم در 
تركيه را »كاهش ارزش لير« و »باال بودن نرخ بهره بانکی« این 
كشور عنوان می كند. ریشه بی ثباتی های ارزی در تركيه به 
سال 2014 بر می گردد؛ زمانی كه این كشور همزمان با تشدید 
تنش های منطقه ای تصميم گرفت تا رنگ و بوی نظامی تری 
به نفوذ خود در عراق، ســوریه و در مراحل بعدی حتی ليبی 
ببخشد. بدون شك درگيری های خارجی در چندین جبهه، 
برای اقتصادی كه 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 می آید. البته ماجرا به اینجا ختم نشد، چرا 
كه تركيه به دليل تعارض سياسی با آمریکا در برخی پرونده ها، 
حتی وارد ليست تحریم های وزارت خزانه داری دولت ترامپ 
هم شد. مجموعه این تحوالت در كنار برخی بی ثباتی های 
داخلی )مانند كودتای ناكام سال 2016( و البته كاهش تعداد 
گردشگران پس از شيوع ویروس كرونا، لير تركيه را بيش از هر 

زمان دیگری آسيب پذیر كرده است. 
از سوی دیگر، باال بودن نرخ بهره یکی از ابزارهای نظام مالی 
این كشور برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی به شمار 
می آید. البته دولت تركيه اعالم كــرده؛ برای كاهش تورم به 
كمتر از 16 درصد تا پایان سال ميالدی جاری، برنامه  جامعی 
را طراحی كرده كه بخشی از آن شامل كاهش تدریجی نرخ 
بهره می شــود. با این حال باید توجه داشت كه دست دولت 
تركيه برای اجرای سياست هایی نظير كاهش نرخ بهره چندان 
باز نيست؛ چرا كه كاهش سرمایه گذاری های بانکی می تواند 

اقتصاد این كشور را با معضالت جدی تری روبه رو كند. 

نقاطضعفاقتصادتركيهچيست؟
بدون شك مهم ترین پاسخ به این ســوال، » انرژی« است. 
اقتصاد تركيه فاقد منابع انرژی بوده و تقریبا بيش از90 درصد 
مایحتاج انرژی خود را از طریق واردات از كشــورهایی نظير 
روســيه، ایران و عراق تامين می كند. این خأل بزرگ باعث 

شده تا تركيه طی سال های گذشته، ســرمایه گذاری های 
مهمی را در حوزه انرژی های پاک از قبيل خورشــيدی، آبی 
و حتی هسته اي داشته باشد. اما هيچ یك از این برنامه های 
استراتژیك، در كوتاه مدت تغيير مهمی برای اقتصاد تركيه 
ایجاد نخواهد كرد. در عين حال كشــف منابع جدید گازی 
در شــرق دریای مدیترانه، اميد به كاهش وابستگی خارجی 
تركيه در حوزه انــرژی را باال برده؛ اميدی كــه البته باز هم 
مربوط به آینده طوالنی مدت است. از جمله دیگر نقاط ضعف 
اقتصاد تركيه، وابستگی شدید بخش خصوصی این كشور به 
استقراض خارجی است. بر اســاس آمارهای بانك مركزی 
تركيه، این كشور نزدیك به 440 ميليارد دالر بدهی خارجی 
دارد كه بيش از 65 درصد آن مربوط به شركت های خصوصی 
است. بدون شك این ميزان از وابستگی به منابع خارجی، پول 
ملی كشوری نظير تركيه را ضعيف و آسيب پذیر می كند؛ به 
گونه ای كه ساده ترین تکانه های اقتصادی و یا حتی سياسی 
منجر به تزلزل لير شده و در نتيجه، نرخ تورم را علی رغم تمام 

شاخص های مثبت اقتصادی باال خواهد برد. 

نقاطقوتاقتصادتركيه
توليدات متنوع، یکی از مهم ترین نقاط قوت اقتصاد تركيه به 
حساب می آید؛ از صنایع كوچك و بزرگ گرفته تا كشاورزی، 
عمران، خدمات و البته گردشــگری. بر اساس آمار صندوق 
بين المللی پول، ارزش اقتصاد تركيه در سال 2020 معادل 
720 ميليارد دالر بوده كه در ســطح منطقه خاورميانه قابل 
توجه است. تکيه بر منابع متکثر توليدی باعث شده تا اقتصاد 
تركيه در سایه شيوع ویروس كرونا، رشد 1/8 درصدی را تجربه 
كند؛ آن هم در حالی كه بسياری از اقتصادهای مهم دنيا شاهد 
رشد منفی بوده اند. طي این مدت، تركيه بعد از چين بيشترین 
رشد مثبت اقتصادي را داشته اســت. حجم باال و رو به رشد 
توليد باعث شده تا صادرات كاالهاي ساخت تركيه، علی رغم 

تمام فشارهای مالی از ساالنه 200 ميليارد دالر عبور كند. 
با این حال شهروندان تركيه در سایه روند رو به رشد گرانی و 
تورم، تاثير قابل توجهی از شاخص های مثبت یاد شده را در 

زندگی روزمره خود مشاهده نمی كنند.
این در حالی اســت كه قيمت حامل های انرژی نظير بنزین 
و همچنين آب و برق طی 2 سال گذشته در تركيه رشد 15 
درصدی داشته است. روزنامه العربی الجدید با اشاره به تناقض 
چشمگير در وضعيت اقتصادی تركيه می نویسد: نمی توان 
انتظار داشت شاخص های مثبت اقتصادی این كشور نظير 
نرخ رشــد و صادرات به زودی در وضعيت معيشتی روزمره 
شهروندان منعکس شود. دولت تركيه تالش می كند تا با اعمال 
تغييرات محدود در نرخ بهره و یا زمينه سازی برای بازگشت 
گردشگران خارجی، تا حدودی از فشارهای معيشتی ناشی از 
كاهش ارزش لير درمقابل دالر بکاهد اما از هم اكنون روشن 
اســت كه هيچ یك از این راه حل ها، نتایجی معجزه آور برای 

دولت به دنبال ندارد. 

  شي جين  پينگ، رئيس جمهور چين بعد 
از یك هفته پرتنش در تنگه تایوان، گفته گزارش۱

اســت كه اتحاد چين و تایوان به صورت 
صلح آميز برقرار خواهد شــد و عمــال گزینه نظامي را 

دست كم در حال حاضر رد كرده است.
به گزارش گاردین، این صحبت ها، سایه شوم درگيري در 
منطقه را از بين برده است. البته تایوان به این صحبت ها 
واكنش نشان داده و از پکن خواســته است تا دست از 
تهدید و زورگویي بردارد و تأكيد كــرده كه تنها مردم 

تایوان مي توانند درباره آینده شان تصميم بگيرند.
پکن تایوان را یکي از استان هاي سركش خود مي داند. 
در گذشــته، پکن بارها گفته اســت كه اگر الزم باشد 

تایوان را با زور هم كه شــده پس خواهد گرفت. ساي 
اینگ ون، رهبر تایوان اما گفته اســت كــه این جزیره 
24ميليون  نفري، كشــوري مستقل است كه نيازي به 

اعالم استقالل و عالقه اي هم به درگيري ندارد.
شــي جين پينگ، بعد از آن، این صحبت ها را مطرح 
كرده كه تنــش در روابط 2 كشــور و فراتــر از آن در 
هفته هاي گذشته به اوج خود رسيده است. براي نمونه، 
ارتش آزادي بخش خلق چين، 150هواپيمای نظامي را 
به حریم هوایي تایوان فرستاد. رسانه هاي دولتي چين، 
این اقدام ارتش پکن را قدرت نمایي خوانده و بسياري 
از كشورهاي غربي این قدرت نمایي را مصداق تهاجم و 

تهدید خوانده اند.
نيویورک تایمز گزارش داده اســت كه تحركات نظامي 
اخير چين در تنگه تایوان، پيامد كاهش برتری نظامي 
آمریکا در منطقه اســت و پکن به خوبــي مي داند كه 
واشنگتن دیگر نفوذ نظامي سابق را در این منطقه ندارد.

برخي از مقامات فعلي و ســابق چيني هم به این باور 
رسيده اند كه آمریکا دیگر مانند گذشته حاضر نخواهد 
شــد درصورت بروز درگيري، به تایوان نيرو بفرستد. 
حتي برخي معتقدند كه اگر چنين كاري را انجام دهد، 
ارتش چين مي تواند در برابر آن مقاومت كند. مســئله 
تایوان، با توجه به افزایش  تقابل بين پکن و واشنگتن، 
به اختالف نظري جــدي بين 2 ابرقــدرت اقتصادي 
دنيا تبدیل شده اســت. اوان مدیروس، از اعضاي تيم 
امنيت ملي باراک اوباما، رئيس جمهور ســابق آمریکا 
در این بــاره به نيویــورک تایمز گفته است:»مســئله 
تایوان دیگر مســئله اي فرعي نيست، بلکه اگر نگویيم 
به اصلي ترین مسئله كه به یکي از موضوعات اصلي در 

رقابت استراتژیك آمریکا و چين تبدیل شده است.«
واشنگتن كه حامي اصلي تایوان در مقابل چين است 
گفته كه عميقا از رفتارهاي اخيــر دولت چين نگران 
اســت. با توجه به جایگاه تایوان در سياســت خارجي 
آمریکا، انتظــار مي رود هرگونه مداخلــه نظامي پکن 
در این كشــور، با واكنش تند آمریکا مواجه شود و به 
همين خاطر در روزهاي اخير، ایــن گمانه زني مطرح 
شده بود كه درصورت حمله نظامي چين، یك درگيري 
بسيار شدید در شرق آسيا ایجاد خواهد شد و بحراني 
عميق روابط بيــن آمریکا و متحدانش بــا چين را در 

برخواهد گرفت.
آمریکا نه تنها حامي سياسي تایوان كه یکي از بزرگ ترین 
متحدان نظامي این كشور هم به شمار مي رود و حضور 

نظامي مستقيمي در این كشور دارد. روز پنجشنبه و در 
اوج تنش بين تایوان و چين، روزنامه وال استریت ژورنال 
در گزارشي نوشت كه حدود 25سرباز از نيروهاي ویژه 
آمریکا و تعداد نامشــخصي از تفنگداران دریایي آن در 
تایوان به آموزش نيروهاي نظامي تایوان مشغول هستند. 
براساس این گزارش، این نيروها در دولت دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور پيشين آمریکا به تایوان اعزام شده اند، اما 
حضور آنها تا به حال اعالم نشــده بود. به  نظر مي رسد، 
اعالم حضور آنها در تایوان، با هدف هشدار به چين درباره 

حمله نظامي به تایوان بوده باشد.
در چنين شرایطي است كه سخنراني دیروز شي جين 
پينگ بسيار مهم تلقي مي شــود. او در سخنراني خود 
در یك مراسم در پکن گفته است كه مردم چين، سنتي 
باشــکوه از مخالفت با جدایي طلبــي دارند؛»جدایي 
طلبي تایوان، بزرگ ترین مانع در راه دستيابي به اتحاد 

سرزمين مادري است.«
او یك روز پيش از ســالگرد انقالب چيــن كه آخرین 
سلسله پادشــاهي این كشور را در ســال 1911ساقط 
كرد، صحبت مي كرد. تایوان 10 اكتبر، یعني روزي را كه 
انقالب شروع شد به عنوان روز ملي خود جشن مي گيرد.

رئيس جمهور چين همچنين گفته است:»مسئله تایوان 
براي چين، مسئله اي كامال  داخلي است.«

تحليلگران گفته اند كه سخنراني دیروز رئيس جمهور 
چين، نسبت به سخنان تند او در ابتداي تابستان، لحني 
آرام تر داشــته است. او در  ماه گذشــته، هرگونه تالش 
تایوان براي رسميت دادن به استقالل خود را به شدت 

مورد انتقاد قرار داد.
جورج یين از مركز مطالعات چين در دانشگاه هاروارد 
درباره تغيير لحن پکن گفته اســت:»مي توان گفت كه 
موضع گيري )شــي جين پينگ( در حد متوسط بوده 
است. هرچند شرایط فعلي به نظر پرتنش مي رسد، اما 
شي نمي خواهد كه شــرایط در نهایت از كنترل خارج 
شــود، به خصوص بعد از مالقات اخير جيك ساليوان 
)مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمریکا( و مشاور ارشد 
او در سياســت خارجي یانگ جيه چــي. همه طرف ها 
-چين، تایوان و آمریکا- مي دانند كه تقابل غيرضروري 

به نفع هيچ كس نيست.«
بعــد از صحبت هــاي شــي جين پينــگ، دفتــر 
ریاســت جمهوري تایوان اعالم كرد كه تایوان كشوري 
مستقل و خودمختار است و نه بخشي از جمهوري خلق 

چين و طرح »یك كشور دو سيستم« را رد كرد.
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شدهاستكهازچينمستقلشود.
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مي گوينــد تهــران بــا همه  جنب و جوش ها و شلوغي هايش فاطمه عباسي
در رديف غيرخوشحال ترين شهر هاي جهان قرار دارد. 
آمــار پايتخت نشــينان غمگين در گــزارش جهاني 
خوشحالي شهروندان كه توسط مجمع عمومي سازمان 
ملل ارزيابي شده، نشان مي دهد كه شهر تهران با كسب 
امتياز 4/7از 10، رتبه 155 جهان در ميان 186شــهر 
بزرگ جهان را كســب كرده و به عنوان شهري ناشاد 
همتراز شهرهايي مانند باماكو )مالي( و اسکندريه )مصر( 
قرار گرفته است. حاال كه به 2سال گذشته، يعني از زمان 
ورود كرونا به كشور و اتفاقاتي كه اين ويروس رقم زده 
نگاه مي كنيم، مي بينم كه ايــن رتبه چندان هم بيراه 

نيســت. قرنطينه و كاهش رفت وآمدها، كنسل شدن 
مهماني ها و مسافرت ها و دوري آدم ها از هم، تأثيرات 
رواني زيادي مانند افسردگي را به همراه داشته و از دست 
دادن عزيزان و اعضاي خانواده به خاطر اين بيماري، غم 
و اندوه زيادي را به مردم تحميل كرده است. آنطور كه 
آمارهاي جهاني نشــان مي دهد، موارد جهاني ابتال به 
افسردگي و اضطراب در سال 2020 به دليل همه گيري 
كوويدـ19بيــش از يك چهــارم افزايــش داشــته؛ 
به طوري كه سال گذشته 53 مورد جديد ابتال به اختالل 
افســردگي حاد و 76ميليون مورد اضطــراب در دنيا 
گزارش شده اســت. آنطور كه روانشناسان مي گويند، 
افسردگي و غم ارتباط مستقيمي با استرس دارد و نحوه 

عملکرد مغز افراد را تغيير داده و مي تواند خطر ابتال به 
مشکالت مختلف جســمي را نيز افزايش دهد؛ مانند 
بيماري هاي قلبي، بيماري هاي خودايمني، سرطان، 
بيماري كليوي، چاقي و ديابت نوع2 و از دســت دادن 
حافظه كه زندگي را مختل مي كند. افسردگي همچنين 
يك عامل خطر مستقل براي سکته مغزي و زوال عقل 
نيز محسوب مي شــود. امروز روز جهاني سالمت روان 
است. مي توان اميدوار بود حاال كه به لطف علم پزشکي و 
واكسيناسيون همگاني، كم كم داريم به زندگي عادي 
بازمي گرديم و تأثيرات كرونا بر اموراتمان كمتر شده، از 
شر افســردگي و اندوه هم رها شــويم و شهري شاد با 

مردماني خوشحال داشته باشيم.

در آرزوی شهری شاد

به طور حتم مي پذيريم كه چنانچه آشپز هنرش را داشته سامان رضايي اگر با مالك هاي اطالق اثر هنري به يك پديده آشنا باشيم 
باشد بي شك طراحی غذای دستپختش مي تواند به عنوان يك اثر هنري بررسي 
شود. بر همين اساس رستوران هاي دنيا هم با مالك هاي فن و هنر آشپزي و چندين 
مالك ديگر مورد داوري قرار مي گيرند. جالب اينکه امســال اســکار آشپزي به 
رستوراني دانماركي و سرآشپزش رسيد. هر ساله افزون بر رتبه بندي مشهور ميشلن 
 كه فرانسوي ها پرچمدار داوري آن هستند يك داوري هم توسط شركت انگليسي
 William Reed Business Media انجــام و در مجله انگليســي رســتوران

 )Noma( »منتشر مي شود. در سال جاري ميالدي رستوران »نوما )Res taurant(
در كپنهاگ توانست براي پنجمين بار، در رده بندي 50 رستوران برتر جهان، عنوان 
بهترين رستوران را به دســت آورد. اين رســتوران دانماركي پيش از اين نيز در 
سال هاي 2010، 2011، 2012 و 2014 ميالدي صاحب اين عنوان شده بود. سال 
2020ميالدي به دليل شيوع كرونا رتبه بندي رستوران ها انجام نشد، اما سال پيش 
از آن رستوران اسپانيايي El Bulli به عنوان بهترين رستوران دنيا انتخاب شده بود. 
اين رستوران واقع در كاتالونيا با سرآشپز معروفش »فران آدريا« پيش از اين 5 بار 
صاحب عنوان بهترين رســتوران جهان شده بود. به گزارش ســي ان ان، داور ها 
رستوران »نوما« را به دليل دو ويژگي مهم به عنوان بهترين رستوران سال برگزيدند: 
غذاهاي مبتکرانه و استفاده از مواداوليه منحصربه فرد. به گفته داور ها، مشتري هاي 
اين رستوران هر بار با غذايي جديد و مبتکرانه در اين رستوران مواجه مي شدند و رنه 
ردزپي، سرآشپز ماهر آن و تيمش پيوسته در جست وجوي مواد غذايي بهتر و حتي 
غيرقابــل پيش بيني و تبديل آن به غذاهايي زيبا هســتند. فهرســت ســاالنه 
»50 رستوران برتر جهان« پس از رأي دهي داوران يك آكادمي به همين عنوان تهيه 
مي شود كه گروهي متشکل از بيش از 1000 داور از سرآشپزها و منتقدان غذا گرفته 

تا رستوران داران و متخصصان آشپزي بين المللي را شامل مي شود.

اسكار، بهترين رستوران دنيا 

ميليون
بررسی ها نشان می دهد 

تاكنون ۱۰ میلیون و 
۶۲۲هزار و ۱۱۰مشترك در 
كشور حداقل یك بار یا 

بیشتر مشمول قبض برق 
۱۰۰درصد رایگان شدند 
كه در این بین با توجه به 
درنظر گرفتن تفاوت در 

میزان جمعیت استان های 
مختلف، استان تهران 
بیشترین و استان ایالم 
كمترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.

10

ميليون
از تاریخ اول آبان ماه سال 
۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریورماه 

سال جاری ۱۵۲میلیون و 
۸۴۵ هزار و ۷۶۱ قبض 
برق در كل كشور صادر 
شده است كه از این 

میزان قبض ۱۱میلیون و 
۳۸۵ هزار و ۹۳ مشترک 
بامصرف صفر بوده است.
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ميليون
طبق اعالم تعداد 

قبض هایی كه تخفیف 
صددرصدی برق امید 
را دریافت كرده اند، 

بین مشتركان شهری و 
روستایی به ۲۲میلیون 
و ۶۸۹ هزار و ۴۰۳مورد 

می رسد.
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شب های طاليی ايران
دارنده مــدال برنــز اميدهاي جهــان در  ادامه از 

سال2019، از معدود كشتي گيران تيم ايران صفحه اول
بود كه با قرعه بســيار سختي روبه رو شــده بود. ساروي پس از 
استراحت در دور نخســت، در دور دوم با يك كشتي منطقي و 
بدون ريسك برابر آرتور سارگســيان از روسيه با نتيجه 6 بر4 به 
پيروزي رســيد. قهرمان آسيا در ســال2020 براي رسيدن به 
مرحله نيمه نهايي، مقابل مليا از گرجستان قرار گرفت و موفق شد 
با نتيجه قاطع 9بريك حريفش را شکســت دهد. ساروي براي 
رسيدن به فينال با نتيجه 5 برصفر حريف ايتاليايي را از پيش رو 
برداشت و اولين فيناليست ايران در مسابقات جهاني نروژ2021 
شد. ساروي در كشتي فينال مقابل الکس زوك از مجارستان قرار 
گرفت و در 6 دقيقه مبارزه، موفق شد با نتيجه 3بريك حريف را 
شکســت دهد و به مدال طالي جهان برســد. با طاليي شدن 
ساروي، طلسم 7 ســال دوري فرنگي كاران ايران از مدال طالي 
مسابقات جهاني شکسته شــد. تا ديروز حميد سوريان آخرين 
طاليي كشــتي ايران در مســابقات جهاني به حساب مي آمد، 

فرنگي كاري كه در سال2014 طاليي شد.

اولين طالي فوق سنگين
دقايقي پس از طلسم شکني ســاروي، نوبت به علي اكبر يوسفي 
رسيد تا اولين طالي تاريخ كشتي فرنگي ايران در فوق سنگين 
را كســب كند، كشــتي گيري كه اصال قرار نبود به رقابت هاي 
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 علي اكبر يوســفي را جايگزيــن ميرزازاده 
كرد. علي اكبر يوســفي ملي پوش ايران در 130 كيلوگرم پس از 
استراحت در دور نخســت، در دور دوم با نتيجه 6بريك مقابل 
اواساپيان از ارمنستان به برتري رسيد و راهي دور بعد شد. او در 
كشتي دومش اسکار مارويك از كشور ميزبان را با نتيجه 2بريك 
شکست داد و به نيمه نهايي رســيد. دارنده مدال هاي طال و برنز 
اميدهاي جهان براي رسيدن به فينال، مقابل ياسمانی فرناندز از 
شيلی قرار گرفت و اين كشتي گير تنومند و سرسخت را با نتيجه 
2بريك شکســت داد. با اين اتفاق يوســفي به اولين فيناليست 
كشتي فرنگي ايران در دسته فوق سنگين تبديل شد. تا پيش از 
اين تنها مدال ايــران در وزن 130 كيلوگرم، مدال برنزي بود كه 
توسط بشيرباباجان زاده در سال2011 به دست آمده بود. يوسفي 
كه با شايستگي به فينال رســيده بود، در ديدار نهايي، زورابی 
گدخاری، دارنده مدال برنز اروپا از روسيه را با يك نمايش بي نظير 
و با نتيجه 5 بر يك شکســت داد و به مدال ارزشمند طال رسيد. 
پيش از اين در كشتي آزاد و در دسته فوق سنگين، اميرحسين 
زارع مدال طال گرفت تا حاال 2 مدال طالي دسته هاي فوق سنگين 

در رشته هاي آزاد و فرنگي براي تيم ايران باشد.

خبر آخر
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دلربايي همه آن نيست که عاشق بکشند

خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش

گرينويچ

جهان روز

بازتاب گراني گوشت در آمريکا
فاكــس 32 رســانه  آمريکايــي طي 
گزارشي قيمت برخي از انواع گوشت را 
از سال2011 ميالدي تا به حال بررسي 
كرده و براي نمونه قيمت محصولي را 
كه در آگوست ســال2011، 4دالر و 
77ســنت بوده با قيمت 7دالري آن 
در اكتبر ســال جاري ميالدي مقايسه 
كرده است. همين مقايسه كافي بود تا 
فضاي مجازي شامل توييتر و فيسبوك 

آمريکايي ها 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 
ايراني هايي بود كه ساكن آمريکا هستند. آنها قيمت گوشت و تورم آن در آمريکا را با ايران مقايسه 

كرده بودند.

نفوذ کره  به ديکشنري آکسفورد
جهان مشغول ارسال و دريافت اخبار 
مربوط به ســريال جديد كــره اي بود 
كه حجم اينترنت برخي كشــور ها 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 كره اي وارد ديکشــنري 
مشهور اين دانشگاه شد. بي بي سي طي 

گزارشي علل ورود اين واژه هاي كره جنوبي به ديکشنري آكسفورد را بررسي كرده است. ازجمله 
علل اين موضوع افزايش عالقه جهانيان به فرهنگ مردمان كره جنوبي است؛ عالقه اي كه توليد 
فيلمي مانند »انگل« Parasite يا ساخت سريال Squid Game و افزايش طرفدار هاي گروه 
موسيقي بي تي اس در آن نقش داشته است. البته اينها فقط برخي از داليلي است كه در گزارش 

بي بي سي از آن يادشده است.

ارتباط سيگار با گارانتي گجت ها
در چند روز گذشته سايت هاي مرتبط 
با گجت ها و تکنولوژي هاي روز مطلبي 
را به عنــوان خبر منتشــر كرده اند كه 
آنچنان تازگي ندارد و پيشــينه آن به 
اكتبر سال2009 ميالدي بازمي گردد. 
آنها طي اين خبر يادآور مي شــوند كه 
شــركت اپل اعالم كــرده چنانچه در 
نزديکي محصوالتش دود سيگار باشد 
گارانتي آنها باطل مي شــود. واقعيت 

موضوع اين اســت كه مطابق قوانين آمريکا چنانچه محصولي حاوي مواد سمي باشد شركت 
توليدكننده مي تواند به علت وجود ســم از عمل به تعهداتش در گارانتي محصول سر باز بزند. 
شركت اپل هم با استفاده از اين واقعيت كه نيکوتين به عنوان سم شناخته مي شود از سال2009 
ميالدي تا به حال بسياري از محصوالت را به دليل وجود ذرات نيکوتين در تراشه هاي آنها مشمول 

گارانتي ندانسته است.

 آشپزی ايرانی؛ آشپزی سالمت 

ايرانيان از قديم مراقب بودند  چه غذايي را با چه غذايي ميل سينا قنبرپور 
نکنند يا چه خوراكي  را با خوراكي ديگري كه سازگار نيست 
نخورند. حتماً در باب اينکه طبع اين غــذا يا اين خوراكي 
چيســت شــنيده ايد؛ طبع ســرد و طبع گرم. در آشپزي، 
دستورپخت ها چنين بوده كه بتوانند با تركيبي از خوراكي ها 
متضاد اثر آنها را خنثي كنند. اين فارغ از آن دستورالعملي 
است كه به ما ياد داده اند »خربزه و عسل را با هم نخوريم چون 
در معده مان سنگ مي شود و مي ميريم«. مثالً توصيه مي شود 
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 
خوراكي ها ضمن تأمين نياز بــدن از صرف غذاهايي كه به 
تنهايي معده و سيستم گوارش را به هم مي زدند جلوگيري 
مي شده است. از سوي ديگر آشــپزي امري سهل و ممتنع 
است و نمي توان به سادگي آن را انجام داد، در عين حال كه 
مي توان به ســادگي با مواد خوراكي موجود در خانه غذايي 
فراهم كرد. عنصر بسيار مهم در آشپزي ايراني »صبوري« 
است. شما براي آنکه خورش هاي خوشمزه تري طبخ كني 
بايد بتواني آنها را خوب جابيندازي؛ بنابراين ممکن اســت 
حدود 6-5 ساعت پاي گاز رژه بروي تا بتواني خورش سبزي 
)قورمه ســبزي( را خوب از آب درآوري. طبيعتاً اگر غروبي 
خسته و كوفته از سركار برگردي، نمي شود چنين خورشي را 
بار گذاشت. عجله در هر كاري موجب خرابکاري مي شود؛ 
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 دست آيد؛ مثاًل 

يك خوراكي طبيعتش به گونه اي است كه 
نبايد زياد حرارت ببيند، يك خوراكي 

بايد در طول زمان بپزد. اين روزها با 
تغييرات اجتماعي، اقتصادي و 

تبديل خانواده هاي قديمي به 
خانواده هــاي جديد، وضع 
زندگي تغيير كرده و به تبع 
آن مدل آشــپزي ها هم 
تغيير كرده است. كمتر 
كســي در آشــپزخانه 
مي تواند زمان صرف كند 
زيرا عموما ما مشغول كار 
هســتيم و طبخ خورشي 
كــه 6-5 ســاعت وقت 

مناســب براي آماده شدن 

مي خواهد از دست فردي كه از صبح تا غروب سر كار است 
برنمي آيد. بنابراين همه  چيز به سمت آن رفته كه اگر هم قرار 
است در آشپزخانه چيزي را طبخ كنيم به سرعت آماده شود؛ 
پس يا مي شود همين غذاهايي كه اســمش را گذاشته ايم 
»فســت فود« و آماده و نيمه آماده مي خريمــش يا آنقدر 
عجله عجله پاي گاز و توي آشــپزخانه مي خواهيم غذايي 
درســت كنيم كه اساســاً ديگر به ســالمت و طبع آنچه 
مي خوريم فکر نمي كنيم. همين ســبب شــده شاهد بروز 
بسياري از بيماري هاي گوارشــي و آثار غذاهاي نامناسب 
باشيم. طبيعي است كه اقتصاد وقتي اولويت مي يابد بسياري 
از مولفه هاي يك زندگي باكيفيت را ممکن است قرباني كند. 
همين كه ما براي هم وقت نمي گذاريــم و كمتر گفت وگو 
مي كنيم يکــي از آثار زندگي جديدي اســت كــه در آن 
هزينه هاي خانوار باالســت. جداي از اين، مســئوليت هاي 
اجتماعي و اقتصادي گاه ممکن است كه حضور افراد خانواده 
را در خانه كم رنگ كند اما قطعاً مي توان با برنامه ريزي شرايط 
بهتري رقم زد. اين برنامه ريزي و صرف زمان براي آشپزي 
بهتر و با كيفيت تر موجب مي شــود در دهه هاي پيش روي 
زندگي مان كمتر نياز به پزشك و دوا و درمان داشته باشيم. 
حاال خود دانيد. يك آشپزي برنامه ريزي شده و صرف زمان 
براي آشــپزي بهتر از صرف هر روزه فست فودها و غذاهاي 
آماده بيرون است كه از كيفيت مواداوليه آن بي اطالعيم يا 

برچگونه پخته شدنش نظارتي نکرده ايم.

لقمه

مرگ در پياده رو
امروز مصادف با دهم اكتبر »روز جهاني 
بي خانمان« اســت. بي خانمان يا به 
قول ما ايراني ها كارتن خواب كســي 
است كه سقفش آســمان و فرشش 
زميــن اســت. بــراي ما آســمان و 
زميــن 2جــزء از طبيعت هســتند 
كــه در طبيعت گردي هــاي خــود 
حســابي از وجود آنها لذت مي بريم. 
با هر كدام شان ســلفي هاي آنچناني 
مي گيريم و در اينستاگرام منتشرش 
مي كنيم. براي كارتن خواب اما آسمان 
جايي اســت كه از آن فقط مصيبت 
مي بــارد و از زميــن فقط ســرما و 
جانورهاي موذي. هــر بار كه با بارش 
برف عکــس مي گيريم، كارتن خوابي 
از ما مي پرسد: برف دوست داري؟ بايد 
يك بار روي زمين برف گرفته بخوابي 
تا بفهمي چقدر مي تواند بي رحم باشد. 
برگ هاي رنگارنگ پاييــزي براي ما 
زيبا هســتند براي آنها اما كافي است 
چندتايي شــان زير كارتــن يا پتوي 
بي خانماني باشد، تا صبح خش خش 
برگ ها هرچه حس زيباشناسي داشته 

باشي را از ميان خواهد برد. 
اليــور مورفــي، خبرنــگار رســانه 
بريتانيايي مترو گــزارش بلند بااليي 
دربــاره بي خانمان هاي انگلســتان 
تهيه كرده اســت. او بــا تيتر »مرگ 
در پيــاده رو« در ابتداي گزارش  خود 
يك جمله از بي خانمان محله شــان 
نقل مي كند. جان اســکات رنچ يکي 
از بي خانمان هاي محله آنها به مورفي 
گفته بــود: »اگر در پيــاده رو بميرم 
حتما مشيت الهي بوده است«. اليور 
مورفي مي گويد: »در طــول هفته با 
رنچ زياد حرف مي زدم، اما اين جمله او 
آخرين جمله اش پيش از آن زمستان 
سرد بود. مشــيت الهي او را نکشت، 
من نبايد هر روز بي تفــاوت از كنار او 

مي گذشتم.«
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جاده چالوس یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری استان البرز 
است؛ جاده ای با بیش از 80سال قدمت که حتی برخی معتقدند جزو 
4جاده زیبای دنیا به شــمار می رود. این جاده کــه تداعی کننده 
خاطرات بسیاری برای ماست، شاید از معدود مسیرهای جاده ای 
کشور باشد که عبور از آن، تنها بهانه رسیدن به مقصد گردشگری 
نیست، بلکه جاده چالوس با چشم اندازهای بکر و چهارفصل، وجود 
رودخانه ها و چشمه های آب شیرین و آب معدنی، غارها، آبشارها و 
کوه های بلند و مرتفع، روســتاهای تاریخی و گردشگری، پیست 
اسکی دیزین و صدها جاذبه گردشگری و تفریحی دیگر، گردشگران 
بسیاری را به سوی خود جذب می کند و تا پیش از همه گیری ویروس 
کرونا، ساالنه حدود 13میلیون جهانگرد و گـردشگر داخلی از این 
جـــاده بازدید می کردند. اما این جاده خاطره انگیز عالوه بر همه 
زیبایی هایی که دارد، با معضالت بسیاری نیز دست به گریبان است؛ 
معضالتی مانند ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم جاده و روخانه، 
تصرف اراضی ملی و رشد قارچ گونه رستوران هایی که بدون مجوز 

درحریم جاده فعالیت می کنند.
 ورود فاضالب این رستوران ها به رودخانه کرج، ترافیک همیشگی 
و یک طرفه شدن گاه و بی گاه جاده چالوس که ساکنان بومی باید 
عواقب آن را به جان بخرند تا مسافران با آرامش خیال به سفرشان 
برسند، ازجمله مشکالتی است که بی توجهی به آنها نتیجه ای جز 

فرسودگی این سرمایه ملی دربر ندارد.

راهکارهاییبرایکاهشترافیک
درحال حاضر تردد زیادی از محور کرج  چالوس انجام می شــود، 
به طوری که در روزهای تعطیل شاهد ترافیک سنگین خودروها نیز 
بوده ایم؛ موضوعی که درکنار یک طرفه شدن این مسیر، مشکالت 
عدیده ای را برای ســاکنان بومی این منطقه، مســافران عبوری و 

گردشگران ایجاد می کند.
با توجه به این موضوع یک کارشــناس حوزه شهرسازی در البرز، 
تکمیل طرح ادامه اتوبان شــهید همت و همچنیــن بهره برداری 
کامل از آزادراه تهران - شــمال را در کاهش ترافیک جاده چالوس 
مهم می داند و می گوید: این مســیرها تردد مسافران تهرانی برای 
رسیدن به استان های شمالی کشــور را بهبود و تسریع می بخشد، 
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 می شود، درحالی که جاده چالوس گنجایش این میزان 
تردد را ندارد.»مسعود حیدرنیا« می افزاید: درصورت افزایش حجم 
ترافیک دراین محور، تنها راه چاره 4خطه کردن مسیر از محدوده 
شهرســتانک تا تونل کندوان خواهد بود که بی شــک تحقق این 
موضوع، عالوه بر کنترل و کاهــش ترافیک، افزایش ضریب ایمنی 

سفر و همچنین کاهش سوخت را به همراه دارد.

آلودگیهایزیستمحیطی،بالیجانجادهچالوس
ازسوی دیگر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گسترش 
بی رویه رستوران ها و مراکز تفریحی را دلیل اصلی آلودگی رودخانه 
کرج و جاده چالوس می داند و به خبرنگارهمشهری می گوید: این 

واحدها با تولید بی رویه پسماند و ورود فاضالب هایشان به رودخانه، 
نقش مهمی در آلوده کردن محیط زیســت منطقه دارند. از طرفی 
بسیاری از این رســتوران ها بدون مجوز فعالیت می کنند و درواقع 

اراضی ملی را تصرف کرده اند.
»فردین حکیمی« می افزاید: ساخت ویال در حریم رودخانه از دیگر 
معضالتی است که با آن روبه رو هســتیم. تراکم ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه و دسترسی نداشتن به حاشیه 
رودخانه، نظارت و پایش کارشناسان محیط زیست را دچار مشکل 
کرده است. آب آلوده نه تنها به حوزه زیست انسانی آسیب می رساند، 
بلکه خطری برای آبزیان و ماهیان به حســاب می آید. این موضوع 
همچنین به دغدغه ای جدی برای پرورش دهندگان ماهی در البرز، 
که از آب رودخانه کرج حوضچه های خــود را پر می کنند، تبدیل 

شده است.
وی ادامه می دهد: هریک از واحدهای خدماتی موجود دراین مسیر، 
براساس نوع فعالیت خود، فاضالب تولید می کنند و به دلیل اینکه 
امکان ایجاد ســامانه های کنترلی فاضالب ازسوی همه واحدهای 
مسکونی و خدماتی وجود ندارد، بهترین راهکار راه اندازی سامانه 
تصفیه فاضالب مرکزی براســاس شــرایط توپوگرافی منطقه و 
شــاخص های جمعیتی اســت. البته ایجاد تصفیه خانه در تعداد 
محدودی از روستاهای این منطقه، مانند »سرودار« و »پورکان« 

انجام شده است.

ضرورتساماندهیرستورانها
حکیمی درباره ضرورت ساماندهی رستوران های حریم جاده چالوس 

نیز می گوید: تاکنون موضوع ساماندهی و جابه جایی این واحدها 
بارها مطرح شده، اما هنوز تغییر محسوســی دراین زمینه ایجاد 
نشده اســت، چراکه رفع این معضل نیازمند همکاری سازمان ها و 

دستگاه های مختلف است.
وی می افزاید: ما براســاس اختیاراتی که داریم، در حوزه زیســت 
محیطی می توانیم با متخلفان برخورد کنیم، اما در سایر موارد مانند 
ساخت  وســاز در حریم رودخانه، که امکان برخورد برای ما وجود 
ندارد، به سازمان های مســئول اطالع و موضوع را برای بررسی به 
دستگاه های متولی ارجاع می دهیم. البته هرسال شاهد آزادسازی 

بخشی از اراضی تصرف  شده دراین جاده هستیم.

لزومثبتملیجادهچالوس
همه دغدغه های مطرح شــده پیرامون وضعیت جــاده چالوس 
درحالی است که یکی از طرح هایی که درچند سال اخیر مطرح شده 
و هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده، ثبت ملی جاده چالوس است. 
بسیاری از مردم و مسئوالن البرز، اهمیت ملی و کالن این جاده را 
مهم ترین دلیل برای ثبت ملی جاده چالوس می دانند و منتظر تحقق 

آن هستند.
براین اساس مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
البرز از تهیه برنامه جامع و پیگیــری ثبت ملی جاده چالوس خبر 
می دهد و به خبرنگارهمشهری می گوید: مناظر طبیعی، روستاها ی 
دارای بافــت تاریخی، معمــار ی ادوار مختلــف، غذا ها ی محلی، 
رود خانه کرج، سد امیرکبیر، تونل های متعدد، پل ها و ابنیه تاریخی، 
پیست اسکی، باغ ها و تأسیسات گردشــگر ی در طول مسیر  یکی 

از شــگفت انگیز تر ین جاده هــای ایران و  حتی جهــان را به وجود 
آورده اســت، به گونه ا ی که ساالنه گردشــگر ان داخلی و خارجی 

بسیار ی از این مسیر باز دید می کنند.
»فریدون محمدی« می افزاید: ثبت این اثر در فهرســت آثار ملی 
عالوه بر اینکه بر ارزش آن می ا فزاید، زمینه الزم برا ی معرفی بهتر، 

ساماندهی و ایجاد تأسیسات گردشگر ی مناسب را فراهم می آورد.

مقصدیبرایگردشگری
وی اظهار می کند: با توجه به اینکه جاده کن مسیر اصلی دسترسی 
به شمال کشور است، جاده چالوس دیگر به عنوان جاده تردد حساب 
نمی شود، بلکه یک مقصد گردشگری است. بنابراین نخستین اقدام 
ما برای این مقصد گردشگری، ثبت ملی آن اســت تا از تخریب و 
تعرض به آن جلوگیری شــود. درصورت ثبت ملی جاده چالوس، 
مقرراتی برای آن وضع می شود و فعالیت ها دراین جاده سروسامان 

مشخصی می گیرد.
محمدی ادامه می دهد: البته براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، 
هرگونه ساخت وساز 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 می کند در کدام بخش از 
جاده می توان ساخت وساز انجام داد. درحال حاضر منتظر پایان این 

مطالعات هستیم تا بتوانیم براساس آن برنامه هایمان را اجرا کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگــی البرز همچنین با تأکید بر ســاماندهی 
رســتوران ها و آش کده های جاده چالوس، اضافه می کند: یکی از 

برنامه های مدنظر، استانداردسازی و درجه بندی این مراکز است. 
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 ماسوله ای

در پای الوند
همشهریوضعیتمهاجرپذیری

در8استانوآسیبهایسرعتگرفتناین
رونددرسالهایاخیررابررسیکردهاست

ترافیک، افزایش رستوران ها و ساخت وسازهای غیرمجاز    
از مهم ترین چالش های جاده چالوس  است



براساس اعالم مسئوالن، در ماه های اخیر سرقت کابل برق و سامانه های روشنایی از جاده های آذربایجان غربی افزایش یافته است

 اگــر اهــل ســفر شــبانه در جاده هــای 
آذربایجان غربی باشید یا کارتان به گونه ای 
باشد که باید شب را در جاده رانندگی کنید، 
تاریکی های متعدد حتی در جاده های اصلی این استان 
شما را غافلگیر خواهد کرد. هرچند روشنایی همه جاده ها 
و محورهای مواصالتی امری ممکن نیست، اما شهروندان 
و راننده ها انتظــار دارند حداقــل در جاده های اصلی و 
محورهای پرتردد استان روشــنایی کافی وجود داشته 
باشــد. تاریکی در جاده های آذربایجان غربی، به ویژه در 
ماه های گذشته، بیشتر شــده و رانندگان در مسیرهای 
منتهی به مرکز استان و نقاط کوهستانی به خوبی ناپدید 
شدن کابل های برق و ســامانه های روشنایی را مشاهده 
می کنند؛ موضوعی که گفته می شــود دلیل اصلی آن، 
سرقت گسترده کابل های برق در جاده های استان است.

ماهانه 10 تا 20 مورد ســرقت کابل در جاده های استان 
گزارش می شود؛ موضوعی که در 2ماه گذشته بیشتر هم 
شده و با نزدیک شدن به فصل سرما و یخبندان و افزایش 
ساعت های تاریکی شبانه، بیش از پیش جان رانندگان و 

شهروندان را تهدید می کند.

تاریکی بخشی از محور تبریز -  ارومیه 
»افشین رعیتی« یکی از شــهروندان ارومیه ای است که 
هفته ای دوبــار برای امور بازرگانی بــه تبریز رفت و آمد 
می کند و از نبود روشــنایی در بخش هایی از این محور 
گله مند است. او می گوید: در گذشته بخش های 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 بخش هایی از جاده، احتمال بروز تصادف منجر 
به جرح و فوت زیاد است. وی ادامه می دهد: چند کیلومتر 
مانده به عوارضی شــهید کالنتری، مسجدی وجود دارد 
که مسافران برای دقایقی در کنار آن استراحت می کنند 
و نماز می خوانند و محل دور زدن خودروها هم هســت، 
اما دراین بخش هم روشــنایی وجود ندارد که بســیار 

خطرساز است.

مشکالت تردد در جاده  »بند« 
»احسان خانی« از دیگر شــهروندان ارومیه ای است که 
نبود روشنایی در قســمتی از جاده روســتای »بند« را 
زمینه ساز بروز مشکالتی برای مســافران و گردشگران 
می داند و می گوید: پس از خروج از این روســتا به سمت 
سدهای اطراف ارومیه جاده کم عرض و تاریک می شود که 
برای یک راننده معمولی، حرکت دراین جاده دشوار است.

وی اظهار می کند: البته در قســمت هایی از مسیر حذف 
کابل های برق و سامانه های روشنایی مشخص است که 
گفته می شود کار سارقان است، اما مدتی  می شود که با 
وجود حذف کابل ها،عملیات ترمیم آنها انجام نشده است.

تحمیل خسارت های سنگین به زیرساخت های جاده ای
»ســعید لطفی« از پیمانــکاران حوزه جاده ای اســتان با 
بیان اینکه نصب سامانه های روشــنایی در جاده ها، به ویژه 
جاده های کوهستانی، مشکالت ویژه خود را دارد، می گوید: 
سارقان با بریدن کابل های برق خسارتی چند صد میلیونی 
وارد می کنند، اما بهره ای که خودشــان می برند یک صدم 

خسارت وارده هم نیست. وی عنوان می کند: از هر تن کابل 
مسی روکش دار مقدار کمی مس ســوخته شده به دست 
می آید که ارزش چندانی نــدارد و از طرفی خطرات جانی 
زیادی ازجمله ســقوط از ارتفاع و برق گرفتگی، سارقان را 
تهدید می کند. مهم تر از همه اینکه، تأمین مجدد روشنایی 
جاده زمان بر و امری دشــوار بوده و ممکن است جان ده ها 
نفر بــرای تأمین روشــنایی مجدد به خطــر بیفتد. لطفی 
اضافه می کند: برخی از ســارقان حرفه ای در زمان قطع از 
پیش اعالم شده برق، اقدام به ســرقت کابل ها و تجهیزات 
مرتبط می کنند. با توجه به این موضوع، پیشنهادهایی به 
مسئوالن مربوط ارائه کرده ایم که امیدواریم با اجرایی شدن 
آنها، خســارت های وارده دراین بخش تا حد قابل توجهی 

کاهش یابد.

هزینه سنگین تأمین روشنایی جاده ها
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی با 
بیان اینکه ایجاد روشنایی در جاده ها و محورهای مواصالتی 
هزینه سنگینی به این اداره کل تحمیل می کند، می گوید: 

تالش می کنیم از ظرفیت های موجود برای تأمین هرچه 
بیشتر روشنایی جاده ها استفاده کنیم، اما در برخی محورها 
تنها وظیفه روشــنایی تقاطع ها و محورهای حادثه خیز را 
برعهده داریم. »ارسالن شکری« ادامه می دهد: حدود 150 
کیلومتر روشــنایی در جاده های استان، هم در محورهای 
اصلی و هم محورهای فرعی، وجــود دارد که نگهداری از 
آنها برعهده اداره کل راهداری است. وی با اشاره به افزایش 
ســرقت کابل های برق در جاده های استان و ایجاد نواقص 
متعدد در ســامانه های روشــنایی، عنوان می کند: از یک 
ماه گذشــته پیمانکار جدیدی دراین حوزه برسر کار آمده 
و معایب روشــنایی جاده ها را رفع می کند. شکری تأکید 
می کند: با توجه به سرقت کابل ها و تاریکی جاده ها، تالش 
کرده ایم عالئم و تابلوهای راهنما به صورت کافی نصب شود. 
براین اساس رانندگان باید هنگام رانندگی در شب، به عالئم 
و خط کشی ها توجه بیشتری داشته باشند. وی می افزاید: 
به دالیل مختلف، سرقت کابل از جاده های استان افزایش 
فراوانی یافته و تا زمان رفع این مشــکل که زمان بر خواهد 
بود،  خاموشی در جاده ها وجود دارد . شکری اظهار می کند: 
موضوع سرقت کابل های برق از جاده ها به نیروی انتظامی 
منعکس شــده و آنان نیز به صورت ویژه، برخــورد با  این 

موضوع را در دستورکار قرار داده اند.

انجام اقدام های انتظامی
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مقابله با 
سرقت، ازجمله اولویت های پنج گانه نیروی انتظامی است، 
می گوید: قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت در استان فعال 
است و متأسفانه در برخی مناطق سریالی شدن سرقت 
کابل های برق و مخابرات وجود دارد. »مسعود خرم نیا« 
ادامه می دهد: با توجه به بروز ضررهای ناشی از تخریب 
شبکه و اخالل در خدمات رســانی به مشترکان، موضوع  
سرقت کابل های برق  به صورت ویژه در دستورکار مأموران 
فرماندهی انتظامی اســتان قرار دارد. بررسی های انجام 
شده نشان می دهد سارقان حرفه ای در سرقت کابل های 
برق نقش دارند. وی اضافه می کند: فرماندهی انتظامی 
استان اقدام به راه اندازی گشــت های شبانه در مناطقی 
که بیشترین سرقت ها رخ می دهد کرده است که با تشدید 
نظارت ها، شاهد روند کاهشی این سرقت ها خواهیم بود.

سارقانروشناییدرجادههایآذربایجانغربی

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

کام تشنه روستانشینان کویر
حدود 90درصد از منابع آبی روستاهای استان یزد به ویژه در تفت و مهریز، دچار خشکی یا کاهش شدید آب شده اند

راهآهنایالمدرایستگاهانتظار
اتصال ایالم به شبکه ریلی سراسری کشور در سال1392 تصویب 
شد، اما تاکنون فقط حدود 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

 با وجود اختراع وسایل حمل و نقل پیشرفته در قرن گذشته و حاضر، 
هنوز هم هیچ وسیله ای امکانات ترابری بیشتری نسبت به قطار برای 
انســان به ارمغان نیاورده اســت؛ موهبتی که با گذشت یک قرن از 
ورودش به ایران، هنوز به ایالم نرســیده ، اما در سفر اخیر رئیس جمهوری به این 

استان، امیدها به تکمیل این طرح مهم نیمه تمام زنده شده است.
زندگی بدون گردش چرخ های لکوموتیوی که به هر ایســتگاه نرســیده، سوت 
می کشد، برای ساکنان حاشیه ریل های قطار در شهرها یا روستاهایی که قطار از 
آنها عبور می کند عجیب به نظر می رسد، اما در استان کم برخوردار ایالم بهره مندی 

از امکانات حمل ونقل ریلی، رویایی است که هنوز محقق نشده است.

تصویب در دولت دهم
سال 1392 و در ماه های پایانی دولت دهم بود که ساخت راه آهن 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 اسالم آباد غرب می رفت و از کرمانشاه خط آهن ایالم را به 
شبکه سراسری کشور متصل می کرد، به زمین خورد؛ طرحی که قرار بود براساس 
تفاهم نامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و قرار گاه خاتم االنبیا)ص( به اجرا درآید، 

اما اعتبار الزم برای آن تأمین نشد.

پایان مطالعات کلی 
این درحالی بود که در سال1396، ازسوی مســئوالن استانداری ایالم اعالم شد 
مطالعات کلی طرح راه آهن ایالم انجام و نقشه اجرایی آن پس از گذشت ۴سال از 
کلنگ زنی، تهیه شده است. براین اساس درسال1396 ساخت راه آهن استان ایالم 

در فهرست 6طرح اولویت دار دولت دوازدهم قرارگرفت.
همان زمان ازسوی مسئوالن معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری ایالم اعالم 
شد که درصورت اختصاص اعتبار، ۴ تا 5سال دیگر، یعنی در سال 1۴00 یا 1۴01، 

ریل راه آهن از ایالم به اسالم آبادغرب می رسد.

پیشرفت 10درصدی
تا یک سال پیش، یعنی مهرماه 1399، تنها دســتاورد اجرای طرحی که عنوان 
»اولویت دار« را یدک می کشید، 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.
این درحالی بود که همه دست اندرکاران مربوط، دلیل کند پیش رفتن طرح را نبود 
اعتبارات موردنیاز و تأمین نشــدن فاینانس درنظر گرفته شده اعالم می کردند؛ 
موضوعی که گالیه های بسیاری را به ویژه ازسوی مردم ایالم به همراه داشت. آنان 
از مسئوالن انتظار داشتند که براساس وعده های پیشین، ساخت راه آهن ایالم از 
سرعت مطلوبی برخوردار شود، چراکه می تواند گره های بسیاری از زندگی و حتی 

معیشت آنان بگشاید.
با توجه به این موضوع، عملیات اجرایی این طرح در پاییز سال گذشــته به صورت 
ویدئوکنفرانسی آغاز شد و بررسی ها نشان می دهد درحال حاضر فقط 10درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

راه آهن؛ مطالبه مردم 
»عیسی شاهد« یکی از تجار ایالمی است که دراین باره می گوید: ساخت راه آهن 
و گسترش خطوط آن، برای توسعه استان به ویژه در بخش تجارت و ترابری کاال 
بسیار ضروری و اقدامی راهبردی اســت. ترابری امن و ارزان، بستر مناسب برای 

حضور سرمایه گذاران در استان را فراهم می کند. 
او ادامه می دهد: اگرچه برای اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور، بسیار دیر اقدام شده  
و بخشی از محرومیت های استان به دلیل نبود مسیرهای مواصالتی مناسب به ویژه 
در حوزه ریلی است، اما اکنون باید عقب ماندگی های گذشته را جبران کرد. دولت 
سیزدهم می تواند با سرعت دادن به اجرای این طرح، گام مهمی در مسیر توسعه 

همه جانبه ایالم بردارد.
»محمد بیرانی« یکی دیگر از شــهروندان ایالمی دراین زمینــه اظهار می کند: 
برخورداری از خطوط راه آهن و امکانات حمل ونقل ریلی، حق طبیعی مردم این 
استان است. سال هاست که مسئوالن در دولت های قبل به ما وعده بهره مندی از 

راه آهن می دهند، اما هنوز در حسرت شنیدن صدای سوت قطار مانده ایم.
او ادامه می دهد: بارها این موضوع را به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبه های مردم و 
اصناف مختلف استان، به گوش مسئوالن مختلف و ازجمله روسای جمهور گذشته 
رســانده ایم، اما آنچه نصیب مان شــد، فقط انتظار بود. اکنون از مسئوالن دولت 
سیزدهم انتظار داریم به این خواسته مردم ایالم جامه عمل بپوشانند و گام های 

اجرایی موثر برای به سرانجام رساندن این طرح بردارند. 

امید به تکمیل هرچه سریع تر
با وجود تصویب طرح ساخت راه آهن استان ایالم در دولت دهم و پیگیری های انجام 
شده در دولت های یازدهم و دوازدهم، اکنون اجرای این طرح به دولت سیزدهم 
رسیده است.  معاون عمرانی استاندار ایالم با تأکید براینکه تسریع در اتصال استان 
به شبکه ریلی کشور یکی از مهم ترین مطالبات مردم استان است، می گوید: توسعه 
ریلی یکی از مهم ترین طرح های عمرانی ایالم است که تسریع در روند اجرای آن، 
به ویژه با توجه به تردد باالی ســاالنه زائران عتبات عالیات و همچنین به منظور 

توسعه تجارت دراستان، بسیار ضروری است.
»احمد کریمی« ادامه می دهد: سال گذشــته 90میلیارد ریال برای تکمیل این 
طرح درنظر گرفته شد و در بودجه ســال جاری نیز ۷00میلیارد ریال دیگر برای 
ادامه اجرای آن اختصاص یافته و از محلی دیگر نیز بین هزارو500 تا 2هزار میلیارد 
ریال به پروژه اتصال راه آهن ایالم به شبکه ریلی سراسری از طریق استان کرمانشاه 

اختصاص یافته است.
وی اضافه می کند: در سفر اخیر رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به ایالم، این 
موضوع به عنوان یکی از مهم ترین مطالبه های مردم استان مطرح شد و امیدواریم 
با توجه به حمایت های مسئوالن ارشد کشور، هرچه سریع تر شاهد تکمیل ساخت 

راه آهن ایالم و بهره مندی مردم از آن باشیم.

ستاره حجتی
خبرنگار سمیه گالبگیریان

خبرنگار

ري
شه

هم
س: 

عک

ري
شه

هم
س: 

عک

 یزد از استان هایی به حســاب می آید که در 
زمینــه تأمین آب آشــامیدنی در شــرایط 
دشواری قرار دارد و باوجود تالش های صورت 
گرفته ازسوی مسئوالن استان به ویژه در سطح روستاها، 
همچنان آب رسانی به 330روســتا به صورت سیار انجام 
می شود و کام مردم روستانشــین کویر همچنان خشک 

است.
هرچند این شرایط برای مردم یزد چندان ناآشنا نیست، اما 
در سال های اخیر و به دنبال خشکسالی های پیایی و کاهش 
نزوالت جوی، وضعیت به مراتب نامطلوب تر شده اســت؛ 
موضوعی کــه شــرایطی را به وجود آورده تا بســیاری از 
روستانشینان مهاجرت به شهرها را انتخاب کنند، چراکه 
خشکسالی سبب شد مشاغل شان که عمدتاً کشاورزی و 

دامداری بود را از دست بدهند.
در اســتان یزد بخش قابل توجهی از روستاییان دسترسی 
مناسبی به آب آشــامیدنی بهداشــتی ندارند و حتی در 
روســتاهایی که لوله کشــی آب آشــامیدنی انجام شده ، 
آب جریــان نــدارد، چراکه منابــع آبی روســتاها درپی 
خشکسالی های پیاپی، خشک یا کم آب شده است و منبع 

جدیدی برای آب رسانی به روستاها وجود ندارد.
در چنین شــرایطی حفر چاه های غیرمجاز در روستاهای 
استان افزایش یافته است؛ چاه هایی که اگرچه آب آنها برای 
آشامیدن مناسب نیست، اما برای روستاییان 
آخرین راهکار برای مانــدن و تن ندادن به 

مهاجرت محسوب می شود.

دلیل اصلی مهاجرت از روستاهای یزد
یک شهروند یزدی که مدتی است از روستایی در شهرستان 
تفت به مرکزاســتان مهاجــرت کرده اســت، دراین باره 
می گوید: مردم بسیاری از روســتاها به اجرای لوله کشی 
آب آشامیدنی دل بستند و امیدوار شــدند از آب سالم و 
بهداشتی بهره مند می شــوند، غافل از اینکه خشکسالی  
همه اقدام های انجام شده دراین زمینه را بی فایده می کند، 
چراکه لوله کشی انجام شده اســت، اما آبی درآن جریان 

ندارد. 
»ســیدمصطفی میرجلیلی« می افزاید: درحال حاضر در 
روزهایی که به روســتا می رویم، با خود آب آشــامیدنی 
به همراه می بریم تا نیاز خود و البته والدین مان 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 می دهد: باوجود اینکه برخی با ویالسازی و ایجاد 
استخر، از آب آشــامیدنی برای آبیاری استفاده می کنند، 
اما این دلیل نمی شــود که جریان آب خانه های روستایی 

قطع شود.
میرجلیلی از مشــکالت موجود در زمینه آب رسانی سیار 

به روســتاها نیــز انتقــاد می کند و 
می گوید: هم تعــداد تانکرها و هم 
نوبت های آب رســانی باید افزایش 
یابد. روستاییان نباید برای تأمین 

آب آشــامیدنی خــود در مضیقه 
قرارگیرند. 

کم آبی شــدید در روستاهای 
مهریز و تفت

معاون بهره  برداری و توســعه آب 
شرکت آب و فاضالب استان یزد 

دراین باره می گوید: امسال 

با توجه به اینکه نزوالت جوی استان حدود 60 تا ۷0درصد 
کاهش یافته است، بیشتر روستاها به ویژه در شهرستان های 

مهریز و تفت، دچار کمبود آب شده اند.
»جالل علمدار« می افزاید: برای تأمین آب همه روستاهای 
استان حدود 329حلقه چاه، ۴2قنات و 31چشمه وجود 
دارد که حدود 3۴درصد از این منابع آبی در شهرستان تفت 
قرار دارند که با توجه به خشکســالی های اخیر، همه آنها 

خشک یا کم آب شده اند.
وی اظهار می کند: به طورکلی بیــش از 90درصد از منابع 
آبی روستاهای استان دچار خشکی یا کمبود آب شده اند. 
براین اساس درحال حاضر شاهد کمبود شدید آب قنوات 
و چشمه ها در روستاهای اســتان هستیم. چاه ها نیز دیگر 
جوابگوی نیازها نیستند، چراکه سطح آب های زیرزمینی 
پایین تر رفته است و بیشــتر آنها، به ویژه در مناطق تفت و 

مهریز، حتی دچار خشکی شده اند.
به گفته علمدار، چاه ها در همه  مناطق اســتان تحت تأثیر 
خشکســالی قرارگرفته اســت. به عنوان مثال روســتای 
»اکرم آباد« در حاشیه شهر یزد هم دچار خشکسالی شده 
و سطح آب منابع آن پایین آمده، اما خشکسالی در مناطق 
»ده باال« و »طزرجان« در شهرستان تفت اثر بیشتری برجا 

گذاشته است.

راه اندازی مجتمع های آب رسانی
این مسئول با بیان اینکه در استان یزد حدود هزار روستا 
زیرپوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب قرار دارند و 
خدمات آب رســانی در آنها انجام می شود، می گوید: 
لوله کشی آب آشــامیدنی در بسیاری از این روستاها 
انجام شده اســت، اما به دلیل خشکسالی، جریان آب 
به صورت محدود و جیره بنــدی درآن جریان دارد. 
شرایط به گونه ای است که حتی ازمیان روستاهایی 

که از لوله کشــی آب آشــامیدنی هم بهره مند شده اند، به 
330روستا به ویژه در شهرستان های تفت، مهریز و اردکان 

به صورت سیار آب رسانی انجام می شود.
علمــدار می افزاید: براین اســاس راهکاری کــه در چند 
سال گذشــته مدنظر قرارگرفته و بودجه به آن اختصاص 
داده شده، راه اندازی مجتمع های آب رسانی با حفرچاه در 
دشت و ساختن مخزن و شبکه برای مجموعه روستاهای 
هرمنطقه اســت. درحال حاضر 30مجتمع آب رســانی 
دراســتان وجود دارد که هر مجتمع آب رســانی بیش از 

30روستا را زیرپوشش قرار می دهد.
وی ادامه می دهد: درحال حاضر برای هر روســتا با توجه 
به جمعیــت آن، تعداد مخــازن متفاوتــی درنظر گرفته 
شــده و نمی توان به صورت دقیق اعالم کرد چند مخزن 
دیگر برای تأمین آب آشامیدنی روستاییان نیاز است، اما 
براساس برآورد مصرف 11۷هزارمشــترک روستایی، به 

69هزارمترمکعب مخزن دیگر نیاز است.

طرح های در دست اجرا
معاون بهره  برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
استان یزد عنوان می کند: در ســال جاری اعتبار موردنیاز 
برای اجرای 83پروژه روستایی درقالب ۷طرح عمرانی با 
موضوع هایی مانند تعمیر و نگهداری، آب رســانی سیار، 
تکمیل و ســاخت مخزن ذخیره آب، بازســازی و توسعه 
شبکه ها و خطوط انتقال، تأمین شده است. علمدار درباره 
روش های آب رسانی سیار به روستاهای استان نیز می گوید: 
این اقدام به 2شکل انجام می شود؛ یا آب مخازن به داخل 
شبکه تزریق می شود یا تانکرهای سیار، آب را درون مخازن 
ثابت که در روستاها جانمایی شده است، تخلیه و اهالی از 

این محل ها آب موردنیاز خود را برداشت می کنند.

کاهش بی سابقه منابع آبی روستاها

مدیر بهره برداری و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب اســتان یزد می گوید: درحال حاضر 

۴50تانکر ویژه در روستا های استان نصب شــده و آب رسانی به حدود 330روستا  به صورت 

روزانه انجام می شود. »سیاوش پاکدل« با اشاره به کاهش بیش از 90درصدی منابع آبی در 

روستا های یزد در ســال جاری، می افزاید: این آمار در طول دوره 30ساله خشکسالی استان 

بی نظیر است. براین اساس به دلیل از دست رفتن منابع آبی ناشی از کم بارشی، چاره ای جز 

آب رسانی سیار نداریم، اما در تالش هستیم با افزایش ناوگان، آب رسانی سیار را برای گذر از 

بحران تقویت کنیم. وی همچنین با بیان اینکه امسال با خشکسالی بی سابقه ای به ویژه در 

مناطق روستایی شهرستان های تفت و مهریز مواجه هستیم، بهسازی و حفر چاه های جدید 

در مناطق روستایی را از اقدام های انجام شده ازسوی شرکت آب و فاضالب استان در ۴ماهه 

ابتدایی سال جاری عنوان می کند.
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 همشهری وضعیت مهاجرپذیری در 8 استان و آسیب های 
سرعت گرفتن این روند درسال های اخیر را بررسی کرده است

مهاجرت 
بدون توقف به قم

شــهر قم به واســطه 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 

نشان دهنده مهاجرت 68هزارنفر به قم و خروج 53هزارنفر از قم 
بوده که در سال1395 به 77هزارو 813 نفر مهاجر ورودی و 48هزارو 314نفر 
خروجی تغییر یافته است. بیشترین استان های 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 کرده اند. ازسوی دیگر از 48هزارو 314 نفری که از قم مهاجرت 
کرده اند، ســهم تهران 12هزارو 132نفر بوده است. اســتان اصفهان با 3هزارو 
934نفر، استان مرکزی با 3هزارو 521نفر و استان البرز با 2هزارو 233نفر، به 
ترتیب بیشترین استان های مهاجرپذیر از قم بوده اند. برخالف ترکیب جنسی 
مهاجران کشور، زنان بیشــتر از مردان به قم مهاجرت کرده اند. باالترین سهم 
مهاجران نیز متعلق به گروه های سنی 20 تا 24 و 25 تا 29سال است. بنابراین 
تحصیل و شــغل را می توان مهم ترین عامل مهاجرت به قم دانست. مهاجرت 
بی رویه و بدون برنامه ریــزی هدفمند چالش هایی را برای مدیریت شــهری و 
مسئوالن اســتان قم به وجود آورده اســت. بخش عمده ای از این مهاجران در 
حاشــیه شــهر قم زندگی می کنند و این موضوع منجر به شکل گیری پدیده 
حاشیه نشینی و بروز معضالت اجتماعی گســترده شده است. اکنون قم دارای 
16سکونت گاه غیررسمی در 20هزارو 165هکتار است که بیش از 163هزارنفر 
دراین سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند. بعضی از این سکونت گاه ها 
در خارج از محدوده شهری و با مسائل اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی فراوان 
ایجاد شده و سال هاست مسئوالن استان را درگیر جابه جایی این سکونت گاه ها 

کرده، اما نتیجه موثری به همراه نداشته است.

مهاجرت درون استانی در کرمانشاه
استان مرزی کرمانشاه از استان های 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 
بوده است. درحالی که آمارها نشــان می دهد استان های تهران، کردستان، البرز، 
همدان، ایالم، مرکزی، اصفهان و خوزستان عمده مقصد مهاجران کرمانشاهی 
بوده است، اما درسال های اخیر مهاجران زیادی از کردستان وارد کرمانشاه شده اند. 
درمجموع استان کرمانشاه از 14شهرســتان تشکیل شده که 10شهرستان آن 
مهاجرفرست و 4شهرستان نیز مهاجرپذیر هستند. براساس آمارها، ثالث باباجانی 
مهاجرپذیرترین شهرستان اســتان محسوب می شــود. دراین میان بیشترین 
حجم مهاجرت  به کرمانشاه درون اســتانی و از استان های اطراف، آن هم به دلیل 
همخوانی های قومی و فرهنگی بوده است. اینها درحالی است که بیشترین حجم 
مهاجرت دورن استانی به مقصد شهر کرمانشاه بوده است. درسال های اخیر تغییر 
نگرش به شغل کشاورزی و اختالف های خانوادگی از مهم ترین عوامل مهاجرت از 

روستا و شهرهای کوچک به کالنشهر کرمانشاه بوده است. 

افزایش حاشیه نشینی 
در هرمزگان 

براساس آمارهای ارائه شده ازسوی مسئوالن 
وزارت کشور، استان هرمزگان یکی از استان های 
مهاجرت پذیر کشــور محسوب می شــود که براساس 
آخرین سرشماری رسمی کشور در سال 1395، بیشترین 
مهاجرت به هرمزگان از استان کرمان انجام می شود. همچنین 
با توجه به آمارهای اعالم شده ازسوی اســتانداری هرمزگان، طی 
5سال گذشته 10هزارنفر از کرمان به استان هرمزگان مهاجرت کرده اند 
که از این تعداد، حدود 6هزار و 926نفر از مهاجران فقط در بندرعباس زندگی 
می کنند. بندرهای فعال و بزرگ استان هرمزگان در کنار آب و هوای معتدل تر 
درمیان استان های جنوبی، از اصلی ترین دالیل انتخاب هرمزگان ازسوی مهاجران 
به عنوان شهر مقصد است. درچنین شرایطی مهاجرت گسترده دراین استان در 
کنار مهاجرت داخلی از روســتاها به بنادر استان، معضل بزرگ حاشیه نشینی و 
بافت های ناکارآمد شهری را در همه شهرهای استان و به ویژه بندرعباس ایجاد 
کرده است. براساس اعالم اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، در بندرعباس نیمی 
از مساحت شهر، یعنی چیزی حدود 12محله که 30درصد از جمعیت شهر را در 
خود جا داده اند و نزدیک به 3هزارو 500هکتار مساحت دارند، به بافت ناکارآمد 
شهری تبدیل شده است که این عدد درمجموع ســایر شهرهای استان، 2هزارو 
500هکتار است. به گفته مسئوالن استان، گسترش مراکز حاشیه نشینی ناشی 
از مهاجرت گسترده، عالوه بر باالبردن نرخ بیکاری برای افراد بومی استان، ایجاد 
مشکالت مختلف در حوزه خدمات رسانی عمومی و توسعه زیرساخت های شهری، 

با افزایش آسیب های اجتماعی دراین استان نیز نسبت مستقیم دارد.

مزیت های یزد برای مهاجران
آن گونه کــه از آمارها برمی آید، یزد جزو مهاجرپذیرترین اســتان های کشــور 
به شمار می رود. این آمار نشــان می دهد موج زیادی از متقاضیان نیروی کار از 
استان های مختلف کشور به واســطه صنعتی بودن و اشتغال در بخش صنعت، 
به یزد مهاجرت می کنند. ایــن مهاجرت ها ابعاد مختلفــی دارد و تنها به افراد 
غیربومی ایرانی محدود نمی شــود، بلکه براســاس برخی آمارهای غیر رسمی، 
تاکنون بیش از 100هزارتبعه افغانستانی به استان یزد مهاجرت کرده اند و دراین 
استان زندگی می کنند. این افراد بیشتر در کوره های آجرپزی و گلخانه ها مشغول 
به کار هستند، اما عمده افرادی که از استان های همجوار ازجمله خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی و فارس برای  اشتغال به یزد سفر می کنند، کارگرانی هستند که 
در صنایع سنگین استان ازجمله صنایع کاشی و سرامیک و صنعت فوالد مشغول 
به فعالیت می شوند، چراکه باالرفتن سطح تحصیالت جوانان یزدی  درسال های 
اخیر، تمایل آنان به فعالیت در چنین مشاغل سنگینی را کاهش داده و راهی جز 
به کارگیری نیروهایی از سایر استان ها ازسوی صاحبان این صنایع وجود ندارد. 
این دو موضوع سبب شده است که یزد در زمره مهاجرپذیرترین استان های کشور 
قرارگیرد. درچنین شرایطی عمده مهاجرت ها به اطراف شهرهای بزرگ استان، 
ازجمله یزد، اردکان، میبد و بافق ختم می شود. با توجه به باال بودن هزینه زندگی 
در مرکز شهرها، بیشتر  کارگران مهاجر، در حاشیه شهرها یا روستاهای نزدیک 
به شهرها اقامت می کنند. این موضوع سبب شکل گیری حاشیه نشینی، به ویژه 
در شهرهای یزد و میبد، بدون درنظر گرفتن اســتانداردهای الزم برای زندگی 
شده است. ساخت وسازهای غیرمجاز در اطراف شــهرهای مهم استان، به ویژه 
در روســتاهای بخش مرکزی یزد، موید این مشکل است. عمده کارگرانی که به 
استان یزد مهاجرت می کنند، در اطراف شهر یزد در منطقه اسکان، حسن آباد و 
روستاهای بخش مرکزی ازجمله اکرم آباد، اکرمیه، دهنو، نجف آباد و سایر روستاها 
ساکن می شوند، چراکه هزینه های زندگی ازجمله اجاره بها نسبت به مرکز شهر 

بسیار پایین تر است. 

مصائب مهاجرپذیری گیالن
سطح توســعه یافتگی اســتان ها، همواره ازجمله عوامل مؤثر در مهاجرپذیری 
آنها به شمار می رود. استان های دارای توسعه یافتگی بیشتر، همواره مهاجرپذیر 
بوده اند و بالعکس، استان هایی که کم تر توسعه یافته به شمار می روند، همواره جزو 
مهاجرفرست ها قرار گرفته اند. طی سال های اخیر موضوع های اقلیمی، مباحثی 
مانند سیل و زلزله هم در افزایش حجم مهاجرت ها در کشور تأثیرگذار بوده است. 
شرایط آب و هوایی گیالن و شــرایط طبیعی و اقلیمی این استان از قبیل داشتن 
دریا و مناطق جنگلی زیبا و شرایط کم آبی در برخی نقاط کشور، گیالن را به یکی 
از مقاصد مهاجرت در ســال های اخیر تبدیل کرده اســت. آمارها نشان می دهد 
بیشترین مهاجرت به استان گیالن از استان های تهران و البرز صورت گرفته است. 
براین اساس گیالن از سال1385 به یکی از استان های مهاجرپذیر کشور تبدیل 
شده است. از سال1385 تا 1395، گیالن جزو اصلی ترین استان های مهاجرپذیر 
کشور قرار داشته و نواحی روستایی بیشترین مقصد مهاجران را تشکیل داده اند. 
همچنین دراین مدت تعداد مهاجران حدود 180هزارنفر در قالب 62هزارخانوار 
بوده اســت که 25درصد آنان اقامت دائمی و بقیه نیز به صورت موقت دراســتان 
اسکان دارند. مبدأ 58درصد از مهاجران استان گیالن نیز تهران، البرز و قم هستند 
و اصفهان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در رده های بعدی 
قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد شهرستان رشت نخستین مقصد مهاجران است 
و 37/5درصد از مهاجران در محدوده شهرستان رشت حضور دارند و درمجموع 
64درصد در محدوده جلگه ای اســتان و بقیه در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی 
هستند. اینها درحالی است که کارشناسان معتقدند بسیاری از آسیب ها و مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی در نواحی روستایی گیالن، به دلیل اسکان مهاجران و تضادهای 
فرهنگی این موضوع است. درســال های اخیر غلبه تعداد مهاجران بر بومیان در 
برخی نواحی اســتان سبب ایجاد مشــکالت متعددی شده است. جدایی گزینی 
اجتماعی، استفاده از کاالهای لوکس ازســوی مهاجران، عدم تعامل مهاجران با 
بومیان و ســرخوردگی جوانان بومی و نگاه مبتنی بر خصوصی سازی در روستاها 
ازسوی برخی مهاجران و نگاه غیرواقعی مهاجران به زندگی روستایی، از مهم ترین 
آسیب های اجتماعی مهاجرت به گیالن اســت. ازسوی دیگر شدت گرفتن روند 
مهاجرت به گیالن موجب شده این استان در سال های آینده درخطر بحران آب قرار 
گیرد؛ چنانچه درحال حاضر این بحران در مناطق کوهستانی استان مشهود است. 

البرز؛ مقصد نخست مهاجرت از پایتخت
البرز سال هاست که به دالیل مختلف، ازجمله نزدیکی به پایتخت، جزو رتبه های 
اول مهاجرپذیری در کشــور به حساب می آید. براســاس آمار سازمان برنامه و 
بودجه، ســاالنه بیش از 80هزار مهاجر به جمعیت البرز اضافه می شــود. رشد 
جمعیت استان در 2سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مسکن در تهران بیشتر 
هم شده و بسیاری از پایتخت نشینان که توانایی اجاره و خرید مسکن در تهران 
را ندارند، ناچارند به کرج مهاجرت کنند. از طرفی وجود 4زندان که زندانی های 
غیربومی درآن حضور دارند و سکونت خانواده زندانیان در در اطراف زندان ها، از 
مهم ترین دالیل مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی دراین استان است. همچنین 
قرارگرفتن البرز برسر راه چندین استان پرجمعیت دیگر و شرایط آب و هوایی 
معتدل آن، سبب شده بســیاری از ساکنان اســتان های 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 می شوند تا بلکه در 
شهرک های صنعتی استان شغلی بیابند. در طول سال های گذشته تالش های 
بسیاری برای افزایش اشــتغال زایی و رونق تولید دراستان انجام شده، اما رشد 
مهاجرت به شــکل تصاعدی این اقدام ها را تاحدود زیادی ناکام گذاشته است. 
براین اساس افزایش روند مهاجرت به استان البرز تبعات منفی بسیاری، ازجمله 

افزایش حاشیه نشینی را به دنبال داشته اســت، به طوری که درحال حاضر 
یک سوم از جمعیت البرز حاشیه نشین هستند. ورود جمعیت به استان 

نیازمند تأمین زیرســاخت ها و امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی 
و.. اســت. این درحالی است که البرز در بســیاری از این امکانات 

ضعف های محسوسی دارد. برای مثال ساالنه حدود 10هزارنفر 
به جمعیت دانش آموزان استان اضافه می شود و درحالی که 

امکانات موجود رضایت بخش نیست، ساالنه 400 کالس 
درس نیز به نیاز اســتان اضافه می شود. همین کمبودها 
در حوزه بهداشت و درمان، خدمات شهری و... نیز دیده 
می شود. البته اگر روند روبه رشد مهاجرت ها کنترل و 
مدیریت شود، می توان از آن به نحو مطلوبی در راستای 
پیش برد اهداف و پیشرفت استان اســتفاده کرد، اما 
مهاجرت باید با ظرفیت ها، توان اکولوژیک، اقلیمی، 
شرایط زیرساختی و سرانه های استان همخوانی داشته 
باشد تا امکان خدمات رسانی به شهروندان فراهم شود.

چهره های متفاوت مهاجرت در آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شــرقی و به ویژه شــهرتبریز، در چند دهه گذشته چهره های 
متفاوتی از مهاجرپذیری و مهاجرفرســتی را تجربه کرده است. در سال هایی که 
کارخانه های بزرگی مانند ماشین سازی و تراکتورسازی درحال رشد بودند، نیاز 
به نیروی کار فراوانی دراستان وجود داشت و مهاجرانی از استان های شمال غرب 
کشور برای پیدا کردن کار دراین کارخانه ها 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، به گونه ای که درحال حاضر کم تر 
اثری از ساکنان بومی دراین مناطق دیده می شود و محله های روستایی مانند »باغ 
معروف« میان مهاجران قدیمی و جدید تقسیم شده است و هر محله ای به نام یکی 
از شهرها یا استان های همجوار آذربایجان شرقی شناخته می شود که بیشترین 
جمعیت مهاجر را درآن منطقه دارد. ازســوی دیگر افزایش جمعیت اســتان و 
افزایش نیروی متخصص و تحصیلکرده در آذربایجان شــرقی سبب شد تقاضای 
کار برای مشاغل تخصصی هم بیشتر شود و نیروی کار به دنبال 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، آذربایجان شرقی درسال های اخیر درجمع استان های 
مهاجرفرست  کشــور قرار گرفته اســت و جوانان متخصص زیادی ازاین استان 
مهاجرت کرده اند؛ موضوعی که سبب شده درحال حاضر برخی صنایع تخصصی 
استان برای به کارگیری نیروی کار ماهر و متخصص با مشکالت جدی روبه رو شوند. 
بنابراین می توان گفت روند مهاجرپذیری استان آذربایجان شرقی در دهه های قبل، 
در سال های اخیر جای خود را به مهاجرفرستی داده است. با این وجود اکنون شهر 

تبریز به کانون مهاجرپذیری داخلی دراین استان تبدیل شده است.

گلستان؛ مقصدی برای مهاجران 6 استان
براساس آمارهای منتشر شده ازسوی معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان گلستان، این استان طی 5سال گذشته با مهاجرت 89هزارنفر 
از سایر استان های کشور به این استان مواجه بوده است. براساس همین آمار، از 
این تعداد 21درصد مربوط به اســتان تهران، 16درصد از سیستان وبلوچستان، 
13درصد از خراسان رضوی، 11درصد از مازندران، 8درصد از سمنان و 5درصد 
هم از خراسان شــمالی بوده اســت. بنا بر همین آمار، اصلی ترین دلیل مهاجرت 
به گلســتان مســئله اقلیمی و آب و هوایی و پس از آن، یافتن شــغل مناسب 
عنوان شده اســت. اینها درحالی است که براســاس اعالم اداره کل اتباع خارجی 
و امورمهاجرت اســتانداری، گلســتان میزبان 30هزار نفر از اتباع افغانســتانی 
مقیم ایران و تعداد نامعلومی از پناهجویان غیرقانونی از این کشــور نیز هست. 
افزایش بافت های حاشیه ای در شهرهای مختلف گلستان و به ویژه گرگان، ایجاد 
روستاها و سکونتگاه های غیررسمی به ویژه در نواحی شرقی استان، تولد کودکان 
بی شناسنامه و افزایش آمار کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل و کودکان کار، 
در کنار افزایش آسیب های اجتماعی ناشــی از پدیده تقابل فرهنگی، بخشی از 
چالش هایی است که گلستان در نتیجه این گونه مهاجرت ها با آن روبه رو است. 
ازسوی دیگر آن گونه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان اعالم کرده است، 
طی 5سال گذشته 54هزارنفر از این استان به سایر استان های کشور و همچنین 
خارج از کشور مهاجرت کرده اند که تحصیل و شغل، از اصلی ترین دالیل مهاجرت 

آنان عنوان شده است.

یکی از مهم ترین چالش های شهرنشینی درایران در دهه های اخیر گسترش حاشیه نشینی 
و ایجاد شهرک های اقماری در اطراف کالنشــهرها و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور 

بوده است؛ موضوعی که بیش از هرچیز نشان دهنده سرعت گرفتن روند مهاجرت به 
چنین مناطقی است.براساس برخی آمارها، قم، البرز، گیالن،  هرمزگان، گلستان 

و یزد از استان هایی به حساب می آیند که بیشــترین مطلوبیت  را برای مهاجران 
داشته اند و استان هایی مانند کرمانشاه و آذربایجان شرقی عالوه بر مهاجرپذیری، در 

مهاجرفرستی نیز جزو استان های مهم به شمار می روند.با توجه به این موضوع، همشهری 
در پرونده ویژه ای به بررســی وضعیت مهاجرپذیرترین اســتان های کشور، مهم ترین 
ویژگی های ترغیب کننده آنها برای مهاجرت و همچنین چالش ها و آسیب هایی که سرعت 
گرفتن روند مهاجرت به این استان ها در سال های اخیر به همراه داشته ، پرداخته است که 

در ادامه می خوانید.

مقصدي براي مهاجرت 
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  بی خبری از طرح مسکن ملی 
به عنوان یکی از ثبت نام کنندگان طرح مسکن ملی می خواستم از مسئوالن مربوط در استان 
آذربایجان غربی سئوال کنم چرا هنوز اقدام موثری برای اجرای این طرح انجام نشده است؟ 
در اسفندماه سال1398 دراین طرح ثبت نام کردم، تکمیل ثبت نام در اردیبهشت ماه1399 
و سپس فراخوان و ارائه تعهد محضری در شهریورماه1399 انجام شد ودرنهایت در آبان ماه 
سال گذشته ماشین شــخصی ام را فروختم و ۴۰میلیون تومان اولیه را واریز کردم، اما اکنون 
بعد از گذشت حدود 9ماه هنوز نه زمینی در شــهر ماکو به ما اختصاص داده شده  و نه کاری 

صورت گرفته است.
یک شهروند از ماکو

   افزایش نظارت بر شرکت های پخش دارو
فرایند توزیع دارو مســتلزم نظارت قوی و مســتمر سازمان غذا و دارو اســت، اما متأسفانه 
به نظر می رســد نظارت موثری بر فعالیت برخی شــرکت های پخش دارو وجود ندارد و این 
 موضوع ســبب بروز تخلف های متعدد در حوزه فروش دارو خارج از شبکه های توزیع شده

 است. 
میثم ارزانی از شیراز

صدای همشهری

فرحناز چراغی
خبرنگار

ســابقه ســاخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه به 
سال138۶ برمی گردد و امروز با گذشت بیش از 
1۴ســال از تصویب اجرای این طــرح، هنوز به 
مرحله بهره برداری نرسیده است؛ پروژه ای که در نبود اعتبارات 
تا به امروز حدود ۶5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه 
کتابخانــه مرکزی کرمانشــاه  تا ســال1392 به پیشــرفت 
3۰درصدی رسید، اما دراین مقطع به مدت ۶سال تعطیل شد و 
پس از آن در سال139۷ با تزریق اعتبارات جدید، دوباره آغاز 
به کار کــرد و طی 2ســال اخیر بــه پیشــرفت ۶5درصدی 
رسیده است. این درحالی است که قرار بود پروژه کتابخانه مرکزی 
کرمانشاه به محلی برای تجمیع منابع اطالعاتی استان شامل 
انواع کتاب های چاپی و الکترونیک، نشریات چاپی و الکترونیک، 
لوح های فشرده و ... تبدیل شود.درحال حاضر در استان حدود 
8۷کتابخانه و حدود یک میلیون و 15۰هزار جلد کتاب وجود 
دارد. همچنین زیربنــای کتابخانه های عمومی شهرســتان 
کرمانشاه به حدود 1۶هزار و 258مترمربع می رسد که برای هر 

1۰۰نفر، 1/5مترمربع فضای مطالعه موجود است.

افزایش هزینه ها
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان کرمانشاه با بیان اینکه 
هزینه های ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشــاه هر روز باالتر 
می رود، به خبرنگارهمشــهری می گوید: درحال حاضر حتی 
اگر 35میلیارد تومان اعتبار هم اختصاص یابد، پروژه کتابخانه 

مرکزی کرمانشاه جمع شدنی نیست.
»معصومه حسنی خوانساری« با اشــاره به افزایش قیمت ها و 
تأثیر این موضوع بر روند اجرای طــرح اظهار می کند: کلنگ 
ساخت طرح کتابخانه مرکزی کرمانشاه در سال138۶ به زمین 
زده  شد و تاکنون تکمیل نشده  است. تأخیر در اجرای این طرح 

هزینه های مضاعفی به همراه دارد که ناشی از تورم است.
وی ادامه می دهد: ســاخت کتابخانه مرکزی کرمانشــاه در 
زمینی به مســاحت 11هزارمتربع و در 5طبقه همچنان در 
دســتورکار قرار دارد و با بهره بــرداری از این طرح، گام های 
موثری درمسیر توسعه فرهنگی این استان برداشته می شود؛ 
موضوعی که ضرورت به پایان رساندن هرچه سریع تر آن را 

به دنبال دارد.
حسنی خوانساری عنوان می کند: درصورت اجرای طرح های 
تکمیلی در کتابخانه مرکزی کرمانشاه، تعداد طبقات به ۷طبقه 

و متراژ زیربنا هم به حدود 15هزارمترمربع می رسد.

توقف دوباره طرح
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه اظهار می کند: از 
زیرمجموعه های کتابخانه مرکزی می توان به 2طبقه پارکینگ، 
رستوران، مخزن کتاب و ســالن اجتماعات 3۰۰نفری، سالن 

مطالعه و واحد پژوهش اشاره کرد.
حسنی خوانساری می افزاید: ساخت این طرح مهم تا سال1392 
از حدود 3۰درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار بود، اما درآن 
مقطع به دلیل بروز مشــکالتی در زمینه تأمیــن اعتبارهای 

موردنیاز، ادامه اجرای طرح متوقف شد.
وی ادامه می دهد: این توقف ساخت تا حدود سال 139۷ ادامه 
داشت تا اینکه درآن سال با اختصاص اعتبار 5/5میلیارد تومانی 
ازسوی مسئوالن استان، توانستیم دوباره اجرای طرح را ازسر 
بگیریم.حسنی خوانساری تأکید می کند: با همین میزان اعتبار 
توانســته ایم ظرف مدت 2سال پیشــرفت فیزیکی پروژه را از 
3۰درصد به حدود ۶5درصد برسانیم که تاحدودی قابل قبول 
بود. این درحالی است که اجرای این طرح سال گذشته دوباره 

متوقف شد که دلیل آن کمبود اعتبارهای موردنیاز بود.

بودجه بیشتری نیاز است
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان کرمانشــاه با اشاره به 

افزایش قیمت مصالح می افزاید: هرچه زمان بیشتری بگذرد، به 
اعتبارات زیادتری برای تکمیل ظرح کتابخانه مرکزی نیاز است.

حسنی خوانساری عنوان می کند: تا همین چند ماه پیش برآورد 
ما این بود که با 2۶میلیارد تومان هم می توان پروژه را به پایان 
رساند، اما درحال حاضر و با توجه به افزایش قیمت ها، به ویژه در 
حوزه مصالح ساختمانی، حتی با 35میلیارد تومان نیز نمی توان 

این طرح را به سرانجام رساند.

ابرپروژه ای چشم به راه حمایت
وی با بیان اینکه ســاخت کتابخانه مرکزی جزو ضرورت های 
کالنشهر کرمانشاه است، می گوید: حدود ۴۰درصد از اعتبارات 
کتابخانه مرکزی کرمانشاه استانی و ۶۰درصد آن از اعتبارات 

ملی است.
حسنی خوانساری می افزاید: ساخت کتابخانه مرکزی کرمانشاه 
ابرپروژه ای فرهنگی برای استان به حساب می آید و قرار است 
مرجعی برای منابع اطالعات فرهنگی اســتان شــامل انواع 
کتاب های چاپی و الکترونیکی و نشریات و... باشد. بدون شک 
راه اندازی کتابخانه مرکزی نقش مهمی در رونق فعالیت های 
فرهنگ دراستان دارد. به همین دلیل مسئوالن کرمانشاه باید 

اهتمام ویژه ای برای به ثمر نشاندن این پروژه داشته باشند.

کتابخانه کرمانشاه؛ 65 درصد پيشرفت بعد از 14 سال
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فقط 35کیلومتر دورتر از شهر »بهار« در استان همدان و دنیای 
شهر و زندگی آپارتمانی، به روستای زیبای »حیدره قاضی خان« 
می رسیم؛ روستایی که در دهه8۰شمســی به دلیل ویژگی های 
فرهنگ بومــی مردمانش، طبیعــت بکر و زیبای روســتا، معمــاری ویژه و 
ظرفیت هایی که دارد، به عنوان »روستای هدف گردشگری« انتخاب و معرفی 
شد، اما هنوز خیلی ها آن را نمی شناسند. مردمانش اما با روی باز از گردشگران 

استقبال می کنند.
سفر به حیدره قاضی خان جذابیت های فراوانی دارد. در نخستین روزهای پاییز 
که به این روستا قدم بگذارید، با مناظر ویژه ای دراین روستا مواجه می شوید؛ 
بانوان روستا آلوهای چیده شده را در دیگ هایی، جوشانده و روی پشت بام های 

کاهگلی پهن کرده اند 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. کوچه ها ســنگفرش و نمای خانه ها 
کاهگلی اســت. حیاط هر خانه پشــت بام خانه باالیی محسوب می شود و در 
چشم به هم زدنی، همه روستا زیرپایتان قرار می گیرد. در معابر روستا خانه های 
قدیمی با پنجره های چوبی آبی، پله های کاهگلی و اتاق های تو در تو، جلوه گری 

می کند.
این روستای چشم نواز، 1۶مهرماه سال جاری میزبان جشنواره ملی آلو و طبخ 
غذاهای محلی بود که به مناسبت فصل برداشت آلو برگزار شد؛ جشنواره ای که 
دهیاری با کمک سایر اداره های مرتبط، تعدادی از کارشناسان گردشگری و 
همچنین شهرداری همدان، با توجه به شرایط ویژه کرونایی، از مدت ها قبل در 

تکاپوی برگزاری آن بود.

زندگی در حیدره قاضی خان
شانس بزرگ روستای حیدره قاضی خان، دهیار جوان و خوش فکری 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 خانه های خود را از بین نبرند.
دهیار حیدره قاضی خان می گوید: این روستا حدود ۷۰۰نفر جمعیت ساکن 
و 3۰۰نفر جمعیت مهاجر دارد و در فصل تابســتان جمعیت روستا تا هزارو 
2۰۰نفر هم می رسد. تعدادی از اهالی روستا در استان خوزستان ساکن هستند 
و در فصل پاییز و زمستان در شهرهای جنوبی به فعالیت های اقتصادی مشغول 

می شوند و در فصل بهار و تابستان به روستا برمی گردند. 
به گفته »علی قاضی خانی« روســتا از خدمات چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن 
برخوردار است، اما حیدره قاضی خان فقط دبستان دارد و دانش آموزان برای 

ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم، به روستاهای اطراف می روند.

ویژگی های روستا
وی دربــاره توپوگرافی این روســتا اظهــار می کند: حیــدره قاضی خان در 

دهه8۰شمسی به عنوان روستای هدف گردشگری و دهه9۰ به عنوان »روستای 
دارای بافت باارزش روستایی« انتخاب شــد و تنها روستای هدف گردشگری 
شهرســتان بهار محسوب می شــود. این روستا نســبت به دیگر روستاهاي 
شهرستان، از آب و هواي مناســبی در طول سال برخوردار است و جاذبه هاي 

متنوع طبیعی و زیست محیطی دارد.
قاضی خانی ادامه می دهد: در کنار اینها، حیدره قاضی خان از جاذبه هاي خاص 
فرهنگی نیز برخوردار است که به همراه ویژگی های معماری اش، مجموعه اي 
از بهترین جاذبه هاي گردشگري را در خود جا داده؛ موضوعی که نشان دهنده 
ظرفیت های باالي این روستا براي تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری در 
استان همدان است.وی عنوان می کند: ویژگی هایی مانند نزدیکی به اللجین، 
شهرجهانی سفال و غار علیصدر، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی غرب کشور و 
همچنین عتبات عالیات، کاروانسرای تاج آباد سفلی، دره های پرآب و سرسبز 
و همچنین وجود مردم مهمان نــواز می تواند این روســتا را در صدر انتخاب 

گردشگران قرار دهد.

گمانه زنی ها درباره قدمت روستا
به گفته قاضی خانی، قدمت روستا مشخص نیست و به صورت مستند نمی توان 
درباره آن صحبت کرد، اما برخی گمانه زنی ها نشان می دهد، قدمت این روستا 
حداقل به 5۰۰ســال بازمی گردد؛ قدمتی که براساس سنگ قبرهای موجود، 

تخمین زده می شود. گویا تاکنون چندبار محل روستا تغییر پیدا کرده است.
ازســوی دیگر حفاری های غیرمجازی که در دل کوه های اطراف روستا انجام 
شده، از وجود آثار تاریخی دراین روســتا حکایت دارد و نشان دهنده پیشینه 

تاریخی حیدره قاضی خان است.

قطب تولید آلو
آلو، گردو و بادام عمده محصوالتی هستند که در این روستا تولید می شود. دهیار 
روستا دراین باره نیز می گوید: گردوی حیدره قاضی خان زبانزد خاص و عام است 
و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی هم این کیفیت را تأیید کرده اند. آلوی تولید 
شده در روستا، به صورت سنتی فراوری می شود، اما آورده اقتصادی چندانی 

برای کشاورزان ندارد و سود آن بیشتر به جیب دالالن می رود.
قاضی خانی ادامه می دهد: آلوی خام روســتا به استان های تهران، خوزستان، 
قزوین، اصفهان و خراســان رضوی ارسال می شــود، اما مشکل اینجاست که 
محصوالت فراوری شده حیدره قاضی خان معموال با نام سایر استان ها وارد بازار 
می شود.وی تأکید می کند: تأمین زیرساخت ها برای فراوری محصوالت تولید 
شده، می تواند به تقویت معیشت اهالی روســتا کمک کند، اما تاکنون اقدام 
موثری دراین زمینه ازسوی مســئوالن مربوط انجام نشده است. آلوی تولید 
شده دراین روســتا کامال ارگانیک اســت و گواه آن، آمار کودهای شیمیایی 
دریافت شــده از اداره جهاد کشاورزی است که در این روســتا بسیار کم تر از 

روستاهای اطراف است.

ضعف زیرساخت های گردشگری
دهیار روستا همچنین می گوید: گردشگري روســتایی، یکی از مردمی ترین 

اشــکال گردشــگري اســت و می تواند با برنامه ریزي مناســب زمینه ساز 
رشد اقتصادي، رونق اشــتغال، درآمدزایی و توســعه پایدار روستایی شود. 
این درحالی اســت که مشــکالت زیرســاختی از مهم ترین موانع در توسعه 

گردشگري در روستای حیدره قاضی خان به شمار می آید.
قاضی خانی می افزاید: مســئوالن مربوط در شهرستان بهار و استان همدان 
باید در تأمین زیرساخت های گردشگری به دهیاری روستا کمک کنند، اما 

تاکنون این موضوع آن چنان که باید، محقق نشده و منابع اعتباری دهیاری 
کفاف نمی دهد. 

ضرورت حفظ بافت سنتی روستا
یکی از ویژگی های روســتای حیدره قاضی خان 

پلکانی بودن و معماری سنتی آن است. دهیار 
روستا دراین باره نیز می گوید: بهسازی 

بافت سنتی روستاها درنظر گرفتن 
ارزش های فرهنگــی - تاریخی، 

عــالوه بر فراهم کردن شــرایط 
بهتر برای ســکونت، در توسعه 
گردشگری هم نقش بی بدیلی 

ایفا می کند.
قاضی خانــی می افزاید: بنیاد 
مسکن حیدره قاضی خان را 
به عنوان 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 می دهــد: اهالی می خواهند 
بافت روستا را حفظ کنند، اما حمایت های 

الزم دراین زمینه صورت نمی گیرد و فقط تعامل با 
اهالی است که سبب شده بافت روستا حفظ شود. اداره کل 

میراث فرهنگی و بنیاد مسکن اســتان می توانند با تأمین اعتبار مناسب و 
 اجرای طرح های حمایتی، در حفاظت از بافت سنتی روستا گام های اساسی

 بردارند.

خطرهایی در کمین روستا 
دهیار روستای حیدره قاضی خان می گوید: یکی از حوزه های فعالیت دهیاران، 
بسترسازی برای بهبود فضای کسب وکار و درنهایت، توسعه اقتصاد روستایی 
است. این درحالی اســت که اکنون یکی از اساســی ترین مشکالت روستاها، 

ازجمله روستای ما، ضعف زیرساخت های اقتصادی است.
قاضی خانی می افزاید: رفع نشدن این نوع کمبودها، سبب بروز مشکالت زیادی 
برای اهالی می شود که درنهایت به مهاجرت و حاشیه نشینی وآسیب های ناشی 

از آن می انجامد.

ادامــه  وی 
می د هد: روستای 

ما در دهه 8۰شمســی 
به عنوان روستای هدف گردشگری 

انتخاب شد، اما این انتخاب درحد حرف باقی ماند و در عمل اقدام موثری برای 
تأمین زیرســاخت های موردنیاز باهدف بهره گیری از این مزیت انجام نشد و 
حضور مســافر و گردشگر درآن ســود اقتصادی چندانی برای اهالی به همراه 

نداشت.
قاضی خانی اضافه می کند: ازســوی دیگر معدنی که در کنار روســتا فعالیت 
می کند، سبب شده محیط زیست منطقه با آسیب هایی مواجه  شود و بخشی 
از باغ ها در خطر نابودی قرارگیرد. همچنین ساخت وســازهایی که به شیوه 
معماری جدید در روستا انجام می شود، خطر دیگری است که روستا را تهدید 

می کند. 

فاطمه کاظمی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

ساخت کتابخانه مرکزی استان کرمانشاه پس از گذشت 1۴سال از تصویب، هنوز به اتمام نرسیده است

ري
شه

هم
ها: 

س 
عك

روستای پلکانی حیدره قاضی خان تنها »روستای هدف گردشگری« 
شهرستان بهار در استان همدان محسوب می شود ماسوله ای در پای الوند
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