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احتمالتزريق
دوزسوم واكسنازآبان

از کسانی که دوران دورکاریشان به
پایان رسیده درباره شرایط و مشکالت
حضورشاندرسرکارپرسیدیم
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اينجا آجر را  نان میكنند

بعد از پيگيري نشستهاي
تهران  -رياض بهبود روابط با مصر
در دستور كار وزارتخارجه
قرار گرفته است

تا چشم كار ميكند خاك است و خاك و چند كوره آجرپزي
فعال .هر كوره در گودهاي بزرگ خاكي محصور شده
و خانههاي كارگري در فاصله كمي قرار گرفتهاند

گزارش همشهري از ابهامات ايمنيزايي«سينوفارم» ،كارايي
ديگر واكسنها و ضرورت تزريق دوز بوستر به گروههاي پرخطر
خطر ۱۱برابری مرگ  در كمين واكسننزدهها

42سال اســت كه روابط 2كشور در
حد دفاتــر حافظ منافع اســت .هر
شــهروند مصري كه بخواهد براي
گردشــگري ،تحصيل يــا هر دليل
ديگري به ايران ســفر كنــد بايد از
دولت مجوز بگيرد كه معموال صادر
نميشود .صفحه 2را بخوانيد.

عضو كميته ملي واكسن كرونا ميگويد :تزريق دوز سوم براي كساني كه سينوفارم
دریافت كردهاند از سوي كميته فني تایید شــده و احتماال با صدور مجوز از سوي
كميته ملي واكســن ،تزريق دوز ســوم از ابتداي آبان براي گروههاي پرخطر آغاز
ميشود .صفحههاي 11و 12را بخوانيد.

بهدنبال تغيير رئيس سازمان بورس ،دیروز شاخص كل بورس
تهران با رشدي پرقدرت3 ،درصد صعود كرد
بعد از هفتهها نزول ،ديروز ورق برگشت و شاخص كل بورس تهران با 40هزار واحد
افزايش معادل 2.9درصد رشــد كرد .اين يكي از پرقدرتترين رشدهاي بورس از
ابتداي امسال تاكنون بود كه موجب شد شاخص كل بورس تهران بار ديگر به كانال
يكميليونو400هزار واحد باز گردد .صفحه 5را بخوانيد.

يادداشت

سيدمهدي معيني؛ معمار و پژوهشگر مسائل شهري

احكام يكساله
و روش اندازهگيري عملكرد
با يك جستوجوي ساده در اينترنت ميتوان به نتايج
بســياري درباره روشهاي ارزيابي برنامه يا عملكرد
كاركنان رسيد ،اما نكته مهم اين است كه استفاده از اين روشهاي سنتي تاكنون
كمتر توانسته اســت ،عملكرد برنامهها يا افراد را در سازمانها و نهادهاي دولتي
اندازهگيري كند .يكي از راهكارهاي شناختهشــده جهاني در اين زمينه استفاده
از شاخص كليدي عملكرد يا همان  KPIاست كه نشان ميدهد ارزيابي و نظارت
منظم بر عملكرد برنامه يا كاركنان ،با خروجي موردنظر همراه ميشود يا خير.
براي مثال اسناد توسعه ايران چه در قالب برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي
و فرهنگي دولت پيش و بعد از انقالب و چه در قالب برنامههاي توسعه شهري نظير
طرح جامع و تفصيلي تهران هيچكدام تاكنون داراي روش ارزيابي يا اندازهگيري
دقيق و علمي براساس تعيين معيار و شاخص مشخص نبوده و نيستند .بدين جهت
اگرچه براي اين نوع برنامهها وقت ،هزينه و زحمت زيادي صرف ميشود ،اما در
پايان مشخص نميشــود چه مقدار از آنها محقق شده است؛ هرچند در متن اين
اسناد به شرايط تحقق اشاره شده ،اما بهنظر ميرسد كه هيچگونه ضمانت اجرايي
و ارزيابي نداشتهاند.
در اين بين ميتــوان يكنمونه موفق در زمينه مديريت شــهري را براي ارزيابي
نتايج برنامهها از يكسو و عملكرد مديران انتخاب شده از سوي ديگر بررسي كرد.
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استراتژي توسعه فضايي لندن در قالب طرح لندن 2019داراي چارچوب يكپارچه
اقتصادي ،زيستمحيطي ،حملونقل و اجتماعي براي توسعه شهر در 20-25سال
آينده است كه از سال 2019تا 2041اجرا ميشود .توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت،
توسعه اجتماعي و ترويج بهبود محيطزيست در لندن بزرگ از اهداف اصلي طرح
لندن است .از مهمترين ويژگي اين ســند كه در فصل 12به آن پرداخته شده ،به
بحث نظارت بر اجراي اين طرح ارتباط پيدا ميكند كه برعهده شهردار گذاشته
شده است .بر اين اساس ،شهردار لندن متعهد و موظف است تا با ابزارهاي قانوني
طرح مذكور را كه در ســند قيد شده اســت ،اجرا كند .براي اين مهم ،استفاده از
شاخصهاي كليدي عملكرد(1)KPIsبهعنوان معياري قابلاندازهگيري ،توصيه
شده كه نشاندهنده ميزان دستيابي به اهداف استراتژيك طرح است .بدينمنظور
تركيبي از شاخصهاي كليدي عملكرد و ساير معيارهاي عملكرد كه در گزارش
نظارت ساالنه 2تعيين شده ،تحت نظارت قرار خواهد گرفت .شاخصها و اقدامات
كليدي عملكرد و نحوه اندازهگيري آن همچنين در گزارش نظارت ساالنه توسط
شهردار بايد ارائه شود؛ يعني شهردار ـ كه هماكنون صادقخان ،شهردار معروف
لندن است ـ در هر سال ،ميزان عملكرد را با روشهاي علمي بررسي كرده و بر پايه
آن حتي براي مديراني كه خود انتخاب كرده ،تصميمگيري ميكند.
البته گزارش نظارت ســاالنه تنهــا گزارش قانونــي از وضعيت لندن نيســت؛
چراكه گزارشهاي ديگري ازجمله گزارشهاي مربــوط به حوزه حملونقلي يا
انرژي و ...مكمل گزارش ميشــوند؛ بهعنوان مثال ،شــاخص استفاده از ُمدهاي
حملونقل در اين برنامه با افزايش سهم پيادهروي ،دوچرخهسواري و حملونقل
عمومي (بدون احتســاب تاكسيها) كه تا ســال 2041بايد به 80درصد برسد،
هرساله اندازهگيري ميشــود؛ موضوعي كه براي شاخص
ادامه در
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تاميــن خانههاي جديــد و تأميــن 66هزارخانــه اضافي
خالص موردنياز صــورت ميگيرد و بايد تا مارس  2029هرســاله مورد ارزيابي
قرار گيرد.

چراغهای معجزه خاموش بود

پرسپولیس در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
با 3گل به الهالل باخت و حذف شد

در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،دیشب الهالل عربستان شب بسیار سختی را
برای پرسپولیس رقم زد و تنها نماینده ایران در این مرحله را با 3گل شکست داد .پرسپولیس
که به حکم  AFCباید در زمین حریف و در ورزشگاهی مملو از تماشاگران میزبان به مصاف
حریف میرفت از همان ابتدای بازی تحــت تاثیر میزبان پرقدرتش قرار گرفت و تقریبا در
تمام زمان بازی شاهد برتری حریف بود .الهالل با اتکا به ستارههای گرانقیمت خود و به
پشتوانه تماشاگرانی که سکوهای ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض را یکدست آبیپوش
کرده بودند ،از همان ابتدا پرس ســنگینی را روی خط دفاع پرسپولیس ایجاد کرد .در این
شرایط سخت و کشنده ،پرسپولیس هرگز فرصت بازیسازی و چرخاندن توپ را پیدا نکرد
و بارها موقعیتهای خطرناکی را در اختیار حریف گذاشت که حاصل این موقعیتها یک
گل در نیمه اول و دو گل در نیمه دوم بود .نمایش ضعیف رضا اسدی در هافبک دفاعی یکی
از دالیل برتری عربستانیها و تزلزل خط دفاعی پرسپولیس بود .اگرچه کمفروغ بودن خرید
پرسروصدای پرسپولیس در تابستان ،تنها دلیل شکست این تیم نبود و سایر پرسپولیسیها
هم نتوانستند در جهنم ریاض نمایش همیشــگی خود را ارائه کنند .در مرحله قبلی این
رقابتها ،استقالل در زمین بیطرف به مصاف همین الهالل رفت و نمایش بهتری نسبت به
نمایش دیشب قرمزپوشان داشت .اگرچه تیم مجیدی هم با وجود موقعیتهایی که خلق
کرد در نهایت  2بر صفر شکست خورد تا دو قدرت سنتی ایران با دریافت 5گل از تیم متمول
الهالل ،فاصله باشگاههای دو کشور را یک بار دیگر به رخ بکشند .در این شرایط ،تنها یک
معجزه میتوانست پرسپولیس را از این مرحله باالتر ببرد که این معجزه رخ نداد و الهالل
سزاوارانه راهی نیمهنهایی شد .در دیگر بازی مرحله یکچهارم نهایی که شب گذشته در
ریاض برگزار شد ،دیگر نماینده عربستان یعنی النصر با نتیجه  1-5الوحده امارات را شکست
داد تا داربی شهر ریاض به بازی نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2021تبدیل شود.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

چراغ سبز بورس
بهتغييراتمديريتي

جزئيات
محكوميت مديران
اسبق بانک مركزی
ولياهلل سيف ،رئيس اسبق
بانكمركزي به تحمل ۱۰سال
و سيداحمد عراقچي ،معاون وقت
ارزي بانك مركزي بهتحمل 8سال
حبس تعزيري محكوم شدند
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داغشدن چانهزنيهاي برجامی
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زمزمه احياي روابط تهران  -قاهره

چهره روز

نماينده ويژه آمريكا در امور ايران براي رايزني در مورد
توافق هستهاي وارد منطقه شد

بعد از پيگيري نشست هاي تهران  -رياض بهبود روابط با مصر در دستور كار وزارت خارجه قرار گرفته است

توافق جديد ايران با اتحاديه اروپا براي ازســرگيري مذاكرات
برجام در بروكســل ،واشــنگتن را به تحركات بيشتر در عرصه
سياست خارجي واداشته اســت .در همين راستا هم قرار است
رابرت مالي ،نماينده ويژه آمريكا در امور ايران ،در سفر به امارات،
قطر و عربستان با مقامهاي اين كشورها درباره برجام و مسائل
منطقه رايزني كند .رابرت مالي پيش از آغاز سفرش در حساب
كاربري خود در توييتر نوشت كه مشتاقانه منتظر سفر خود به
امارات ،قطر و عربستان از ( ۲۳تا  ۲۹مهرماه) هستم تا درخصوص
مسائل منطقه و تالش ما براي مذاكره بهمنظور بازگشت متقابل
به برجام ،رايزني و گفتوگو كنم .به گزارش ایســنا ،آنطور كه
آسوشيتدپرسگزارش داده رابرت مالي در سخناني قبل از آغاز
اين سفر اعالم كرده بود كه دولت آمريكا همچنان ترجيح ميدهد
كه مسير ديپلماسي را براي حل مناقشه برنامه هستهاي ايران در
كرده كه رايزنيها در
پيش بگيرد .البته او در عين حال هم تأكيد 
مورد گزينههاي ديگر در حال افزايش است .آسوشيتدپرس در
تحليل رويكرد بايدن در قبال ايران در گزارشي نوشته است كه
هفته گذشته نشستهاي متعدد در سطوح باالي ديپلماتيك در
واشنگتن بين مقامات آمريكايي ،اروپايي ،اسرائيلي و عرب برگزار
شد كه در اين نشستها بر اين ضرورت توافق وجود داشت كه باید
براي ايران روشن شود كه عد م ازسرگيري مذاكرات احياي برجام
در وين ،پايتخت اتريش ناديده گرفته نميشود يا بدون مجازات
نخواهد ماند .اين رسانه مدعي شده است كه اين اجماع در حال
شكلگيري است كه ايران براي بازگشت به مذاكرات احياي توافق
هستهاي موسوم به برجام جدي نيست .ادعاي عدمتمايل ايران به
ميز برجام در حالي مطرح ميشود كه كمتر از 48ساعت گذشته
علي باقري كني ،معاون سياسي وزير امور خارجه و انريكه مورا،
معاون سياست خارجي اتحاديه اروپا از توافق براي ازسرگيري
مذاكرات برجام در بروكسل تا 2هفته آينده خبر دادند؛ مذاكراتي
كه ميتواند گرهگشاي اختالفات بروزيافته در مذاكرات احياي
برجام در وين باشد .اهميت توافق مورا و باقري به اين دليل است
كه انريكه مورا هماهنگكننده مذاكرات احياي برجام ،در وين
است و رياست هيأت اروپايي در 6دور مذاكرات وين را بر عهده
داشته است .همزمان با سفر مالي به منطقه ،جوزپ بورل ،مسئول
سياست خارجي اتحاديه اروپا هم كه براي گفتوگو بر سر برجام
به واشنگتن سفر كرده بود ،خبر داد كه زمان ازسرگيري مجدد
مذاكرات احياي اين توافق فرا رسيده است .جوزپ بورل ،مسئول
سياســت خارجي اتحاديه اروپا كه معاونش بهتازگي از تهران
بازگشته ،روز جمعه اعالم كرد ،آماده است قبل از آغاز ازسرگيري
مذاكرات احياي برجام در وين با مقامهاي ايراني ديدار كند.

42سال اســت كه روابط ایران و مصر در حد
دیپلماسی دفاتر حافظ منافع است .هر شهروند مصري كه
بخواهد براي گردشگري ،تحصيل يا هر دليل
ديگري به ايران سفر كند بايد از دولت مجوز بگيرد كه معموال
صادر نميشود .در ايران هنوز خياباني به نام خالد اسالمبولي
يعني كسي كه انورسادات ،رئيسجمهور خائن مصر را ترور
كرد وجود دارد .تاكنون تنشهــا ،فرودها و گاهي فرازهاي
زيادي در روابط دو كشــور وجود داشــته كه ريشــه آن به
نخستين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي و حتي پيش از آن
بازميگردد .اما حاال سالهاست كه كارشناسان مسائل منطقه
ت حركت بهســوي احياي روابط
معتقدند  2كشــور ظرفي 
دوجانبه را دارند و داليل امنيتي و اقتصادي بسياري براي آن
وجود دارد .موضع ايران نيز در يك دهه گذشته به سمت عادي
شــدن روابط با ديگر كشــورها تغيير كرده چنان كه اغلب
روساي جمهور به شكلي آشــكار از تمايل براي ازسرگيري
روابط سخن گفتند .تالشها براي بهبود روابط البته در حد
حرف نيست و در تيرماه سالجاري برخي رسانههاي عربي از
سفر هيأتي امنيتي و اطالعاتي از ايران به قاهره خبر دادند.
هيأتي كه گفته شد با مقامهاي ارشد اطالعاتي مصر پيرامون
مسائل دوجانبه و اختالفات دو كشور ديدار و رايزني كرد .در
همان مقطع ســخنگوي وزارت خارجه اين خبر را به شكل
تلويحي تأييد كرد و گفت كه تماسها بين ايران و مصر همواره
وجود داشته و هيچگاه قطع نشده است .سعيد خطيبزاده
تأكيد كرد كه ما همواره از عادي شدن روابط بين كشورهاي
اسالمي استقبال ميكنيم .حاال مديركل خاورميانه و شمال
آفريقاي وزارت خارجه نيــز در مصاحبهاي از تالشها براي
بهبود روابط با مصر صحبت كــرد اما گفت كه اين روند كند
پيش ميرود .در چنين شرايطي بايد ديد كه در اين 42سال
روابط تهران و مصر دستخوش چه تحوالتي شده و چرا هرگز
به برقراري دوباره روابط حتي نزديك نشده است .آيا در دولت
سيزدهم بارقههايي براي شروع فصل جديدي در روابط دو
كشور به چشم ميخورد؟

جلسهغيرعلنيمجلسبا امیرعبداللهيان

مكث

روی خط خبر
شكايت يك نماينده از ظريف

در ادامه طرح شكايتهاي نمايندگان از حسن روحاني
و محمدجواد ظريف ،عضو كميسيون اصل  90مجلس
در نامهاي خطاب به رئيس مجلس به اقدامات ظريف
در جريان مذاكرات برجام اشاره و اعالم كرد كه طرح
شــكايت از محمد جواد ظريف به رئيس كميسيون
اصل  ۹۰تقديم شده اســت .علي خضريان در ابتداي
نامه خود به محمدباقر قاليباف آورده است« :همانطور
كه مستحضريد ،دولتهاي يازدهم و دوازدهم براي
حل مشكالت كشــور ،مذاكره براي رفع تحريمها را
بهعنوان راهبرد اصلي كشــور انتخاب كردند .فراي
مشكالت ذاتي اين راهبرد ،محمدجواد ظريف بهعنوان
مسئول اصلي مذاكرات نيز با ضعفهاي كارشناسي
كه در طول مذاكرات از خود نشــان داد ،نقش مهمي

سرلشكر باقري دستاوردهاي سفر خود به پاكستان و ديدار با
مقامات اين كشور را تشريح كرد
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پيروزي انقالب اسالمي عليه جمهوري اسالمي موضعگيري
كنند و سپس در طول جنگ تحميلي نيز به حمايت مادي
و معنوي از عراق پرداختند .البته پيش از آغاز جنگ در سال
 58به دستور امام خميني (ره) روابط دو كشور بهطور كامل
قطع شده بود 2 .سال بعد نيز انور سادات ،رئيسجمهور مصر
كه مخالف آشكار انقالب و جمهوري اســامي بود در يك
رژه نظامي ترور شد .ايران به شكل رسمي خالد اسالمبولي
را شــهيد قلمداد کرد و نامش بر يكي از خيابانهاي تهران
نشست .در سوي ديگر نيز هر ساله در تابستان مسجد بزرگ
الرفاعي در قاهره مراسمی را برای سالمرگ محمدرضا پهلوی
را برگزاركرده است .به اين ترتيب دو مانع نمادين اما جدي
در روابط دو كشــور از همان آغاز بهوجود آمــد و پس از آن
تقريبا بهمدت 42سال روابط  2كشــور بهطور كامل قطع و
در اوج تنش بود.
نخستين جرقهها براي آغاز روابط تهران و قاهره

نخستين ديدار دو مقام رسمي ايران و مصر سال  1382ميان
روساي جمهور دو كشور اتفاق افتاد .هر چند كه پيش از آن
نيز مرحوم هاشمي رفســنجاني تالشهايي براي تجديد
روابط با مصر و عربســتان انجام داد .اما احياي روابط با مصر
نيز مثل عربســتان در دولت اصالحات رقم خورد و رئيس
دولت اصالحات ســال  1382در ژنو و در حاشــيه نشست
سران جامعه اطالعاتي در شهر ژنو سوئيس با حسني مبارك،
رئيسجمهور مصر ديداري يكســاعته داشت .ديداري كه
بازتاب وســيعي در رســانههاي داخلي و خارجي داشت و
بسياري آن را سرآغاز فصل نويني در روابط دو كشور قلمداد
كردند .در آن سالها تالشهايي هم براي تغيير نام خيابان
خالد اسالمبولي انجام شد كه بیسرانجام ماند .تمايل ايران
براي احيا و بهبود روابط با مصر در دولت نهم و دهم نيز ادامه
ينژاد ،رئيسجمهور وقت كشــور
پيدا كرد و محمود احمد 

سال  86به صراحت گفت :آماده هستيم تا اگر همين امروز
دولت مصر اعالم آمادگي كند ،سفارتمان را در آن داير كنيم.
البته هرگز به شكل يكپارچه سياست احياي روابط با مصر در
دستور كار مسئوالن نبوده و بهطور مثال در سال  87جنبش
عدالتخواه دانشجويي در واكنش به سياست دولت مصر در
مورد محاصره نوار غزه از ســوي صهیونیستها مقابل دفتر
حافظ منافع مصر در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند كه
مورد اعتراض مقامات مصري قرار گرفت .مصريها همواره
در بر قراري ارتباط با ايــران و احياي روابط نگاه به ديگران و
منافع خارجي خود با ديگر كشورها داشتهاند.
اقتصاد شكننده قاهره و وابستگي به آمريكا و عربستان

در اين ميان كارشناسان يكي از مهمترين داليل اين اتفاق را
اقتصاد ضعيف مصر و وابستگي اين كشور به عربستان و آمريكا
ميدانند .حاال اما معادالت منطقه آبســتن تغييرات مهمي
است كه ازســرگيري روابط تهران و رياض در راس آن قرار
دارد .دو كشور تاكنون  4دور مذاكره برگزار كردند كه نتايج
آن مثبت اعالم شده و طبق برخي گزارشها ممكن است در
آينده نزديك بازگشايي كنسولگريها در مشهد و جده نيز
اعالم شود .مذاكره هيأتهاي امنيتي ايران و مصر در اين بستر
اتفاق افتاده و برخي از ميانجيگري عراق در اين بين نيز سخن
ميگويند .حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه كشورمان
نيز در نخستين سفر خارجي خود براي شركت در كنفرانس
بغداد به عراق رفت و در حاشيه اين كنفرانس با رئيسجمهور
مصر گفتوگوي كوتاهي داشــت؛ گفتوگويي كه با وجود
كوتاه بودن مورد توجه رســانهها قرار گرفــت و حكايت از
اهميت احتمالها براي بهبود روابط دو كشور داشت؛ حال
بايد ديد كه پس از 42سال تهران و قاهره سرانجام در مسير
بهبود روابط تا كجا پيش ميروند و موانع ازسرگيري روابط
از ميان ميرود يا نه.

ريشه اختالفهاي دو كشور چيست؟

با اين همه اختالف ايران و مصر فقط محدود به حكم اعدام
دو ايراني نيست و ريشههاي طوالنيتري دارد .نخست بايد به
اين نكته توجه كرد كه مصر نخستين كشور عربي و اسالمي
است كه با رژيم صهیونیستی پيمان صلح بست و روابط خود
را با اين رژيم عاديسازي كرد .از طرف ديگر مصر در دوران
پهلوی روابط بســياري نزديكي با ايران داشت و اين كشور
آخرين پناهگاه محمدرضا پهلوی پس از فرار از ايران شــد.
اين ارتباط حسنه باعث شد تا سران مصر از روزهاي نخست

در ضعف توافق برجام و سوءاســتفاده دشمن از آن
داشت كه نمونه اخير آن در اظهارنظر ايشان پيرامون
عدماطالع از وجود واژه تعليق ( )suspendدر توافق
پديدار شــد .به گزارش خانه ملــت ،رئيس كميته
سياسي ،نظامي و امنيتي كميسيون اصل  90مجلس
در ادامه اين نامه در سرفصلهايي جداگانه اتهامات
خود را به شــرح زير مطرح كرده اســت :بيتفاوتي
محمدجواد ظريــف ،وزير خارجه وقــت در جريان
مذاكرات به احتمال خروج دولتهاي بعدي آمريكا
از برجام ،عدمشناخت از تفاوت و اهميت تحريمها،
عدمفهم از دورههاي مختلف تحريمي و علت پيروي
اروپا از آمريكا ،عدمتســلط به متــن برجام در مورد
بازگشتپذيري تحريمها ،عدمتسلط به متن در حوزه
رفع تحريمها ،تناقض در رعايت خطوط قرمز رهبري
و تناقض در مورد اثــر تحريمها بر فروش نفت و زمان
بازگشتپذيري ايران.

ادعاي شبكه آلماني :هيأتي از عربستان به تهران سفر كرده است

مكث

قرار است امروز نمايندگان در جلسهاي غيرعلني
ميزبان حسین اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه
شوند و در جريان آخرين جزئيات تحوالت و اتفاقات
سياســت خارجي قرار بگيرند.آنطور كه عليرضا
سليمي ،عضو هيأترئيســه مجلس به فارس خبر
داده ،قرار است در اين نشســت آخرين تحوالت
منطقه مورد بحث و بررســي قرار گيرد .اوگفته بنا
بود اين نشست چهارشــنبه هفته قبل برگزار شود
ولي بهدليل برنامه كاري وزير به يكشنبه هفته جاري
موكول شد .با توجه به سفر اخير انريكه مورا ،معاون
سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران و سفرهاي
اخير امير عبداللهيان به مسكو ،دمشق و بيروت و
تنشسازيهاي باكو در مرزهاي شمالغربي بهنظر
ميرسد نشست امروز بهارستان با وزير امور خارجه
بسيار پربحث باشد.

اميدواري وزارت خارجه براي حل اختالفات

مير مسعود حسينيان ،مديركل سائل اصلي ميان ايران و مصر
توضيحاتي داده است .او گفته :مســائل ما با مصر زياد است
البته اميدواريم كه بهزودي اين مســائل حل شود .البته اگر
گشــايشهاي مثبتي در روابط ايران و عربستان ايجاد شود
اين موضوع قطعا در روابط ايران و مصر نيز تأثيرگذار خواهد
بود .هماكنون  2كشــور داراي دفتر حافظ منافع هســتند.
حســينيان ادامه داد :ما اكنون دو مشكل بزرگ در تعامل با
مصر داريم ،حدود دو سال است كه كشتي نفتي ايران توسط
مصر به بهانههاي واهي و بدون ارائه مدركي توقيف شده است
و از طرفي ديگر چند زنداني ايراني در مصر نيز به اتهام حمل
موادمخدر در معرض حكم اعدام هستند .بهگفته حسينيان
حكم اعدام اين دو ايراني در انتظار تأييد رئيسجمهور مصر
است و با پيگيريهاي دولت فعال متوقف شده است.

توافق ايران و پاكستان براي برگزاري
رزمايش مشترك

در روزهايي كه مذاكرات ايران و عربستان نگاههاي بسياري را بهخود معطوف كرده ،شبكه آلماني دويچه وله ادعا كرده كه
يك هيأت سعودي نيز به تهران سفر كرده است .خبري كه هنوز از سوي مقامات رسمي دو كشور تأييد نشده است .در روزهاي
اخير برخي رسانهه ا گزارش دادهاند كه دو كشور در دور چهارم گفتوگوها كه مثبت خوانده شده ،توافقهايي براي بازگشايي
كنسولگريها داشتند .سفر هيأت سعودي به تهران در شرايطي كه تاكنون عراق ميزبان مذاكرات دو كشور بوده اما ميتواند
حاكي از پيشرفت ملموس مذاكرات تهران و رياض داشته باشد.

حكم محكوميت نازنين زاغري تأييد شد

وكيل نازنين زاغري از صدور و ابالغ رأي پرونده دوم
نازنين زاغري در شعبه  ۵۴دادگاه تجديدنظر استان
تهران خبر داد .به گزارش امتداد ،حجت كرماني افزود:
براساس رأي صادره در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب خانم
نازنين زاغري به اتهــام «فعاليت تبليغي عليه نظام»
به يك سال حبس تعزيري و يك سال منع خروج از
كشور محكوم شده بود .به اين رأي اعتراض و پرونده
به شــعبه  ۵۴تجديدنظر ارجاع شد كه نهايتاً دادگاه
تجديدنظر بدون برگزاري جلسه رسيدگي رأي دادگاه
بدوي را عينا تأييد كرده است .اين وكيل دادگستري
که هنوز بــه این حکم معترض اســت ،افزود :ضمن
تمكين از رأي صادره ،پس از ارسال پرونده به اجراي
احكام و با توجه به پرونده سابق خانم زاغري و اينكه
قانونا امكان اجراي اين حكم وجــود ندارد ،اقدامات
قانوني الزم انجام خواهد پذيرفت.

سرلشكر محمد باقري ،رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان
درحالي به سفر  4روزه خود به پاكســتان پايان داد كه قرار است
هفته آينده هم به دعوت رســمي وزير دفاع روسيه در رأس يك
هيأت بلندپايه نظامي عازم مسكو شود.
دومين سفر سردار محمد باقري به پاكســتان و ديدار با مقامات
ارشد اين كشــور از جمله عمران خان نخســتوزير ،قمر جاويد
باجوا فرمانده ارتش ،نديم رضا رئيس ســتاد مشــترك ارتش و
ديگر مقامات نظامي و سياسي اين كشور بهدليل روند رو به رشد
مناسبات دفاعي ،امنيتي و نظامي ميان  2كشور همسايه در چند
سال اخير بسيار حائز اهميت تلقي ميشود.
يكي از توافقهاي دومين سفر رسمي ســردار باقري به پاكستان
برگزاري رزمايشهاي مشترك دريايي است .اين در حالي است كه
جمهوري اسالمي ايران اخيرا رزمايشهاي فاتحان خيبر و مدافعان
آسمان واليت ۱۴۰۰را در زمين و هوا برگزار كرده است و حاال قرار
است رزمايش سوم در دريا و با مشاركت پاكستان برگزار شود.
بهگزارش ايرنا ،ســردار باقري در مورد ديدارهاي خود با مقامات
ارشد سياسي-نظامي پاكستان و توافقات صورت گرفته ،گفت :در
اين سفر در مورد تداوم اقدامات براي امنيت مرز ،تكميل كارهاي
در حال انجام و بخش باقيمانــده آن تفاهمات صورت گرفت كه
به موجب آنها ما امروز رزمايشهاي همزمان در  2ســوي مرز و
قرارگاههاي مشترك در منطقه مرزي ميرجاوه داريم و در كنار آن
خطوط ارتباط همزمان و لحظهاي ميان  2همسايه برقرار است.
سردار باقري افزود :در جريان ديدار با «عمرانخان» نخستوزير
پاكســتان كه وزيران دفاع و امور خارجه اين كشــور نيز حضور
داشــتند ،توانســتيم ديدگاههاي خود درخصوص بســياري از
موضوعات دوجانبه و تحوالت منطقهاي از جمله افغانستان را به
اشتراك بگذاريم .رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران در ادامه
تصريح كرد :از جمله موضوعات ديگري كه در اين ايام فوق العاده
اهميت دارد ،مسئله افغانستان است كه با خروج غيرمسئوالنه و
فرارگونه آمريكاييها از افغانستان و خأل قدرتي كه بهوجود آمد،
مشكالت فراواني در افغانستان ممكن اســت ،رخ بدهد .مسائل
اقتصادي افغانستان ،سيل آوارگان و ناامنيها و مشكالتي جدي
كه گروه تروريســتي داعش ميتواند ،ايجاد كند هم بر كشور ما و
هم بر كشور پاكستان تأثيرگذار است كه در اين زمينهها با مقامات
نظامي و سياسي پاكستان بهطور مفصل صحبت و تأكيد شد كه
بايد يك نظام پايدار با مشاركت همه در افغانستان شكل بگيرد.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران افزود :خوشبختانه در اين
مورد هم با مقامات نظامي و سياسي پاكستان اشتراك نظر كامل
وجود داشت و قرار شــد كه  2كشــور در بخش نظامي نيز با هم
مشورتها را ادامه دهند .سردار باقري همكاريهاي نظامي ايران و
پاكستان را ديگر موضوعي دانست كه هيأت ايران در اين سفر آن را
دنبال كرد و افزود :در اين سفر توافقات خوبي به عمل آمد؛ از جمله
اينكه ما در آينده چه در آبهاي پاكستان و چه در آبهاي جنوب
جمهوري اسالمي ايران رزمايشهاي مشترك دريايي برگزار كنيم.
وي همچنين از حضور ناوهاي پاكستان در رزمايش مشترك ايران،
روسيه و چين كه از  2سال پيش آغار شده است ،خبر داد.
ســردار باقري ادامه داد :مســابقات نظامي بين  2نيروي مسلح
توســعه پيدا ميكند ،در مقطع زماني فعلي خلبانــان ايران در
پاكستان آموزش ميبينند و متقاب ً
ال آموزش ضدتروريسم نيز در
كشور ما برگزار ميشود و در مراحل بعدي آموزشهاي مختلف
بين  2كشــور اتفاق خواهد افتاد .همچنين در بازديد از صنايع
نظامي پاكستان در بخش هواپيماسازي و تانكسازي توافق شد
تا تجربيات را با يكديگر مبادله كنيم .رئيس ســتاد كل نيروهاي
مسلح ايران تصريح كرد :در طول ديدار و رايزنيها مشخص شد
كه تقريباً در تمام موضوعات اشــتراك نظر داريــم و هيچگونه
اختالفي را مشاهده نكرديم.

سخنگوي شوراي نگهبان :ورود مجمع به مصوبه اموال مسئوالن قانوني است
«محرمانه بودن اموال مســئوالن» و
شوراي
نگهبان تفسير شوراي نگهبان از اين موضوع و
نيز «قانوني» يــا «غيرقانوني» بودن
ورود مجمــع تشــخيص مصلحت نظــام به برخي
مصوبات ازجمله همين مصوبــه ،دو موضوع مهمي
بودند كه سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري
خود به آنها اشاره كرد .هادي طحان نظيف در پاسخ به
ســؤالي در ارتباط با طــرح «محرمانهبــودن اموال
مسئوالن» و تفسير شــوراي نگهبان از اين موضوع
گفت :درخصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و
مسئوالن ،متن جديدي به تصويب مجلس نرسيده و
مصوبه فعلي نيز مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت
نظام اســت و چنانچه مصوبهاي خالف شرع و قانون
اساسي نباشــد حتما شــوراي نگهبان آن را تأييد
ميكند.
تأكيد سخنگوي شوراي نگهبان بر اينكه طرح فعلي
«محرمانهبــودن اموال مســئوالن» مصوبه مجمع
تشــخيص مصلحت نظام اســت ،اين پرسش را كه
پيش از اين هم بارها از ســوي نمايندگان مجلس و
فعاالن سياسي عنوان شده بود ،در پي داشت كه آيا
ورود مجمع تشخيص به حيطه قانونگذاري «قانوني»
است يا خير؛ طحان نظيف در پاسخ گفت :ورود مجمع
تشخيص غيرقانوني نيست .مجمع ،وظايف مختلفي
دارد .يكي از وظايف ،جايي اســت كه مجمع از باب
اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان وارد ميشود،
اما يكي از وظايف مجمع كه به جمع برگزيدهاي از آنها
سپرده شده ،نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام
است و اين هيأت جايگاه قانوني دارد و براساس آن بر
مصوبات نظارت ميكند .لذا هيأت عالي جايگاه قانوني
دارد و بر مصوبات نظــارت دارد اما اين كار فرايندي
دارد كه بايد طي شود يعني بايد ابتدا اعضاي هيأت
عالي نظارت در كميســيونهاي تخصصي مجلس،
نكات مورد نظر خود را بيان کنند و چنانچه موردي
باقي ماند ،به شوراي نگهبان منعكس كنند كه گاهي

متأسفانه اين فرايند طي نميشود و گاليههايي ايجاد
ميكند.
به گزارش ایسنا ،وي ادامه داد :سياستهاي كلي نظام
از يك سنخ نيستند و برخي از آنها نياز به قانونگذاري
و برخي نياز به اصالح فرايند اجرايي دارند و در برخي
هم بايد قانونهاي موجود اصالح شــود .سخنگوي
شوراي نگهبان در ادامه در مورد هماهنگي مجلس
و شــوراي نگهبان در زمينه محرمانهبــودن اموال و
دارايي مســئوالن نيز گفت :طبيعتاً دســتگاههايي
كه وظايفشان در يك راستاســت ،با يكديگر تعامل
دارند ،امــا هماهنگي خير .ما و مجلــس با يكديگر
هماهنگي نداريم و هر نهاد ،مســتقل عمل ميكند
و اينها نمايندگان مردم هستند و در هر زمينهاي كه
بخواهند ميتوانند قانونگذاري كنند.
وي در پاســخ به اينكه آيا طــرح جديدي از مجلس
درخصوص محرمانهبودن اموال و دارايي مســئوالن
به شوراي نگهبان رسيده است يا خير ،گفت :چيزي
هنوز بهدست ما نرســيده؛ حتي به صحن علني هم
نرســيده اســت .ظاهرا ً بحثي در كميسيون قضايي
مجلس مطرح اســت و هنوز موضوع به صحن علني

ارجاع نشده .اگر مصوبه اين مراحل را طي كند ،ما نيز
در زمان مناسب اعالم نظر خواهيم كرد.
طحان نظيف درباره طرح «اصــاح نظارت بر رفتار
نمايندگان» گفت :قانون نظارت بر رفتار نمايندگان
قانوني اســت كه سالها قبل تصويب شــده و بارها
كارشناسان گفتهاند كه اين قانون ،قوي نيست .من از
جزئيات اين طرح اطالعي ندارم و اينكه آيا وظيفهاي
برعهده شــوراي نگهبان ميگذارد يا نه را نميدانم؛
ما بهدنبال توسعه وظايف و مسئوليتهاي خودمان
نيستيم .سخنگوي شــوراي نگهبان درباره حواشي
بررســي صالحيت مرحوم هاشــمي رفسنجاني و
قول ســخنگوي پيشين درباره انتشــار فيلم جلسه
بررســي صالحيت وي گفت :صحبتهايي در مورد
رد صالحيت مرحوم هاشمي رفسنجاني بوده است
كه نفي شده و اين موضوع فرايندي دارد كه بايد طي
شود و بنده نيز پيگيري ميكنم.
طحان نظيف در پاسخ به سؤالي درباره استعفاي علي
الريجاني از پيگيري قرارداد ايران و چين و ارتباط آن
با رد صالحيت وي گفت :بنــده نيز اين موضوع را در
رسانهها خواندم و تعجب كردم.

23023615

مديريت شهري

شهر

یکشنبه  25مهر  1400شماره 8338
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اينجا آجر را نان میكنند

انتصاب شهرداران  8منطقه
و رؤساي  ۲سازمان

اولويتبندي براي اتمام
پروژههاي پايتخت

گزارش همشهري از وضعيت نابسامان خانوادههاي ساكن در
روستاي شمسآباد كه در حريم تهران واقع شده است

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

شــهردار تهران در احكامي شــهرداران جديد  8منطقه شــهر
و  2سازمان تخصصي شهرداري تهران را منصوب كرد .به گزارش
پايگاه خبري شهر ،عليرضا زاكاني ،در احكامي جداگانه شهرداران
جديد مناطق  ۲۰ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۰ ،۴و  ۲۲را منصوب كرد.
پيش از اين نيز  ۷شــهردار مناطق تهران توسط شهردار تهران
منصوب شــده بودند ۶ .نفر از شــهرداران منصوب شده از بدنه
شهرداري تهران و  ۳نفر ديگر از ميان شهرداران ساير كالنشهرها
انتخاب شدهاند.
اين در حالي اســت كه زاكاني همچنيــن در احكامي جداگانه
مســعود حقلطفي را بهعنوان مديرعامل ســازمان مهندسي و
عمران و هادي حقبينتكيه را بهعنوان مديرعامل سازمان عمران
مناطق منصوب كرد.
شهرداران جديد مناطق تهران
شهردار

منطقه

رضا پوريافر

۴

رضا شرفي

۱۰

سيدمحمد موسوي

۱۱

محمدهادي علي احمدي

۱۳

غالمرضا شنگي

۱۷

يعقوب هوشيار

۱۸

سيدمحمد ناظم رضوي

۲۰

وحيدرضا اناركي محمدي

۲۲

عكس خبر

عليرضا زاكاني ،شهردار تهران با حجتاالسالم محمدجواد حاجعلياكبري،
رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشــور ديدا رو درباره برگزاري
نمازجمعه تهران درصورت موافقت ستاد مقابله باكرونا ،گفتوگو كردند.

احكام يكسالهها
و روش اندازهگيري عملكرد

خبرنگار

اينجــا نــه از مغازههاي
گزارش سوپرگوشــت الكچري
شمال شهر خبري هست،
نه از شهربازيهاي سربسته ،نه مدرسه و نه
حتي يكخانه بهداشت .اينجا تا چشم كار
ميكند خاك است و خاك و چند كوره
آجرپزي فعال .ســالها پيش قرار نبود،
كورههاي آجرپزي روستاي شمسآباد به
بافت تهران بچسبد ،اما رشد شهرسازي
مجالي براي حفظ فاصلهها باقي نگذاشت
و ديگــر كــوره پزخانههــا در حريــم
جنوبغربي پايتخــت تافته جدا بافته از
شهر نيستند .اين روســتا از قديمااليام
24كوره فعال داشت و چند سالي هست
كه از آن تعداد 10كوره فعال مشــغول
كارند .صاحبــان كوره با ايجــاد امكان
زندگي به كارگرها اســكان دادهاند و در
كورههــا از  5تــا 20خانواده با شــرايط
نامطلوب زندگي ميكنند؛ آنهايي كه هر
ســال مهرماه ميآيد و مــيرود و آرزو
ميكنند؛ كاش طوري شود و روزي برسد
كه بتوانند فرزندانشان را به جاي لباس
كار ،در لباس دانشآموزي ببينند .اينجا
مدرســه و محيط آموزشي مناسبي هم
وجود ندارد و تنها گاهي يكي ،دومؤسسه
خيريه به بچهها يكسري از دروس پايه را
آموزش ميدهند .البته جاي شكرش باقي
است كه طي2هفته اخير با همكاري ستاد
مقابله بــا كرونــا و شــهرداري تهران،
واكسيناسيون اهالي روســتا آغاز شده
است.
براساس اطالعاتي كه شــوراي اسالمي
روستاي شمسآباد در اختيار همشهري
گذاشته ،حدود 200خانوار درهمسايگي
منطقه 18تهران ،بدون سهمي از عدالت
شهري ،روز را به شــب ميرسانند .اين
روســتا بنا به داليلي از بيتكليفترين
روســتاهاي حريــم تهران بهحســاب
ميآيد .بهگفته ســاكنان براي دريافت
خدمات ،سر در گم هستند و نميدانند
بايد به شــهرداري منطقــه 18مراجعه
كنند يا به فرمانداري اسالمشــهر .آنها از
مديران ،امكاناتي در خور قشــر كارگري
را درخواست ميكنند تا شرايط زندگي
براي كودكان و ميانســاالن خانوادهشان
بهتر از پيش شــود؛ چيزي در حد كف
زندگي طبقه پاييندســت جامعه و نه
داشــتن امكانات خاص .يكــي از اهالي
ميگويد« :اميدمان به شــهردار جديد
اســت تا امكانات بهطورعادالنه در شهر
تقسيم شود و زندگي ما رونق بگيرد .اينجا
كمترين چيزهاي الزم براي زندگي هم
وجود ندارد».
در همين بــاب ناگفته نمانــد عليرضا
زاكاني ،شهردار تهران به موضوع توزيع
عادالنه خدمات و شــرايط پيشرفت در
شهر و پايتخت توجهي ويژه دارد و عنوان
كرده اســت« :تهران براي آنكه متحول

زندگــي اشــرافي كــه ميگويند،
اينجاست!

شهر در اين گوشــه از تهران بهگونهاي
ديگر رقم خورده اســت و نحوه زندگي،
شــيوه خــاص خــودش را دارد .بازي
كودكان با خاك عجين شده و كارگران
هر روز آجرهايي را لمــس ميكنند كه
ســقف خانهاي با اتاقخوابهايي امن را
نصيبشان نميكند .هر كوره در گودهاي
بزرگ خاكي با ارتفــاع 40تا 50متري با
تلي از خاك محصور شــده و خانههاي
كارگري در فاصله كمــي قرار گرفتهاند.
شايد باورتان نشود ،اما در اين محدوده از
حاشيه شهر ،چند اتاق درون داالنهاي
سربست ه و دخمههاي تاريك قرار گرفتهاند
و هر خانواده درون يكي از اتاقها روزگار
ميگذرانــد .خيابــان اصلي روســتاي
شمسآباد تا محلههاي شاتره و چهاردانگه
كشيده شده و اينجا تنها 4كوچه دارد كه
در هر كوچه كورههاي بزرگ با خانههاي
كارگري و گودهاي كارگاهي واقع شدهاند.
يكي از ساكنان همين خانه ،زن سرپرست
خانواري است كه تمايل به معرفي خودش
ندارد و از استان گلستان به تهران آمده و
با پسر و عروسش زندگي ميكند .درد او
براي زندگي نداشــتن گاز شهري ،خانه
بهداشــت و چند مغازه خواربارفروشي
است .او كه لباس محلي گرگانيها را به
تن دارد ،با تلخنــدي ميگويد« :زندگي
اشــرافي كه ميگويند ،اينجاست! بعد از
چند سال زندگي ،بهتازگي سرويس حمام
داخل خانه ساختهايم .هميشه براي حمام
به خانههاي همســايه ميرفتيم و فكر
نميكنم در اين دوره زمانه شــهروندي
مانند اهالي روســتاي شــمسآباد در
تهران زندگي كند ».اين مادر 50ســاله
بهدليل گردوغبار و خاك موجود در هوا،
چشــمهايش عفونت كرده است و براي
درمان توان رفتن به درمانگاه را هم ندارد:
«گهگاهي شهرداري ناحيه 7منطقه 18يا
مؤسسههاي خيريه براي ويزيت و درمان،
پزشكاني را به روســتا آوردهاند و معالجه
بيماران را رايگان انجــام دادهاند .انجام
چنين اقداماتي يك دنيــا براي ما ارزش
دارد».
كمي آن طرفتر از اين به اصطالح خانه،
روي يك تخته چوب 3پسربچه مشغول
بازي بــا كارتهايي با تصاويــر فوتبالي
هستند .آنها با نام بردن فوتباليستهاي
سرشناس ،خندههاي كودكانه را زير تيغ

مشكالتاينجابيدادميكند

امكانات موجود در كورههــا براي كار و
زندگي يكنواخت نيست و اين بهدست و
دلبازي صاحبان كورهها يا به زبان بوميها
همان «اربابها» بستگي دارد .براساس
گفتههاي بوميها ،اينجا همچنان شيوه
ارباب و كارگري حاكم است .آنچه بهتازگي
در جذب كارگرها مشهود است و بوميها
در اينباره ابراز نگراني ميكنند ،دريافت
حقوق كم از طرف كارگران مهاجر است.
شايد برخي از آنها اعتراضي به حقوق كم و
نبود امكانات اوليه زندگي نداشته باشند،
اما اغلب بوميها بهدليل ازدياد مهاجرت
اتباع افاغنه به ايران ،نگران آينده روستا
هســتند؛ انگار حس تعلقي به روستاي
حاشيه شهر تهران پيدا كردهاند .علي.س
از قديميهاي روستاســت و چند سالي
ميشود كه در يكي از بهترين كورههاي
منطقه كار ميكند .علــي ميگويد« :ما
نگران حضور اتباع افغانه در اينجا هستيم.
آنها بــا كمترين حقوق و بــدون توقع از
امكانات ،كار ميكنند و بــراي آنها تنها
ســقف باالي سرشان مهم اســت .اين
روستا يك خيابان اصلي با 4كوچه فرعي
بزرگ دارد و امكانات شــهري اين روستا
در حوزههاي آموزشي ،تفريحي ،درماني
و رفاهي زير صفر است و ما معموال براي
دريافت خدمات به روســتاي گلدسته
يا محلههاي اطــراف ميرويم .اينجا بعد
از تاريكي هوا كســي جرأت نميكند ،به
كوچه برود؛ چون هيچ روشــنايي وجود
ندارد .مشــكالت در اين بخش از تهران
بيداد ميكند .انتظار ما براي رسيدگي به
وضعيت نامطلوب كورهپزخانهها و داشتن
امكانات حداقلي شهري واقعا زياد نيست.
هميشه براي رســيدگي به روستايمان
نگاهمان بهدست مسئوالن بوده و هنوز هم
براي زندگي خوب چشمانتظار مسئوالن
هستيم».
عليرضا رمضانپور ،عضو ســابق شوراي
روســتايي شــمسآباد نيز درباره نبود
امكانات آموزشي ميگويد« :متأسفانه اين
روستا از ابتدا رنگ مدرسه و هيچ فضاي
آموزشي را بهخود نديده است .كودكان را
در مدارس روستاي گلدسته يا فيروزبهرام
ثبتنام ميكنند .مهمترين مشكل مردم
براي حل مشكالتشــان وجود دوگانگي
ميان شهرداري منطقه 18و فرمانداري
اسالمشهر است».
مطالبه اهالي ،خــروج از بالتكليفي
روستاهاست

وسط يكي از گودهاي خاكي كوره پزخانه
روســتاي شــمسآباد ،داربست چوبي
دستســاز واليبال ديده ميشود .داوود
اعتمادي ،نايبرئيس شــوراي اسالمي

زمين كورهپزخانهها ،نيازمند تعيينتكليف است

مكث

Key Performance Indicators (KPIs( -1
Annual Monitoring Report( AMR) -2

زهرا كريمي

شــود نياز به عدالت در تقسيم خدمات،
تامين آرامش روحــي و امنيت معنوي،
ظهور و اعتالي مظاهر اسالمي ،عمران،
حفظ طبيعت و صفاي طبيعي دارد ».اما
مشكالت اين محدوده جنوبي پايتخت
كشور ،تنها با اقدامات شــهرداري رفع
نميشود و نياز اســت تا ديگر نهادها هم
وظايف خود را انجام دهند؛ نكته اينجاست
كه شمسآباد در حريم تهران واقع شده
و اين خود ،نقطه شروع دردسرهاست.

آفتاب پاييزي و كارگاههاي آجرپزي رها
ميكنند و با هيجان بهدنبال برد در بازي
از هم هســتند؛ همانهايي كه از درس و
تحصيل بازماندهاند.

مرتضي منبعچي ،رئيس اتحاديه فخاران (صنف آجرپزان) استان تهران :كورهپزخانهها در
زميني در حدود 120هكتار نزديك به گمرك احمدآباد مستوفي واقع شدهاند .اين شغل بيش از
80سال پيش بهصورت سنتي در اين بخش از تهران تاسيس شد .اين صنف تا زماني كه شرايط
اقتصادي كشور مطلوب بود ،درآمدزايي قابل توجه و رضايتبخشي براي صاحبانش داشت.
اكنون دست بر قضا ،اين شرايط سبب نارضايتي شده و روزبهروز شاهد تعطيلي كورهها هستيم
و در روستاي شمسآباد شايد 10كوره هم فعال نباشد .مسئوالن اتحاديه و مالكان كارگاهها پيش
خ بدهد ،تالشهاي زيادي انجام دادند تا بلكه با تغيير
از آنكه چنين وضع نابسامان اقتصادي ر 
كاربري زمينها يا ايجاد شرايط بهتر براي كارگران به كسبوكارها رونق بدهند ،اما متأسفانه
همه تالشها بهدليل آنكه مسئوالن باال دست همكاري و حمايت نكردند ،بيسرانجام به حال
خود باقي مانده است .البته اين وضعيت فقط درباره كورهپزخانههاي روستاي شمسآباد صدق
ميكند؛ چون با تعامل خوبي كه با شهرداري منطقه 15انجام شد ،موفق شديم مجوزها را براي
توسعه و رونق كارخانههاي كورهپزخانه پاكدشــت در جاده امام رضا دريافت كنيم .بهزودي
اتفاقات خوبي را در شــرق تهران شــاهد خواهيم بود ،اما درباره كورهپزخانههاي روستاي
شمسآباد بعد از40سال هنوز هيچ جواب مشخصي به ما داده نشده است .در ميان اين كورههايي
كه تعطيل شدهاند ،برخي از مالكان محيط كارگاهي را به شغلهاي ديگر اجاره دادهاند كه جز
آسيب به محيطزيست ارمغان ديگري ندارد .بارها براساس نظارت و بازديد از محل ،تذكرات
الزم داده شده اســت .در نهايت بايد تكليف زمينهاي واقع شده در حريم مشخص شود و به
صنف آجر بها داده شود تا مانند گذشته شــاهد انقالب در آن باشيم؛ چون هماكنون ايران به
20كشور صادرات آجر دارد.

شمسآباد به امكانات نداشته براي جوانان
روســتا اشــاره ميكند و ميگويد« :اين
محل ،پاتوق جوانان روستاي گلدسته در
روزهاي آخر هفته است .متأسفانه جوانان
هيچ پاتوقي براي تفريح ندارند .اينجا فقط
خاك است و كوره و خانههاي كارگري».
مرد ميانسالي در ميان صحبتهاي اين
عضو شوراي روستايي به گودي در خيابان
سوم اشــاره ميكند و ميگويد« :يكي از
مالكان كوره آجرپزي بعد از ورشكستگي
با داشــتن مجــوز از ســوي فرمانداري
اسالمشهر گود50متري را بهمدت يكماه
با نخالههاي ســاختماني پر كرده است.
رفتوآمد كاميون ،خاور و نيسانها آرامش
را از ساكنان گرفته و ما از سر و صدا هم آزار
ميبينيم.اي كاش فكري به حال زندگي
ساكناندرحريمشودواينبالتكليفيهابه
پايان برسد ».عليرضا رمضانپور ،عضو سابق
شوراي روستايي شمسآباد ميگويد« :اين
روستا در شــهرداري ناحيه 7منطقه18
واقع شده و اآلن چند مشكل اصلي داريم،
اما مهمتر از همه اينكــه نميدانيم واقعا
جزو منطقه 18ناحيه 7هستيم يا زيرنظر
فرمانداري اسالمشهر .يكسري از مجوزها
را فرمانداري اسالمشــهر و بخشــداري
چهاردانگه ميدهند و يكسري مجوزها
را شــهرداري .البته جمعآوري زبالهها را
نيروهاي شهرداري انجام ميدهند».
مشكلحضوربيبرنامهخيرين!

رمضانپور ،عضو باتجربه شوراي روستايي،
شــناخت دقيقي از مشــكالت دارد .او
ميگويد« :خيابان و كوچههاي اين روستا
نياز به روشنايي و امنيت در شب دارند و
متأسفانهنبودروشناييمشكالتعديدهاي
را براي تردد ايجاد كرده اســت .معضل
جديدي كه اين چند ساله گريبانگير اهالي
روستا شده ،حضور خيرين در روزهاي آخر
هفته در خيابان اصلي روستاي شمسآباد
اســت .حضور آنها باعث شــده مردمان
نيازمند از ســاير نقاط تهران به خيابان
اصلي بيايند و از خيرين درخواست كمك
كنند .مردم روستا راضي نيستند و انتظار
دارند براي كمكرساني به شكل ديگري
اقدام شــود .درخواســت ما براي بهبود
وضعيت روزهاي آخر هفته اين خيابان،
ساماندهي آنهاست .اگر سازمان يا نهادي
ميتواند ،آنها را نظم ببخشد و خيرين را در
كمكرساني راهنمايي كنند».
آلودگي خاك نسبت به آلودگيهاي
ديگر شرف دارد

ســال گذشــته شــهرداري منطقه18
براي رســيدگي به وضعيت بهداشت و
سالمت مردماني كه در اين روستا زندگي
ميكنند ،تيــم 15نفره پزشــكان را در
روستاي شمسآباد مستقر كرد .آنها بعد
از 72ساعت موفق شدند حدود 1500نفر
را ويزيت كنند كه 150نفر بيمار دهان و
دندان بودند« .سليمان.ش» 3فرزند دارد
و حدود 10سالي ميشود در چند كوره از

حريم تهران نياز به مديريت يكپارچه شهري دارد
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بنابرايــن داشــتن مجموعــهاي مختصر از
ادامه از
صفحه اول شاخصهاي كليدي عملكرد و اقدامات الزم
براي نظارت بر اجراي موفق سياســتهاي اين طرح بسيار مهم
اســت .شــاخصهاي كليدي عملكــرد (  )KPIsاز تعهدات و
اولويتهاي كليدي شــهردار بهصورت ســاختارمند پشتيباني
ميكند؛ شاخصهايي كه بهدنبال ارزيابي پيشرفت ساالنه ،باعث
ســاخت و توســعه طي دورههــاي زماني معنيدار ميشــوند.
اندازهگيري براي هر شــاخص جهت و مقياس تغيير را نشــان
ميدهد كه سياستهاي شــهري لندن بهدنبال دستيابي به آن
هســتند .البته اين موارد خود نماينده سياســت يا بار اضافي بر
مسئوليتهاي تعريف شده نيستند.
شاخصها و اقدامات كليدي عملكرد و نحوه اندازهگيري آنها كه
در طرح لندن مشخص شده شامل 8موضوع مهم مسكن ،اقتصاد
شهري ،محيطزيست ،حملونقل ،سالمتي ،آلودگي هوا ،ميراث
و موضوعات فرهنگي اســت كه براي هر كدام شــاخص و نحوه
اندازهگيري تعريف شده است و از شهردار مصرا خواسته شده بر
اين اساس گزارش نظارت ساالنه را به شورا (انجمن شهري) ارائه
دهد .گرچه گزارش نظارت ســاالنه ،كاركرد يا عملكرد اجرايي
را نمايش ميدهد ،ولي بايد توجه داشــت كــه عملكرد اجرايي
مجموعهاي جامع از دادهها و اقدامــات مكمل و دقيقتر در كنار
شــاخصهاي كليدي عملكردها و گزارش نظارت ســاالنه قرار
ميگيرد.
اين گزارش توسط شهردار در اول هر سال منتشر ميشود .ارقام
نظارت ساالنه قانوني همراه با تفسير است كه ممكن است شامل
ارقام عملكرد مربوطه نيز باشد .گزارش نظارت ساالنه همچنين
طيف وسيعي از دادههاي ديگر را كه براي درك اجراي طرح در
چارچوب وسيعتر مرتبط هستند ،مشخص ميكند.
جا دارد اكنون كه شــهردار محترم تهران در اقدامي بيسابقه و
هوشمندانه احكام معاونان و مديران خود را يكساله ابالغ و اعالم
كردهاند كه ايشان قرار است «لحظه به لحظه فعاليت مديران را
رصد كنند و تأكيد كردهاند كه ديگر شهر را نميتوان با تعارف اداره
كرد ،بلكه اداره شهر نياز به جديت دارد تا امكان بررسي عملكرد
مديران وجود داشته باشد؛ بهطوري كه مديران انتصابي بايد براي
لحظهها ،هفتهها و ماهها برنامه داشــته باشند» ،به اين موضوع
نيز عنايت داشته باشند كه شاخصهاي عملكردي و روشهاي
اندازهگيــري برنامهها و مديران خود را نيــز از هماكنون تدارك
ببينند تا در پايان هر ســال هم شــورا و هم مردم بعينه عملكرد
مديران منصوب شده براساس برنامههاي مصوب ازجمله تحقق
طرح جامع و تفصيلي را نظاره كنند .براي اين مهم الزم اســت
ابزارها و روشهاي شناخته شده علمي به جاي روشهاي معمول
تاكنون بهكار رفته نظير شاخصهاي كليدي عملكرد ( )KPIsاز
هماكنون براي ارزيابي مديران مشخص شود.
پينوشت:

3

اين منطقه مشغول كار است .او ميگويد:
«آنقدر شــرايط زندگي سخت است كه
امكان رسيدگي به بهداشــت و مسائل
سالمتي را نداريم .اگر خيران به دادمان
برسند ،شــايد بتوانيم وقتي براي درمان
بگذاريم .اينجا حتي يك خانه بهداشت
هم نداريم .قبال يك خانه بهداشت داشتيم
كه زيرنظر بهداشــت منطقه اسالمشهر
بود ،اما آن را هــم از ما دريغ كردهاند .اگر
خدايي ناكرده براي كارگــري يا يكي از
بانوان در خانه اتفاقي بيفتد ،بايد تا خانه
بهداشت گلدسته برويم ».او ادامه ميدهد:
«بسياري از بيماريهايي كه مردم اينجا
درگيرش ميشــوند آلرژيهاي مختلف
مربوط به گرد و خاك است؛ البته آلرژي
به خاك نســبت به آلرژيهاي ناشي از
سوخت زباله ،قير يا فعاليت كارگاههاي
ريختهگري شــرف دارد .متأســفانه آن
14كورهاي كه تعطيل شدهاند ،صاحبانش
كورهپزخانهها را به تفكيك زباله ،مشتقات
نفتي و قير يا ريختهگري تبديل كردهاند
و فعاليت شبانه آنها سالمتي ما را به خطر
انداخته اســت .كورههاي آجرپزي اين
مشكالت را ندارد».
سينما در كنار كوره

مؤسســه خيريه همياري حدود 7سال
است به اهالي اينجا و مخصوصا كودكان
كمكهاي آموزشــي ميكند و كودكان
توانســتهاند با كمك آنها استعدادهاي
خودشــان را بشناســند .اعتمــادي،
نايبرئيس شــوراي اسالمي شمسآباد
ميگويد« :اين مؤسســه نيز يك سالن
سينماي كوچك راهاندازي كرده است.
گهگاهي هم كــودكان را بــه اردوهاي
تفريحي ميبرد .خوشبختانه كودكان هم
تعامل و ارتباط خوبي با آن مؤسسه برقرار
كردهاند ».او به كودكان با استعداد روستا
اشاره ميكند و درباره آنها ميگويد« :اين
مؤسسه خيريه استعدادهاي درخشاني
را شناســايي كرده اســت و ما به چنين
كارهاي نياز داريم ».اميرحسين قاسمي،
مديرعامل مؤسســه هميــاري درباره
اقداماتي كــه در اين روســتا انجام داده
است ،ميگويد« :دغدغه اصلي مؤسسه
هميــاري در حوزه آســيب اجتماعي و
بهخصوص كودكان كار است .هماكنون
حدود 350كودك را در تهران و ســاير
شهرستانها تحت پوشش داريم .خدماتي
كه به كودكان ارائــه ميدهيم در حوزه
ورزش ،ســامت ،پزشــكي ،آموزشي،
هنري و مهارتي اســت .خوشــبختانه
طي 7ســال فعاليت توانستهايم به نتايج
خوبي دســت يابيم .تعدادي از جوانان
در كنكور قبول شــدهاند و به دانشــگاه
رفتهاند و يكي از بچهها هنرپيشه خوبي
شده اســت .همچنين تيمهاي فوتبالي
تشكيل دادهايم .به هر ترتيب اين روستا
كودكان بااستعدادي دارد ،اما متأسفانه
امكانات خوبي در اختيار ندارند تا بتوانند
آيندهشان را بسازند».

ناصر اماني ،عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران :درواقع بحث حريم تهران ،معضل تاريخي
است .اين بخش از تهران كه در حريم واقع شده با حريم تهران و شهرستانهاي استان تهران هممرز است .با
توجه به طرح تفصيلي در حريم تهران ،هرگونه ساختوساز و تغيير كاربري ممنوع است .از طرفي مسئوالن
شهرستانهاي استان كه همجوار با تهران هستند ادعا دارند اين بخشها در محدوده ما واقع شدهاند و با
همين ادعاها شاهد ارائه مجوز براي ساختوساز يا تغيير كاربري هستيم .همين موارد ،مشكالتي را بين
شهرداري نواحي مناطق تهران و ساير مديران در استان و شهرستانهاي تهران سبب شده و بعضا اين مسائل
به دستگاههاي قضايي نيز ارجاع داده ميشود .براي اين موضوع صالح نيست بهصورت نقطهاي تصميمگيري
شود ،بلكه معتقدم براي حل و رفع آن بايد يك كارگروه تشكيل شود .براي اين كارگروه نياز است تا حوزه
معاونت شهرسازي شهرداري و شورايعالي شهرسازي و معماري اقدام كنند و موضوع تعيينتكليف شود؛
چون اين موضوع سالهاست تبديل به يك معضل شده و در اين راستا در حريم تهران مسائل مختلفي وجود
دارد .هفته پيش يكي از كارخانجات صنعتي كه در حريم منطقه 18واقع شده و پروندهاي در كميسيونهاي
ماده 100داشت و ما مجوز تغيير كاربري ندادهايم بهراحتي از شهرستانهاي ديگر اين مجوز را گرفته است.
براي رفع اين مشكالت نياز به مديريت يكپارچه واحد شهري در تهران داريم .اگر يك مديريت يكپارچه
براي اين موضوع وجود داشت ،تصميم الزم گرفته ميشد و موضوع را جمع ميكرد .اميدواريم با هماهنگي
بين مديريت شهري و سيستم اداري كشور در استان و فرمانداري تهران و با پيگيري شوراي شهر نهتنها
اين معضل بلكه مشكالت كلي حريم تهران رفع شود .زمينهاي كورهپزخانهها ظرفيت خوبي براي تهران
به شمار ميآيند؛ بهگونهاي كه با تغيير كاربري تبديل به اماكني خواهند شد كه عموم از آنها بهرهميبرند.
بهعنوان نمونه يكي از اين كورهپزخانهها در منطقه 19در حال تبديل شدن به باغ ايرانيان و موزه آجر است.
درواقع اگر اين زمينها تعيينتكليف شوند ،شهرداري تهران اقدامات خوبي براي آنها انجام خواهد داد.

معاون فني و عمران شهردار تهران از پيگيري
و اتمام پروژههاي نيمهتمــام پايتخت خبر
داد و گفت كه عمليات عمراني و ساخت اين
پروژهها حداكثر دوســالونيم ديگر به پايان
ميرسد .بهگزارش همشهري ،عباس شعباني
تكميل پروژههاي نيمهتمام را از اولويتهاي
كاري عنوان كرد و گفت« :ســاخت برخي
پروژهها بيش از 15سال طول كشيده و هنوز
هم تكميل نشــد هاند و برخي هم بهتازگي
شروع شــدهاند اما به هر حال وجود چنين
پروژههايي مشكالتي براي شهر و شهروندان
ايجاد كرده است و از اينرو قصد داريم با يك
تدبير درست و برنامهريزي انجامشده ،آنها را
براساس اولويت در بازه زماني 6ماه ،يك سال
و در نهايت دوســالونيم به اتمام برسانيم».
معاون فني و عمــران در ادامه با اشــاره به
اينكه 500نقطه تقاطعي كــه دچار نواقص
هستند ،گفت« :برخي تقاطعهاي بزرگراهي
كه امروز بهرهبرداري شدهاند ،نواقصي مانند
نبود رمپ و لوپ ،دارند كــه قطعا در عبور و
مرو تأثير ميگذارد .از اينرو پايش تقاطعها
انجام و 500نقطه شناســايي شدهاند كه در
ليست پروژههاي نيمهتمام قرار گرفتهاند و
در كوتاهترين زمان آنها را برطرف ميكنيم».

آزمون عملي آتشنشانان
درمجموعه ورزشي انقالب
آزمــون عملــي هــزار و 137نفــر از
پذيرفتهشــدگان ســازمان آتشنشاني از
26مهر تــا 9آبانماه در مجموعه ورزشــي
انقالب برگزار ميشود .به گزارش همشهري،
آزمون اســتخدامي ســازمان آتشنشاني
12تيرماه با حضور 6هزار داوطلب برگزار شد
و براساس نتايجي كه 15شهريور اعالم شده
است ،هزار داوطلب آقا و 137داوطلب خانم
به مرحله آزمون عملي راه يافتهاند و بهگفته
سخنگوي سازمان آتشنشــاني شهرداري
تهران ،آنها در 6بخش با هم رقابت ميكنند.
جالل ملكي با بيان اينكه در ابتدای برگزاري
آزمون ،قــد و وزن داوطلبــان اندازهگيري
خواهد شد ،اظهاركرد« :انعطاف پذيري بدن،
قدرت دست ،پالنك ثابت (حركت تعادلي)،
بارفيكس ،حركات تركيبي و دو ١۶٠٠متر،
6بخشي تعيين شده در آزمون عملي هستند
كه توسط داوران متخصص ورزشي قضاوت
ميشــوند ».او ادامه داد« :بخشهايي مانند
تست سالمت جسماني و گزينش نيز انجام
خواهد شد و در نهايت با احتساب نمره آزمون
كتبي و عملــي ۱۰۰نفر آقــا و ۱۶نفر خانم
پذيرفته شــده و براي گذرانــدن دورههاي
آموزشي به مركز آموزش سازمان آتشنشاني
معرفي ميشوند ».بهگفته ملكي ،شركت در
آزمون عملي منوط به دريافت كارت ورود به
جلسه خواهد بود و روز و زمان انجام آزمون
هم براي هر داوطلب در كارت ذكر شــده و
عالوه بر آن زمان و روز برگزاري آزمون عملي
به داوطلبان پيامك هم شده است.

تكميل زنجيره كاربريهاي
درياچه شهداي خليجفارس
مديرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري
تهران از ابالغ طرح هدايت و كنترل توسعه
مجموعه فرهنگــي -گردشــگري درياچه
شــهداي خليجفــارس از ســوي معاونت
شهرســازي و معمــاري شــهرداري تهران
خبــر داد و گفــت :براســاس ايــن طرح
ميتوان براي تكميل زنجيــره كاربريهاي
همپيونــد مجموعه شــهداي خليجفارس
برنامهريزي كــرد .به گزارش همشــهري،
مجموعه فرهنگي -گردشــگري شــهداي
خليجفارس250هكتــار مســاحت دارد كه
حدود  ١٣٠هكتار آن پهنه آبي و  ١٢٠هكتار
پهنه خشكي است .بهگفته فريدون رضويكيا
با ابالغ طرح هدايت و كنترل توسعه مجموعه
فرهنگــي ـ گردشــگري درياچه شــهداي
خليجفــارس ،اهدافي چــون تحققپذيري
مطالعات مطابق اهداف ،راهبردها ،چشمانداز
و تعيين ضوابط توسعه پايدار حوزه طراحي،
دســتيابي به يك طرح مفهومــي يكپارچه
بهمنظور تدقيــق و تثبيت طرحهاي منظر و
معماري آتي و تبييــن مكانيزمهاي تعاملي
بين ذينفعان بهمنظور ارتقاي تحققپذيري
طرح ،محقق ميشــود .او ادامه داد« :طرح
هدايت و كنترل توسعه مجموعه فرهنگي-
گردشــگري درياچه شــهداي خليجفارس
پس از يك وقفه طوالني 8ســاله ابالغ شده
است و با اســتناد به آن ميتوان براي ايجاد
مراكز رفاهــي و خدماتي جديــد و تكميل
زنجيره كاربريهاي همپيوند شــامل مراكز
فرهنگــي ،هنــري ،فنــاوري ،خدماتي و...
برنامهريزيكرد».
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همشهري ،پيشنهاد اصالحي شهردار تهران را براي اجراي قانون جهش توليد مسكن بررسي ميكند

چهره روز

بازآفريني بافت فرسوده با مسكن دولتي

نقشه بافتهاي فرسوده

براساس آخرين برآوردهاي وزارت راه و شهرسازي،
2هزار و 700محله در 543شهر در فهرست بافتهاي
فرسوده و ناكارآمد شهري قرار دارند و اين مناطق با
مساحت 141هزار هكتاري18 ،درصد از كل مساحت
شــهري را دربرميگيرند .طبق آمارهاي رســمي،
هماكنون 19ميليون نفر معادل 30درصد جمعيت
شهرنشين ايران در بافتهاي فرسوده شهري زندگي
ميكنند .اهميت اصالح بافتها بهقدري اســت كه
همواره سياستگذاران و برنامهنويسان در برنامههاي
كالن كشــور ،توجه به اين بافتها را نيز گنجاندهاند
اما اين مشكل باوجود تأكيد چندين برنامه پنجساله
توســعه ،هيچگاه برطرف نشده اســت .در شهريور
 1393و بهدنبال تكليف برنامه پنجم توســعه براي
بازآفريني بافتهاي فرســوده ،هيأت وزيران دولت
يازدهم سند ملي راهبردي احيا ،بهسازي ،نوسازي و
توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري را

استفاده از ظرفيت بافتهاي فرسوده
و ناكارآمد شــهري بــراي احداث
مســكن دولتي ميتوانــد به بهبود
زندگي شــهروندان و كارآمد شدن
بازار مسكن كمك كند

وضعيت تهران در نقشه فرسودگي

در شــهر تهران  ۱۲هــزار هكتار بافــت ناپايدار و ۴
هــزار و  ۵۶۰هكتار بافت فرســوده وجــود دارد كه
ازنظر مســاحت 11.7درصد كل بافتهاي فرسوده،
ناكارآمد و حاشيه شهري كشــور را شامل ميشود.
شــهردار تهران معتقد اســت :اين بافتها ظرفيت
بسيار خوبي براي ساخت مسكن در قالب طرح جهش
توليد و تأمين مسكن اســت .عليرضا زاكاني درباره
سهم شهرداري تهران در ساخت ساالنه يكميليون
واحد مسكوني براساس قانون جهش توليد مسكن،
ميگويد :تهران با توجه به امكاناتش ،ظرفيت بسيار
خوبي براي ســاخت واحدهاي مســكوني در قالب
قانون جهش توليــد مســكن دارد و 12هزار هكتار
بافت ناپايدار پايتخت ميتواند براساس قانون جهش
توليد مسكن براي ساخت واحدهاي مسكوني مورد
استفاده قرار بگيرد .به عقيده او ،با اين كار از يكسو
شهر تهران از وجود بافت ناپايدار خالص ميشود و از
طرفي با توليد مسكن در متن شهر ،گام بسيار بزرگي
در مسير رونق بازار و كاهش قيمت مسكن برداشته
خواهد شــد .زاكاني اميدوار است :با حمايت دولت و
مجلس براي نوسازي بافت شهري با الگوي و معماري
ايراني  -اســامي گامهاي مؤثري در تهران برداشته
شود و راه براي ساخت انبوه مسكن استيجاري براي
تنظيم بازار و كمك به خانوارهاي كمدرآمد و محروم
نيز هموار شود .آنگونه كه شــهردار تهران ميگويد:
در جلســه با كميســيون عمران مجلس مقرر شده
چهارچوبهاي طرح ساخت واحدهاي مسكوني در
تهران مشخص و به اين كميسيون ارائه شود و از سوي
ديگر با وزير راه هم جلسهاي برگزار خواهد شد تا سهم
شهر تهران از يكميليون واحد مسكوني قانون جهش
توليد مسكن مشخص شود؛ بر اين اساس ،استفاده از
ظرفيت قانون جهش توليد مسكن براي حل معضل
بافتهاي فرســوده و ناكارآمد پايتخت و ساماندهي
بازار مسكن شهر تهران بيش از هر چيز به مساعدت
و همراهي متولي اجراي ايــن قانون يعني وزير راه و
شهرسازي بستگي دارد.
بايدها و نبايدهاي بازآفريني

سند ملي بازآفريني شهري در دولتهاي يازدهم و
دوازدهم با هدف پاســخ به چالش كيفيت زندگي و
زيستپذيري شهرها تدوين شد و با رويكرد هدايت
روند رشد و توسعه شــهرها در جهت پاسخگويي به
چالشهاي برآمده از تغييرات و نيازهاي نسل جديد

در گفتوگوي همشهري با عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اعالم شد

رايزني براي رفع ابهام طرح واردات خودرو

وزير صنعت طرفدار به تعويق افتادن طرح واردات خودرو براي فراهم شدن بسترهاي اجراي اين طرح است
طــرح واردات خودرو با
علي ابراهيمي
ايرادات شوراي نگهبان
خبرنگار
براي چندمينبار به كميسيون صنايع و معادن مجلس برگشت داده
شده و مقرر است اين كميسيون با رفع ابهامات وارد شده شوراي
نگهبان طرح مذكور را براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس
ارائه كند .پيش از اين وزير جديد صنعت از مخالفت با طرح واردات
خودرو خبر داده بود ،اخيرا نيز مازيار بيگلو ،دبير انجمن صنفي
آخرين وضعيت اصــاح طرح
واردات خودرو در كميسيون صنايع و معادن
چيست؟

شــوراي نگهبان ايرادهايي جزئــي را به ماده4
طرح واردات خودرو گرفــت و اين طرح را براي
رفع ابهام به مجلــس بازگرداند .مقرر شــد تا
اين طرح در كميسيون بررســي و با رفع ابهام
به صحن علني مجلس ارائه شــود ،اما بهدليل
تعطيلي مجلس در ايام ماه صفر هنوز اين طرح
در كميسيون مذكور بررسي نشده است .درنظر
اســت احتماال روز سهشــنبه هفته جاري در
نشســتي با حضور وزير صنعت ،ايــن ابهامها
بررسي و رفع شود2 .پيشنهاد براي رفع ابهامات
شــوراي نگهبان به اين طرح در زمينه شــفاف
شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظايف وزارت
صمت در مورد واردات مطرح اســت كه پس از
اين نشست نهايي و اعالم خواهد شد.
علت حضــور وزيــر صنعت در
نشست كميسيون صنايع براي بررسي اين
طرح چيست؟

با توجه به رويكردهايي كه وزير جديد صنعت در
مورد ساماندهي توليد و بازار خودرو دارد ،مقرر
شــد تا برنامههاي اين وزارتخانه با طرح مذكور
مطابقت داده شود .پيش از اين نيز مقرر شده بود
وزيرصنعت در جلسه كميسيون صنايع براي رفع
اين ابهامات حضور داشته باشد كه بهدليل جلسه
هيأت دولت اين كار به هفته جاري موكول شد و
احتماال روز يكشنبه يا سهشنبه هفته جاري اين
نشست برگزار خواهد شد.

اما وزير صمت قبــا از مخالفت
با واردات خودرو خبر داده بــود و آيا اين
ديدگاه علت حضور او در كميسيون صنايع
مجلس است؟

قبال وزير صمت بــا اصل مــاده واردات خودرو
مخالفت ضمني كرده بود .او معتقد اســت بايد
فعال به ايــن وزارتخانه بــراي تصميمگيري در
مورد واردات خودرو مهلت داده شــود .اگرچه
به صراحت اعالم نكــرده كه مخالــف واردات
خودروست ،اما تأكيد ميكند بهتر است مجلس

ســازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو با اشاره به اظهارنظر
قاطع بانك مركزي مبني بر نبود امكان تامين ارز موردنياز واردات
خودرو از احتمال منتفي شدن اين طرح خبر داده است .با وجود
اين اعضاي كميســيون صنايع و معادن مجلس بر بررسي و رفع
ابهامات شوراي نگهبان و تصويب نهايي اين طرح تأكيد ميكنند .با
روحاهلل ايزدخواه ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد
روند بررسي و سرانجام طرح واردات خودرو گفتوگو كردهايم.

براي واردات خودرو به وزارت صمت مهلت بدهد.
دبيــر انجمن خودروســازان از
مخالفت بانك مركزي با نحــوه تامين ارز
واردات خودرو و احتمال منتفي شدن طرح
مذكور خبر داده ،نظر شما چيست؟

بانك مركزي در بررســي و تصويب نهايي اين
طرح وظيفهاي ندارد .مجلس ميتواند در مورد
چگونگي تبادالت يا منشــا تاميــن ارز واردات
خودرو از بانك مركزي نظرخواهي كند ،اما اين
نهاد نميتواند براي مجلس در مورد تصويب يا
عدمتصويب اين طرح تعيينتكليف كند.
اما يكــي از ايرادهاي شــوراي
نگهبان به طرح مذكور در زمينه منشأ تامين
ارز بود .رويكرد بانك مركزي به اين موضوع
چيست؟

شوراي نگهبان ابهامهايي را در مورد منشأ تامين
ارز واردات خودرو مطرح كرده ،اما ايرادي به اين
بخش از طرح نگرفته اســت .درواقع اين شورا
خواســتار ارائه جزئيات بيشــتر و شفافسازي
در مورد منشــأ تامين بدون انتقال ارز واردات
خودرو و مشخص شدن شاخصهاي آن شده،
اما ايرادي در اين زمينه نگرفته است.
اما گفته ميشــود بانك مركزي
حتي با واردات خودرو از طريق ارز حاصل از
صادرات مخالفت كرده است .آيا اين موضوع
صحت دارد؟

بله .بانك مركزي ديدگاههــاي خود را در مورد
منشأ و چگونگي تامين ارز واردات خودرو اعالم
كرده ،اما در نهايت اولويتهاي ارزي و چگونگي
تخصيص آن براســاس مصوبات مجلس تعيين
ميشود ،دولت نيز تابع مصوبات مجلس است.
يكي ديگر از ابهامات شــوراي
نگهبان در مورد وظايف محول شده به وزارت
صنعت براي تدوين آييننامه واردات خودرو
بوده .آيا قرار اســت ضوابط قبلي واردات
خودرو تغيير كند؟

اين موضوع نيز يكي از ابهامهاي شوراي نگهبان
است .شــوراي نگهبان خواســتار شفافسازي
مصوبه مجلس در اين زمينه شــده؛ يعني بايد

مشخص شود آيا منظور تدوين آييننامه واردات
خودرو بوده اســت؟ وقتي مجلــس قانوني را
مينويســد ،شــوراي نگهبان در مورد ابهامات
اين قانون از مجلس توضيح ميخواهد و چنين
رفت و برگشتهايي در مورد مصوبات مجلس با
شوراي نگهبان طبيعي است.
با اين روند ،آيا وزارت صمت بايد
ضوابط جديدي براي واردات خودرو تدوين
كند يا اين كار بر مبناي آييننامه و مصوبات
قبلي صورت خواهد گرفت؟

نه .مبناي واردات خودرو در طرح جديد مجلس
نيز همان ضوابط قبلي است .مجلس اعالم كرده
قواعد و ضوابطــي كه در طــرح مذكور تدوين
شده الزماالجراســت ،اما وزارت صمت اختيار
دارد تا ساير ضوابط و دستورالعملهاي واردات
خودرو مانند تعرفه واردات ،حجم موتور و قيمت
خودروهاي وارداتي را تعييــن كند .مجلس به
موضوعاتي مانند تعرفــه واردات و حجم موتور
اشاره نكرده؛ اگرچه ممكن است وزارت صمت
با توجه به تغيير دولــت بخواهد تغييراتي را در
ضوابط قبلي واردات خودرو صورت بدهد كه اين
كار برعهده وزارتخانه مذكور است.
يعني مخالفت مجمع تشــخيص
مصلحت نظام ،مانع تصويب نهايي و اجراي
اين طرح نخواهد بود؟

اساســا نــوع ورود و اظهارنظر قبلــي مجمع
تشــخيص مصلحت نظــام در مخالفت با طرح
واردات خودرو براي نماينــدگان مجلس جاي
سؤال داشت؛ زيرا طبق قانون اساسي در مرحله
تصويب نهايي مصوبات مجلس ،فقط شــوراي
نگهبان وظيفه قانوني دارد .در اين زمينه رئيس
مجلس مكاتبهاي با مجمع تشخيص مصلحت
نظام داشــته و پرســيده دليل اقدام مجمع در
اين حد چيست؟ البته هنوز پاسخ اين مكاتبه با
مجمع بهدست نمايندگان نرسيده است .اگرچه
مجمع ميتواند در بررسي يك طرح به شوراي
نگهبان نظر مشــورتي بدهد ،اما مرجع اصلي
تصويب يا رد يك مصوبه مجلس تنها شــورای
نگهبان است

عكس :همشهري /علیرضا طهماسبی

مسكن پيچيدگي و هزينه فراينــد بازآفريني
بافتهاي فرســوده و ناكارآمد شهري
دهها ســال اســت كه همه برنامههاي
تدوين شده براي اين حوزه را ناكام يا عقيم كرده است.
اما بهنظر ميرسد با جانمايي پروژههاي قانون جهش
توليد مسكن در مناطق هدف بازآفريني ،ميتوان توليد
مسكن و بازآفريني شــهري را در يك مسير پيش برد
تا هم خطر و آفت بافتهاي آسيبپذير شهري مرتفع
شود و هم مسكن احداث شــده در متن شهر به حل
واقعي مشكل مسكن و كارآمدسازي بازار كمك كند.
به گزارش همشهري ،در ســه دهه اخير ،همواره در
برنامههاي توسعه نگاه ويژهاي به بازآفريني شهري و
اصالح بافتهاي ناكارآمد شهري وجود داشته و هر بار
برآورد سياستگذاران اين بوده كه مشكالت بافتهاي
فرســوده در يك چشــمانداز پنج تا دهساله برطرف
ميشود اما در عمل ،به داليل مختلف نظير بار مالي
اصالح بافتها ،اختالفنظــر ذينفعان ،تضاد ديدگاه
متوليان و ...هيچگاه اهداف قانونگذار و سياســتگذار
محقق نشده اســت .حاال در شــرايطي كه دولت به
پشتوانه قانون مجلس ،براي ساخت 4ميليون مسكن
جديد در 4سال برنامهريزي ميكند ،شهردار تهران
پيشنهاد ميكند براي ساختوساز مسكن در تهران
به ظرفيت  ۴هزار و ۵۶۰هكتار بافت فرسوده و ۱۲هزار
هكتار بافت ناپايدار در پايتخت براي احداث مسكن
متناسب با نياز متقاضيان و شهر نگاه ويژهاي شود.

تصويب كرد .توجه به توسعه دروني و توانمندسازي
بافتهاي هدف از نقاط قوت اين ســند محســوب
ميشــد و با رفع ايرادات طرحهاي قبلي مانند طرح
كليد به كليد كه صرفاً بر ساختوساز تمركز داشت،
تالش ميكرد ســاختاري براي ارتقاي سطح زندگي
و امكانات محالت بهاندازه ميانگين شــهرهاي مادر
فراهم آورد .البته اين سند ملي راهبردي نيز به داليل
مختلف اجرا نشــد تا ســال  1396كه شركت مادر
تخصصي عمران و بهسازي شــهري به نمايندگي از
وزارت راه و شهرســازي ،مأمور شد براساس تكاليف
برنامه ششم توســعه ،تدوين ســند ملي بازآفريني
پايدار شهري در افق  1400را عهدهدار شود و نسخه
اجرايي و نقشه عملياتي بازآفريني بافتهاي فرسوده
و ناكارآمد شــهري را به تفكيك نحوه تأمين منابع
مالي و وظايف و تكاليف دستگاههاي مختلف تدوين
كند .اهميت اجراي اين ســند ملي بهقدري بود كه
با تغيير اساســنامه شــركت مادر تخصصي عمران
و بهسازي شــهري ،نام اين شــركت نيز به «شركت
بازآفريني شهري ايران» تغيير كرد .در برنامه ششم
توسعه مقرر شــده است نســبت به احيا ،بهسازي،
نوسازي ،مقاومسازي و بازآفريني هزار و  ۳۵۰محله
از بافتهاي ناكارآمد مياني ،تاريخي و سكونتگاههاي
غيررسمي كشور اقدام شــود تا در دوره پنجساله تا
پايان برنامه ششم ،نيمي از كل بافتهاي فرسوده و
ناكارآمد شهري اصالح شوند؛ اما باوجوداين تكليف
قانوني و باوجود تدوين ســند مترقي و كارشناسي
بازآفريني شــهري نيز باوجود همــه نقاط قوتي كه
براي ارتقاي سطح شهرسازي و زندگي در بافتهاي
هدف داشت ،در گيرودار تغيير سياستهاي مسكني
دولت دوازدهم و تمركز بر ساخت مسكن ملي ،از اجرا
باز ماند و عم ً
ال در رسيد سند ملي بازآفريني شهري
(يعني امسال) بخش عمده بافتهاي مسئلهدار بدون
تغيير باقي ماند.

چرخه معيوب حقوق و تورم

تالش ميكرد ضمن حل مشكالت شهري ،زمينه را
براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت و بهبود پايدار
كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعــي و محيطي بافتهاي
فرســوده ایجاد كند؛ اما همزماني اجراي اين سند با
دوره جديد تنش اقتصادي و آشــفتگي بازار مسكن
و بهخصوص تالش دولت دوازدهم براي اجراي پروژه
يادگاري مســكن ملي در مقابل مســكن مهر ،عم ً
ال
پرونده بازآفريني شــهري را به بايگاني فرستاد .حاال
دوباره در چرخش سياســتهاي مسكني ،فرصتي
فراهم آمده كه با استفاده از مشوقهاي قانوني جهش
مسكن و تسهيالت بانكي اختصاص يافته به پروژههاي
اين قانون ،ميتوان آرزوي چند دهساله سياستگذاران
براي اصالح بافتهاي فرســوده و ناكارآمد شــهري
را محقق كرد؛ اما بخش مهمتر ماجرا اين اســت كه
حتي درصورت نظر مســاعد متوليان قانون جهش
توليد ،بايــد ارتقاي ســطح زندگــي در بافتهاي
فرســوده هدف اصلي باشــد و صرفاً به ساخت انبوه
واحدهاي مســكوني در محالت هدف بسنده نشود.
در حقيقت يكي از داليلي كه باعث شــده ذينفعان

صنعت ســاختمان و بســازبفروشها از ســند ملي
بازآفريني شهري اســتقبال نكنند و دولت دوازدهم
را وادار كنند براي كارنامهســازي در حوزه مسكن،
بر ساخت 530هزار واحد مسكوني در حومه شهرها
و شهرهاي جديد تمركز كند ،اين بود كه در سند ملي
بازآفريني اجازه داده نميشــد با تخريب بافتهاي
فرسوده ،كل مســاحت به تراكم مسكوني اختصاص
و تعداد واحدهاي احداث شده در آن تا دو برابر قبل
افزايش پيدا كنــد بلكه بايد بخــش قابلتوجهي از
آن صرف تأمين زيرســاختهاي عمومي ،فرهنگي
و اجتماعي مناطق ميشــد تا محله فرسوده بعد از
بازآفريني ،حداقل بهاندازه ميانگين شهر مادر داراي
امكانات زندگي و رفاهي باشــد .اين در حالي بود كه
در شــيوههاي قبلي اصالح بافتهاي فرسوده نظير
طرح كليد به كليد ،عمدتاً بر تغيير بناها تمركز شده
بود و سود ساختوساز و متوليان امر نيز در باال بردن
تراكم مسكوني و تجاري بافتها مستتر بود و همين
مسئله مانع ارتقاي سطح زندگي و بازآفريني واقعي
محالت ميشد.

جزئيات محكوميت
مديران اسبق بانک مركزی
دالر
 3/5ســال پس از آغاز موج بحــران ارزي كه به
صعود نــرخ دالر از محــدوده 3هــزار تومان به
مرز 30هزار تومان منجر شــد ،ولياهلل ســيف،
رئيسكل اســبق بانك مركزي و چند مقام ديگر اين نهاد ،به
اتهام برهمزدن نظــم و آرامش بازار ارز و زمينهســازي براي
خريد و فروش غيرقانوني ارز و همچنين اهمال و سوءمديريت،
به تحمل حبسهــاي طوالنيمدت تعزيري محكوم شــدند.
به گزارش همشــهري ،در پي صدور حكم قطعي محكوميت
رئيسكل اســبق بانك مركزي و برخي ديگــر از مديران اين
نهاد ،حاال پرسش اين است كه آيا با توجه به اين احكام ،دولت
سيزدهم به ارزپاشــي در بازار با هدف پايين نگاهداشتن نرخ
و توزيع رانت گســترده ارزي ،ناشــي از اعمال سياست دالر
4200توماني پايان ميدهد؟

آنچه گذشت

در اسفند سال ،96يعني 5ماه پس از آغاز مسئوليت سيداحمد
عراقچي در مقام معاون ارزي بانك مركــزي ،نرخ ارز در بازار
داخلي روندي صعودي را تجربه كرد .تيم ارزي آن زمان بانك
مركزي ،تصميم به مداخله در بازار گرفت؛ سياستي كه نهتنها
مانع رشد قيمت ارز نشد ،بلكه بحران را تشديد كرد .در ادامه
و يك ماه بعد يعني در هفته سوم فروردين سال ،1397دولت
وقت نرخ ارز را تثبيت و قيمت هر دالر آمريكا را 4200تومان
اعالم كــرد؛ نرخي كه در ميــان اهالي كوچه و بــازار به دالر
جهانگيري مشهور شد .اين آغاز يك دوره بحران ارزي در 3سال
پاياني دهه 90بود .پس از آنكه هر دو سياست ارزي دولت يعني
ارزپاشــي و توزيع دالر 4200توماني شكست خورد ،در تاريخ
ســوم مرداد 1397با تغيير ســكاندار بانك مركزي ،سياست
ارزپاشي متوقف شد ،اما از همان زمان منتقدان سياست تزريق
ارز محاكمه مقامات ارشد دولتي و البته رئيسكل و معاون ارزي
بانك مركزي را خواستار شدند.
تاريخچه مداخله در بازار ارز

مداخله ،يك رويه رايج براي كنترل بازار ارز در بانك مركزي
بوده است .براساس آمارهاي رسمي در دوره 16ساله1381
تــا  5 ،1396رئيسكل وقت بانك مركزي ،شــامل مرحوم
نوربخش (در سال پاياني مســئوليتش) ،ابراهيم شيباني،
طهماســب مظاهــري ،محمــود بهمني و ولياهلل ســيف
درمجموع 598ميليــارد و 373ميليون دالر ارز فروختهاند
كه 284ميليارد و 714ميليــون دالر آن به مداخله در بازار
تخصيص يافته است .در اين دوره ،محمود بهمني با فروش
160ميليــارد و 456ميليون دالر بيشــترين مداخله را در
بازار داشــته و پس از او ،ابراهيم شــيباني بــا 57ميليارد و
717ميليون دالر ،ولياهلل سيف با 35ميليارد و 300ميليون
دالر ،طهماسب مظاهري با 30ميليارد و 460ميليون دالر و
مرحوم محسن نوربخش با 781ميليون دالر ،رتبههاي دوم
تا پنجم را بهخود اختصاص دادهاند .اين گزارش ميافزايد:
در دوره عبدالناصر همتــي  ،1397-1399كمترين ميزان
دخالت در بازار ارز صورت گرفته ،بهطــوري كه اين ميزان
حتي منفي هم شده است؛ يعني به جذب ارز از بازار پرداخته
شده است.

مسعود ميركاظمي ،رئيس سازمان برنامه و
بودجه در فاصله كمتر از 2ماه مانده به تقديم
اليحه بودجه 1401از سيكل معيوب افزايش
حقوق كاركنان بخش دولتي ،متناســب با
نرخ تورم ،پرده برداشته اســت .او با اشاره به
اينكه احتماال حقوق كارمنــدان بهصورت
پلكاني  ۱۰تا ۳۰درصد افزايش مييابد توضيح داد :ما در يك چرخه منفي
قرار گرفتهايم .مرتب تورم ايجاد ميشــود ،با افزايش تورم ،حقوقها را زياد
ميكنيم و دوباره براي تأمين مالي آن پايه پولــي افزايش مييابد .بهگفته
ســكاندار ســازمان برنامه ،افزايش پايه پولي باعث افزايش نقدينگي و باال
رفتن ميزان نقدينگي ،باعث تورم بيشتر ميشود .يعني ۲۰درصد به حقوق
كارمندان اضافه ميكنيم ،اما ۵۰درصد تورم براي عموم مردم درست ميشود
که اين چرخه درست نيست .آنچه را که ميركاظمي ميگويد؛ نشاندهنده
بروز خطا در سياستگذاري بودجهاي دولت است .به اين معنا كه وقتي دولت
با كسري بودجه شديدی مواجه است و خرجش با دخلش نميخواند ،در يك
چرخه معيوب به استقراض از بانك مركزي اقدام ميكند؛ در ادامه با روشن
شدن موتور چاپ پول ،نرخ تورم باال ميرود و طی آن ،افزايش حقوقها نتيجه
معكوس ميدهد .اصالح اين سياســت ناصحيح در شرايطي كه دهكهاي
متوســط و فقير جامعه در نتيجه تورم باالي 50درصد،ماه ب ه ماه فقيرتر و
ضعيفتر ميشوند ،سخت و البته براي دولت پرهزينه و دردسرساز خواهد
بود .در چنين وضعيتي ،اصالح ســازوكار افزايش حقوقها و دســتمزدها
ميتواند به پاشنه آشيل سياســتگذاريهاي دولتمردان تبديل شود .بايد
ديد آيا ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصــاد ميتوانند دخل و خرج
سال آينده را بهگونهاي تنظيم كنند كه نتيجه آن رضايت عمومي ،بهويژه
نزد حقوقبگيران دولت باشد .هرچند رئيس سازمان برنامه تأكيد كرده؛ با
اصالح الگوي پرداخت حقوقها و دستمزدها ،تالش خواهد كرد تا در سال
آینده ،دستمزد آن دسته از حقوقبگيراني كه دريافتي كمتري دارند بيشتر از
كاركنان حقوقبگيري باشد كه دريافتي بااليي دارند .اما نكته مهم اينجاست
كه به تجربه دريافتهايم ،حقوقبگيران دانهدرشت و البته ذينفوذ ،راههاي فرار
و دور زدن سازوكارهاي مدنظر دولت را خوب بلدند و همواره راهي را در پيش
ميگيرند تا دريافتيشان كم نشــود .در نتيجه ضرورت دارد تيم اقتصادي
دولت بر تالش براي رســاندن نرخ تورم ســال آينده به محدوده 20درصد
متمركز شود ،زيرا وقتي نرخ تورم باال باشد ،افزايش حقوقها و اصالح الگوي
پرداخت اثربخش نخواهد بود و هر ميزان افزايش حقوق تورمساز باشد ،در
نهايت باعث تضعيف قدرت خريد كل شهروندان ميشود .از اين جهت بايد
يادآور شد؛ دولت فقط مسئول حمايت از كاركنان و حقوقبگيران خود نيست؛
بلكه وقتي نرخ تورم صعودي ميشود ،تمام خانوارهاي ايراني زيان ميبينند
و تورم به مثابه مالياتي ناخواسته عمل ميكند كه نتيجه آن خاليتر شدن
سفره خانوارها خواهد بود .آيا مسعود ميركاظمي قدرت و توان كافي را براي
كم كردن از هزينههاي دولت و ايجاد يك سازوكار عادالنه و ضدتورمي در
تعيين ميزان حقوقها دارد؟ راهي ســختي پيش روي او قرار دارد .سازمان
برنامه بدون هماهنگي تيم اقتصادي دولت ،به تنهايي نخواهد توانست معماي
نرخ تورم و افزايش حقوقها را حل كند.

رئيسكل اسبق بانك مركزي و چند مقام ديگر اين نهاد ،به اتهام برهمزدن نظم
ي براي خريد و فروش غيرقانوني ارز و همچنين اهمال و
بازار ارز و زمينهساز 
سوءمديريت ،به تحمل حبسهاي طوالنيمدت تعزيري محكوم شدند

ابهامهايي كه باقي است

هرچند با اعالم حكم قطعي محكوميت برخي مديران ارشــد
بانك مركزي پرونده در محاكم قضايي بســته شده اما بهنظر
ميرسد هنوز جعبه سياه بحران ارزي 3سال گذشته باز نشده
و ابهامهاي زيادي در ارتباط با اين پرونده وجود دارد؛ چنانكه
مشخص نيست كه آيا افراد ديگري در دولت حسن روحاني قرار
است مورد محاكمه قرار گيرند يا نه؟
از فروردين سال ،97همزمان با نوسان شديد نرخ ارز ،اسحاق
جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهوري در يك برنامه تلويزيوني
اعالم كرد :دولت نرخ هر دالر آمريــكا را 4200تومان تعيين
كرده است؛ سياستي كه مشــخص نشد در نهايت چه شخص
يا اشخاصي مسئوليت نهايي را در تدوين آن داشتهاند .ولياهلل
سيف ،رئيسكل وقت بانك مركزي ،بعدها در گفتوگويي اعالم
كرد :سياست دالر 4200توماني ،تصميم بانك مركزي نبود،
اين بانك تنها مجري اين سياست بوده است .فساد احتمالي در
اجراي سياست دالر 4200توماني از همان زمان با انتقادهاي
زيادي مواجه شده ،حتي گفته ميشــود برخي افرادي كه به
دريافت ارز بر مبناي دالر دولتي اقدام كرده بودند ،از اين مزيت
سوءاستفاده کرده و به تعهدات خود عمل نكردند4 .ماه از اجراي
اين سياست ارزي ،ولياهلل سيف ،رئيسكل بانك مركزي استعفا

جزئيات احكام محكوميت مديران اسبق بانك مركزي

ســخنگوي قوه قضاييه با اشــاره به جزئيات حكم دستگاه قضا در
محكوميت مديران اســبق بانك مركزي ،گفت :ولياهلل سيف ،رئيس
اسبق بانك مركزي در فاصله سالهاي شهريور  92تا مرداد 97به تحمل
10سال حبس و ســيداحمد عراقچي ،معاون وقت ارزي بانك مركزي
به 8سال حبس تعزيري محكوم شدهاند .بهگفته ذبيحاهلل خداييان،
متهم رديف اول ،ولياهلل ســيف ،رئيس وقت بانك مركزي متهم به
برهمزدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينهسازي براي خريد و
فروش غيرقانوني ارز به ميزان ۱۵۹ميليون و ۸۰۰هزار دالر و ۲۰ميليون
و ۵۰۰هزار يورو و همچنين اهمال و سوءمديريت در دوران مسئوليت
خود ،به تحمل ۱۰سال حبس تعزيري محكوم شده است .او افزود :متهم
رديف دوم ،سيداحمد عراقچي ،معاون وقت ارزي بانك مركزي نيز با
همين اتهامات بهتحمل 8سال حبس تعزيري محكوم شده است .اين
مقام مسئول در دستگاه قضا همچنين اعالم كرد كه متهم رديف سوم،
ساالر آقاخاني متهم به خريد و فروش غيرقانوني ارز و همچنين پرداخت
رشوه به ميثم خدايي ،كارمند نهاد رياستجمهوري وقت و سيدرسول
سجاد مدير وقت بينالملل معاونت ارزي بانك مركزي ،بهتحمل ۱۳سال
حبس محكوم شده اســت .خداييان افزود :سيدرسول سجاد ،مدير
وقت بينالملل معاونت ارزي بانك مركزي نيز يكي از متهمان ديگر اين
پرونده است كه به اتهام مشــاركت در خريد و فروش غيرقانوني ارز و
اخذ رشوه به تحمل 7سال و 7ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي
معادل قيمت اقالم دريافتي و انفصــال دائم از خدمات دولتي محكوم
شده است .اين گزارش ميافزايد :اين پرونده در مجموع ۱۰متهم داشته
كه در ميان آنها برخي ديگر از مديران بانك مركزي نيز وجود دارند كه
به حبس محكوم شدهاند ،ضمن آنكه برخي از اين متهمان ،پروندههاي
ديگري هم دارند كه در حال رسيدگي در مراجع قضايي است .سخنگوي
دستگاه قضا تأكيدكرد :احكام صادرشده براي اين محكومان قطعي
و الزماالجراست و پرونده ديگري مربوط به قاچاق عمده ارز و توزيع
غيرقانوني سكه و مقادير زيادي طال مربوط به مقطع زماني ديگري غير از
مقطع زماني پرونده مورد اشاره ،با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي
به جرايم اقتصادي ارسال شده است.

كرد و جاي خود را به عبدالناصر همتي داد .پس از آن حســن
روحاني ،رئيسجمهور وقت ،به ولياهلل سيف حكم مشاوره داد
و از آن زمان خبرهايي مبني بر احضار و محاكمه ولياهلل سيف
منتشر شده ولي دادگاه او علني برگزار نشد تا اينكه روز گذشته
سخنگوي قوه قضاييه از محكومشــدن رئيسكل اسبق بانك
مركزي و تعدادي از مديران اين نهاد خبر داد.
روايت قوه قضاييه از ماجرا

مركز رسانهاي قوه قضاييه در روايت خود از داليل صدور حكم
اخير عليه مديران اســبق بانك مركزي اعالم كرده؛ از اواسط
سال ۹۶كه نشــانههاي نوسان بازار ارز مشــخصشد ،احمد
عراقچي ،معاون ارزي وقت بانك مركزي كه تازه به اين سمت
منصوب شــده بود ،با هماهنگي رئيس بانك مركزي تصميم
ميگيرند براي مديريت بازار ،مقاديري ارز را بهصورت محرمانه
و غيررسمي به بازار قاچاق وارد كنند تا بتواند قيمتها را كنترل
كنند .در اين شرايط ميثم خدايي ،مشاور دفتر رئيسجمهوري
وقت ،فردي به نام ســاالر آقاخاني را كه يك جوان متولد ۷۰و
بيتجربه در اين زمينه اســت ،به عراقچــي معرفي ميكند تا
ي بر عهده بگيرد .ساالر
مسئوليت فروش ارز را در بازار غيررسم 
آقاخاني در همكاري با بانك مركزي مشــغول انجام معامالت
فردايي در بازار غيررســمي ارز ميشود .بعدها معلوم ميشود
خدايي براي معرفي آقاخاني به بانك مركزي رشــوهاي كالن
گرفته بوده است.
طبق اعالم دســتگاه قضايي ،آقاخاني در ابتــدا براي ورود به
اين كار۲۰ ،ميليون درهم در حســاب بانك مركزي بهعنوان
سپرده و تضمين قرار ميدهد كه بعد از  ۲هفته اين سپرده هم
با دستور عراقچي بازگردانده ميشود و او در فرايندي غيرشفاف
و غيرقانوني كه البته با اطالع ســيف ،رئيسكل بانك مركزي
بوده ،در هر مرحله بين  ۵تا  ۸ميليــون دالر از منابع ارزي ،به
آقاخاني داده ميشــده و اين روند مجموعا تا ۲۸مرحله ادامه
پيدا ميكند.
براســاس اين گزارش ،تصميم غلط بانك مركــزي نهتنها به
كنترل قيمت ارز هيچ كمكي نميكند بلكه باعث قاچاق ارز به
خارج و هدررفتن ۱۶۰ميليون دالر و ۲۰ميليون يورو از منابع
ارزي ميشود .طبق اين گزارش ،آقاخاني ارز دريافتي از بانك
مركزي را به جاي توزيع در ميان ۶۰۰صرافي رســمي تنها به
۱۵صرافي تخصيص ميداده و بخش قابلتوجهي از آن را نيز
به جيب دالالن و قاچاقچيان ميريخته است .مركز رسانهاي
قوه قضاييه توضيح ميدهد :آقاخاني در ۲۸مرحله ارز از بانك
مركزي دريافت كرده اما فقط در ۶مرحله عوامل نظارتي حضور
داشتهاند و تمام فرايند از قيمتگذاري ،تحويل ،فروش و تسويه
ارز دولتي با بانك مركزي بر عهده خودش بوده اســت كه اين
جزو خطاهاي مهم سيف و مديران وقت بانك مركزي در اين
پرونده است.
در ادامه تأكيد شده؛ حتي بعد از دســتگيري آقاخاني ،بانك
مركزي در نامهاي رســمي به مراجع قضايــي خواهان آزادي
او ميشــود .در آن نامه به مراجع قضايي اطالعات غلط داده
ميشــود و بانك مركــزي تــاش ميكند مســير پرونده را
تغيير دهد كــه تنظيمكننده آن نامه جــزو محكومان همين
پرونده است.
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قیمت حبوبات باز هم باال رفت

لوبیا قرمز در یکقدمی۵۰هزارتومانيشدن

قیمت انواع حبوبات بستهبندی و فله در میادین(قیمتها به تومان است)
قیمت هر کیلو فله
قیمت بستهبندی( ۹۰۰گرمی)
نام محصول
مرداد شهریور مهر
مهر
مرداد شهریور
45.000 45.000 42.000 44.400 44.400 42.000
لوبیاچیتی
لوبیاچشمبلبلی 44.000 42.000 36.000 45.500 41.700 36.300
لوبیاقرمز قمی 34.000 35.000 34.000 34.900 35.400 34.500
26.500 25.000 25.000 29.200 26.400 26.400
لوبیاسفید
لوبیاقرمز کپسولی 47.000 45.000 39.500 49.500 44.400 39.500
33.000 33.000 29.000 33.600 33.600 30.000
نخود
لپه ریز تبریز 44.000 44.000 43.000 43.500 43.500 42.600
لپه درشت 35.000 33.000 31.000 37.600 33.600 31.800
36.000 33.000 28.000 37.600 33.600 29.100
عدس ریز
عدس درشت 36.000 33.000 28.500 37.600 33.600 29.600
32.000 29.000 29.000 34.500 30.000 30.000
ماش
34.500 32.000 25.300 36.000 32.700 26.700
دالعدس
28.000 27.000 27.000 30.600 28.200 28.200
لپهباقال
95.000 95.000 95.000 91.900 91.900 91.900
لیموعمانی
ذرت خشک وارداتی 31.500 31.000 31.000 34.100 31.600 31.600
23.000 23.000 23.000 23.300 23.300 23.300
سویا
12.000 12.000 11.000 14.700 14.700 13.800
جو پرک
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چراغسبزبورسبهتغييراتمديريتي

از مرداد پارسال تاكنون اتفاق افتاده است

خروج  103هزار ميليارد تومان
نقدينگي از بورس

بهدنبال تغيير رئيس سازمان بورس ،دیروز شاخص كل بورس تهران با رشدي پرقدرت 3درصد صعود كرد
بورس
بــورس تهــران بــه
تغييرات مديريتي در
بازارســرمايه واكنش
مثبت نشان داد .ديروز ،شنبه ،شاخص
بورس تهران پــس از هفتهها نزول با
رشدي پرقدرت 3درصد افزايش يافت.
همگام با اين رويداد جواد عشــقي،
رئيس سازمان بورس7 ،راهبرد اصلي
بازار ســرمايه را در دوره جديد اعالم
كرد.
بهگزارش همشهري ،بهدنبال تغيير
رئيس سازمان بورس ،بعد از هفتهها
نزول ،ديروز ورق برگشــت و شاخص
كل بورس تهــران با 40هــزار واحد
افزايش معادل 2.9درصد رشد كرد.
اين يكي از پرقدرتترين رشــدهاي
بورس از ابتداي امسال تاكنون بود كه
موجب شد شاخص كل بورس تهران
بار ديگر به كانال يكميليونو400هزار
واحد باز گــردد .تغيير روند معامالت
در دادوســتدهاي ديروز بــه تزريق
350ميلياردتومــان نقدينگــي تازه
ســهامداران حقيقي به بازار ســهام
منجر شد.
پيشتر و از هفته نخست شهريورماه
نماگرهاي بــورس وارد موجي نزولي
شده بودند ،اين روند نزولي هفته قبل
سرعت بيشــتري گرفت بهنحويكه
ســهامداران حقيقي روزانــه بهطور
ميانگين 750ميليارد تومان نقدينگي
از بازار خارج كردند.
طبق آمارهــاي موجود در طول چند

بهگفته رئيس سازمان بورس
آخريــن راهبــرد مديريت
جديد ،بازمهندسي نسل نوين
زيرساختهاي فني با هدف
افزايش امنيــت ،پايداري و
سهولت دسترسي خواهد بود

عكس :همشهري /امیر پناهپور

سوپرماركت بازار حبوبات که در 6ماه ابتدایي امسال بر موج گرانی سوار
بود ،مهرماه را هم با افزایش قیمت آغاز کرد تا همزمان با نیمه
دوم سال و فصل افزایش مصرف ،دسترسی به این مواد غذایی
برای بخش بیشتری از مردم سخت شود.
به گزارش همشــهری ،بعد از افزایش ۳۰درصدی نــرخ حبوبات در 3ماه
تابستان ،قیمت بیشــتر اقالم حبوبات در نرخنامه جدید سازمان میادین
میوهوترهبار هم تغییر کرده و تا ۱۱درصد افزایش نشــان میدهد .بر این
اساس بیشترین افزایش نرخ مربوط به لوبیاقرمز کپسولی بوده که قیمت
بســتههای ۹۰۰گرمی آن از ۴۴.۴۰۰تومان به ۴۹.۵۰۰تومان رسیده تا
قیمت هر کیلوگرم از این ماده غذایی پرمصرف و بــاارزش از مرز ۵۰هزار
تومان عبور کند .البته قیمت حبوبــات و بهویژه لوبیاقرمز و لوبیاچیتی در
برخی خردهفروشیهای سطح شهر مدتهاســت از ۵۰هزار تومان فراتر
رفته اما در میادین ،بیشتر اقالم کاالیی با نرخ عمدهفروشی عرضه میشود.
لوبیاقرمز کپسولی در میادین از مردادماه امســال تاکنون ۱۰هزار تومان
گران شــده اســت .دالعدس هم همین میزان افزایش قیمت را در 3ماه
گذشته تجربه کرده و از کیلویی ۲۵.۳۰۰تومان به ۳۴.۵۰۰تومان رسیده
است .بســتهبندیهای شــرکتی این محصول هم به همین میزان گران
شدهاند .عدس ریز و لوبیا چشمبلبلی هم اقالمی هستند که بین  ۲تا ۳هزار
تومان گران شدهاند .هر کیلو لوبیا چشمبلبلی در میادین ۴۴هزار تومان و
هر کیلو عدس ۳۶هزار تومان به فروش میرسد .بر اساس آخرین نرخنامه
سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری تهران ،قیمت هر کیلو ماش نیز از
۲۹هزارتومان به ۳۲هزار تومان رسید تا در میان حبوبات تنها لوبیا سفید
قیمت زیر ۳۰هزارتومانی داشته باشــد .براساس جدول نرخنامه میادین
میوهوترهبار ،قیمت برخی از اقالم ازجمله لوبیاچیتی ،لیموعمانی ،ســویا،
گندم و جو تغییری نداشته و این اقالم در میادین بدون افزایش نسبت به
شهریورماه عرضه میشوند.

اقتصاد

هفته گذشــته شــاخص كل بورس
تهــران 12درصد نزول كــرده بود با
وجود اين بهدنبال انتصاب جواد عشقي
بهعنوان رئيس سازمان بورس و اوراق
بهادار و اعــام راهبردهاي هفتگانه
او ،شــاخص كل بورس تهران به اين
تحول واكنش مثبت نشــان داد و با
رشد مواجه شد.
راهبردهاي جديد بازار سرمايه

رئيس جديد ســازمان بورس ديروز
همزمان با نخســتين روز فعاليتش
اعالم كرد 7راهبرد جديد را بهعنوان
برنامههاي اصلي خــود مدنظر قرار
خواهد داد كه نخستين راهبرد ،توجه
به مكانيسمهاي مدرن براي افزايش
نظارت عامه بر فعاليت ناشران است.
جواد عشــقي با بيــان اينكه دومين
راهبرد ،توســعه ابزارهاي نظارتي به
شكل پيشگيرانه و متناسب با توسعه
بازار خواهد بــود ،توضيح داد :راهبرد
سوم ،اصالح قوانين و مقررات بهسمت
افزايش عدالــت و پاســخگويي در

كل بازار اســت ،تقويت اكوسيستم
تامين مالي در سطح متوسط و خرد
از طريق ابزارهــاي نوين هم بهعنوان
چهارمين راهبرد دنبال خواهد شــد.
عشــقي تأكيدكرد :تسهيل و توسعه
زيرســاختهاي جــذب و مديريت
ســرمايه خارجــي در بــازار دركنار
بازمهندسي سازوكار رسانهاي و نشر
اطالعات در بازار و تقويت نظارت بر آن،
راهبردهاي پنجم و ششــم مورد نظر
ســازمان بورس در دوره جديد است.
بهگفته رئيس سازمان بورس ،آخرين
راهبرد مديريت جديد ،بازمهندسي
نسل نوين زيرساختهاي فني با هدف
افزايش امنيت ،پايداري و ســهولت
دسترسي خواهد بود.
عشــقي در عين حال تأكيد كرد :با
توجه به شرايط موجود ،پروژه بزرگ
ســهام عدالت با توجه به گستردگي
و پيچيدگيهــاي آن بــا بهرهگيري
از نسل نوين زيرســاختهاي فني و
تكنولوژي ،در دستور كار جدي هيأت
مديره جديد خواهد بود.
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اعتماد به بورس بازميگردد

بهدنبال اعالم برنامهها و راهبردهاي
رئيس جديد ســازمان بــورس يكي
از كارشناســان پيشكســوت بــازار
سرمايه اين راهبردها را براي توسعه
بورس كارآمد دانست و گفت :هيأت
مديره جديد سازمان بورس از سابقه
فعاليت در اركان بازار سرمايه بهويژه
بورس كاال برخوردار هستند .بنابراين
مجموعه اين خصوصيــات ميتواند
بارقههاي اميد را براي بهبود شرايط
بورس و بازگشــت اعتماد به اين بازار
فراهم كند .عليرضا عسگري ماراني،
به هيــأت مديــره و رئيــس جديد
سازمان بورس پيشنهاد كرد :سازمان
بورس ميتواند در تعامل با ســازمان
خصوصيســازي تعريف جديدي از
خصوصيسازي و واگذاري بنگاههاي
دولتي ارائه كند و با استفاده از ظرفيت
بــازار ســرمايه ،واگذاري ســهام به
عموم مردم را بهصورت نقد و نســيه
و همچنين گسترش مالكيت عمومي
پيگيري كند.

آمارها نشان ميدهد از مرداد پارسال
بودجه
كه شاخص كل بورس تهران وارد يك
دوره نزولي شده است ،سرمايهگذاران
103هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج
كردهاند.
بهگزارش همشهري ،رشــد پرشتاب شاخصهاي
بورس در ابتداي سال گذشته در بيستم مردادماه
پارســال يكباره به روند نزولي تبديــل و اين روند
نزولي به فرار گسترده سهامداران از بورس و خروج
نقدينگي از بازار سهام منجر شــد .اين روند نزولي
با وجود يك دور رشــد در تابســتان امسال تا آخر
هفته قبل ادامه داشــت و حتي هفته گذشته هم
3هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج
شد .اكنون كه يك سال از آغاز روند نزولي شاخص
بورس ميگذرد آمارها نشان ميدهد حجم خروج
نقدينگي از بورس بيــش از ورود نقدينگي در دوره
اوج شاخصها بوده است.
ميزان خروج نقدينگي از بازار سهام

آمارها نشان ميدهد سال گذشته همزمان با آغاز
رشد شاخصهاي بورس كه مصادف بود با تبليغات
دولت قبل بــراي ورود صاحبان نقدينگي به بورس
91هزار ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي
وارد بازار سرمايه شد .اتفاقا ورود اين نقدينگي خود
سرعت رشد شاخصهاي بورس را بيشتر كرد .ورود
اين ميزان نقدينگي به بازار سهام در تاريخ فعاليت
بورس بيســابقه بود و موجب شــد ارزش روزانه
معامالت در برخي روزها حتي به 35هزار ميليارد
تومان برسد.
با اين حال روند يادشده فقط 5ماه ادامه داشت و از
مرداد پارسال بازار شرايط عكس بهخود گرفت و به
خروج گســترده نقدينگي از بازار سهام منجر شد؛
بهطوري كه آمارهاي جديــد از روند ورود و خروج
نقدينگي از بازار سهام نشان ميدهد از مرداد پارسال
تاكنون 103هزار ميليارد تومــان نقدينگي از بازار
سهام خارج شده كه اين خروج نقدينگي روند نزولي
شاخصهاي بورس را تشديد كرده است .نقدينگي
خارج شده از بازار سهام دستكم 12هزار ميليارد
تومان بيشتر از نقدينگي وارد شده به بازار سهام در
سال گذشته است .اين موضوع به افت شديد قيمت
سهام برخي شركتهاي بورس منجر شده؛ بهطوري

كه هماكنون نســبت قيمت به درآمــد كل بازار با
29مرتبه كاهش به 9مرتبه رسيده است.
پيشبيني آينده

خروج گسترده نقدينگي از بازار سهام ظرف يكسال
گذشته ،اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا اين
روند خروج نقدينگي از بازار سهام در ماههاي آينده
هم ادامه خواهد يافت يا خير؟ تحليلگران معتقدند
صرفنظر از مسائل سياســي بهدليل رشد درآمد
شركتهاي بورس اين پتانسيل وجود دارد كه بار
ديگر جريان ورود نقدينگي به بازار سهام افزايش يابد
و به رشد شاخصهاي بورس منجر شود.
مهدي عباسلو ،كارشناس بازار سرمايه در اينباره
به انتشــار گزارشهاي مالي شــركتهاي بورس
اشاره ميكند و ميگويد :انتشار گزارشهاي جديد
شركتهاي بورس به ورود دوباره سهامداران به بازار
و تصميم براي خريد سهام با ارزش منجر خواهد شد،
اما بايد در ابتدا جو بياعتمادي از سر بازار برداشته
شــود تا بتوانيم دوباره شــاهد ورود نقدينگيهاي
كالن به اين بازار باشيم .بهگفته او با توجه به شرايط
اقتصادي ساير بازارهاي سرمايهگذاري ازجمله طال،
ارز و سكه جذابيت كمتري در مقابل بورس دارند.
پيمان حدادي ،كارشــناس بازار سرمايه با اشاره به
مولفههاي بنيادي بازار ميگويد :با وجود مولفههاي
بنياديني همچون قيمــت ارز ،قيمتهاي جهاني
مواد پايه و ميزان فروش شركتها در 6ماه گذشته
انتظار ميرود جريان ورود نقدينگي به بازار سهام
تقويت شود و شاخصها رشد كنند .او تأكيد ميكند:
تجربه نشان داده در شرايطي كه بيشتر فعاالن بازار
سرمايه از نظر قيمتي نااميد هستند ،برخالف نگاه
آنها ،قيمتها براي خريد بسيار جذاب است .بهگفته
او ،هماكنون قيمت ســهام بســياري از شركتها
از ارزش واقعي خود پايينتر اســت؛ بنابراين بازار
سهام فرصتهاي مناســبي براي خريد در اختيار
سهامداران قرار داده است .نويد قدوسي ،كارشناس
بازار ســرمايه در اينباره ميگويد :درصورت تغيير
در قيمت دالر و افزايش آن ،بورس و ديگر بازارهاي
سرمايهگذاري با رشد همراه خواهند شد و جريان
ورود نقدينگي تقويت ميشود .بهگفته او در چنين
شــرايطي بورس ميتواند بازده بيشتري نسبت به
ساير بازارها به سهامداران بدهد.
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هواشناسی

خبرنگار

سازمان هواشناسی با اشاره به بارش باران ،رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی استانها از
کاهش دما طی روزهای پایانی هفته در نیمه شمالی کشور خبر داد.
به گزارش گروه ایرانشــهر ،امروز (یکشــنبه 25مهر) در بخشهایی از گیالن ،مازندران،
اردبیل ،شمال آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش خفیف
باران و از بعدازظهر فردا ،دوشنبه و سهشنبه در مناطق شمال غرب ،سواحل دریای خزر
و ارتفاعات البرز رشد ابر ،بارش پراکنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی و رعدوبرق
پیشبینی شده است .روز چهارشنبه همین شرایط با شدت بیشتری برای مناطق ذکر شده
و بخشهایی از خراسان شمالی ادامه دارد و شدت فعالیت سامانه بارشی برای استانهای
ساحلی دریای خزر است .بر اساس اعالم سازمان هواشناسی در روزهای پایانی هفته برای
نیمه شمالی کشور روند کاهشی دما پیش بینی شده است .همچنین دوشنبه غرب و مناطق
مرکزی خلیجفارس و طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه خلیجفارس ،غرب تنگه هرمز و
دریای خزر مواج و متالطم خواهد بود.
گلستان در انتظار برف پاییزی

 25شهر ،بدون شهردار

ستاره حجتي

شمال ،سرد شد

بنابر اعالم وزارت کشور ،از ۹کالنشهر کشور شهردار ۸کالنشهر معرفی شدهاند و فقط کالنشهر کرمانشاه و
همچنین 24شهر دیگر شهردار منتخب خود را به وزیر کشور معرفی نکرده یا حکمشان تایید نشده است
سيدهزهرا عباسي

خبرنگار

شــوراهاي شــهر و
گزارش روســتاي ششــم از
14مرداد شروع بهكار
كردند و طبق قانون بايد در نخستين
جلسه رسمي طي يك بازه يكماهه
شــهرداران جديــد را انتخــاب
ميكردند .با وجود گذشــت بيش از
2ماه از اين تاريخ از 31مركز استان،
فقط تكليف شــهرداران 18شهر
روشن شده است.
تعيينتكليف شــهرداران 18مركز
استان
از ميان 31مركز اســتان18 ،شهر حكم
شــهرداران خود را از وزير كشور دريافت
كردهاند و در واقع هم كار شوراي شهر و هم
كار شــهرداري بهصورت رسمي و قانوني
آغاز شده است .بندرعباس ،همدان،يزد،
خرمآباد ،ساري ،شــيراز ،اهواز ،مشهد،
بوشهر ،تهران ،شــهركرد ،اروميه ،تبريز،
اردبيل ،اصفهــان ،كرج ،قم و ســنندج
مراكز اســتاني هســتند كه هماكنون با
شورا و شــهرداريهاي دوره ششم اداره
ميشوند .وزير كشور در تازهترين اقدام،
حكم شهرداران ۴شهر اسالمشهر ،بوشهر،
شهركرد و همدان را امضا كرد.
11مركز استان در انتظار امضا
از ميان 31مركز استا ن در 11شهر شوراها
شهرداراني را انتخاب و براي تأييد به وزارت
كشــور معرفي كردهاند .ايــام ،بجنورد،
بيرجند ،زنجان ،سمنان ،زاهدان ،قزوين،
كرمان ،گرگان ،رشــت و اراك شهرهايي
هستند كه با وجود انتخاب شهردار هنوز با
سرپرست يا شهردار پيشين اداره ميشوند
و حكم شهرداران جديدشان از سوي وزير
كشور امضا نشده است .همچنين 2مركز
استان هم هنوز شــهردار منتخب خود را
معرفي نكردهاند.
بنابر اعالم دفتر شوراهاي شهر و روستاي
وزارت كشور ،حكم شهرداران شهرهاي
باالي ۲۰۰هزار نفر جمعيت بايد توســط
وزير كشور امضا شــود كه بر اين اساس،
۵۴شــهر باالي ۲۰۰هــزار نفر جمعيت
دارند .در شهرهاي زير ۲۰۰هزار نفر حكم
توسط استاندار امضا ميشود.
در مجموع از 54شــهر بــاالي 200هزار
نفر جمعيت عالوهبر 18مركز اســتان كه
تعيينتكليف شــدهاند ،حكم شهرداران
11شهر ازجمله مالرد ،شهريار ،قرچك،
اسالمشــهر ،نجفآباد ،خرمآباد ،بروجرد
و كاشان هم امضا شــده است .با محاسبه
احــكام امضاشــده از كل 54حكمي كه
وزير كشور بايد امضا كند25 ،شهر هنوز
شهردار ندارند.
شوراي 5نفره ياسوج
ياسوج و كرمانشاه 2مركز استاني هستند
كه با وجود گذشت بيش از 2ماه هنوز يك
جلسه رسمي شوراي شــهر را هم برگزار
نكردهاند .هرچند خبر ميرسد نخستين
جلسه رسمي شــوراي شهر ياسوج امروز
و كرمانشاه ،سهشــنبه اين هفته برگزار
خواهد شد.
مديركل امور شهري و شــهرداريهاي
اســتانداري كهگيلويــه و بويراحمــد
تأييدنشدن 2عضو شوراي ششم را عامل
اين تأخير عنوان ميكند و به همشهري
ميگويد2 :نفر از اعضاي شــوراي شــهر
ياسوج پيش از انتخابات از كميته نظارت
مركز تأييديه نگرفته بودند ،اما وزير كشور
بعد از رايزنيها دســتور دادند نامشان در
فهرست انتخابات باشــد .بعد از برگزاري
انتخابات و بــا وجود اينكــه رأي الزم را
بهدســت آوردند ،هيأت نظارت مركزي
اعالم كرد چون از ابتدا اين 2نفر را تأييد
نكرده اســت ،حتي اگر وزارت كشور آنها
را وارد فهرست كرده باشد ،امكان فعاليت
ندارند .به همين دليل همه شوراي 7نفره
ياســوج و همچنين شــوراي دهدشت و
سيسخت بهدليل همين مشكل بالتكليف
ماندند.
عيسي شهامت با بيان اينكه در نهايت قرار
شد شوراي ياسوج تا زمان تعيينتكليف
5نفره تشــكيل شــود ،توضيح ميدهد:
متأســفانه 2نفر از همين 5نفر باقيمانده
هم به واســطه جناحبندي عمال در آيين
تحليف و جلســات حضــور نيافتند و از
آنجايي كه از شوراي 7نفره بايد حتما 5نفر
حاضر باشند شورا رسميت نيافت .بعد از
اين اتفاق2 ،نفري كه هنوز تعيينتكليف
نشــده بودند ،با مراجعه به ديوان عدالت
اداري درخواست تعليق شــورا را دادند و
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مكث

با وجود اینکه هواشناسی پیشبینی کاهش دما و بارندگی را برای نیم ه شمالی کشور داشته
است ،اما در این میان ،از گلستان خبر میرســد که با خروج هوای گرم از فردا ،دوشنبه با
افزایش ابر ،کاهش دما و بارش پراکنده باران مواجه خواهیم شد که این بارش آخر هفته در
مناطق دشت و کوهپایه سیلآسا و در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه هوای سرد همراه با وزش بادهای پراکنده نسبتا
شــدید و بارش برف در ارتفاعات و باران در سایر نقاط استان خبر میدهد و به همشهری
میگوید :تا روز دوشنبه همواره شاهد جو آرامی در اســتان خواهیم بود و افزایش دما تا
۳۰درجه در برخی نقاط استان پیشبینی می شود .از عصر دوشنبه این جو آرام به تدریج با
ورود سامانه جدید بارشی و هوای سرد جایگزین میشود که کاهش ۱۰درجهای دما از روز
سهشنبه نیز پیشبینی میشود .نوربخش داداشی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه در
روزهای منتهی به پایان هفته یعنی چهارشنبه و پنجشنبه همراه با کاهش ۱۲درجهای هوا
خواهد بود ،میافزاید :در زمان اوج فعالیت این سامانه ،استان در ارتفاعات شاهد بارش برف
و در سایر نقاط شاهد بارشهای شدید باران خواهد بود .فعالیت این سامانه تا روز جمعه در
استان ادامه خواهد داشت .بر اساس هشدارهای منتشر شده از سوی اداره کل هواشناسی
استان ،این سامانه همراه با بارشهای پراکنده و افزایش ابر و مه است که در مناطق کوهپایه
و دشت ،بارشها سیلآسا خواهد بود.
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آمار مشاركت زنان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا دوره ششم قابل توجه
نبود و در حدود 7درصد اعالم شد .در مجموع حدود 6هزار زن در اين دوره
انتخاب شــدند كه بيش از 570نفر از آنها مربوط به اعضاي شوراهاي شهر و
مابقي مربوط به شوراهاي روستا بودند؛ هرچند اين عدد نسبت به دوره قبل
افزايش حدود 50درصدي را نشان ميداد.از 405كرسي شوراي شهر در مراكز
استانها فقط 35كرسي سهم زنان شده است درحاليكه اين آمار در دوره قبل
 41و در دوره چهارم 63مورد بود .در ميان مراكز استانهاي ،ايالم ،سمنان،
سنندج ،كرمان ،كرمانشاه ،ياسوج ،رشت ،خرمآباد ،ساري و همدان هم نامي
از زنان در فهرست شوراهايشان ديده نميشود .حاال با شروع بهكار شوراهاي
شهر و انتخاب شهرداران ،در ميان اسامي منتشرشده فقط نام 4شهردار زن
ديده ميشود؛ فاطمه تنهايي شهردار منطقه ۸تهران ،صديقه ميري شهردار
پلدختر و آرزو طبريشاهاندشتي شهردار گزنك آمل و همچنين طبق اعالم
وزارت كشور حكم يك زن بهعنوان شهردار درود(زبرخان) نيشابور در استان
خراسان رضوي تأييد شده و حكم وي در انتظار ابالغ از سوي استاندار است.
آخرین وضعیت شهرداران مراکز استانها

استان

مرکز استان

شهردارمنتخب

وضعیت

آذربایجان غربی

ارومیه

حسین مهدیزاده

حکم امضا شده است

آذربایجان شرقی

تبریز

عباسرنجبر

حکم امضا شده است

اردبیل

اردبیل

محمودصفری

حکم امضا شده است

اصفهان

اصفهان

علی قاسمزاده

حکم امضا شده است

البرز

کرج

مصطفیسعیدیسیرایی

حکم امضا شده است

ایالم

ایالم

طالب صادقیان

در انتظار امضای حکم

بوشهر

بوشهر

حسینحیدری

حکم امضا شده است

تهران

تهران

علیرضا زاکانی

حکم امضا شده است

چهارمحالوبختیاری

شهرکرد

محمدتقیچاپلقی

حکم امضا شده است

خراسان شمالی

بجنورد

مرتضیرحمانی

در انتظار امضای حکم

خراسان رضوی

مشهد

سید عبداهلل ارجاعی

حکم امضا شده است

خراسان جنوبی

بیرجند

مهدیبهترین

در انتظار امضای حکم

خوزستان

اهواز

رضا امینی

حکم امضا شده است

زنجان

زنجان

عباس راشاد

در انتظار امضای حکم

سمنان

سمنان

سیدعلیمرتضینژاد

در انتظار امضای حکم

نوبلوچستان
سیستا 

زاهدان

محمدامیر براهویی

در انتظار امضای حکم

فارس

شیراز

سیداحسان اصنافی

حکم امضا شده است

قزوین

قزوین

مهدی صباغ

در انتظار امضای حکم

قم

قم

یسقاییاننژاد
سیدمرتض 

حکم امضا شده است

کردستان

سنندج

سیدانور رشیدی

حکم امضا شده است

کرمان

کرمان

سعیدشعربافتبریزی

در انتظار امضای حکم

کرمانشاه

کرمانشاه

-

معرفی نشده است

کهگیلویهوبویراحمد

یاسوج

-

معرفی نشده است

گلستان

گرگان

محمدرضاسبطی

در انتظار امضای حکم

گیالن

رشت

سیدمحمداحمدی

در انتظار امضای حکم

لرستان

خرمآباد

سعیدفتوحی

حکم امضا شده است

مازندران

ساری

جواد طالبی

حکم امضا شده است

مرکزی

اراک

علیرضاکریمی

در انتظار امضای حکم

هرمزگان

بندرعباس

مهدی نوبانی

حکم امضا شده است

همدان

همدان

سیدمسعودحسینی

حکم امضا شده است

یزد

یزد

ابوالقاسممحیالدینی

حکم امضا شده است

در نهايت ديوان عدالت اداري اعالم كرد
تا زماني كه حكم نهايــي اين 2فرد صادر
نشــده اســت بهصورت موقت ميتوانند
در جلسات شــورا حاضر شــوند تا شورا
تعليق نشود .او با بيان اينكه آيين تحليف
شوراي شهر ياسوج با حضور 5نفر از اعضا
و با 2غايب روز گذشته(شنبه 24مهر) در
فرمانداري برگزار شد ،ميافزايد :نخستين
جلســه رسمي شــوراي شــهر ياسوج ،
امروز(يكشــنبه 25مهر) برگزار ميشود
و قرار اســت در اين جلسه شــهردار هم
انتخاب شود.
شــهامت با تأكيد بر اينكه شــوراي شهر
ياســوج طبق قانون تا يكماه بعد از اين
جلسه فرصت دارد شهردار منتخب خود
را معرفي كند ،ادامه ميدهد :شوراي شهر
دهدشت هم سرپرست شهرداري را معرفي
كرده اســت و احتمــاال در همين هفته
شهردار را معرفي ميكند .در سيسخت
هم سرپرست و همچنين گزينه شهرداري
معرفي شده است كه شهردار منتخب ابتدا
طبق آييننامه رد شــد و بعد هيأت حل
اختالف استان او را تأييد كرد و هماكنون
مراحل معرفي شهردار در حال انجام است.
مديركل امور شهري و شــهرداريهاي
استانداري كهگيلويه و بويراحمد در بخش
ديگري از ســخنان خــود تأكيد ميكند
كه شوراها قرار اســت كمك حال مردم و
مسئوالن باشند ،اما ضعف قوانين امكان
نظارت و برخورد جدي با متخلفان شورا را
گرفته است و به همين دليل گاهي اعضاي
شــورا خودشــان موجب بروز مشكالتي
ميشوند.
او ادامــه ميدهــد :همه اســتانها در
اينباره مشــكل دارند و پيگير هستند و

حتي اليحههايي هم نوشــتند و به مركز
فرستادند ،اما هنوز اين موضوع به نتيجه
نرســيده اســت و اميدواريــم در دولت
جديد تصميمهاي جــدياي در اينباره
گرفته شود.
سهشنبه ،نخســتين جلسه رسمي
شوراي شهر كرمانشاه
در كرمانشــاه اما شوراي شــهر با چالش
متفاوتي روبهرو بود .بهدليل معارفهنشدن
2عضو عليالبدل شوراي 11نفره كرمانشاه
جلسه هيأترئيسه اين شورا برگزار نشده
بود و شــورا عمال رئيس نداشت20 .مهر
بود كــه باالخــره بعد از گذشــت 2ماه،
هيأترئيسه شوراي شهر كرمانشاه تشكيل
جلسه داد و رســول آزادي هم بهعنوان
رئيس شوراي شهر شد.
مراســم تحليف اعضاي شــوراي شهر با
حضــور 2عضو تعليقي شــوراي شــهر
كرمانشــاه كه بنابر حكم ديــوان عدالت
اداري فعال جواز حضور در جلسات شورا را
دريافت كردهاند ،برگزار شد.
رئيس شوراي شــهر كرمانشاه در اينباره
به همشهري ميگويد :بهمحض برگزاري
جلســه هيأترئيسه و مراســم تحليف
بهدنبال انتخاب شهردار هستيم و به همين
دليل نخستين جلسه رسمي شوراي شهر
كرمانشاه سهشنبه(27مهر) در صحن شورا
برگزار ميشود و از همه اعضا درخواست
ميكنم بــه حكم وظيفه در اين جلســه
حاضر باشــند .رســول آزادي با تأكيد بر
اينكه دعوتنامه به اعضا ابالغ شده است،
ميافزايد :فعال سرپرســت داريم و تمام
سعيمان اين است كه هرچه زودتر تكليف
شهرداري را مشخص كنيم.

تعیین تکلیف 90درصد شهرداران
معاون عمران و توســعه امور شــهری و
روستایی وزیر کشــور و رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره
روند امضای حکم شهرداران به همشهری
میگوید :مطابق ماده ۸۲قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی
کشــور و انتخــاب شــهرداران مصوب
سال ۱۳۷۵و اصالحات بعدی آن ،تهیه
آییننامه اجرایی تصدی سمت شهردار
به هیات وزیران محول شده است.
هیــات وزیــران در ســال  ۱۳۷۷این
آییننامه را تهیــه و طبــق آن تا دوره
گذشته شــهرداران توسط شــوراهای
اســامی کشــور معرفی و ابالغ آنان در
شــهرهای زیر ۲۰۰هزار نفــر جمعیت
توسط استانداران و باالی ۲۰۰هزار نفر
جمعیت و مراکز اســتانها توسط وزیر
کشور بود.
در مواردی که افراد معرفی شده از طرف
شوراهای اسالمی کشور نیز شرایط احراز
نداشتند ،با تشــخیص و صالحدید وزیر
کشور میتوانســتند به عنوان شهردار
منصوب و کار خــود را آغــاز کنند .در
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مورد بازبینی قرار گرفت و شرایط تصدی
سمت شــهردار را به اســتناد ماده ۸۲
منــدرج در بند ۱قانون یاد شــده تغییر
داد ،به طوری که مطابق بند(چ) ماده ۳
آییننامه ،ســوابق مدیریتی فرد معرفی
شده شامل پایه و میانی و ارشد بایستی
تطبیق داده میشد.
به گفته مهدی جمالینژاد 3سال سابقه
مدیریت پایه یا 5سال سابقه کارشناسی
در شــهرداری بــرای شــهرداریهای
شهرهای تا 10هزار نفر جمعیت5 ،سال
سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای
شهرهای با جمعیت 10هزار تا 50هزار
نفر5 ،سال ســابقه مدیریت میانی برای
شــهرداریهای شــهرهای با جمعیت
50هزار تا 200هزار نفر7 ،ســال سابقه
مدیریــت میانی برای شــهرداریهای
شــهرهای با جمعیت 200هزار تا 500
هزار نفر9 ،سال ســابقه مدیریت میانی
برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت
500هزار تــا یک میلیون نفر و 9ســال
سابقه مدیریت ارشد برای شهرداریهای
شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون
نفــر در آییننامه در نظــر گرفته و نوع
مدارک و رشــتههای تحصیلی مرتبط
نیز توسط وزیر کشور متناسب با درجه
شهرداری تعیین شده است.
وی با بیان اینکه ۵۴شهر باالی ۲۰۰هزار
نفر جمعیت و مرکز اســتان باید پس از
معرفی شورای اسالمی شــهرها و پس
از تطبیق ســوابق و مدارک با آییننامه
سال  ۹۷و تایید حراست و دستگاههای
نظارتی ابالغ شوند ،ادامه میدهد :بیش
از ۹۰درصد شهرداران این ۵۴شهر تعیین
تکلیف شده و کسانی که شرایط احراز را
کسب و صالحیتهای الزم را داشتهاند،
به عنوان شــهردار معرفی و کسانی که
مدارک و ســوابق الزم را نداشتهاند نیز
به شوراهای ذیربط اعالم شدهاند تا به
معرفی افــراد صاحب صالحیــت اقدام
کنند .در ضمن از ۹کالنشهر کشورمان
نیز شــهردار ۸کالنشــهر معرفی و فقط
کالنشهر کرمانشــاه به دلیل اختالفات
درون شــورایی هنوز تعییــن و معرفی
نشده است.
جمالینژاد با بیــان اینکه انتصاب بیش
از ۱۳۰۰شــهردار نیز توسط استانداران
سراسر ایران انجام میشــود ،میگوید:
باتوجه به اینکه در اســتانها نیز تطبیق
مدارک و ســوابق تخصصی و همچنین
تایید دســتگا ههای نظارتی بایســتی
همچون شــهرداران شــهرهای دیگر
کشورمان انجامشود ،خوشبختانه بیش
از ۷۰درصد تعیین تکلیف و بقیه نیز در
حال تطبیق و انتصاب هستند.
بــه گفتــه وی ،چگونگــی تشــخیص
سمتهای همســطح در مدیریتهای
پایه ،میانی و ارشد و معادلسازی سابقه
مدیریت در بخش خصوصی افرادی که
از سوی شــوراهای اسالمی شهرها برای
تصدی ســمت شــهردار انتخابشوند
نیز بر اساس دســتورالعملی که توسط
وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری
و استخدامی تهیه و ابالغ شد ه است.
بنابر اعالم وزارت کشــور به طور کلی در
مجموع شوراهای شــهر سراسر کشور،
10شهر شورای شــهر ندارند و انتخابات
شــورای آنها از ســوی هیات نظارت بر
انتخابات باطل شده است.

سالمت

حميده پازوكي

خبرنگار

9شهر در وضعيت قرمز كرونايي

با اضافه شدن 3شهر در آذربايجانغربي و يك شهر در فارس ،تعداد
شهرهاي قرمز به 9مورد افزايش يافت
در هفتههاي گذشته آبيشدن پيدرپي شــهرها و نزولي شدن آمار ابتال و
بستري بيماران كرونايي ،خيالها را كمي راحت كرد .با نزديكشدن به آبانماه
اما اين روند متوقف شده و افزوده شدن 4شهر قرمز جديد به نقشه كروناي
كشور احتمال بروز بحراني تازه را گوشزد ميكند .آنطور كه وزير بهداشت
گفته بيمارستانها براي موج ششم كرونا آمادهباش هستند .تا پيش از شنبه
24مهر 7شهر قرمز روي نقشه وجود داشت ،اما با درآمدنمهاباد و مریوان از
وضعيت قرمز كرونا و افزوده شدن اشنويه ،بوكان ،پيرانشهر و استهبان ،تعداد
شهرهاي قرمز روي نقشه به  9شهر رسيد.
آذربايجانغربي و شهرهاي قرمز جديد

آذربايجانغربي هنوز در وضعيت خروج از موج پنجم مانده اســت؛ از چند هفته قبل
شهرهاي قرمز اين اســتان مدام تغيير كرده ،اما هيچگاه كل اســتان بدون شهر قرمز
نبوده است.
معاون بهداشتي دانشگاه علومپزشكي اروميه درباره افزوده شدن 3شهر ديگر به شهرهاي
قرمز آذربايجانغربي به همشهري ميگويد :اشنويه ،بوكان و پيرانشهر 3شهري هستند
كه بهتازگي رنگ قرمز كرونايي بهخود گرفتهاند .در اشنويه موارد بيماري از 2هفته قبل
صعودي شده بود؛ هرچند موارد فوتي تغيير شــاخصي نداشت .وي دليل اصلي تغيير
وضعيت اين شهر را پايينبودن شاخص استفاده از ماسك ،آغاز فصل برداشت سيب و
مراجعه كارگران فصلي به باغهاي شهرستان و دورهميها دانست.
رســول انتظارمهدي با بيان اينكه بيش از هزار كارگر از سردشت ،كرمانشاه ،اردبيل و
حتي مشــهد در منطقه حضور دارند ،ميافزايد :اين كارگران به شكل گروهي اسكان
داده ميشوند و از آنجا كه فصل برداشت حداقل تا نيمه آبان ادامه دارد ،تعداد بيماران
هم ممكن است افزايش يابد .وي با بيان اينكه مراسم گروهي ،دورهميها و عروسيها از
عوامل ديگر افزايش تعداد بيماران جديد است ،ادامه ميدهد :هماكنون موارد بستري
هم رو به فزوني است .در پيرانشهر با افزايش آمار فوت مواجه هستيم.
مرز تمرچين هم از جمعه قبل بازگشايي شده ،ولي بهعلت برگزاري انتخابات پارلماني
عراق مرز تعطيل بود و از 2-3روز گذشته فعاليت آن آغاز شده كه فعاليت مرزي هم در
افزايش بيماري در پيرانشهر مؤثر است .معاون بهداشتي دانشگاه علومپزشكي اروميه
درباره بوكان هم ميگويد :روند بروز بيماري در اين شهرستان در كل نزولي است ،ولي
در 2هفته قبل كمي افزايشي و سپس مجددا كاهشي بوده است .موارد فوت نيز كاهشي
شده و ممكن است اين شهر از وضعيت قرمز خارج شود.
استهبان قرمز

در ميانه نقشــه كرونا ،قرمز شدن
استهبان چشمگير است .يك شهر
جديد در اســتاني مركزي قرمز
شده است و اين ميتواند بيش از
پيش نزديكبودن مــا را به موج
ششم نشان دهد .معاون بهداشتي
علو مپزشكي فارس به همشهري
ميگويد :روند نزولي موج پنجم در استان پيش ميرفت كه از ديروز 24مهر استهبان به رنگ
قرمز درآمد .قرمز شدن اين شــهر 2دليل اصلي دارد؛ اول اينكه در استهبان تفرجگاههاي
زيادي وجود دارد كه افراد بسياري در روزهاي پاياني شــهريور و اوايل مهر به اين مناطق
مراجعه كردند .ديگر اينكه كارگران فصلي زيادي از شهرهاي ديگر استان و حتي استانهاي
همجوار براي كار در باغها به استهبان ميآيند .اين دو مورد موجب شده است انتقال بيماري
در اين شهر افزايش يافته و تعداد مبتاليان بيشتر شود.
عبدالرسول همتي با بيان اينكه در ساير نقاط استان وضعيت بهتر است و 6شهرستان فارس
آبي هستند ،ميافزايد :در شبانهروز گذشته 6بيمار كروناي قطعي جديد در استان شناسايي
شدهاند و درمجموع 66بيمار در بيمارستان اين شهر بستري هستند.
افزايش آمار مرگومير

دگرگوني روند كرونا در اســتانها فقط به افزايش شهرهاي قرمز محدود نيست ،در بعضي
استانها با اينكه رنگ شهرها تغيير خاصي ندارد ،اما آمار مرگ كرونايي افزايش نشان ميدهد.
براساس آنچه پيمان نامدار ،رئيس دانشگاه علومپزشكي و خدمات درماني قزوين اعالم كرده
است در شبانهروز گذشته مرگومير كرونايي اين استان 60درصد افزايش يافته است .بهگفته
او ،در اين مدت آمار بستريهاي كرونايي هم 1.7درصد بيشتر شده است .معاون بهداشت
دانشگاه علومپزشكي قزوين به همشهري ميگويد :آمارهاي اعالم شده بهروز هستند .وقتي
تعداد مرگومير ما در يك روز 5بوده و طي شبانهروز گذشته به 8رسيده است ،اعالم ميكنيم
كه آمار آن 60درصد افزايش پيدا كرده است .جالل رحماني با بيان اينكه در اين مدت تعداد
بيماران كرونايي ما هم نسبت به روز قبل از آن 15نفر بيشتر شده است ،ميگويد :وضعيت
همه كشور و مخصوصا قزوين بهعنوان استاني در محل گذر به سمت شمال كشور ،شكننده
اســت؛ به همين دليل بايد محتاطانه عمل كنيم و مراقب حفظ شرايط باشيم .وي با اشاره
يكنند با
به اينكه عاديانگاري مردم نگراني اصلي علومپزشكي است ،ميگويد :مردم فكر م 
تزريق واكسن كامال مصون شدهاند ،در تجمعات شركت ميكنند و رعايت پروتكلها را كنار
ميگذارند .واكسن يك سد دفاعي است و باقي عناصر دفاعي مثل ماسك و فاصله اجتماعي
بايد حفظ شود تا ما به پيك جديدي برنخوريم.
نارنجيشدن شهرهاي زرد

افزودهشــدن به شــهرهاي نارنجي هم ميتواند به همان اندازه افزايش شــهرهاي قرمز
هشداردهنده باشــد .درحقيقت اين روند ميتواند زمينه قرمزشدن شهرها ،بحرانيشدن
شرايط و ورود به شــرايط بحراني باشد .در خراســان جنوبي و ايالم يعني در شرق و غرب
كشور شــهرهايي كه رنگ كرونايي آنها زرد بود ،اكنون نارنجي شدهاند .بهگفته غالمرضا
شريفزاده ،دبير ســتاد دانشگاهي پيشــگيري و كنترل كروناي خراسان جنوبي براساس
رنگبندي كرونايي جديد كشور وضعيت قائنات ،طبس و نهبندان ،نارنجي شده و با احتساب
مركز استان 4شهرستان خراسان جنوبي در وضعيت پرخطر هستند۲ .شهرستان آبدانان و
درهشهر در ايالم هم از وضعيت زرد به نارنجي تغيير رنگ دادهاند .بهگفته محمد كريميان،
رئيس دانشگاه علومپزشكي ايالم تعداد شهرهاي نارنجي ايالم به 5شهر افزايش يافته است.
كاهش شهرهاي آبي كرونايي مازندران

سامانه ماسك متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در تازهترين ارزيابي خود
وضعيت آبي كرونايي 2شهرستان فريدونكنار و عباسآباد در مازندران را به زرد تغيير داد و به
اين ترتيب تعداد شهرهاي آبي استان از  7به 5كاهش يافته است .رنگ آبي در فرهنگ ستاد
مقابله با كرونا به معناي خطر كم و ۲بيمار بستري به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت را نشان
ميدهد .براساس اين ارزيابي ،وضعيت اين شهرها ،بهخاطر روند افزايشي شيوع كرونا و باال
رفتن آمار بستريهاي روزانه از آبي به زرد تغيير پيدا كرده است .بهگفته معاون بهداشتي
دانشگاه علومپزشكي مازندران ،بررسيها نشان ميدهد رعايت دستورالعملهاي بهداشتي
در مازندران به كمترين سطح ممكن در 3ماه گذشته رسيده است .قاسم اويس با بيان اينكه
طبق آمارها و مشاهدات در مناطق غربي مازندران بيشتر از مناطق شرقي و مركزي شاهد
روند آهسته افزايش آمارهاي كرونايي هستيم ،ميگويد :اگر اين افزايش آمارها ادامه داشته
باشد بايد منتظر گسترش آن در ساير نقاط استان نيز باشيم.
كاهش آمار بستريهاي بيمارستاني ،كمتر شــدن ابتالي اطرافيان به كرونا و تزريق واكسن
هيچيك بهمعناي پايان همهگيري كرونا نيست .چنين موضوعي از سوي هيچ سازمان جهاني هم
اعالم نشده است و استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي همچنان توصيه ميشود .ايران در
آستانه موج جديدي از كروناست ،شرايط شكننده است و رعايت پروتكلها وظيفه همه ماست.
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خبرهای کوتاه
مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با مصرف مازوت

در پی انتشار اخباری مبنی بر اســتفاده حداکثری از سوخت مایع و
مازوت در برخی نیروگاههای کشــور طی فصل زمستان ،رئیس مرکز
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت :این سازمان
به دلیل میزان سولفور باالی موجود در ســوخت نفت کوره تولیدی
پاالیشگاههای کشور که منتج به تشــدید آلودگی هوای کالنشهرها
بهویژه در فصول سرد میشود ،مخالفت خود را با مصرف اين سوخت در
نیروگاههای برق حرارتی کشور اعالم كرده است .به گزارش ایسنا ،سید
محمدمهدی میرزایی قمی درباره احتمال مصرف مازوت در نيروگاهها
گفت :سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی اقدام به وضع قوانين
سختگیرانه در اســتفاده از مازوت کردهاند ،اما در ايران دستگاههای
ت آالینده هستند.
اجرایی هنوز بهدنبال استفاده از مازوت و سوخ 

  کاهش  ۶۱سانتی متری عمق آب دریاچه ارومیه

ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشــته ۶۱سانتی متر کاهش پیدا
کرد و از نظر سطح نیز ۱۴۲۳کیلومتر مربع از سطح زیر آب دریاچه ارومیه
کاسته شد .بر این اساس حدود ۲میلیارد مترمکعب نیز از حجم آب دریاچه
ارومیه کاسته شده است .بهگزارش ايسنا ،مدیرکل حفاظت محیطزیست
آذربایجان غربی با اعالم اين خبر گفت :مهم ترین چالش زیست محیطی
استان آذربایجان غربی چالش آب و کاهش شدید سطح تراز دریاچه ارومیه
به خصوص در یک سال گذشته است که این مشکل زیست محیطی خطر
تولید ریزگردهای نمکی را در منطقه افزایش داده است.

  دستگیری یک گروه شکارچی حرفهای در دماوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از دستگیری یک گروه
شــکارچی حرفهای در دماوند خبر داد .به گزارش سازمان حفاظت
محیطزیست استان تهران ،ســعید محمودی در بازدید از مناطق و
زیستگاههای شرق استان گفت :محیطبانان منطقه طبیعی ملی تار و
هویر روز جمعه در عملیات شناسایی و تعقیب و گریز موفق شدند 5نفر
از يك گروه شکارچی را دستگیر کنند و از این شکارچیان الشه یک
رأس قوچ وحشی کشف شد .او افزود :سه قبضه اسلحه شامل دوقبضه
سالح  ۲۷۰و یک اسلحه برنو به همراه ادوات کامل شکار و مقادیری
فشنگ کشف و ضبط شد.

   ۳۰فروچاله در دشت های همدان ثبت شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب منطقه ای استان همدان
گفت :عامل اصلی ایجاد فروچاله ها کاهش سطح آب های زیرزمینی
است به نحوی که طی  ۳۰سال گذشــته حدود  ۳۰مورد فروچاله در
مناطق مختلف این استان شناسایی و ثبت شده است«.محمد ضروری»
به ايرنا گفت :تمامی این فروچاله ها در شــمال و شمال غرب استان
همدان هســتند به طوری که  ۱۵مورد آن در دشــت کبودرآهنگ و
 ۱۵مورد دیگر نیز در دشت رزن-قهاوند ایجاد و ثبت شده اند.وی گفت:
نخستین فروچاله استان همدان در سال  ۱۳۷۱در محدوده روستای
«همه کسی» شهرســتان بهار و آخرین مورد آن نیز سال  ۱۳۹۷در
نزدیکی روستای «کِردآباد» شهرستان کبودرآهنگ ایجاد شده است.

زهرا رفيعي

خبرنگار

طاعون نشخواركنندگان كوچك اين
حيات
روزها در 7كانون در حال كشتن كلو
وحش
بزها و قوچ و ميشهاست .اين بيماري
از دام اهلــي بــه اين حيوانــات منتقل ميشــود.
خشكساليهاي اخير حيات وحش را ناچار به استفاده
كردن از آبشخورهاي دام اهلي كرده است .سازمان
دامپزشكي كل كشور البته نويد اين را ميدهد كه در
نيمه دوم ســال اين كانونها كاهش يابد و از ســال
آينده به سمت ريشهكني اين بيماري حركت كنيم.
عليرضا اكبرشــاهي ،مديــركل دفتر بهداشــت و
مديريت بيماريهاي دامي ســازمان دامپزشــكي
كشور در گفتوگو با همشــهري ميگويد :طاعون
نشــخواركنندگان كوچــك PPR ،يــك بيماري
ويروسي اســت كه صرفا دام سبك (گوسفند و بز) و
بالطبع كل و بز و قوچ و ميش را درگير ميكند .اين
بيماري هنوز در دنيا ريشهكن نشــده ولي با وجود
واكسن ،اميد به ريشهكني آن به مانند طاعون گاوي
وجود دارد .این بیماری حدود 12ســال است كه در
ايران شيوع یافتهاست.
براســاس آخريــن گزار شهــا از طاعــون
نشخواركنندگان كوچك ،اين بيماري اخيرا 16رأس
از كلو بزها و قوچ و ميشها در پارك ملي ســالوك
در خراسان شــمالي را به كشتن داده است .بيماري
 PPRدر 7كانون در حال كشتن كلو بزها و قوچ و
ميشهاست .در روزهاي قبل محيطبانان استان البرز
12الشه از اين حيوانات را در ارتفاعات البرز مركزي
كشف و منهدم كردند .اما براساس نظر كارشناسان،
تعداد تلفات بهمراتب بيشتر است .اين بيماري كه در
برخي از كشورها ريشهكن شــده ،ساالنه تعدادي از
حيات وحش را نابود ميكند.
براساس بررســيهاي صورت گرفته در سال1390
حدود 3ميليون رأس دام بــا اولويت دامهايي كه در
نزديكي مناطق حفاظت شده حيات وحش زندگی
میکنند واکسینه شــدند .در آن زمان 2500كانون
بيماري در كشور شناسايي شــده بود .همه ساله با
توجه به افزايش واكسن توليد داخل و خريد واكسن
خارجي ميــزان واكسيناســيون افزايــش مییابد
بهطوريكه در سال گذشــته تعداد واكسيناسيون
كشور به بيش از 35ميليون رأس دام اهلي رسيد .در
نتيجه تعداد كانونها به 365كاهش يافت .اين رقم
بهمعناي كاهش 86درصدي در كانونهاي انتشــار
نسبت به سال 90به  99است.
او از تعهد ســازمان دامپزشكي كشــور به سازمان
جهاني بهداشــت دام  OIEياد ميكند و ميگويد:
طاعون نشــخواركنندگان كوچك صرفــا بيماري

زيستبوم
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طاعون دامهای کوچک مهار میشود

    طی شش ماهه اول امسال60میلیون دام واکسینه شدهاند     علت اصلی شیوعاینبیماری خشکسالی است

دامهاست و به انســان انتقال نمییابد .اين سازمان
جهاني ،پس از ريشهكني طاعون گاوي ،ريشهكني
طاعون نشــخواركنندگان كوچك را در دستور كار
خود قرار داده و قرار است تا سال 2030همه كشورها
نسبت به ريشــهكني بيماري اقدام كنند .سازمان
دامپزشكي نسبت به تعهدي كه به  OIEدارد برنامه
ملي ريشهكني طاعون نشخواركنندگان كوچك را
در ابتداي سالجاري در 5محور (مراقبت ،تشخيص
و واكسيناسيون ،آموزش و ترويج ،نظارت و ارزيابي)
تدوين كرده است .قرار است طي 3سال متوالي كه
امسال سال اول آن است  -در يك بازه زماني مشخص
 بيش از 90درصد جمعيت دام ســبك كشور را باواكســن  PPRبهصورت رايگان واكسينه كند .طي
ششماهه اول سال با وجود كرونا ،بيش از 60ميليون
رأس دام را از جمعيت 71ميليون رأسي دام در كشور
واكسينه كرده است.
عليرضا اكبرشاهي مخالف نظراتي است كه معتقدند،
سازمان دامپزشكي كشور امسال كمكاري كرده است
و ميگويد :نتيجه واكسيناسيون را در نيمه دوم سال
خواهيد ديد .انتظار داريم كه تا پاپان سال وقتي ديگر

واكسيناســيون اثرگذاري خود را در دامهاي اهلي
نشان دهد ،كانونهاي درگير كمتر شود .خوشبختانه
دامهايي كه حتي يك نوبت اين واكســن را دريافت
ميكنند تا پايــان عمر اقتصاديشــان در برابر اين
بيماري مصون ميشوند .تأثير واكسيناسيون در دو
سال بعدي برنامه بيشتر خواهد شد.
او گزارش ميدهد كه در هفتماهه امسال نسبت به
سال گذشته تعداد كانونهاي بيماري در دام اهلي
افزايش چنداني نداشته است ،يعني از 167كانون به
169كانون رسيده اســت .در ميان حيات وحش نيز

طاعــون نشــخواركنندگان که در
7کانــون شــیوع کشــور در حال
کشــتار کل ،بز ،قوچ و میش است
همچنان در حال گرفتــن تلفات از
حیات وحش است

تعداد كانونها از 5مورد سال 99به 7كانون افزايش
داشته اســت .او نيز علت اين موضوع را آنچنان كه
مديركل دفتــر حفاظت و مديريــت حياتوحش
ســازمان حفاظت محيطزيســت به همشــهري
گفت خشكســالي شــديدي عنوان كرد كه امسال
بخش وسيعي از كشــور را دربرگرفته است .بهگفته
شــهابالدين منتظمي يكي از نگرانيها اين است
كه در اثر فقر پوشــش گياهي كه بــه دلیل كمآبي
در كل كشور اتفاق افتاده اســت ،حياتوحش سر
از آبشــخورهاي دام اهلي و مزارع درآورند و شيوع
بيماري بيشتر شــود .بســياري از چراگاههايي كه
بهعنوان مســتثنيات در دل مناطق حفاظتشــده
وجود دارند ،در سالهاي اخير از دامداران و عشاير
خريداري شــدهاند ،ولي هنوز بخشهايــي از آنها
بهعنوان مســتثنيات وجود دارند .اگرچه دام اهلي
بيشتر سر از آبشخورهاي حياتوحش درميآورد.
وی ميگويد :عمده دليل افزايــش كانونهاي بروز
بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك خشكسالي
است .حيات وحش براي تامين آب و علوفه به مراتع
دامهاي اهلي نزديك شــدهاند و بالطبع از آنجا كه
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حيات وحش قابل واكسيناســيون نيست ،بيماري
در آنها كشــنده اســت .اين بيماري بهراحتي از راه
آبشخورها و مراتع مشترك قابل انتقال است .از عمده
داليلي كه امســال كانونها افزايش داشته و حتي
ممكن است همچنان افزايش يابد ،تداوم تماس دام
اهلي و حيات وحش است.
اوكاهش نیافتن كانونها را در دو دليل هميشگي
ميداند؛ قاچاق و ســختي دسترســي به عشاير و
ميگويد :با افزايش قيمت ارز ،قاچاق دام بهخصوص
از مرزهاي كوهستاني غربي كشور افزايش مييابد.
مشــخص نبودن مرزهاي غربي كوهستاني باعث
شده بخشي از دامهاي كشــور همسايه وارد ايران
شود .حدود يكسوم دام سبك كشــور متعلق به
عشاير اســت و عمدتا بهصورت پياده دائم در حال
جابهجايي هســتند .اين جابهجايي از مراتع عمدتا
متعلق به حيات وحش است و كافي است كه بخشي
از اين دام واكسيناسيون نشده باشند .با همكاريای
كه با سازمان حفاظت محيطزيست انجام شده ،دائم
در حال پايش مناطق هستيم .مواد ضدعفونيكننده
در اختيار آنها قرار دادهايم تا آبشــخورها و تا جايي
كه ممكن است مراتع را ضدعفوني كنند و تلفات را
براي نمونهبرداري گزارش دهند.
با سرد شــدن هوا گلهها به هم نزديكتر ميشوند
و احتمــال انتقال بيمــاري دو چندان ميشــود.
مديركل دفتر بهداشــت و مديريــت بيماريهاي
دامي سازمان دامپزشــكي كشور در پاسخ به اينكه
چرا دام عشاير در اولويت واكسيناسيون قرار نگرفته
اســت ،ميگويد :واكسيناســيون دام عشاير جزو
اولويتهاي ماست .بخشي از دام عشاير كه شايد به
دو -سه ميليون رأس هم نرسد ،در دسترس نبوده و
واكسينه نشدهاند .با سرد شدن هوا در ماههاي آبان
و آذر ،عشاير دامهايشان را به ارتفاعات پايينتر و در
دســترستر خواهند آورد و قرار است در اين ماهها
واكسيناســيون انجام شــود .عالوه بر اين فاز دوم
و ســوم اين برنامه در فروردين تا خرداد بهصورت
تجمعي و فشــرده اجرا خواهد شــد .ريشــهكني
بيماري طول خواهد كشيد و پس از واكسينه كردن
نوزادان به مرحله ريشــهكني نزديك ميشــويم،
اما رســيدن به اين مرحله منوط به واكسيناسيون
دامها در كشورهاي همسايه هم ميشود .اما كاهش
كانونهاي رخداد بيماري در نيمه دوم سال مورد
انتظارمان است و به آن خواهيم رسيد.
او باال بودن ميزان واكسيناســيون را ناشي از توليد
واكسن توسط دو شــركت داخلي ميداند و معتقد
است واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك توان
صادر شدن به كشــورهاي همسايه را دارد و اميدوار
است كه كشورهاي همسايه به تعهدات بينالمللي
خود پايبند باشند.
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آگهی

23023643

تازههاي نشر
نويسندگان رئاليست آلمان

كتاب «نويســندگان رئاليســت
آلمان در ســده نوزدهم» نوشته
جورج لوكاچ را علي اكبر معصوم
بيگي ،به فارســي برگردانده و به
تازگي از سوي نشــر نگاه منتشر
شده است.
جــورج لــوكاچ ،فيلســوف و
نظريهپرداز ادبي بلندآوازه مجار ،در اين مجموعه جستارهاي پرمغز
درباره مهمترين نويسندگان رئاليست آلمان در سده نوزدهم ،از
هاينريش فون كاليست تا يوزف فون آيشندورف ،گئورگ بوشنر،
هاينريش هاينه ،گوتفريد كلر ،ويلهلم رابه و تئودور فونتانه ،چه از
لحاظ تاريخ فرهنگي و جهان ادبي و چه از لحاظ پرداختن به سبك
و فرم ،تكتك متون 7نفر از برجستهترين نويسندگان رئاليست
آلمان ،افقهاي تازهاي را به روي خواننده ميگشايد .گرچه دفاع
بيوقفه لوكاچ از رئاليسم در برابر ناپختگيها و زمختيهاي ادبيات
رسمي ،رئاليسم سوسيالستي ،در سراسر اين جستارها ،گاه پوشيده
و گاه آشكار ،رخ مينمايد ،هدف اصلي او البته روشن ساختن بستر
و سياق فكري ،ادبي و تاريخي است كه اين نويسندگان بزرگ در
بطن آن كار كرد ه و باليدهاند تا بر اين اساس خواننده اين جستارها
به درك روشــنتر و كاملتري از كار و بار ادبي اين نويســندگان
دســت يابد .اين كتاب  576صفحهای به بهــاي 165هزار تومان
منتشر شده است.

اسپانياي دوره تفتيش عقايد

كتــاب «زندگــي روزمــره در
اســپانياي دوره تفتيش عقايد»
نوشته جيمزام اندرسون را سعيد
درودي به فارســي ترجمه كرده
است.
ديوان تفتيــش عقايد اســپانيا
 3/5قرن از تاريخ اين كشــور را
در تاريكي و وحشتي فرو برد كه مسيحي و غيرمسيحي ،مسلمان
و يهودي را آواره ناكجاهــا كرد؛ جاهايي كه نميدانســتند چه
سرنوشتي در انتظارشان است .قوانين ديوان تفتيش عقايد كامال
بيانگر قدرت مهيب اين ديوان است .در اين كتاب از فعاليتهاي
روزمره همه طبقات جامعه اسپانيا روايتي بيطرفانه ارائه ميشود.
اين روايت زمينههاي متفاوتي را در بر ميگيرد ،مثل گرايشهاي
مذهبي ،اخالقيات ،تالش براي معاش و روياروييهاي متعدد با
ديوان تفتيش عقايد .در هر فصل ،به يكي از اين جنبهها پرداخته
شده تا نهايتا و در مجموع ،تصويري منسجم از جنبههاي گوناگون
زندگي روزمره اسپانياييها و در كل اروپا در اختيار خواننده قرار
گيرد .اين كتاب را ميتوان كتابي مهيــب درباره دوراني مهيب
معرفي كرد .انتشــارات نگاه اين اثر  568صفحــهاي را به بهاي
165هزار تومان منتشر كرده است.
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عبدالرزاق گورنا ،برنده نوبل ادبيات:

نوشتن برايم از فقر و غربت ميآيد

عبدالرزاق گورنا ،نويســنده متولد
گفت و گو زنگبار (منطقهاي نيمهخودمختار در
تانزانيا) برنده جايــزه نوبل ادبيات
امسال شد .اين نويسنده سواحيليزبان تانزانيايي،
بيشــتر كارهايش را به زبان انگليسي نوشته و در
بريتانيا ســكونت دارد .او ســال  ۱۹۴۸در جزيره
زنگبار در سواحل شــرق آفريقا متولد شد .گورنا
نخستين نويسنده سياهپوست آفريقايي است كه
پس از وول سويينكا در ســال  ۱۹۸۶برنده نوبل
ادبيات شده اســت3 .رمان اول او ،خاطره عزيمت
( ،)۱۹۸۷راه زوار ( )۱۹۸۸و دوتي ( )۱۹۹۰تجربه
مهاجران در بريتانياي معاصــر را روايت ميكند.
وقايع چهارمين رمان او ،بهشت ( )۱۹۹۴در دوران
استعماري در آفريقا در طول جنگ جهاني اول
ميگذرد و در فهرست نهايي جايزه بوكر قرار
گرفت .عبدالرزاق گورنا در دانشگاه به تحقيق
در مــورد دوران پسااســتعمار و گفتارهاي
مرتبط با استعمار بهويژه در آفريقا ،كارائيب
و هند پرداخته است .آكادمي نوبل بهتازگي
اين جايزه را بهخاطر «درك بيچون و چرا و
عميق او از تأثيرات اســتعمار و سرنوشت
پناهجويان در شــكاف بيــن فرهنگها و
قارهها» به عبدالرزاق گورنا اعطا كرده است.
گاردين بهتازگي گفتوگويــي با او انجام
داده كه بخشهايي از آن در ادامه ميآيد:

تالش ناموفق رولينگ
در نوشتن داستانبرای بزرگساالن
جي.كي.رولينگ ،نويسنده مشهور انگليسي و خالق مجموعه كتابهاي پرفروش
ادبيات هريپاتر و مدرسه جادوگري به تازگي گفته است در سالهايي كه مشغول نوشتن
نخســتين جمالت كتاب هري پاتر بوده ،داســتانها و رمانهاي ناموفقي براي
بزرگساالن نوشته كه بعد از مدتي آنها را نيمهكاره رها كرده است .رولينگ در مصاحبه با روزنامه
تايمز انگليس گفته است :در روزهايي كه ايده نوشتن هري پاتر در ايستگاه قطار لندن به ذهنم
رسيد در حال نوشتن رماني با عنوان «لطيفه خصوصي» بودم كه بعد از مدتي آن را رها كردم .بعد
از اينكه از نوشتن اين رمان نااميد شدم ،ايده نوشتن داستاني درباره كودكان به ذهنم رسيد كه

در دهههای  50و  ۶۰در زنگبار و در ســواحل
تانزانيا بزرگ شدم .اين كشور از سال  ۱۸۹۰تحت
حمايت انگلستان بود ،وضعيتي كه لرد سالزبري
آن را «كمهزينهتر ،سادهتر و كمآزارتر براي عزت
نفس» نسبت به حكومت مستقيم توصيف كرد.
قرنها پيــش از آن ،آنجا كانونــي براي تجارت،
بهويژه با جهان عرب محسوب ميشد .ميراث من
نشاندهنده اين تاريخ است.
سال  ۱۹۶۳زنگبار مســتقل شد ،اما سلطان
جمشيد ،حاكم آنجا ،يك سال بعد سرنگون شد.
من در سال  ۲۰۰۱نوشــتم :در جريان انقالب،
هزاران نفر ســاخي ،تمامي اقليتهــا اخراج و
صدها نفر زنداني شدند .در آشفتگيها و آزارهاي
بعد از آن ،وحشت كينهتوزي بر زندگيمان حاكم
شد و من و برادرم در بحبوحه اين آشفتگيها به
بريتانيا گريختيم.
داستان بزرگ دوران ماست؛ آدمهايي كه
اين
ِ
مجبورند زندگيشان را دور از جايي كه به آن تعلق
دارند ،دوباره بســازند و اين ابعاد
بســيار متفاوتي دارد .آنها چه
چيزي را بهخاطر ميآورند و
با چيزي كه به ياد ميآورند،
چطــور كنــار ميآيند؟ با
آنچه به واسطهاش شناخته
ميشوند ،چطور كنار ميآيند؟

يا درواقع چطور پذيرفته ميشوند؟
وقتي در جوانــي به اينجا آمــدم ،مردم هيچ
مشكلي نداشــتند كه كلمات خاصي را كه حاال
بهنظرمان توهينآميز ميآيند مستقيم در صورتت
بگويند .چنين برخوردي بسيار فراگير بود؛ حتي
نميتوانســتي بدون مواجه شــدن با چيزي كه
مجبورت ميكرد ،پا پس بكشــي ،سوار اتوبوس
بشوي .حاال نژادپرستي آشكار و حاكي از اعتماد به
نفس در بيشتر موارد كاهش پيدا كرده ،اما چيزي
كه بهسختي ميتوان گفت تغيير كرده ،واكنش ما
به مهاجرت است .تصور پيشرفت در اين حوزه تا
حد زيادي واهي و غيرواقعي است.
بهنظر ميرسد همهچيز تغيير كرده ،اما قوانين
جديدي در مورد بازداشت مهاجران و پناهندهها
وضع ميشود كه آنها را جنايتكار جلوه ميدهد و
اينها مورد بحث و حمايت دولــت قرار ميگيرد.
بهنظر من اين پيشــرفت بزرگي در نحوه برخورد
نسبت به مهاجران پيشين نيست.
نوشتن برايم يك اتفاق گاه و بيگاه بود .چيزي
نبود كه با خودم فكر كنم ،من ميخواهم نويسنده
شوم يا چيزي شبيه به آن .نوشتن از دل وضعيتي
كه در آن قرار داشتم نشأت ميگرفت؛ يعني فقر،
احساس غربت ،بيمهارتي و بيسوادي؛ بنابراين از
روي بدبختي شروع به نوشتن كردم .اينطور نبود
كه بگويم ميخواهم يك رمان بنويســم ،اما اين
اتفاق همينطور بزرگتر ميشــد .بعد تبديل به
اين شد كه براي فكر كردن ،ساختن و شكلدادن
مينوشتم.
نخستين سفر بازگشــتم به وطن وحشتناك
بود ۱۷ .سال زمان زيادي اســت و از آنجايي كه
بسياري از مردم نقل مكان كرده يا از خانههايشان
رفته بودند ،يك جور احساس گناه وجود داشت.

در سفر با قطار هريپاتر خلق شد .وي گفته است :در آن سا ل چندماه مشغول نوشتن رمان لطيفه
خصوصي بودم و بارها آن را رها كردم و دوباره نوشتم تا اينكه تصميم گرفتم نوشتن داستان
براي بزرگترها را رها كنم و براي كودكان قصه بنويسم .رولينگ بعد از مجموعه داستاني
هري پاتر با اسم مســتعار گالبرايت ،چندين رمان جنايي نوشت كه با موفقيت زيادي
روبهرو شــد؛ ولي حاال دوباره با چند رمان مثل ايكاباگ و خوك كريسمس به دنياي
كودكان بازگشته است .انتشارات اسكوالستيك ،ناشر آمريكايي مجموعه هري پاتر
خبر داده كــه كتاب كودك جديد خالــق هري پاتر كه شــخصيتهاي آن جديد و
متفاوتند ،درباره پسربچهاي به نام جك است كه اسباببازي مورد عالقهاش كه يك
خوك عروسكي است ،گم شده ،اما شب كريسمس شبي عادي
مثل شبهاي ديگر نيست؛ شــبي است كه چيزهاي گمشده
ميتوانند پيداشوند؛ حتي عروسكهاي گمشده .جك با
عروسك جديدش وارد يك ماجراجويي جادويي براي
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شايد هم شرم .مطمئن نيســتي كه كار درست
را انجــام داده باشــي ،اين را هــم نميداني كه
آنها دربــارهات چه فكري خواهند كــرد ...اينكه
تغيير كردهاي و ديگر «يكي از ما» نيســتي ،اما
در واقعيــت هيچكدام از اين اتفاقــات نيفتاد .از
هواپيما پياده ميشوي و همه از ديدنت خوشحال
ميشوند.
بهنظرم انگليســيها درباره تاريخ نفوذ خود
در سرتاســر دنيا اطالعات كافي ندارند .در مورد
برخي جاهايي كه خودشان ميخواهند دربارهاش
بدانند اطالعات دارند؛ مثال هند ،اما فكر نميكنم
آنقدرها به تاريخهاي كمزرق و برقتر عالقهمند
باشند .فكر ميكنم اگر پاي كمي اتفاقات زننده در
ميان باشد ،آنها واقعا نميخواهند زياد دربارهاش
بدانند .البته اين لزوما تقصير آنها نيست .دليلش
اين اســت كه درباره اين موارد چيــزي به آنها
گفته نميشــود .درنتيجه از يكسو بورسيههاي
تحصيلي وجود دارد كه تمامــي ابعاد اين نفوذ،
عواقب و فجايعش را عميقا بررسي كرده و درك
ميكند و از ســوي ديگر يك گفتمان مردمي كه
در مورد آنچه به ياد ميآورد بسيار گزينشي عمل
ميكند؛ بهنظرم داستان پلي ميان اين چيزهاست؛
پلي ميان بورسيههاي تحصيلي عظيم و اين نوع
برداشت عمومي؛ بنابراين ميتوان اين موضوعات
را در قالب داســتان خواند و اميــدوارم آن موقع
واكنش خواننده اين باشد كه «اين را نميدانستم»
يا «بايد بروم و درباره اين موضوع بيشتر مطالعه
كنم».
در 73ســالگي و پــس از ســالها نوشــتن،
فكر نميكنم ناديده گرفته شــدهام .نســبت به
خوانندگاني كه داشــتهام قانع بودم ،اما قطعا اگر
مخاطبان بيشتري داشته باشم ،راضيترم.

پيداكردن بهترين دوس 
ت گمشده ميشوند و...
رولينگ سال گذشته داستان ايكاباگ را نيز بهصورت رايگان براي كودكان منتشر كرد كه
خلق تصاوير آن را بهعهده خود مخاطبان گذاشته بود .وي داستان كتاب ايكابوگ -كه
ماجراي آن در مدرسه جادوگري و ساحرگي هاگوارتز اتفاق نميافتد -را سالها پيش
براي فرزندانش نوشته بود و در سال 2020تصميم گرفت آن را براي كودكاني كه در
قرنطينه ماندهاند ،رايگان منتشر كند.
رولينگ در مصاحبهاش با تايمز گفته است :در سنين كمتر از 20سالگي
بارها تصميم گرفتم رمانهايي با موضوعات مختلف اجتماعي بنويسم
كه خيلي در آنها موفق نبودم .حتي رمان لطيفه خصوصي را در كنار
نخستين قسمت از مجموعه هري پاتر ادامه دادم .در نهايت تصميم
گرفتم كه ك ً
ال نوشتن براي بزرگساالن را رها كنم و تمام تمركز خود
را روي هري پاتر بگذارم.
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ستاد امر به معروف به دنبال بازنگري در طرح عفاف و حجاب
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر معتقد است؛ نوع مواجهه با مردم به دليل بدحجابي ،نبايد شبيه برخورد با مجرمان خطرناك باشد

انتشار گسترده یک ویدئو از بازداشت
گزارش ســختگيرانه یک زن توسط پلیس
امنیت اخالقی ،بار دیگر بحث و جدل
پردامنهای را حول موضوع گشت ارشاد به وجود
آورده اســت تا بهاندازهاي كه ســیدمحمدصالح
هاشمیگلپایگانی ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی
از منکر درباره اين طرح به همشهري گفت«:طرح
عفاف و حجاب ،بخشی از برنامههای امر به معروف
و نهی از منکر ،برای دعوت مردم به رعایت مبانی
دینی است که قرار بود در شــکلها و قالبهای
مختلفي انجام شود .اما متاسفانه مجریان این طرح
عملکــرد خوبــی ندارنــد .در حــال حاضــر
سیاســتگذاری عقالنی در اجرای این طرح وجود
ندارد و حتما باید درباره آن بازنگری اساسی انجام
شود».
انســيه خزعلي ،معاون امور زنان و خانواده رياست
جمهوري هم در واكنش به اين موضوع به همشهري
گفت« :قرار است درباره گشت ارشاد طي روزهاي
آينده جلســهاي با نيروي انتظامي داشته باشيم
تا زواياي مختلف اين طــرح و اتفاقي كه رخ داده،
بررسي شود .تا آن زمان بايد صبر كنيم تا نتيجه كار
مشخص شود».

ضرورت آموزش روانشناسي به ماموران

موضوع از چه قرار بود؟

همه چیز از یک ویدئوی جنجالی شــروع شــد و
مربوط به اتفاقی اســت که در کنار یک خودروی
ون متعلق به پلیــس رخ داده و در آن ماموران به
شيوهاي سختگيرانه یک زن را بازداشت میکنند.
انتشــار اين ویدئو واکنش سريع پلیس را به دنبال
داشت .سرهنگ پیام کاویانی ،رئیس پلیس امنیت
عمومــی پایتخت ضمن تایید ویدئو ،به رســانهها
گفت « :پلیــس برخوردهای خــارج از ضوابط را
نمیپذیرد و در این ماموریت نیز برخورد نامناسب
و خارج از ضوابط مأموران به هيچ عنوان قابل قبول
نیست ».او از انجام بررسیهای الزم در این زمینه
خبر داده و تاکید کرد « :با مأموران متخلف ،برخورد
انضباطی شده است ».اظهارنظر سرهنگ کاویانی،
ادعای برخی کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه
خودروی مورد نظر مربوط به گشت ارشاد نیست را
هم عمال از اعتبار انداخت.
گشت ارشاد از کجا شروع شد؟

ترویج پوشــش اســامی یا مقابله با بیحجابی یا
بدحجابی ،قدمتی نزدیک به عمر انقالب اسالمی
دارد اما سابقه گشت امنیت اخالقی یا همان گشت

علي نجفي توانا ،وكيل پايه يك دادگســتري :قوانين كيفري ،آييننامهها و ضوابــط داخلي و همچنين عرف
مشخصشده در هر نهادي معيارهاي مشخص رفتاري در آن مجموعه را تعيين ميكند .طبق ضوابط و آييننامههاي
نيروي انتظامي ،حتي در مواجهه با بزهكاراني كه مرتكب قتل يا قاچاق موادمخدر ميشوند هم بايد كرامت انساني
حفظ شود؛ حتی اگر آن فرد شدیدترین جرائم را هم مرتكب شده باشد .اما شاهد اين هستيم كه در برهههايي
از زمان حتي در مواجهه با اوباش ،رفتارهايي مغاير با كرامت انســاني رخ ميدهد .اين اتفاقها نهتنها اثر مثبتي
در جامعه ندارد بلكه باعث رخدادن واكنشهاي اجتماعي هم ميشــود .درباره ويدئوی منتشرشده در فضاي
مجازي ،صحت و سقم اينكه اين اتفاق بهدليل بدحجابي رخ داده يا نه ،اظهارنظري نميكنم .اما همه قربانيان چنين
خشونتهايي ميتوانند مبادرت به شكايت كنند و دادستان كل بهعنوان حاميان حقوق عامه بايد نسبت به چنين
اقداماتي واكنش نشان دهد ،چون چنين رخدادهايي باعث وهن دستگاه انتظامي ميشود .طبق قانون مجازات
اسالمي اگر فردي مرتكب جرم شده باشــد ،قبل از محاكمه و تعيين نوع مجازات ،مأموران قانون حق هيچگونه
اعمال خشــونت و برخورد با فردي را ندارند .همچنين هرگونه آزار و اذيت نسبت به متهمان و محكومان خالف
قانون است و قابل تعقيب قضايي .طبق همين قانون ،هرگونه اعتراف تحت شكنجه و خشونت هم مردود است.
افرادي كه در كشور مسئوليت قضايي و انتظامي را بر عهده دارند ،بايد غير از آموزش حقوقي و انتظامي ،دورههاي
الزم در حوزه روانشناسي و جامعهشناسي را هم آموزش ديده باشند .مسلما يك قاضي يا افسر انتظامي آگاه در
اين زمينه ،ميداند كه اگر خارج از عدالت و چارچوبهاي استاندارد با متهم و مجرم رفتار شود ،يا با ادبياتي كه
تحقيركننده و توهينآميز است ،روی فرد اثرات منفی می گذاردکه اين اثر منفي از طرفي افسردگي و از سوي
ديگر قاعده تقاص در جامعه را تقويت ميكند.

ارشاد ،به سال  1385بر میگردد .این طرح در آن
ســال تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی
کلید خورد ،در ســال  86هم نیروی انتظامی آن
را ادامه داد .در زمســتان  87رئیسجمهور وقت
انتقاداتی را از نحوه اجــرای این طرح بيان کرد .در
ســال  88این طرح تقریبا کمرنگتر دنبال شد اما
در سال  89دوباره تحت عنوان طرح امنیت اخالقی
ادامه یافت .در ســالهای بعد نیز تقریبا هر ساله با
شروع فصل گرما فعالیت گشت ارشاد تشدید شده
و این روند تا به امروز ادامه یافته است.
بررسي دستاوردهاي گشت ارشاد

حاال گشت ارشــاد  15ساله شــده و سوال اصلي
بسياري از جامعهشناسان اين اســت كه آيا وقت
آن نرســيده كه اين طرح به عنوان یک سیاســت
اجتماعی و حاکمیتی بررسي شــود كه چقدر به
بار نشسته و آيا اهداف طراحان اوليهاش را برآورده
کرده است؟
اردشــير گراوند ،جامعهشــناس معتقد است كه
مضرات شــيوه كنوني اجراي گشت ارشاد از فوايد
آن بيشتر اســت و باعث بدبيني مردم به بخشي از
خدمات ماموران نيروي انتظامي ميشود« .اجراي
اين طرح با اين شــكل و شــمايل به چهره نيروي
انتظامي آسيب زده و هزينههاي زيادي را بر دوش
آن گذاشته اســت .حاال بعد از  15سال اجراي اين
طر ح در اماكن عمومي ،بايد پاسخ دهيم كه آيا به
اهداف خود در ترويج حجاب و عفاف دســت پيدا
كردهايم يا نه؟ »
گراوند توضيح داد « :در همه اين ســالها بارها و
بارها جامعهشناسان از طريق كرسيهاي دانشگاه
و رسانهها تشريح كردهاند كه حجاب يك موضوع
كامال فرهنگي است .بنابراين دعوت به حجاب بايد
به شكل و گونهاي ديگر دنبال شود تا حاكميت به
نتيجه دلخواه برسد».
اشكال در اجراي مصوبات است نه ماهيت آنها

شــوراي عالي انقالب فرهنگي از جمله نهادهايي
است كه نقشي تعيينكننده در سياستگذاريهاي
مرتبط با حجاب داشته اســت .اشكاالت فعلي در
اجراي مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف ،موضوع

گفتوگوي كوتاه ما با محمد آقاســي ،دبير ستاد
فرهنگ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي بود.
او در اين زمينه به همشهري پاسخ داد« :در انتهاي
سند مصوبات عفاف و حجاب ،گفته شده كه وظيفه
اجراي سند برعهده چه كســي است .به طور كلي
درباره همه اســناد ميگويم كه يك موقع سندي
در يك جايي نوشــته و مصوب ميشود اما اجراي
آن برعهده يك يا چند دســتگاه گذاشته ميشود.
وقتي در اجراي يك مصوبه اشكال وجود دارد ،بايد
از مجري آن پرسيده شــود نه مرجعي كه مسئول
تدوين و تصويب بوده اســت ».بخش انتهايي سند
مصوبات عفاف و حجاب ،يعني همان بخشــي كه
دبیر ســتاد فرهنگ دبيرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی به آن اشــاره دارد ،ميگويد كه دبيرخانه
شــوراي عالي انقالب فرهنگي داراي مســئوليت
سياستگذاري و تصميمگيري كالن و راهبردي در
حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردي و ارزيابي
حسن انجام اين مصوبه است.
در بند ديگر اين ســند نيز آمده است« :ايجاد
هماهنگــي ،تدبيــر و پيشبيني ســازوكار
الزم بــراي اجراي ايــن مصوبــه و نظارت بر
عملكرد دســتگاهها و نهادهــا برعهده وزارت
كشور است كه با اســتفاده از همه ظرفيتها،
امكانات و منابع از طريق شــوراي اجتماعي و
ســازمان امور اجتماعي كشور و تشكيل ستاد
هماهنگي و راهبــري اجــراي مصوبه عفاف

گشت ارشاد در نگاه رئيسجمهور

و حجــاب اقدام ميكنــد و گــزارش آن را به
صورت ساالنه به شوراي عالي انقالب فرهنگي
ارائه خواهــد داد ».اين يعني وزارت كشــور
به عنوان نهــاد مجري مصوبه موظف اســت
ســاالنه درباره نوع اجراي مصوبه و نتايج آن
به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش دهد.

دیگه چه خبر؟
جزئيات بازگشايي مدارس از آبانماه
سخنگوي وزارت آموزش و پرورش درباره جزئيات و نحوه بازگشايي
مدارس در آبانماه گفت :در مهرماه شــاهد بازگشايي تدريجي
مدارس روســتايي و عشــايري بوديم .همچنين مجوز فعاليت
مديريت و گروهبندي شــده دانشآموزان اول ابتدايي بهمنظور
آشنايي با معلم و محيط مدرسه صادر شد .مدارس فني و حرفهاي
و كاردانش نيز براي دروس مهارتي و كارگاهي ،مجاز به فعاليت و
بازگشايي حضوري بودند.

بازنگري اساسي در گشت ارشاد

در متون و فرهنگ اسالمي ،مسئله ترويج حجاب
عمدتا در چارچوب «امر به معروف و نهي از منكر»
مطرح شده است .متولي اين حوزه در ستاد امر به
معروف و نهي از منكر است كه در سالهاي گذشته
جزو مراجع مهــم در زمينه سياســتگذاريهاي
حجاب و عفاف بوده است .دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر از لزوم اجــرای  2تغییر مهم در این
طرح به همشهري میگوید« :در اولین قدم افرادی
که این وظیفه را انجام میدهند باید برای این کار
آموزش ببینند .نوع مواجهه با مردم جامعه به دلیل
بدحجابی ،نباید شــبیه برخورد بــا مجرمان مواد
مخدر و دیگر مجرمان خطرناک باشد .دومین قدم
باید تغییر در اجرای این طرح باشــد .گشت ارشاد
همواره به صورت مقطعی اجرا و بعد رها شده است.
در حالی که اين امر باید تداوم داشــته باشد .ستاد
امر به معروف و نهی از منکر آمادگی این را دارد تا
در مواجهه با موضوع حجــاب در جامعه ،راه حلی
عقالنی و کارآمدي را ارائه کند».

دغدغه تغيير در نوع سياستگذاري درباره حجاب البته فقط
منحصر به دبير ســتاد امر به معروف و نهي از منكر نيست.
رئيسجمهور هم از جمله كساني است كه پيش از اين در اين
باره سخن گفته است .سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور در
يكي از برنامههاي تبليغاتي پيش از انتخابات گفته بود« :در
رابطه با حجاب يك مصوبه در شوراي عالي انقالب فرهنگي
داريم كه 22بند براي دســتگاههاي اجرايي كشــور دارد،
بنابراين اگر امروز اجراي آن فقط به وزارت كشور محول شده،
خطاست .من معتقدم اجراي آن را بايد به وزارت ارشاد اسالمي
و سازمانهاي الگوساز سپرد ،آن وقت نوبت اقدامات انتظامي
يرسد ،آن هم براي كساني كه هنجارشكني كرده كه قانوني درباره آن وجود دارد ».او در يكي از مناظرات
خيلي دورتر م 
انتخاباتي هم در پاسخ به يكي از رقبا از راهاندازي گشت ارشاد مديران ســخن گفت و تلويحا مقابله با فساد اقتصادي و
ناكارآمدي مديريتي را مقدم بر برخورد انتظامي و امنيتي در زمينه حجاب دانست.

عليرضا كمرئي افزود :براي آبانماه برنامه بر اين است كه با توجه
به گسترش شرايط بهداشتي و توسعه واكسيناسيون در كشور و
حتي واكسيناسيون دانشآموزان ،بازگشايي مدارس شهري نيز
آغاز شود.
ســخنگوي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه واكسيناسيون
دانشآموزان شرط بازگشايي مدارس نبوده است ،اما با توسعه اين
روند فضاي بهتري ايجاد ميشود و دانشآموزان متوسطه اول ،دوم
و هنرستانيها شرايط بهتري خواهند داشت ،گفت :به اين ترتيب
در نيمه اول آبانماه مدارس كمجمعيت شــهري كه شرايطشان
ارزيابي شده ،بخشــي از فعاليتهاي خود را بهصورت حضوري
آغاز خواهند كرد.
كمرئي افزود :در نيمه دوم آبانماه به ســاير مــدارس باقيمانده
ميرسيم .ما در اين مسير فرصت داريم كه باز هم شرايط را ارزيابي
كنيم و اگر الزم باشــد در مجوزها تجديد نظر كرده يا در صدور
ســريع آنها اقدام كنيم كه به شرايط كلي كشــور و روند توسعه
واكسيناسيون بازميگردد.
وي ادامه داد :اميد داريم براســاس الگو و هماهنگي كه با وزارت
بهداشت داريم در دهه سوم آبان شــاهد باشيم مدارس بزرگ ما
بخشــي از فعاليتهايشــان و مدارس كوچك همه فعاليتشان
را بهصــورت حضــوري ارائهدهنــد و دانشآمــوزان از آموزش
باكيفيتتري برخوردار شوند.
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خطر  ۱۱برابري مرگ
در كمين واكسننزدهها
دادههاي جديــد ،مركز كنتــرل و پيشــگيري از بيماريهاي
آمريكا كه در ســايت اين مركز منتشر شده نشــان ميدهد كه
افراد واكسينه نشده 11برابر بيشــتر از واكسينهشدهها(افرادی
با دريافت  2دوز واكسن) در معرض خطر مرگ بر اثر كوويد19-
قرار دارند .اين دادههــا در طولماه آگوســت و از 16دپارتمان
ســامت جمعآوري شــده كه 30درصد از جمعيــت آمريكا را
در بر ميگيرد.
افزون بر اين ،آمار جديد نشان ميدهد كه افراد واكسينه نشده به
نسبت آنهايي كه دوزهاي واكسن را بهطور كامل دريافت كردهاند،
6برابر بيشتر احتمال دارد تست آزمايشــگاهي كوويد19-آنها
مثبت شود.

عمادالدین قاسمیپناه

اين دادهها به انبوهي از شواهدي كه نشان ميدهد خطرات ناشي
از ابتال به ويروس از عوارض واكسيناســيون بسيار بيشتر است،
افزوده شده اســت .حدود 77درصد از افراد واجد شرايط ،شامل
افراد 12ســال به باال ،هماكنون حداقل يك دوز واكسن تزريق
كردهاند ،اما دولت بايدن 23درصد باقي مانده را به دريافت واكسن
ترغيب كرده است و بهعنوان تالشهاي داوطلبانه مانند مشوقها
به الزامات واكسن روي آورده اســت .اين كار باعث شده است تا
آنهايي كه تــا پيش ازاین بهدليل تبليغات منفي ضدواكســنها
تمايلي به زدن واكسن نداشتند ،به اين كار ترغيب شوند.
تا 29آگوست665 ،مورد ابتال به ازاي هر 100هزار نفر واكسينه
نشده وجود داشت ،درحاليكه این عدد 150مورد در گيرندگان
واكسن جانسون اند جانسون125 ،مورد در بين دريافتكنندگان
فايزر و  86مورد در ميان دريافتكنندگان مدرنا بود.
ســلن گاندر متخصص بيماريهاي عفوني در دانشگاه نيويورك
در يك توييت اعالم كرد آمارها دليــل قانع كنندهاي براي دادن
دوز تقويتي به افرادياســت كه با واكسن جانسون اند جانسون
واكسينه شدهاند .كميته مشورتي سازمان غذا و داروي آمريكا اين
توصيه را روز جمعه اعالم كرد.

یکشنبه  25مهر  1400شماره 8338

فعاالن ایرانی ،قربانی تحریمهای رمزارزی آمریکا
آمريكا طي اطالعيهاي اعالم كرده كه تحريمها در حوزه رمزارزها مانند مؤسسات مالي سنتي
اعمال ميشود و احتماال كاربران ايراني بهزودي زير فشارهاي بيشتري قرار خواهند گرفت
خبرنگار

جمعــه گذشــته وزارت خزانهداري
رمزارز آمريكا طي بيانيهاي مدعي شــد كه
براي جلوگيــري ازاســتفاده افراد
تحريمشده و بازيگران غيرقانوني ،تمهيدات بيشتري
براي كمك به صنعت ارزهاي مجازي درنظر گرفته
است .اگرچه هدف اين اقدام در اين بيانيه ،مقابله با
تهديد باجافزارها عنوان شده ،اما در بخش ديگري از
آن ،به مبارزه با پولشــويي و مقابله بــا تامين مالي
تروريسم با سوءاستفاده از رمزارزها اشاره شده است.
همچنين در اين بيانيه اعالم شــده كه تحريمها در
حوزه رمزارزها مانند مؤسســات مالي سنتي اعمال
ميشود .چندي پيش هم ،صرافي بايننس اعالم كرد
كه همه كاربــران بايد با ارائه مــدرك احراز هويت
شــوند .به اين ترتيب كاربران ايراني اين صرافي كه
اكثرا احراز هويت نشــده بودند ،حتي اگر تابعيت و
پاسپورت كشور ديگري را هم داشتند ،نميتوانستند
بهخاطر تحريمها هويت خود را تأييد كنند .اين در
حالي اســت كه چندي پيــش هم دفتــر كنترل
داراييهاي خارجي آمريــكا( )OFACيك صرافي
رمزارزي روسي به نام  Suexرا تحريم كرد .مجموعه
ايــن اتفاقات و رخدادهاي مشــابه ديگــر ،نگراني
كاربران ايراني را در پي داشــته است ،چراكه بخش
قابلتوجهي از ايرانيــان در صرافيهاي غيرايراني
فعال هستند.

ظرفیت تکنولوژی بالکچین

قابل پيشبيني بود

اميد علوي ،كارشــناس حوزه رمزارز و بالكچين در
گفتوگو با همشهري ،اين محدوديتها را موضوعي
قابل پيشبيني ميداند و معتقد است كه «ما پيش از
اينكه چنين مشكالت و محدوديتهايي ايجاد شود،
بايد راهكاري براي آن ميانديشيديم».
بهگفته علوي «تكنولوژي بالكچين و رمزارزها در حال
مبارزه با حاكميت دالر است و كانالي را براي انتقال
مالي بين ايران و جهان ايجاد ميكند .پس شايسته بود
كه بسترهاي الزم را ايجاد ميكرديم».
اين كارشناس با اشــاره به ضعيف عملكردن كشور
در اين حوزه ميگويد« :آمريكا اخيرا توانست در اين

وقتي كشوري تحريم است و ميخواهد وارد بازارهاي مالي جديد شــود ،حتما اوفك و نهادهايي كه ايران را تحريم
كردهاند ،تحريمهاي خود را در بخشهاي جديد هم اعمال ميكنند.
با اين حال ،علوي معتقد است كه «حوزه بالكچين و رمزارزها حوزهاي سنتي نيست كه آمريكا بتواند مانند سوئيفت ما را
تحريم كند» .اين كارشناس با اشاره به اينكه در اين حوزه ،ابزارها و راهكارهاي بسياري وجود دارد كه ما با استفاده از آنها
ميتوانيم تحريمها را دور بزنيم ،ميگويد« :فقط الزم است كه مديران كشور كمي چابكتر و بهروزتر فكر و اقدام كنند
و از نگاههاي امنيتي نسبت به اقتصاد فاصله بگيرند ».بهگفته علوي« ،سردرگمي موجود در ميان فعاالن حوزه رمزارز و
بالكچين و حتي دستگاههاي دولتي بايد از طريق قانونگذاري رفع شود» .او با اشاره بهوجود راهحلهاي بسيار براي رفع
مشكالتي كه آمريكا براي ما ايجاد كرده ،ميگويد« :كافي است در داخل كشور تعدادي صرافي مناسب و معتمد داشته
باشيم تا از بازار داخلي پشتيباني كنند ».علوي به فعاليت چند پلتفرم قابل اعتماد در كشور اشاره ميكند و معتقد است
«اگر اينها زيرنظر دولت قرار بگيرند ،ميتوان از آنها ماليات گرفت .همچنين ميتوان از آنها خواست كه گزارشهاي خود
را به نهادهاي نظارتي ارائه كنند و با نهادهاي قضايي همكاري كنند تا ايرانيها بتوانند در اين بستر ،نقل و انتقاالت خود را
انجام دهند .از آن سو هم ،براي ارتباط با دنيا نياز به واسطهاي مثل سوئيفت نداريم و بالكچين است كه در اين ميان نقش
بازي ميكند و بهراحتي هم قابل رهگيري نيست».

صنعت ،گوي رقابت را از چيــن در ميزان هشريت
بربايد .اين كشــور با برنامهريزي و نــگاه بلندمدت
وارد اين حوزه شده ،چندين هزار مگاوات برق به آن
اختصاص داده و چندصد ميليارد دالر براي توسعه اين
صنعت درنظر گرفته است .آمريكا اكنون كه توانسته
هشريت جهاني را از آن خود كند ،در قدم بعدي به
سمت تنظيمگري بازار رمزارزها خواهد رفت».
چه بايد كرد؟
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كارشــناس حوزه رمــزارز و بالكچين با اشــاره به
اينكه هنوز دير نشــده ،بر تدوين و ثبات قوانين در
حــوزه رمزارزها و در كنــار آن ،بســتري امن براي
سرمايهگذاران تأكيد ميكند .علوي ميگويد« :اگر
بستري امن فراهم شود ،كساني كه رمزارز خريدهاند،
سرمايههاي خود را به داخل كشــور ميآورند ،آن را
در كشــور نگهداري ميكنند و همچنين تبادلهاي
خود را در داخل كشــور و زيرنظر دولت و حاكميت
انجام ميدهند ».او همچنين از ضرورت فراهمكردن
بستر مناسب براي جذب ماينرها ،سخن ميگويد كه
ميتواند باعث جذب درصد قابلتوجهي از هشريت
جهاني شود .علوي به اهميت برق در حوزه ماينينگ
اشاره ميكند و ميگويد« :اگر وزارت نيرو با همكاري
بخش خصوصي شــرايطي فراهم كند كه كشور به
سمت توليد برق و استفاده از زيرساختها براي جذب
سرمايهگذاران استخراج برود ،هشريت مناسبي براي
كشور جذب ميشود».

سفر ۶ماهه به ايستگاه فضايي اختصاصي چين

بلندمدتترين ماموريت فضايي سرنشيندار چين با رسيدن 3فضانورد اين كشور
به ايستگاه فضايي اختصاصي چين آغاز شد
فضايي سرنشيندار چين و نخســتين فضانورد اين
كشور گفت :پس از گفتوگوي كوتاهي كه ايمني آنها
را به مركز كنترل زميني گزارش داد ،خدمه نخستين
ناهار خود را در خانه جديد صرف كردند .ژاي ژيانگ،
نخستين مسافر فضايي كشور ،وانگ ياپينگ ،نخستين
زن تايكونوت كه وارد ايستگاه فضايي چيني ميشود و
يه گوانگفو ،نخستين فضانورد چيني كه در يك آژانس
فضايــي بينالمللي آموزش ديده اســت ،خدمه اين
ماموريت 6ماهه هستند.

رســانههاي دولتي
ساسان شادمان منفرد
چين اعالم كردند
خبرنگار
كــه 3تايكونــوت
(فضانورد چيني) با موفقيت در ايستگاه فضايي جديد
چين مســتقر شــدهاند .اين طوالنيترين ماموريت
خدمه پكن تا به امروز و آخرين نقطه عطف در تالش
براي تبديل شــدن اين كشــور به يك قدرت بزرگ
فضايي محسوب ميشــود .تاكنون ايستگاه فضايي
بينالمللي تنها ايستگاه فضايي فعال جهان بوده است،
اما چينيها از چند ســال قبل
تصميم گرفتند ايستگاه فضايي
پنجمين ماموريت
اختصاصي خود را عملياتي كنند.
اين دومين ماموريت سرنشيندار
به گزارش شــينهوا ،اين سه نفر
چينيها براي پيوســتن به ماژول
كمي بعد از نيمهشــب شنبه به
مركزي ايستگاه فضايي تيانگونگ
وقت چين از مركز پرتاب جيوكان
خود بهحساب ميآيد؛ ايستگاهي
در بيابان گوبي در شــمالغربي
كه قرار اســت تا پايان سال آينده
چين ســفر خود را آغاز كردند.
انتظار ميرود اين تيم6 ،ماه را در
ايستگاه فضايي تيانگونگ سپري
كند .پس از پرتاب ،آژانس فضايي
سرنشيندار چين ( )CMSAآن
را موفقيتآميز اعالم كرد و گفت
كه همه اعضاي ايــن ماموريت
ميالدي و انجام يازدهمين ماموريت،
«در وضعيت خوبي قرار دارند».
تكميل شــده و بــه بهرهبرداري
فضاپيماي شنژو13-كه حامل
كامل برسد .پرتاب اخير ،پنجمين
 3فضانورد بود ،ســاعاتي بعد با
آخرين آن در سالجاري
ماموريت و
ِ
موفقيت به ايستگاه فضايي چين
ميالدي محســوب ميشود .طبق
متصل شــد .اين آژانــس اعالم
برنامهريزيهاي انجامشده ،ايستگاه
كرد كه در ساعت 6:56صبح6 ،
فضايي تيانگونگ پس از تكميل قرار
است براي مدت10سال مورد استفاده
ساعت و نيم پس از سفر با موشك
قرار بگيرد .در عين حال گفته شده
النگمــارچ2-اف ،اين فضاپيما
است كه اين ايستگاه ظرفيت فعاليت
بــه ايســتگاه فضايــي متصل
براي مدت 15سال را نيز دارد.
شده است.
هيجان

روزنامه گلوبالتايمز چين هم نوشــت :درست مانند
هر كسي كه براي نخستينبار وارد خانه جديد خود
ميشود ،نخســتين كاري كه اين 3خدمه شنژو13-
انجام دادند اين بود كه اتاق خوابهاي دنج و شيرين
خود را بررسي كرده و به وايفاي متصل شوند .در يك
ويدئوي زنده نشان داده شد كه ژاي ،نخستين كسي
كه وارد ايستگاه شد ،آنقدر هيجانزده بود كه وارونه
در هوا شناور شــد .يانگ ليوي ،مدير دفتر مهندسي

زمان بازگشت

انتظار مــيرود آنهــا در آوريل
ســال2022به زمين بازگردند و
اين بدان معناســت كه آنها يك
ســال جديد قمري چيني را در
فضا جشــن خواهند گرفت .اين
تيم موظف اســت2 ،تا 3فعاليت
مفصل را انجام دهند كه بيشتر
بهعنــوان راهپيمايــي فضايي
شناخته ميشود.
برنامه كاري

با توجه بــه گزارشهــاي ارائه
شــده توســط  ،CMSAانتظار
ميرود كه آنها دندههاي انتقال
را كه بازوهاي بــزرگ و كوچك
رباتيك و چرخدندههاي مربوط
به آنها را بــه هم متصل ميكند،
براي كارهاي ساختماني بعدي
نصب كننــد .ماموريــت بعدي
بهمنظــور ســفر به ايســتگاه
فضايي چين ،براي ماه مارس يا
آوريل ســال2022برنامهريزي
شده است.

ايستگاه اختصاصي چين

ايســتگاه فضايي تيانگونــگ در مــدار نزديك بين
340تا 450كيلومتري ســطح زمين قرار دارد .اين
ايستگاه فضايي تقريبا يكپنجم جرم ايستگاه فضايي
بينالمللي و تقريبا به اندازه ايستگاه فضايي ميرروسيه
خواهد بود .انتظار ميرود جرم ايستگاه فضايي چيني
بين  ۸۰تا  ۱۰۰تن باشد .عمليات از مركز كنترل پرواز
هوافضاي پكن در چين كنترل خواهد شد.
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همشــهري از ابهامــات ايمنيزايي«ســينوفارم» ،كارايــي ديگــر واكســنهاي
كوويد19-و ضرورت تزريق دوز بوســتر کرونا به گروههاي پرخطر گزارش ميدهد

احتمال تزريق
دوز سوم واكسن از آبان

مريم سرخوش
خبرنگار

حدودا ۸۱درصد از كل واكسنهاي تزريق شده در ايران
سينوفارم است و حاال با انتشار تحقيقاتي مبني بر ايمني
پايين اين واكسن بهويژه در ميان سالمندان ،نگرانيهايي
از افزايش بستري و مرگومير با توجه به روند افزايشي ابتال
در كشور رقم خورده است .هرچند كه به تأكيد كارشناسان
حوزه واكسن ،كمكيفيتترين واكسنها هم در كاهش
ابتالي شديد و مرگ افراد مؤثر است .حاال با اعالم كيفيت
واكسنهاي تزريق شده و از سوي ديگر ،جهشهاي بعدي
كرونا ،سازمان بهداشت جهاني تزريق دوز سوم را توصيه
كرده است .براساس اعالم مقامات اين سازمان ،حتي براي
واكسنهاي قويتر هم تزريق دوز سوم ،منجر به افزايش
ايمنيميشود.هرچندکهتزریقدوزسومبرایواکسنهای
فایزر و مادرنا هم از مدتها پیش در برخی کشورها آغاز
شده است و تاکید بر تزریق دوز سوم تنها شامل سینوفارم
نمی شود .تزريق دوز سوم يا بوســتر در ايران براي كادر
درمان آغاز شده و در برخي استانها هم نيروهاي درمان،
دوز سوم را دريافت كردهاند .بر همين اساس اعالم شده برای
كادر درماني كه دوز اول و دوم ،سينوفارم ،بهارات يا بركت
دريافتكردهاند،دوزسومراسينوفارمياپاستوكووكپالس
تزریق ميشود و براي آنها كه آسترازنكا يا اسپوتنيكوي،
دريافت كردهاند ،دوز سوم ،آسترازنكا يا پاستوكووك پالس
تزريق ميشود .محمد شريفيمقدم ،دبير كل خانه پرستار
درباره تزريق دوز سوم به كادر درمان به همشهري ميگويد
كه سازوكار تزريق دوز سوم واكسن كرونا به كادر درمان،
فراهم شده و قرار بود در هفته گذشته در تهران شروع شود.
اما هنوز خبري نشــده و بهاحتمال زياد از اين هفته آغاز
ميشود .واكسنهايي كه قبال در ايران تزريق شده بود ،در

دسترس است و مشكلي از نظر تامين واكسن وجود ندارد.
بهگفتهاو،نخستينگروهازكادردرمانبهمنسالگذشته،
واكسينه شدند و اگر از تاريخ تزریق دوز دومشان درنظر
گرفتهشود،تاكنونبيشاز6ماهاززمانتزريقشانگذشته
است .بنابراين الزم بود كه دوز سوم تزريق شود .بهگفته
شريفيمقدم،بيشترينواكسنيكهبرايكادردرمانتزريق
شد،واكسنسينوفارمبود.چراكهاسپوتنيكوي،تنهابراي
مدت كوتاهي وارد كشور شد و ديگر خبري از محمولههاي
بعدي نشد .آسترازنكا هم عوارض زيادي داشت و در نهايت
اغلب كادر درمان سينوفارم تزريق كردند .او تأكيد ميكند
كه براي تزريق دوز سوم مشكلي وجود ندارد ،محدوديتي
هم اعمال نشــده و تمام نيروهاي درمــان ،يعني گروه
پرستاري و پزشكان ،دوز سوم را تزريق خواهند كرد.
احتمال تزريق دوز بوستر از اول آبان

ماجراي تزريق دوز ســوم ،تنها به گــروه درمان محدود
نميشود .روز گذشــته محمدمهدي گويا ،رئيس مركز
مديريت بيماريهاي واگيردار وزارت بهداشت در نشست
خبري به ماجراي تزريق دوز سوم براي جمعيت عمومي
اشــاره كرد و گفت كه قرار اســت مطالعات گستردهاي
پيرامون واكسن سينوفارم صورت گيرد و پس از جمعآوري
و مقايسه اين مطالعات ،براي تزريق دوز سوم يا بوستر برای
افراد باالی 60سال ،تصميمگيري ميشود .صحبتهاي
اين مسئول در وزارت بهداشت در شرايطي است كه مجيد
مختاري ،عضو كميته علمي كشــور كرونا به همشهري
ميگويد « :تزريق دوز ســوم براي كساني كه سينوفارم
تزريق كردهاند از سوي كميته فني مورد تأييد قرار گرفته

و احتماال با صدور مجوز از ســوي كميته ملي واكسن،
تزريق دوز ســوم از ابتداي آبان ،براي گروههاي پرخطر
آغاز ميشود ».با اين حال مسعود يونسيان ،رئيس كميته
راهبري مطالعات واكسيناسيون وزارت بهداشت تأكيد
ميكند كه به پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني ،تمام افراد
باالي 60سال نه فقط آنها كه سينوفارم تزريق كردهاند،
بلکه برای سایر واکسنها هم بايد دوز سوم تزریق شود .او
به ايسنا ميگويد« :توصيههايي مبني بر تزريق دوز بوستر
پس از6ماه وجود ندارد ،اما انتظار ميرود كه بيشتر افرادي
كه واكسينه شدند ،اثر واكسنشان حداقل تا 6ماه باقي
مانده باشد و عدد 6ماه را بايد بهعنوان كف درنظر گرفت
و ميتواند بيشتر هم شود ».ســازمان بهداشت جهاني
هفته گذشــته اعالم كرد كه دوز سوم براي واكسنهاي
سينوواك و سينوفارم ،نبايد بهعنوان دوز تقويتي به شمار
رود ،بلكه جزو دوره اصلي واكسيناسيون بايد درنظر گرفته
شود .روند ابتال به كرونا در ايران ،از اواسط هفته گذشته
صعودي شده ،اين در حالي است كه آمار واكسيناسيون
تا ظهر روز گذشــته ،باالي 71ميليون دوز بوده اســت،
اما افزايش بيش از 60درصدي تعداد مبتاليان نســبت
به روزهاي قبل از آن ،احتمال وقوع پيك ششــم را باالتر
برده است؛ اتفاقي كه ميتواند بهدليل كاهش اثربخشي
واكسنهايي ازجمله سينوفارم و افزايش موارد ابتالي حاد
و فوتي باشد .همين مسئله سبب شده تا تزريق دوز سوم،
ي شود .براساس گزارشهاي منتشر
وارد مرحله جديتر 
شده،هماكنونكشورهايشيلي،ايسلند،تركيه،جمهوري
دومنيكن و صربستان سنگاپور ،بلژيك ،امارات و فرانسه،
جزو كشورهايي هستند كه تزريق دوز سوم را آغاز كردهاند.

عكس :مهر

عضو كميته ملي واكسن كرونا ميگويد تزريق دوز سوم براي كساني كه سينوفارم
دریافت كردهاند از ســوي كميته فني تایید شــده و احتماال با صدور مجوز از سوي
كميتهمليواكسن،تزريقدوزسومازابتدايآبانبرايگروههايپرخطرآغازميشود

سينوفارم در دسترسترين واكسن بود
2شاخه اصلي ايمنيزايي ،يعني آنتيباديها(پادتنها)
مجيد مختاري ،عضــو كميته ملي واكســن كرونا در و سلوالر(ايمني ســلولي) انجام ميشــود .بهگفته اين
توضيح بيشتر درباره تأثيرگذاري واكسن سينوفارم كه عضو كميته فني واكســن درباره ســينوفارم مطالعات
واضحي براي تعييــن فاصله زماني
ضرورت تزريق دوز ســوم را باال برده،
دوز دوم و سوم وجود ندارد«:ما منكر
ميگويد« :با وجــود مطالعات انجام
ضعفهاي سينوفارم نسبت به ساير
شده درباره اثربخشي کمتر واكسن
سينوفارم نسبت به ديگر واكسنهاي متخصصــان حــوزه واكســنها ،نيســتيم ،اما تزريق آن
سودمند است ،به همين دليل تزريق
دنيا ،تاكنون گزارشي مبني بر
ايجاد واكسن منكر ضعفهاي
دوز سوم ســينوفارم در كميته فني
مشــكل در روند ايمنيزايي ايرانيان
اعالم نشده است .همانطور كه در دنيا ،سينوفارم نسبت به ساير مطرح شده و به كميتههاي باالدستي
از واكسنهاي متفاوتي استفاده شد ،واكســنها نيستند ،اما براي كادر درمان و سالمندان و افرادي
با ضعف ايمني ابالغ شده است .كميته
در ايران هم با توجه به در دســترس
بودن اين واكســن ،باالترين ميزان تأكيدميكنندسينوفارم ملي واكسن هم نسبت به تزريق دوز
تزريق با سينوفارم انجام شد .سينوفارم با توجه به دسترســي ســوم نظر مثبت دارد و با تأييد آنها،
در بسياري از كشورها تزريق شده و بــاالي آن در ايــران ،احتماال از ابتداي آبان ،فاز سوم تزريق
براي گروههاي پرخطر آغاز ميشود».
سازمان بهداشت جهاني آن را تأييد
كرده اســت ».او در پاسخ به انتقادات بيشترين ميزان تزريق را
5ميليون و 300هــزار نفر اولويت
وارد شده نسبت به تزريق سينوفارم داشت .سازمان بهداشت
به ســالمندان بــا توجه بــه كارايي
تزريقدوزبوستر
سن ،جهاني اين واكســن را
كيانوش جهانپور ،ســخنگوي سابق
پايين آن ،ميگويد« :با افزايش
حساســيت بدن و سيســتم ايمني تأييد كرده است
ســازمان غذا و دارو هم درباره تزريق
دوز سوم واكسن كرونا به همشهري
آن نسبت به واكســن ،كاهش پيدا
ميكند .بسياري از واكســنها ازجمله سينوفارم براي ميگويد «:مجموع افرادي كه در ايران در اولويت تزريق
افراد 60ســال به باال ،تأثيرگذاري كمتــري دارد ،اما به دوز سوم قرار دارند5 ،ميليون و 300هزار نفر شامل افراد
معني صفر بودن ايمنيزايي نيست ،بلكه درصدش نسبت باالي 65ســال ،كادر درمان و افراد مقيم آسايشگاههای
به واكســنهاي ديگر كمتر اســت ».بهگفته او ،تزريق جانبازان و معلوالن هستند ».بهگفته او ،بررسيها نشان
يزايي
دوز بوســتر ،با هدف تحريك سيستم ايمني بدن ،براي ميدهدكهتزريق2دوزسينوفارمدرسالمندان،ايمن 

كل آمــار جا نباختگان

123876

كاملي نداشته و اين افراد همچنان در معرض خطر قرار
دارند« :هيچ واكسني حتي در مقابل واريانت كالسيك
ووهان 100درصد مانع مرگ و ابتال نبود و اين عدد درباره
جهشهايجديدويروسكمترشدهاستامااينكهكاهش
اثربخشي تنها درباره ســينوفارم مطرح ميشود درست
نيست و از فايزر و مدرنا تا اسپوتنيك و آسترازنكا و حتي
سينوواك هم با كاهش پيشگيري در تمام آيتمها ازجمله
ابتال ،بستري ،مر 
گومير و عفونت مواجه هستند ».بهگفته
او ،از همان ابتدا ،شعار اصلي اين بود« :بهترين واكسن در
دسترسترين آن است ».در آن مقطع نهتنها در ايران كه با
توجه به حجم توليد واكسنهايچيني ،انتخاب بسياري از
كشورها ،نميتوانست جز اين واكسن باشد .قسمت اعظم
واكسن تزريق شده در تركيه ،امارات ،بحرين حتي برزيل
و شيلي واكسنهاي چيني بود .او ميگويد «:با توجه به
اينكه ميدانيم واكسن مشابه اين واكسن در داخل كشور
به نام بركت توليد شده و ديگر واكسنهاي داخلي هم با
پلتفرمهاي متفاوت بهتدريج در دسترس قرار ميگيرند،
ادامه واكسيناسيون با اولوي 
ت واكسنهاي ايراني با توجه به
اثربخشي آنها منطقيتر خواهد بود و در غيراينصورت ادامه
واكسيناسيون با سينوفارم موجه است».
جبرانايمنيسينوفارمبادوزسوم

مهدي ويسي ،مسئول اجرايي ستاد بحران كرونا در شمال
و مركز لندن ،درباره ابهاماتي كه درباره واكسن سينوفارم
مطرح ميشود هم توضيحهايي به همشهري ميدهد.
بهگفته او ،مطالعات اخيري كه در بحرين انجام شده نشان
ميدهد كه واكسن سينوفارم در جمعيت باالي 55سال،
ايمني كاملي ايجاد نكرده به همين دليل نياز است تا دوز
سوم تزريق شود .برخي كشورها ازجمله امارات ،بحرين،
تركيه و شيلي دوز سوم را در دستور كار قرار دادهاند و در
كشوري مثل تركيه براي كساني كه دو دوز سينوفارم و
سينووا ك را تزريق كرده باشــند ،دوز سوم فايزر تزريق
ميشود ».بهگفته ويســي ،فاصله 6ماه ميان دوز دوم و
سوم ،براي واكسنهايي مانند آسترازنكا و مدرناست .براي
واكسن ســينوفارم بايد اين زمان ،كمتر شود .او درباره
نگرانيها از رقم خوردن پيك جديد در ايران با توجه به
افزايش موارد ابتال در روزهاي اخيــر هم ميگويد« :در
اينبــاره نگراني چنداني وجود ندارد چرا كه در كشــور
انگلستان هم با وجود تزريق  3واكسن آسترازنكا ،فايزر
و مدرنا روزانه 40هزار ابتال داريم امــا از اين تعداد تنها
700مورد بستري ميشــوند .اين آمار در موج دوم سال
گذشــته بيش از 6هزار نفر بود .درباره ايران هم چنين
پيشبينياي وجود دارد كه با وجود افزايش موارد ابتال اما
ميزان مرگ ومير روند صعودي نگرانكننده نداشته باشد.
هر چند كه براي ايجاد ايمنــي در جامعه و رقم نخوردن
پيكهاي نگرانكننده نياز اســت كه بيش از 80درصد
افراد بالغ  2دوز واكسن را دريافت كرده باشند ،اما اين رقم
در ايران هنوز قابل توجه نيست».

زمان خوبي براي عاديانگاري نيست

مسيربازگشتبهگذشته

آيا دريافت  2دوز واكسن شرايط الزم براي پايان دوركاري و
بازگشت به زندگي عادي را فراهم میكند؟

تزريق بيش از 45ميليون دوز واكسن كرونا و اخبار بازگشايي مدارس موجب شد تا
بسياري از ادارات ،سازمانها ،ارگانها و حتي شركتهاي خصوصي پايان دوركاري
را اعالم كنند و با  70تا 100درصد ظرفيت خود فعاليتها را از سر بگيرند .در واقع
تصور آحاد جامعه بر اين است كه با دريافت دوز دوم واكسن ،تا حدي ايمني نسبي
ايجاد شده و ميتوان مانند بسياري از كشورها به شرايط عادي زندگي بازگشت؛
غافل از اينكه كرونا مرموزتر از اين حرفهاست و با تغيير چهره بهراحتي ميدان
را رها نميكند و آمار و ارقام اين چند روز بازهم خبر از افزايش آمار مرگوميرها
ميدهد .حال اين سؤال مطرح است كه آيا واقعا دريافت 2دوز واكسن شرايط الزم
براي پايان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم ميكند؟
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جدال با ترس ،پيروزي بر مرگ

كشورهاي ديگر
در چه شرايطي به زندگي عادي بازگشتهاند

تقال براي بازگشت به زندگي عادي از همان لحظه رسمي شدن خبر آغاز همهگيري
كوويد19-در جهان آغاز شد؛ ابتدا با انكار و ناديدهگرفتن واقعيت ،سپس با پذيرش
تدريجي و تن دادن به محدوديتها و در نهايت با استقبال از واكسيناسيون عمومي.
دولتها و شهروندان كشورهاي مختلف جهان به شيوههاي مختلف اين مراحل
را پشت سر گذاشتند و امروز جهان در جايگاهي ايستاده كه بيش از 48درصد از
جمعيت آن دوز اول واكسن ،بيش از 36درصد از جمعيت آن هر دو دوز واكسن
و 0.5درصد از جمعيت آن دوز سوم واكسن خود را دريافت كردهاند .از نظر آمار
باالي واكسيناسيون (دوز اول) كشورهاي امارات ،پرتغال ،كوبا ،مالت ،شيلي ،قطر،
سنگاپور،كامبوج،اسپانيا و اروگوئه 10كشور برتر جهان به شمار ميروند.
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آيا بازگشت به زندگي عادي با توجه به وضعيت رواني جامعه
ممكن است؟

معمولي بودن هيچگاه آرزوي كســي نبوده است .همانطور كه بازگشتن به
زندگي عادي ،پيش از اين مزيتي بهحساب نميآمد .اما حاال پس از دو سال
جدال با بيماري و مرگ ،ديگر عادي بودن برايمان به آرزويي بدل شده كه
براي فرارسيدنش روزشماري ميكنيم و به خاطرش ميجنگيم .اما آيا ما به
زندگي عادي بازخواهيم گشت؟
آيا وضعيت رواني جامعه پس از اينهمه آســيب رواني و جسمي ،آمادگي
بازگشت خواهد داشــت؟ براي رســيدن به اين نقطه چه بايد كرد؟ درباره
همه اينها و بيشتر ،با ســاناز فالحزاده ،دكتري روانشناسي سالمت صحبت
كردهايم.
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بازگشت به
زندگیعادی

یادداشت یک

فصل پوستاندازي
شهرام فرهنگي
روزنامهنگار

عكس :همشهری /امیر پناهپور

روزنههايي براي
بازگشت بهگذشته

كسبوكارهاي آســيبديده از كرونا پرداخت كرده
اســت .نمودارهاي پراكنش اين وام در سطح كشور
نشــان ميدهد كه بوشــهريها بهترين عملكرد را
در ثبتنــام و پرداخت وام داشــتهاند .در اين ميان
رانندگان و ساير فعاالن حوزه حملونقل نيز بيشترين
موفقيت را در دريافت وام داشتهاند.
مدارس و دانشگاهها؛ بازگشايي قطرهچكاني

آيا با افزايش سرعت واكسيناسيون ،شرايط در كشور به سمت
عاديشدن پيش ميرود؟

قرار نبود اوضاع اينطور پيش رود .روزهاي نخستي كه ويروس كرونا را شناختيم
آوین آزادی
و بنا شد با شرايط ديگري زندگي كنيم و ترسهاي تازهاي به متن زندگيمان
روزنامهنگار
اضافه شــد ،وعدههاي محققان رنگ و بوي ديگر داشت .قرار بود كه كرونا با
چندماه رعايت سفت و سخت ريشهكن شود؛ مثل همان فيلمي كه كادر درمان بيمارستاني در چين،
ماسكهايشان را با لبخند در آوردند و پايان همهگيري در آن منطقه را اعالم كردند .اين اما همه حقيقت
نبود .كوويد 19-بيش از تصور همه ما و حتي محققان و پژوهشگران ،در شهرها و كشورهاي مختلف ماندني
شد و همه قاعدههاي احتمالي را بههم زد .بهمنماه سال گذشته ،بلومبرگ با اشاره به روند واكسيناسيون
صورتگرفته در كشورهاي مختلف براي مقابله با كوويد ،۱۹-پايان همهگيري كرونا و بازگشت به شرايط
عادي را 7سال ديگر پيشبيني كرد .ديگر همه اما كالفه شدهاند .حوصله پوشيدن ماسك ،دور بودن از
تفريح ،سفر و ...كم شده و كمتر كسي به سياق روزهاي اول ،توان مقابله با ويروس سمج چيني را دارد.
حاال ديگر همه بهدنبال بازگشت به شرايط عادياند .دنبال نشانههاي روشني براي بهبود شرايط ميگردند
و تزريق دو و يا حتي يك دوز واكسن را ناجي خود ميدانند اما واقعيت اين است كه به روايت سازمان
بهداشت جهاني ،واكسيناســيون ،مصونيت 100درصدي ايجاد نميكند و تنها در جوامعي كه بيش از
70درصد افراد هر دو دوز را دريافت كرده باشند ،ميتواند اوضاع را تا حدي كنترل كند.
كسبوكارها در مدار بازگشايي صددرصدي

كسبوكارهايي كه مدتها مجبور به تعطيلي بودند
كمكم به مــدار برميگردند؛ در واقــع خيلي وقت
اســت كه قاعده محكمي براي تعطيلبودن فعاالن
صنفهاي پرخطر وجود نــدارد و البته پيشبيني
اين شرايط چندان ســخت نبود .نميتوان انتظار
داشت كه در شــرايطي كه اقتصاد كشــور با تورم
بيش از 40درصدي درگير اســت ،كســبوكارها
براي ماههاي متمادي تعطيل باشــند .شاهد مثال
بازگشــت كســبوكارها به ميدان اقتصاد كشور،
گزارشــي اســت كه مركز آمار از رشــد سهماهه
اقتصادي در 3ماه نخســت ســالجاري ارائه كرده
است .بر اين اساس رشــد اقتصادي بخش خدمات
در بهار امســال 4.5درصد برآورد شــده است ،اين
در حالي اســت كه رشــد اقتصادي اين بخش در
بهار ســال گذشــته منفي 4درصد به ثبت رسيده
بود .پر بيراه نيســت اگر بگوييم كه ضربه كرونا به
بخش خدمات در حال كمرنگ شــدن است و دوره
آســيبهاي ويروس چيني براي بخش خدمات به
سر آمد .اســتخرها ،تاالرهاي پذيرايي ،باشگاههاي
ورزشي و ...از كســبوكارهايي بودند كه به واسطه
شيوع كرونا به بنبستهاي جدي خوردند و تعداد
زيادي از اين واحدهاي صنفي تعطيل شدند .خسرو

ابراهيمينيا ،رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي درباره
وضعيت كنوني همصنفيهاي خودش به همشهري
ميگويد :بيش از يك سال و نيم است كه ما به شكل
رسمي تعطيل شدهايم .حاال اگر چند واحد صنفي
به شكل غيرقانوني باز بودهاند ،نميتوان اين ماجرا
را به ســاير واحدها تعميــم داد .تاالرهاي پذيرايي
هزينههاي نگهداري سرسامآوري دارند و مثل بقيه
صنفها نميتوانند بهراحتي تعطيل باشند .با وجود
بهترشــدن شــرايط ،بيش از 70درصد واحدهاي
صنفي ما هنوز فعال نشدهاند و مشكالت انباشتهشده
لونيم گذشته آنها را زمينگير كرده است.
در يك سا 
تازه يك هفته ميشــود كه وزير كشور اعالم كرده
است كه مسئله تاالرهاي پذيرايي حل شده و همه
واحدهاي صنفي (نه فقط تاالرها) ميتوانند با رعايت
پروتكلها و البته كارت واكسيناسيون ،باز باشند و به
فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند .ابراهيمينيا ادامه
ميدهد :ما هم مثل ساير كسبوكارهايي كه در اين
مدت آسيب ديدهاند ،اميد به آينده بستيم .مثال امروز
ديگر منتظر مشتري هستيم و تاالرها آمادگي عقد
قرارداد در آينده نزديك را دارند.
گفتني اســت كه بررســيها نشــان ميدهد كه
ســتاد ملي كرونا در ۱۹ماهي كــه از ورود كرونا به
كشور گذشــته ،بيش از ۱۰هزار ميليارد تومان به

خسرو ابراهيمينيا:
بيش از يك سال
و نيم است كه
تاالرهاي پذيرايي
به شكل رسمي
تعطيل شدهاند.
حاال اگر چند واحد
صنفي به شكل
غيرقانوني باز
بودهاند ،نميتوان
اين ماجرا را به
ساير واحدها تعميم
داد .تاالرهاي
پذيرايي هزينههاي
نگهداري
سرسامآوري
دارند و مثل بقيه
صنفها نميتوانند
بهراحتي تعطيل
باشند

بالتكليفي در مدارس و دانشگاهها همچنان ادامه دارد
اما با وجود اين هر واحد آموزشي به فراخور شرايط
خودش بهنظر ميرســد كه به يك الگوريتمي براي
اداره رسيده است .براي مثال بررسيهاي همشهري
نشان ميدهد كه امســال تعدادي از دانشآموزان
(بهخصوص كالس اوليها) در يك هفته نخســت
به مدرسه رفتند تا طعم ســر كالس حضور يافتن
را بچشــند اما در نهايت به واســطه اينكه بيشــتر
دانشآموزان تنها يك دوز واكســن تزريق كردهاند،
همچنان خبري از عاديشــدن حضور در مدارس
نيست .ترم نخست تحصيلي سالجاري مدارس هم
همچنان بهصورت آنالين برگزار ميشود.
شــرايط دانشــگاهها هم به حالت عادي برنگشته
است .بيشتر درسهاي تئوري بهخصوص در مقطع
كارشناســي به شــكل آنالين تدريس ميشــوند.
دانشــجويان مقطع كارشناســي در دروســي كه
واحد عملي دارند به ندرت در دانشــگاه حضور پيدا
ميكنند اما بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه
دانشجويان مقطع كارشناسيارشد و دكتري با تعداد
كمتر كالسهاي خود را بســته به سياست آموزش
دانشگاه خود به شكل حضوري تشــكيل دادهاند و
حتي اين رويه را پيش از دريافت هر دو دوز واكسن
آغاز كردهاند.
دكتر محمد مهــدي گويا ،رئيس مركــز مديريت
بيماريهاي واگير وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي به واكسن دانشآموزان و دانشجويان مدتي
پيش در اينبــاره توضيح داد و گفــت :براي حضور
در كالسهاي درس اگر كســي از تزريق واكســن
خودداري كند مجبور است كه هر هفته يكي دو بار
تست بدهد تا بتواند باعث حفظ جان خود و بقيه افراد
شــود ،بهخصوص اينكه در مدارس و دانشگاهها اگر
همه دانشجويان و دانشآموزان واكسن بزنند ،ايمني
جمعي بيشتر خواهيم داشت.
بهگفته او ،تقاضاي بيشتر دانشآموزان و دانشجويان
اين است كه هرچه سريعتر واكسن را تزريق كنند و
بيشتر جامعه محصل تمايل به دريافت واكسن دارند
و از وضعيت كنوني خسته شــدهاند .بهگفته رئيس
مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــكي تاكنــون دانشآموزان و
دانشجويان استقبال خوبي از واكسيناسيون كردهاند.
تمام تالش اين است كه با تزريق واكسن دانشآموزي
و دانشــجويي ،كالسهاي درس در دانشــگاهها و
مدارس هرچه زودتر بازگشايي شوند .گفتني است
پيشبينيها حاكي از اين است كه مدارس در آبان يا

آذر و دانشگاهها از بهمن به شرايط عادي برميگردند.
ادارههاي دولتي و غيردولتي؛ دوركاري در آستانه
لغو كامل

اينجا هم استان به استان و اداره به اداره ماجرا فرق
ميكند .بيشتر ادارههاي دولتي و وابسته به دولت،
دوركاري را لغو كردهاند يا با ظرفيت 70درصدي ادامه
ميدهند .اما در بخش خصوصي شاهد شرایط بسیار
متنوعی از دورکاری 50درصد کارکنان تا رقمهایی
بسیار کمتر از این هستیم.
براي مثال غالمرضا عباس پاشــا ،معاون توســعه
مديريت و منابع انساني استاندار تهران گفته است :با
توجه به خارجشدن تهران و شهرستانهاي استان از
وضعيت قرمز ناشي از كرونا ۷۰ ،درصد كارمندان بايد
بهصورت حضوري و حداكثر ۳۰درصد از كارمندان
مشــاغل ضروري ميتوانند بهصورت دوركاري كار
خود را انجام دهند.
عباس پاشــا گفته است :براســاس مصوبه سازمان
اســتخدامي كشور دســتگاهها موظفند از ظرفيت
دوركاري بــا اولويت كارمنــدان زن داراي فرزندان
خردســال ،زنان باردار و بيماران زمينهاي استفاده
كنند و اگر ظرفيت ديگري وجود داشت اين شرايط
براي ساير كارمندان درنظر گرفته شود .با تأكيد اين
مقام مسئول ،براســاس نوع كار ،برخي از كارمندان
بايد در محل كار حضور داشته باشند و برخي با توجه
به زيرساختهاي خدمات الكترونيكي در دستگاهها
وظيفه خود را به شيوه دوركاري انجام دهند.
هتلها و اقامتگاهها؛ سفركردن هنوز خطرناك
است

ماجراي فروش بليت هواپيما با ظرفيت 100درصدي
مدتي پيش حســابي ســر و صدا كــرد .ايرالينها
درحاليكه هزينه بليتهايشان را به واسطه كاهش
ظرفيت باال برد ه بودند حاال با ظرفيت 100درصدي
پذيرش مسافر ميكنند و در نهايت قيمت بليتها
همان است كه بود .درباره قطارها اوضاع بهتر و هنوز
كوپهها با جمعيت كمتري مسافر ميگيرند؛ در نهايت
در حملونقل عمومي هنوز اوضاع چندان عادي نشده
است .اما اجاره اتاق در هتل يا اقامتگاههاي بومگردي
مدتهاست كه تا حدي به روال عادي برگشته است
و با همه خطــرات موجود ،هم صاحــب هتل و هم
مشتري ترجيح ميدهند كه با رعايت پروتكلها با
يكديگر وارد معامله شوند.
گفتني است كه جمشــيد حمزهزاده ،رئيس هيأت
مديره جامعه هتلداران ايران در نوزدهم شــهريور
اعالم كرد :فرايند واكسيناسيون هتلداران و شاغالن
در هتلها آغاز شده است .تعداد محدودي از استانها
دو دوز واكسن كوويد را زدهاند و براي واكسيناسيون
سراسري تمام مشاغل مرتبط با هتل و ديگر مراكز
اقامتي ،با معاونت وزارت بهداشــت هماهنگ شده
است و فعاالن اين صنف (جامعه هتلداران) بهزودي
ميتوانند به روند عادي پيش از كرونا برگردند.

تغيير شكل زندگي ديگر داستان عجيبي نيست.
يعني بعد از حدود 2ســال ،ديگر عجيب نيســت.
دســتكم نه آنقدر عجيب كه برايش وقت و كلمه
بگذاريم .عوض شدن شكل زندگي پس از شيوع ويروس كوويد19-نيازي به
توضيح ندارد .از حدود 2سال پيش ،همه به همين شكل جديد زندگي كردهاند؛
از خانه با ماســك و غيره بيرون آمدهاند ،از دور كار كردهاند و ...همه ميدانند
شوكم به زندگي عادي
كرونا ريخت زندگي را بههم ريخــت ولي حاال بايد بي 
برگرديم و اين ديگر داستان تازهاي است.
قبلتر چگونه زندگي ميكرديم؟ آدم مثل ويروس بهســرعت خودش را با
شرايط جديد تطبيق ميدهد .طوري سازگار ميشود كه انگار زندگي قبلي
توهمي بيش نبوده و واقعيت هرچه هســت ،چيزي نيست جز همين كه در
«حال» تجربهاش ميكند .شايد آدم حتي از ويروس هم عجيبتر باشد ،چون
به هرحال ويروس يكجايي كم ميآورد ،حاال به ضرب واكســن يا گذشت
زمان يا هرچي ،به هرحال ميرود پي كارش ولي آدمها تمام نميشوند ،اين
درز را ببندند ،از الي پنجره وارد ميشوند ،پنجره را ببندند از زير در ميآيد
و هســتند ،به زندگي ادامه ميدهد ،گيريم «تطبيق» هميشه كمي هم درد
داشته باشد.
حدود 2سال پيش ،شــركتها و ســازمانها و خالصه تمام ارگانهايي كه
گروه زيادي از آدمها را بهكار مشغول كردهاند ،تسليم دستورهاي بهداشتي
براي پاره كردن زنجيره بيماري كرونا شدند .بدون نيازي به رو كردن اسناد
و مدارك و غيره ،ناگفته پيداســت كه خيليها هم تمايل چنداني به اجراي
قانون دوركاري نداشتند .به هرحال حتي آدمهايي كه دانش اقتصاديشان
زير خط فقر است هم ميتوانند رابطه رياضي ماجرا را درك كنند كه پذيرش
قانون دوركاري مساوي است با :شما نيروي كارتان را در محل كار نداريد اما
موظف هستيد بدون كموكسر – درســت مثل آنچه در زمانه پيش از ميالد
كرونا ميگذشت – حقوق و مزاياي عوامل كسبوكارتان را پرداخت كنيد.
چرا بايد فكر كنيم آدمهاي راس كار آنقدر مهربانند كه با درك باالي خود
از «شــرايط حســاس كنوني» تن به پذيرش چنين قانوني دادهاند؟ بيشتر
اينطور بهنظرميرسد كه چاره ديگري نداشــتند .يكي به اين دليل كه اگر
نميپذيرفتند متهم به «كارشــكني» در جريان شكســتن زنجيره بيماري
كرونا ميشدند و بعد هم اينكه درصورت زيرپا گذاشتن قانون ،اين احتمال
وجود داشت كه با مقاومت و اعتراض نيروي كار مواجه شوند و اين ميتوانست
مصداق بارز «تشويش اذهان عمومي» باشد كه ميدانيم عواقبي سختي در
پي دارد .پس چه راضي و چه ناراضي ،قانون دوركاري از حدود 2سال پيش
در ايران اجرا شد.
سوي ديگر ماجرا نيروي كار بود كه واكنشهاي متفاوتي به اين شكل جديد
زندگي داشت .روزي از راه رسيد كه قرار نبود مثل هر روز ،راس فالن ساعت
پلكهايت را – برخالف ميل باطنيشان -وادار كني از هم جدا شوند .مجبور
نبودي از تخت بيرون بيايي ،يكسري كارهاي تكراري را انجام بدهي ،از خانه
بيرون بروي و باقي ماجرا تا ساعت ورود و روز بعد دوباره تكرار همين زندگي و
دوباره و دوباره ...زندگي شكل ديگري شده بود .در واقع بيشكل شده بود ،به
شوكم ميتوانستي مثل خمير ،هرطور خودت دوستداري
اين مفهوم كه بي 
به آن شكل بدهي .گروهي از ترس جانشان ،به اهداف پروتكلهاي بهداشتي
مقابله با بيماري كرونا وفادار ماندند ،از فرصت دوركاري اســتفاده كردند و
خانهنشين شدند .كار كه هيچ ،حتي براي بردن كيسه زبالهها هم با ماسك
و سپر صورت و اسپري الكل و خالصه تمام وســايل پيشگيري از آميزش با
ويروس كوويد19-از خانه بيرون ميرفتند .همين هم البته بهندرت و با حفظ
فاصلهگذاري اجتماعي با رهگذر و همسايهاي كه – از بخت بد! – همزمان با
ماسك و دستكش آمده بود كيسه آشغال را بيندازند درون سطل زباله كوچه.
در اين نوع برخورد گروهي از آدمها با دوركاري ترديدي نيســت ولي گروه
پرشــمار ديگري هم بودند كه به فكر برداشت بيشتر از زندگي ،با استفاده از
فرصت دوركاري افتادند .دوركاري شــرايطي فراهم كرد كه ميشد يكجا
مستقر شــد و به جاي يكجا براي چندجا كار كرد .خيليها از حدود 2سال
پيش به همين شكل زندگي كردند؛ يكجا نشســتند و شروع كردند بهكار
كردن براي چندجا .درست از حدود 2سال پيش تا همين حاال كه دوركاري
خيلي جاها تمامشده يا همين روزهاست كه به پايان برسد.
باز قرار اســت زندگي تغيير شــكل بدهد .گرچه قبلتر اين شكل را سالها
زندگي كردهايم ولي اين اصال به اين مفهوم نيست كه آمادگي بازگشت سريع
به آن شكل از زندگي را داريم! حاال تازه سؤالهاي اصلي اين متن خودشان
را نشان ميدهند؟ با كارهايي كه فرصت دوركاري به زندگيمان اضافه كرد
چه كنيم؟ كالسهاي آموزشي ،پروژههاي شخصي و ...تازه خيليها هم در
چنين محيطهايي اين فرصت را داشتند كه بهصورت آنالين و با برنامهريزي
ساعتهاي ارائه خدمات ،براي چندجا برنامههاي آموزشي و غيره اجرا كنند.
از حدود 2سال پيش زندگي اين شكلي گذشته و اين اصال زمان اندكي نيست.
حتي بچهها هم به اين شكل زندگي عادت كردهاند ،با آنها چه كنيم كه در تمام
روزهاي رعايت پروتكلهاي بهداشتي به خانهنشيني و هميشه در دسترس
بودن خانواده خو گرفتهاند؟ اينها به كنار ،اصال همين كه بايد دوباره مثل سابق
راس فالن ساعت بيدار شويم و يكسري كارها و مسيرهاي هميشگي را تجربه
كنيم و هر روز و هر روز و هر روز آن دســتگاه لعنتي ثبت ورود و خروج ...با
بازگشت به زندگي تكراري گذشته چگونه كنار بياييم؟ اينطور بهنظر ميرسد
كه نياز به نقشــههايي جديد داريم .البته كه باز راهمان را پيدا ميكنيم ولي
بدون ترديد مدتي زمان ميبرد و مثل هميشه ،كمي هم درد دارد.
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دكتر محسن فراهاني

مشاور ارشد رئيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رفتارشناس

همهچيز بستگی به اعتماد عمومي دارد كه در خصوص واكسنها بين مردم شكل گرفته
است .تصور بر اين اســت كه پايان دوز دوم ايمني جامعه را باال ميبرد اما اگر شرايط
تغيير كند و مردم ببينند تزريق واكسن مرگوميرها را كاهش نداده ،قطعا ماسك ها را
از چهره برنخواهند داشت .پس فقط واكسيناسيون باالي 70درصد به معناي بازگشت
به زندگي عادي نيست ،بلكه خروجي حاصل از آن ،يعني رسيدن به يك شرايط پايدار،
تعيينكننده است .درواقع کشورهای موفق در كنترل كرونا ،از ابتدای شیوع تاکنون،
یک تا دو پیک را پشت سر گذاشتهاند و برنامههای پیشگیرانه آنها استمرار دارد؛ اما در
كشور ما اينچنين نيست .در برخي از كشورهاي اروپايي با واكسيناسيون باالي 70درصد
بسياري از مردم ماســك نميزنند اما در كشوري مانند تركيه ،با وجود واكسيناسيون
باالي 70درصد كماكان الزام ماسكزدن وجود دارد كه من فكر ميكنم اين كار درست
است .اگر دريافت دوز دوم ايمني جامعه را باال ببرد اعتماد مردم براي بازگشت به زندگي
عادي بيشتر ميشود اما تزريقهاي سوم ،چهارم و پنجم اين ذهنيت را ايجاد ميكند
كه هنوز شرايط پايدار نيست و رفتارهاي بهداشتي و رعايت شيوهنامهها و حضور كم
در اجتماع حركتي است که مردم همچنان ادامه خواهند داد .طبق اعالم رسمي وزارت
بهداشت ،مصونيت ايجادشده بهوسيله واكسنهاي تزريق شــده  6تا  9ماه است .لذا
براي بازگشت به زندگي عادي بايد ديد اثربخشي واكسنهاي كرونا تا چه حدي است.

از مجموعه  200سال تجربه بشر در تزريق واكسن قاطعانه ميتوان گفت هيچ
واكسني اثر بخشي 100درصدي ندارد .مورد ديگري هم كه وجود دارد اين
است كه در طول واكسيناسيون بدن برخي از افراد واكسينهشده به واكسن
واكنشي نشان نداده اســت؛ يعني اگر دو هفته بعد از تزريق دوز دوم ميزان
آنتيبادي اين افراد را مورد سنجش قرار دهيم مشاهده ميشود كه درصدي
از افراد به واكسن پاسخي نميدهند.
از طرف دیگر اين سؤال مطرح است كه آيا انواع جهشهايي كه در ويروسهاي
 RNAاعم از آنفلوآنزا و كروناويروس اتفاق ميافتد ،ايمنيای كه انسان به نسل
قبلي آن ويروس خاص داشــته ميتواند پايا و جاودانه باشد و فرد را مسموم
نكند؟ كه تجربه نشان داده احتمال آن بسيار كم است .لذا اگر ويروس جهش
پيدا نكند و 80درصد مردم واكسينه شده باشند ميتوان اميدوار بود كه جامعه
موجهاي متعددي از اين ويروس را تجربه نكنــد و مردم به زندگي عادي در
تمام ابعاد بازگردند.
بايد بر اين نكته تاكيد داشــت كه كرونا بيماري جديدي اســت و دو سال
است كه بشر در خصوص آن تجربه دارد .همچنين حدود يك سال از تجربه
واكسيناسيون ميگذرد و هنوز به آن اعتمادي وجود ندارد.

زندگی کامال عادی
به زودی ممکن نیست

به شرط
واكسيناسيون باال
دکتر سید مرتضی احتشامفر

پروفسور قاسم آهنگری

متخصص ایمونوژنتیک و استادتمام دپارتمان ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نباید کرونا را
دستکم گرفت
مسعود مردانی

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماریهای عفونی

اگر تزریق واکســن کرونا موجب ســادهانگاری در مورد بیماری کرونا نشود ،به نظر
میرسد که میتوان به زندگی در شرایط عادی فکر کرد اما باید یک نکته مهم را در
نظر گرفت .بسیاری از مردم به دلیل آنکه دوره کرونا طوالنی شده است ،حوصله و صبر
خود را از دست دادهاند و این اتفاق میتواند عواقب جبرانناپذیری را برجای بگذارد.
در این مدت شاهد بودم که برخی اعالم میکردند جشن پایان کرونا را در  2هفته آینده
برگزار خواهیم کرد .چنین تحلیلهایی نشان از سادهانگاری ویروس کرونا دارد ،نباید
کرونا را دســت کم گرفت .واقعیت این است که برای رسیدن به پوشش 75درصدی
واکسیناسیون یعنی افرادی که 2دوز واکسن را تزریق کرده باشند ،حداقل تا زمستان
جاری زمان الزم است .فارغ از این بحث ،اگر بخواهیم بر تجربه کشورهای دیگر تکیه
کنیم ،باید بگوییم که برخی از کشورهای اروپای غربی که پوشش واکسیناسیونشان
به 80درصد رسیده اســت ،در برابر طغیانهای بیماری کرونا باز هم نیاز به رعایت
پروتکلها پیدا کردهاند .براساس آمار منتشرشده جهانی 6.54 ،میلیارد دوز واکسن
در سطح جهان تزریق شده اســت و روزانه  23.41میلیون دوز تزریق میشود .تنها
 2.5درصد از شهروندان از کشورهای کمدرآمد دســتکم یک دوز واکسن دریافت
کردهاند .دستکم 17کشور در جهان توانستهاند نرخ واکسیناسیونشان را به باالی
70درصد برسانند .بنابراین ما با عادی سازی روابط و کار مردم مشکلی نداریم و باید
شرایط را برای بازگشت به زندگی عادی تسهیل کنیم اما یک نکته خیلی مهم در این
زمینه وجود دارد و مردم نباید تا رسیدن به آن هدف نهایی  -واکسیناسیون کامل و
کنترل ویروس -کرونا را دستکم بگیرند .ما باید در کنار کرونا زندگی کنیم .نکته مهم
این است که با توجه به شناخت علم پزشکی از این ویروس و تزریق واکسن ،خیال ما
نسبت به کرونا راحتتر است .ما فراموش نکردهایم که در ماههای اول شیوع کرونا ،هر
هفته خبری در رابطه با فوت کادر درمان منتشر میشد .اما از زمانی که واکسیناسیون
کادر درمان به طور کامل انجام شد ،میزان مرگومیر نزدیک به صفر شده است .این
اتفاق نشان میدهد که اگر همین وضعیت در جامعه بسط پیدا کند ،امکان بازگشت
به زندگی عادی قوت میگیرد .باید واکسنگریزی را تقبیح کرد و به مردم آموزش داد
که پس از دریافت واکسن در مکانهایی که الزم است ،پروتکلها را رعایت کنند .ما
امید داریم که امکان دستیافتن به شرایط عادی زندگی ایجاد شود اما این خواسته به
متغیرهای مختلفی مانند شیوع سویههای جدید ،آنفلوآنزا و میزان رعایت پروتکلها
از جانب مردم بستگی دارد.

عكس :همشهری /حامد خورشیدی

ویروس کرونــا از خانواده  RNAويروسهاســت .هرچه توســعه اپيدمولوژي و
پاندميكشدن اين ويروس بیشتر كنترل شود ،قدرت آن كاهش پيدا خواهد كرد.
درمقابل هرچه اپيدمي بيشتر شود ،توانمندي اين ويروس براي ايجاد سويههاي
جديد افزايش پيدا خواهدكرد .وقتي سويههاي جديد ايجاد شود مشخص نخواهد
بود كه آيا اين سويههاي جديد خوشفرمتر يا بدفرمترند.
براساس مطالعاتی که پس از تزریق واکسن انجام شد ،محققان متوجه شدند که افراد
پس از دریافت دوز دوم در یک محدوده زمانی آنتیبادی بسیاری باالیی دارند و بعد
ی روند رو به کاهش را پیش میگیرد و بنابراین محققان متوجه شدند که این
آنتیباد 
حفاظت ایمنی یک حفاظت پایدار نیست .زمانی که چنین حالتی ایجاد شود ،افراد
حتما به دوز سوم یا همان دوز بوستر نیاز دارند .در همین راستا ما شاهد بودیم که کادر
درمان بهعنوان اولین گروه کاندید برای دوز سوم در ایران مدنظر قرار گرفتهاند .در حال
حاضر آنچه در مورد سیاست واکسیناسیون مطرح میشود ،مربوط به تأمین واکسن
و تشویق مردم به تزریق واکسن است .تحقیقات نشان داده است که دریافتکنندگان
واکسن در برابر کرونا مقاومترند .عفونت کرونا در این افراد کاهش پیدا میکند و به
دلیل آنکه سیستم لنفاوی افراد واکسینهشده با ویروس آشنا شده است ،اگر دوباره
در برابر ویروس قرار بگیرند ،دســتگاه تنفسی فوقانی بیشتر درگیر میشود و مرگ
کمتری اتفاق میافتد .به همین دلیل تمام افراد باید دریافت واکسن را در برنامه خود
قرار دهند .در این میان نباید فراموش کرد که افراد پس از دریافت واکسن نیاز به یک
فاصله زمانی برای ایجاد محافظت ایمنی کامل دارند و مردم نباید فکر کنند که پس از
دریافت واکسن میتوانند رعایت پروتکلها را از زندگی خود حذف کنند .با توجه به
روند واکسیناسیون اگر نزدیک به 80درصد جامعه هر 2دوز واکسن خود را دریافت
کنند ،میتوان آمار مرگومیر و همچنین آمار ابتال به نوع شدید بیماری کرونا را کاهش
داد .زمانی که چنین اتفاقی در جامعه بیفتد ،زمینه برای فعالیتهای عادی زندگی
روزمره ،بیشتر و امیدواری برای بازگشت به زندگی عادی پر رنگتر میشود .اما تمام
این خواستهها به شرطی محقق میشود که مردم همچنان پروتکلها را رعایت کنند؛
چون واکسیناسیون یک واکسیناسیون دائمی نیست و تنها برای مردم در برابر ویروس
ایمنی ایجاد میشود .برخی از مردم این سؤال را مطرح میکنند که آیا پس از دریافت
 2دوز واکسن نیازی به رعایت پروتکلها وجود دارد؟ پاسخ این سؤال مشخص است،
تمام مردم همچنان باید پروتکلها را رعایت کنند تا خود را از ابتالی دوباره دور نگه
دارند .بازگشت به زندگی عادی به زودی ممکن نیست.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی

آيا دريافت  2دوز واكسن شرايط الزم براي پايان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم میكند؟

زمان خوبي براي
عاديانگاري نيست

مسئوالن دانشگاههاي علومپزشكي كشور و ستاد ملي كرونا ،پزشكان ،كارشناسان
حوزه سالمت ،روانشناسان و جامعهشناسان هنوز شرايط جامعه را با وجود دريافت دوز
دوم پاياني براي كنارگذاشتن شيوهنامههاي بهداشتي كرونا مناسب نميدانند
تزريق بيش از 45ميليون دوز واكسن كرونا و اخبار بازگشايي مدارس موجب شد تا بسياري از ادارات ،سازمانها،
خديجه نوروزي-نورا عباسی
ارگانها و حتي شركتهاي خصوصي پايان دوركاري را اعالم كنند و با  70تا 100درصد ظرفيت خود فعاليتها را
روزنامهنگار
از سر بگيرند .در واقع تصور آحاد جامعه بر اين است كه با دريافت دوز دوم واكسن ،تا حدي ايمني نسبي ايجاد
شده و ميتوان مانند بسياري از كشورها به شرايط عادي زندگي بازگشت؛ غافل از اينكه كرونا مرموزتر از اين حرفاست و با تغيير چهره بهراحتي ميدان را
رها نميكند و آمار و ارقام اين چند روز بازهم خبر از افزايش آمار مرگوميرها ميدهد .حال اين سؤال مطرح است كه آيا واقعا دريافت 2دوز واكسن شرايط
الزم براي پايان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم ميكند يا تصوري خوشبينانه است ،آنهم در شرايطي كه بيماريابي كمرنگ شده و موارد ابتال
در واكسن زدهها باالتر رفته است .برخي مسئوالن دانشگاههاي علومپزشكي كشور و ستاد ملي كرونا ،پزشكان ،كارشناسان حوزه سالمت ،روانشناسان
و جامعهشناسان در گفتوگو با همشهري به اين سؤال پاسخ مي دهند.

خيال آسوده؛
هنوز نه
دکتر پرویز یزدانپناه

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

شروع واكسيناسيون در كشور و سرعتگرفتن روند آن موجب شد تا ميزان
اضطراب و تنشهاي روانيای كه نســبت به بيماري كرونا و سرعت انتقال و
مرگومير باالي آن وجود داشت تا حد زيادي كاهش پيدا كند.
البته واكسيناســيون يك عامل منفي هم با خود ايجاد كرد كه موجب شد تا
مردم با اين تصور كه با تزريق 2دوز ايمن شدهاند ماسك خود را كنار بگذارند و
با خيال راحت با زيرپاگذاشتن پروتكلها دچار آسيب شوند و سالمتي سايرین
را نيز به مخاطره بيندازند .يكي از شروط اساســي براي بازگشت به زندگي
عادي و پايان دوركاري اين اســت كه 70درصد مردم واكسينه شوند و كمي
زمان بگذرد تا ببينيم ميزان مرگومير چقدر كاهش پيدا ميكند.
وقتي كه شرايط ثابت و پايدار شــد ميتوان به پايان دوركاري اميدوار شد.
بدون درنظرگرفتن جهشهــای ویروس ،با تزریق دوز اول واکســن ایمنی
نسبیای در حدود  40تا 50درصد ایجاد میشود ،اما برای ایجاد ایمنی کامل
حداقل باید 2هفته از تزریق دوز دوم واکســنها گذشته باشد تا ایمنی بدن
بتواند کامل شود .بنابراین تزریق هر دو دوز واکسن الزم است ،درحاليكه هنوز
بسياري از مردم دوز دوم را تزريق نكردهاند و فاصله زماني ايجادشده اثر تزريق
اول را نيز از بين برده است .از همين روست كه براي رسيدن به شرايط پايدار
همراهي همه مردم الزم است.

چرخه انتقال ويروس
هنوز متوقف نيست
دكتر آرش رمضاني

پزشك ،متخصص طب پيشگيري و دكتراي تخصصي روانشناسي باليني

زماني كه واكسيناسيون در هر بيماري عفوني تا حدي رسيد كه چرخه انتقال
ويروس متوقف شد مســلما ما ديگر اپيدمي نداريم .اما هنوز پايان كار نيست
و نباید فریب میزان واکسیناسیون و واردات واکسن را خورد؛ چراکه کرونا در
حال تغییر چهره اســت و همزمان با واکسیناسیون خودش را تقویت میکند.
در شرايط فعلي بايد با دريافت 2دوز ســطح ايمني جامعه را به حد قابلقبولي
برساند تا مردم كمكم ماسكها را كنار بگذارند .البته بايد پزشكان و پرستاران
كه با بيماران به شكل مستقيم در ارتباطند دوز سوم را هم دريافت كنند .ولي
براي عموم مردم زدن دوز سوم نيازي نيست .بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه
هيچكدوام از واكسن ها ايمني 100درصدي ايجاد نميكند و خيلي از كساني
كه واكســن زدهاند كروناي دلتا را نيز گرفتهاند .البته بعد از پايان چرخه توقف
به احتمال زياد شــاهد تغيير الگوي رفتاري در جامعه خواهيم بود چراكه ما
دو دورهاي (قبل از كرونا و بعد از كرونا) را پشت سر گذاشتهايم كه از نظر علم
پزشكي با هم متضاد است و  2رفتار متضاد موجب ميشود تا در دوره سوم يعني
پساكرونا ما شاهد رفتارهاي تازه اي از سوي مردم باشيم .وقتي ما به يكسري
رفتارهاي مكرر از نظر روانشناسي ادامه ميدهيم  6هفته تا  6ماه طول ميكشد
تا اين رفتار در ما نهادينه شود .با توجه به اينكه دوران پاندمي كوويد 19-بيش
از دو سال طول كشيده خيلي از رفتارها در ما به ثبات رسيدهاند.

قطعا در آيندهاي نزديك كرونا نيز مانند بسياري از اپيدميهايي كه در طول
تاريخ وجود داشته به اتمام ميرسد اما نميتوان زمان مشخص و دقيقي براي آن
متصور شد و تا آن زمان بايد مراعاتهاي الزم را درخصوص رعايت پروتكلهاي
بهداشتي انجام داد .اما سياســتگذاريها درخصوص كنترل بيماري ممكن
است در هر دوره از اپيدمي بر مبناي شــرايط حاكم ،متفاوت باشد و دولتها
و ملتها مجبورند خود را با اين شرايط وفق دهند .اكنون هم شرايط با وجود
واكسيناسيون و دريافت 2دوز هنوز به درجه ثبات نرسيده و جامعه نميتواند
با ناديدهگرفتن اين موضوع به زندگي عادي قبل از كرونا بازگردد .وقتي ميزان
واكسيناســيون از درصدي باالتر ميرود ميزان انتقال كاهــش مييابد و با
محدودشدن زمينههاي انتقال و كنترل بيماري ميتوان به بازگشت به شرايط
عادي فكر كرد.
البته بازگشت به زندگي عادي به اين معنا نيست كه پروتكلهاي بهداشتي را
از زندگي روزمره خود حذف كنيم .قطعا چه كرونا باشد چه نباشد بايد تا حد
امكان پروتكلهاي بهداشتي را رعايت كنيم .در دوران كرونا ياد گرفتيم وقتي
دچار بيماري ويروسي هستيم خود را تا بهبود كامل ،قرنطينه كنيم و اين رفتار
در پساكرونا هم قطعا بايد وجود داشته باشــد .روبوسينكردن و دستندادن
در ديدوبازديدهاي روزانه ،شستوشوي دستها و رعايت بهداشت شخصي
از عادتهايي اســت كه براي جلوگيري از انتقال بيماري بهويژه بيماريهاي
ويروسي بايد براي هميشه در ما نهادينه شود .شــرايطي كه االن ،بهويژه در
فصل ســرما در پيش داريم در صورت رهاشــدگي كنترلها از سوي مردم و
سياستگذاران قطعا پيك ششم را رقم ميزند.

شروط
پس از واکسن
علیرضا شریفییزدی

جامعهشناس

در هفتههای اخیر با توجه به روند واکسیناسیون این نگاه ایجاد شده است که در
کوتاهترین زمان میتوان به زندگی عادی بازگشت .این امید خوب است اما باید
بدانیم که برای رسیدن به این نقطه هنوز زود است .اینکه برخی گمان کنند به
شکل 100درصد میتوان به شرایط عادی بازگشت ،پاسخ خیر است .اگر درصد
باالیی از جمعیت هدف ما واکسن تزریق کنند ،چرخه منحوس بیماری خواهد
شکست و به زندگی عادی نزدیکتر میشویم چراکه شاهد هستیم بسیاری از
کشورهای جهان پس از تزریق واکسن به شرایط باثباتی دست یافتهاند.
براساس گفته مسئوالن مهمترین اصل این است که ما به ایمنی جمعی برسیم
و برای تحقق این خواســته باید بیش از ۷۵درصد جمعیت را واکسینه کنیم.
طبق پیشبینیهای انجامشده و با سرعت واکسیناسیونی که در چند ماه اخیر
انجام میشود ،امیدواریم تا اوایل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشش واکسیناسیون
۷۵درصدی در جامعه برسیم .چرخه برگشت به زندگی عادی به این معنا نیست
که پروتکلها رعایت نشوند ،مردم باید واکسن تزریق کرده و پروتکلها را رعایت
کنند و تا حد امکان مراقب باشند که کارهایی با احتمال ابتال به کرونا را انجام
ندهند .شاهدیم که کشورهایی با جمعیت باالی واکسیناسینهشده ،توانستهاند
به شرایط زندگی عادی نزدیکتر شــوند .هر چند موجهای مختلف کرونا این
ثبات ایجادشده در برخی از کشــورها را برهم میزند اما واکسیناسیون اجازه
بازگشت به شرایط بحرانی کرونا را نمیدهد .این روند واکسیناسیون به جامعه
اجازه میدهد تا هر لحظه فاصله خود را با زندگی عادی کم کند .به عبارت دیگر
تجربه کشورهای دیگر نشــان میدهد که ما هم میتوانیم بازگشت به زندگی
عادی را به شــرط رعایت پروتکلها و تزریق واکسن تصور کنیم .در این میان
نباید فراموش کرد که برخی افراد که اعتقادی به واکســن و رعایت پروتکلها
نداشتند ،ممکن است در این شــرایط رفتارهای تندتری از خود نشان دهند و
حتی دیگران را به برداشتن ماسک و کاهش رعایت پروتکلها دعوت کنند؛ به
عبارت دیگر این افراد به مردمی که واکســن زدهاند بگویند که پس از دریافت
 2دوز واکســن ،دیگری نیازی به رعایت پروتکلها نیســت .چنین رفتارهای
نادرستی میتواند جامعه ما را با چالش جدی در حوزه مقابله با کرونا مواجه کند،
بنابراین باید مراقب چنین واکنشهایی بود و با فرهنگســازی مانع تسلط این
تفکر در میان جامعه شویم .در این شرایط دولت باید وارد عمل شود و با ایجاد
محدودیتهایی خطر چنین تفکراتی را از جامعه دور کند .فردی که واکســن
دریافت نمیکند باید از خدمات اجتماعی محروم شود تا حق بازگشت به زندگی
عادی از مردم سلب نشود و دســتیافتن به این خواسته به یک آرزوی محال
تبدیل نشــود .درنهایت باید گفت که جامعه ما ،برای نزدیکشدن به شرایط
عادی حداقل  6ماه زمان نیاز دارد .با وجود آنکه از روزهای بحرانی پیک پنجم
عبور کردهایم ،شاهد هستیم که هنوز کرونا ،جانهای بسیاری را به کام مرگ
میکشاند .در این شرایط اجرای دستورالعملهایی برای بازگشایی مدارس و
حضور کارمندان در ادارات با رعایت پروتکلها میتواند در یک روند منطقی ،ما
را به شرایط عادی نزدیک و خطر موج ششم را دور کند.
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چالشهاي پساعالمگيري

آيا بازگشت به زندگي عادي پس از پايان كرونا يا كاهش خطر ويروس ،يك
مشكل جهاني است؟

زندگي در هلند نسبتا
عادي ميشود

واكسيناسيون گسترده؛
ناجي دانمارك

دولت دانمارك با اعالم اينكــه كوويد19-ديگر
بيماريای نيســت كه جامعه را با تهديد جدي
مواجه سازد ،تمامي محدوديتهاي مرتبط با كرونا
را از10سپتامبر 2021لغو كرد .دانماركيها اكنون
ميتوانند بدون نشان دادن گذرنامه كوويد وارد
كافهها و رستورانها شوند ،از وسايل حملونقل
عمومي بدون اجبار به پوشيدن ماسك استفاده
كنندو در گروههايي بزرگ با يكديگر معاشــرت
كنند؛ اين يعني زندگي در دانمارك عمال به زمان
پيش از كرونا بازگشته است .موفقيت دانمارك
تا حدود زيادي مديون واكسيناســيون گسترده
در اين كشور اســت .تا 13سپتامبر 2021بيش
از 74درصد از جمعيت اين كشور كامال در برابر
كوويد19-واكسينه شدند .نرخ سرايت بيماري
در اين كشور بهگفته وزير بهداشت دانمارك 0.7
است و اين به معني كاهش سرعت همهگيري در
اين كشور است .با وجود اين ماگنوس هانيكه ،وزير
بهداشت دانمارك زماني كه دولت خبر برداشتن
محدوديتها را اعالم كرد ،واكنشي از سر نگراني
نشان داد و گفت :اگرچه درحال حاضر موقعيت
مناسبی داريماما بهطور كامل از همهگيري خارج
نشدهايم و درصورتي كه همهگيري بار ديگر جامعه
را تهديد كند،دولت در نشان دادن واكنش سريع
ترديد نخواهد كرد.

بريتانيا؛ در برزخ
عاديسازي

زندگي در بريتانيا چندماهي است كه به وضعيت
عادي خود بازگشته اســت .اجراي فاصلهگذاري
اجتماعي بهصورت عمومي اجباري نيســت اما
در اماكني مانند بيمارســتانها رعايت ميشود.
استفاده از ماسك بهصورت قانوني اجباري نيست
اما دولت از مــردم انتظار دارد و بــه آنها توصيه
ميكند در اماكن شلوغ از ماسك استفاده كنند.
در تعداد محدودي از فروشــگاهها و سامانههاي
حملونقل عمومي اســتفاده از ماسك همچنان
اجباري است و افراد دوركار بايد بهتدريج به محل
كار خود بازگردند .دولــت بريتانيا محدوديتها
را با مهار شــيوع ســويه دلتا و افزايش سرعت
واكسيناســيون عمومي بهتدريج كاهش داد اما
اكنون براي ماههاي سرد پاييز و زمستان دو برنامه
پيشبيني كرده است كه درصورت افزايش ابتال به
بيماري ،به سرعت آنها را به اجرا خواهد گذاشت.
بازگشت محدوديتها ،الزام به استفاده از گذرنامه
واكسن و بازگشت دوركاري ،ازجمله تمهيداتي
است كه درصورت افزايش ابتال در بريتانيا به اجرا
گذاشته خواهد شد.

نروژ ،مثل گذشته
زندگي كنيم

اين كشــور به همراه تعدادي ديگر از كشورهاي
اروپايــي ازجملــه بريتانيــا و دانمــارك ،با لغو
محدوديتهاي كرونايي از اواخرماهسپتامبر زندگي
شهروندان خود را به وضعيت عادي بازگرداند .ارنا
سولبرگ نخست وزیر نروژ ،روز 24سپتامبر اعالم
كرد زمان آن رسيده تا به زندگي عادي بازگرديم،
اكنون ميتوانيم مثل گذشته زندگي كنيم .به اين
ترتيب تمامي شكلهاي فاصلهگذاري اجتماعي در
اين كشور حذف شد تا مراكز عمومي ،ورزشگاهها
و مراكز فرهنگي بتوانند بــا تمامي ظرفيت خود
فعاليت را از ســر بگيرند .همچنين رســتورانها
مجوز پركردن تمامي صندليهاي خود را بهدست
آوردند و كافهها بازگشايي شدند .اين مرحله آخر
از 4مرحله طرح لغــو محدوديتهاي اجتماعي و
اقتصادي در نروژ بود كه اجراي آن بارها به تأخير
افتاده بود .مانند ديگر كشورهاي اروپايي ،باال بودن
نرخ واكسيناسيون جرأت حذف محدوديتها را به
دولت نروژ داد .با اينهمه نخستوزير نروژ هشدار
داده است افرادي كه بيمار ميشوند يا با افراد بيمار
تماس دارنــد همچنان بايد مقــررات قرنطينه را
رعايت كنند و افــرادي كه واكســن نزدهاند بايد
سريعتر واكسينه شوند.

دولــت اين كشــور بــا اتــكا به نــرخ باالي
واكسيناسيون ،از اواخرماهسپتامبر بسياري
از محدوديتهاي كرونايي را برداشت اما اين
به آن معني نيست كه زندگي هلنديها كامال
شــبيه به دوران پيش از كرونا خواهد شــد.
25سپتامبر 2021فاصلهگذاري اجتماعي و
اجبار به پوشيدن ماسك در فضاهاي عمومي
در هلند لغو شد و كافهها و رستورانها اجازه
داشتند با حداكثر ظرفيت ،پذيراي مشتريان
شــوند .نزديك به 13ميليون نفر از جمعيت
هلند دســتكم يك دز واكسن كرونا دريافت
كردهاند و بيش از 11ميليون نفر بهطور كامل
واكســينه شــدهاند .باوجود این هنوز آزادي
كامل در هلند برقرار نشــده است و دولت اين
كشور براي تردد به اماكن عمومي كه الزام به
رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در آن برداشته
شدهاســت،از شــهروندان مجوز تردد كرونا
دريافــت خواهد كرد؛ سياســتي كه عالوه بر
كاهش احتمال شــيوع دوباره بيماري ،امكان
فعاليت اماكــن عمومي بــا حداكثر ظرفيت
و امكان بــاز باقيماندن اين مراكــز را فراهم
ميكند .هر هلندي 13سال به باال براي حضور
در رستوران،كافه،نمايشگاهها ،فستيوالها يا
كنسرتها بايد مجوز كرونا ارائه دهد .اين مجوز
شامل گواهينامه واكسيناسيون يا پاسخ منفي
تست كروناست.

مسير
بازگشت به گذشته
كشورهاي ديگر در چه شرايطي به زندگي عادي بازگشتهاند

تقال براي بازگشــت به زندگي
ينژاد
سميرا مصطف 
عادي ازهمان لحظهرسميشدن
روزنامهنگار
خبر آغاز همهگيري كوويد19-
در جهان آغاز شد؛ ابتدا با انكار و ناديدهگرفتن واقعيت ،سپس با
پذيرش تدريجي و تن دادن به محدوديتها و در نهايت با استقبال
از واكسيناسيون عمومي .دولتها و شهروندان كشورهاي مختلف
جهان به شيوههاي مختلف اين مراحل را پشت سر گذاشتند و
امروز جهان در جايگاهي ايستاده كه بيش از 48درصد از جمعيت
آن دوز اول واكســن ،بيش از 36درصد از جمعيت آن هر دو دوز
واكسن و 0.5درصد از جمعيت آن دوز سوم واكسن خود را دريافت
كردهاند .از نظر آمار باالي واكسيناســيون (دوز اول) كشورهاي
امارات ،پرتغال ،كوبا ،مالت ،شيلي ،قطر ،سنگاپور،كامبوج،اسپانيا
و اوروگوئه 10كشور برتر جهان به شــمار ميروند اما از نظر آمار
باالي واكسيناسيون كامل (هردو دوز) كشورهاي امارات،پرتغال،
سنگاپور ،مالت ،قطر ،اسپانيا ،ايسلند ،شيلي ،دانمارك،ايرلند،
بلژيك و كانادا برترينهاي جهان محسوب ميشوند .بيشترين
تعداد دوز سوم واكسن هم در كشورهاي شيلي ،اوروگوئه ،ايسلند،
تركيه ،مجارستان و چند كشور ديگر تزريق شده است .در چنين

شــرايطي انتظار ميرود دولت كشــورهايي كه از ميزان باالي
واكسيناسيون برخوردارند ،زندگي را به وضعيت عادي و پيش از
همهگيري بازگردانند .متخصصان مشهور در حوزه سالمت ،مانند
كريس بيرر ،آسيبشناس دانشــگاه جانز هاپكينز اصليترين
مسير بازگشت به زندگي عادي را باالرفتن نرخ واكسيناسيون در
جهان ميدانند .بيرر معتقد است درصورتي كه تمامي كشورهاي
جهان نرخ واكسيناسيون خود را به باالي 85تا 90درصد برسانند،
بازگشت به گذشته امكانپذير خواهد شد .برهمين اساس زندگي
در كشورهاي متعددي در جهان ازجمله بيشتر كشورهاي اروپايي
به وضعيت نسبتا عادي بازگشته استاما صرف واكسيناسيون باال
دليل عاديسازي روند زندگي نبوده است .كشورهايي هستند
كه بهدليل نياز عاجل به مهار بحران اقتصادي ناشي از هم هگيري،
زندگي را به وضعيت عادي بازگرداندهاند تا بتوانند اقتصاد خود را
نجات دهند .درواقع در تعدادي از كشورها مانند تايلند هزينه ادامه
محدوديتهاي اجتماعي و اقتصادي بسيار باالتر از فوايد آن بوده
است .كمتر از چندماه به 2ساله شدن همهگيري كرونا باقي مانده
و روند برداشته شدن محدوديتهاي كرونايي در جهان درحال
سرعت گرفتن است.

سوئد؛ پيشگام
در بازگشت

تا پايانماهسپتامبر زندگي در سوئد به حالت
عادي بازگشت .دولت ســوئد از 29سپتامبر
محدوديتهــاي كرونايــي را در كشــور لغو
كرد و مجوز تــردد به بيشــتر اماكن عمومي
ازجمله رستورانها ،سالنهاي تئاتر و سينما
و ورزشــگاهها را صادر كرد .دولت اين كشور
از اوايل تابســتان بــا اتكا بر واكسيناســيون
گســترده بخشــي از محدوديتهــا را لغــو
كرده بود و از آخر ســپتامبر محدوديتهاي
بيشتري برداشــته شــدند تا زندگي بيش از
هميشه به روال ســابق خود بازگردد .اگرچه
شيوع ســويه دلتا در هفتههاي اول ماه اكتبر
با برداشته شــدن محدوديتها رو به افزايش
گذاشت اما آمار مرگومير به لطف نرخ باالي
واكسيناســيون كامل در اين كشــور ،بسيار
پايين است .سوئد از ابتداي همهگيري مستقل
از تمامي ديگر كشــورهاي اروپايي عمل كرد
و پايبندي چنداني به تعطيلي كســبوكارها
و محدوديتها نداشــت امــا محدوديتهاي
شــديدي براي حضور در محــل كار و تجمع
در اماكن عمومي به اجرا گذاشــت كه اكنون
تمامي اين محدوديتها برداشــته شــدهاند.
بــاالي 70درصد جمعيــت در اين كشــور
بهصورت كامل واكسينه شدهاند.

تايلند و آفريقايجنوبي ؛
بازگشت به گذشته بدون ايمني

روند واكسيناســيون در تايلند و آفريقايجنوبي بسيار كند اســت ،از اينرو بازگشت زندگي به
وضعيت عادي متكي به آمار باالي واكسيناســيون و ايجاد ايمني جمعي نبوده است .البته برنامه
عاديسازي زندگي در تايلند شامل حال شهروندان تايلندي نشده است و مخصوص توريستهاي
اين كشور است .به اين ترتيب كه با وجود باال بودن آمار ابتال در تايلند ،دولت اين كشور تصميم دارد
تاماهنوامبر 2021بانكوك و چند شهر ديگر را كه از مقاصد محبوب توريستي به شمار ميروند به
روي توريستها باز كند تا بتواند اقتصاد و صنعت توريسم خود را نجات دهد .براساس برنامه جديد
دولت ،توريستهايي كه كامل واكسينه شدهاند و تست كرونا دادهاند ميتوانند به پايتخت(بانكوك)
و شهرهاي هوآهين ،پاتايا و چيانگميوارد شوند .جزيره پوكت هم از اول جوالي 2021به روي
توريســتهايي كه كامل واكسينه شدهاند باز شــده اســت .دولت آفريقاي جنوبي هم بهتدريج
اقداماتي را در راستاي عاديسازي زندگي آغاز كرده است .ممنوعيت تردد شبانه در اين كشور به
11شب تا 4صبح كاهش پيدا كرده است و تعداد افرادي كه ميتوانند در فضاي سرپوشيده و سر
باز در كنار يكديگر تجمع كنند بهترتيب به 250تا 500نفر رســيده است .كاهش محدوديتها و
عاديترشدن روند زندگي در اين كشور از آن جهت پراهميت است كه آفريقاي جنوبي بيشتر مدت
زمان همهگيري را با رعايت مقررات بهشدت سختگيرانه فاصلهگذاري اجتماعي ،ممنوعيت تمامي
تجمعها به جز مراسم ختم و اجراي ديگر مقررات سختگيرانه پشت سر گذاشت و اكنون در شرايطي
كه هنوز موج سوم همهگيري در اين كشور به پايان نرسيده است و روند واكسيناسيون به كندي
پيش ميرود،دولت تنها به اين دليل كه واكسن كافي براي واكسيناسيون تمامي افراد بزرگسال
در آفريقاي جنوبي را دارد ،تصميم به لغو محدوديتها و عاديسازي روند زندگي گرفته است.

همهگيريشناسان مدتهاست كه گزينه
هدا عربشاهي
محوشدن كامل ويروس كرونا يا ريشهكني
روزنامهنگار
قطعي آن را از چشــمانداز آينده جهان
حذف كردهاند و به اين نتيجه رســيدهاند كه اين ويروس در اثر ايمني گلهاي
ناشياز واكسيناسيون عمومي جامعه جهاني درنهايت ميتواند به حالت پايدار
بوميشدن (اندميك) برسد و همانند ويروس سرماخوردگي بين مردم به بقا ادامه
دهد .بوميشدن و ايجاد سطح خفيف كوويد19-به اين معني است كه اين بيماري
ميتواند از وضعيت عالمگيري خارج شود و مردم به زندگي عادي بازگردند؛ اتفاقي
كه بنابر پيشبيني آلبرت بورال ،مديرعامل شركت داروسازي فايزر ميتواند تا
پايان سال  2022و بهگفته پروفسور ژانفرانسوا دلفرايسي ،مشاور دولت فرانسه
تاسال 2022يا حتي 2023رخ دهد .اما بازگشتن به زندگي عادي با چه چالشهايي
همراه خواهد بود و جوامع بشر با چه تغييراتي مواجه خواهند شد؟

گزارش سازمان جهاني بهداشت نشان ميدهد كه تا پايانماه سپتامبر حدود 6.5ميليارد
دوز واكســن ضدكوويد در سراسر جهان تزريق شــده و تقريبا يكسوم جمعيت كل
دنيا بهطور كامل واكسين ه شــدهاند .باوجوداين ،نابرابري واكسن همچنان ادامه دارد
بهطوريكه كشورهاي با درآمد باال و متوسط 75درصد از كل واكسنهاي توليدشده
را اســتفاده كردهاند و فقط كمتر از نيمي از يكدرصد دوزها به كشورهاي كمدرآمد
رسيده است ،برايمثال ،در آفريقا كمتر از 5درصد مردم بهطوركامل واكسينه شدهاند.
ايندرحالياست كه هدف سازمان جهاني بهداشت براي رسيدن به وضعيت بوميشدن
و بازگشت به زندگي عادي ،واكسينهشدن 40درصد از مردم دنيا تا پايان سال 2021و
70درصد جمعيت جهان تا نيمهنخست سال 2022است.
چالشهاي پساعالمگيري

بههررو ،با اين چشــمانداز اميدبخش كه تا پايان ســال 2022جهان ميتواند به روال
عادي خودش بازگردد ،اين سؤال مطرح ميشود كه اين عالمگيري چگونه جوامع ما را
دگرگون ميكند؟ براي پاسخ به اين پرسش ،طبيعي است كه فكر كنيم هيچ جامعهاي
از گزند آسيبهاي عالمگيري كوويد19-در امان باقي نخواهد ماند .باوجوداين ،نگاهي
سريع به عالمگيريهاي قرنبيستم نشان ميدهد كه ايندست پيشبينيهاي منفي
اغلب بســيار اغراقآميز اســت .هرچند عالمگيريهاي قبلي به تغيير در معماري و
شهرسازي و افزايش سالمت عمومي منجر شد اما تأثيرات رواني و اجتماعي آنفلوآنزاي
اسپانيايي كه بهعنوان بدترين عالمگيري قرن بيستم شناخته ميشود ،بعدها كمتر از
آنچه پيشبيني ميشد به شكل جدي درآمد .زيگموند فرويد ،روانشناس اتريشي ،از
آنفلوآنزاي اسپانيايي با اصطالح «موضوع فرعي» ( )Nebenschauplatzياد ميكند؛
يعني اتفاقي حاشيهاي كه در زندگياش رخ داده بود .بيشتر مردم جهان ،عالمگيريهاي
بعد از آنفلوآنزاي اسپانيايي را كه در سالهاي 1968 ،1957و حتي 2009رخ دادند ،به
ياد نميآورند .همچنين نتايج پژوهش اخير نشان ميدهد كه باوجود آسيبهاي جدي
رواني كنوني ،با روند روبهرشد واكسيناسيون بسياري از اين آسيبها كاهش يافته است.
مجله  Greater Goodزيرنظر دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با انجام گفتوگوهايي با
دانشمندان و آيندهپژوهان اثرات مثبت و منفي تغييرات اجتماعي و روانشناختي را كه
ممكن است پساز عالمگيري رخ دهد ،بررسي كرده و به فرصتهاي مثبت و خطرات
پيشرو در دوران پساكوويد رسيده است.
فرصتهاي مثبت

اتحاد و همبستگي :بيشتر كارشناسان در اين مطالعه پيشبيني كردهاند كه مبارزات و
تجربيات مشتركي كه ما بهدليل عالمگيري با آنها روبهرو هستيم ميتواند همبستگي
را تقويت و ما را هم در جوامع و هم در ســطح جهاني به يكديگر نزديك كند و فرصتي
باشــد تا بيشــتر از قبل به حمايت و كمك به يكديگر متعهد بمانيم .مونيكا آردلت،
جامعهشناس دانشگاه فلوريدا ،به اين احتمال اشاره ميكند كه «متوجه ميشويم كه
اين نوع رويدادهاي جهاني فقط درصورتي حل ميشوند كه ما بهعنوان يك جامعه جهاني
كنار هم كار كنيم .هويتهاي اجتماعي -ازجمله عضويت در گروهها يا اتحادهايي كه در
واكنش به رويدادهاي مهمي چون عالمگيريها يا بالياي طبيعي شكل ميگيرند -در
تقويت اقدامات جمعي نقش مهمي ايفا ميكنند .تجربه مشترك عالمگيري ميتواند
به پرورش يك هويت جهاني و فراگير كمك كند و همبستگي بينالمللي را ارتقا دهد».
تغييرات ساختاري و سياسي

عالمگيري از آغاز شيوع كوويد19-تاكنون نابرابريها و بيعدالتيهاي بسياري را هم
در سطح اقتصادي و هم در سطح سياسي فاش كرده است .آناند منون ،عضو انستيتوي
سلطنتي بريتانيا در امور بينالملل ميگويد« :اين عالمگيري ممكن است به افزايش
آگاهي نسبت به نابرابري اقتصادي در كشورهاي مختلف منجر شود و اين مسئله ميتواند
به توجه عمومي و سياسي بيشتر به نابرابري بينجامد» .آيسه اوسكو ،روانشناس فرهنگي
از دانشگاه كنت انگلستان در اينخصوص ميگويد« :آگاهي از اين نابرابري ما را ترغيب
ميكند تا مبارزه قويتري را دربرابر توزيع ناعادالنه منابع و حقوق نهفقط در محل زندگي
خودمان كه بسيار بيشتر در سطح جهاني آغاز كنيم».
تجديد روابط اجتماعي

شايعترين نتيجه مثبت بازگشت به زندگي عادي پساعالمگيري اين است كه ميتوانيم
شاهد افزايش آگاهي درباره اهميت ارتباطات اجتماعي باشيم .اين عالمگيري توانايي
ما را در برقراري ارتباط رودررو با دوســتان و خانواده محدود كرد و نشان داد بعضي از
اعضاي خانواده و همسايگان ما چقدر آسيبپذير هستند .داچر كلتنر ،استاد دانشگاه
كاليفرنيا در بركلي ميگويد« :عالمگيري ممكن است به ما بياموزد كه بهترين روابط ما
س هستند و درنتيجه ،قدر و ارزش اين روابط در جهان پساعالمگيري بسيار
چقدر مقد 
بيشتر خواهد شد» .داگالس كنريك ،رئيس سابق انجمن تكامل و رفتار انساني آمريكا
هم با پيشبيني اينكه «روابط خانوادگي مستحكمتر ،مثبتترين نتيجه اين عالمگيري
خواهد بود» با اين نظر موافق است.
اثرات منفي و خطرات پساعالمگيري

فرصتهاي مثبتي كه اين كارشناسان از چشمانداز پيشروي پساز عالمگيري به تصوير
كشيدهاند ،فقط يك روي سكه است و روي ديگر آن خطراتي است كه ميتواند جوامع
را تهديد كند .بيشك تا زمانيكه به زندگي عادي بازنگرديم ،نميتوانيم مشخص كنيم
كه دقيقا با چه موقعيتي روبهرو خواهيم شــد .اما نكتهاي كه نبايد از ياد برد اين است
كه انسان خردمند درطول 100هزار سال تكامل آموخته است كه چگونه بحرانها را
پشتسر بگذارد و بهصورت جمعي به بقا ادامه دهد.
افزايش تعصب و نژادپرستي

يكي از معضالتي كه ممكن است جوامع را با خطر جدي مواجه كند اين است كه عالمگيري
باعث شده بسياري از مردم فقط بر گروههاي نزديك بهخودشان تمركز كنند و افراد خارج
از محافلشان را ناديده بگيرند .اينچئول چوي ،اســتاد روانشناسي فرهنگي از دانشگاه
ملي سئول ميگويد كه نگراني اصلي او اين است كه كليشهها و پيشداوريهايي عليه
سايرگروهها بهوجود بيايد .ليزا فلدمن بارت ،عضو آكادمي علوم و هنرهاي آمريكا و انجمن
سلطنتي كانادا هم با اين عقيده موافق اســت و خاطرنشان ميكند كه عالمگيريهاي
گذشته نشان دا دهاند كه مردم بيشتر از قبل در باورهاي درونگروهي غرق شدهاند.
ناآرامي سياسي

بسياري از كارشناسان معتقدند كه تمركز بيشتر روي گروههاي خاص ميتواند شكافهاي
سياسي موجود را تشديد كند .رئيس سابق انجمن فلســفه و روانشناسي پلبلوم درباره
افزايش بياعتنايي به كشورها به ديگر ميگويد« :در آينده ممكن است كشورها يكديگر را
متهمكنند كه بهاندازه كافي حاضر به همكاري در رفع چالشهاي سياسي نيستند» .ديليپ
ژسته ،رئيس سابق انجمن روانپزشكان آمريكا هم ميگويد « :قطببندي سياسياي كه ما
امروز در اياالتمتحده و جهان مشاهده ميكنيم ،ممكن است افزايش يابد».
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برگ آخر
بچهها را ياد خاطرات خوش گذشته بيندازيد
مصاحبه با ساجده ودودي ،روانشناس درباره آمادهسازي كودكان براي
دوران بعد از كرونا

بدهيم؟

تجربه كودكان از نوع ديگر زندگي را چگونه ميتوانيم توضيح

با شروع دوران كرونا زندگي براي بچهها تغيير كرده و نوع جديدي از زندگي را
تجربه كردهاند .بعد از گذر از اين دوره بايد تالش كنيم آنها را به زندگي عادي
برگردانيم .واقعيت اين است اين تجربه جديد از زندگي كرونايي نهتنها براي
كودكان بوده بلكه بزرگترها هم دچارش شــدهاند .البته نكته مهمي كه بايد
موردتوجه قرارگيرد اين است كه اصال قرار نيست ما به دوران قبلي و به همان
مدل گذشته برگرديم .زندگي همه ما دستخوش تغييرات زيادي شده است.
بنابراين بايد در زندگيهايمان به تركيبي از زندگي قديم و جديد برســيم و
براساس آن برنامهريزي كنيم .اگر انتظارمان اين است كه با تمام شدن كرونا،
ديگر بچهها به موبايل نيازي ندارند و به روند گذشته برميگردند ،دچار اشتباه
شدهايم.
آيا پس از كرونا ميتوانيم به دوره قبل از كرونا ،به همان سطح و
سبك زندگي برگرديم؟

بعد از دوره كرونــا بچهها بايد به مهدكودك ،مدرســه و دبيرســتان بروند و
بزرگترها سركارهايشــان برميگردند .در ابتدا براي انجــام اين رفتارهاي
پساكرونايي و تغيير عادت نياز به تالش مضاعفي است تا بتوان خود را با آن وفق
داد .البته اگر فكر كنيم كامال به دوره قبــل برميگرديم ،انتظاري دور از ذهن
است .كرونا مدت طوالني با مردم همراه بوده و اينكه فكر كنيم اتفاقي نيفتاده و
برميگرديم سرخانه اول ،اين اتفاق نميافتد.
بچههايي كه درس خواندن را در زمــان كرونا آغاز كردهاند،
چگونه ميتوانند به روشي ديگر عادت كنند؟

براي بسياري از كودكاني كه زمان مدرســه رفتنشان فرارسيده بود ،كرونا راه
و رسم تازهاي برايشان رقم زد و مجبور شــدند در خانه بمانند و با كمك ابزار
الكترونيكي درس را آغاز كنند .بنابراين جدايي از خانه و والدين و چالشهاي
دوستيابي و درس خواندن با معلم در محيط مدرسه را تجربه نكردهاند .اكنون
الزم است كه به اين نكته توجه كنيم؛ اينكه فرزندان ما در چه سني و چه مقطع
تحصيليای باشند اهميتي ندارد ،اين مدت طوالني در خانه ماندن ،باعث شده
كه حس رفتن به كالس اول و اضطراب روزهاي اول مدرسه در كودكان ديده
شود .قرار است با دغدغههايي جديد مانند دوست پيدا كردن و با چالشهايي
توپنجه نرمميكردند .بايد ذهنشان
مواجه شوند كه بچهها در مدرسه با آن دس 
را براي همه اينها آماده كنيم .گاهي مادرانــي مراجعه ميكنند و ميگويند:
«دوباره بعد از مدتها بايد سركار برگردم و كودكم را به مهدكودك ببرم با اينكه
قبال هم به مهد ميرفت اما اكنون واكنش نشان ميدهد و دوست ندارد از من
جدا شود» .انتظار اين مادر اين اســت كه چون قبال اين مسائل را تجربه كرده
اكنون نبايد مقاومت كند .الزم است اين نكته بيان شود كه بايد دوران جذب را
پشت سر بگذاريم و به نوعي دوباره از اول همهچيز را آغاز كنيم.
دوران جذب چيست؟

دوران جذب يعني به كودكان اين زمان را بدهيم كه بتوانند خود را براي شرايط
جديد آماده كنند و خود را با آن وفق دهند و در عين حال از حضور بهموقع ما و
از در دسترس بودن ما اطمينان پيدا كنند .مانند زماني كه قبال در مهدكودك
و مدرسه مينشستيم ،الزم اســت دوباره اين كار را انجام دهيم و در دسترس
باشــيم .مانند زماني كه خيلي مواقع بين روز تماس ميگرفتند كه كودكمان
بيقراري ميكند و بايد دنبالش برويم ،بايد اين كارها را دوباره انجام دهيم و بايد
به اين بيقراريهااهميت بدهيم .البته كه خيلي موارد بستگي به خلق و خوي
كودك ،مدل فرزندپروري والدين ،ارتباط و تعاملشان با يكديگر دارد .باتوجه
به اين موارد ،پروسه بازگشت به زندگي عادي براي بچهها ،ميتواند بين يك
تا 3هفته و گاهي هم تا يكماه طول بكشد .بنابراين الزم است كه ما بهعنوان
والدين همراهشان باشيم و اين اصول مهم را رعايت كنيم .بايد با جمالتي مانند
«آره ميدونم ســختته ،اون طوري راحتتر بود ،ميدونم دلت ميخواست تو
اين شرايط نباشــي اما فعال نميتونيم اين كار رو انجام بديم ،ديگه اون دوران
تمومشــده و ما بايد برگرديم به زندگي عادي» برايشان توضيح دهيم كه اگر
وضعيت تغيير كرده حتما حســنهايي هم خواهد داشــت؛ خاطرات خوش
مدرسه ،خوراكي خريدن ،دوســتيابي ،زنگ تفريح و اردو رفتن و بسياري از
كارهايي كه در مدرسه انجام ميگرفت و بچهها از آن لذت ميبردند.
چگونه ميتوانيم كودكان را به زندگي عادي عادت بدهيم؟

ميتوانيم با يادآوري خاطرات خوش گذشته آنها را به زندگي عادي برگردانيم
و آنها را متقاعد كنيم ،شايد دنياي پيشرو راحتي االن را ندارد اما در كنارش
تجربههاي جديدي بهدست ميآورند و خاطرات خوشي خواهند ساخت كه با
خانهماندن هيچيك از اينها بهدست نخواهد آمد .البته اين بيشتر تصور والدين
و آدمبزرگهاســت كه فكر ميكنند ،آنها از دنيايشان جدا شدهاند اما ماهيت
بچهها و نوجوانان در ارتباط با همساالن شكل ميگيرد .در اين ارتباطداشتن
است كه آنها ميتوانند رشد كنند و بزرگ شوند .قطعا هيچ بچهاي از اين ناراحت
نيست كه به محيط برگردد و همساالنش را در كنار خود داشته باشد و تجارب
جديد كسب كند.
گاهي اوقات از موضوعي ميترسيم و آنقدر در ذهن خود بزرگش ميكنيم كه
ترسناكتر ميشود و مواجهه با آن نيز ترســناكتر است .بايد اجازه داد تا اين
شرايط پيشآيد و ما هم بتوانيم در اين شرايط قرار بگيريم .دوباره صبح زود بيدار
شدن ،ناهار و خوراكي آماده كردن و هر روز يك برنامه مشخص و روتين داشتن،
براي خيليها قاعدتا ميتواند سخت و چالشبرانگيز باشد.
آيا ميتوان به راحتي شرايط جديد را پذيرفت؟

به هر ترتيب با موقعيت جديدي روبهرو هستيم و بهتر است به آن فكر كنيم كه
چه تجربه جديدي را ميتوانيم در اختيار خود و خانواده قرار دهيم و به زندگي
عادي بازگرديم؛ همانطور كــه در مواجهه با كرونا برايمان بســياري از كارها
توشو و
سخت بود .ماسك زدن ،قرنطينه شدن ،فاصله گرفتن از عزيزان ،شس 
ضدعفوني مدام و استفاده بيش از گذشته از فضاي مجازي چالشهاي جديدي
بود كه هر كسي به نوعي با آن كنار آمد و بعد از مدتي به آن عادت كرديم .اين
خاصيت انسان است كه ميتواند به شــرايط عادت كند .حتي ميتواند ثبات
و اميد به تغيير را در خود ايجاد كند و ما باز هــم ميتوانيم از پس آن برآييم،
همانطور كه بارها توانستيم انجام دهيم.

بازگشت به
زندگیعادی

جدال
با ترس،
پيروزي
بر مرگ

عكس :همشهری /امیر پناهپور

كودكان در دوران كرونا از بســتري
فتانه احدی
فاصله گرفتند كه در آن فعاليت جمعي
روزنامهنگار
و نقشپذيري اجتماعي محقق ميشود.
قرنطينه و دورشدن از آموزش حضوري ،كودك و نوجوان را با نوع ديگری
از زندگي آشنا كرد و آنها را بهخود وفق داد اما حال زمان آن فرارسيده كه
براي مرحلهاي ديگر آماده شوند ،دوراني را كه با آن عجين شده بودند كنار
بگذارند و براي زندگياي ديگر خود را آماده كنند .هرچند بهگفته بسياري
از كارشناســان ،اين دوران كودكان و نوجوانان را دچار خستگي رواني
كرده است و حاال خانوادهها بايد روندي ديگر
پيشگيرند و كودكان خود را براي غلبه بر اين
وضعيت و بازگشت به زندگي عادي آماده كنند.
ســاجده ودودي ،روانشناس كودك و نوجوان
از آمادهسازي كودكان براي زندگي پساكرونا
برايمان ميگويد كه با هم در ادامه ميخوانيم.

این شماره

درنگ
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آيا بازگشت به زندگي عادي با
توجه به وضعيت رواني جامعه
ممكن است؟

معمولي بودن هيچگاه آرزوي كســي نبوده است .همانطور كه
نگار حسينخاني
بازگشتن به زندگي عادي ،پيش از اين مزيتي بهحساب نميآمد.
روزنامهنگار
اما حاال پس از دو سال جدال با بيماري و مرگ ،ديگر عادي بودن
برايمان به آرزويي بدل شده كه براي فرارسيدنش روزشماري ميكنيم و به خاطرش ميجنگيم .اما آيا ما به
زندگي عادي بازخواهيم گشت؟ آيا وضعيت رواني جامعه پس از اينهمه آسيب رواني و جسمي ،آمادگي
بازگشت خواهد داشت؟ براي رسيدن به اين نقطه چه بايد كرد؟ درباره همه اينها و بيشتر ،با ساناز فالحزاده،
دكتري روانشناسي سالمت صحبت كردهايم.
پيشبيني ميكنيــد وضعيت رواني
جامعه براي بازگشــت به زندگي عادي چگونه
باشد؟ آيا با مشكالتي مواجه خواهيم شد؟

در بازگشت به زندگي عادي قبل از كرونا بيشك شوق
و عالقه فراوان نهفته اســت؛ يادآوري روزهايي كه با
وجود فشــارهاي زندگي روزمره واجد مزايايي چون
حمايت اجتماعي و اســتفاده از سرگرميهايي بود كه
اكنون تقريبا براي دو ســال از آن محروم ماندهايم .اما
سؤال اساسي اين است كه آيا ما به زندگي قبلي خود
آنچه اكنون بهعنوان هنجار ميخوانيــم باز خواهيم
گشت؟ پاسخ بيشك آري نخواهد بود .آنچه منجر به
ايجاد تغيير در فرد ميشود ،تغيير در باور و انديشههاي
اوســت .اين تغيير در باور و انديشه براساس تجربيات
و ارزيابي آنهاســت .همهگيري ويروس كرونا منجر به
تغييراتي در سبك زندگي ما شد كه در واقع با نيازهاي
معمول رواني انسانها در تضاد قرار دارد .نخستين آنها
نياز به برقــراري ارتباط و دريافــت حمايت اجتماعي
اســت .در مكاتبي همچون وجودگرايي بر تنها بودن
انسان و احساس اضطراب ناشي از درك اين موضوع چه
بهصورت خودآگاه و چه بهصورت ناخودآگاه تأكيد شده
است .اينكه من فردي تنها ،مسئول و رو به سرنوشت
محتومي به نام مرگ هستم بيشك بسيار افسردهكننده
و اضطرابآور است .بسياري افراد پيش از اين با كسب
امنيت از طريق ارتباطات انساني و تكيه بر معنويات و
تالش در جهت شكوفايي خود بر اين ترس بنيادين غلبه
ميكردند يا سعي بر ناديده انگاشــتن آن داشتند .اما
امروز با توجه به شرايطي كه از سر گذراندهايم ،آيا هنوز
ميتوان بر ترسهاي بنيادين وجود انسان پيروز شد؟!
آيا اين وضعيت براي عدهاي وخيمتر از
ديگران خواهد بود؟

براي عدهاي حتي تجربه فراتر از قرنطينه و باز ماندن

از برقراري ارتبــاط و انجام رفتارهــاي مطلوب بوده
اســت .افرادي كه خود ،بيماري را در درجات مختلف
تجربه كردهاند يا عزيزانشــان را بر اثــر ابتال به اين
بيماري از دســت دادهانــد ،عالوه بر متحمل شــدن
فشارهاي رواني كه قبلتر ذكر شد ،با مسائلي همچون
عاليم پســاكرونايي و ســوگ نيز دســت و پنجه نرم
ميكنند .ســوگ و ماتم از دســت دادن فرد محبوب
در افــراد ميتواند بــر انگيزاننده هيجاناتــي از قبيل
خشم ،ســتيزهجويي ،ترس ،اندوه ،افسردگي و البته
پذيرش باشــد .اينكه تكتك افراد با كــدام تجربه و
شناخت بهدســت آمده از آن قدم به اجتماع خواهند
گذاشت؟! سؤالي است كه پاسخ به آن جز از راه پژوهش،
مراقبتهاي رواني و ارائه خدمات بهداشت رواني ممكن
نخواهد بود .مسئلهاي كه نبايد از آن چشمپوشيد و از
اهميت آن غافل ماند ،مشكالت اقتصاد 
ي است .بسياري
از افراد بر اثر اعمال قوانين بهداشتي مانند قرنطينه و
تعطيلي مشاغل خدماتي كه قبل از همهگيري وجود
داشت ،مشاغل خود را از دســت دادند و در واقع رفع
نيازهاي اوليه وجودي خود يعني داشتن سرپناه امن و
تهيه خوراك براي بسياري تبديل به معضل و احساس
درماندگي شد .بزرگترين آموزه درماندگي و اضطراب،
افسردگي و احساس ناتواني است.
تا اينجا به مواردي از قبيل شكلگيري
شناخت و نگرش جديد در افراد ،احساس ترس،
تنهايي و اضطراب پس از سانحه ،همچنين مسائل
مربوط به ســوگ و امنيت اقتصادي پرداختيم.
مشكالت ديگري هم وجود دارد كه به آن نپرداخته
باشيم؟

آنچه باقي ميماند تغيير در سبك زندگي است كه از
حالت پر تحرك و جمعي به حال سكون و جداماندگي
در آمده اســت .همهگيري در بعضي افــراد تغيير در

ساعات خواب و بيداري و ترك رفتارهاي مفيدي مانند
ورزش كردن را بهوجود آورد .همچنين ميزان استعمال
دخانيات ،استفاده از مواد اعتيادآور در مقياس جهاني
افزايش يافته است .اين مسائل هر يك به نوبهخود منجر
به آســيبهاي فردي ،خانوادگي و اجتماعي فراواني
خواهد بود .آخريــن مطلب مورد توجه مــا در اينجا
افزايش وزن ناشي از سبك زندگي نشسته است كه در
زمان كرونا به اجبار ايجاد شد .حال بعد از بررسي ابعاد
مختلف تعييراتي كه بر اثر اين همهگيري در تكتك
افراد جامعه بهوجود آمده ،بايد در اصطالح بازگشت به
زندگي نرمال اندكي تفكر كرد .زيرا آنچه پيش از اين
همهگيري هنجار محسوب ميشد ،اكنون دچار تغيير
در معناي گستردهاي شده كه ناشي از تجارب فردي
و اجتماعي است.

از نظر شما جامعه چه واكنشي به اين
تغيير نشان خواهد داد؟ چطور آدمهايي ميشويم؟

بيشك ما به جامعهاي مملو از هيجاناتي چون خشم،
ترس ،غم ،احساس گناه و افسرده باز ميگرديم .البته
افرادي نيز در اين ميان توانســتهاند معناي جديد و
نيكي نيز در زندگي خود بيابند ،اما آنچه در آمارهاي
جهاني آشكارا ديده ميشود ميزان باالي افسردگي و
اضطراب است.
چه بايد كرد؟

اول از همه داشــتن آگاهي و بينش درســت نسبت
به احــواالت رواني خود و ديگران .زيــرا همواره و در
همه نظريات روانشناختي مطلبي است كه در ذات
خود شــفابخش اســت؛ يعني آگاهي از آنچه در من
مشكلزاست .بخشــي از اين آگاهي ميتواند در پي
كاوشهاي فردي ،و بخشي توسط اطالعرساني توسط
اولياي امور ســامت روان جامعه بايد صورت گيرد.
ي كه آن نيز با
همچنين با افزايش سطح ســواد عاطف 
مطالعه و آگاهيرساني ميسر است ميتوان بر مشكالت
روانشناختي و عاطفي حاصل از همهگيري غلبه كرد.
تشكيل گروههاي رواندرماني براي افرادي كه در اين
دوره ســخت اجتماعي -اقتصادي به هر طريق دچار
آسيب شدهاند ،يكي ديگر از راهكارهايي است كه بايد
مدنظر قرار داد .افراد اكنون با نگرشهاي جديد وارد
جامعهاي جديد خواهند شد .بايد همه زواياي پنهان
اين بازگشت را آشــكار و عيان كرد تا همه بتوانند با

تجربه متفاوت زنان از دوركاري در ايام كرونا

از كساني كه دوران دوركاريشان به پايان رسيده درباره شرايط و مشكالت حضورشان در سر كار پرسيدهايم
شــيوع بيماري كرونا ،جهان را در تمام
مرضيه ثمرهحسيني
ساحتها متحول و تغييرات قابل توجهي
روزنامهنگار
را در بخشهاي مختلف ايجاد كرد .نظام
بوروكراسي و سيســتم مديريتي از مهمترين اين حوزهها بود كه پس از
شيوع كرونا تغييرات مهمي بهخود ديد؛ بهعنوان مثال ،مدتي پس از تعطيل
شدن بسياري از شركتها ،ادارهها ،نهادها ،سازمانها و ...و معمول شدن
شيوه دوركاري بهجاي حضور در محل كار ،بسياري از صاحبان مشاغل و
مديران طيفي از شركتها و سازمانها در سراسر دنيا به اين نتيجه رسيدند
كه دوركاري كارمندان و كاركنان در مقايسه با حضور آنها در محل كار ،منافع
بيشتري براي كارفرماها و نيروي انساني دارد .صرفهجويي در مصرف انرژي،
تجهيزات ،فضا ،وقت و زمان ،از نظر بسياري از كارفرماها و نيروي انساني از
فوايد دوركاري است ،به همين دليل عدهاي بر اين باورند كه شيوه مديريتي
حتي در دوران پساكرونا نيز بايد طبق روال گذشته بهصورت دوركاري باشد.
در طول بيش از 2سال گذشته افراد مختلف تجربيات متفاوتي از دوركاري
داشتهاند ،گزارش زير تجربه تعدادي از زنان و مردان كارمند در بخشهاي
مختلف در توضيح دوركاري و پيامدهاي مثبت و منفي آن را روايت ميكند.
براي مادران ،دوركاري بهتر است

مژگان خبرنگار است .او با ناراحتي درخصوص اتمام دوران دوركارياش ميگويد:
اين دو سال از بهترين دوران كاريام در اين 20سال سابقه كاريام بود ،براي من
و فكر ميكنم همه مادران شاغل ،دوركاري بســيار خوب است؛ چون در كنار
بچههاي كوچكمان هستيم و مجبور نيستيم بچه را 6صبح از خواب بيدار كرده
و به منزل مادر يا مادرشــوهرمان ببريم .بهنظرم كيفيت كار هم بهتر ميشود
مخصوصا براي مشاغلي مثل ما كه اساسا نيازي به حضور در محل كار نيست.
براي مديرمسئول هم بهتر است چون مجبور نيست پول آب ،برق ،قند ،چاي و
بهويژه اينترنت بدهد!
آرامش داشتم ،حيف تمام شد

رويا ،كارمند يكي از كتابخانههاي تهران و محل زندگياش در كرج است .او درباره
تجربه دوركارياش ميگويد :خيلي خوب بود! نميدانم چرا ادامه پيدا نميكند؟
در اين نزديك به 2سال مشخص شد كه بسياري از مشاغل ميتوانند دوركاري
كنند و فكر ميكنم اين سبك از كار براي همه بهتر باشد .مثال من و تعدادي از

همكارانم از كرج ميآييم ،هر روز صبح مجبور بوديم ساعت 5از خواب بيدار شويم
و با مترو به سمت تهران بياييم .خوابآلودگي و خستگي از مسير بهويژه اينكه
مترو از سر خط شلوغ است ،هميشه وجود داشت و البته دارد .بعدازظهر باز همين
آش و همين كاسه! وقتي ساعت نزديك به 7شب به خانه ميرسيم تازه كارهاي
خانهداري و پختن شام و ناهار فردا شروع ميشود .بسياري از اوقات حتي وقت
نميكنم لباسهايم را عوض كنم؛ در اين مدت دوركاري اما واقعا آرامش داشتم
و چالشهاي همزمان شاغل و خانهدار بودن كمتر اذيتم ميكرد ،هم به كارهاي
كتابخانه ميرسيدم و هم خانه ،روابطم با همســر و پسر 14سالهام كه چندان
تعريفي ندارد ،نيز بهتر شده بود .خالصه تجربه خوبي بود و ناراحتم كه با اتمام
دوركاري مجبورم دوباره اين مسير آزاردهنده را هر روز طي كنم.
چه خوب شد كه تمام شد

رضا نيز كارمند يك مركز فرهنگي اســت .او اما با خوشحالي ميگويد :باالخره
اين دوران حوصلهسربر تمام شد و به سر كار برگشتم ،از ماندن در خانه بيزارم!
حوصله سر و صداي بچه و كلكل كردن با همسرم را ندارم و بدتر از همه اين است
كه در فضاي خانه نميشود بهخوبي كار كرد ،بچه شلوغ ميكند و مدام ميخواهد
كه با او بازي كني ،روي كارم تمركز ندارم و عصبي ميشوم ،براي همين دوران
دوركاري براي من چيزي شبيه به گذراندن محكوميت در زندان بود ،خوشحالم
كه تمام شد!
ترس ،حس هر روز و هر لحظه من است

مريم ،كارمند بخش اداري يك شركت توليد مواد آرايشي -بهداشتي است .او
درحاليكه دو ماســك ضخيم را روي صورتش محكم ميكند ،ميگويد :ما تا
مصونيت جمعي خيلي فاصله داريم! اص ً
ال منطقي نيست كه با وجود آمار باالي
ابتال و مرگومير ناشي از كرونا ،محدوديتها را كاهش دادهاند .من از وقتي به
شركت برگشتهام ،مدام احساس ترس و دلهره دارم از اينكه مبادا كرونا بگيرم،
عمويم بهخاطر كرونا فوت كرد و ما هنوز داغداريم ،از آن به بعد ترســم از كرونا
بيشتر شده مخصوصا اينكه من ماشين شخصي ندارم و با مترو و اتوبوس سركار
ميروم و مجبورم ساعتها در اين اماكن بسيار شلوغ حضور داشته باشم؛ گاهي
براي سوار شــدن به يك بيآرتي خلوتتر مدتها منتظر ميمانم و دير سركار
حاضر ميشوم ،آنجا هم مجبورم براي خوردن يك ليوان آب بترسم و از پشت
ميزم بلند شوم تا فضاي بازتر و جاي خلوتي پيدا كنم.

ديدي باز نسبت به عواطف و تفكرات خود و ديگران
رفتار كنند.

بهنظر شما بازگشــت به زندگي عادي
تنها راه عالج است؟

ترس و اضطراب
ميتواند
واكنشهايي چون
خشم و آسيب
رساندن را بهدنبال
داشته باشد .اگر
شما از اين ورطه،
آسيب اندكي
ديدهايد يا داراي
نگرشي عميق
و آرامشبخش
شدهايد بسيار
عالياست اما
اضطراب ديگران
را كوچك نشماريد
و با رفتارهاي
اجتماعي مطلوب
و آرام خود ترس
ديگري را كاهش
دهيد ،نه با كالم
و تلقيح تفكر.
يادمان باشد آنچه
آموزنده است
رفتار است نه گفتار

ترس و اضطراب ميتواند واكنشهايي چون خشم و
آسيب رساندن را بهدنبال داشته باشد .اگر شما از اين
ورطه ،آسيب اندكي ديدهايد يا داراي نگرشي عميق
و آرامشبخش شدهايد بسيار عالياست اما اضطراب
ديگران را كوچك نشــماريد و با رفتارهاي اجتماعي
مطلوب و آرام خود ترس ديگري را كاهش دهيد ،نه
با كالم و تلقيح تفكر .يادمان باشد آنچه آموزنده است
رفتار است نه گفتار .پس با تقويت و افزايش رفتارهاي
نوعدوستانه و محبتآميز ،بازگشتن به زندگي عادي،
خود بهترين و درستترين راه عالج دردهايي است كه
در اين دوران از سر گذراندهايم.
توصيه شما براي گذر از اين راه چيست؟

مهربان رفتــار كنيم .مراقب خود و ديگران باشــيم.
هيجانات خود را بشناســيم .و درصــورت ناتواني در
كنتــرل عواطف و شــناخت حاالت روانــي خود از
كمكهاي حرفهاي و بهداشتي استفاده كنيم .شايد
بتوانيم به زندگي هنجار ،با كيفيتي بيشــتر و بهتر از
قبل بازگرديم.
كرد؟

بهتر اســت چگونه از روزگار رفته ياد

آنچــه از ياد خارج نخواهد شــد ،تجاربي اســت كه
بر اثــر اين اتفاق جهاني بر همگان گذشــته اســت.
ميتوان از اين تجارب شــناخت و چهارچوب فكري
تيرهاي ساخت همچنان كه ميتوان با نگرشي جديد،
نوعدوستي و زندگي در زمان حال را تقويت كرد .لمس
نزديك خطر ميتواند تابآوري و مهرورزي را تقويت
كند همانگونه كه ميتواند تــرس را بيدار كند .آنچ ه
مهم است باور حاصل از آن است.
آيا اين از رنج ما خواهد كاست؟

ميتوان رنجهاي خود را با تغييــر باورها كاهش داد.
تغيير باورهاي آسيبزا منجر به رفتارهاي مطلوب و
آرامشي كه همواره در پي كسب آن هستيم ،خواهد
شد .با پذيرش خود و ديگران همانگونه كه هستيم و
هستند و افزايش مهرباني و درك همديگر ،به زندگي
نرمال خود بازخواهيم گشت.

پايان دوركاري براي من آزادي است

معصومه ،مسئول صندوق در يك فروشگاه بزرگ است؛ فروشگاهي كه در ايام
كرونا بهصورت آنالين كار ميكرد و معصومه از خانه كارهايش را انجام ميداد .او
با ذوق ميگويد :ايام دوركاري براي من بسيار سخت گذشت ،چون سركار رفتن
هميشه تنها امكان من براي آزاد بودن و گشتن و رفتوآمد با دوستان و تفريح بود.
پدر و برادرهايم بسيار سختگير هستند و اجازه نميدهند جز به ضرورت از خانه
بيرون بروم ،كار كردن من را هم بهخاطر مشكالت مالي خانواده قبول كردهاند،
خالصه از وقتي دوركار شدم مجبور بودم مدام توي خانه باشم و حوصلهام سر
برود ،ارتباطم هم با دوستانم جز از طريق تلفن ،قطع شده بود و واقعا افسرده شده
بودم ،خوشحالم كه مجدد به سر كارم برگشتهام.
افسرده شده بودم

آقاي رجبي ،كارمند شهرداري است .او درخصوص تجربه دوركارياش ميگويد:
من چندماه ديگر بازنشسته ميشوم ،همسرم ســالها پيش فوت كرده و تنها
زندگي ميكنم ،براي مردي با شــرايط من ،كار و روابــط كاري در محيط كار
همهچيز است و دوركار شدن بهمعناي محروميت از همه اين روابط و بازديدها
و معاشرتهاست .ايام دوركاري بسيار بر من سخت گذشت ،روابطم را از دست
داده بودم و بهخاطر كرونا امكان ديدن دوســتان و همكارانم در بيرون از خانه
وجود نداشت .حوصلهام سر ميرفت و حس ميكردم از اين همه تنهايي افسرده
شدهام .براي همكاران جوانترم بهويژه براي خانمها اما دوركاري بسيار مناسب
و لذتبخش بود .فكر ميكنم بد نباشد بسته به نوع كار هر كسي ،دوركاري براي
كساني كه مايل به آن هستند اعمال شود .تجربه نشان داده كه فوايد دوركاري
در سيستم اداري و شركتي ،بيشتر از مضرات آن است .اگر بتوانيم تجهيزات و
امكانات آنالين در مشاغل مختلف و سيستم اداري مانند آنچه در اروپا وجود دارد
را فراهم كنيم ،دوركاري شيوه مناسبي براي كار است و بد نيست تداوم پيدا كند.
زن كه باشي معناي دوركاري فرق ميكند

نســترن در يك شــركت ،كار كامپيوتري يا آيتي انجام ميدهد .او كــه از اتمام
دوركارياش بسيار ناراحت است با كالفگي ميگويد :مادر من مريض است و كسي را
جز من ندارد ،وضع ماليمان هم آن اندازه خوب نيست كه پرستار استخدام كنم .در
مدت بيش از يك سال دوركاري يا كار شيفتي ،اين امكان را داشتم كه در خانه از مادرم
مراقبت كنم و كارم را هم انجام دهم .او از اينكه مجبور نبود تمام روز چشم به در باشد
تا من از سر كار برگردم ،خوشحال بود .با پايان دوركاري اما دوباره مجبورم تنهايش
بگذارم درحاليكه واقعا حضورم در شركت الزامي ندارد .جالب است كه اغلب همكاران
مرد از پايان دوركاري خوشحالاند ،ميدانيد زن كه باشي همهچيز فرق ميكند حتي
كرونا و پيامدهايش مانند همين دوركاري .تجربه يك زن از آنجا كه مادر است و دختر
و پرستار و آشپز و خانهدار و مسئول خريد و ...با يك مرد بسيار متفاوت است.
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لسترسیتی 4

 2منچستریونایتد

دكترهم به داد اوله نرسيد

ماركوس رشفورد يا همان دکتر منچستریها و مگواير برگشتند اما فايدهاي نداشت و منچستر يونايتد با رونالدو و ديگر ستارههايش مقابل لستر تحقير شد
اول ه گونار سولسشائر حاال يک گام ديگر به اخراج نزديک تر شده است

اولهگونار سولسشائر نخستين گام در تونل وحشت منچستر
در 6ديدار ســخت پيشروي اين تيم را با شكستي فاحش به
لستر آغاز كرد و از همان گام اول در تونل وحشت به وحشت
افتاد .روباهها نخســتين حريفي بودند كه سرمربي نروژي و
تيمش را ترساندند .منچستريونايتد در روزي به لسترسيتي
باخت كه از بازگشت  2ستاره مصدوم خود يعني هري مگواير
كاپيتان و رشفورد داليلي براي خوشحالي داشت .همه سايتها
و روزنامهها پــس از مصدوميــت واران در ليگ ملتها آمار
بازيهايي را كه منچســتر با تركيب اريك بايي و ليندلوف در
مركز دفاعي به ميدان رفته بودنــد در آورده و آماده بودند تا
در صورت شكســت يونايتد در اين بازي روي ضعف اين زوج
دفاعي تيتر بزنند .تســاوي 2 - 2با لستر ،تساوي بدون گل با
رئالسوسيداد ،شكست 4بر 2مقابل ليورپول ،تساوي يك-يك

با ويارئال و شكست يك بر صفر برابر وستهام ،آخرين نتايج
منچستريونايتد با بايي و ليندلوف بهعنوان مدافعان مياني بودند
كه در هيچكدام از آنها اثري از برد اين تيم به چشم نميخورد .اما
نقطه ضعف اصلي خود مگواير بود كه انگار عهد كرده بود دين
خود را به تيم سابقش  -لستر -ادا كند! او كه بدون درد بازي
ميكرد گل اول لستر را به تيم ميزبان تقديم كرد و تيلمانس از
روي اشتباه او به گل رسيد.
برخالف عملكرد ضعيف مگواير در اين شكست 4-2خارج از
خانه ،رشفورد بازگشتي شكوهمندانه داشت .او  2فرار عالي
كرد كه يكي را به رونالدويي پاس داد كه در موقعيت آفسايد
قرار داشــت و ديگري را خودش روي ارسال بلند ليندلوف به
گل تبديل كرد و بازگشــتش را با گل جشن گرفت .البته او در
ديدار تداركاتي هفته گذشــته كه پشت درهاي بسته برگزار

شــد 2 ،گل زده بود .او از مردادماه بهدليل مصدوميت قادر به
بازي نبود .رشــفورد كه حاال بايد او را دكتر ماركوس رشفورد
خطاب كنيم ،اخيرا بهعنوان جوانترين دريافتكننده مدرك
افتخاري از دانشگاه منچستر معرفي شده .اين ستاره 23ساله
در  2سال اخير كارهاي خير زياد كرده؛ جمعآوري  ۲۰ميليون
پوند براي خيريه  ،FareShareمتعهد كردن دولت به اختصاص
۴۰۰ميليون پوند براي تامين هزينه خوراك خانوادههاي فقير در
دوران كرونا ،برپايي باشگاه كتاب كودكان و . ...به جز رشفورد،
كريســتيانو رونالدو ،برونو فرناندز ،سانچو و حتي پوگبا شب
بدي را سپري كردند .بهنظر ميرسد سولسشائر بهزودي بايد با
نيمكت يونايتد خداحافظي كند .همهچيز بستگي به  3،2بازي
بعدي ازجمله داربي هفته آينده منچستر دارد.
اين شــصتوچهارمين حضور پياپي تيلمانــس در تركيب

لسترســيتي بود .او با ركورد 101بازي پياپــي وارد پروز از
ساوتهمپتون كه در دســامبر2021با اخراج در بازي با چلسي
روندش متوقف شد ،در رتبه دوم ركوردداران از اين حيث قرار
دارد .البته ركورد بازي پياپي فقــط در ليگ برتر همچنان در
اختيار لمپارد است و در لستر هم در اختيار كسپر اشمايكل با
121بازي پيدرپي در ليگ برتر .برندن راجرز حاال در123مسابقه
در پست سرمربي لسترسيتي توانسته ركورد47برد و36باخت
را ثبت كند.
روز خوب ليورپوليها
ليگ برتر انگليس روز گذشــته با برد پرگل ليورپول مقابل
واتفورد آغاز شد .شاگردان كلوپ در اين بازي 5گل به حريف
زدند تا رانيري شروعي نااميدكننده با تيم جديدش داشته باشد.

در اين بازي روبرتو فيرمينو ،مهاجم برزيلي قرمزها ،هتتريك
كرد تا ستاره زمين لقب بگيرد .ديگر گلهاي اين بازي را هم
صالح و مانه به ثمر رساندند تا مثلث هجومي ليورپول هفتهاي
رؤيايي را آغاز كرده باشد .گل مانه به واتفورد ،صدمين گل او
در رقابتهاي ليگ برتر انگليس بود و به اين ترتيب ،ســاديو
مانه پس از ديديه دروگبا و محمد صالح به ســومين بازيكن
آفريقاييتبار تاريخ ليگ برتر انگليس تبديل شــد كه موفق
شده در اين رقابتها100 ،گل به ثمر برساند .مانه از اين 100گل،
78گل را با پيراهن ليورپول و 22گل را با پيراهن ساوتهمپتون
به ثمر رسانده است .جالب اينكه او سومين بازيكن تاريخ است
كه بدون زدن گل از روي نقطه پنالتي به ركورد 100گل در ليگ
برتر ميرســد .در ديگر بازي مهم ديروز هم سيتي با نتيجه
 2بر صفر برنلي را شكست داد.
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نكته بازي
انتقاد بله ،اعتراض نه

ســامان قــدوس در زمــره
فوتباليســتهاي «جــذاب» به
شمار ميآيد .تواناييهاي فنياش
درخور توجه اســت ،جاي خوبي
بازي ميكند و قيافــهاش هم از او
كاراكتري دوستداشتنيتر ميسازد.
خيلي از ما عقيده داريم او بايد بيشتر از اينها در تيم ملي بازي
كند .با اين حال نظر اسكوچيچ فرق دارد؛ بهطوري كه سامان در
 2بازي اخير تيم ملي يك دقيقه هم به ميدان نرفت و اين مسئله
باعث شد يك واكنش اينستاگرامي نسبتا تند نشان بدهد .چيزي
كه در اين ميان اهميت دارد ،حفظ مــرز بين انتقاد و اعتراض
است .كارشناسان مثل همه جاي دنيا حق دارند در ايران هم در
اين مورد خاص از اسكوچيچ انتقاد كنند ،اما اعتراض بازيكن به
نيمكتنشينياش پذيرفتني نيست .اين يك بيانضباطي است
كه اگر بين بقيه هم رايج شود ،سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.

بياهميتترين بازي مهم هفته
نيوكاسل در عصر جديد و آغاز امپراتورياش براي نخستينبار در يك مسابقه حضور مييابد

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

16:00
سپاهان  -مس رفسنجان

18:00

از قصد مشروط ميشود

بهنظر ميرســد يكــي از غيرقابل
تغييرترين قوانيــن فوتبال ايران،
گلزني محمد اوساني به استقالل
است .يعني اين بندهخدا سال تا
سال كاري به كسي ندارد ،اما همين
كه يك جا به پست استقالل ميخورد،
زهرش را ميريزد .آبيپوشان در يك بازي دوستانه به مصاف
تيم دانشجويان رفتهاند و يك بر صفر باختهاند .هيچ تعجبي
نداشت كه اين گل را محمد اوساني ،بازيكن سابق صبا ،استقالل
خوزستان ،پارسجنوبي جم و ...به ثمر رسانده باشد .اوساني
تا به حال بــا پيراهن تيمهاي مختلــف و ازجمله همين تيم
دانشجويان 9گل به استقالل زده كه آمار عجيبي است .بيشتر
از گلزني اوساني به استقالل ،تداوم حضور او در تيم دانشجويان
جالب است .انگار اوساني از عمد مشــروط ميشود تا هي به
استقالل بخورد ،گل بزند و اسم خودش را سر زبانها بيندازد!
كاش مجتبي جباري نفهمد

شــماره پيراهن بازيكنان استقالل
براي ليــگ بيســتويكم بهطور
غيررسمي مشخص شده و نكات
جالبي در آن به چشم ميخورد.
احمد موسوي كه قرار بود پيراهن
شماره  2را به تن كند ،در ليست مازاد
قرار گرفته و گويا اين پيراهن امسال مورد استفاده قرار نخواهد
گرفت .از سوي ديگر شماره  7فرهاد مجيدي هم كه تا پارسال
بر تن شيخ دياباته بود ،در فصل جديد به آرش رضاوند رسيده.
با اين حال از همه عجيبتر ،رسيدن پيراهن شماره  8تيم به
سعيد مهري است .اين هافبك دفاعي معموال در حالي شماره
 8را به تن ميكند كه در سالهاي نهچندان دور مجتبي جباري
آن را در اختيار داشت .جباري يكي از بهترين بازيكنان تاريخ
استقالل است كه كاش حواسش نباشد و نفهمد پيراهنش به
چهكسي رسيده!

آماربازي

متريكا

بعد از آخرين بازي تيم ملي و تساوي مقابل
كرهجنوبي ،انتقاداتي از سرمربي تيمملي
شد كه بيشتر آنها معطوف به عدماستفاده
درست از بازيكنان ذخيره بود .تحليلهايي
كه در آنها به نام مهدي ترابي ،قائدي و بهخصوص سامان قدوس اشاره
ميشد و منتقدان اعتقاد داشتند اين بازيكنان ميتوانند بسيار بيشتر از
اين مورد اســتفاده قرار بگيرند و براي تيم ملي مؤثر باشــند .دراگان
اسكوچيچ طي 11مســابقهاي كه هدايت تيم ملي را بر عهده داشته،
رويهمرفته و جمعا 130دقيقه از ترابي و قائدي استفاده كرده است.
ترابي فقط 3بار بهعنوان بازيكن جانشــين به زميــن رفته و مجموع
بازياش در اين 3مسابقه 54دقيقه بوده است .قائدي هم در 7بازي به
ميدان رفته اما در مجموع فقط 76دقيقه براي تيم ملي بازي كرده است.
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آمار بازيهاي ســامان قــدوس در دوره
اسكوچيچ كمي بيشتر از 2نفر ديگر است.
اســكوچيچ در نخســتين بازيها اعتقاد
بيشــتري به اســتفاده از قدوس داشت.
چنانكه طي 9بازي ابتدايي 7بار از اين بازيكن استفاده كرد2 ،بار او را در
تركيب اصلي قرار داد و حتي يكبــار 90دقيقه كامل در زمين نگهاش
داشت .سامان آخرينبار در بازي با سوريه در تركيب اصلي قرار داشت كه
بعد از يك نيمه بازي تعويض شد و جاي خودش را به ميالد محمدي داد.
هفته بعد در جريان برد 3بر صفر مقابل عراق ،قدوس در تركيب اصلي
نبود اما از دقيقه 58جانشين عزتاللهي شد و 32دقيقه بازي كرد .اين
آخرين بازي ملي قدوس بــوده و او طي 2بازي اخيــر مقابل امارات و
كرهجنوبي يك دقيقه هم بازي نكرده اســت .اســكوچيچ در مجموع
271دقيقه به قدوس بازي داده است.

271

بيشــترين دقايق بازي در تيم ملي طي
دوران اســكوچيچ كمــاكان متعلــق به
3پرسپوليســي سابق اســت كه حاال در
باشگاههاي قطر و امارات بازي ميكنند.
شجاع خليلزاده ،نوراللهي و كنعانيزادگان بهترتيب بيشترين بازي را
در دوران اسكوچيچ داشتهاند .شجاع در هر 11بازي فيكس بوده و فقط
نيمه دوم بازي با كامبوج را از دست داده تا 945دقيقه براي تيمملي بازي
كرده باشد .نوراللهي هم در هر 11بازي به زمين رفته و جمعا 912دقيقه
بازي كرده است .كنعانيزادگان در يك بازي غايب بوده و در 10بازي
ديگر جمعا 893دقيقه حضور داشــته اســت .مهدي طارمي هم طي
10بازي 811دقيقه در ميدان حضور داشته است .صادق محرمي ،وحيد
اميري ،قليزاده و بيرانوند نفرات بعدي هستند.

945

برنامه  بازيها

چهارشنبه ۲۸مهر
گل گهر  -تراکتور

16:00
استقالل  -هوادار
صنعت نفت  -ذوب آهن

18:00

نا مشخص

امروز نخستين بازي نيوكاســل در عصر مالكان ميلياردر
جديد اين باشگاه برگزار ميشود و اين تيم كه تنها 3امتياز در
اين فصل جمعآوري كرده ،به مصاف تاتنهام ميرود .هر روز
شايعههاي مختلفي درباره سرمربي جديد و خريدهاي نجومي
نيوكاسل در فصل نقلوانتقاالت منتشر ميشود كه آخرين
آنها خريد كوليبالي از ناپولي ،ناواس و ايكاردي از پياسجي،
لينگارد ،كاواني و مارســيال از منيونايتد ،گرت بيل از رئال
مادريد و لنگله از بارسلوناست .براي باشگاهي كه بازيكني
درجه دوم مثل جو ويالك را كه در آرســنال نيمكتنشين
بوده با قيمت 46.5ميليون دالر ميخــرد تا او را به دومين
خريد گرانقيمت تاريخ باشگاه تبديل كند ،خرجكردن براي
جمعآوري ستارهها كار سختي نيست .تازه خريد ويالك به
پيش از انتقال مالكيت به ثروتمندترين مالك يك باشگاه در
تاريخ فوتبال برميگردد.

براي امروز استيو بروس ،مدافع اسبق منچستريونايتد بهطور
قطع روي نيمكت مربيگري كالغها مينشــيند .آماندا استيولي،
يكــي از اعضاي گروه مالكان جديد نيوكاســل اعــام كرد فعال
برنامهاي براي تغيير مربي باشگاه ندارد .گزينه اصلي زيدان است
اما اسطوره فرانسوي فوتبال ترجيح ميدهد براي پاريسنژرمن
يا منچســتريونايتد و حتي تيم ملي فرانســه صبر كند و ريسك
مربيگري در باشگاهي را كه فلسفه جديد آن پول است ،نپذيرد.
زيدان خوب ميداند كه ســعوديها در فوتبــال عالقه زيادي به
بركناري سرمربي دارند و اگر الزم باشد اين كار را بين دو نيمه يك
مسابقه هم انجام ميدهند .زيزو در جامجهاني 1998در نخستين
بازي فرانسه در رويارويي با عربستان بهدليل لگدمالكردن بازيكن
حريف اخراج و 2بازي محروم شد .شايد از آن زمان كينهاي بين

سعوديها با او وجود داشته باشد .كونته ،فرانك لمپارد و لوسين
فاوره گزينههاي محتملتري براي جانشيني استيو بروس هستند.
بروس با نتيجهگيري احتمالي در بازي امروز ميتواند جايگاه خود
را تا هفته بعد تضمين كند .مســابقه امروز هزارمين بازي دوران
مربيگري استيو بروس خواهد بود.
از طرفي بيبيســي گزارش داده كه باشگاههاي ليگ برتري
از واگذاري سهام اصلي نيوكاســل به ميلياردرها و شاهزادههاي
عربستان ناراضياند و از اين بابت شــكايت كردهاند .نمايندگان
تاتنهام ،منچستريونايتد و اورتون بعد از خريد نيوكاسل در جلسه
اضطراري كه در ليگ برتر برگزار شد ،بسيار عصباني بودند .اين
در حالي است كه مالكيت بيشتر باشگاههاي حاضر در اين ليگ
در اختيار ســرمايهداران و شركتهاي ســرمايهگذاري خارجي
است .از نســل آخرين مالكان انگليســي ليگ برتر تنها 6باشگاه
باقي ماندهاند؛ شــامل تاتنهام (گروه بينالمللي  - ENICدنيل
لوي) ،برايتــون (توني بلــوم) ،برنتفورد (متيو بنهام) ،وســتهم
(ديويد ســاليوان و ديويد گلد  -مجموعا 86.2درصد از سهام)،
كريستالپاالس (گروه ســرمايهگذاران با رياست استيو پريش-
ســهام 18درصدي) و نوريچ (دليا اســميت و همسرش مايكل
وين جونز) .بيشــتر اين باشــگاهها همواره براي بقا ميجنگند
غيراز تاتنهام كه در ســالهاي اخير از وضعيت بهتري برخوردار
بوده و خودش را در حد مدعي نگه داشــته است .بنابراين فرمول
موفقيت اين اســت كه باشــگاهها بهدنبال يك ســرمايهگذار يا
خريدار متمول خارجي بگردند .از آخرين قهرماني نيوكاسل در
همه تورنمنتها 24هزارو260روز ميگذرد .اين بيشترين انتظار
بين همه باشگاههاي ليگ برتري براي قهرماني در يك تورنمنت،
حتي ليگ دسته پايينتر موسوم به چمپيونشيپ است .بنابراين

هواداران اين باشگاه حق دارند از فعلوانفعاالت اخير خوشحال و
به آينده اميدوار باشند.
چيزي كه براي بازي امروز اهميتي ندارد ،اخبار و نكات فني و
تركيب احتمالي است .سون هيونگ مين پس از گلزني به تيم ملي
ايران در تهران دچار كوويد 19-شد و بازي امروز را از دست داد.
برايان گيل هم كرونا مثبت شد.
هوگو لوريس امروز نخســتين بازياش را پس از قهرماني در
ليگ ملتهاي اروپا براي تاتنهام انجام ميدهد و بهعنوان قهرمان
به اين تيم برميگردد .دروازهبان فرانسوي در فصل جاري بيشتر
از برخي بازيكنان مهم ليگ مثل كاي هاورتز ،فران تورس ،هوانگ
هيچان ،آدام الالنا ،دله الي ،دني البلك و خيليهاي ديگر پاس
كليدي به همبازيانش داده؛ با 2پاس كليدي.
در تاتنهام پس از شروع توفاني نونو اسپريتو و 3برد پياپي يك
بر صفر ازجمله برد مقابل منچسترســيتي ،ناگهان اوضاع بههم
ريخت .هواداران و برخي بازيكنان تيم به سرمربي جديد پرتغالي
خوشبين نيستند و سبك دفاعي او را مناسب تيم نميدانند .البته
در زمان مورينيو هم ســبك تيم دفاعي و براســاس ضدحملهها
بود .منتقدان اين مربي پرتغالي معتقدند كه نونو اســپريتو يك
مورينيو است ولي كمتجربهتر .هر 3بازيماه آگوست با پيروزي
و هر 3مسابقهماه ســپتامبر با شكست اين تيم همراه بوده است.
تاتنهام پس از اورتون دومين تيم در تاريخ ليگ برتر است كه در
3بازي اول خود در يك فصل پيروز شده و سپس در 3بازي بعدي
شكست ميخورد .اورتون در سالهاي  1993-94در رده هفدهم
قرار گرفت.

فوالد خوزستان  -پرسپولیس

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

16:00
آلومینیوم  -فوالد

18:00

دوشنبه ۳آبان
هوادار  -پیکان

16:00
ذوب آهن  -استقالل
فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

18:00

نامشخص

پیشالکالسیکوی حساس
كومان با بارسا به تيم سابقش رسيده است

در روزهایی که باشگاه بارســلونا از پس هزینههای مربوط به اخراج رونالد کومان برنمیآید ،این
تیم در اللیگا باید از شــوک نتایج اخیر خارج شود .بازی امشــب دیدار سادهای نیست و حریف
كاتاالنها ،والنسیاســت که در این فصل جان تازهای گرفته و در جمع باالنشینها حضور دارد.
در بارسلونا اوضاع بهقدری خراب است که مثل آن تیم ایرانی که بازیکنانش مصاحبه و اعتراض
میکردند که باشگاه فقط یک نوع غذا در هر وعده به آنها میدهد ،از شرایط و امکانات ناراضیاند.
آنها حتی از زمین چمن شهرک ورزشی هم گالیهمندند .هر چقدر اوضاع فنی تیم بههم ریخته،
اما امیدواریهایی وجود دارد .گاوی توانست اولین و دومین بازیاش را در ترکیب ثابت تیم ملی
اسپانیا انجام دهد .پدری هم که فصل قبل باالی 70بازی با پیراهن بارسا انجام داده بود ،بهتازگی
قراردادش را تمدید کرده ،با رقم بند فسخ قرارداد یک میلیارد یورو! آنسو فاتی هم پس از مدتها
دوری از فوتبال و تحمل مصدومیتی شدید به ترکیب برگشــته است .از طرفی آگوئرو میتواند
بازی کند و آلبا هم در شرایط مسابقه قرار گرفته است .کومان برای نتیجهنگرفتن احتمالی مقابل
تیم سابقش هیچ بهانهای ندارد .البته پدری هنوز در شرایط مسابقه قرار نگرفته و آرائوخو هم در
اردوی تیم ملی اروگوئه دچار آسیبدیدگی شــده .برد در این مسابقه در آستانه الکالسیکوی
هفته آینده میتواند اعتمادبهنفس را به نوکمپ برگرداند .ســرجینیو دست هم هنوز احساس
درد دارد .در پست مدافع راســت دنی آلوز به بارسا پیشنهاد شده و خودش
که بازیکن آزاد است و تیمی ندارد گفته اگر بارسا به او نیازی داشته باشد،
کافی است یک زنگ بزند .بارسلون تنها شهر دنیاست که آلوز غیر از برزیل
در آن خانهای دارد .با اینحال به نظر میرسد الپورتا برای جذب این بازیکن
آزاد و رایگان هم نتواند اقدام کند و دستمزدش را بپردازد .این روزها برای
هواداران یادآور خاطرات و اتفاقات نوستالژیکی است17 .سال پیش در
چنین روزهایی مسی برای اولینبار در یکبازی رسمی در ترکیب
بارســا به میدان رفت .حاال جای او پس از این همه سال خالی
است .والنسیا یکی از حریفان محبوب مسی به حساب ميآمد
و از این بازیکن 31گل دریافت کرده بــود .در رویاروییهای
گذشته 93برد از آن بارسلونا بوده و سهم والنسیا از پیروزیها
55بار و 51دیدار هم به تساوی انجامیده؛ 377گل برای بارسا
و 293گل برای والنسیا.

پرسپولیس  -نساجی

نبرد اتوبوسها

مورينيو آماده درگيري با آلگري است
امشب ماســیمو آلگری باید پیه رقابت با مورینیو
را به تن خود بمالد .مورینیــو درون و بیرون زمین
فوتبال معموال با مربیان درگیر میشود .او بهتازگی
مصاحبهای هم پس از باخت در داربی علیه داوران
کرده و همین باعث افزایش فشار به داوری میشود
و احتمال تصمیمگیریهای آنها در موقعیتهای
 50-50به سود آاسرم را تقویت میکند .آلگری در
بازگشت به یوونتوس با رونالدو شروعی بد داشت و با
اودینزهدربازیاولبهلطفگلزنیکریستیانورونالدو
مساوی کرد اما با رفتن ســتاره پرتغالي همه چیز
بدتر شد .او بهزحمت توانست در 3بازی آخر3 ،برد
ناپلئونی به دست آورد و وضعیت تیم را سروسامان
ببخشد .رم هم بعد از شروع عالی با مورینیو،
متحمل  2شكست شده اما همچنان
4امتیاز بیشت ر از حریف امشبش دارد.

  جدال امشــب ،رویارویــی  2مربی
تدافعــی و محتــاط اســت و نبايد
انتظار یکبــازی زیبــا را از این
مسابقه داشــت .آخرین بازی
رم و یوونتوس که در آن رم از
جایگاه باالتری نسبت به یووه
در جدول داشــته به فصل
 2009-10برمیگردد که
در تورین ،گرگها بانوی پیر
میزبان را با نتیجه  2بر يك
مغلوب کردند.

  اورســاتو ،معروفترین داور حــال حاضر فوتبال
ایتالیا ،قضاوت این مســابقه را برعهده دارد .او در هر
بازی بهطور میانگیــن 5/32کارت زرد و 0/22کارت
قرمز نشان میدهد.
  تامی آبراهــام در آخرین تمریــن گروهی حضور
نداشــت اما ابراز امیدواری کرد به بازی امشب برسد.
او در جریان دیــدار انگلیس با مجارســتان یک ربع
پس از ورود به زمین دچار صدمه شد و از بازی بیرون
رفت .شکســتگی یا مصدومیت لیگامنت در قوزک پا
دیده نمیشود اما کبودی و درد وجود دارد .در عوض
پلگرینی به این بازی میرسد .در اردوی یووه هم موراتا
و دیباال هنوز مصدوماند اما دیباال میتواند روی نیمکت
بنشیند و بهعنوان بازیکن جانشین به زمین برود.
دلیخت روی نیمکت مینشــیند و کیهلینی و
بونوچی زوج خط دفاعی را مقابل رم تشــکیل
میدهند.
    2تیــم تاکنــون 189بار به
مصــاف هــم رفتهانــد و این
یکصدونودمیــن مســابقه
رودرروی آنهاســت .در
بازیهــای قبلــی 89برد
نصیــب یــووه شــده و
47پیروزی هم به رم رسیده
و 52بار نتیجه تساوی رقم
خورده است.

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

 ۹فروردین ۱۴۰۱
ایران  -لبنان
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خريد خارجي ،از قعر جدول
چرا حضور كوين يانگا در استقالل
محل بحث شده؟

نگاهي به 16سرمربي ليگ برتر در آستانه فصل جديد كه برخالف فصل گذشته در آن خبري از سرمربيهاي صفركيلومتر نيست

فصل جديد ليگ برتر ايران از 2روز ديگر آغاز ميشود.
برخالف فصل گذشــته كه ليگ برتر شــاهد حضور
ســرمربيان جديد و تازهواردي به ايــن رقابتها بود،
فصل جاري با رقابت 16سرمربي آغاز ميشود كه همگي
در كارشان پرسابقه هســتند و در ليگ برتر هم سابقه
ســرمربيگري دارند .رضا عنايتي و اصغر كالنتري كه
در اين فصل همراه تيمهايشــان به ليگ برتر آمدهاند
از 14سرمربي ديگر ســابقه كمتري در اين سطح دارند
اما سابقه آنها هم صفر نيســت .كالنتري قبال با همين
فجرسپاسي و عنايتي با تيم سياهجامگان در ليگ برتر
سرمربي بودهاند .اما سال گذشــته در همين موقع از
جمع 16سرمربي ليگ برتر ،محمد ربيعي و وحيد بياتلو
قبال سابقه ليگ برتري نداشتند و از آنها جالبتر محرم
نويدكيا ،مهدي رحمتي ،رحمان رضايي و وحيد فاضلي
بودند كه اصال سابقه سرمربيگري نداشتند و تازه براي
نخستين بار سرمربي شده بودند .از اين جمع فقط نويدكيا
توانسته جاي پايش را در اين شغل محكم كند .رضايي و
فاضلي ديگر سرمربي نيســتند و مهدي رحمتي هم در
شروع فصل جديد بدون تيم مانده است.
يادي از رفتهها

وحيد فاضلي و رحمان رضايي  2ســرمربي جواني بودند كه
اصال روزهاي خوشــي در ليگ برتر نديدند .آنها نســاجي و
ذوبآهن را در آستانه سقوط قرار دادند و بركنار شدند تا اين
تيمها توسط ساكت الهامي و مجتبي حسيني در ليگ برتر

بمانند .بياتلو هم براي ماشينسازي تيمي بست كه در نهايت
بعد از چندبار تغيير سرمربي سقوط كرد .اما محمد ربيعي و
نويدكيا خودشان را در چرخه سرمربيان ليگ برتري تثبيت
كردند و ماندگار شدند .مهدي رحمتي هم البته نتايج بدي
با پديده نگرفــت اما در حاشــيهها و درگيريهاي بيپايان
با مديران اين باشگاه غرق شد و پســت خودش را از دست
داد .او به همراه محمود فكري در فصل جديد ليگ برتر يك
آلترناتيو براي مربيان نيمه پايين جدول محســوب خواهند
شــد .براي تيمهاي نيمه بااليي هم جواد نكونام اين شرايط
را خواهد داشت.
يحيي و رقباي بيجام

16سرمربي ليگ برتر را در آغاز فصل جديد ميتوان به چند
دسته تقسيم كرد كه طبيعتا دسته اول را مدعيان قهرماني
تشــكيل ميدهند .يحيي گلمحمدي ،محــرم نويدكيا و
فرهاد مجيدي در اين دســته قرار ميگيرنــد ،اگرچه فقط
يكي از اين 3نفر ســابقه قهرماني در اين ليگ را دارد .يحيي
قهرمان  2دوره اخير اين رقابتهاست و باز هم با تيم برنده و
باثباتش يكي از مدعيان اصلي است .نويدكيا هم در نخستين
فصل سرمربيگرياش 65امتياز گرفت اما مغلوب فرم عالي
پرسپوليس شد .او حاال با تيمي كه به خوبي تقويت شده به
هيچ عنواني كمتر از قهرماني راضي نيست .فرهاد مجيدي
هم باالخره براي نخســتين بار فرصت پيدا كرده تا از شروع
فصل روي نيمكت بنشيند و تيمش را خودش ببندد .او هم
با يك دستيار و چند بازيكن خارجي قصد دارد تيمي در حد

قهرماني ببندد .سرمربي قهرمان ليگ بيستويكم احتماال از
بين همين 3نفر بيرون ميآيد .اگرچه يكي از آنها همانقدر
كه شانس قهرماني دارد ،احتمال بركنارياش هم باالست!
جام دارند ،جان ندارند

2ســرمربي در فصل جديد حضور دارند كــه قهرماني ليگ
برتر در رزومهشان ثبت شده اما در فصل جديد آنها را مدعي
قهرمانــي نميدانيم؛ امير قلعهنويي و عبداهلل ويســي .مقام
پنجمي فصل گذشته با گلگهر ،عنوان خوبي براي قلعهنويي
بود و اين تيم براي فصل جديد تقويت هم شده اما نه در آن
حد كه توان رقابت با پرســپوليس و سپاهان را داشته باشد.
گلگهر اگر سهميه آســيا هم بگيرد هم سيرجانيها راضي
هستند هم خود قلعهنويي .ويسي هم كه بعد از چرخيدن در
ليگيك در شرايطي عجيب به ليگ برتر بازگشت و جانشين
سرمربي موفقي مثل نكونام شــد .او با استقالل خوزستان
قهرمان غيرمنتظره ليگ پانزدهم شد اما حاال در باشگاهي
پرمايهتر ،اصال جزو مدعيان هم نيست.
گلآقا؛ مربي مربيها

فيروز كريمي مســنترين و پرســابقهترين سرمربي حاضر
در فصل جديد ليگ برتر اســت .او 65ســال ســن دارد و
سالهاي اشــتغالش در كار مربيگري از مرز 30سال عبور
كرده است .كريمي سابقه قهرماني در ليگ آزادگان و حتي
جام باشگاههاي آسيا را هم دارد اما هرگز قهرمان ليگ برتر
نشده است .او در ليگ ششم با استقالل اهواز تا آستانه كسب

اين عنوان رفت اما رقابت را به سايپاي علي دايي باخت .اغلب
سرمربيان حال حاضر ليگ برتر شــاگردان فيروز بودهاند و
كريمي حكم پيشكسوت را براي آنها دارد .ولي او امسال به
اندازه سابقهاش مدعي نيست .با شرايطي كه باشگاه تراكتور
دارد ،فعال كسي شــانس قهرماني براي اين تيم قائل نيست.
كريمي فصل گذشــته در آخرين هفتهها به تراكتور آمد و
چهارم شــدنش با اين تيم حكم معجزه را داشت .امسال هم
تبريزيها به تكرار همان عنوان راضياند.
ساكنان طبقه وسط

رسول خطيبي و محمد ربيعي فصل گذشــته با آلومينيوم
و مس به ليگ برتر صعود كرده بودند و امســال هم با همان
تيمها آغــاز ميكنند .خطيبي از اراك رفــت ،يك دور زد و
دوباره برگشــت .اما ربيعي در رفسنجان مانده و جاي پايش
هم حاال محكمتر از هميشه است .مهاجري ،حسيني ،تارتار
و الهامي متوسطهاي نسبتا موفق هميشگي بهدنبال حفظ و
ارتقاي جايگاه خودشان هستند .منصوريان كه فصل گذشته
با تراكتور شروع كرد و بعد از هفته پنجم بركنار شد امسال با
نفت آبادان شروع ميكند و به همان اندازه استعداد سرگرم
كردن مخاطبان فوتبال را دارد .فــراز كمالوند هم در ادامه
سفرهاي متعدد و عجيبوغريبش اين بار به مسجدسليمان
رسيده است .او در استقالل ،ســايپا و تراكتور حتي فرصت
نكرد چمدانش را باز كند .شايد در مسجدسليمان باالخره اين
فرصت را بهدست بياورد .بهخصوص كه اينجا جاسم عزيزش
هم هست و به فراز انگيزه بيشتري براي ماندن ميدهد.

فرهاد مجيدي وعده داده بود بهزودي  3بازيكن خارجي
به فهرست اين تيم اضافه خواهد شد و در همين راستا،
نخستين نفر قراردادش را بهطور رسمي امضا كرد .اين
بازيكن «كوين يانگا» نام دارد؛ يك دفاع راســت اهل
فرانسه كه اصالتا كامروني است .او 25ساله است و سابقه
حضور در دسته سوم فوتبال ايتاليا و نيز ليگ پرتغال را
دارد .يانگا در پرتغال براي «آوس» توپ زده؛ تيمي كه
مهرداد محمدي هم زماني در آن عضويت داشت و البته
فصل گذشته به دسته پايينتر سقوط كرد .يانگا تا قبل از
حضور در استقالل براي وايله بلدكوب در ليگ دانمارك
توپ ميزد؛ تيمي كه همين حاال سعيد عز تاللهي در
آن عضويت دارد و با كسب بدترين نتايج ممكن در قعر
جدول رد هبندي جا خوش كرده است .چنين خريدي
طبيعتا با حرف و حديثهاي زياد همراه شده و بعضي
از كارشناسان و هواداران به انتقاد از آن پرداختهاند.
سايت باشگاه استقالل كه گويا براي معرفي اين بازيكن
نقطه قوت خاصي پيدا نكرده ،صرفا به مرور سوابق او
پرداخته اســت .در عين حال اما يكي از رسانهها براي
خالي نبودن عريضه يادآوري كــرده« :يانگا در طول
دوران باز ي خود هيچوقت دچار مصدوميت نشــده
و اين موضوع نشان از فيزيك بســيار خوب او دارد».
خوشحاليم كه يانگا مصدوم نميشود ،اما خوشحالتر
ميشديم اگر او در دوران سالمتش ،دستاوردهاي فني
بيشتري رقم ميزد! در هر صورت هميشه اين بحث در
مورد جذب بازيكنان خارجي وجود دارد كه آنها بايد يك
سر و گردن از همپستيهاي ايراني و بومي خود باالتر
باشند .در غيراين صورت جذب بازيكن خارجي با اين
نرخ وحشتناك ارز و انواع و اقسام هزينههاي جانبي،
به صرفه نيست.
در چنين شرايطي استقالل يانگا را جذب كرده و بهخاطر
اين خريد ،احمد موسوي را به شكل ديرهنگام در ليست
خروجي قرار داده است .اين اتفاق در حالي رخ ميدهد
كه در داخل كشور سعيد عزتاللهي بهخاطر حضور در
تيم ســطح پايين وايله دانمارك بهشدت تحت فشار
است ،اما اســتقالليها خريد جديدشان را درست در
همين پست انجام دادهاند؛ منطقهاي كه وريا غفوري هم
توانايي بازي در آن را دارد .به هر جهت بايد ديد يانگا
ميتواند بازيكن مؤثري براي استقالل باشد يا نه .اگر به
هر دليلي اين اتفاق رخ ندهد ،حتما از جذب اين بازيكن
انتقادهاي زيادي خواهد شد.

انتظارمان بيشتر است پسر!
علي بيرو و گل بدي كه خورد

ذرهبين روي اين  5نفر

بازيكنانيكهدرليگبيستويكم،حسابيدركانونتوجههستند
همين روزها مسابقات بيستويكمين دوره
بهروز رسايلي
ليگ برتر فوتبال ايران آغاز ميشود و بعد
خبرنگار
از 3ماه تعطيلي كالفهكننده ،هيجان باال
ميگيرد .با توجه به اينكه تيمهاي باالي جدول كادرفني خود را حفظ كردهاند
و با تمام قدرت بهدنبال كسب عنوان قهرماني هستند ،انتظار ميرود ليگ
جذابي پيش رو باشد .در عين حال اما در بعد «فردي» هم تعدادي از بازيكنان
داراي انگيزه مضاعف براي درخشش در اين فصل هستند .مرور فهرست چند
نفر از آنها ميتواند خالي از لطف نباشد.
جنجاليترين انتقال تابستان

شــهريار مغانلو كــه نيمفصــل دوم ليگ بيســتم را در
پرسپوليس پشت ســر گذاشــت و خريد بدي هم براي
اين تيم نبود ،خواسته يا ناخواسته در متن جنجاليترين
انتقال اين تابستان قرار گرفت .بعد از ناتواني پرسپوليس
در دريافت رضايتنامه او از سانتاكالرا ،سپاهان وارد معركه شد
و ضمن توافق با باشگاه پرتغالي ،مغانلو را بهصورت قرضي جذب كرد .تا اينجا هيچ
اتفاق عجيب و غريبي رخ نداده بود و حتي پرسپوليسيها هم واكنش شديدي به
داستان نداشتند .در چنين شرايطي اما سر زدن يك رفتار عجيب از مغانلو باعث
شد هجمه بزرگي عليه او بهوجود بيايد .شــهريار در حركتي كه واقعا فلسفهاش
معلوم نيست ،تصاوير خودش با پيراهن پرسپوليس را از اينستاگرامش پاك كرد تا
سرخها حس كنند به آنها توهين شده است .بعد از اين ماجرا اعتراضهاي زيادي
از سوي مردم و پيشكسوتان نسبت به مغانلو صورت گرفت و او بيخود و بيجهت

خودش را به دردسر انداخت .حاال قطعا شــهريار يكي از بازيكنان زير ذرهبين در
ليگ 21خواهد بود و بايد ببينيم چه كارنامهاي از خودش به جا ميگذارد.
طوالنيترين انتقال تابستان

فرايند حضور رضا اسدي در پرسپوليس بسيار طوالني شد
و حوصله خيليها را ســر برد .سرخپوشان بعد از جدايي
احمد نوراللهي بهدنبال جذب يك هافبك دفاعي بودند
و از همان ابتدا ســراغ رضا اسدي رفتند .با اين حال روند
توافق با اين بازيكن خيلي طوالني شد؛ آنقدر كه خيليها ياد
داستان كاوه رضايي افتادند و عليه اسدي موضع گرفتند .حتي پرسپوليسيها كه
بهنظر ميرسيد از حضور اين بازيكن نااميد شدهاند ،در مقطعي به صرافت جذب
محمد آبشــك ،هافبك دفاعي فوالد افتادند .درنهايت اما اسدي رضايت داد و با
قراردادي صرفا يكساله به عضويت سرخپوشان درآمد .حاال همه نگاهها به اوست
تا روشن شود ارزش اين همه سروصدا را داشته است يا نه .اسدي جايگزين يكي از
مهمترين بازيكنان پرسپوليس يعني احمد نوراللهي شده و پر كردن جاي خالي
اين بازيكن مؤثر ،براي او تكليف سختي خواهد بود.
دفاع مدرن ،در ميدان ديد

روزبه چشــمي هم يكي از آن بازيكناني اســت كه براي
فوتباليها «ســوژه» بهحساب ميآيد .شــايد اين نقش
ويژه براي چشــمي مخصوصا از زماني پررنگتر شد كه
كارلوس كيروش ناخواسته پاي او را وسط دوگانه خودش
و پرسپوليسيها كشيد .مربي پرتغالي آن روزها براي توجيه
عدمدعوت از جالل حسيني ،روي كيفيت مدافعان موجودش دست گذاشت و از
روزبه بهعنوان مدرنترين مدافع مياني يك دهه گذشته فوتبال ايران ياد كرد .اين
مسئله باعث شد توجهات به او بيش از قبل شود و چشمي با هر لغزش ،طعنههاي
پرشــماري را تحمل كند .به هر جهت حاال او بعد از يك فصل حضور كمفايده در

ليگ قطر و در شرايطي كه بهطور كامل از فهرست تيم ملي خارج شده ،به استقالل
برگشته و بايد ديد ميتواند جايگاه خوب چند فصل قبلش را پس بگيرد يا نه .خبر
خوب براي چشمي اين است كه او احتماال در ليگ 21در پست دلخواهش يعني
هافبك دفاعي به بازي گرفته خواهد شد.
رشيد ،زير فشار

حضور پارسال و امســال رشــيد مظاهري در استقالل،
 2داستان كامال متفاوت و بلكه حتي متضاد داشت .رشيد
پارسال در قامت منجي به جمع آبيپوشان پيوست تا به
دوران اشتباهات حسين حسيني درون دروازه استقالل
پايان بدهد .با اين حال او نه از نظر فني و نه از نظر انضباطي
فصل موفقي را در اين تيم پشت سر نگذاشت .در نتيجه امسال مظاهري در حالي
در استقالل ماند كه خيليها از ادامه حضور او استقبال نكردند و اين مسئله را ناشي
از ناكامي مظاهري در پيدا كردن مشتري مناسب دانستند .به اين ترتيب مظاهري
در ليگ 21كار دشــواري دارد .او ،هم بايد جايگاهش در تركيب اصلي استقالل و
فهرست تيم ملي را پس بگيرد و هم تصويرش را در ذهن هواداران فوتبال اصالح
كند .طبيعتا اين ماموريت بسيار دشوار خواهد بود.
آقاي ضدخداحافظي

مسعود شــجاعي را هم بايد به اين فهرست اضافه كرد.
در ســالهاي اخير با توجــه به افت كيفيــت او در تيم
ملي و تراكتــور و اتفاقاتي كه در تبريــز برايش رخ داد،
حساسيتها روي اين بازيكن بيشتر شده است .خيليها
عقيده دارند او بايد از ميادين خداحافظي كند ،اما خودش
اعتقادي به اين مســئله ندارد و حتي ليگ 21را هم فصل پاياني فوتبال خودش
نميداند .او حاال به نســاجي پيوسته و حتما منتقدانش حســابي اين بازيكن را
زيرنظر خواهند داشت.

طبيعتا وقتي گرانقيمتترين فوتباليست آسيا روي
اشتباه خط دفاعي چيزي حدود يك نيمه با دروازهبان
ايران تك به تك ميشــود ،انتقاد از گلري كه گل
خورده خيلي محلي از اعراب ندارد .در بازي تيم ملي
ايران برابر كرهجنوبي هم صادق محرمي آفسايد را پر
كرد ،بعد خودش در دفع توپ تعلل داشت و نهايت
ســون هيونگ مين دروازه تيم كشورمان را گشود.
پس قاعدتا خيلي نبايد به بيرانوند سخت بگيريم؛
مخصوصا از اين جهت كــه او در آخرين ثانيههاي
مسابقه يك توپ خيلي خوب هم گرفت و يك امتياز
را در جيب ايران نگه داشت .با اين همه اما ،به نفع علي
بيرو است كه فيلم گل دريافتياش از سون را چندين
بار نگاه كند و از خودش بپرســد چرا در آن لحظات
آنقدر جلو آمده بود.
خروج ناشيانه بيرانوند از دروازه كه تازه بدون درنظر
گرفتن اصول زاويهبندي انجام شده بود ،اين فرصت
را به ســون داد تا به راحتي آب خوردن از راه دور با
يك بغل پاي ساده دروازه ايران را باز كند .شايد اگر
بيرانوند قدري عقبتر بود ،كار براي ستاره تاتنهام
اينقدر ساده نميشــد .عليرضا در حالي دروازه را
خالي گذاشت كه نقشه روشــني هم نداشت؛ يعني
خودش هم نميدانســت دقيقا قصد دارد چه كاري
انجام بدهد .به هر حال از اين اشتباهات ممكن است
براي هر دروازهباني رخ بدهد ،اما حاال ديگر توقع ما
از بيرانوند 30ساله كه  2سال هم از حضورش در اروپا
ميگذرد بيش از اينهاست .او استعداد فوقالعادهاي
دارد و البته بايد ايراداتش را هم رفع كند .شــايد
اينطوري در رده باشگاهي هم فرصت بيشتري براي
بازي پيدا كند.
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از تیروکمان تامعاونت ورزش زنان

مدال طال؛  هديه گرايي به شهيد گمنام
محمدرضا گرايــي همانطور كه نيت كــرده بود ،مدال
طاليش را به شهيد گمنام هديه كرد .گرايي فرنگيكار
67كيلوگرم تيم ملي اســت كه 2ماه بعد از قهرماني در
بازيهاي المپيك توكيو ،در مســابقات قهرماني جهان
هم طال گرفت .او ديروز اين طال را به شــهيد گمنامي
كه در مقابل خانه كشــتي به خاك سپرده شده ،هديه
كرد .گرايي در جريان مراسمي كه روز گذشته در خانه
كشتي برگزار شد ،درخصوص اهداي مدالش ،اينچنين
گفت« :در اين دوســالي كه براي مســابقات المپيك و
جهاني آماده ميشديم ،اين شــهيد گمنام 19ساله در
اين مكان به خاك سپرده شد و ما با اين شهيد بزرگوار
2سال زندگي كرديم .شهيدي كه با خدا جانش را معامله
كرد تا پرچم كشور را باال نگه دارد .نهايت كار و آسيب ما
اين است كه رباط پاره كنيم اما شهدا جانشان را با خدا
معامله كردند .شبي كه اعزام ميشديم در كنار اين قبر با
شهيد گمنام قرار گذاشتم و تصميم گرفتم اگر مدال طال
بگيرم ،به پاس قدرداني از تمام شهيدان ،مدالم را به اين
شهيد عزيز تقديم كنم».

مريم كاظميپور با سابقه نايبرئيسي در فدراسيون تيروكمان جانشين فرهاديزاد
در معاونت زنان وزارت ورزش شد  
مريم كاظميپور با هدف باال بردن انگيزه ورزشكاران ،سرپرستي معاونت زنان
وزارت ورزش و جوانان را بهعهده گرفت .بعد از خداحافظي مهين فرهاديزاد از
اين معاونت ،كاظميپور بهعنوان گزينه اصلي حميد سجادي ،وزير ورزش براي
جانشيني او مطرح شد و ديروز بعد از ششــمين نشست شوراي معاونين ،وزير
او را بهعنوان سرپرست معرفي كرد .كاظميپور كارنامه ورزشي پرباري ندارد.
تنها ارتباط او با ورزش ،نايبرئيسي در فدراسيون تيروكمان است .در دورهاي
كه محمود گودرزي وزير ورزش بود و مرضيه اكبرآبادي معاونت زنان را بهعهده
داشت ،كاظميپور نايبرئيس فدراسيون تيروكمان در امور زنان شد .او تجربه
مديريتي ديگري هم دارد .كاظميپور مدير ورزش زنان ستاد كل نيروهاي مسلح
و مدير زنان سازمان بسيج ورزشكاران بوده و سابقه همكاري آموزشي و فني با
فدراسيون ورزشهاي دانشگاهي ،تيراندازي و تكواندو را دارد.
طبق اطالعاتي كه سايت وزارت ورزش منتشر كرده ،كاظميپور دانشآموخته
رشته علوم ورزشي و تربيتبدني است ،گرايش حركات اصالحي دارد و پژوهشگر

از6بازيكن تيم ملي ديويسكاپ ايران ،براي    3بازيكن ويزا صادر نشده است
بعضيها مدير روابط بينالملل و فدراسيون بحرين را مقصر اين اتفاق ميدانند
تيم تنيس ايران براي بازي در دســته  4آســيا هم با مشكل
روبهرو ميشــود؟ مســابقات تنيس ديويسكاپ در گروه4
آســيا -اقيانوســيه از 26مهر در بحرين آغاز ميشود ،اما از
6بازيكن ايران در اين مســابقات هنوز 3بازيكن ويزا ندارند و
به بحرين اعزام نشدهاند .حميدرضا نداف ،اميرحسين بادي
و سينا مقيمي 3بازيكني هستند كه به همراه كادر فني راهي
بحرين شدهاند ،اما تا ديروز براي انوشا شاهقلي ،علي يزداني
و ساميار الياسي ويزايي صادر نشــده بود .ايسنا در گزارشي
مدعي شد صادر نشدن ويزاي اين 3نفر بهخاطر كوتاهي عادل
برقعي ،مدير روابط بينالملل فدراسيون تنيس است .برقعي
در سفر خارجي است و نبود او در فدراسيون ،دليل اين اتفاق
اعالم شده است .با اين حال فدراســيون در بيانيهاي ميزبان
را مقصر معرفي كرد .در اين بيانيه تأكيده شــده فدراسيون
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بزهكار كــه در مركز اصالح و
تربيت نگهداري ميشود
 -14مخزن سيمان -كتاب
مالصدرا  -ديدار
 -15شــهر بيقانــون -درام
تاريخي حماسي به كارگرداني
استيون اسپيلبرگ
عمودي:

 -1بياباني وســيع در شمال
مكه -فرستاده خدا -خواهش
و تمنا
 -2ناپايــدار -مربــوط بــه
كيفيت -بازارياب
 -3كبوتــر صحرايي -معادل
فارسي مينياتور -يادداشت
 -4غــذاي ســرپايي -ميوه
تسكين رماتيسم
 -5زمين پســت اشباع شده
از رطوبت -ريخته شدن -در
زمستان ميبارد
 -6پدر عــرب -كندن گل-
دشنامگو
 -7طول -حلقــه بين پيچ و
مهره -كنترل كردن
 -8كار ناتمام -واكسن ايراني
كرونا -فراخ و گشاده -چاشني
غذايي
 -9بزدل -اسكلت فلزي اصلي
ماشين -مجاني

 -10ويتنام قديم -اسب سياه -كوره
 -11پارچــه كهنــه -روز قيامت-
شوهر مادر
 -12جــاي بلنــد -غذاي ســنتي
گيالني شبيه فسنجان
 -13پســوند شــباهت -رود مهم
چين  -زاده شدن
 -14خدايــي -راه فــرار -عــرب
ميگويد :بگو
 -15لگام اسب -سيب آذري -زنگ
فلز
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جدول 8338

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

ساده

7
5

از طريق فدراســيون بينالمللي تنيس ،كميته ملي المپيك
و وزارت امور خارجه ايران پيگير صادر شــدن ويزا براي اين
3بازيكن اســت .افراد نزديك به فدراسيون هم در حمايت از
برقعي ميگويند غيبت فيزيكي او نميتواند دليل صادر نشدن
ويزا باشد« :برقعي از هفتههاي پيش پيگير ويزاي بچهها بود.
االن همه كارها با ايميل انجام ميشود .مگر ميشود چون يك
نفر حضور فيزيكي در فدراسيون نداشته است ،يك كشور به
3بازيكن ويزا ندهد؟» نظر فدراسيونيها اين است كه بحرين
بهخاطر مشكالت سياسي كارشكني كرده است.
اما در نبود اين 3بازيكــن ،ايران ميتوانــد در ديويسكاپ
نتيجــه بگيرد؟ تنيــس ايران كه چند ســالي در دســته 2
ديويسكاپ بازي ميكرد ،ســوداي صعود به دســتهيك را
داشت ،اما به دسته3ســقوط كرد .درحاليكه هدفگذاري

فدراســيونهاي قبلي رســيدن به دسته 2
بود ،تيم در ســال 2019به دسته
 4رفت .در دســته  4بهجــز ايران
تيمهــاي بحرين ،كامبــوج ،گوام،
عــراق ،قرقيزســتان ،مغولســتان،
عمان ،عربســتان ،ســنگاپور ،تاجيكستان،
تركمنستان ،يمن و امارات حضور دارند و تيمهايي كه مدعي
صعود به دســته باالتر هســتند بايد يكي از 3تيم اول گروه
باشند .مسابقات فردا آغاز ميشــود و تالش فدراسيون اين
اســت كه قبل از مســابقه 3بازيكن به بحرين برسند ،اما اگر
ويزاي اين 3بازيكن صادر نشــود ،تيم به مشكل ميخورد؟
گفته ميشود بيشتر تيمهايي كه به بحرين رفتهاند6 ،بازيكن
ندارند و ايران هم اگر مجبور شــود با 3بازيكن مسابقه بدهد،
مشكلي پيش نميآيد .انوشا شاهقلي ناميترين بازيكن تيم
است كه ويزا ندارد .بهنظر ميرسد او مهره اصلي اكبر طاهري،
سرمربي تيم ملي براي اين مسابقات باشد ،اما گفته ميشود
3بازيكني كــه در بحرين حضور دارند ،بهتريــن نفرات تيم
هستند و ميشــود اميدوار بود كه تيم با آنها نتيجه بگيرد و
حتي به دسته باالتر برود.

   انوشاشاهقلی ،قدیمیترین عضو تیم ملی تنیس

تنيس ايران ،نصفه در ديويسكاپ!

مركز تحقيقات فيزيولوژي ورزشي دانشگاه علوم پزشكي بقيهاهلل(عج) است .هر
چند تحصيالت كاظميپور ورزشي است و دكتري دارد اما بهخاطر تجربه كم
مديريتي در سطح باالي ورزشــي ،خيليها او را ورزشي نميدانند .كاظميپور
ديروز بعد از گرفتن حكم سرپرســتي معاونت ورزش زنان ،در نخستين برنامه
ورزشي حاضر شد .ديروز مراسم بزرگداشت روز ملي و هفته پارالمپيك برگزار
شد و كاظميپور به همراه ســجادي ،وزير ورزش به اين مراسم رفت .او درباره
مسئوليت جديدش به خبرنگاران گفت« :در اين حوزه تالشهاي زيادي انجام
شده است و ما نيز هدفمند در اين مسير حركت ميكنيم .اقداماتي كه در حوزه
استعداديابي و قهرماني شده است ،تداوم مييابد .هدف اصلي ما افزايش انگيزه
ميان ورزشكاران است و اميدواريم همانطور كه در تيروكمان حركات زيادي را
شروع كرديم ،در حوزه زنان وزارت ورزش هم شروع دوبارهاي داشته باشيم».
كاظميپورگفت برنامههاي زيادي بــراي ورزش زنان دارد و هفته آينده آنها را
اعالم ميكند.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

آب شرب شادگان آلوده است

آب شرب شادگان آنقدر آلوده اســت كه شبيه فاضالب است و اصال
قابل شرب نيست .مردم هم توان تهيه آبشرب بهصورت آب معدني
را ندارند و چارهاي جز مصــرف همين آب آلوده نيســت در نتيجه
بيماريهاي پوستي و گوارشي در اين شهر بسيار زيادشده است .با اين
آب متعفن و آلوده تابستان بسيار سختي را گذرانديم و چشم اميدمان
به اين است كه اعتبارات بهسازي آب اين شهر هزينه شده و آب حداقل
تصفيه شود تا بدبو نباشد و مردم تابستانجهنمي شبيه آنچه امسال
گذراندند پيشرويشان نباشد.
نصري از شادگان

اجراي مصوبات مجلس به ساعت تبديل شوند

الزم اســت براي حل مشــكالت ،اجراي مصوبات مجلس و دولت از
نظر زماني از آينده نزديك به روز و ساعت تبديل شود زيرا بسياري از
مصوبات درصورت اجراييشدن مشكالت را حل خواهند كرد.
رنجبر از خلخال

مهمانپذيري دانشگاهها راهحل تحصيل حضوري است

به وزارت علوم و ســتاد ملي كرونا پيشــنهاد ميدهيم كه مشــكل
بازگشایي دانشــگاهها را با مهمانپذيري حل كنند .به اين روش كه
دانشــجويان راه دور كه نياز به خوابگاه و غذا دارند در شــهر خود يا
نزديكترين دانشگاه به محل زندگيشان بهعنوان دانشجوي مهمان
مشغول به تحصيل شوند تا از اين دوره ،گذر كنيم.
يوسفي از تهران

حوادث
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همساي ههايخشمگين
قاتلسرياليراكشتند
قاتل سريالي 13كودك در كنيا كه
خارجی توانســته بود از بازداشتگاه پليس
فرار كند ،وقتي قصد مخفيشدن
در خانه پدرياش را داشــت ،توسط همسايهها
شناسايي شد و آنقدر از سوي آنها كتك خورد كه
جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانههاي كنيا،
ماستن وانجاال جناياتش را از سال  ،2016يعني
زماني كه فقط 16سال داشت با كشتن 2پسربچه
آغاز كرد .او در ادامه و طي 5ســال چند كودك
خردسال ديگر را هم به قتل رساند كه با ناپديد
ت خانوادههايشان تحقيقات
شدن بچهها و شكاي 
پليس براي دستگيري قاتل سريالي آغاز شد.
اين تحقيقات حدود 5سال ادامه داشت تا اينكه
تابســتان امســال مأموران پليس موفق شدند
جنايتكار 20ساله به نام ماستن وانجاال را دستگير
كنند .او پس از دستگيري به قتل كودكان اعتراف
كرد و محل دفن اجساد 10نفر از آنها را به پليس
نشان داد .به اين ترتيب اجساد 5نفر از قربانيان در
شهر نايروبي2 ،نفر در كاجيادو2 ،نفر در ماچاكس

و يك نفر در بانگوما پيدا شد.
با اين حال برخي از اجساد
بهدليل گذشت سا لها از
مرگشان از بين رفته بودند
و فقط بقايايي از آنها كشف
شد.
قاتل ســريالي كــودكان در
جريان بازجوييهــا اعتراف كرد
كه در نقش مربي فوتبال طعمههايش را
فريب ميداده و بعد از كشاندن آنها به محلهاي
خلوت و خورانــدن موادمخدر ،آنهــا را به قتل
ميرسانده و اجسادشان را همانجا دفن ميكرده
است .اعترافات اين مرد در حالي صورت ميگرفت
كه مأموران متوجه شدند كه قربانيان وي بيشتر
از 10نفر هستند و او دستكم 3كودك ديگر را
هم به قتل رسانده است.
در اين شرايط ،دادگاه دستور داد كه او به مدت
ك ماه در اداره پليس بازداشــت شود تا در اين
ي 
ي شود.
مدت نسبت به  3قتل ديگر از وي بازجوي 
به اين ترتيب ماســتن وانجاال به بازداشــتگاه

كوتاه از حادثه
اجراي حكم قصاص آرمان
به چهارشنبه موكول شد

انتقال يافــت تا اينكه
20مهرمــاه امســال
توانست از اداره پليس
فرار كند.
در تعقيب قاتل فراري

خبر فرار قاتل ســريالي به سرعت
برق در سراســر كنيا پيچيد و خشم مردمي را
بهدنبال داشــت كه از اعترافات قاتل ســريالي
شــوكه شــده بودند .همزمان تحقيقات پليس
براي مشخص شــدن نحوه فرار او آغاز و معلوم
شد كه قاتل سريالي با پرداخت رشوه به برخي
از مأموران توانسته از آنجا فرار كند .رسانههاي
كنيا گزارش كردند كه ماستن وانجاال با پرداخت
پول به ماموران ،خود را به صف مجرماني رسانده
كه بهخاطر زيرپا گذاشتن قانون منع تردد شبانه
كرونايي دستگير شــده بودند و بعد توانسته به
همراه آنها آزاد شود و از بازداشتگاه فرار كند .در

ادامه 3نفر از مأموران كه در جريان فرار او نقش
داشتند دستگير و به دادگاه معرفي شدند.
ضرب و شتم تا پاي مرگ

هرچند ماستن وانجاال موفق به فرار از اداره پليس
شده بود ،اما صبح جمعه خبر رسيد كه جسد او
در نزديكي خانه پدرياش در بانگوما پيدا شده
اســت .پليس اعالم كرد كه قاتل سريالي پس از
فرار از بازداشتگاه سوار يك كاميون شده و خود را
از نايروبي به بانگوما رسانده تا در خانه پدرياش
مخفي شود .اما همسايهها متوجه حضور او شده و
به خانه آنها حمله كرده بودند و قاتل سريالي را كه
قصد داشت با فرار از خانه پدرش به خانهاي ديگر
پناه ببرد ،گير انداخته و او را با ضربات مشت و لگد
به قتل رساندهاند .با كشــته شدن قاتل سريالي
حاال تنها حسرتي كه براي خانواده قربانيان او باقي
مانده ،اينكه هرگز نخواهند فهميد كه انگيزه اين
مرد از كشتن بچههاي آنها چه بوده است.

خرابي ششماهه پلهبرقي سيدخندان

پلهبرقي پل عابر پیاده در خيابان رسالت واقع در سيدخندان 6ماه است
که خراب شده و افراد پير و ناتوان و زنان و كودكان با مشقت از پلههاي
فلزي آن عبور ميكنند .بارها موضوع را گزارش كردهايم و توقع داريم
رفع مشكل شود.

اسرار قتل خواننده افغان در تهران

حمديه از رسالت تهران

تحقيقات براي كشــف اســرار قتل خواننده افغان كه
پیگیری جســدش در يكي از خيابانهاي پايتخت پيدا شده ،از
سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري ،صبح هشتم مهر جسد مرد جواني در كنار خياباني
در تهران پيدا و تحقيقات براي كشف راز قتل او آغاز شد .آثار خون در
محل حادثه حكايت از اين داشت كه مرد جوان چاقو خورده و به قتل
رسيده است .با حضور قاضي محمدتقي شــعباني ،بازپرس جنايي و
كارآگاهان آگاهي در محل حادثه معلوم شد كه جسد متعلق به مردي
افغان است كه چند ساعتي از مرگش ميگذرد .آثار جراحات چاقو روي
بدن او حكايت از درگيري مقتول با قاتل داشت و با تحقيقات ميداني
هويت مقتول فاش شد .محل زندگي او در همان حوالي بود و خانهاش
فاصله زيادي با محلي كه جسد در آنجا كشف شده بود نداشت .مقتول

در خيابان سهيلي نعمتآباد ميدان ترهبار احداث شود

محدوده پاسگاه نعمتآباد محل سكونت اقشار كمبرخوردار است كه
در اين شرايط گراني توان خريد ميوه و ترهبار از آنها سلب شده است.
خريد از ميادين نزديك به نعمتآباد نيز بهدليل پرداخت هزينههاي
آمد و شد و شرايط سالمتي عاقالنه نيست .از مسئوالن تقاضا داريم در
اين محدوده ميدان ميوه و ترهبار احداث كنند.
دست افكن از نعمتآباد

گرانفروشي آشكار در داروخانهها

برخي داروخانهها در نسخه پيچي و فروش لوازم بهداشتي قيمتهاي
بااليي دارند كه در مقايسه با داروخانههاي نزديك آنها نيز گران است.
تعدد و كثرت شركتهاي توليد دارو نبايد تأثير عميقي بر كيفيت و
قيمتها بگذارد زيرا همه تحت نظر يك وزارت و سازمان دارو توليد
ميكنند .حاصل گراني دارو آسيب به كل جامعه است زيرا بيماراني كه
درمان نشوند هزينههاي چند برابري به جامعه تحميل میكنند كه از
هر طرف نگاه كنيد عادالنه نيست و به ضرر كل جامعه است.
اوالدي از تهران

شعبه 104كيفري فرديس بهكار مراجعان رسيدگي نميكند

در شعبه  104كيفري فرديس بهعنوان يك طرف قضيه ،اصال اجازه
حرفزدن به من نميدهند .اينكه يك قاضــي يا داديار به حرف يك
سوي دادرسي توجه نكند اما 5روز بعد و به سرعت رأي صادر شود با
كدام عدالت سازگار است.
يداهلل يزداني از فرديس كرج

بيعانه ،اصليترين روش كالهبرداري در فضاي مجازي

براي خريد يك خودرو كه قيمت مناســبي داشت اقدام كردم و قرار
شد رقمي بيعانه بدهم تا فروشــنده آن را برايم نگه دارد تا حضوري
پاي معامله برويم .بعد از كارت به كارتكردن پول هر چه سعی كردم
نتوانستم با فروشنده تماس بگيرم و شــكايتم هم تاكنون به جايي
نرسيده است .خواســتم به مردم اطالعرساني شــود كه به اينگونه
معامالت اعتماد نكنند.
كريمايي از تهران

خيابان ابوطالب 29مشهد نيازمند سرعتگير است

خيابان ابوطالب  29در شــهر مقدس مشهد محل تردد وسايل نقليه
بسياري است كه براي رسيدن به پمپ بنزين و فرار از ترافيك خيابان
عبدالمطلب از آن اســتفاده ميكنند به همين دليل اين خيابان نياز
به نصب ســرعتگير دارد زيرا ســرعت غيرمجاز بعضي خودروها و
موتوريها مخل آسايش و امنيت ساكنان اين منطقه است.
حبیبی از مشهدمقدس

مسئوالن جلوي سقوط بيشتر بورس را بگيرند

بسياري از آنهايي كه در 2سال اخير در بورس مالباخته شدهاند هرروز
وضعيت بدتري پيدا ميكنند و نهتنها خبري از بازگشت حداقل سر
به سر سرمايهشان نيست بلكه از ارزش سرمايهشان كاسته ميشود .از
مسئوالن تقاضا داريم جلوي سقوط بيشتر بورس را بگيرند؛ چرا كه اين
مردم با اعتماد به دولت دار و ندارشان را پاي معامله در بورس آوردند.
ترك از ابهر

تاكسيهاي اينترنتي گرانفروشي ميكنند

تاكسيهاي اينترنتي با نخستين قيمت پيشنهادي سفر را نميپذيرند
و منتظر ارائه قيمت باالتر ميمانند .درحاليكه قيمتهاي پايينتر
تنها گزينههايي هســتند براي فريب مســافران ،از مسئوالن تقاضا
داريم بر عملكرد اين تاكسيها كه هر روز بر قيمتهايشان ميافزايند
نظارت كنند.
شهرام از تهران

سوءتغذيه بعد از بحرانهاي اقتصادي پيشروي همه ماست

اطبای حاذق ميگويند مصرف پروتئيــن براي همه الزم و در بعضي
موارد حتي واجب است ،البته گوشت ،مرغ و ماهي كه هميشه گران و
دور از دسترس بسياري از مردم بوده است ،ولي در شرايط فعلي مصرف
حتي سادهترين مواد غذایي ضروري پرمصرف مانند شير و ماست و
پنير و كره هم بهعلت گراني شديد و بيتفاوتي بعضي مسئوالن دور از
دسترس شده است .دور از ذهن نيست كه از هماكنون و حتي پس از
عبور از بحرانهاي اقتصادي عده زيادي از مردم دچار سوءتغذيه باشند.
محمود بليغيان از اصفهان

يك آشنا ،قاتل دختر 18ماهه بود

تحقيقات پليس درخصوص قتل هولناك دختري 18ماهه
در سنندج به دستگيري يك آشنا به اتهام قتل او منجر شد.
به گزارش همشهري ،ظهر بیستم مهرماه امسال به پليس
سنندج خبر رسيد در جريان سرقتي خونين از يك خانه در
شهرك دادگستري ،دختري 18ماهه به قتل رسيده است.
زماني كه مأموران در محل حادثه حاضر شــدند دقايقي از
وقوع اين حادثه ميگذشت .مادر اين طفل درباره آنچه اتفاق
افتاده بود به پليس گفت :من و دخترم در خانه بوديم كه 2نفر
با چاقو وارد شدند و با تهديد طالهاي من را سرقت كردند و
ميخواستند گردنبند دخترم را هم سرقت كنند كه بهدليل
كشيدن گردنبند دخترم جانش را از دست داد و سارقان هم
از آنجا گريختند.
آنطور كه اظهارات اين زن نشان ميداد اين جنايت با انگيزه
سرقت انجام شــده بود اما وقتي تحقيقات در اينباره ادامه
پيدا كرد مأموران نسبت به حرفهاي اين زن دچار ترديد
شدند .آنها وقتي بار ديگر به محل حادثه بازگشتند و آنجا را
با دقت بازرسي كردند موفق شدند طالهايي كه ادعا شده
بود سارقان از آنجا دزديدهاند را كشف كنند .كشف طالها
مهمترين مدركي بود كه نشان ميداد ماجراي سرقت طالها
ساخته و پرداخته ذهن مادر نوزاد است و اصال چنين سرقتي
اتفاق نيفتاده است چرا كه هيچكدام از همسايهها نيز سارقان
را هنگام ورود يا خروج نديده بودند .در چنين شرايطي بود

كه تحقيقات ادامه پيدا كرد تا اينكه كارآگاهان جنايي پي
بردند دختر 18ماهه بهدست يكي از نزديكان درجه يك خود
به قتل رسيده و همه ادعاها درباره سرقت صحنهساز 
ي براي
گمراه كردن پليس است.
ســرهنگ عبداهلل فاتحي ،رئيس پليس آگاهي اســتان
كردســتان با اعالم جزئيات اين جنايت گفــت :با اعالم
گزارشي به مركز فوريتهاي پليسي 110مبني بر سرقت
طالجات و مرگ مشــكوك نوزاد18ماهه در شهرســتان
سنندج ،بالفاصله بررسي موضوع در دســتور كار پليس
قرار گرفت .با توجه به حساسيت موضوع تيمهاي بررسي
صحنه جرم و كارآگاهان پليس آگاهي استان در محل وقوع
اين حادثه جنايي حاضر شــدند و تحقيقات آغاز شد .وي
ادامه داد :كارآگاهان با انجام تحقيقات فني و تخصصي از
ساختگي بودن موضوع مطلع شــدند و با هماهنگي مقام
قضايي قاتل را كه يكي از نزديكان دختربچه بود بازداشت
كردند و او در بازجوييها به قتل اعتراف كرد.
بهگفته سرهنگ فاتحي متهم به قتل در جريان تحقيقات
مدعي شــد كه براي فرار از مجازات دست به صحنهسازي
زده و ماجراي ســرقت طال و جواهرات را مطــرح كرده و
حاال از كاري كه كرده پشيمان است .براساس اين گزارش،
هماكنون متهم در بازداشت به ســر ميبرد و تحقيقات در
اينباره ادامه دارد.

پليس در تعقيب مردي است كه دختر 22سالهاش را در
رفسنجان به قتل رسانده و گريخته است.
به گــزارش همشــهري ،روز جمعه به مأمــوران پليس
رفسنجان خبر رسيد كه مردي افغان بعد از به قتل رساندن
دختر 22سالهاش ،پيكر او را در چاهي عميق انداخته است.
دقايقي از اين خبر ميگذشت كه مأموران خود را به محل
حادثه رساندند .تحقيقات مقدماتي نشان ميداد كه متهم
پس از قتل دختر به مكان نامعلومي گريخته است .در اين
شــرايط مأموران با كمك نيروهاي امدادي به چاهي در
نزديكي دانشگاه كار رفســنجان كه جسد مقتول در آن
انداخته شده بود رفتند .آنجا چاهي به عمق 120متر بود
كه بعد از ساعتها تالش ،پيكر بيجان دختر جوان از آنجا
بيرون كشيده شد.
ايمان شهسواري ،دادســتان عمومي و انقالب رفسنجان
در اينباره گفت :شواهد نشان ميدهد انگيزه اين جنايت
مسائل خانوادگي است كه تحقيقات تكميلي در اينباره
ادامه دارد .وي ادامه داد :با وجود اينكه پدر دختر متواري
است اما دستور بررسي و تحقيق درباره مظنون به قتل و
افراد مرتبط با اين موضوع داده شده تا با دستگيري آنان
ابعاد قتل روش شــود .همچنين پيكر مقتول براي انجام
بررسيهاي بيشتر به پزشكي قانوني فرستاده شده است.

راز كالهبرداري مقتول بعد از قتل فاش شد

تحقيقــات در پرونــده قتــل مــردي كه
توسط پســرش كشــته شــده بود اسرار
كالهبرداريهاي اين مرد را فاش كرد.
به گزارش همشهري2 ،ســال پيش مردي
ميانســال به نام مراد در يكي از خيابانهاي
تهران به ضــرب گلوله به قتل رســيد و در
ادامه مشخص شــد كه عامل جنايت پسر
اوست .پســر جوان كه فراري شده بود بعد
از دستگيري در بازجوييها اعتراف كرد كه
بهدليل اختالفاتي كه با پدرش داشــته او را
به قتل رسانده اســت .متهم پس از اقرار به
جنايت با دســتور قاضي حبيباهلل صادقي،
بازپرس جنايي تهران روانه زندان شــد اما
اين پايان ماجرا نبود چرا كــه بعد از مدتي
مشخص شد مقتول بهصورت سريالي دست
به كالهبرداري از افراد مختلف زده است.
شكايتهاي سريالي از مرد مرده

تحقيقات نشان ميدهد كه دهها نفر در تهران
و شهرهاي مختلف به دام مقتول كه خود را
روانپزشك معرفي ميكرده ،گرفتار شدهاند.
از زناني كه با شوهرشــان اختالف داشتند

تا دختران دمبخت و پســراني كه وسواس،
اضطراب و اختالالت رواني داشتند .همه اين
افراد از بيماران مقتول بودند كه حاال ميگويند
در دام كالهبرداريهاي او گرفتار شده بودند.
يكي از مالباختهها پسري مخترع است كه
پدرش وقتي در دادسراي جنايي تهران حاضر
شد با شكايت از مقتول گفت :مرد روانپزشك
قرار بود مشكل وسواس و اضطراب پسرم را
درمان كند .او ادامه داد :پسرم مخترع است و
بهدليل اختراعي كه كرده بود ،مرد روانپزشك
وعده داده بــود تا براي پســرم كارخانهاي
تاسيس و اختراعش را ثبت جهاني كند .من
و پسرم به او اعتماد داشتيم و فكر ميكرديم
تمام گفتههاي او حقيقت دارد .پســرم در
زماني كه نزد مقتول ميرفــت چنان به او
اعتقاد پيدا كرده بود كه مريدش شــده بود.
همه اينها باعث شد كه وقتي مرد روانپزشك
از من خواست سند خانهام در تهران را به نام
او بزنم تا وعدههايــش را محقق كند بدون
اعتراضي بپذيرم .خانه را به نــام او زديم به
خيال اينكه پسرمان بهصورت كامل درمان
شــده و اختراعش ثبت جهاني ميشود .اما

خيانت

رپر و خواننده افغان بود كه در مجالس عروسي و مهمانيها برنامه اجرا
ميكرد .با شناسايي هويت وي مأموران به سراغ خانوادهاش رفتند و
به تحقيق از آنها پرداختند .همسر او ميگفت كه شب حادثه يكي از
بستگانشــان مهمان خانه آنها بوده و پس از رفتن آنها ،مقتول از خانه
خارج شده و ديگر بازنگشته است .همين كافي بود تا دستور بازداشت
مهمان بهعنوان مظنون صادر شود .او ديروز وقتي پيش روي بازپرس
جنايي تهــران قرار گرفت،خــودش را بيگناه دانســت و گفت :من
آخرينبار به خانه مقتول و همسرش كه از بستگانم بودند دعوت شدم.
در آنجا موبايل مقتول چندبار زنگ خورد و من صداي زني را شنيدم .او
با زن جر و بحث ميكرد و بعد گوشي را قطع كرد .من هم بعد از صرف
شام ،خانه آنها را ترك كردم و براي انجام كاري راهي شهرستان شدم و
ديگر خبري از او نداشتم تا اينكه شنيدم كشته شده است.

قتل هولناك دختر جوان
ب ه دست پدرش

همه وعده هايش دروغ بود تا اينكه چند وقت
پيش شنيديم از سوي پسرش كشته شده و
افراد زيادي را فريب داده است .شاكي ديگر،
زني جوان در آستانه جدايي از شوهرش بود
كه ميخواست حضانت فرزندش را بگيرد.
او مدعي شــد كه مقتول به او وعده داده بود
با نفوذي كه دارد ميتواند حضانت فرزندش
را بگيــرد و به ايــن بهانه 100ســكه تمام
بهار آزادي از زن جــوان گرفته بود بيآنكه
اقدامات قانوني برايش انجام دهد .همچنين
تحقيقات نشان داد كه مقتول پيش از مرگ
مراجعهكنندگاني از شهرســتان داشــت و
آنها چنان به او اعتمــاد كرده بودند كه براي
حل مشكلشــان پول كالنــي در اختيار او
قــرار داده بودند اما هرگز مشكلشــان حل
نشــده بود .مقتول به بهانه درمان اضطراب،
استرس ،وسواس ،اختالفات خانوادگي و...
طعمههايش را فريب مــيداد و از آنها پول،
طال ،جواهر يا ملك ميگرفت.
يكــي از ترفندهــاي مقتول امــا عجيب
بــود .او پس از آنكــه براي درمــان يكي از
مراجعهكنندگانش به خانــه او رفته بود با

ديدن مبلهاي گرانقيمت و لوكس او مدعي
شده بود كه مبلها انرژي خوبي ندارد و باعث
وسواس و اضطراب بيمار ميشود .به اين بهانه
مبلها را از آنها گرفته و به طعمه ديگري با
قيمت كالني فروخته بود .او به خريدار گفته
بود كه مبلها انرژي خوبي دارد و اضطراب
را درمان ميكنــد .يكي ديگر از شــاكيان
اين مرد ،كارمند ســفارت ايران در يكي از
كشورهاي اروپايي است .دختر اين مرد كه
بيماري وسواس داشت تحت نظر مقتول بود
اما مقتول عالوه بر دريافت پولهاي كالن به
بهانه درمان ،باعث شده بود كه اين دختر از
خانوادهاش فاصله بگيرد و خانه را ترك كند.
پدر دختر نيز با شــكايت از مرد روانپزشك،
خواستار رسيدگي به ماجرا شده بود.
اظهارات شاكيان نشان ميداد كه مقتول به
بهانه ازدواج ،دختــران دمبخت را هم فريب
مــيداد و از آنها طال و ســرويس جواهرات
ميگرفــت .هماكنون دهها نفــر از اين مرد
شــكايت كردهاند كه تحقيقات با دســتور
بازپرس جنايي تهران براي شناسايي شاكيان
ديگر و ثبت اظهارات آنها در پرونده ادامه دارد.

حكم قصاص آرمان كه قــرار بود صبح ديروز
(شنبه) در زندان رجايي شهر اجرا شود ،باز هم
به تعويق افتاد و در صورتي كه خانواده غزاله او
را نبخشند ،حكم قصاص سحرگاه چهارشنبه
اجرا خواهد شد.
به گزارش همشهري ،آرمان ،پسري كه در سال
 ،92در سن  18سالگي دختر مورد عالقه اش،
غزاله را به قتل رسانده است روزهاي سخت و
جانكاهي را مي گذراند .او تاكنون چند مرتبه
براي اجراي حكم قصــاص به قرنطينه زندان
رجايي شهر منتقل شــده و حتي يك مرتبه
نيز پاي چوبه دار رفته ،اما با وساطت مسئوالن
اجراي احكام توانسته از اولياي دم مهلت بگيرد.
او آخرين بار روز سه شنبه هفته گذشته ،بعد از
آخرين مالقات با خانواده اش براي اجراي حكم
قصاص به قرنطينه منتقل شد و در ابتدا قرار
بود روز چهارشنبه گذشته و سپس روز شنبه
(ديروز) قصاص شود اما هر دو روز اجراي حكم
قصاص بنابر داليل نامعلومي به تعويق افتاد و
حاال آنطور كه نزديكان آرمان مي گويند؛ قرار
است او روز چهارشنبه اين هفته ،بار ديگر پاي
چوبه دار برود .آنطور كه از زندان رجايي شهر
خبر ميرسد ،آرمان شرايط روحي و جسمي
مساعدي ندارد و لحظات سختي را مي گذراند
و در انتظار تصميم پدر و مادر غزاله در سحرگاه
روز چهارشنبه است.

بررســيها حكايت از اين دارد كه خواننده افغان ســالها قبل براي
زندگي به ايران آمده و به همراه همسر و 3فرزندش زندگي ميكرد.
وقتي مرد مظنون مدعي شد كه ردپاي يك زن در ماجرا وجود دارد
مأموران بار ديگر به ســراغ همســر مقتول رفتند و بــه تحقيق از او
پرداختند .زن جوان گفت :شوهرم مدتي بود كه با زني ارتباط داشت و
من متوجه اين ماجرا شده بودم .شب حادثه هم متوجه شدم آن زن بار
ديگر به همسرم زنگ زده است .حتي پس از رفتن مهمانمان ،موبايل
شوهرم زنگ خورد و من صداي جرو بحث و مشاجره او با زن غريبه را
شنيدم .بعد از اين تماس ،شوهرم كه بهشدت ناراحت و عصباني بود
نيمههاي شب از خانه خارج شــد تا اينكه صبح خبر قتل او را به من
دادند .احتمال ميدهم كه پاي اين زن در ماجراي قتل شــوهرم در
ميان باشد.
با کسب اين اطالعات ،تحقيقات تيم جنايي براي شناسايي زن غريبه
و كشف حقايق بيشتر ادامه دارد.

سرقت و آتشسوزي براي
انتقامازصاحبفرشفروشي
كارگر اخراجي فرش فروشــي،
بــراي انتقــام از صاحبكارش،
دست به ســرقت ميلياردي از
فرش فروشي زد و آنجا را به آتش
كشيد.
به گزارش همشــهري ،چندي
قبل يك مغازه فرش فروشــي
در شــمال تهران آتش گرفت و
آتشنشانان با حضور در مغازه به
مهار حريق پرداختند .پس از خاموش شدن شعلههاي آتش ،معلوم شد كه تعداد زيادي از
فرشهاي نفيس و گرانقيمت سوخته و خسارت سنگيني بر جاي گذاشته است .اگرچه در
ابتدا بهنظر ميرسيد آتشسوزي يك حادثه بوده اما كارشناسان آتشنشاني بعد از بررسي
اعالم كردند كه حريق عمدي بوده است .در ادامه صاحب فرش فروشي به طرح شكايت
پرداخت و خواستار رسيدگي به ماجراي آتشسوزي شد.
با مطرح شدن اين شــكايت ،گروهي از كارآگاهان راهي محل حادثه شــدند و با انجام
تحقيقات دريافتند دوربينها در زمان آتشسوزي دســتكاري شده و از كار افتاده است.
اين يعني فردي آشنا با برنامهريزي قبلي دوربينهاي مداربسته مغازه را از كار انداخته بود
تا عمدا مغازه را به آتش بكشد .در اين شرايط مأموران تحقيقات خود را بر روي آشنايان
متمركز كردند كه معلوم شد كارگري در مغازه فرش فروشي كار ميكرده و 2ماه قبل اخراج
شده بود .بهگفته صاحب فرش فروشي ،كارگر اخراجي رفتارهاي معقولي نداشت و حتي
چندين بار پول از گاوصندوق مغازه سرقت كرده بود كه همين مسئله موجب شده بود تا
صاحب فرش فروشي او را اخراج كند .نام او در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه
مأموران موفق به دستگيري او شدند.
سرقت فرشهاي 5ميلياردي

اگرچه مرد آشنا اصرار داشت كه بيگناه است اما وقتي شواهد و مدارك را عليه خودش ديد
به سرقت و آتش زدن مغازه اقرار كرد .وي گفت :شرايط مالي خوبي نداشتم كه صاحبكارم
اخراجم كرد .او به من تهمت دزدي زد كه هرچه به او گفتم بيگناهم باور نكرد .اين اتفاق
آتش كينه را در دلم روشن كرد و بهدنبال راهي براي انتقام بودم .وي ادامه داد :براي اينكه
به صاحبكارم ضربه سنگيني بزنم و از او انتقام بگيرم با همدستي  2نفر از دوستانم شبانه
وارد مغازه فرش فروشي او شدم .ابتدا دوربينهاي مداربسته مغازه را از كار انداختم و بعد
تعدادي فرش نفيس و گرانقيمت سرقت كردم .ارزش فرشهايي كه سرقت كردم حدود
5ميليارد تومان بود و پس از آن با ريختن بنزين ،مغازه را به آتش كشــيدم تا خســارت
ميلياردي و سنگين به صاحبكار سابقم بزنم .پس از اقرار متهم ،مأموران  2همدست وي را
دستگير كردند كه هر 3متهم با دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت براي انجام تحقيقات
بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.
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شرط دريافت پروانه نمايش

دبير جشنواره سيوهشــتم 3مولفه اصلي را در انتخاب آثار راهيافته به جشنواره
برشمرد و گفت« :ما 3مولفه اصلي داريم .همه فيلمها بايد از شوراي پروانه نمايش
مجوز بگيرند .امسال5فيلم مجوز نگرفت و4فيلم اصالحيه خورد .اين فيلمها به لحاظ
كيفي هم بايد حداقلهايي داشته باشند و ديگر اينكه بايد در چارچوب اولويتها
باشند .ما چيزي را پنهان نكردهايم و اين 3پارامتر براي ما مهم بود .مثال 4فيلم را شورا
رد كرد .ما قبول داشتیم که برخي فيلمها خوب بودند اما جامعهستيز بودند و با سياستهاي اعالمي ما مغايرت
داشتند ».با شفافيتي كه موسوي درباره سياستهاي جشنواره فيلم كوتاه تهران نشان داد ،احتماال كساني كه
معترض بودند پاسخ قانعكنندهاي دريافت كردهاند .با اين توضيحات بهنظر ميرسد جشنواره فيلم كوتاه تهران
سياست مشخصي دارد و چنانچه فيلمي با سياستهاي آن همخواني نداشته باشد ،نميتواند انتظار داشته باشد
كه در اين جشنواره به نمايش درآيد.

اينجشنواره خنثي نيست

هفته گذشته كه اســامي فيلمهاي
گزارش راهيافته به سيوهشتمين جشنواره
فيلم كوتاه تهران اعالم شــد ،نحوه
انتخاب اين آثار و نيز كنارگذاشــتن تعدادي فيلم
ديگر با اعتراض جدي برخــي فعاالن عرصه فيلم
كوتاه مواجه شــد .اين اعتراضها كه از صفحات
شخصي تعدادي از دســتاندركاران فيلم كوتاه
شروع شــد ،به رسانههاي رســمي هم راه يافت و
انتظار ميرفت كه دبير جشــنواره واكنشي به اين
بحثها نشان دهد.
صبح ديروز ،نشســت رســانهاي سيوهشتمين
جشــنواره فيلم كوتاه تهران در سالن اجتماعات
سازمان سينمايي برگزار شد و سيدصادق موسوي،
دبير اين جشنواره ،هم درباره مسائل پيشآمده و
هم ســاير موضوعات مربوط به جشنواره صحبت
كرد .نكته مهم درباره اين نشست اين بود كه تنها
تعدادي از نمايندگان رسانهها بهصورت حضوري
دعوت شده بودند و از ساير رسانهها دعوتي صورت
نگرفته بود .هرچند شــيوع كرونــا و جلوگيري از
تجمع بهمنظور حفظ سالمتي افراد ميتواند دليل
اصلي اين موضوع باشد ،اما اين گمانه هم شنیده
شده كه چهبسا رسانههايي كه رويكردي منتقدانه
به جشنواره داشتهاند به اين نشست دعوت نشده
بودند.

اسكار از قوانين ما خبر دارد

همانطــور كــه انتظــار ميرفــت ،موســوي بر
راهيافتن جشــنواره فيلم كوتاه تهران به فهرست
جشنوارههاي مورد تأييد اسكار (اسكار كواليفايد)
تأكيد كرد و گفت« :در بخش بينالملل توانستيم
امسال تنها جشنواره «اسكار كواليفايد» در ايران
شويم .ضمن اينكه ميان كشورهاي مسلمان فقط
ما ،مصر و تركيه جشنوارهاي مورد تأييد آكادمي
اســكار داريم .در ابتدا بهدليل ســوءتفاهمهای
پيشآمــده بايد بگويم كه بخش مســابقه ملي ما
ارتباطي به اســكار كواليفايد ندارد و جايزه بزرگ
در بخش مســابقه بينالملل جشنواره به آكادمي
اسكار معرفي ميشــود .اين رويداد سينمايي به
واسطه حضور فيلمســازان و حمايتي كه سازمان
سينمايي طي 4دهه از اين جشنواره به عمل آورده
است توانســته اين امكان را كســب كند كه جزو
تأييديه اسكار باشيم .اسكار ميداند كه ما جزوي از
جمهوري اسالمي ايران هستيم و از بيش از ۶هزار
اثري كه براي ما ارســال ميشود تنها ميتوانيم با
وجود قواعد اســامي تنها يكدرصد را برگزينيم.
ضمن اينكه داوران بخــش بينالملل ،فيلم اصلي
را تماشــا ميكنند اما چيزي كــه در ايران اكران
ميشود ،مطابق با قوانين و ضوابطهاي ايراني است
و آكادمي اسكار نيز از اين ماجرا خبر دارد».

جشنوارهاي با بودجه بيتالمال

بخــش ديگــري از صحبتهــاي موســوي به
اعتراضهایی برميگشــت كه به كنارگذاشــتن
تعدادي از فيلمهــاي كوتاه صــورت گرفته بود.
موسوي در اينباره گفت« :اعتراضها جنسهاي
مختلفي دارند ،اما مهمتريــن منطق براي نبودن
بســياري از آثار صرفا محدوديت فرصت اســت.
زيرا ۱۶۵۰اثر ناگزير از جشنواره بيرون ماندند و از
اين ميان اگر 10درصد آنها معترض باشند يعني
۱۶۵نفر فقط معترض فعــال داريم .من ميفهمم
كه بچهها با سختيهاي بسيار به ساخت آثارشان
مبادرت ميورزند .جان كالم اين اســت كه همه
نياز به ديدهشدن دارند .به هر حال جوان هستند
و خود را متعلق به حــوزه فرهنگ و هنر ميدانند،
با مشقت ،فيلم توليد ميكنند به اميد ديدهشدن.

بازيگر يا نويسنده؛ مسئله اين است
اخبار ضدونقيض از خداحافظي مايكل كين با دنياي بازيگري

روز گذشــته مايــكل
آرش نهاوندي
كين بازيگر اسطورهاي
مترجم
بريتانيايي كه در بيــش از 130فيلم ايفاي نقش
كرده و 2جايزه اســكار را نيز در كارنامه خود دارد،
اعالم کرد ديگر بازيگري نخواهد كرد .کین گفت:
از اين پس بهعنوان يك نويســنده به فعاليت خود
ادامه خواهد داد .اما نمايندگان وي در گفتوگويي
با ســايت «د رپ» اعالم كردند كــه او بهاحتمال
زياد در اين گفتوگو بيشــتر با كلمات بازي كرده
و بهاحتمال زياد زمان بيان اينكه «فيلمنامههايي
براي نقــش اصلي مرد 88ســاله وجــود ندارد»

منظورش اين بوده كه ديگــر در نقشهاي اصلي
فيلمها بازي نخواهد كرد .بســياري و شايد حتي
خود مايكل كين انتظار داشــتند كه نقشي براي
وي در آخرين فيلم كريســتوفر نــوالن با عنوان
«اوپنهايمر» كــه به دوران زندگــي «جي رابرت
اوپنهايمر» پدر بمب اتمي ميپردازد ،درنظر گرفته
شود .مايكل كين از فيلم «بتمن آغاز ميكند» ،در
اغلب فيلمهاي «نوالن» بازي كرده است .او حتي
براي نقش كوتاهي در فيلم «دانكرك» صداپيشگي
نيز كرده است .درحاليكه از صحبتهاي اخير كين
اينطور برداشت شده كه وي قرار است از بازيگري

كنارهگيري كند و بازنشسته شود ،نمايندگان وي در
گفتوگو با «د رپ» اطمينان دادهاند كه خبرهاي
در مورد بازنشستگي وي صحت ندارد.
كين در گفتوگو با راديو بيبيســي عنوان كرده
كه ديگر بازي نخواهد كــرد و از اين پس در دنياي
نويسندگي فعال خواهد بود.
بازيگر مشهور و باســابقه بريتانيايي اعالم كرد كه
فيلم جديد «پرفروش» كه در آن او به همراه «اوبري
پالزا» نقشآفريني خواهد كرد ،آخرين فيلم دوران
فعاليت هنري وي خواهد بود و پس از آن از دنياي
بازيگري خداحافظي میکند.

عكس :زینب رفعتی

در نشست رسانهاي سيوهشتمين
جشنواره فيلم كوتاه تهران مطرح شد:

وي در بخشــي ديگر از صحبتهايش گفت« :من
5سال اســت كه دبير جشنواره هســتم اما براي
نخستينبار ايميل فيلمسازان خارجي را دريافت
كرديم كــه «به چه علــت فيلم ما در جشــنواره
نيست؟» ،چون در كل جهان ،تعداد ۱۲۷جشنواره
اســكار كواليفايد هســتند و ۶۷تا از آنها تنها در
آمريكا برگزار ميشــوند و ايران عزيز ما ســومين
كشور مسلماني اســت كه از اين امتياز برخوردار
است .ژاپن ،كرهجنوبي ،ســنگاپور ،مصر ،تركيه و
ايران تنها كشورهايي هستند كه جشنوارههايشان
اسكار كواليفايد هستند .در ابتدا پرونده درخواست
اسكاركواليفايد ما ريجكت شــد براي اينكه جزو
جشــنوارههاي رايگان بود .ما علت را به آكادمي
توضيح داديم كه اين ماجرا بهدليل تحريمهاست و
اينگونه ما تنها رويدادي شديم كه اسكاركواليفايد
اســت و ظرف 10روز به ۴۵۰۰فيلــم ثبتنامي،
۲۱۰۰فيلم خارجي از اقصينقاط جهان اضافه شد
و چنين رخدادي مهمترين دستاورد جشنواره بود
و باعث ايجاد حساســيتهاي بيشتري نسبت به
جشنواره نيز شد».

ميدانم كه هر ســال دلخوريهايي پيش ميآيد
امااي كاش رويــدادي بود كه همه ايــن فيلمها
ميتوانســتند در بستري ديده شــوند .همه اين
فضاي پر از خشــم بهخاطر كمبود امكانات است.
در اين مدت توهينهايي به من شد كه تنها با اين
موضوع توانستم آرام شــوم كه خودم را جاي آنها
ميگذاشتم .من يا هر كس ديگري كه مسئوليت
ميپذيريم بايد خودمان را ســيبل كنيم ،چون به
هرحال برخي از آنها بحق است».
موسوي در سخنانش با اشاره به اينكه جشنواره فيلم
كوتاه جشنوارهاي خنثي نيست و توسط وزارت ارشاد
برگزار ميشود ،بهدرستي پاسخ بسياري از انتقادات
را داد« :قبــل از هرچيز بايــد بدانيم يك جمعيت
40هزار نفري داشتيم كه فيلمهايشان بيرون مانده
و بايد آنها را درك كرد .حتي اگر ۱۲۵فيلم بينقص
هم انتخاب ميكرديم بقيه نميتوانستند اين موضوع
را بپذيرند .اميدوارم جشنوارههاي ديگر ،پلتفرمها و
ديگر رويدادها بتوانند ايــن فرصت را براي جوانان
فيلم كوتاه فراهم كنند تا اين فيلمها ديده شوند؛ اين
انتظار بزرگي نيست.
نكته ديگــري كــه ميخواهــم بگويــم درباره
سياستهاي جشنواره است .اگر دوستان ما يكبار
فراخوان را بخوانند بسياري از مسائل حل ميشود.
اين جشنواره توســط وزارت فرهنگ و ارشاد و با
بودجه بيتالمال برگزار ميشود و بايد در چارچوب
سياستهاي آن نقد شــود .ما جشنوارهاي خنثي
نيستيم .بسياري از جشــنوارهها در جهان ممكن
است محدوديت نداشــته باشــند اما در ابتداي
فراخوان نوشــته بوديم چــه اولويتهايي داريم.
مثال فيلمهاي اميدبخش ،با محوريت همبستگي
اجتماعي و سرمايههاي اجتماعي و ...مورد قبول
بود .اگر دو فيلم با دو موضوع متفاوت و با كيفيت
برابر باشــند حتما آن فيلمي را انتخاب ميكنيم
كه درباره خانواده باشــد .حتــي در جايزهها هم
گفتهايم بيشتر به فيلمي جايزه ميدهيم كه درباره
همبستگي اجتماعي باشد».

اميدواري به گيشه و حضور مخاطب

قصهيكآپارتماندرتاالرحافظ
كارگردان و تهيهكننده «ما كه هستيم»
از تئاتر سريالي خود ميگويند

اين روزها وضعيــت اجراها با
فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار
توجه به آغاز فعاليت سالنها
و گذراندن پيك كرونا بهتر شده ،اما باز هم بردن نمايشهايي
با دكور بزرگ و حضور بازيگران زياد روي صحنه يك ريســك
محسوب ميشود؛ اينكه تماشاگر تا چه اندازه از نمايش استقبال
ميكند؟ اين روزها نام تئاتر ســريالي در تاالر حافظ شــنيده
ميشود؛ نمايشي در 6قسمت كه حضور بيش از 70بازيگر در
اين پروژه ديده ميشــود .نمايش «ما كي هستيم» را مسعود
ترابي كارگرداني ميكند و تهيهكننده آن شاهين پوشين است.
اين نمايش هر شب يك قسمت را به شكل مستقل و مجزا روي
صحنه ميبرد؛ اين در حالي است كه تمام اتفاقات اين نمايش
در يك آپارتمان رخ ميدهد.
قصه يك آپارتمان

داستان پيرمرد افسردهاي كه ساكن طبقه هفتم يك آپارتمان
است .در چهلمين سالگرد همســرش قصد دارد نامهاي براي
او بنويسد ،اما دســتانش ميلرزد؛ به همين دليل وارد طبقات
ساختمان ميشود تا همسايهها نامهاش را بنويسند ،اما هر شب
قصه يك خانواده در آن آپارتمان روايت ميشود.

شكلگيري نمايشنامه
ترابي درباره آغاز تمرينــات هم توضيح ميدهد:
«تمرينات نمايش را از اواخر ديماه سال گذشته
آغاز كرديم .البته قبلتر نيز كارمان را شروع كرده
بوديم ،اما بهخاطر كرونا چندبار تمرينات به تعويق
افتاد ».ايــن كارگردان جوان از پروســه نگارش
متن ميگويد و اينكه درباره ايده با چند نويسنده
صحبت كرده و در نهايت با آشنايي كه با آثار يكي از
بازيگرانش داشته ،اين همكاري نويسندگي با الناز
عطايي شكل ميگيرد و در نهايت «ما كي هستيم»
بعد از چندبار اتود زدن و بازنويسي نوشته ميشود.
ترابي از ريســك كار در اين شــرايط ميگويد:
«هميشه دوست دارم در لحظه زندگي كنم؛ تا اين
جاي كار تجربه خوبي از اجراي نمايش داشتيم و با
توجه به پروتكلهــا ،بليتهاي نمايش هم فروش
خوبي داشــتند و اينكه در اين شرايط 90درصد
بليتها به فروش ميرسد ،برايمان اميدواركننده
است .بهنظرم «ما كي هستيم» ميتواند ثابت كند كه
تئاتر زنده است و مخاطبان خود را دارد و ميشود در
اين وضعيت هم تماشاگر خودمان را داشته باشيم».

مخاطب مشتاق

مســعود ترابي ،كارگردان اين نمايش سريالي در پاسخ به اين
ســؤال كه چرا نمايش را به صورت تئاتر ســريالي درآورديد؛
درحالي كه لزوما در تئاتر ،نمايشها به شكل اپيزوديك و در يك
شب روي صحنه ميروند ،به همشهري ميگويد« :تئاتر سريالي
چون قصه به شكل پيوسته است .اين نمايش 6اپيزود مستقل
دارد كه داستان در هر واحد از يك ساختمان تعريف ميشود.
نمايش در هر شب يك قســمتش به اتمام ميرسد و مخاطب
ميتواند پايانبندي كار را داشته باشد ،اما خط داستانياش در
6شب رخ ميدهد و بايد بگويم تماشاگر تئاتر اگر يك شب را هم
نبيند چيزي را از دست نميدهد ،اما در 6شب ميتواند مجموع
داستان را تماشا كند».
وي در ادامه ميگويد« :دليل اينكه تئاتر اپيزوديك نگذاشتيم
اين است كه كار خيلي طوالني است و نميشود در يك شب روي
صحنه آورد .البته به اين موضوع هم واقف هستيم كه تماشاگر
با توجه به مشغله و بودجه نميتواند 6شب متوالي بليت بخرد
و كار را تماشا كند ،اما برخي هم هستند كه عالقه به تماشاي
نمايش در هر شب دارند».
480دقيقه نمايش و 70بازيگر

بهگفته ترابي كل نمايش 480دقيقه بوده و ايده نمايش سريالي
هم تا مدتها ذهنش را مشغول كرده بود و در نهايت با مشورت و

همفكري با ديگران كار را روي صحنه آورده است .ترابي توضيح
ميدهد« :هميشه دوست داشتم ايده نو در تئاتر داشته باشم
و كاري روي صحنه ببرم كه متفاوت بوده و براي مخاطب تئاتر
امروز جذابيت كامل داشته باشد».
هزينهاي براي توليد 6نمايش

شاهين پوشين ،تهيهكننده نمايش هم دليل حضور بهعنوان
تهيهكننده را ايده جديد عنوان ميكند و درباره هزينههاي
توليد به همشهري ميگويد« :اين كار سريالي است؛ يعني
در 6قسمت با بازيگران زياد توليد شده است .در اين نمايش
6مدل طراحي لبــاس و 6دكور مجزا داشــتيم .گاهي كار
بهخاطر كرونا تعطيل و هزينههايي تحميل ميشــد ».وي
توضيح ميدهد« :راســتش ســرمايهگذاري در تئاتر خود
يك ريسك است .شــرايط بهگونهاي اســت كه نميتوان
آينده فروش را پيشبيني كرد و بهنظرم اگر ســرمايهگذار
و تهيهكننــده در تئاتــر بخواهد كارش را ادامــه دهد بايد
حمايتكننده هم داشته باشد».

تكليف را روشن كنيد

نامه پلتفرمها به رئيسجمهوري

هيــأت مديــره انجمــن صنفــي
شركتهاي ويدئويي آنالين با انتشار
نامهاي به رئيسجمهوري ،خواستار
روشــن شــدن نهــاد تنظيمگري
فعاليتها و نهاد مميزي توليدات اين
صنف شدند.
به گزارش همشــهري ،در بخشي از
اين نامه كه ديروز در اختيار رسانهها
قرار گرفت آمده است :بيشك جذب
ســايق متنوع و متكثر ملت ايران
در سپهر فيلم ،ســريال و ســرگرمي در گرو قبول و احترام به ساليق گوناگون
و با رويكرد حاكميت قوانين موضوعه ،ميسر و ممكن است .اين امر با توجه به
توليدات با كيفيت و عرضه با كيفيت آن در پلتفرمهاي  VODتوانســته است
ميزان قابل توجهي از مخاطبين شــبكههاي ماهوارهاي را بكاهد و مردم را به
محتواي فرهنگي و هنري كشور و تماشاي آن از پلتفرمهاي داخلي سوق دهد.
ازطرفي مديران وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمي هم سياست يكي به نعل يكي
به ميخ راپيشه كردند ،نه درهيبت متولي ظاهر شدند و نه آن راكام ً
ال رها كردند
و روزبهروز از وظيفه ذاتي خود فاصله گرفتند و اساساً متوجه دوره جديدي كه
عرصه صوت و تصوير در جهان وارد آن شده است نشدند و در قالب قديمي خود
ماندند.
مقدر اين است كه اگر
در بخش ديگري از اين نامه ذكر شده :درحال حاضر سؤال ّ
بنا باشد صدا و سيما متولي حوزه صوت و تصوير فراگير باشد ،آياطبيعي است كه
خود اقليمش را برمبناي واژه تفسيربرانگيز و فارغ از بقيه جريانهاي حاكميتي
مشخص كند؟
درحال حاضر طبق مطالعات بينالمللي نزديك به  ۸۰درصد مصرف پهناي باند
درجهان درسال  ۲۰۲۰حوزه صوت و تصوير (ويدئوها ،گيمها )... ،است و احتماال
اين سهم در ايران نيز به  ۸۰درصد خواهد رسيد ،پس اگر قرار باشد تنظيمگري
اين ۸۰درصد توسط سازمان صدا و سيما صورت پذيرد ،آيا سهم مركزملي فضاي
مجازي كه نهاد عالي و باالدســتي صنعت اســت با تمام تأكيدات مقام معظم
رهبري 20درصد باقيمانده است ،كه از قضا ربطي به حوزه صوت و تصوير ندارد؟
آيا وقت آن نرســيده كه براي پايان دادن به اين هرج ومرج ،تعريف درســت و
جامعي از تنظيمگري ارائه شود؟
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رقابت احزاب شیعه عراق
بر سر نخستوزيري

كيوسك

احزاب شيعه در پارلمان عراق با محوريت دوگانه
«مالكي -صدر» براي تشكيل فراكسيون اكثريت
و انتخاب نخستوزير جديد مقابل يكديگر
صفآرايي كردهاند
همزمان با آغاز فصل سرد و نگراني از
اروپا
تشديد بحران قيمت سوخت در اروپا،
والديمير پوتين ،رئيسجمهور رروسيه
پنجشنبه از تثبيت بازار گاز اروپا صحبت كرده است .به
گزارش فرانس ،24در همان روز ،چين از مسكو خواست
صادرات زغالسنگ و گاز به كشورش را افزايش دهد تا
بحران ســوختي كه پكن را بهشدت نگران كرده مهار
شود .تداوم اين شرايط ،ميتواند روسيه را به بازيگری
بسيار مهم در دو سوي مرزهايش تبديل كند .آرديل
موئه ،كارشناس انرژي روســيه در مؤسسه نانس در
اينباره گفته است« :در كوتاهمدت ،اگر قيمت باالي گاز
تداوم داشته باشد،روسيه ميتواند خود را در موقعيت
بسيار قدرتمندي ببيند ».قيمتها از ابتدای سال ،بيش
از 170درصد رشــد كرده اســت و اين مسئله براي
گازپروم ،تامينكننده اصلي گاز اروپا كه بيشتر مالكيت
آن در اختيار دولت روسيه است ،شرايطي استثنايي را
رقم زده است .از نظر بســياري از كشورهاي اروپايي،
تامين گاز از روسيه راهي براي خروج از بحران است.
روسيه هم ،بهگفته موئه،اين ظرفيت را دارد كه صادرات
را بيشتر و بحران را حل كند.
از دشمن به شريك
در انتهاي بهار ،وقتي كه قيمتها باال ميرفت،بسياري
از اينكه روسيه براي فروش گاز بيشتر به اروپا تالش
نميكند تعجب كردند .همان زمان اين فرضيه مطرح
شد كه مســكو عمدا با كاهش عرضه ،قيمتها را باال
ميبرد تا در نهايت فشار بيشــتري به اروپا وارد كند
تا از خط لوله گاز نورد استريم  2به آلمان حمايت كند.
كار ســاخت اين خط لوله دريايي از آن زمان به اتمام
رسيده است .موئه گفته است« :حاال روسها ميتوانند
به اروپاييها بگويند كه اگــر اينقدر ايرادگير نبودند،
ميتوانستند امروز گاز بيشتر و ارزانتري گير بياورند».
اما روسيه اهداف بزرگتري از فروش صرف گاز دارد؛
روسيه ميخواهد از منابع طبيعي خود بهعنوان اهرمي
براي گرفتن امتيازات استراتژيك استفاده كند .هفته
گذشته والديمير شيزوف ،سفير روسيه در اتحاديه اروپا
به فايننشال تايمز گفته بود كه اگر اتحاديه ميخواهد
بحران انرژي حل شــود ،نبايد به مســكو بهعنوان
دشمن نگاه كند؛ «دشمن را با شريك جايگزين كنيد
و مشكالت راحتتر حل ميشوند .وقتي كه اتحاديه
اروپا اراده سياسي كافي براي اين كار پيدا كند ،بهخوبي
ميداند كه ما را كجا پيدا كند» .آگاتا لوسكوت متخصص
انرژي اروپا در مركز مطالعات شرقي در ورشو هم درباره
اين رويكرد روسيه گفته اســت« :مسكو ميتواند از
موقعيت قوي خود براي امتياز گرفتن از چند كشــور
مخالف خود در اروپا بهره ببرد ،مخصوصا حاال كه بحث
تغييرات اقليمي و تغيير قوانين انرژي در بروكسل در
جريان است ».او معتقد است كه روسيه حتي ميتواند با
كارت لغو تحريمهاي اروپا عليه اين كشور بعد از اشغال
كريمه در سال 2014هم بازي كند.
بهگفته والديمير كوچروف ،كارشناس انرژي در مؤسسه
سلطنتي فناوري در استكهلم ،بحران گاز همچنين به
روسيه اين امكان را ميدهد كه تناقضات سياستگذاري
انرژي اروپا را به اعضــاي اتحاديه يادآوري كند .او در
اينباره گفته است« :تا چند ســال پيش ،بازار انرژي
اروپا بسيار باثبات بود و قراردادي  10تا 15ساله با روسيه
عامل اصلي اين ثبات بود .اما بروكسل تصميم گرفت تا
انعطاف تصميمگيريهايش را باال ببرد و با قراردادهاي
كوتاهمدت وابســتگي خود به گاز روسيه را كم كند،

بنابراين نوسان قيمتها شدت گرفت و بحران فعلي از
همين نوسان تغذيه كرد و بزرگتر شد».
لوسكوت معتقد است كه در اين شرايط،گازپروم عالقه
زيادي دارد تا با عقــد قراردادهاي بلندمدت ،جايگاه
خود در اروپا را تثبيت كند ،آن هم زماني كه كشورهاي
اروپايي بهشدت بهدنبال اين هستند كه از انرژيهاي
تجديدپذير به جاي جايگزين ســوختهاي فسيلي
ازجمله گاز استفاده كنند.
اخاذي با سوخت؟
اما روسيه در اين بازي بايد بهشــدت هوشيار باشد؛
گازپروم نميتواند يك چوبدستي جادويي تكان بدهد
و مشكالت انرژي اروپا را محو كند .درشتنمايي قدرت
گازپروم ،ميتواند به ضرر روسيه عمل كند.
كارتين لوكاتلي ،كارشناس صنعت نفت و گاز روسيه
در مؤسســه اقتصاد گرنوبل گفته اســت« :گازپروم
فضاي كافي براي مانور دارد تا صــادرات گاز به اروپا
را باال ببرد اما دســتش چندان هم باز نيســت چون
زمستان در روسيه در راه اســت و اين شركت بايد به
بازار داخلي هم فكر كند ».در همين حال ،پوتين هم
نميخواهد بهعنوان يك باجگير انرژي شناخته شود،
چون اين كار،به تصويري كه او ميخواهد از روســيه
بهعنوان يك شــريك تجاري مورد اعتماد ارائه دهد،
لطمه وارد ميكند .موئه درباره خطرات تبديل صادرات
گاز به اهرم فشار به اروپا گفته است« :اگر كشورهاي
اروپايي در نهايت اينطور برداشت كنند كه روسيه از
منابع طبيعي خود براي اهداف ژئوپولتيك اســتفاده
ميكند،تالشهايشان براي تنوع بخشيدن به تامين
انرژي را دوچندان خواهند كرد ».لوســكوت هم در
اينباره گفته است« :اگر اروپاييها تامينكننده اصلي
گاز خود را قابل اطمينان نيابند ،گاز محبوبيت خود را
در بازار انرژي اين قاره از دست خواهد داد و اتحاديه
اروپا انگيزههاي بيشتري خواهند داشت تا در زمينه
انرژيهاي تجديدپذير سرمايهگذاري كنند».
راهها به پكن ختم ميشود؟
روسيه ،درصورتيكه سهم بيشــتري در بازار آسيا
بهدست بياورد،ميتواند با كاهش سهم خود از بازار اروپا
كنار بيايد .همين حاال،چين مشتاقانه ميخواهد گاز و
زغالسنگ بيشتري از روسيه وارد كند.
براي روســيه ،بازار چيــن مزيت هــم دارد چون
اروپاييها بهشــدت بهدنبال اين هســتند كه از گاز
عبور كننــد و به انرژيهاي تجديدپذير برســند اما
چين يك مرحله قبل از آن اســت و تازه ميخواهد
به جــاي زغا لســنگ و نفــت،بــه گاز طبيعي
روي بياورد .اما پكن فعال نميتواند جاي اروپا را براي
روســيه بگيرد؛ خط لوله بين روسيه و چين ظرفيت
ساالنه 38ميليارد مترمكعب دارد درحاليكه روسيه
ميتواند سالي 200ميليارد مترمكعب گاز به اروپا صادر
كند .شايد چين و روســيه انگيزه كافي داشته باشند
كه خط لوله دوم را احداث كنند اما اين خط لوله هم در
بهترين حالت صادرات را دو برابر خواهد كرد و همچنان
با ظرفيت صادرات مســكو به اروپا غيرقابل مقايسه
خواهد بود .همه اينها يعني روسيه ،دستكم فعال به
صادرات گاز به اروپا وابسته است .بهگفته لوسكتو ،اين
يعني پوتين با تصميمگيريهاي بزرگي مواجه است؛ «او
ميتواند گاز گران و سود در كوتاهمدت را درنظر بگيرد
يا ثبات و روابط بهتر با اروپــا در بلندمدت را اولويت
خود قرار دهد».
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پس از پايان ماراتن انتخاباتي
گزارش عراق كه با غافلگير يهاي
بسيار همراه بود ،حاال موعد
رقابت ائتالفهاي سياسي براي تشكيل
فراكسيون اكثريت در پارلمان و پس از آن
انتخاب نخستوزير فرا رسيده؛ رقابتي كه
در ســايه عدمپيروزي قاطع ليستهاي
انتخاباتــي ،از هــر زمــان ديگــري
پيچيدهتر است.
انتخابات با برتري جريــان صدر به پايان
رســيد اما زنگ آغاز اين رقابتها ابتدا از
ســوي نوري المالكي ،نخستوزير اسبق
عراق و حاميان او بــه صدا درآمد .مالكي
كه پس از بازشماري آرا ،موقعيت نسبتا
بهتري در پارلمان پيدا كرده (نزديك به
40كرسي) ،تالش ميكند از طريق ايجاد
ائتالفي بزرگ ميان احزاب شيعه ،راه خود
براي انتخاب نخستوزير و تشكيل دولت
را هموار كند .به گزارش شــبكه االتجاه
عراق ،مالكــي رايزنيهــاي اوليه براي
تشكيل فراكسيوني دستكم با 90كرسي
را آغاز كرده است .اين فراكسيون تاكنون
ائتالفهاي دولــت قانون (به رياســت
مالكي) ،فتح (حشد شــعبي به رياست
هادي عامري) ،قرارداد ملي (به رياســت
فالح فيــاض) ،نيروهاي دولــت ملي (به
رهبري عمار حكيم و حيــدر العبادي)،
حقوق (گردانهاي حزباهلل) و صادقون
(شاخه سياســي يگانهاي اهل حق) را
دربرميگيرد.
به ايــن ترتيب احزاب بزرگ شــيعه كه
پس از اعــام نتايج اوليــه انتخابات در
شوكي سياسي فرو رفته بودند ،بهتدريج
موقعيت خود را بازيافته و بــا اعتماد به
نفس بيشــتري مقابل صدر يها سخن
ميگويند .در اين زمينه محمد الدراجي،
از شخصيتهاي سياسي نزديك به ائتالف
فتح با تأكيد بر اينكه فراكسيون اكثريت
بهزودي با رهبري نوري مالكي تشــكيل
خواهد شد گفت« :اين فراكسيون تمامي
احزاب شيعه به اســتثنای جريان صدر
را در بر ميگيــرد؛ البتــه صدريها نيز
ميتوانند درصورت توافق با اصول مورد
نظر ما وارد اين ائتالف شــوند ».اگرچه
اين ائتالف تاكنون دربــاره گزينه مورد
نظر خود براي نخستوزيري اعالم نظري
نداشــته اما بهنظر ميرسد شخص نوري
مالكي ،بيش از هر شخصيت ديگري مورد
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توجه آن قرار دارد .شايد در نگاه اول اين
تالشها ،با توجه به دستيابي جريان صدر
به بيشترين تعداد كرسيهاي پارلماني
بيمعنا بهنظر برســد اما بايــد بدانيم در
ســاختار سياســي عــراق ،رقابتهاي
پساانتخاباتي براي تشــكيل فراكسيون
اكثريت ،حتي از نتايج انتخابات نيز مهمتر
و سرنوشتسازتر است.
براي مثال ائتالف نوري مالكي در ســال
 ،2010با وجود آنكه تعداد كرســيهاي
كمتــري از ائتالف اياد عالوي بهدســت
آورده بود ،اما در جريــان رقابتها براي
تشكيل فراكســيون اكثريت موفق شد
انتخاب نخستوزير را از آن خود كند.
هماكنــون نيز اگرچــه صدريها موفق
شدهاند نســبت به تمامي احزاب شيعه
كرسيهاي بيشتري را بهدست آورند اما
اگر نتوانند در رقابتهاي پســاانتخاباتي
خوش بدرخشــند بدون شك قافيه را به
رقباي كهنهكار خود در فضاي سياســي
عراق خواهند باخت.
روزنامــه العربي الجديد با اشــاره به اين
موضوع مينويسد :نظر دادگاه عالي عراق
درباره تشكيل فراكسيون اكثريت روشن
است؛ اين فراكســيون با اعالم عضويت
بيش از 90نماينده در نخســتين جلسه
پارلمــان تعيين خواهد شــد .هماكنون
بهنظر ميرســد نوري مالكي ،پیوستن
حدود 80كرســي به فراكســيون مورد
نظر خــود را قطعــي كــرده و بنابراين
راه طوالنــي براي دســتيابي به اكثريت
پارلماني پيــش رو ندارد .بــا وجود اين،
نتايج غيرقطعي و همچنين شكايتهاي
متعــدد از رونــد شــمارش آراء ممكن
اســت كار تشكيل فراكســيون اكثريت
را با چالشهــاي جدي روبهرو ســازد و
بر اين اســاس ،بعيــد نيســت تعيين
نخستوزير تا پيش از سال 2022ميالدي
صورت نگيرد.
واكنــش صدريهــا؛ ســكوت و
رايزنيهاي محرمانه
جريان صــدر كه پــس از اعــام نتايج
اوليه انتخابات شــور و جنجال رسانهاي
گستردهاي به پا كرده بود ،حاال با گذشت
چند روز و در ســايه افزايــش تحركات
اردوگاه مقابــل در الك دفاعي فرو رفته
اســت .براي مثال ،مقتدي صدر كه تنها
ساعاتي پس از شــمارش اوليه آرا مقابل
دوربينها ظاهر شــد تــا از عصر جديد
در تاريخ سياســي عراق ،انحصار سالح
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توقف واكسيناسيون نوجوانان
با مدرنا
نوري مالكي

نوري مالكي 71ســاله يكي از مهمترين
رهبران سياسي شيعه در عراق بهحساب
ميآيد كه پس از چندين سال ناكامي ،در
انتخابات اخير بار ديگر مورد اقبال بخش
قابل توجهي از رأيدهندگان شيعه قرار
گرفته اســت .او در دوران مبارزه عليه
صدام به اعدام محكوم شــد اما توانست
با فرار از عراق جان خــود را نجات دهد.
مالكي در دهــه 1990ميالدي با حضور در
ايران و سوريه به يكي از رهبران مبارزات
سياسي عليه صدام تبديل شد .او پس از
ســقوط نظام صدام ،فعاليتهاي سياسي
در عراق را از ســر گرفت و از سال 2006تا
 2014نخستوزير اين كشور بود .منتقدان
مالكي او را به سهلانگاري نسبت به فساد
سياسي و اقتصادي در نظام جديد عراق
متهم ميكنند .آمريكا و عربستان سعودي
ازجمله مخالفان بازگشت مالكي به قدرت
هســتند .مالكــي دانشآموخته مقطع
كارشناسي ارشــد زبان و ادبيات عرب از
دانشگاه صالحالدين در اربيل است.

نزد دولت و توقــف دخالتهاي بيجاي
كشورهاي همسايه ســخن بگويد ،حاال
چند روزي است از فضاي رسانهاي فاصله
گرفته و صرفا به صدور چند پيام مكتوب
بسنده كرده است.
برخي از رســانههاي عــراق اين واكنش
را ناشــي از نگراني صدريها نســبت به
تحركات پرســرعت مالكي و حاميانش
براي تشكيل فراكسيون اكثريت توصيف
كردهانــد .در مقابل اما برخــي منابع ،از
رايزنيهــاي محرمانــه صدريها براي
تشكيل فراكســيون اكثريت و اعالم آن،
پيــش از موفقيت محتمــل مالكي خبر
دادهاند .به گزارش شبكه الجزيره ،جريان
صدر روزهاي گذشته مذاكرات فشردهاي
را با ســران احزاب برنده اهل ســنت و
كردها براي تشكيل فراكسيون اكثريت
در پارلمان آغاز كرده است؛ فراكسيوني
كه ميتــوان آن را «فرامذهبي و ملي»
توصيف كرد.
اين مذاكــرات بهطور مشــخص ائتالف
اهل سنت پيشــرفت (به رياست محمد

مقتدي صدر

مقتدي صدر 47ساله ،روحاني و رهبر يكي
از مهمترين جريانات شيعي عراق است.
او بهرغم پيگيري دروس حوزوي ،هنوز به
جايگاه مرجعيت دست نيافته است .صدر
عالوه بر جريان سياسي خود ،رهبري گروه
شبهنظامي گردانهاي صلح را نيز در اختيار
دارد؛ گروهي كه هســته اوليه آن (جيش
المهدي) پس از ســقوط نظام صدام براي
مبارزه با اشغالگران آمريكايي و تروريسم
القاعده تشكيل شده بود.
مقتدي نماينده ميراث مذهبي ،سياسي
و مبارزاتــي خاندن صــدر در عراق طي
بيش از چهاردهه گذشــته است .گفتمان
سياسي او طي 20سال گذشته بر مخالفت
با حضور اشــغالگران خارجي و مبارزه با
فســاد اقتصادي متمركز بوده است .او
پايگاه رأي محدود اما بسيار منسجمي را
در اختيار دارد كه با روندي آهسته رو به
رشد است .صدر همواره بر حفظ فاصله خود
نسبت به ساير احزاب بزرگ شيعه تأكيد
داشته است.

الحلبوســي ،رئيس ســابق پارلمان) و
همچنين حزب دمكرات كردســتان (به
رهبري مسعود بارزاني) را شامل ميشود.
پيش از اين ،صدر پيروزي خود را بهمعناي
پيروزي حكيم و بــدر توصيف كرده بود؛
امري كه نشــاندهنده تمايل صدر براي
ائتالف با عمار حكيم و هادي عامري بود.
اما حاال بهنظر ميرســد معادالت تغيير
كرده و صدر بهرغم دستيابي به اكثريت
كرســيها ،قادر به ايجاد اجماع در ميان
ساير احزاب شيعه نيست.
از سوي ديگر نبايد از ظرفيت جنبشهاي
اعتراضي موســوم به اكتبــر در پارلمان
جديد غافــل شــد؛ جرياني كــه براي
نخستين بار بهطور مستقل وارد پارلمان
شده و دستكم 20كرســي را در اختيار
دارد .درصورت موفقيت صدر براي جلب
رضايت اين گروه اقليت امــا تأثيرگذار،
بدون شــك برگ برنده مهمي در اختيار
ائتالف مورد حمايت او قرار گرفته است؛
ائتالفــي كه از نخســتوزيري مصطفي
الكاظمي پشتيباني ميكند.

والاستريت ژورنال نوشــته كه سازمان
غــذا و داروي آمريكا تصميــم گرفته تا
مشخصشــدن نتايج بررسيهاي بيشتر،
مجوز استفاده از واكسن مدرنا براي كودكان
 ۱۲تا ۱۷ســالهرا به حالت تعليق درآورد.
اين تصميم را بهدليل بررسي بروز احتمال
عارضه قلبي در نوجوانان اتخاذ شده است.
پيش از اين ،شــماري از كشورهاي واقع
در شــمال اروپا واكسيناسيون نوجوانان
با واكســن مدرنا را متوقف كرده بودند.
كشورهاي نروژ ،ســوئد و دانمارك هفته
گذشته اعالم كردند كه اســتفاده از اين
واكسن را بهدليل افزايش خطر التهاب قلب
كه يك عارضه جانبي بسيار نادر در ارتباط با
واكسن است ،متوقف كردهاند .تزريق مدرنا
به نوجوانان از 9ماه پيش آغاز شده است.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

چينيها در فضا

نيويوركتايمز تصوير 3فضانورد چيني كه روز
جمعهبهفضافرستادهشدندرادرصفحهنخست
خود منتشــر كرده و نوشته كه رقابت فضايي
ميان آمريكا و چين بعد از اين وارد مرحلهاي
تازه خواهد شد .اين دومين گروه از فضانوردان
چيني است كه به سمت ايستگاه فضايي چين
اعزامميشود.اينفضانوردانسواربرفضاپيماي
شنژو13-به ماژول اصلي ايستگاه فضايي چين
به نام «تيانه» فرستاده شدهاند .تيانه ،نخستين
ماژول ايستگاه فضايي بزرگ مدوالر چين است
كه بهعنوان نخستين پرتاب از فاز نهايي برنامه
تيان گونگ(پروژه  )۹۲۱حدود 6ماه قبل وارد
مدار شــد .اين پروژه بخشي از برنامه فضايي
جامعترچينيهاست.
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تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
بدترين مردم ،كسى است كه خود را بهترين
مردم ببيند.

باغبان
چو من زین جا بگذرم حرامت باد
گر به
جای
من
سروی غیر دوست بنشانی

اذان ظهر 11:50 :غروب آفتاب17:26:
اذان مغرب 17:45 :نيمهشبشرعي23:08 :
اذان صبح 4:50 :طلوع آفتاب6:13 :

عدد خبر
دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

دنیا

گلنفرستيد
بنر چاپ نكنيد!
سامان رضايي
در چند ســال گذشته بســياري از
هزينههاي غيرضروري مانند ارسال
دستهگلهاي ميليوني و هزينههاي
ديگر بــدل به هزينه بــراي كارهاي
خير ميشــود و مســتمندان از اين
كمكهاي مردمي بهرهمند ميشوند
يا دستكم هزينه اضافي خرج چنين
رفتارهايي نميشود.
در هميــن راســتا اســتاندار جديد
تهران طي اعمال نخســتين دستور
مديريتــياش خواســتار خودداري
دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي
و حقوقي از چاپ بنر و ارسال گل به
مناسبت اين انتصاب شد.
بــه گــزارش ايســنا ،مديــركل
روابطعمومــي و امــور بينالملــل
اســتانداري ضمن تقدير و تشكر از
ابراز لطف عموم نســبت به انتصاب
نماينده عالي دولت در استان افزود:
اين اقــدام بنا بــه دســتور و تأكيد
استاندار جديد و در راستاي نهادينه
شــدن فرهنگ دوري از تشــريفات
غيرضرور و نيــز اســتفاده بهينه از
منابع انجام ميشود.
چنانچه رسانهها با تفكيك رفتارهاي
مديران تصميمهاي مثبت آنها را به
سرعت مخابره كنند فرهنگ دوري
از تشــريفات يا تصميمهاي صحيح
مديريتي ترويج خواهد شــد .اين در
حالي اســت كه در فضاي رسانهاي
ما بيشتر شــاهد رفتا رهاي جناحي
هستيم .براي نمونه چنانچه مديري
كه در جناح رقيــب در حال فعاليت
است تصميمي درست بگيرد اين خبر
در رسانههاي جناح مقابل همچنان
جايي ندارد.

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :

روي موج ششم

تا چند روز پيش تنها 6شهرستان در
فاطمه عباسي
كشور و در نقشه كرونا به رنگ قرمز
بودند و طي 2روز گذشته اين تعداد به 9شهرستان رسيد.
آنطور كه كارشناسان ميگويند و از شواهد پيداست ،گويا
موج ششم كرونا با سرد شدن هوا در راه است و اين تصور كه
كرونا در حال از بين رفتن است ،تصوري كام ً
ال اشتباه بوده
و فعال از اين خبرها نيست .با اينكه روند واكسيناسيون در
كشور ســرعت گرفته و تاكنون بيش از ۷۰ميليون دوز
واكسن كرونا هم تزريق شده ،اما هنوز تا ايمني جمعي و
واكسينه شدن 80درصد جامعه فاصله داريم .اين درحالي
است كه بحث بر سر بازگشايي مدارس در آبانماه جدي
شده و مسافرتها هم نه بهخاطر فصل سفر ،كه بهخاطر

اول آخر

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

اين عاديانگاريها ،افزايش زيادي پيدا كرده و به جايي
رســيده كه يكي از نمايندگان مجلس پيشنهاد داده كه
سفرهاي گردشگري را البته با رعايت موارد بهداشتي دوباره
راهاندازي كنيم .خيلي از مردم هم فكر ميكنند كه با زدن
واكسن ديگر كرونا نميگيرند و بهراحتي فاصله اجتماعي
را حذف كرده و ماسك را كنار گذاشتهاند و حاال بيشتر از
نصف جمعيت كشور بدون ماسك در محيطهاي عمومي
تردد ميكنند .از سوي ديگر ،قرار است تا چند روز آينده،
ستاد ملي كرونا نسبت به حذف محدوديتهاي كرونايي به
شيوه قبلي اقدام كند و نســبت به جايگزيني آن با طرح
هوشمند ،شرايط را تغيير دهد .تمامي اين ماجراها ميتواند
شرايط كرونايي را در موج ششم ،ســخت و دشوار كند؛

چراكه تجربه موج پنجم را به ياد داريم كه چگونه چندماه
سخت و تلخ را پشت سر گذاشــتيم تا از اين پيك عبور
كنيم .آمار باالي ابتال و فوتيها در موج پنجم ،بهگونهاي
بود كه حاال نســبت به فوت ۱۰۰بيمار كرونايي در روز،
عكسالعمل نشــان نميدهيم و آن را عادي ميدانيم؛
درحاليكه قرار بود تعداد مرگهاي روزانه بر اثر كرونا در
كشور به زير  ۵۰نفر برسد .به هر حال كرونا نه از بين رفته و
نه قرار است به اين زوديها تمام شود .درست است كه زدن
واكسن سودمند بوده و ميتواند تا حدي ايمني ايجاد كند،
اما همچنان پيشگيري و مديريت كرونا در كشور الزم است
و رعايت پروتكلهاي بهداشــتي ،بهويــژه حفظ فاصله
اجتماعي و زدن ماسك بايد در اولويت باشد.

60

درصد

طبق اعالم سخنگوی وزارت
آموزش و پرورش حدود ۶۰درصد
دانشآموزان  ۱۲تا 18ساله
واكسینه شدهاند .بازگشایی
مدارس بهصورت تدریجی و از
مناطق روستایی و كمجمعیت
آغاز شده و انتظار میرود از
نیمه دوم آبانماه نیز با توجه
به شرایطی كه در كشور حاكم
خواهد شد و طی هماهنگی با
وزارت بهداشت امر بازگشایی
حضوری مدارس با فراگیری
بیشتری ادامه یابد.

85

درصد

براساس آخرین اطالعیه
وزارت آموزشوپرورش درباره
بازگشایی مدارس ،تا روز
20مهر ماه ،با ایجاد  ۴۲۷پایگاه
تجمیعی واكسیناسیون ویژه
فرهنگیان در سراسر كشور،
 ۸۵درصد معلمان واكسینه
شدهاند.

مسابقه ردهبندی چوگان جام آینده سازان در باشگاه سواركاري شهدا عكس :مرضيه موسوي

2.5

میلیون

واكسیناسیونمربیان
مهدكودكها ،استادان ،كاركنان
و دانشجو معلمان دانشگاههای
فرهنگیان و دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی و تمام كاركنان
مرتبط با آموزش و پرورش و
دانشآموزان انجام و بر این
اساس قریب به2میلیون و۵۰۰
هزار دوز واكس كرونا در سراسر
كشور برای افراد مرتبط با امر
آموزش تزریق شده است.

مان

گرینویچ

مواد الزم برای غروبستيزي

ساعت  6نشده هوا تاريك ميشود و
شيدا اعتماد
غم غروب همراهش ميآيد به خانه.
چطور ميشود با اندوه سنگين غروبهاي زودهنگام نيمه دوم سال كنار
آمد؟
يك :بوي وانيل طعم شكر

دانشمندان زحمت كشــيدهاند و بعد از قرنها چيزي را كه ما خودمان
ميدانستيم برايمان كشف كردهاند .اينكه بوي وانيل شاديآفرين است
و خانهاي كه در آن بوي كيك ميپيچد راحتتر ميتواند از غروب جمعه
جان سالم بهدر ببرد.
دو :شستن بالكن ،حمام يا حياط با صرفهجويي در مصرف آب البته

حالم كه سنگين باشد ميروم سراغ شستن جاهايي از خانه كه دير به دير
ســراغش ميروم .غروب پاييز كه هوا هنوز خيلي هم سرد نشده فرصت
خوبي است كه بالكن را تميز كنم .بطريهاي خالي را چندبار از آب پر و
خالي ميكنم .آسمان را در حال تاريكشدن تماشا ميكنم .هالل باريكماه
را توي آسمان ميبينم و آن سنگيني غروب را از ياد ميبرم.
سه :معجزه زعفران

حوصله كيك پختن و بالكن شســتن نداريد؟ به زعفران پناه ببريد .اول
زعفران را دم كنيد .يك قاشق زعفران دمكرده دريك ليوان چاي ميتواند

قطع حقوق يك جادوگر

جرقهاي از شادي به غروب بپاشد.

چهار :يار مهربان و هنر هفتم

كتابها و فيلمها ميتوانند غروب را سنگينتر يا سبكتر و قابلتحملتر
كنند .البته حاال كه من دارم اينها را مينويسم جمعه است و مثل روزهاي
جان كتاب خواندن باقي نگذاشته باشد .فيلم ديدن
هفته نيست كه دويدن ِ
اما در برنامه همه شبهاي شلوغ هم هست؛ چون ميشود پناه برد به دنيايي
خيالي كه در آن غروب نيست و شب نيست و دود نيست.
پنج :دوست

بهترين عالج غروب ،دوستي اســت كه با او بشود به همهچيز خنديد .آن
وقت ديگر حتي ســنگيني غروبي باقي نميماند كه بخواهي به آن فكر
كني .درست اســت كه كرونا روابط دوستانه را بهشــدت محدود كرده و
معاشرتهاي فضاي بسته را با ريســكهاي خطرناكی مواجه كرده ،اما
كماكان تلفن هست ،تماس تصويري هست و به خيابان رفتن هست.
شش :خريد درماني

از آنجا كه اين روزها اکثر مردم پول ندارند پيشــنهاد نميكنم خنزر پنزر
بخريد و حال جيبتان و خودتان را بدتر كنيد .برويد ميوهفروشي .از آن
ميوهفروشيهاي بزرگ و رنگ به رنگ و پاييز را آنجا ببينيد .نارنجي هم
كه سلطان رنگهاي پاييز است و از پرتقال و نارنگي تا كدو حلوايي يكصدا
فريادش ميزنند.
هفتم :شكم سير خوشحال است

اگر هيچكدام اين راهحلها جواب نداد ،زرشكپلو با مرغ با زعفران و زرشك
فراوان بپزيد .گمانم وسط سر شلوغي آبكش كردن برنج و دم كردن زعفران
و آماده كردن زرشك وقتي براي غصه خوردن از تاريكي زودهنگام نماند.
ما اينجور غروبهاي اين پاييز كماكان كرونايي نارنجي را ســر ميكنيم.
شما چه ميكنيد؟

بيدار شــدن از خواب ،هرچه باشــد ،شباهت
دنيس لهين
گريزناپذيري به تولد دوباره دارد .شما بدون هيچ
گذشــتهاي از خواب برميخيزيد ،بعد با چند خميازه و باز و بســته كردن
چشمهايتان ،گذشتهتان را از نو جمع ميكنيد .تكههاي پراكنده خاطراتتان
را بُر ميزنيد و براساس تقدم و تأخر زماني مرتبشان ميكنيد ،تا خود را براي
رودررويي با زمان حال آماده كنيد.

هنر مزرعه بالل نيست كه محصولش بهتر شود.
علي حاتمي
از ستارههاي آســمان هم يكي ميشود كوكب
درخشان ،الباقي،اي ،سوسو ميزند.

اثر لوک دیش میکر

بوك مارك
جزيره شاتر

ديالوگ
كمال الملك

حافظ

کا
ریکاتور

در سال گذشته بود كه حقوق ساالنه16هزاردالري
جادوگر شهر كرايســتچرچ نيوزیلند حسابي
جنجالي شد ،حاال قطع حقوق او رسانهاي شده
و بسياري در شبكههاي اجتماعي درباره دريافت
368هزار دالر (طی  2دهه وبدون كسر ماليات)
توســط او تبادل نظر ميكنند .سرانجام شوراي
شهر كرايستچرچ تصميم گرفته که حقوق ایان
براكنبوري را قطع كند .به گزارش ديليميل ،اين فرد از سال 1982ميالدي بهطور رسمي عنوان
جادوگر اين شهر را داشت .او كه يكي از جاذبههاي گردشگري شهر كرايست چرچ محسوب ميشد،
در دوران خشكسالي در نيوزيلند و استراليا رقص باران اجرا می كرد و در سال ۲۰۰۹در فهرست
افرادي بود كه در مراسم بزرگداشت تولد ملكه بريتانيا درجه افتخار ميگيرند.

قتل ،توسط مدير نايكي

يكي از مديران قديمي شــركت لوازم ورزشي
نايكي در آمريكا فاش كرد كه ۵۶ســال پيش،
يك پسر نوجوان را در خيابانهاي شهر فيالدلفيا
غربي به ضرب گلوله كشــته اســت .بهگزارش
بيبيسي ،لري ميلر كه رئيس برند معروف جردن
است ،در مصاحبهاي با نشريه ورزشي اسپورتس
ايالستريتد به قتل درسال ۱۹۶۵ميالدي اعتراف
كرد .وي ميگويد«:در ۱۶سالگي عضو يك باند
خالفكار بودم و بودن در كنار آنان داشت من را از درون از بين ميبرد ».قرار است سال آينده كتاب
خاطرات وي رونمايي شود و آقاي ميلر قبل از آن اقدام به اعالم اين مسئله كرده است .بهگفته
وي ،وقتي يكي از دوستانش توســط يكي از اعضاي باند رقيب كشته شد ،او يك اسلحه دستي
۳۸ميليمتري در دست گرفت و با  3دوست ديگرش ،در حالی که مست بودند ،بهدنبال انتقام
گرفتن بودند .او ميگويد« :اين اتفاقي است كه كار را براي من سختتر ميكند ،زيرا بيدليل
چنين كاري را انجام دادم ».ميلر بهدليل اين قتل ،محكوم به زندان شد.

ايتالياييها كاشف قاره آمريكا بودند

نتايج مطالعات تازه محققان نشان ميدهد که
دريانوردان بندر جنوای ايتاليا۱۵۰ ،سال پيش از
كريستف كلمب از وجود قاره آمريكا آگاه بودهاند.
پژوهشگران در دانشگاه ميالن ايتاليا ميگويند:
يك ســند قديمي تازه يافتشــده ،متعلق به
ســال ۱۳۴۵ميالدي به كشف «حيرتآور يك
گذرگاه استثنايي» اشاره كرده است كه مختصات
آن با آنچه که امروزه از آمريكاي شمالي می دانیم
مطابقت دارد .بهگزارش يورونيوز ،دريانوردان جنوا پيش از كريستفكلمب آمريكا را كشف كرده
و آنرا به نام«ماركلند يا ماركاالدا» ميشناختند .اين نام پيش تر در برخي منابع ايسلندي آورده
شده بود ،با اين حال كشف جديد نخستين اشاره به قاره آمريكا در ناحيه مديترانه است .سند تازه
يافت شده متعلق به «گالوانئوس» ،يك راهب صومعه وابسته به كليساي فرقه دومينيكن است كه
ي ميكرد و چندين اثر ادبي عمدتا به زبان التين در مورد موضوعات تاريخي دارد.
در ميالن زندگ 
اين اثر تاكنون به انتشار عمومي نرسيده است .محققان ميگويند از آنجا كه جنوا «دروازه»اي
براي اخبار به شــمار ميآمده  ،گالوانئوس شــايعات دريانوردان همعصرش درباره تجارت در
سرزمينهاي شمال غربي را شنيده و در كتابش منعكس كرده است.

نيمقرن پس از «آزادي»ها
برج آزادي ،ديــروز (24مهر) به پنجاهســالگي گام
حميدرضا محمدي
گذاشــت و ورزشــگاه آزادي ،فــردا (26مهــر)
پنجاهسالگياش را جشن ميگيرد .اينها نمادهاي پايتخت هستند .اصال همان
نيمقرن پيش ساخته شدند تا نماد باشند؛ نمادي باشند براي تهراننشينان ،تا هر
فيلمي ساخته و هر كتابي نوشته ميشود و هر ترانهاي خوانده ميشود ،بهانههايي
باشند براي از تهران گفتن.
آزاديها پنجدهه پيش ساخته شدند تا نشان دهند شــهرها نياز به نماد دارند؛
نمادي كه هويت داشــته باشد و گوياي فرهنگ مردم آن شــهر باشد .اصال اگر
بنايي ،خواه اثر تاريخي خواه ســازه فرهنگي و ورزشي بخواهد ايفاگر نقش نماد
براي مردم باشد ،بايد همهچيزش معنا داشته باشد .بايد ارجاعي باشد به فرهنگ
اهالي آن ديار .برج آزادي و ورزشگاه آزادي چنين هستند و چنين حس و حالي
را به تهرانيان و بلكه ايرانيان منتقل ميكنند .همين كه از اطراف و اكناف ميآيند
تا اين دو را ببينند ،در ُكنه آن معنايي مســتتر اســت كه ابعــاد ادبي ،تاريخي،
جغرافيايي ،نشانهپژوهي ،جامعهشناختي و حتي روانشناسي دارد.
برج آزادي ،تلفيقي است از معماري هخامنشي ،ساساني و اسالمي و هر قوسش
روايتگر بخشي از پيشينه اين سرزمين .براي همين است كه همه مردم از هر تن
و تبار دوستش دارند .براي همين است كه هركه به تهران ميآيد ،اولجايي كه
ميرود و ميبيند ميدان آزادي است .امروزش را نبينيد كه لب خط شده است ،كه
همين هم نشانه است؛ نشانه اينكه هر آيندي به پايتخت و هر روندي از آن ،بايد
از آن بگذرد تا اثبات كند برج آزادي گذرگاه نيست ،بهمثابه مبدأ و مقصد است.
ورزشــگاه آزادي هم چنين است .مگر ميشود ورزشــكار و ورزشدوست بود و
گذر به اين مجموعه ورزشي نكرد .مگر ميشود اهل فوتبال بود و دستكم يك
شهرآورد را روي سكوهاي آزادي تماشا نكرد .ورزش ايران اگر مخير باشد كه يك
نماد براي خود برگزيند حتما آن ورزشگاه آزادي است.
هردوي اينها ،برج آزادي و ورزشگاه آزادي ،قدمبهقدمشان خاطره است؛ خاطره
چند نسل مردم تهران .و همينخاطرهسازبودن ،ماندگارشان كرده ،تا يادگاري
باشند براي نسل آينده.

شهر مکتوب

فقط كمي روشن

گفت :راه كه ميروم ،گاه و بيگاه هراس
مريم ساحلي
ميكوبد به شانهام و پشت هم ميپرسد،
فكر ميكني چند نفر از اين بيماسكها ناقل هستند؟
گفت :ميترســم از روزي كه صدايــم برود باال و يكوقت وســط
شلوغيهاي پيادهرو بلند فرياد بزنم ،چه ميدانم؟
نفهميدم بيشتر از تنهايي خسته اســت يا ترس از هجوم دوباره اين
ويروس لعنتي بزرگ و بزرگتر ميشــود .حق هم دارد ،ترس ،اين
ترسي كه چنگ انداخته به جان ما كم نيست ،ساده نيست .نزديك
به دو سال اســت كه يك عطسه ،كمي ضعف يا ســرفه خاطرمان
را پريشــان ميكند .نكند مبتال شده باشــيم ،نكند كسي را مبتال
كنيم .نكند ...همه اين نكندها توي سرمان ميچرخد تا چند روز،تا
منفيشدن نتيجه آزمايش يا خاطرجمعشدن خودمان از اينكه فقط
همان دوتا سرفه بود.
اين روزها كســي نيست كه خســته نباشــد از بايدها و نبايدها ،از
ماســكزدنها ،در آغوشنگرفتنها و دستندادنها .ماهها گذشت
اما هنوز وقتي به دوست و آشنایی ميرسيم ،دستهايمان در هواي
لمس دستان يكي را كه دوستش داريم در سرگرداني عجيب و غريبي،
حيران ميماند .ماهها گذشته است و حاال مرور خاطرات و تماشاي
تصاوير دورهميها ،عروسيها و سفرها ،اب ِر افسوس ميشود در آسمان
دلمان و ميبارد .انگار هزار سال از آن روزها گذشته است.
گفت :كاش ميشــد يك روز صبح اين خبر همهجا بپيچد كه تمام
شد...
وقتي ميرفت چشــمش مثل هــواي پاييزی خيس بــود .آنكه با
اندوهش رفــت ،ميدانم گرفتار غم نان نيســت و الحمداهلل دخل و
خرجش باهم ميخواند .او كه رفت ،ســنگيني انــدوه آدمهايي به
يادم افتاد كه سفرههايشــان از بشقابهاي حسرت رنگ ميگيرد و
سرافكنده اهل و عيال هســتند .آدمهايي كه بسيارند و در وانفساي
هجوم اين بيماري مهلك به هزار و يك درد ديگر نيز بايد بينديشند.
بيماري كه سراغشان ميآيد ،قيمت مرغ و ميوه و دارو نفسهاشان
را تنگتر ميكند .دوروبريها نسخه ميپيچند كه آبميوه فراموش
نشود و دستور پخت فالن سوپ را ارســال ميكنند.آنها اما كولهبار
اندوهشان ،بسيار ســنگين اســت و غول گرانيها ،تازيانه در دست
نشسته روي دوششان .آنها جسم و جانشان خست ه و رنجور است و
در اين رنجوري چشم ميگردانند و گوش ميسپارند كه شايد روزي،
روزگارشان كمي ،فقط كمي روشن شود.

برنج  ،فارس را
میخشکاند

مبارزه بیامان با سوءتغذیه
کودکان در بوشهر

روح زندگی
در محلههای رنگی
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آبشار افرینه  -عكس :همشهري /سجاد درويشي

لرستان؛ سرزمین آبشارها
لرستان  140آبشار دائمی و فصلی دارد که  7آبشار
بهعنوان میراث طبیعی ثبت ملی شدهاست

فاطمه کاظمی

خبرنگار

بسیاری از مردم ایران ،استان لرســتان را به آبشارهای زیبایش
میشناســند؛ اســتانی که بهدلیل برخورداری از شــرایط ویژه
جغرافیایــی ،از هــر منطقــه آن چنــد آبشــار جاری اســت.
ایندرحالیاست که تاکنون 140آبشــار دراین استان شناسایی
شده که 70آبشار دائمی و 70آبشار فصلی هستند.
از این تعداد7 ،آبشار بهعنوان «میراثطبیعی» ثبتملی شدهاند،
اما هنوز آنگونه کــه باید ،به مردم ایــران و حتی جهان معرفی
نشدهاند .اگر مسافران و گردشگران داخلی و خارجی این قابلیتها
را بشناسند ،شاید بهجای ایجاد ترافیک در برخی جادههای کشور،
راه لرستان را در پیش بگیرند و به زیباییهای چشمنوازی برسند.
اینموضوع درحالیاست که باید برای رونق گردشگری استان در
شرایط پساکرونا برنامهریزیهای منسجمی انجام شود تا لرستان
با بهرهگیری از همه قابلیتهای موجود ،گامهای شــتابانتری
درمسیر رونق اقتصاد گردشگری بردارد.
سومین حوزه پرآب کشور

آبشــارها درحالی بهعنوان قابلیت ویژهای در حوزه گردشــگری
لرستان مطرح میشــوند که آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد
لرستان سومین حوزه پرآب کشور است که حدود 12/5میلیارد
مترمکعب از آبهای جاری کشور دراین استان جریان دارد.

منبع آبی دیگر این استان بارش باران اســت؛ در لرستان ساالنه
شــاهد حدود530میلیمتر بارندگی هســتیم که تقریبا از این
مقدار 50درصــد تبخیر40 ،درصــد روانآب و 10درصد نیز در
منابع زیرزمینی ذخیره میشــود .به عبارت دیگــر ،نیمی از این
530میلیمتر به شکل روانآب و ذخیره وارد دل زمین میشود.

سبب تشکیل آبشارهای چشمنوازی میشود.وی میافزاید :در کنار
اینها لرستان حجم قابلتوجهی جنگل دارد که زمینهساز ایجاد
طبیعت زیبایی شدهاست .بنابراین همه این شرایط در این منطقه
باعث شکلگیری این آبشارها شده و ویژگیهای منحصربهفردی
برای رونق طبیعتگردی در این اســتان فراهم آوردهاســت که
میتواند نقشی محوری در توسعه اقتصادی لرستان ایفا کند.

یک کارشناس حوزه میراثفرهنگی لرســتان با بیان اینکه این
اســتان حدود 5رودخانه بزرگ دارد که جزو حوضه آبریز کرخه
و کارون محسوب و درنهایت وارد خوزستان میشوند ،میگوید:
حوضه کرخه و کارون 5رودخانه بزرگ به نامهای «کشــکان»،
«ســیمره»« ،زال»« ،ســزار» و «بختیاری» دارد که در مســیر
آنها آبشــارهای زیادی شکل گرفته اســت ،اما شاخههای فرعی
که این رودخانهها را تشــکیل میدهند ،بیشــترین آبشارها را
تشکیل دادهاند؛ مانند رودخانه «سرخاب» که شاخهای فرعی از
رودخانههای اصلی لرستان بهشمار میرود.
«عطا حسنپور» ادامه میدهد :لرســتان حدود 9هزارکیلومتر
رودخانــه دارد کــه در کنــار مســاحت ایــن اســتان کــه
28هزارکیلومترمربع اســت ،حجم زیادی از رودخانهها را شامل
میشــود .نیمی از این استان نیز کوهستانی اســت و وقتی وارد
کوهستان میشویم ،پســتی و بلندیهای زیادی دارد و در واقع
توپوگرافیک است .بنابراین هرجا که آب به یک پرتگاه میرسد،
آبشار تشــکیل میشــود .بنابرای ویژگیهایی مانند حجم زیاد
روانآبها ،وجود رودخانههای بسیار و وضعیت توپوگرافی منطقه،

 140آبشار دائمی و فصلی

جغرافیای آبشارها

حسنپور با بیان اینکه تاکنون حدود 70آبشار دائمی در لرستان
شناسایی شدهاست ،اظهار میکند :این استان از حدود 70آبشار
فصلی هم برخوردار است که دراین میان7 ،آبشار بزرگ بهعنوان
«مناطق نمونه گردشگری» محسوب میشوند .نخستین آنها آبشار
«بیشه» و بعد آبشارهای پلکانی «گریت» در خرمآباد« ،آبسفید»
در الیگودرز« ،نوژیان» در خرمآباد« ،وارک» در خرمآباد« ،افرینه»
در پلدختر و یکی هم «چکان» در الیگودرز است.
وی ادامه میدهد :آبشــار چکان یک ویژگی منحصربه فرد دارد؛
اینکه آب آن در فصل بهار با صدای مهیبی سرازیر میشود؛ یعنی
صدای آبشار بهقدری مهیب است که گویی بمب منفجر شدهاست.
حسنپور دراین باره توضیح میدهد :آبخوان این آبشار ،یعنی جایی
که آب در کوه سرچشمه میگیرد ،با آبخوان دریاچه گهر مشترک
است .این آبشــار در زمســتان یخ میبندد و در آغاز فصل بهار و
هنگامی که زمین گرم میشــود ،در یک روز و ساعت نامشخص
به یکباره ســرازیر میشــود که با صدای مهیب و انفجارگونهای
همراه است.

چشماندازی که دستنخورده باقی میماند

این کارشــناس میراثفرهنگــی تأکید میکند :برای بیشــتر
آبشــارهای هفتگانه لرســتان که همگی ثبتملی شــدهاند و
مناطق گردشگری مهمی بهحساب میآیند ،بهویژه آبشار بیشه،
زیرساختهای گردشگری مناســبی تدارک دیده شدهاست ،اما
برخی آبشارها نیز تعمدا دستنخورده نگه داشته شدهاند .یعنی
هتل ،جاده و زیرساختهایی از این دست در محدوده آنها ایجاد
نشدهاست تا همچنان بکر باقی بماند.
حســنپور تصریح میکند :بهعنوان مثال درمحدود آبشار وارک
در خرمآباد زیرساخت ویژهای ایجاد نشدهاست و سعی کردهایم
آن را بکر نگه داریم .البته راه دسترســی آن احیا شدهاســت ،اما
قصد نداریــم در نزدیکی آن ســازه ،مثال سرویسبهداشــتی و
زیرساختهایی مانند آن ایجاد کنیم.
وی ادامه میدهد :محدوده این آبشار قرار است دستنخورده باقی
بماند ،چراکه درمیان یک جنگل بسیار انبوه قرارگرفته است و اگر
آنجا قرار بگیرید ،هیچگاه آسمان را نخواهید دید ،چراکه درختان
دوسوی آبشار و رودی که آبشــار از آن جاری است ،آنقدر ارتفاع
گرفتهاند که چیزی شبیه تونل ایجاد شــده و منظرهای رویایی
خلق کردهاست.
ظرفیتهای مغفول مانده

این کارشــناس حوزه میراثفرهنگی با بیان اینکه در شهرستان
خرمآباد با تعداد زیادی از آبشــارها مواجه هســتیم ،میگوید:
بیشترین آبشارها مانند نوژیان ،گریت ،وارک و بیشه در یک بخش

کوچک قرار گرفتهاند.
حسنپور میافزاید :آبشــار گریت شامل 5سلسله آبشار است که
به فاصله 100متر200 ،متر و 300متر پشت سرهم قرار گرفتهاند
و هرکدام ویژگیهای منحصربهفردی دارند و در نوع خودشــان
آبشارهای بینظیری هستند .بهجز این آبشارهای بزرگ و اصلی،
چند آبشار دیگر هم هستند که اخیرا کشف شدهاند.
وی ادامه میدهد :بهعنوان مثال 2آبشاری که در سال 1393کشف
شد ،بسیار چشمنواز هستند .برای دیدن این 2آبشار که در منطقه
«تنگه پنــج» قرارگرفتهاند ،باید حداقل 200متــر از آنها فاصله
بگیرید .جالب اینجاست که هنوز بهجز گروهی از عشایر ،کسی در
آنجا تردد نکرد ه و بسیار بکر باقی ماندهاست.
حسنپور میافزاید :آبشــارها را میتوان بهمثابه برگبرندهای
برای رونق گردشــگری اســتان لرستان بهحســاب آورد ،اما
هنوز آنگونــه که بایــد از ظرفیتهای موجــود دراین حوزه
استفاده نشدهاست .اگرچه برخی جاذبههای طبیعی استان باید
دســتنخورده باقی بماند ،اما تقویت زیرساختها در محدوده
آبشارهای ثبتملی شده استان ،رونق هرچه بیشتر گردشگری
را بههمراه دارد.
وی اضافه میکند :متأســفانه هنوز درباره برخــی قابلیتهای
گردشگری لرستان اطالعرسانی مناســبی نیز انجام نشدهاست.
اینکه میگوییم لرستان سرزمین آبشارهاست ،نباید صرفا درحد
یک لقب باقی بمانــد ،بلکه باید با انجــام برنامهریزیهای الزم و
تقویت زیرساختها ،از این ظرفیتها در راستای رونق روزافزون
اقتصاد گردشگری لرستان و حتی کشور بهره بگیریم
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غفلتازسودآوریگیاهان
داروییدرزنجان
عكس :همشهري

برنج ،فارس را میخشکاند
ستاره حجتی

خبرنگار

فارس مانند سایر استانهای کشور ،در سال آبی
گذشته خشکســالی شــدیدی را تجربه کرد و
براساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی ،به
ســال خشــک دیگری پا گذاشــته اســت .کاهش بیشاز
۵۰درصدی بارندگیها دراین استان از یکسو و برداشتهای
بیرویه از منابع آبی زیر زمینی برای کشــاورزی بهویژه برای
برنجکاری ،نه فقط فارس را درمیان  ۱۰استان نخست دارای
تنش شــدید آبی در کشــور قرار داده ،بلکه رتبه نخســت
فرونشســت زمین ،حاصل از خالی شــدن ســفرههای آب
زیرزمینی را نیز به این استان اختصاص دادهاست.
درچنین شرایطی و با وجود ممنوعیت کشت برنج دراین استان
ازسال 1397تاکنون ،الگوی کشت بهویژه در شهرستانهای
مرودشت ،سپیدان ،ممسنی و رستم ،فیروزآباد و جهرم تغییر
نکردهاست.براساس اعالم شرکت آب منطقهای فارس ،حدود
۸۰درصد از کشت برنج این اســتان از منابع آب زیر زمینی
تغذیه میکند و همین موضوع فارس را از استانهایی مانند
خوزستان ،مازندران ،گلستان و گیالن که با آبهای سطحی
کشت برنج را انجام میدهند ،متمایز کردهاست.
این درحالیاست که لغو آئیننامه محدودیت کشت برنج در
کشور بهجز در استانهای گیالن و مازندران ،ازسوی مجلس
شورایاسالمی ،راه را برای کشت دوباره برنج در استانهایی
مانند فارس باز کردهاســت .لغو این آئیننامه اگرچه هنوز در
صحن علنی مجلس به تصویب نرســیده ،اما بهنظر میرسد
به اجرا درآمدهاســت و گویی حمایت نمایندگان استانهای
مشمول را نیز بههمراه دارد.
برداشت آب از عمق ۳۰۰متری

مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره
آئیننامه جدید و تشــکیل جلسه شــورای آب استان برای
تعیین تکلیف کشت برنج میگوید :آئین نامه جدیدی مبنی
بر لغو محدودیت کشت برنج اواخر اسفندماه سالگذشته در
کمیسیونهای تخصصی مجلسشورای اسالمی مصوب شد
که براساس آن ،برخی از استانها بنا به تشخیص شورای آب
استان ،میتوانند محدودیت کشت این محصول را لغو کنند.
«احمد دهقان» ادامه میدهد :برنــج بهعنوان یک محصول
پرمصرف شناخته میشود که نسبت به سایر زراعتها ازجمله

گندم و جو 3 ،تا 4برابر مصرف آب بیشــتری دارد و با توجه
به خشکسالی حاکم بر اســتان ،درحالحاضر منطقی نیست
که درفارس کشــت شود .اگر قرار باشــد از آبهای سطحی
برای کاشــت برنج استفاده شود میتوان کشــت دوباره این
محصول را پذیرفت ،اما کشت برنج در استان فارس با استفاده
از آبهای عمقی و زیر زمینی انجام میشــود.وی میافزاید:
تفاوت کشت برنج در فارس نسبت به استانهای دیگر دراین
است که بخش قابلتوجه کشت برنج در استان از آبهای زیر
زمینی تغذیه میکند و برداشت آب برای کشت این محصول
از عمق ۲۰۰متری تا ۲۵۰متری و گاهی ۳۰۰متری از عمق
زمین انجام میشود و فقط در بخشهای کمی از استان ،مانند
شهرهای رستم و ممسنی که بارندگی بیشتری دارند ،دراین
زمینه از آبهای سطحی استفاده میکنند.
خطر در کمین کشت گندم و جو

دهقان عنوان میکند :در منطقه کامفیروز بخش قابلتوجهی
از زراعتهای گندم و جو بهدلیل کمبود آب و بارش ،درحال از
بین رفتن است .هرگونه اختصاص آب به کشت برنج از ناحیه
سدهای «مالصدرا» و «درودزن» ،نوعی بیتدبیری بهحساب
میآید و تحت هیچ شــرایطی ،منطقی و فنی نیست .کشت
برنج استان در نوبت دوم انجام میشود؛ یعنی کشاورزان ابتدا
گندم و جو را کشت کرده و پس از آن ،برای کشت برنج اقدام
میکنند.
مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره
میزان برداشت این محصول نیز میگوید :میزان برداشت برنج
در فارس ،در ارقام پرمحصول ،یعنی ارقام اصالح شده ،بدون
درنظر گرفتن شلتوک5 ،تن برنج در هکتار و برای ارقام محلی
3تن در هر هکتار است.
خالف قانون عمل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز دراین زمینه
میگوید :در سالگذشته هیچ استانی اجازه کشت برنج نداشت
و مجلسشورایاســامی براســاس قانونی که تصویب کرد،
اختیار کشت یا ممنوعیت آن را به کارگروه سازگاری با کمآبی
سپرد و در استان فارس براساس تصمیم کارگروه کشت برنج
در استان ممنوع اعالم شد.
«حمیدرضا ظهرابی» ادامــه میدهد :اگرچــه در کارگروه
سازگاری با کمآبی تصویب شد که کشت برنج در استان فارس
انجام نشود ،اما در طول چند سال گذشته افزایش کشت برنج

تفاوت کشت برنج در فارس نسبت به استانهای دیگر دراین است که بخش
قابلتوجهی از کشت برنج دراستان با آبهای زیرزمینی صورت ميگيرد
دراین میان سود مناسبی که نصیب کشاورز میشود نیز عامل
اصلی در زمینه کشت برنج است.

در باالدســت حوزه آبخیز «طشــک» و «بختگان» را شاهد
بودهایم .این موضوع تأمین منابع آب را برای پاییندســت با
مشکل مواجه کرد.
وی با بیان اینکه هدف از ساخت سد مالصدرا کنترل سیالب
بود ،نه تأمین آب کشاورزی عنوان میکند :اما درحالحاضر
از آب سد برای کشاورزی استفاده میشود و توسعه کشاورزی
در باالدست حوزه سد مالصدرا ،یکی از آسیبهایی است که
زندگی مردم را در پاییندســت تحت تاثیر قرار دادهاست و
کشاورزی آنان درحال ازبین رفتن است.
ظهرابی اظهار میکند :ازنظر تاریخی ،کشــاورزان از گذشته
حقابه داشــتند و با این وضعیت ،معیشــت خود را از دست
میدهند .متأسفانه ساخت سد ،منجر به کشت زیاد و بیسابقه
برنج دراین منطقه شدهاست .در طول سالهای1399 ،1398
و امسال بهصورت مداوم شاهد افزایش کشت برنج در باالدست
بودهایم .این درحالیاست که براســاس قوانین نباید کشت
برنجی داشته باشیم و در کارگروه سازگاری با کمآبی استان
نیز موضوع نداشتن کشت برنج در فارس بهتصویب رسید ،اما
برخالف آن عمل شد.

وسوسه سودآوری برنج

همه اینها درحالیاست که مزیتهای اقتصادی و سودآوری
کشت برنج موضوعی اســت که کشــاورزان نیز برآن تأیید
میکننــد« .عبدالعلی گیاهــی» یکی از برنــجکاران فعال
درشهرستان جهرم دراین زمینه میگوید :برنج محصولی است
که هدر رفت ندارد .بهجز هزینــه کارگر ،که جزو هزینههای
باالی کشت برنج محسوب میشود ،این محصول سودآوری
مناسبی بههمراه دارد ،بهویژه در مناطقی که برنجکاران هزینه
آب هم پرداخت نمیکنند.
وی ادامه میدهد :حتی در بدترین شرایط اقتصادی ،کشاورز
میتواند برنجش را بدون هــدر رفت طوالنی مدت ،نگهداری
کند .این محصول مانند گوجهفرنگی ،ســیبزمینی یا باقال
نیست كه درخطر فاسد شدن باشد .ازسوی دیگر مانند گندم
دردسرهای تحویل و فروش هم ندارد.
گیاهی میافزاید :اگرهم بازار کساد باشد ،میتوانید برنج را دم
در منزلتان بفروشید .نمیگویم کشت برنج ضرر و زیان ندارد؛
کافی است آب و هوا سرناسازگاری داشته باشد ،آن وقت است
که یک باران بیموقع همه برنجها را ازبین میبرد ،اما معموال
برنج محصولی با سود متعارف و ریسکپذیری اندک است که
هم خودش و هم شلتوکش بهسادگی بهفروش میرسد.
***
اســتفاده برنجکاران فارس از منابع آب زیرزمینی و سدهای
استان در شرایطی ادامه مییابد که استان فارس درسالجاری
ازنظر میزان بارندگی نســبت به مدت مشــابه سالگذشته،
بیشاز ۵۰درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ساله ،حدود
۶۰درصد کاهش را تجربه کردهاست.
عالوه بر جیرهبندی آب در بهار و تابستان امسال در بسیاری
از شهرهای فارس و حتی در مرکز استان ،بهحدود ۵۰۰روستا
از طریق تانکر آبرســانی میشود که بیشــترین روستاها
متعلق به شهرستانهای شــیراز ،جهرم ،داراب ،الر ،المرد،
مرودشت و نیریز است .روستای «کناره» مرودشت بهعنوان
پرجمعیتترین روستای استان نیز مشــکل آب دارد .یعنی
بیآبی ابتدا گریبان بخشهایی را گرفته است که برنجکاری
دارند .ازســوی دیگر پدیده ریزگردها در پی بیابانزاییهای
ناشی از کمآبی و فرونشست گسترده زمین ،سالهاست این
استان را با مخاطره روبهرو کردهاست.

۳۱هزارهکتار کشت برنج

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان فارس همچنین
میگوید :حدود ۳۱هزارهکتار از اراضی اســتان به کشــت
برنج اختصاص داده شدهاست و این شرایط درحالی است که
۴۰درصد از حجم آب موجود در فارس کم ،اما سطح زیرکشت
برنج زیاد شدهاســت .تأکید و حمایت از توسعه کشاورزی تا
جایی است که شیب دشــتها بهجای اینکه به سمت تاالب
باشد ،از تاالب به سمت دشت است.
ظهرابی میافزاید :معنای این پدیده این است که سفره آبهای
زیرزمینی باقی مانده درحال شور شــدن هستند .ازسویی با
وضعیت کنونی شوری آب نیریز ،بختگان ،طشک ،خرامه و...
کشاورزی این مناطق تا 10سال آینده از بین میرود.
وی با بیان اینکه اگر درمسیر توسعه پایدار حرکت نکنیم ،آینده
خوبی برای نسلهای بعدی متصور نخواهد بود ،ادامه میدهد:
مشکالت موجود در زمینه الگوی کشت مناسب ،بهدلیل نبود
قوانین بازدارنده است که کشاورز را نسبت به رعایت قوانین
الگوی کشت ملزم کند.
ظهرابی اضافه میکند :متأســفانه برخی اوقات شاهدیم که
مصوبات موجود در زمینه کشت نشــدن برنج ،بیشتر درحد
توصیه باقی میماند و کمتر شــکل اجرایی به خود میگیرد.

کاهشبیکاریدرالبرززیرسایهرونقتولید
نرخ بیکاری درالبرز برای نخستین بار بعد از استان شدن ،در تابستان سالجاری تک رقمی شد و از14/7درصد در سال ،1397به 9/1درصد رسید
زهرا اشرفزاده

خبرنگار

به اذعان مســئوالن و کارشناسان اقتصادی
البرز ،یکی از آسیبهای مهاجرت بیرویه به
این استان در ســالهای اخیر ،افزایش نرخ
بیکاری در استان بودهاست ،بهطوریکه البرز سالهاست
بهعنوان اســتانی با نرخ بیکاری باال شــناخته میشود و
اشتغالزایی از دغدغههای اصلی مسئوالن استان بهحساب
میآید؛ موضوعی که بهنظر میرسد اقدامهای انجام شده
در سالهای اخیر تاحدودی موثر افتاده و نرخ بیکاری در
البرز درمسیر کاهش قرار گرفتهاست.
برنامهریزیهای انجام شده درسالهای اخیر که با توسعه
مراکز صنعتی البرز همراه بود ،سبب شدهاست نرخ بیکاری
در اســتان با همراهی بخشهای مختلف کاهش یابد و به
کمتر از میانگین کشوری برسد.
اطالعات منتشر شــده ازســوی مرکز آمار ایران درباره
تحوالت بازارکار ایران در تابســتان سالجاری ،از کاهش
نرخ بیکاری دراین فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در
البرز حکایت دارد .ایندرحالیاست که همهگیری ویروس
کرونا به اقتصاد استان در بخشهای مختلف ،آسیبهای
قابلتوجهی وارد کرد و سبب شــد کارگران زیادی بیکار
شوند ،اما بهنظر میرســد این موضوع نتوانسته بهعنوان
مانعی در روند کاهشــی نرخ بیکاری دراین استان مطرح
شود.
آمارها سخن میگویند

رئیس ســازمان برنامه و بودجه البرز با اشــاره به آخرین
وضعیت نرخ بیکاری دراین استان ،به خبرنگارهمشهری
میگوید :بررســي نرخ بيكاري جمعيت باالی 15ســال
البرز در تابستان سالجاری ،نشان ميدهد 9/1درصد از
جمعيت فعال استان بيكار بودهاند.
«زهــرا عربشــاهی» میافزاید :همچنين بررســي روند
تغييرات نرخ بيكاري دراین بازه زمانی نشان میدهد اين
شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سالگذشته 3/3درصد
كاهش داشتهاست .همه اینها درحالیاست که در 10سال
اخير براي نخستين بار ،نرخ بيكاري البرز از متوسط نرخ

كشوري پايينتر بودهاست.
وی اظهار میکند :بررسي نرخ مشــاركت اقتصادي (به
معنی نسبت جمعیت فعال(شــاغل و بیکار) به جمعیت
در سن کار) در تابستان سالجاری هم نشان ميدهد كه
39/7درصد از جمعيت در سن كار ،ازنظر اقتصادي فعال
بودهاند ،يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند.
عربشــاهی ادامه میدهد :بررســي رونــد تغييرات نرخ
مشاركت اقتصادي دراســتان نشان ميدهد اين شاخص
نسبت به فصل مشابه در سالگذشته 2/1درصد كاهش
داشتهاست كه اين تغيير نشــاندهنده كاهش مشاركت
افراد باالي ۱۵سال در فعاليتهاي اقتصادي در تابستان
سالجاری است.
وی اضافه میکند:همچنین بررســي نســبت اشتغال
جمعيت ۱۵ســال به باال در همين فصل نشان ميدهد
36درصد از جمعيت در سن كار شاغل بودهاند.
تکرقمی شدن نرخ بیکاری

معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار البرز نیز
با اشــاره به تک رقمی شــدن نرخ بیکاری دراســتان به
خبرنگارهمشهری میگوید :براساس آمارهای منتشر شده
مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری دراستان البرز در سال،1397
14/7درصد بوده ،اما این آمار در تابســتان ســالجاری،
برای نخستین بار بعد از استان شدن البرز،
تک رقمی شــد و با کاهش 5/6درصدی ،به

9/1درصد رسیدهاست .ایندرحالیاست که نرخ بیکاری
کشور یک دهم درصد بیشتر است.
«جهانگیــر شــاهمرادی» میافزایــد :با وجــود اینکه
درسالجاری با شرایط ســختی ازجمله در زمینه بحران
قطع برق ،همهگیری ویروس کرونا ،تحریمهای ظالمانه و
مشکالت دیگر روبهرو بودیم ،اما بررسی همه شاخصها از
رونق تولید در استان البرز حکایت میکند .این موضوع را از
بررسی وضعیت واحدهای صنعتی البرز که عمدتا از کمبود
نیروی کار گالیه دارند ،میتوان فهمید.
وی ادامه میدهد :توسعه شــهرکهای صنعتی در البرز
شــرایط خوبی را برای رونق اشــتغال در استان بهوجود
آوردهاست و میتوان به این روند خوشبین بود.
همراهی بانکها

شــاهمرادی تصریح میکنــد :افزایــش 20هزارنفری
بیمهشدگان اجباری تأمین اجتماعی و کاهش مستمری
بگیران بیمه بیکاری نیز نشــان دهنده این واقعیت است
که اقدامهای انجام شــده در بخش تولید و اشتغال البرز،
موفقیتآمیز بوده و زمینهساز بهدست آمدن نتایج خوبی
در حوره اشتغالزایی شدهاست.
وی میافزایــد :اینها درحالیاســت که اســتان البرز در
بخش صادرات نیز موفق عمل کردهاســت ،بهطوریکه
درنیمهنخست سالجاری صادرات اســتان ۱۱۸درصد
نسبت به مدتمشابه سالگذشته افزایش پیدا کردهاست

و این روند همچنان ادامه دارد.
شاهمرادی با اشاره به همراهی بانکها در ارائه تسهیالت
به طرحهای صنعتی اســتان اظهار میکند :اگرچه برخی
بانکها در این زمینه همراهی الزم را ندارند ،اما بیشــتر
بانکها با مسئوالن و دســتاندرکاران اقتصادی استان
همکاری کردهاند و دراین موفقیت ســهیم هستند؛ حتی
برخی مدیران بانکهای اســتان بر طرحهایی که به آنها
تسهیالت دادهاند ،نظارت مستقیم دارند.
ارائه تسهیالت به طرحهای توجیهپذیر

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار البرز همچنین
با بیان اینکه ضریب «ســوخت پول» در استان البرز نیز
پایینتر از میانگین آمار کشوری است ،میگوید :در 3سال
اخیر همه تالش خود را براین موضوع متمرکز کرده بودیم
که اعتبارات و تسهیالت صرف طرحهای توجیهپذیر شود و
از اجرای طرحهایی که توجیه اقتصادی نداشتند ،حمایت
نکردیم.
شاهمرادی میافزاید :برای ارائه تســهیالت به متقاضی
اعالم شده که حتما باید نشان دهد توانمند است و طرحش
باید 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد .از مسئوالن
سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان نیز خواستهایم
طرحهای با 70درصد پیشرفت را به بانکها معرفی کنند
تا بانکها نیز بتوانند انتخــاب کنند که قصد دارند در چه
بخشی سرمایهگذاری کنند.
وی ادامه میدهد :اعتبارات درنظر گرفته شده برای استان
به میزانی نیست که بتوانیم به همه بخشها تسهیالت ارائه
دهیم ،اما همین اعتبارات اندک موجود را باید به مســیر
صحیح هدایت و در بخشهای توجیهپذیر سرمایهگذاری
کنیم .خوشــبختانه طرحهای توجیهپذیر بســیاری هم
دراستان داریم.
شــاهمرادی تصریح میکند :بهعنوان مثال در شــهرک
صنعتی «کوثر» که درحال ساختوساز است ،تا 2ماه آینده
حدود 2هزار میلیاردتومان طرح به بهرهبرداری میرسد.
این مســئول با بیان اینکه البرز در شــاخص فالکت هم
وضعیت خوبــی دارد ،اضافه میکند :البرز در شــاخص
فالکت نسبت به استانهای دیگر ،وضعیت بهتری دارد و
جزو استانهای سبز در شاخص فالکت بهحساب میآید.

اســتمرار بهرهبــرداری ســنتی از گیاهــان دارویی
سبب شده دست استان زنجان از ظرفیتهای این حوزه
ق اشتغالزایی همچنان کوتاه بماند
برای رون 
پوپک قاسمی

خبرنگار

استان زنجان گنجینهای غنی از گیاهان دارویی بهشمار میرود و
براساس برخی مطالعات انجام شده212 ،گونه گیاه دارویی دراین
استان شناسایی شدهاست .شناخت ظرفیت کشت و بهرهبرداری از
این نوع گیاهان میتواند در رونق اشتغالزایی و حتی توسعه اقتصادی بسیاری
از شهرستانها و روستاهای زنجان بسیار موثر باشد ،اما در سالهای اخیر از این
ظرفیت بالقوه موجود دراستان غفلت شدهاست.
به باور کارشناســان ،خرید تضمینی محصوالت گیاهان دارویی از کشاورزان،
ایجاد مراکز تخصصی فراوری و فروش و راهانــدازی غرفههای معرفی و فروش
گیاهان دارویی در نمایشگاههای مواد غذایی ،دارویی و همچنین نمایشگاههای
میراثفرهنگی ازجملــه راهکارهای تقویت صنعت کشــت و فروش گیاهان
دارویی است.
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی

دراین میان طرح جمعآوری و شناســایی گیاهان دارویی استان زنجان از سال
 ۱۳۷۹به مدت 4سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
انجام شد که هدف اصلی آن ،جمعآوری و شناسایی همه گیاهان دارویی موجود
در استان و تدوین مجموعه گیاهان دارویی زنجان بود.
درحالیکه ۴۹گونه گیاه دارویی زنجان در گذشته برای مردم شناخته شده بود،
با اجرای این طرح ۱۶۳گونه جدید ،شناسایی و معرفی شد .با این وجود ،تاکنون
برنامهریزی اصولی برای استفاده از گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی زنجان
انجام نشد ه و همه بهرهبرداریها تاکنون بیشتر به روش سنتی بودهاست.
حمایت از متقاضیان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان دراین باره میگوید :براساس
مطالعات انجام شده۱۲ ،نوع گیاه دارویی که اسانس خوب و صرفه اقتصادی دارند
در استان زنجان شناسایی شدهاست که ازجمله آنها میتوان به گل محمدی و
آویشن اشاره کرد.
«خلیل آقاجانلو» درباره برنامهریزیهای انجام شده برای توسعه کشت گیاهان
دارویی در استان اظهار میکند :در زنجان زیرساختهای موردنیاز برای کشت
گیاهان دارویی وجود دارد و اداره منابعطبیعی به افرادی که متقاضی کشــت
گیاهان دارویی هستند ،تسهیالت مناسبی پرداخت میکند.
وی با بیان اینکــه اداره منابع طبیعی آمادگی الزم بــرای برگزاری کالسهای
آموزشــی کشــت گیاهان دارویی را هم دارد ،میافزاید :توسعه کشت گیاهان
دارویی رونق اشتغال و بهتبع آن ،توسعه اقتصادی را در استان بهدنبال دارد .این
درحالیاست که تاکنون از جنبه ثروتآفرینی گیاهان دارویی غفلت شدهاست و
باید ضمن معرفی این ظرفیت ،از متقاضیان فعالیت دراین عرصه نیز حمایت کرد.
آقاجانلو با تأکید بر بومی و ســازگار بودن گیاهان دارویی با شرایط جغرافیایی
خاص هر منطقه ،اضافه میکند :دراین اســتان ،شهرستانهای زنجان ،ابهر و
سلطانیه بیشترین متقاضی را برای کشت گیاهان دارویی دارند.
ضرورت تجاریسازی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز دراین زمینه میگوید:
دراین استان کشت گل محمدی ،رازیانه ،زیره سبز و زعفران بیشتر مورد استقبال
متقاضیان است و تولید کنندگان مشکل بازاریابی ندارند.
«مظفر یوســفیپور» اظهار میکند :هرچند گیاهان دارویی بیشتر بهصورت
سنتی جمعآوری و عرضه میشــوند ،اما درحالحاضر 4واحد فراوری گیاهان
دارویی در استان فعالیت میکنند که کار گالبگیری ،تهیه عرقیات و روغنهای
گیاهی را انجام میدهند.
وی عنوان میکند :برای بهرهبرداری اقتصادیتر از ظرفیتهای موجود در زمینه
کشــت گیاهان دارویی نیاز به جذب سرمایهگذاران بخشخصوصی محسوس
است .با جذب شرکتهای داروسازی تأثیر رونق کشت گیاهان دارویی بر اقتصاد
استان را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
یوسفیپور میافزاید :تجاریسازی و استفاده از بســتهبندی مدرن ،میتواند
در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی نتایج مناســبی بهدنبال داشته باشد،
اما دراین عرصه نیازمند مشارکت و همکاری مسئوالن و دستگاههای اجرایی
مربوط هستیم.وی به تأثیر توسعه پرورش گیاهان دارویی در حفظ محیط زیست
نیز اشاره میکند و میگوید :کشت انواع مختلف گیاهان دارویی باهدف تغییر
در الگوی کشت ،باید مورد توجه کشاورزان اســتان قرار گیرد ،چراکه با وجود
سازگاری به آب و هوای استان ،خســارت کمتری به زیستبوم زنجان تحمیل
میشود و ازسوی دیگر سودآوری و توجیه اقتصادی بیشتری هم دارد.
یک فعالیت سودآور

یکی از فعاالن جمعآوری و فروش گیاهان دارویــی نیز دراین زمینه میگوید:
صنعت تولید و فراوری گیاهان دارویی در دنیا درحال تبدیل شــدن به یکی از
سودآورترین فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در بخشهای بهداشتی ،درمانی
و آرایشی است.
«اسماعیل عزتی» میافزاید :شمالغرب کشــور ازجمله مناطق مستعد برای
پرورش انواع گیاهان دارویی محســوب میشود ،بهطوریکه بهعنوان «بهشت
گیاهان دارویی» مطرح میشــود و براســاس گفتههای کارشناسان ،بیشاز
۵۰۰نوع گیاه دارویی دراین منطقه شناسایی شدهاست.
وی اضافه میکند :درحالیکه این روزها مردم به عارضه کم و تأثیر زیاد گیاهان
دارویی پی بردهاند ،اما نبود آگاهی کافی از نحوه اســتفاده از این گیاهان سبب
شدهاست از این ظرفیت بهدرستی استفاده نشود .ازســوی دیگر الزم است با
بهکارگیری روشهای نوین و صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به بســتهبندی
مدرن ،سطح تولید وفروش این نوع گیاهان در استان افزایش یابد.

عكس :همشهري
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روحزندگیدرمحل ههایرنگی
اتخاذ رویکرد محلهمحوری سبب شده
شهرهایی ازجمله مشهد ،رشت ،قزوین،
كرمانشاه ،زاهدان و اصفهان ،گامهای مهمی
در زمینه رنگآمیزی شهری بردارند
زیباسازی شهر ازطریق بهسازی سیمای شهری از رویکردهایی بوده که

در سالهای اخير با قوت بیشتری مورد توجه مدیران شهری در استانهای
مختلف کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که رنگآمیزی شهری یکی از
رویکردهای آن بهحساب میآید و دربرخی از شهرهای کشور نتایج مثبت

فراوانی در ارتقای روحیه شادابی و نشاط شهروندان بههمراه داشتهاست.
اتخاذ رویکرد محلهمحوری ازسوی مدیران شهری در سالهای اخیر سبب
شده برخی شهرهای کشور ،ازجمله مشــهد ،رشت ،قزوین ،كرمانشاه،

زاهدان و اصفهان ،گامهای مهمی در زمینه رنگآمیزی شــهری بردارند

که دربرخی شــهرها در قالب «محلههای رنگی» متبلور شدهاســت .با
توجه به این موضوع ،همشهری در پرونده ویژهای اقدامهای شهروندان
عكس :همشهري

و مدیریتشهری در6شهر کشور که در زمینه شادابسازی سیمای شهر

گامهای موثری برداشتهاند را بررسی کردهاست که در ادامه میخوانید.

یکمحلهرنگیدرحاشیهزاهدان

بسیاری از مسافرانی که به شهرهای مختلف سفر میکنند ،سراغ نمادهای تاریخی،
معماری ،طبیعی و شهری شــهر مقصد میروند .در سالهای اخیر محلههای رنگی
هم یکی از جاذبههایی اســت که گردشــگران بسیاری را به ســوی خویش جلب و
ســاعاتی از زمان ســفر را به خود اختصاص میدهد .زاهدان ،بهعنوان مرکز استان
سیستانوبلوچستان ،سهم کمتری از جذب گردشگران استان را دارد و شمار مسافرانی
که به چابهار میروند ،به هیچ وجه قابل مقایسه با تعداد مسافرانی نیست که به مرکز
اســتان میروند .با این وجود زاهدان برای خود جاذبههایی دارد تا ساعاتی از زمان
گردشگران را به خود اختصاص دهد؛ سیر و سیاحت در «بازار رسولی» و دیدن «مسجد
مکی» ازجمله جاذبههای گردشگری زاهدان هستند ،اما درمیان این جذابیتها ،جاذبه
دیگری هم در مرکز استان وجود دارد؛ محله قدیمی «باباییان» در شمالشرقی زاهدان
ازجمله جاذبههای زاهدان است که بیشتر سبب حیرانی گردشگران میشود .وجود
یک محله رنگی به نوبه خود میتواند بخشی از برنامههای گردشگران باشد ،اما وقتی
بیشتر گردشگران نشانی این منطقه را سراغ میگیرند ،شهروندان زاهدانی رفتن به
این محله را به گردشــگران توصیه نمیکنند .دلیل اصلی این موضوع هم واقع بودن
محله رنگی باباییان در حاشیه شهر زاهدان است .گفتنی است ،زاهدان دومین شهر
دارای بیشتری میزان حاشیهنشینی در کشور است که ۴۴درصد جمعیت این شهر را
حاشیهنشینها تشکیل میدهند .نبود امکانات ازجمله مسائلی است که شهروندان
زاهدانی آن را به گردشگران متذکر میشوند ،چراکه معتقدند گردشگران برای بازدید
از این محله مشکالت نســبتا زیادی را تحمل و وقت زیادی صرف کنند .با این وجود
محله باباییان جذابیت بصری خوبی دارد .باباییان محلهایاســت در شمالشــرقی
شهر زاهدان که روی تپهای با کوچههای خاکی و شیبدار واقع شده و مردم مهربان و
مهماننوازی دارد ،اما فاقد امکانات است .در سالهای اخیر دیوارهای محله باباییان
هریک به رنگی درآمده که با وجود محرومیت منطقه ،امیــد و زندگی دراین محله
جاری است.

گهادرمحله«نواب»قزوین
جلوهرن 

«نواب» ازجمله محلههای شــهر قزوین اســت که آبادانی و ساختوساز درآن از
سال ۱۳۳۵آغاز شده است .امالک این محله از ابتدا کاربری کشاورزی داشت و به
باغها و آرامستانی که روبهروی مسجد قرار داشت ،ختم میشد .خیابانی که امروزه
از چهارراه «راهنمایی» به «نظاموفا» میرســد ،کوچه باریکهای بیش نبود؛ اما با
تخریب منازل ،عریض شد .اکنون اما خیابان «سفیر امید» معروف به «رودخانه»
ابتدای خیابان نوابجنوبی ،از محلههای رنگی این شهر بهحساب میآید؛ خانههایی
که در بافت فرسوده شهر بنا شدهاند و عمده مصالح بهکار رفته در آنها سنگ ،چوب
ی شاد جلوهگری میکنند ،زمینهساز ارتقای
و خاک است .این خانهها که با رنگها 
روحی ه همه مردم و ساکنان محله شدهاند .شهرداری قزوین در سال 1397تصمیم
گرفت با رنگآمیزی ۳هزارو۲۰۰مترمربع از دیوارهای حاشی ه رودخان ه نواب ،نگاه
مردم دیار مینودری را به تأثیر رنگها در زیباســازی فضای شهری جلب کند تا
بتواند ضمن مناسبسازی سیمای بصری نقاط کمبرخورداری مانند محله نواب،
زمین ه بازآرایی نماهای شهری را با استفاده از رنگ در همهجای شهر قزوین فراهم
کند .دراین میان بهنظر میرسد زیباســازی فضای بیرونی ساختمانها به زیباتر
شدن زندگی مردم کمک میکند ،چراکه شهرهای رنگارنگ زیادی در دنیا هستند
که ساکنان آنها میدانند چطور یک شهر خســتهکننده و سیاهوسفید را با اضافه
کردن رنگهای زیبا ،به شــهری پرجنبوجوش و جذاب تبدیل کنند .با این همه
کارشناسان معتقدند رنگآمیزی دیوارها در مناطق کمبرخودار درصورتی میتواند
به افزایش شور و نشاط اجتماعی در چنین نقاطی کمک کند که نیازهای ابتدایی و
ساده چنین محلههایی ازجمله فضای سبز ،پارکینگ و بافت منظم شهری رفع شود
تا شــادابی رنگها با حال درونی این محلهها نیز تطابق داشته باشد .ایده ابتکاری
رنگآمیزی شهری میتواند شور و نشاط و شادابی شهروندان را موجب شود و این
خالقیت در برخی کشورها نیز اجرایی شــده و مورد توجه گردشگران قرار گرفته
است و در قزوین نیز میتوان با توسعه این روش و بهرهگیری از ابزارهای فرحبخش
مانند نور ،آبنما و رنگ فضای بهتری را در شهر ایجاد کرد ،اما اگر به خانههایی که
در کشورهای مختلف با این طرح رنگآمیزی شدهاند ،دقت کنیم ،متوجه میشویم
که اصوال چنین طرحهایی برای زیباسازی خانههایی اجرا شده که درمرحله نخست
ازنظر ظاهری از شاخصهای موردنظر برخوردارند و در گام بعدی ،نمای آنها مبتنی
بر هویت اصیل معماری آن منطقه طراحی شدهاست ،عالوهبراین نما و ارتفاع منازل
نیز باهم هماهنگ و همسان است؛ موضوعی که بهنظر میرسد در پروژه رنگیسازی
قزوین کمتر موردتوجه قرار گرفتهاست.

اجرایپویش«هرخانهیکرنگ»درمشهد

در گذشته هر شهر هویت رنگی خاص خود را داشت .بنابراین ،نقش رنگ در شهر هم
به لحاظ نمادین و اعتقادات مذهبی و سنتی ساکنان و هم ایجاد آرامش روانی و هم به
لحاظ عملکردی و هماهنگی با زمینه و شخصیت بنا و محیط اطراف ،مطلوبیت فضایی
را ایجاد میکرد .بهعنوان مثال ،بناهای مذهبی با تزئینات کاشی فیروزهایرنگ در
زمینه خاکی شهرهای کویری ،با آســمان آبی و درختان سبز تصویری چشمنواز در
ذهن و خاطر هر بینندهای حک میکرد .شهرهای امروزی بیشتر خاکستری هستند.
پلها ،ساختمانهای سیمانی ،سنگی و درختانی که از فرط آلودگی هوا سبزیشان
رنگ باخته و دیگر مجالی برای عرض اندام رنگ در آنها باقی نگذاشــته اســت .در
سالهای اخیر شهرداری مشهد در زمینه رنگآمیزی شهری در راستای افزایش شور
و نشاط در شهر و محلهها اقدامهای خوبی انجام دادهاست .یکی از اتفاقهای جذابی
که در نوروز 1400در شهر مشهد رقم خورد ،اجرایی شدن طرح «کوچههای رنگی»
بود .این اتفاق ویژ ه زمانی اهمیت بیشــتری پیدا کرد که مشارکت اهالی هر محله را
بههمراه داشــت و بهعنوان اولین تجربه ،با بازخوردهای مثبتی ازسوی شهروندان
مواجه شد .این طرح در 12منطقه مشــهد و همچنین منطقه ثامن اجرا شد ،پویش
کوچههای رنگی هرچند یک اقدام و پروژه بزرگ مقیاس محســوب نمیشود ،اما در
روحیه و شور و شوق زندگی شهروندان موثر است۳۷ .محله در سطح مناطق ۱۳گانه
مشهد این پویش مردمی را اجرا کردند .منطقه «گودفخار» مشهد نیز یکی از مناطق
کمبرخوردار شــهر محسوب میشود .به همین دلیل شــهرداری در راستای اجرای
الگوی توسعه این محله و در قدم اول ،طرح «هر خانه یک رنگ» را در این محله اجرا
کرد ،بهطوریکه فضای این منطقه نسبت به گذشته بسیار متحول شده و به یکی از
مناطق جذاب شهر تبدیل شدهاست .تغییرات ایجاد شده رضایت نسبی ساکنان را نیز
بههمراه داشته است ،در طرح «هر خانه یک رنگ» ابتدا جداره منازل زیرسازی و با
سیمان سفید همسطح سازی و سپس با رنگهای مختلف به سلیقه ساکنان منازل،
رنگآمیزی شــده که این اقدام ،زیبایی منحصربهفردی ایجاد کرده و فضای محله
بیشاز پیش رنگ و بوی زندگی شــاداب به خود گرفته است .در گام بعدی از اجرای
این طرح ،انجام اقدامهایی مانند گلدانگذاری بر دیوار ه و جدارهها و ...این محله را به
فضای شهری مناسبی تبدیل خواهد کرد .محله گودفخار دارای جمعیت ۶۷۲نفری
است که در ۲۲۰منزل مسکونی و در قالب ۲۰۰خانوار ساکن هستند .همچنین پویش
مردمی کوچههای رنگی با مشارکت پرشور ساکنان ،شورای اجتماعی «محله صابر»
و شــهرداری منطقه  9در بافتی ناکارآمد و انتهای معابر «صابر  4و  »5اجرا شد .در
اجرای این طرح 200گلدان دیواری در معابر محله نصب و بیشاز 5هزارمترمربع پله
و دیوار رنگآمیزی شد و به این محله نشاط اجتماعی خاصی بخشید .تنها هزینههای
شهرداری ،رنگهایی است که دراختیار شهروندان قرار میدهد که مبلغ شایانتوجهی
نبوده و در کوچهها و خیابانهای مختلف هم متغیر بوده ،همچنین شهروندان در دیگر
هزینهها مشارکت دارند .گلدانهایی هم که دراختیار شــهروندان قرار میگیرد ،از
مواد بازیافتی تهیه شدهاست و همچنین شهرداری شهروندان را تشویق کرد تا برای
درختان تنپوشهای خالقانه تهیه کنند.

گآمیزیشهریب هجایمحل ههایرنگی
کرمانشاه؛رن 

درسالهای اخیر رنگآمیزی در محلههای مختلفی از شهر کرمانشاه ،ازجمله شهرک
دانش ،شهرک جهاد ،شهرک پردیس ،محل ه رسالت ،محله باغابریشم و محله سجادیه
انجام شدهاست ،اما این رنگآمیزیها بیشــتر در حد رنگآمیزی دیوارهای بزرگ و
اصلی است .ایندرحالیاست که در محلههای قدیمیتری درمناطق 3و 4شهرداری
کرمانشاه ،ازجمله فردوسی ،کسری ،ســراب قنبر و  ...بیشترین رنگآمیزیها انجام
شدهاســت که نمود ویژهای دارد ،در محلههایی مانند بازرگانی ،وزیری ،مدرس و...
نیز این رنگآمیزیها بیشــتر محدود به رنگ کردن دیوارهــا در معابر اصلی محله
است .براساس آنچه مسئوالن شهری کرمانشاه میگویند ،درسالهای اخیر حدود
10هزارمترمربع از دیوارهای کرمانشاه نقاشــی و همچنین رنگآمیزی شدهاست.
برهمین اساس هم بود که بزرگترین نقاشی دیواری شهر کرمانشاه از فردوسی ،شاعر
بزرگ حماسهسرای ایران ،به ارتفاع 37متر و متراژ 750مترمربع درمیدان فردوسی
و مقابل مجسمه این شاعر بزرگ ،در منطقه  ۴شهرداری نقاشی شد .در واقع در
قدیمی به منظــور ســاماندهی برخی
ی محلههای
شهر کرمانشاه رنگآمیز 
انجام شدهاست؛ موضوعی که درصورت
دیوارهای قدیمی با منظر نامناســب
شهر میبخشد.
تداوم ،جلوه بصری ویــژهای به این

تغییرسیمایافسردهمحلههایفرسودهدراصفهان

اصفهان ،شــهری که یک موزه زنده محسوب میشــود  ،امروزه با تغییر و تحوالت
اقتصادی و فرهنگی ،رشــد ســریع و روزافزون جمعیت و تکنولوژی مواجه است؛
موضوعی که سبب شکلگیری شتابزده فضاهای شهری درآن شده و با وجود غلبه
فضاهای تاریخی و سنتی ،از این تغییرات بدور نبودهاست .تا سال 1394ممنوعیت
نقاشی دیواری (بهدلیل حفظ هویت تاریخی شهر) مانع از اجرای نقاشیهای دیواری
و رنگارنگ کردن شهر شــده بود ،اما پس از آن ،با پیگیری ســازمان زیباسازی این
ممنوعیت برداشته شد و با اجرای پروژههایی از رنگآمیزی و نقاشی دیواری ،نمای
خاکستری رنگ شهر تغییر کرد و شور و نشاطی به دیوارهای بعضا فرسوده مناطق و
محلههای مختلف دمیده شد .براین اساس از سال 1395تاکنون ،روند رنگآمیزی
و نقاشیهای دیواری در شــهر ادامه یافته و اکنون نقاشیهایی که بر دیوارهای شهر
هستند را میتوان به 2دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته نخست ،نقاشیهایی که با رنگ
و ویژگیهای محیطی هر مکان اجرا شدهاند و دسته دوم ،پروژههای دانشجویی که
در اسفندماه 1395ازســوی سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان آغاز شد و طی
آن ،حدود 7هزارو 500متر دیوارنگاره با مضمون داستانهای ایرانی و مذهبی برای
نخستینبار در کشور نقاشی شد .این طرحها و داستانها از کتابهای مولوی ،سعدی،
عبید زاکانی و  ...انتخاب و اجرا شدند .بیشتر این آثار بر روی دیوارهای بالاستفاده و
حصار زمینهای بایر انجام شده و از دیوارهایی که آلودگی تصویری ایجاد کرده بودند،
استفاده درستی بهعمل آمد .نقاشی و رنگآمیزی دیوارها در اصفهان سبب میشود
بهصورت ناخودآگاه افسردگی درمیان مردم کمتر شود ،زیرا رنگها تأثیرات شگرفی
بر روحیه افراد دارند؛ در واقع رنگها معجزه میکنند .مردم محلههای مختلف از این
نقاشی و رنگآمیزیها و تغییر فضای بصری استقبال کردند و حتی درآن مشارکت
داشتند .نقاشیهای دیواری شناسنامه رنگی یک شهر محسوب میشود و استفاده از
رنگهایی که سرد یا گرم بوده در نشاط شهری تأثیرگذار است .بهنظر میرسد استفاده
از رنگهای گرم ،نشاط بیشتری را برای فضای خاکستری برخی محلههای فرسوده
اصفهان به ارمغان بیاورد.

یکونیزکوچکدرانزلی

خانههای رنگی در ایران و جهان کم نیست و معموال مقاصد گردشگری با هدف جذب
گردشگر ازسوی مســئوالن و گروههای مردمنهاد رنگآمیزی میشوند و بهصورت
رنگی درمیآیند و از سراســر جهان ،گردشــگران بســیاری را بهسوی خود جذب
میکنند .رشت ،به عنوان مرکز استان گیالن ،تاکنون محله رنگی نداشته است ،اما در
شهر انزلی درسالهای اخیر مغازههای حاشیه رودخانه «شنبه بازار روگا» که محلهای
قدیمی به حساب میآید و تقریبا بهجز افراد بومی و محلی قدیمی ،طرفداران زیادی
نداشت ،رنگی شدهاند و به مکانی برای تفریح ،عکاسی و بازدید تبدیل شدهاست .همه
دیوارهای پشت این بازار با رنگهای مختلف نقاشی شده که چهرهای جذاب و فوق
العاده زیبا به آن بخشیده است .انعکاس رنگ مغازهها در آب جاری رودخانه ،آن را
بهعنوان ونیزی کوچک تبدیل کردهاست .مغازهداران این منطقه حاال هر روز با امید
و شادمانی بیشتری کرکره مغازههای خود را باال میدهند ،چراکه حس ناب زندگی
و رفت و آمد مردم از نقاط مختلف ،به این منطقه رنگ دیگری بخشیدهاست .تصویر
ساختمانهای رنگی و تأللو رنگها در آب ،از همان اول دل میبرد .تصویری که
این روزها در شبکههای اجتماعی بارها منتشرشده و خیلیها را یاد ونیز انداخته،
بازار روگا در انزلی ،یک بازار قدیمی اســت که برای سالها محل کسبوکار بوده
و حاال هم همان است که بود .فرق امروز و دیروز این بازار اما حاال رنگی است که
به دیوارهایش پاشیده شده؛ رنگی که با خودش شادی و نشاط آورده است .این
بازار ازنظر ظاهری بسیار سیمای نامناسبی داشت ،اما بعد از انقالباسالمی افراد
زیادی دراین مکان مغازه ساختند که از ابتدا قرار بود مغازههایشان موقت باشد،
اما با همان شکل ظاهری ماندگار شدند و االن سالهاست که بیش از ۳۰۰خانواده
از اینجــا نان میخورند و جابهجاییشــان
خیلی سخت است .براین اساس بهدلیل
شــکل ظاهری این محــدوده که مداوم
محل گالیه شــهروندان

بود ،شورای شهر دوره پنجم انزلی تصمیم گرفت با ایده رنگآمیزی ،حداقل ظاهر
این بازار را تغییر دهد .طول این بازار که حاال اینگونه رنگارنگ و زیبا شده ،بیشاز یک
کیلومتر است و این یعنی پروسه رنگآمیزی این ساختمانها یک کار طوالنی بوده
که بیش از 7ماه بهطول انجامیدهاست .این پروژه با هزینهای حدود ۲۶۰میلیونتومان
و با مشارکت شهرداری انجام شد و کسبه هم از این اتفاق راضی هستند .اگرچه این
منطقه ازلحاظ زیبایی ظاهری حاال پذیرای بسیاری از گردشگران و عکاسان است ،اما
وجود این مغازهها بهدلیل رعایت نکردن حریم رودخانه و آلودگیهای متعددی که
برای رودخانه و تاالب بهوجود آوردهاند،همچنان مورد انتقاد فعاالن زیستمحیطی
قرار دارد و خواستار ساماندهی وضع موجود هستند.

«زروم»؛رنگی 
نکمانیدرمیانجنگلهاینکا

رنگآمیزی
دیوارهای بیرونی خانهها و گلکار 
ی در گلدا 
نهای رنگی ،روستای
«زر
وم» را به رنگیترین روستای ایران تب
دیل کردهاست .این روزها روستاگردی
ی
کی
از
مه
م
ت
رین شاخ ههای گردشگری ا
ست و روستای «زروم» هم که یکی از
رو
ستا
های
نکا
م
حسوب میشود که با اب
تکار و خالقیت بنیاد مسکن در اجرای
طرح هادی ،توانسته گردشگران زیادی
را
به
خود
جلب کند .حضور گردشگران
در
آمد روستاییان را افزایش داده و سبب م
هاجرت معکوس از شهر به روستا طی
سال
یان
ا
خیر
ب

ه
ویژه
در
2
سال
گذ
شته شدهاست .این اتفا 
قهای خوب به این دلیل
بوده که همه ال
گوها و نمادهای بومی در اجرای طرح ها
دی
ح
فظ
و
احیا شدهاند.
موفق
یت و تفاوت در اجرای طرح هادی با
ســنگفرش کوچهها ،دیوارچینی،
رنگ
آمی
زی
دیــواره بیرونی خانهها و گلکار 
ی در گلدانهــای رنگی ،زروم را
به ی
کی
از
روس
ــتا
های منحصربه فرد مازن
دران و یکی از زیباترین و رنگیترین
رو
ستا
های
ای
ران
تب
دیل
کردها
ست .قرارگرفتن روستا در دل جنگ 
لهای زیبای
ه
زارج
ریب
نکا
هم
ب
ی
ت
اثیر
ن
بودهاست .ب
رای رفتن به زروم باید از کمربندی نکا
وارد
ه
زارج
ریب
ش
وید.
به
م
حض
ر
ســیدن
به زروم ،اولین چیزی که نظرتان را
جلب م 
یکند ،نرد ههای رنگی ایوانها و
گلدا

ن
های
ر
نگار
نگ
خان
ه
ه
اســت که
روی د
یوار
های کاهگلی قــرار دارند؛ رنگ
های گرم و ســرد در کنارهم جلوه
ویژه
ای
دا
رند.
کوچ
هپ 
سکوچ ههای زروم س
نگفرش شدهاند و حفظ بافت سنتی،
به
زیب
ایی
رو
ستا
اف
زود
هاست و ب 
ی
شک هر گردشگری را به وجد میآورد.

يكشنبه  25مهر 1400
شماره 8338

23023442

از آنها عوامل کالن است که شــامل سیاستهای بازار،
مشکالت تولید و موضوع مالکیت زمین و نیز هنجارهای
اجتماعی و فرهنگی اســت .از دیگر علــل این موضوع
میتوان به عوامل زراعی اشاره کرد که از مرحله تولید خام
و نگهداری گرفته تا تبدیل ،بستهبندی و زنجیره تأمین
مانند حمل و نقل ،توزیع و مصرف را شامل میشود .عوامل
سالمتی یعنی اختالالت فیزیولوژیک و بیماریها ،آب و
خوراک سالم هم یکی دیگر از این عوامل است .درنهایت
میتوان به عوامل زیســت محیطی همچــون تغییرات
جوی ،رشــد جمعیت ،توســعه اقتصادی ،شهرنشینی،
مهاجرت و تغییرات اکوسیستم اشــاره کرد .همچنین
میتوان مشکل سوءتغذیه را در 4شــاخه اصلی ناکافی
بودن درآمد اقتصادی در کنار تورم و افزایش قیمت اقالم
غذایی ،کاهش دسترســی به غذا و نیز ابتال به بیماری و
ناآگاهیهای تغذیهای دسته بندی کرد .تجارب کشورهای
دیگر نشان دادهاست که بخشــی از موفقیتها درزمینه
کاهش ســوء تغذیه ،در گرو پرداختن به تأمین سالمت
کودکان ،ارتقای آگاهیهای تغذیهای ،تغییر نگرش افراد
جامعه و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی تغذیهای است.
نحوه پایش و رصد کودکان سوء تغذیه بر
چه اساسی انجام میشود؟

مبارزه ب یامان با سوءتغذیه کودکان در بوشهر
۶۳۰کودک دچار سوء تغذیه در استان بوشهر شناسایی شدهاند

علیرضا برازجانی

خبرنگار

براســاس تحقیقــات وزارت بهداشــت،
سوءتغذیه کودکان در استانهایی مانند
سیستا نوبلوچســتان ،کهگیلویــه و
بویراحمد ،ایالم ،هرمزگان ،خوزستان ،کرمان ،بوشهر و
خراسانجنوبی دیده میشود .پس از شناسایی 8استان
دچار ناامنی شدید غذایی ،طرحی با اهدافی ویژه برای
مقابله با این مشــکل با عنوان «باغ» تعریف شد و حاال
دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقدامهای انجام شده
در 2ســال گذشــته یــا
اقدامهای درحــال انجام را
مورد بررسی قرار دادهاند تا
دریابند وضعیت فعلی این
استانها چگونه است.
بوشــهر یکی از استانهای
درگیر با معضل سو ءتغذیه
کودکان و نوزادان اســت .با
توجه بــه این موضوع بــا «فریده نظــری» مدیرگروه
«بهبود تغذیه جامعه» در معاونت بهداشــتی دانشگاه
علومپزشــکی بوشــهر درباره چرایی ایــن موضوع و
اقدامهای بهداشتی و درمانی انجام شده دراین زمینه به
گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانید.

ســوء تغذیه یکــی از مشــکالت تغذیهای شــایع در

چه تعداد کودک مبتال به عارضه ســوء
تغذیه در استان شناسایی شدهاند؟

براســاس آمار پایــان 3ماهه نخســت ســالجاری،
630کودک دچار سوء تغذیه شــدید در سطح استان
شناسایی شدهاند.

همــه برنامههای بهبــود تغذیه جامعه کــه در معاونت
بهداشتی دانشگاه علومپزشکی استان درحال اجراست،
در راستای کاهش شیوع ناامنی غذایی اجرا میشود .به
عبارت دیگر ،برنامههای حمایــت تغذیهای از کودکان و
مادران باردار و شــیرده نیازمند و مبتال به سوءتغذیه که
با همکاری کمیته امداد امامخمینی(ره) و خیران حوزه
سالمت اجرا میشود ،از برنامههای تدارک دیده شده برای
کاهش شــیوع ناامنی غذایی در استان بوشهر محسوب
میشــود .از دیگر برنامهها میتوان بــه «مکمل یاری»
باهدف رســیدگی به وضعیت گروههای ســنی مختلف
که شامل کودکان ،مادران باردار ،دانشآموزان ،جوانان،
میانساالن و سالمندان هستند ،اشاره کرد .برنامه بهبود
تغذیه سایر گروههای سنی و همچنین ارتقای فرهنگ و
سواد تغذیهای در جامعه نیز از اقدامهای مدنظر با هدف
کاهش شیوع ناامنی غذایی در استان بوشهر هستند.
چه دستگاههایی دراین زمینه همکاری
داشتهاند؟

از دســتگاههای فعال دراین زمینه میتوان به معاونت
امــور اجتماعــی اســتانداری ،آموزش و پــرورش و
کمیته امداد امامخمینی(ره) اشــارهکرد .بنیاد علوی،
صداوسیمای مرکز بوشهر ،ســازمان جهاد کشاورزی
استان ،ادارهکل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی و سایر ادارهها
نیز در کاهش سوء تغذیه در استان همکاری داشتهاند.
علت سوء تغذیه یا ریشــه این ناامنی
غذایی را در چه میدانید؟

علل مختلفی برای بروز ناامنی غذایی وجود دارد .یکی

نبرنج یپزهایکرمانشاه
تنورسردنا 
فرحناز چراغی

خبرنگار

گرانی و همهگیری ویروس کرونا بر همه مشــاغل و
صنایع ،بــه شــیوههای مختلف تأثیــر منفی برجا
گذاشتهاســت که صنف نانبرنجیپزهای اســتان
کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و از تبعات همهگیری
ویروس کرونا درامان نماندهاند .این صنف هم بهدلیل مشــکالت
بهوجود آمده ،مجبور شدند کارگاههای خود را تعطیل کنند و به
اجبار ،به مشاغل دیگری روی بیاورند.
تا پیــش از همهگیــری ویــروس کرونــا حــدود ۳۰۰کارگاه
نانبرنجیپزی در کرمانشاه فعالیت میکردند ،اما طی حدود 2سال
اخیر و با کاهش خرید و افزایش چند برابری قیمت تهیه مواد اولیه
پخت نان برنجی ،نزدیک به  ۳۰تــا ۴۰درصد از فعاالن این صنف
دست از کار کشیدهاند و چراغ کارگاههای نانبرنجیپزی خود را
خاموش کردهاند.
فشــار گرانی و کاهش میزان تقاضا باعث شدهاست حتی عدهای
از قدیمیهای ایــن صنف که خود از بانیــان پخت نانبرنجی در
کرمانشــاه بودهاند نیز کارگاههای خود را تعطیل کنند و بهدنبال
حرفه دیگری بروند و به همین دلیل هم تعدادی از افراد شــاغل
دراین حوزه کاری سنتی ،بیکار شدهاند.همه اینها درحالیاست که
نان برنجی کرمانشاه ،شیرینی اصیل و سنتی مردم این استان است
و قدمتی بیش ۱۵۰سال دارد که در جهان نیز شناخته شدهاست.
این شیرینی محلی یکی از سوغاتهای پرطرفدار کرمانشاه است
که شــهرتی فراگیر در ایران و حتی خارج از مرزها دارد و هرکجا
نامی از کرمانشاه و کرمانشاهی به میان آید ،ناخودگاه در کنار آثار
تاریخی چون بیستون و طاقبســتان ،طعم خوش و ماندگار نان
برنجی کرمانشاهی نیز در ذهنها تداعی میشود.
قدمت 150ساله

دخل و خرجمان نميخواند

«احمد ساالری» یکی از نانبرنجیپزهای کرمانشاه است که به
گفته خودش این روزها فروش بیشتری نسبت به بقیه داشتهاست.
او معتقد اســت که همهگیری ویروس کرونا و گرانی در کنارهم،
طی 2سال اخیر زمینهساز کسادی بازار نانبرنجیپزها شدهاست.
وی میگوید :بهعنوان یکی از نانبرنجیپزهای پرفروش طی یک
سال اخیر ،با وجود داشتن مواد اولیه تهیه پخت نان برنجی ،همراه
با برادرم تنها ۱۰میلیون تومان ســود از پخت و فروش نانبرنجی
داشتهایم که رقم چندانی نیست و عمال دخل و خرج ما با هم جور
درنمیآید.
ساالری اظهار میکند :سالگذشــته در کارگاه ما ۱۵نفر فعالیت
داشتند ،اما مجبور شــدیم بهدلیل کاهش فروش و درآمد پایین،
تعداد کارگرها را کاهش دهیم .با توجه به این مشکالت ،مجبور به
تعدیل نیرو شدیم و درحالحاضر تنها ۵نفر دراین کارگاه مشغول
بهکار هستند.
وی میافزاید :یکی از مشــکالت ما افزایش قیمــت مواد اولیه
است .بهعنوان مثال تا ۲ســال قبل قیمت هر کیلوگرم شکر،
۲هزارتومان بود ،درحالیکه اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر به
۱۶هزارتومان رسیدهاست که نشان دهنده افزایش 8برابری
قیمت اســت .قیمت دیگر مواد اولیه مــورد نیاز صنف ما
ازجمله تخممرغ ،برنج و...هم بــه همین ترتیب افزایش
چند برابری پیدا کردهاست .قیمت هر جعبه نان برنجی
تا پیش از این کمتــر از ۱۵هزارتومان بود ،درحالیکه
اکنون هرجعبه نــان برنجی حــدود ۵۰هزارتومان
قیمت دارد.

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

وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی

متاسفانه با وجود پیگیریهای متعدد ازسوی شهروندان ،همچنان وضعیت سرویسهای
بهداشتی و شرایط نظافت عمومی در پایانه مسافربری شــهر تویسرکان در استان همدان
آنگونه که باید ،مطلوب نیســت و گاهی حتی موارد ضروری برای رعایت بهداشت فردی
دراین مکان رعایت نمیشود .از مسئوالن مربوط تقاضا داریم هرچه سریعتر به این موضوع
رسیدگی کنند.
الوندی از تویسرکان در استان همدان

از شکل کار اطمینان کامل دارید که همه
افراد دچار این چالش را شناسایی کردهاید؟

بله ،چراکه گردآوری اطالعات به صورت ماهیانه از سطح
خانههای بهداشت و مراکز خدمات جامع سالمت درحال
انجام است.

مشکالت تردد در خیابان تاریک

نبود روشنایی کامل در سراســر خیابان «عاشورا» در شهرســتان آباده استان فارس ،سبب
شدهاست که رانندگان در شناسایی عابران پیاده دچار مشکل شوند و تصادف های دلخراشی
دراین مسیر بهوقوع بپیوندد .از مسئوالن شهرداری آباده تقاضا داریم هرچه سریعتر برای رفع
این مشکل اقدام کنند.
رسولزاده از آباده استان فارس

طرح «باغ» در استان بوشــهر هم اجرا
شدهاست؟

طرح بهبود امنیت غــذا و تغذیه ،معروف بــه «باغ» در
راســتای یک طرح کشــوری ،دراستان بوشــهر اجرا و
هماهنگیهای بین بخشــی میان ادارهها در 3ماهه دوم
سالجاری انجام شدهاست .برای 3ماهه سوم سالجاری
نیز پس از اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،برگزاری نشســت راهبردی
با ادارهها و مداخالت الزم شــامل شناسایی خانوارهای
نیازمند و دچار ناامنی غذایی و مداخله موردی و براساس
نیاز هر خانوار انجام میشود.

مطالبه اهالی یک شهرک

شهرک نیروی انتظامی شهرســتان کنگاور دراستان کرمانشــاه و اهالی آن حدود 20سالی
میشود با مشکالت متعددی مواجه هستند و مســئوالن مربوط باید برای رفع دغدغههای
مردم دراین منطقه چارهاندیشی کنند .سالهاست که تعداد قابلتوجهی از اهالی این شهرک
با مشکل عدم صدور جواز ساخت مواجه هســتند و این موضوع مشکالت بسیاری برای آنان
بهوجود آوردهاست.
یک شهروند از کنگاور در استان کرمانشاه

همهگیری ویروس کرونا و گرانی مواد اولیه سبب شد تعداد قابلتوجهی از کارگاههای پخت
نانبرنجی در کرمانشاه توان ادامه فعالیت نداشته باشند

این نانبرنجیپز کرمانشــاهی ادامه میدهد :مــواد اولیه گران
روی قیمت فروش نیز تأثیر گذاشــته اســت .برنج هر روز یک
قیمــت برای
قیمــت دارد کــه ایــن تغییر
نانبرنجیپز بهصرفه نیست.
از طرفی مردم توان خرید
یک کیلوگرم نان برنجی
ندارند و ترجیح میدهند
بهجــای هزینــه کردن
برای نان برنجی ،آن پول
را خرج خرید مرغ و دیگر
لوازم ضروری زندگیشان
کنند.

وی تصریح میکند :دیگر مردم نان برنجی را جزو سبد خرید اصلی
زندگیشان محســوب نمیکنند ،چراکه هزینهها باال رفته است.
همچنین بهدلیل شرایط کرونایی ،حاال دیگر در کرمانشاه مسافران
هم تردد نمیکنند که نان برنجی بخرند و بهعنوان سوغات با خود
ببرند و بازار ما هم گرم شــود .همه این شرایط سبب شده دخل و
خرج نانبرنجیپزها یکی شــود و دیگر این شغل بهصرفه نیست.
ساالری اضافه میکند :برای بهصرفه شدن پخت نان برنجی ،باید
هر جعبه را ۷۰هزارتومان فروخت تا دخل و خرج جور درآید که این
رقم هم معقول نیست و مردم این محصول را نمیخرند .بسیاری از
قدیمیها کارگاه نانبرنجیپزی خود را تعطیل کردهاند و بهجایش
گوسفند خریده و به روستا رفتهاند.
کرونا؛ متهم اصلی رکود

نانبرنجیپــزی جعفری هــم از قدیمیهای ایــن صنف در
کرمانشاه است .مدیر این کارگاه که طی یکی دو سال اخیر
تعطیل شدهاست ،میگوید :حدود ۳۰سال است که دراین
شغل فعالیت میکنم .از ۱۷سالگی در کارگاه پدرم کار
کــردهام و پدربزرگم نیز نانبرنجیپز بودهاســت ،اما
بهدلیل کاهــش خرید و افزایش سرســامآور قیمت
اولیه مجبور به تعطیل کردن کارگاه
مــو ا د
شدهایم.

رئیس اتحادیه نــان برنجی پــزان کرمانشــاه در گفتوگو با
خبرنگارهمشــهری با بیان اینکه واحدهای این صنف و ســایر
شیرینیهای سنتی از زمان همهگیری ویروسکرونا با کاهش
حداقل ۵۰درصدی در فروش مواجه شدهاند ،میگوید :مشاغل
مرتبط با گردشگری و سفر از مهمترین گروههای آسیب دیده از
همهگیری ویروس کرونا بودهاند.
«مجتبی صفایی» میافزاید :صنف نانبرنجیپزان نیز بهشدت با
رکود و کاهش فروش مواجه شدهاند ،چراکه فروش آنها ارتباط
مستقیمی با سفرهای مردم دارد؛ وقتی مسافر نباشد ،کسی هم
سوغات نمیخرد که بازار ما خوب باشد.
وی اظهار میکنــد۳۰۰ :کارگاه پخت و عرضــه نان برنجی در
کرمانشاه فعالیت میکنند که از ابتدای همهگیری ویروس کرونا
تعدادی از این واحدها بهدلیل رکود و کاهش فروش ،درخواست
ابطال پروانه داشتهاند.
صفایی با بیان اینکه حمایت جدی از این گروه و ســایر مشاغل
آسیب دیده از کرونا صورت نگرفته است ،ادامه میدهد :بسیاری
از رستههای صنفی بهشدت از همهگیری ویروس کرونا آسیب
دیدهاند ،اما صنوف مرتبط با ورود مسافر و گردشگر با آسیبهای
بیشتری مواجه شدهاند.
وی اضافه میکند :این نوع شیرینی در گذشته با عنوان «کلوچه
برنجی» و در ابعادی بزرگتــر از نانبرنجیهای امروزی پخته
میشدهاســت .مهمترین تفاوت نان برنجی کرمانشــاهی
با نانبرنجی ســایر اســتانها در نحــوه پخت و
اســتفاده از روغنکرمانشــاهی است که
عطر و طعم ویژهای به این شیرینی
میبخشد.

عكس :همشهري

براســاس مطالعاتی که دراین زمینه انجام شــده ،نان برنجی در
گذشته در اســتان کرمانشاه بیشــتر در مناطق گرمسیری مانند
سرپلذهاب و قصرشیرین پخته میشدهاست .البته درباره قدمت
و تاریخ پیشینه نان برنجی در اســتان کرمانشاه هیچ اثر مکتوبی
از پیشینیان وجود ندارد ،اما براســاس آنچه مشهود است ،قدمت
پخت نان برنجی کرمانشاهی به دوران قاجار ،یعنی چیزی حدود

۱۵۰ســال پیش بازمیگردد .همچنین بهتر است بدانید که نان
برنجی کرمانشاه در گذشته در ابعاد بزرگتری تهیه میشده و به
«کلوچه برنجی» معروف بوده است؛ همانطور که هنوز هم بسیاری
از بزرگترها از این عنوان برای نان برنجی استفاده میکنند .ازسوی
دیگر با توجه به تردد بسیاری از زوار اباعبداهللالحسین(ع) از مرز
خسروی در قصرشیرین در گذشته ،این زائران بهدلیل ماندگاری
طوالنی این شیرینی ،از نانبرنجی بهعنوان سوغات و توشه راه خود
استفاده میکردند.

گرانی مواد اولیه

تصویری زیبا از پازن در ذخیرهگاه زیستکره کپه داغ خراسان شمالی
عکس :سید بابک موسوی

عكس :همشهري

وضعیت ســوء تغذیه کودکان در بوشهر
چگونه است؟

کودکان زیر 5سال استان است .از پیامدهای نامطلوب
ســوءتغذیه در کودکان میتوان به اختالل در رشد و
تکامل مغزی ،تضعیف ســامانه ایمنــی بدن و افزایش
موارد مرگ و میر اشــاره کــرد .افزایــش هزینههای
درمانی و مراقبتهای پزشکی ،افت تحصیلی و تحمیل
هزینههای ســنگین به آموزش و پرورش کشــور هم
بخشــی دیگر از این پیامدهای منفی اســت .براساس
بررسی شاخصهای تنسنجی و تغذیهای کودکان زیر
5سال که در سال 1386انجام شد ،شاخص کموزنی در
استان4/9درصد بودهاست ،درحالیکه این رقم در کشور
حدود 8/8درصد بودهاســت .شــاخص کوتاه قدی در
استان نیز 4/5درصد و در کشور 9/8درصد بود .همچنین
شاخص ســوء تغذیه الغری در استان8/7درصد اعالم
شــد ،درحالی که این رقم در کشور 7درصد بودهاست.
بررســی وضعیت تنسنجی ،براســاس شاخصهای
تغذیهای و رشــد و تکامل در کودکان زیر 5سال که در
سال 1396انجام شد نیز مشخص کرد که 3/9درصد از
کودکان در استان دچار کموزنی بودهاند ،درحالیکه این
شاخص در کشور 4/3درصد اعالم شدهاست .شاخص
کوتاه قدی نیز در استان 4/3درصد و در کشور 4/8درصد
بودهاست .درباره شاخص الغری نیز باید گفت آمار سال
 1396نشان میدهد این شاخص در استان 4/7درصد و
در کشور 4/3درصد بودهاست.

چه اقدامهایی با هــدف کاهش ناامنی
غذایی دراستان انجام شدهاست؟

 9اقدام اساسی دراین باره صورت میگیرد که ازجمله
آنها میتوان به مراقبت و آموزش تغذیه توسط مراقب
سالمت/بهورز ،ویزیت پزشک عمومی ،ویزیت پزشک
متخصص اطفال وانجام آزمایش و تجویز ،تامین و مصرف
دارو اشاره کرد .ویزیت کارشــناس/متخصص تغذیه،
تجویز ویتامیــن و مصرف مکمــل ،حمایت درصورت
فقر مالی ،ویزیت کارشناس ســامت روان و رفتار هم
بخشی دیگر از اقداماتی است که برای هر کودک مبتال
به سوءتغذیه شدید شناسایی شده ،انجام میشود .پس
از پیگیری ،این اطالعات توسط کارشناسان واحد بهبود
تغذیه جامعه شهرستانهای تابعه بهصورت ماهانه در
فرم حاوی مشخصات کودکان سوءتغذیه شدید نوشته
شده و به معاونت بهداشتی ارسال میشود .این 9اقدام
اساسی ،در فرم فصلی هم پایش میشــود .باید به این
موضوع هم اشاره کرد که وضعیت کودکان دارای سوء
تغذیه شــدید در پایشهای حضــوری و غیرحضوری
و نیز ازطریق برگزاری کمیته ســوءتغذیه شــدید در
شهرستانها رصد میشود.

