
بازآفريني بافت فرسوده  با مسكن دولتي
 استفاده از ظرفيت بافت هاي فرسوده براي احداث مسكن دولتي مي تواند به بهبود زندگي شهروندان و كارآمد شدن بازار مسكن كمك كند

 احتمال تزريق
 دوز سوم      واكسن از آبان

عضو كميته ملي واكسن كرونا مي گويد: تزريق دوز سوم براي كساني كه سينوفارم 
دريافت كرده اند از سوي كميته فني تاييد شــده و احتماال با صدور مجوز از سوي 
كميته ملي واكســن، تزريق دوز ســوم از ابتداي آبان براي گروه هاي پرخطر آغاز 

مي شود. صفحه هاي 11 و12 را بخوانيد.

 چراغ سبز بورس
 به تغييرات مديريتي

به دنبال تغيير رئيس سازمان بورس، ديروز شاخص كل بورس 
تهران با رشدي پرقدرت، 3درصد صعود كرد

 بعد از هفته ها نزول، ديروز ورق برگشت و شاخص كل بورس تهران با 40هزار واحد 
افزايش معادل 2.9درصد رشــد كرد. اين يكي از پرقدرت ترين رشد هاي بورس از 
ابتداي امسال تاكنون بود كه موجب شد شاخص كل بورس تهران بار ديگر به كانال 

يك ميليون و400هزار واحد باز گردد. صفحه5 را بخوانيد.

گزارش همشهري از ابهامات ايمني زايي»سينوفارم«، كارايي 
ديگر واكسن ها و ضرورت تزريق دوز بوستر به گروه هاي پرخطر
   خطر۱۱برابریمرگدركمينواكسننزدهها

يادداشت

با يك جست وجوي ساده در اينترنت مي توان به نتايج 
بســياري درباره روش هاي ارزيابي برنامه يا عملكرد 
كاركنان رسيد، اما نكته مهم اين است كه استفاده از اين روش هاي سنتي تاكنون 
كمتر توانسته اســت، عملكرد برنامه ها يا افراد را در سازمان ها و نهادهاي دولتي 
اندازه گيري كند. يكي از راهكارهاي شناخته شــده جهاني در اين زمينه استفاده 
از شاخص كليدي عملكرد يا همان KPI است كه نشان مي دهد ارزيابي و نظارت 

منظم بر عملكرد برنامه يا كاركنان، با خروجي موردنظر همراه مي شود يا خير.
براي مثال اسناد توسعه ايران چه در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي دولت پيش و بعد از انقالب و چه در قالب برنامه هاي توسعه شهري نظير 
طرح جامع و تفصيلي تهران هيچ كدام تاكنون داراي روش ارزيابي يا اندازه گيري 
دقيق و علمي براساس تعيين معيار و شاخص مشخص نبوده و نيستند. بدين جهت 
اگرچه براي اين نوع برنامه ها وقت، هزينه و زحمت زيادي صرف مي شود، اما در 
پايان مشخص نمي شــود چه مقدار از آنها محقق شده است؛ هرچند در متن اين 
اسناد به شرايط تحقق اشاره شده، اما به نظر مي رسد كه هيچ گونه ضمانت اجرايي 

و ارزيابي نداشته اند.
در اين بين مي تــوان يك نمونه موفق در زمينه مديريت شــهري را براي ارزيابي 
نتايج برنامه ها از يك سو و عملكرد مديران انتخاب شده از سوي ديگر بررسي كرد. 

استراتژي توسعه فضايي لندن در قالب طرح لندن 2019داراي چارچوب يكپارچه 
اقتصادي، زيست محيطي، حمل ونقل و اجتماعي براي توسعه شهر در 25-20سال 
آينده است كه از سال 2019تا 2041اجرا مي شود. توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت، 
توسعه اجتماعي و ترويج بهبود محيط زيست در لندن بزرگ از اهداف اصلي طرح 
لندن است. از مهم ترين ويژگي اين ســند كه در فصل12 به آن پرداخته شده، به 
بحث نظارت بر اجراي اين طرح ارتباط پيدا مي كند كه بر عهده 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 
شاخص هاي كليدي عملكرد)KPIs(1به عنوان معياري قابل  اندازه گيري، توصيه 
شده كه نشان دهنده ميزان دستيابي به اهداف استراتژيك طرح است. بدين منظور 
تركيبي از شاخص هاي كليدي عملكرد و ساير معيارهاي عملكرد كه در گزارش 
نظارت ساالنه2 تعيين شده، تحت نظارت قرار خواهد گرفت. شاخص ها و اقدامات 
كليدي عملكرد و نحوه اندازه گيري آن همچنين در گزارش نظارت ساالنه توسط 
شهردار بايد ارائه شود؛ يعني شهردارـ  كه هم اكنون صادق خان، شهردار معروف 
لندن استـ  در هر سال، ميزان عملكرد را با روش هاي علمي بررسي كرده و بر پايه 

آن حتي براي مديراني كه خود انتخاب كرده، تصميم گيري مي كند.
البته گزارش نظارت ســاالنه تنهــا گزارش قانونــي از وضعيت لندن نيســت؛ 
چراكه گزارش هاي ديگري ازجمله گزارش هاي مربــوط به حوزه حمل ونقلي يا 
انرژي و... مكمل گزارش مي شــوند؛ به عنوان مثال، شــاخص استفاده از ُمدهاي 
حمل ونقل در اين برنامه با افزايش سهم پياده روي، دوچرخه سواري و حمل ونقل 
عمومي )بدون احتســاب تاكسي ها( كه تا ســال 2041بايد به 80درصد برسد، 

هرساله اندازه گيري مي شــود؛ موضوعي كه براي شاخص 
تاميــن خانه هاي جديــد و تأميــن 66هزارخانــه اضافي 

 خالص موردنياز صــورت مي گيرد و بايد تا مارس  2029  هرســاله مورد ارزيابي
 قرار گيرد.

 احكام يكساله
و روش اندازه گيري عملكرد
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بازگشت
بهزندگیعادی

زمزمه
احيایروابط
تهران-قاهره

جزئيات
محكوميتمديران
اسبقبانکمركزی

 مسير بازگشت 
به گذشته

تجربه متفاوت زنان 
ازدورکاری درایام کرونا

 آيا با افزايش سرعت واكسيناسيون
شرايط در كشور به سمت 
عادي شدن پيش مي رود؟

 بعد از پيگيري نشست هاي
تهران - رياض بهبود روابط با مصر  

 در دستور كار وزارت خارجه
 قرار گرفته است

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 

نمي شود. صفحه2 را بخوانيد.

ولي اهلل سيف، رئيس اسبق 
 بانك مركزي به تحمل 10 سال

و سيداحمد عراقچي، معاون وقت 
ارزي بانك مركزي به تحمل 8سال 

حبس تعزيري محكوم شدند

 كشورهاي ديگر  در چه شرايطي
به زندگي عادي بازگشته اند

از كسانی كه دوران دوركاری شان به 
پايان رسيده درباره شرايط و مشكالت 

حضورشان در سر كار پرسيديم

سيدمهدي معيني؛ معمار و پژوهشگر مسائل شهري

ادامه در 
صفحه3

اينجاآجررانانمیكنند
تا چشم كار مي كند خاك است و خاك و چند كوره آجرپزي 
 فعال.  هر كوره در گودهاي بزرگ خاكي محصور شده
و خانه هاي كارگري در فاصله كمي قرار گرفته اند

صفحه4

صفحه هاي 13 تا 16 صفحه4
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چراغ های معجزه خاموش بود

چراغ های معجزه خاموش بود
 پرسپوليس در يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا 

با 3گل به الهالل باخت و حذف شد

در مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آسيا، ديشب الهالل عربستان شب بسيار سختی را 
برای پرسپوليس رقم زد و تنها نماينده ايران در اين مرحله را با 3گل شكست داد. پرسپوليس 
كه به حكم AFC بايد در زمين حريف و در ورزشگاهی مملو از تماشاگران ميزبان به مصاف 
حريف می رفت از همان ابتدای بازی تحــت تاثير ميزبان پرقدرتش قرار گرفت و تقريبا در 
تمام زمان بازی شاهد برتری حريف بود. الهالل با اتكا به ستاره های گران قيمت خود و به 
پشتوانه تماشاگرانی كه سكوهای ورزشگاه فيصل بن فهد شهر رياض را يكدست آبی پوش 
كرده بودند، از همان ابتدا پرس ســنگينی را روی خط دفاع پرسپوليس ايجاد كرد. در اين 
شرايط سخت و كشنده، پرسپوليس هرگز فرصت بازی سازی و چرخاندن توپ را پيدا نكرد 
و بارها موقعيت های خطرناكی را در اختيار حريف گذاشت كه حاصل اين موقعيت ها يك 
گل در نيمه اول و دو گل در نيمه دوم بود. نمايش ضعيف رضا اسدی در هافبك دفاعی يكی 
از داليل برتری عربستانی ها و تزلزل خط دفاعی پرسپوليس بود. اگرچه كم فروغ بودن خريد 
پرسروصدای پرسپوليس در تابستان، تنها دليل شكست اين تيم نبود و ساير پرسپوليسی ها 
هم نتوانستند در جهنم رياض نمايش هميشــگی خود را ارائه كنند. در مرحله قبلی اين 
رقابت ها، استقالل در زمين بی طرف به مصاف همين الهالل رفت و نمايش بهتری نسبت به 
نمايش ديشب قرمزپوشان داشت. اگرچه تيم مجيدی هم با وجود موقعيت هايی كه خلق 
كرد در نهايت 2 بر صفر شكست خورد تا دو قدرت سنتی ايران با دريافت 5گل از تيم متمول 
الهالل، فاصله باشگاه های دو كشور را يك بار ديگر به رخ بكشند. در اين شرايط، تنها يك 
معجزه می توانست پرسپوليس را از اين مرحله باالتر ببرد كه اين معجزه رخ نداد و الهالل 
سزاوارانه راهی نيمه نهايی شد. در ديگر بازی مرحله يك چهارم نهايی كه شب گذشته در 
رياض برگزار شد، ديگر نماينده عربستان يعنی النصر با نتيجه 5-1 الوحده امارات را شكست 

داد تا داربی شهر رياض به بازی نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا در سال2021 تبديل شود.
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چهره روز

توافق ايران و پاكستان براي برگزاري 
رزمايش مشترك 

سرلشکر باقري دستاوردهاي سفر خود به پاكستان و دیدار با 
مقامات این كشور را تشریح كرد

سرلشکر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان 
درحالي به سفر 4 روزه خود به پاكســتان پایان داد كه قرار است 
هفته آینده هم به دعوت رســمي وزیر دفاع روسيه در رأس یك 

هيأت بلندپایه نظامي عازم مسکو شود.
دومين سفر سردار محمد باقري به پاكســتان و دیدار با مقامات 
ارشد این كشــور از جمله عمران خان نخســت وزیر، قمر جاوید 
باجوا فرمانده ارتش، ندیم رضا رئيس ســتاد مشــترك ارتش و 
دیگر مقامات نظامي و سياسي این كشور به دليل روند رو به رشد 
مناسبات دفاعي، امنيتي و نظامي ميان 2 كشور همسایه در چند 

سال اخير بسيار حائز اهميت تلقي مي شود.
یکي از توافق هاي دومين سفر رسمي ســردار باقري به پاكستان 
برگزاري رزمایش هاي مشترك دریایي است. این در حالي است كه 
جمهوري اسالمي ایران اخيرا رزمایش هاي فاتحان خيبر و مدافعان 
آسمان والیت1400 را در زمين و هوا برگزار كرده است و حاال قرار 

است رزمایش سوم در دریا و با مشاركت پاكستان برگزار شود.
به گزارش ایرنا، ســردار باقري در مورد دیدارهاي خود با مقامات 
ارشد سياسي-نظامي پاكستان و توافقات صورت گرفته، گفت: در 
این سفر در مورد تداوم اقدامات براي امنيت مرز، تکميل كارهاي 
در حال انجام و بخش باقيمانــده آن تفاهمات صورت گرفت كه 
به موجب آنها ما امروز رزمایش هاي همزمان در 2 ســوي مرز و 
قرارگاه هاي مشترك در منطقه مرزي ميرجاوه داریم و در كنار آن 

خطوط ارتباط همزمان و لحظه اي ميان 2 همسایه برقرار است.
سردار باقري افزود: در جریان دیدار با »عمران خان« نخست وزیر 
پاكســتان كه وزیران دفاع و امور خارجه این كشــور نيز حضور 
داشــتند، توانســتيم دیدگاه هاي خود درخصوص بســياري از 
موضوعات دوجانبه و تحوالت منطقه اي از جمله افغانستان را به 
اشتراك بگذاریم. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ایران در ادامه 
تصریح كرد: از جمله موضوعات دیگري كه در این ایام فوق العاده 
اهميت دارد، مسئله افغانستان است كه با خروج غيرمسئوالنه و 
فرارگونه آمریکایي ها از افغانستان و خأل قدرتي كه به وجود آمد، 
مشکالت فراواني در افغانستان ممکن اســت، رخ بدهد. مسائل 
اقتصادي افغانستان، سيل آوارگان و ناامني ها و مشکالتي جدي 
كه گروه تروریســتي داعش مي تواند، ایجاد كند هم بر كشور ما و 
هم بر كشور پاكستان تأثيرگذار است كه در این زمينه ها با مقامات 
نظامي و سياسي پاكستان به طور مفصل صحبت و تأكيد شد كه 

باید یك نظام پایدار با مشاركت همه در افغانستان شکل بگيرد.
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ایران افزود: خوشبختانه در این 
مورد هم با مقامات نظامي و سياسي پاكستان اشتراك نظر كامل 
وجود داشت و قرار شــد كه 2 كشــور در بخش نظامي نيز با هم 
مشورت ها را ادامه دهند. سردار باقري همکاري هاي نظامي ایران و 
پاكستان را دیگر موضوعي دانست كه هيأت ایران در این سفر آن را 
دنبال كرد و افزود: در این سفر توافقات خوبي به عمل آمد؛ از جمله 
اینکه ما در آینده چه در آب هاي پاكستان و چه در آب هاي جنوب 
جمهوري اسالمي ایران رزمایش هاي مشترك دریایي برگزار كنيم. 
وي همچنين از حضور ناوهاي پاكستان در رزمایش مشترك ایران، 

روسيه و چين كه از 2 سال پيش آغار شده است، خبر داد.
ســردار باقري ادامه داد: مســابقات نظامي بين 2 نيروي مسلح 
توســعه پيدا مي كند، در مقطع زماني فعلي خلبانــان ایران در 
پاكستان آموزش مي بينند و متقاباًل آموزش ضدتروریسم نيز در 
كشور ما برگزار مي شود و در مراحل بعدي آموزش هاي مختلف 
بين 2 كشــور اتفاق خواهد افتاد. همچنين در بازدید از صنایع 
نظامي پاكستان در بخش هواپيماسازي و تانك سازي  توافق شد 
تا تجربيات را با یکدیگر مبادله كنيم. رئيس ســتاد كل نيروهاي 
مسلح ایران تصریح كرد: در طول دیدار و رایزني ها مشخص شد 
كه تقریباً در تمام موضوعات اشــتراك نظر داریــم و هيچ گونه 

اختالفي را مشاهده نکردیم.

 داغ شدن چانه زني هاي برجامی 
 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران براي رایزني در مورد 

توافق هسته اي وارد منطقه شد

 توافق جدید ایران با اتحادیه اروپا براي از ســرگيري مذاكرات 
برجام در بروكســل، واشــنگتن را به تحركات بيشتر در عرصه 
سياست خارجي واداشته اســت. در همين راستا هم قرار است 
رابرت مالي، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در سفر به امارات، 
قطر و عربستان با مقام هاي این كشورها  درباره برجام و مسائل 
منطقه رایزني كند. رابرت مالي پيش از آغاز سفرش در حساب 
كاربري خود در تویيتر نوشت كه  مشتاقانه منتظر سفر خود به 
امارات، قطر و عربستان از )23 تا 2۹ مهرماه( هستم تا درخصوص 
مسائل منطقه و تالش ما براي مذاكره به منظور بازگشت متقابل 
به برجام، رایزني و گفت وگو كنم. به گزارش ایســنا، آنطور كه 
آسوشيتدپرس گزارش داده رابرت مالي در سخناني قبل از آغاز 
این سفر اعالم كرده بود كه دولت آمریکا همچنان ترجيح مي دهد 
كه مسير دیپلماسي را براي حل مناقشه برنامه هسته اي ایران در 
پيش بگيرد. البته او در عين حال هم تأكيد كرده   كه رایزني ها در 
مورد گزینه هاي دیگر در حال افزایش است. آسوشيتدپرس در 
تحليل رویکرد بایدن در قبال ایران در گزارشي نوشته است كه 
هفته گذشته نشست هاي متعدد در سطوح باالي دیپلماتيك در 
واشنگتن بين مقامات آمریکایي، اروپایي، اسرائيلي و عرب برگزار 
شد كه در این نشست ها بر این ضرورت توافق وجود داشت كه باید 
براي ایران روشن شود كه عدم  از سرگيري مذاكرات احياي برجام 
در وین، پایتخت اتریش نادیده گرفته نمي شود یا بدون مجازات 
نخواهد ماند. این رسانه مدعي شده است كه این اجماع در حال 
شکل گيري است كه ایران براي بازگشت به مذاكرات احياي توافق 
هسته اي موسوم به برجام جدي نيست. ادعاي عدم تمایل ایران به 
ميز برجام در حالي مطرح مي شود كه كمتر از 48ساعت گذشته 
علي باقري كني، معاون سياسي وزیر امور خارجه و انریکه مورا، 
معاون سياست خارجي اتحادیه اروپا از توافق براي از سر گيري 
مذاكرات برجام در بروكسل تا 2هفته آینده خبر دادند؛ مذاكراتي 
كه مي تواند گره گشاي اختالفات بروز یافته در مذاكرات احياي 
برجام در وین باشد. اهميت توافق مورا و باقري به این دليل است 
كه انریکه مورا هماهنگ كننده مذاكرات احياي برجام، در وین 
است و ریاست هيأت اروپایي در 6دور مذاكرات وین را بر عهده 
داشته است. همزمان با سفر مالي به منطقه، جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحادیه اروپا هم كه براي گفت وگو بر سر برجام 
به واشنگتن سفر كرده بود، خبر داد كه زمان از سرگيري مجدد 
مذاكرات احياي این توافق فرا رسيده است. جوزپ بورل، مسئول 
سياســت خارجي اتحادیه اروپا كه معاونش به تازگي از تهران 
بازگشته ، روز جمعه اعالم كرد، آماده است قبل از آغاز از سرگيري 

مذاكرات احياي برجام در وین با مقام هاي ایراني دیدار كند.

 42سال اســت كه روابط ایران و مصر  در حد 
دفاتر حافظ منافع است. هر شهروند مصري كه ديپلماسی

بخواهد براي گردشگري، تحصيل یا هر دليل 
دیگري به ایران سفر كند باید از دولت مجوز بگيرد كه معموال 
صادر نمي شود. در ایران هنوز خياباني به نام خالد اسالمبولي 
یعني كسي كه انورسادات، رئيس جمهور خائن مصر را ترور 
كرد وجود دارد. تاكنون تنش هــا، فرود ها و گاهي فرازهاي 
زیادي در روابط دو كشــور وجود داشــته كه ریشــه آن به 
نخستين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي و حتي پيش از آن 
بازمي گردد. اما حاال سال هاست كه كارشناسان مسائل منطقه 
معتقدند 2 كشــور ظرفيت  حركت به ســوي احياي روابط 
دوجانبه را دارند و دالیل امنيتي و اقتصادي بسياري براي آن 
وجود دارد. موضع ایران نيز در یك دهه گذشته به سمت عادي 
شــدن روابط با دیگر كشــورها تغيير كرده چنان كه اغلب 
روساي جمهور به شکلي آشــکار از تمایل براي ازسرگيري 
روابط سخن گفتند. تالش ها براي بهبود روابط البته در حد 
حرف نيست و در تير ماه سال جاري برخي رسانه هاي عربي از 
سفر هيأتي امنيتي و اطالعاتي از ایران به قاهره خبر دادند. 
هيأتي كه گفته شد با مقام هاي ارشد اطالعاتي مصر پيرامون 
مسائل دوجانبه و اختالفات دو كشور دیدار و رایزني كرد. در 
همان مقطع ســخنگوي وزارت خارجه این خبر را به شکل 
تلویحي تأیيد كرد و گفت كه تماس ها بين ایران و مصر همواره 
وجود داشته و هيچ گاه قطع نشده است. سعيد خطيب زاده 
تأكيد كرد كه ما همواره از عادي شدن روابط بين كشورهاي 
اسالمي استقبال مي كنيم. حاال مدیركل خاورميانه و شمال 
آفریقاي وزارت خارجه نيــز در مصاحبه اي از تالش ها براي 
بهبود روابط با مصر صحبت كــرد اما گفت كه این روند كند 
پيش مي رود. در چنين شرایطي باید دید كه در این 42سال 
روابط تهران و مصر دستخوش چه تحوالتي شده و چرا هرگز 
به برقراري دوباره روابط حتي نزدیك نشده است. آیا در دولت 
سيزدهم بارقه هایي براي شروع فصل جدیدي در روابط دو 

كشور به چشم مي خورد؟

اميدواري وزارت خارجه براي حل اختالفات
مير مسعود حسينيان، مدیركل سائل اصلي ميان ایران و مصر 
توضيحاتي داده است. او گفته: مســائل ما با مصر زیاد است 
البته اميدواریم كه به زودي این مســائل حل شود. البته اگر 
گشــایش هاي مثبتي در روابط ایران و عربستان ایجاد شود 
این موضوع قطعا در روابط ایران و مصر نيز تأثيرگذار خواهد 
بود. هم اكنون 2 كشــور داراي دفتر حافظ منافع هســتند. 
حســينيان ادامه داد: ما اكنون دو مشکل بزرگ در تعامل با 
مصر داریم، حدود دو سال است كه كشتي نفتي ایران توسط 
مصر به بهانه هاي واهي و بدون ارائه مدركي توقيف شده است 
و از طرفي دیگر چند زنداني ایراني در مصر نيز به اتهام حمل 
مواد مخدر در معرض حکم اعدام هستند. به گفته حسينيان 
حکم اعدام این دو ایراني در انتظار تأیيد رئيس جمهور مصر 

است و با پيگيري هاي دولت فعال متوقف شده است.

ريشه اختالف هاي دو كشور چيست؟
 با این همه اختالف ایران و مصر فقط محدود به حکم اعدام 
دو ایراني نيست و ریشه هاي طوالني تري دارد. نخست باید به 
این نکته توجه كرد كه مصر نخستين كشور عربي و اسالمي 
است كه با رژیم صهيونيستی پيمان صلح بست و روابط خود 
را با این رژیم عادي سازي كرد. از طرف دیگر مصر در دوران 
پهلوی روابط بســياري نزدیکي با ایران داشت و این كشور 
آخرین پناهگاه محمدرضا پهلوی پس از فرار از ایران شــد. 
این ارتباط حسنه باعث شد تا سران مصر از روزهاي نخست 

پيروزي انقالب اسالمي عليه جمهوري اسالمي موضع گيري 
كنند و سپس در طول جنگ تحميلي نيز به حمایت مادي 
و معنوي از عراق پرداختند. البته پيش از آغاز جنگ در سال 
58 به دستور امام خميني )ره( روابط دو كشور به طور كامل 
قطع شده بود. 2 سال بعد نيز انور سادات، رئيس جمهور مصر 
كه مخالف آشکار انقالب و جمهوري اســالمي بود در یك 
رژه نظامي ترور شد. ایران به شکل رسمي خالد اسالمبولي 
را شــهيد قلمداد  كرد و نامش بر یکي از خيابان هاي تهران 
نشست. در سوي دیگر نيز هر ساله در تابستان مسجد بزرگ 
الرفاعي در قاهره مراسمی را برای سالمرگ محمدرضا پهلوی 
را برگزار   كرده است. به این ترتيب دو مانع نمادین اما جدي 
در روابط دو كشــور از همان آغاز به وجود آمــد و پس از آن 
تقریبا به مدت 42 سال روابط 2 كشــور به طور كامل قطع و 

در اوج تنش بود.

نخستين جرقه ها براي آغاز روابط تهران و قاهره
نخستين دیدار دو مقام رسمي ایران و مصر سال 1382 ميان 
روساي جمهور دو كشور اتفاق افتاد. هر چند كه پيش از آن 
نيز مرحوم هاشمي رفســنجاني   تالش هایي براي تجدید 
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 1382 در ژنو و در حاشــيه نشست 
سران جامعه اطالعاتي در شهر ژنو سوئيس با حسني مبارك، 
رئيس جمهور مصر دیداري یك ســاعته داشت. دیداري كه 
بازتاب وســيعي در رســانه هاي داخلي و خارجي داشت و 
بسياري آن را سرآغاز فصل نویني در روابط دو كشور قلمداد 
كردند. در آن سال ها تالش هایي هم براي تغيير نام خيابان 
خالد اسالمبولي انجام شد كه بی سرانجام ماند. تمایل ایران 
براي احيا و بهبود روابط با مصر در دولت نهم و دهم نيز ادامه 
پيدا كرد و محمود احمدي ن ژاد، رئيس جمهور وقت كشــور 

سال 86 به صراحت گفت: آماده هستيم تا اگر همين امروز 
دولت مصر اعالم آمادگي كند، سفارتمان را در آن دایر كنيم. 
البته هرگز به شکل یکپارچه سياست احياي روابط با مصر در 
دستور كار مسئوالن نبوده و به طور مثال در سال 87 جنبش 
عدالت خواه دانشجویي در واكنش به سياست دولت مصر در 
مورد محاصره نوار غزه از ســوي صهيونيست ها مقابل دفتر 
حافظ منافع مصر در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند كه 
مورد اعتراض مقامات مصري قرار گرفت. مصري ها همواره 
در بر قراري ارتباط با ایــران و احياي روابط نگاه به دیگران و 

منافع خارجي خود با دیگر كشورها داشته اند.

اقتصاد شكننده قاهره و وابستگي به آمريكا و عربستان
 در این ميان كارشناسان یکي از مهم ترین دالیل این اتفاق را 
اقتصاد ضعيف مصر و وابستگي این كشور به عربستان و آمریکا 
مي دانند. حاال اما معادالت منطقه آبســتن تغييرات مهمي 
است كه ازســرگيري روابط تهران و ریاض در راس آن قرار 
دارد. دو كشور تاكنون 4 دور مذاكره برگزار كردند كه نتایج 
آن مثبت اعالم شده و طبق برخي گزارش ها ممکن است در 
آینده نزدیك بازگشایي كنسولگري ها در مشهد و جده نيز 
اعالم شود. مذاكره هيأت هاي امنيتي ایران و مصر در این بستر 
اتفاق افتاده و برخي از ميانجيگري عراق در این بين نيز سخن 
مي گویند. حسين  امير عبداللهيان، وزیر خارجه كشورمان 
نيز در نخستين سفر خارجي خود براي شركت در كنفرانس 
بغداد به عراق رفت و در حاشيه این كنفرانس با رئيس جمهور 
مصر گفت وگوي كوتاهي داشــت؛ گفت وگویي كه با وجود 
كوتاه بودن  مورد توجه رســانه ها قرار گرفــت و حکایت از 
اهميت احتمال ها براي بهبود روابط دو كشور داشت؛ حال 
باید دید كه پس از 42سال تهران و قاهره سرانجام در مسير 
بهبود روابط تا كجا پيش مي روند و موانع ازسرگيري روابط 

از ميان مي رود یا نه.

زمزمه احياي روابط تهران - قاهره
بعد از پيگيري نشست هاي تهران - ریاض بهبود روابط با مصر  در دستور كار وزارت خارجه قرار گرفته است 

 جلسه غيرعلني مجلس با   امير عبداللهيان 
قرار است امروز نمايندگان در جلسه اي غيرعلني 
ميزبان حسين امير عبداللهيان، وزير امور خارجه 
شوند و در جريان آخرين جزئيات تحوالت و اتفاقات 
سياســت خارجي قرار بگيرند.  آنطور كه عليرضا 
سليمي، عضو هيأت رئيســه 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 به دليل 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 
تنش سازي  هاي باكو در مرزهاي شمال غربي به نظر 
مي رسد نشست امروز بهارستان با وزير امور خارجه 

بسيار پربحث باشد.

ث
مک

ادعاي شبكه آلماني: هيأتي از عربستان به تهران سفر كرده است
 در روزهايي كه مذاكرات ايران و عربستان نگاه هاي بسياري را به خود 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 رسانه ها  گزارش داده اند كه دو كشور در دور چهارم گفت وگوها كه مثبت خوانده شده، توافق هايي براي بازگشايي 
كنسولگري ها داشتند. سفر هيأت سعودي به تهران در شرايطي كه تاكنون عراق ميزبان مذاكرات دو كشور بوده اما مي تواند 

حاكي از پيشرفت ملموس مذاكرات تهران و رياض داشته باشد.

ث
مک

سخنگوي شوراي نگهبان: ورود مجمع به مصوبه اموال مسئوالن قانوني است
»محرمانه بودن اموال مســئوالن« و 

شوراي 
تفسير شوراي نگهبان از این موضوع و نگهبان

نيز »قانوني« یــا »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 »محرمانه بــودن اموال 
مسئوالن« و تفسير شــوراي نگهبان از این موضوع 
گفت: درخصوص طرح رسيدگي به دارایي مقامات و 
مسئوالن، متن جدیدي به تصویب مجلس نرسيده و 
مصوبه فعلي نيز مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام اســت و چنانچه مصوبه اي خالف شرع و قانون 
اساسي نباشــد حتما شــوراي نگهبان آن را تأیيد 

مي كند.
تأكيد سخنگوي شوراي نگهبان بر اینکه طرح فعلي 
»محرمانه بــودن اموال مســئوالن« مصوبه مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام اســت، این پرسش را كه 
پيش از این هم بارها از ســوي نمایندگان مجلس و 
فعاالن سياسي عنوان شده بود، در پي داشت كه آیا 
ورود مجمع تشخيص به حيطه قانونگذاري »قانوني« 
است یا خير؛ طحان نظيف در پاسخ گفت: ورود مجمع 
تشخيص غيرقانوني نيست. مجمع، وظایف مختلفي 
دارد. یکي از وظایف، جایي اســت كه مجمع از باب 
اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان وارد مي شود، 
اما یکي از وظایف مجمع كه به جمع برگزیده اي از آنها 
سپرده شده، نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام 
است و این هيأت جایگاه قانوني دارد و براساس آن بر 
مصوبات نظارت مي كند. لذا هيأت عالي جایگاه قانوني 
دارد و بر مصوبات نظــارت دارد اما این كار فرایندي  
دارد كه   باید طي شود یعني باید ابتدا اعضاي هيأت 
عالي نظارت در كميســيون هاي تخصصي مجلس، 
نکات مورد نظر خود را بيان كنند و چنانچه موردي 
باقي ماند، به شوراي نگهبان منعکس كنند كه گاهي 

متأسفانه این فرایند طي نمي شود و گالیه هایي ایجاد 
مي كند. 

به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: سياست هاي كلي نظام 
از یك سنخ نيستند و برخي از آنها نياز به قانونگذاري 
و برخي نياز به اصالح فرایند اجرایي دارند و در برخي 
هم باید قانون هاي موجود اصالح شــود. سخنگوي 
شوراي نگهبان در ادامه در مورد هماهنگي مجلس 
و شــوراي نگهبان در زمينه محرمانه بــودن اموال و 
دارایي مســئوالن نيز گفت: طبيعتاً دســتگاه هایي 
كه وظایفشان در یك راستاســت، با یکدیگر تعامل 
دارند، امــا هماهنگي خير. ما و مجلــس با یکدیگر 
هماهنگي نداریم و هر نهاد، مســتقل عمل مي كند 
و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمينه اي كه 

بخواهند مي توانند قانونگذاري كنند.
وي در پاســخ به اینکه آیا طــرح جدیدي از مجلس 
درخصوص محرمانه بودن اموال و دارایي مســئوالن 
به شوراي نگهبان رسيده است یا خير، گفت: چيزي 
هنوز به دست ما نرســيده؛ حتي به صحن علني هم 
نرســيده اســت. ظاهراً بحثي در كميسيون قضایي 
مجلس مطرح اســت و هنوز موضوع به صحن علني 

ارجاع نشده. اگر مصوبه این مراحل را طي كند، ما نيز 
در زمان مناسب اعالم نظر خواهيم كرد.

طحان نظيف درباره طرح »اصــالح نظارت بر رفتار 
نمایندگان« گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
قانوني اســت كه سال ها قبل تصویب شــده و بارها 
كارشناسان گفته اند كه این قانون، قوي نيست. من از 
جزئيات این طرح اطالعي ندارم و اینکه آیا وظيفه اي 
برعهده شــوراي نگهبان مي گذارد یا نه را نمي دانم؛  
ما به دنبال توسعه وظایف و مسئوليت هاي خودمان 
نيستيم. سخنگوي شــوراي نگهبان درباره حواشي 
بررســي صالحيت مرحوم هاشــمي رفسنجاني و 
قول ســخنگوي پيشين درباره انتشــار فيلم جلسه 
بررســي صالحيت وي گفت: صحبت هایي در مورد 
رد صالحيت مرحوم هاشمي رفسنجاني بوده است 
كه نفي شده و این موضوع فرایندي دارد كه باید طي 

شود و بنده نيز پيگيري مي كنم.
طحان نظيف در پاسخ به سؤالي درباره استعفاي علي 
الریجاني از پيگيري قرارداد ایران و چين و ارتباط آن 
با رد صالحيت وي گفت: بنــده نيز این موضوع را در 

رسانه ها خواندم و تعجب كردم.

  شكايت يك نماينده از ظريف 
در ادامه طرح شکایت هاي نمایندگان از حسن روحاني 
و محمدجواد ظریف، عضو كميسيون اصل ۹0 مجلس 
در نامه اي خطاب به رئيس مجلس به اقدامات ظریف 
در جریان مذاكرات برجام اشاره و اعالم كرد كه طرح 
شــکایت از محمد جواد ظریف به رئيس كميسيون 
اصل ۹0 تقدیم شده اســت. علي خضریان در ابتداي 
نامه خود به محمدباقر قاليباف آورده است: »همانطور 
كه مستحضرید، دولت هاي یازدهم و دوازدهم براي 
حل مشکالت كشــور، مذاكره براي رفع تحریم ها را 
به عنوان راهبرد اصلي كشــور انتخاب كردند. فراي 
مشکالت ذاتي این راهبرد،   محمدجواد ظریف به عنوان 
مسئول اصلي مذاكرات نيز با ضعف هاي كارشناسي 
كه در طول مذاكرات از خود نشــان داد، نقش مهمي 

در ضعف توافق برجام و سوءاســتفاده دشمن از آن 
داشت كه نمونه اخير آن در اظهارنظر ایشان پيرامون 
عدم اطالع از وجود واژه تعليق )suspend( در توافق 
پدیدار شــد.  به گزارش خانه ملــت، رئيس كميته 
سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل ۹0 مجلس 
در ادامه این نامه  در سرفصل هایي جداگانه اتهامات 
خود را به شــرح زیر مطرح كرده اســت: بي تفاوتي 
محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه وقــت در جریان 
مذاكرات به  احتمال خروج دولت هاي بعدي آمریکا 
از برجام، عدم شناخت از تفاوت و اهميت تحریم ها، 
عدم فهم از دوره هاي مختلف تحریمي و علت پيروي 
اروپا از آمریکا، عدم تســلط به متــن برجام در مورد 
بازگشت پذیري تحریم ها، عدم تسلط به متن در حوزه 
رفع تحریم ها، تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبري 
و تناقض در مورد اثــر تحریم ها بر فروش نفت و زمان 

بازگشت پذیري ایران.

  حكم محكوميت نازنين زاغري تأييد شد
وكيل نازنين زاغري از صدور و ابالغ رأي پرونده دوم 
نازنين زاغري در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران خبر داد. به گزارش امتداد، حجت كرماني افزود: 
براساس رأي صادره در شعبه 15 دادگاه انقالب خانم 
نازنين زاغري به اتهــام »فعاليت تبليغي عليه نظام« 
به یك سال حبس تعزیري و یك سال منع خروج از 
كشور محکوم شده بود. به این رأي اعتراض و پرونده 
به شــعبه 54 تجدیدنظر ارجاع شد كه نهایتاً دادگاه 
تجدیدنظر بدون برگزاري جلسه رسيدگي رأي دادگاه 
بدوي را عينا  تأیيد كرده است. این وكيل دادگستري 
كه هنوز بــه این حکم معترض اســت، افزود: ضمن 
تمکين از رأي صادره، پس از ارسال پرونده به اجراي 
احکام و با توجه به پرونده سابق خانم زاغري و اینکه 
قانونا امکان اجراي این حکم وجــود ندارد، اقدامات 

قانوني الزم انجام خواهد پذیرفت.

روی خط خبر
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در شهر

عکس خبر

مدیریت شهري

 انتصاب شهرداران 8 منطقه 
و رؤساي ۲ سازمان 

 شــهردار تهران در احکامي شــهرداران جدید 8 منطقه شــهر
و 2 سازمان تخصصي شهرداري تهران را منصوب كرد. به گزارش 
پایگاه خبري شهر، عليرضا زاكاني، در احکامي جداگانه شهرداران 
جدید مناطق 4، 10، 11،  13، 1۷، 18، 20 و 22 را منصوب كرد. 
پيش از این نيز ۷ شــهردار مناطق تهران توسط شهردار تهران 
منصوب شــده بودند. ۶ نفر از شــهرداران منصوب شده از بدنه 
شهرداري تهران و 3 نفر دیگر از ميان شهرداران سایر كالنشهرها 

انتخاب شده اند.
 این در حالي اســت كه زاكاني همچنيــن در احکامي جداگانه 
مســعود حق لطفي را به عنوان مدیرعامل ســازمان مهندسي و 
عمران و هادي حق بين تکيه را به عنوان مدیرعامل سازمان عمران 

مناطق منصوب كرد.

شهرداران جديد مناطق تهران

منطقهشهردار

۴رضا پوريافر

۱۰رضا شرفي

۱۱سيدمحمد موسوي

۱۳محمدهادي علي احمدي

۱۷غالمرضا شنگي

۱۸يعقوب هوشيار

۲۰سيدمحمد ناظم رضوي

۲۲وحيدرضا اناركي محمدي

 احكام يكساله ها 
و روش اندازه گيري عملكرد

بنابرایــن داشــتن مجموعــه اي مختصر از  ادامه از 
شاخص هاي كليدي عملکرد و اقدامات الزم صفحه اول

براي نظارت بر اجراي موفق سياســت هاي این طرح بسيار مهم 
اســت. شــاخص هاي كليدي عملکــرد )KPIs( از تعهدات و 
اولویت هاي كليدي شــهردار به صورت ســاختارمند پشتيباني 
مي كند؛ شاخص هایي كه به دنبال ارزیابي پيشرفت ساالنه، باعث 
ســاخت و توســعه طي دوره هــاي زماني معني دار مي شــوند. 
اندازه گيري براي هر شــاخص جهت و مقياس تغيير را نشــان 
مي دهد كه سياست هاي شــهري لندن به دنبال دستيابي به آن 
هســتند. البته این موارد خود نماینده سياســت یا بار اضافي بر 

مسئوليت هاي تعریف شده نيستند.
شاخص ها و اقدامات كليدي عملکرد و نحوه اندازه گيري آنها كه 
در طرح لندن مشخص شده شامل 8موضوع مهم مسکن، اقتصاد 
شهري، محيط زیست، حمل ونقل، سالمتي، آلودگي هوا، ميراث 
و موضوعات فرهنگي اســت كه براي هر كدام شــاخص و نحوه 
اندازه گيري تعریف شده است و از شهردار مصرا خواسته شده بر 
این اساس گزارش نظارت ساالنه را به شورا )انجمن شهري( ارائه 
دهد. گرچه گزارش نظارت ســاالنه، كاركرد یا عملکرد اجرایي 
را نمایش مي دهد، ولي باید توجه داشــت كــه عملکرد اجرایي 
مجموعه اي جامع از داده ها و اقدامــات مکمل و دقيق تر در كنار 
شــاخص هاي كليدي عملکردها و گزارش نظارت ســاالنه قرار 

مي گيرد.
 این گزارش توسط شهردار در اول هر سال منتشر مي شود. ارقام 
نظارت ساالنه قانوني همراه با تفسير است كه ممکن است شامل 
ارقام عملکرد مربوطه نيز باشد. گزارش نظارت ساالنه همچنين 
طيف وسيعي از داده هاي دیگر را كه براي درك اجراي طرح در 

چارچوب وسيع تر مرتبط هستند، مشخص مي كند.
جا دارد اكنون كه شــهردار محترم تهران در اقدامي بي سابقه و 
هوشمندانه احکام معاونان و مدیران خود را یکساله ابالغ و اعالم 
كرده اند كه ایشان قرار است »لحظه به لحظه فعاليت مدیران را 
رصد كنند و تأكيد كرده اند كه دیگر شهر را نمي توان با تعارف اداره 
كرد، بلکه اداره شهر نياز به جدیت دارد تا امکان بررسي عملکرد 
مدیران وجود داشته باشد؛ به طوري كه مدیران انتصابي باید براي 
لحظه ها، هفته ها و ماه ها برنامه داشــته باشند«، به این موضوع 
نيز عنایت داشته باشند كه شاخص هاي عملکردي و روش هاي 
اندازه گيــري برنامه ها و مدیران خود را نيــز از هم اكنون تدارك 
ببينند تا در پایان هر ســال هم شــورا و هم مردم بعينه عملکرد 
مدیران منصوب شده براساس برنامه هاي مصوب ازجمله تحقق 
طرح جامع و تفصيلي را نظاره كنند. براي این مهم الزم اســت 
ابزارها و روش هاي شناخته شده علمي به جاي روش هاي معمول 
تاكنون به كار رفته نظير شاخص هاي كليدي عملکرد )KPIs( از 

هم اكنون براي ارزیابي مدیران مشخص شود.
پي نوشت:

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

اولويت بندي براي اتمام 
پروژه هاي پايتخت

معاون فني و عمران شهردار تهران از پيگيري 
و اتمام پروژه هاي نيمه تمــام پایتخت خبر 
داد و گفت كه عمليات عمراني و ساخت این 
پروژه ها حداكثر دو ســال و نيم دیگر به پایان 
مي رسد. به گزارش همشهري، عباس شعباني  
تکميل پروژه هاي نيمه تمام را از اولویت هاي 
كاري عنوان كرد و گفت: »ســاخت برخي  
پروژه ها بيش از 15سال طول كشيده و هنوز 
هم تکميل نشــده اند و برخي هم به تازگي 
شروع شــده اند اما به هر حال وجود چنين 
پروژه هایي مشکالتي براي شهر و شهروندان 
ایجاد كرده است و از این رو قصد داریم با یك 
تدبير درست و برنامه ریزي انجام شده، آنها را 
براساس اولویت در بازه زماني ۶ماه، یك سال 
و در نهایت دو ســال و نيم به اتمام برسانيم.« 
معاون فني و عمــران در ادامه با اشــاره به 
اینکه 500نقطه تقاطعي كــه دچار نواقص 
هستند، گفت: »برخي تقاطع هاي بزرگراهي 
كه امروز بهره برداري شده اند، نواقصي مانند 
نبود رمپ و لوپ، دارند كــه قطعا در عبور و 
مرو تأثير مي گذارد. از این رو پایش تقاطع ها 
انجام و 500نقطه شناســایي شده اند كه در 
ليست پروژه هاي نيمه تمام قرار گرفته اند و 
در كوتاه ترین زمان آنها را برطرف مي كنيم.«

آزمون عملي آتش نشانان 
در مجموعه ورزشي انقالب

آزمــون عملــي هــزار و 13۷نفــر از 
پذیرفته شــدگان ســازمان آتش نشاني از 
2۶مهر تــا 9آبان ماه در مجموعه ورزشــي 
انقالب برگزار مي شود. به گزارش همشهري، 
آزمون اســتخدامي ســازمان آتش نشاني 
12تيرماه با حضور ۶هزار داوطلب برگزار شد 
و براساس نتایجي كه 15شهریور اعالم شده 
است، هزار داوطلب آقا و 13۷داوطلب خانم 
به مرحله آزمون عملي راه یافته اند و به گفته 
سخنگوي سازمان آتش نشــاني شهرداري 
تهران، آنها در ۶بخش با هم رقابت مي كنند. 
جالل ملکي با بيان اینکه در ابتدای برگزاري 
آزمون، قــد و وزن داوطلبــان اندازه گيري 
خواهد شد، اظهاركرد: »انعطاف پذیري بدن، 
قدرت دست، پالنك ثابت )حركت تعادلي(، 
بارفيکس، حركات تركيبي و دو 1۶00متر، 
۶بخشي تعيين شده در آزمون عملي هستند 
كه توسط داوران متخصص ورزشي قضاوت 
مي شــوند.« او ادامه داد: »بخش هایي مانند 
تست سالمت جسماني  و گزینش نيز انجام 
خواهد شد و در نهایت با احتساب نمره آزمون 
كتبي و عملــي 100نفر آقــا و 1۶نفر خانم 
پذیرفته شــده و براي گذرانــدن دوره هاي 
آموزشي به مركز آموزش سازمان آتش نشاني 
معرفي مي شوند.« به گفته ملکي، شركت در 
آزمون عملي منوط به دریافت 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 كاربري هاي 
درياچه شهداي خليج فارس

مدیرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري 
تهران از ابالغ طرح هدایت و كنترل توسعه 
مجموعه فرهنگــي- گردشــگري دریاچه 
شــهداي خليج فــارس از ســوي معاونت 
شهرســازي و معمــاري شــهرداري تهران 
خبــر داد و گفــت: براســاس ایــن طرح 
مي توان براي تکميل زنجيــره كاربري هاي 
هم پيونــد مجموعه شــهداي خليج فارس 
برنامه ریزي كــرد. به گزارش همشــهري، 
مجموعه فرهنگي- گردشــگري شــهداي 
خليج فارس250هکتــار مســاحت دارد كه 
حدود 130 هکتار آن پهنه آبي و 120 هکتار 
پهنه خشکي است. به گفته فریدون رضوي كيا 
با ابالغ طرح هدایت و كنترل توسعه مجموعه 
فرهنگــيـ  گردشــگري دریاچه شــهداي 
خليج فــارس، اهدافي چــون تحقق پذیري 
مطالعات مطابق اهداف، راهبردها، چشم انداز 
و تعيين ضوابط توسعه پایدار حوزه طراحي، 
دســتيابي به یك طرح مفهومــي یکپارچه 
به منظور تدقيــق و تثبيت طرح هاي منظر و 
معماري آتي و تبييــن مکانيزم هاي تعاملي 
بين ذینفعان به منظور ارتقاي تحقق پذیري 
طرح، محقق مي شــود. او ادامه داد: »طرح 
هدایت و كنترل توسعه مجموعه فرهنگي-

گردشــگري دریاچه شــهداي خليج فارس 
پس از یك وقفه طوالني 8ســاله ابالغ شده 
است و با اســتناد به آن مي توان براي ایجاد 
مراكز رفاهــي و خدماتي جدیــد و تکميل 
زنجيره كاربري هاي هم پيوند شــامل مراكز 
فرهنگــي، هنــري، فنــاوري، خدماتي و... 

برنامه ریزي كرد.«

 اینجــا نــه از مغازه هاي 
سوپرگوشــت الكچري گزارش

شمال شهر خبري هست، 
نه از شهربازي هاي سربسته، نه مدرسه و نه 
حتي یك خانه بهداشت. اینجا تا چشم كار 
مي كند خاك است و خاك و چند كوره 
آجرپزي فعال. ســال ها پيش قرار نبود، 
كوره هاي آجرپزي روستاي شمس آباد به 
بافت تهران بچسبد، اما رشد شهرسازي 
مجالي براي حفظ فاصله ها باقي نگذاشت 
و دیگــر كــوره پزخانه هــا در حریــم 
جنوب غربي پایتخــت تافته جدا بافته از 
شهر نيستند. این روســتا از قدیم االیام 
24كوره فعال داشت و چند سالي هست 
كه از آن تعداد 10كوره فعال مشــغول 
كارند. صاحبــان كوره با ایجــاد امکان 
زندگي به كارگرها اســکان داده اند و در 
كوره هــا از 5 تــا 20خانواده با شــرایط 
نامطلوب زندگي مي كنند؛ آنهایي كه هر 
ســال مهر ماه مي آید و مــي رود و آرزو 
مي كنند؛ كاش طوري شود و روزي برسد 
كه بتوانند فرزندان شان را به جاي لباس 
كار، در لباس دانش آموزي ببينند. اینجا 
مدرســه و محيط آموزشي مناسبي هم 
وجود ندارد و تنها گاهي یکي، دومؤسسه 
خيریه به بچه ها یکسري از دروس پایه را 
آموزش مي دهند. البته جاي شکرش باقي 
است كه طي 2هفته اخير با همکاري ستاد 
مقابله بــا كرونــا و شــهرداري تهران، 
واكسيناسيون اهالي روســتا آغاز شده 

است.
براساس اطالعاتي كه شــوراي اسالمي 
روستاي شمس آباد در اختيار همشهري 
گذاشته، حدود 200خانوار درهمسایگي 
منطقه18 تهران، بدون سهمي از عدالت 
شهري، روز را به شــب مي رسانند. این 
روســتا بنا به دالیلي از بي تکليف ترین 
روســتاهاي حریــم تهران به حســاب 
مي آید. به گفته ســاكنان براي دریافت 
خدمات، سر در گم هستند و نمي دانند 
باید به شــهرداري منطقــه18 مراجعه 
كنند یا به فرمانداري اسالمشــهر. آنها از 
مدیران، امکاناتي در خور قشــر كارگري 
را درخواست مي كنند تا شرایط زندگي 
براي كودكان و ميانســاالن خانواده شان 
بهتر از پيش شــود؛ چيزي در حد كف 
زندگي طبقه پایين دســت جامعه و نه 
داشــتن امکانات خاص. یکــي از اهالي 
مي گوید: »اميدمان به شــهردار جدید 
اســت تا امکانات به طورعادالنه در شهر 
تقسيم شود و زندگي ما رونق بگيرد. اینجا 
كمترین چيزهاي الزم براي زندگي هم 

وجود ندارد.« 
در همين بــاب ناگفته نمانــد عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران به موضوع توزیع 
عادالنه خدمات و شــرایط پيشرفت در 
شهر و پایتخت توجهي ویژه دارد و عنوان 
كرده اســت: »تهران براي آنکه متحول 

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 
مشکالت این محدوده جنوبي پایتخت 
كشور، تنها با اقدامات شــهرداري رفع 
نمي شود و نياز اســت تا دیگر نهادها هم 
وظایف خود را انجام دهند؛ نکته اینجاست 
كه شمس آباد در حریم تهران واقع شده 

و این خود، نقطه شروع دردسرهاست.

زندگــي اشــرافي كــه مي گويند، 
اينجاست!

شهر در این گوشــه از تهران به گونه اي 
دیگر رقم خورده اســت و نحوه زندگي، 
شــيوه خــاص خــودش را دارد. بازي 
كودكان با خاك عجين شده و كارگران 
هر روز آجرهایي را لمــس مي كنند كه 
ســقف خانه اي با اتاق خواب هایي امن را 
نصيبشان نمي كند. هر كوره در گودهاي 
بزرگ خاكي با ارتفــاع 40تا 50متري با 
تلي از خاك محصور شــده  و خانه هاي 
كارگري در فاصله كمــي قرار گرفته اند. 
شاید باورتان نشود، اما در این محدوده از 
حاشيه شهر، چند اتاق درون داالن هاي 
سربسته  و دخمه هاي تاریك قرار گرفته اند 
و هر خانواده درون یکي از اتاق ها روزگار 
مي گذرانــد. خيابــان اصلي روســتاي 
شمس آباد تا محله هاي شاتره و چهاردانگه 
كشيده شده و اینجا تنها 4كوچه دارد كه 
در هر كوچه كوره هاي بزرگ با خانه هاي 
كارگري و گودهاي كارگاهي واقع شده اند. 
یکي از ساكنان همين خانه، زن سرپرست 
خانواري است كه تمایل به معرفي خودش 
ندارد و از استان گلستان به تهران آمده و 
با پسر و عروسش زندگي مي كند. درد او 
براي زندگي نداشــتن گاز شهري، خانه 
بهداشــت و چند مغازه خواربارفروشي 
است. او كه لباس محلي گرگاني ها را به 
تن دارد، با تلخنــدي مي گوید: »زندگي 
اشــرافي كه مي گویند، اینجاست! بعد از 
چند سال زندگي، به تازگي سرویس حمام 
داخل خانه ساخته ایم. هميشه براي حمام 
به خانه هاي همســایه مي رفتيم و فکر 
نمي كنم در این دوره زمانه شــهروندي 
مانند اهالي روســتاي شــمس آباد در 
تهران زندگي كند.« این مادر 50ســاله 
به دليل گردوغبار و خاك موجود در هوا، 
چشــم هایش عفونت كرده است و براي 
درمان توان رفتن به درمانگاه را هم ندارد: 
»گهگاهي شهرداري ناحيه۷ منطقه18 یا 
مؤسسه هاي خيریه براي ویزیت و درمان، 
پزشکاني را به روســتا آورده اند و معالجه 
بيماران را رایگان انجــام داده اند. انجام 
چنين اقداماتي یك دنيــا براي ما ارزش 

دارد.« 
كمي آن طرف تر از این به اصطالح خانه، 
 روي یك تخته چوب 3پسربچه مشغول 
بازي بــا كارت هایي با تصاویــر فوتبالي 
هستند. آنها با نام بردن فوتباليست هاي 
سرشناس، خنده هاي كودكانه را زیر تيغ 

آفتاب پایيزي و كارگاه هاي آجرپزي رها 
مي كنند و با هيجان به دنبال برد در بازي 
از هم هســتند؛ همان هایي كه از درس و 

تحصيل بازمانده اند.

مشكالت اينجا بيداد مي كند
امکانات موجود در كوره هــا براي كار و 
زندگي یکنواخت نيست و این به دست و 
دلبازي صاحبان كوره ها یا به زبان بومي ها 
همان »ارباب ها« بستگي دارد. براساس 
گفته هاي بومي ها، اینجا همچنان شيوه 
ارباب و كارگري حاكم است. آنچه به تازگي 
در جذب كارگرها مشهود است و بومي ها 
در این باره ابراز نگراني مي كنند، دریافت 
حقوق كم از طرف كارگران مهاجر است. 
شاید برخي از آنها اعتراضي به حقوق كم و 
نبود امکانات اوليه زندگي نداشته باشند، 
اما اغلب بومي ها به دليل ازدیاد مهاجرت 
اتباع افاغنه به ایران، نگران آینده روستا 
هســتند؛ انگار حس تعلقي به روستاي 
حاشيه شهر تهران پيدا كرده اند. علي.س 
از قدیمي هاي روستاســت و چند سالي 
مي شود كه در یکي از بهترین كوره هاي 
منطقه كار مي كند. علــي مي گوید: »ما 
نگران حضور اتباع افغانه در اینجا هستيم. 
آنها بــا كمترین حقوق و بــدون توقع از 
امکانات، كار مي كنند و بــراي آنها تنها 
ســقف باالي سرشان مهم اســت. این 
روستا یك خيابان اصلي با 4كوچه فرعي 
بزرگ دارد و امکانات شــهري این روستا 
در حوزه هاي آموزشي، تفریحي، درماني 
و رفاهي زیر صفر است و ما معموال براي 
دریافت خدمات به روســتاي گلدسته 
یا محله هاي اطــراف مي رویم. اینجا بعد 
از تاریکي هوا كســي جرأت نمي كند، به 
كوچه برود؛ چون هيچ روشــنایي وجود 
ندارد. مشــکالت در این بخش از تهران 
بيداد مي كند. انتظار ما براي رسيدگي به 
وضعيت نامطلوب كوره پزخانه ها و داشتن 
امکانات حداقلي شهري واقعا زیاد نيست. 
هميشه براي رســيدگي به روستایمان 
نگاه مان به دست مسئوالن بوده و هنوز هم 
براي زندگي خوب چشم انتظار مسئوالن 

هستيم.« 
عليرضا رمضانپور، عضو ســابق شوراي 
روســتایي شــمس آباد نيز درباره نبود 
امکانات آموزشي مي گوید: »متأسفانه این 
روستا از ابتدا رنگ مدرسه و هيچ فضاي 
آموزشي را به خود ندیده است. كودكان را 
در مدارس روستاي گلدسته یا فيروزبهرام 
ثبت نام مي كنند. مهم ترین مشکل مردم 
براي حل مشکالتشــان وجود دوگانگي 
ميان شهرداري منطقه18 و فرمانداري 

اسالمشهر است.«

مطالبه اهالي، خــروج از بالتكليفي 
روستاهاست

وسط یکي از گودهاي خاكي كوره پزخانه 
روســتاي شــمس آباد، داربست چوبي 
دست ســاز واليبال دیده مي شود. داوود 
اعتمادي، نایب رئيس شــوراي اسالمي 

شمس آباد به امکانات نداشته براي جوانان 
روســتا اشــاره مي كند و مي گوید: »این 
محل، پاتوق جوانان روستاي گلدسته در 
روزهاي آخر هفته است. متأسفانه جوانان 
هيچ پاتوقي براي تفریح ندارند. اینجا فقط 
خاك است و كوره و خانه هاي كارگري.« 
مرد ميانسالي در ميان صحبت هاي این 
عضو شوراي روستایي به گودي در خيابان 
سوم اشــاره مي كند و مي گوید: »یکي از 
مالکان كوره آجرپزي بعد از ورشکستگي 
با داشــتن مجــوز از ســوي فرمانداري 
اسالمشهر گود 50متري را به مدت یك ماه 
با نخاله هاي ســاختماني پر كرده است. 
رفت وآمد كاميون، خاور و نيسان ها آرامش 
را از ساكنان گرفته و ما از سر و صدا هم آزار 
مي بينيم.  اي كاش فکري به حال زندگي 
ساكنان در حریم شود و این بالتکليفي ها به 
پایان برسد.« عليرضا رمضانپور، عضو سابق 
شوراي روستایي شمس آباد مي گوید: »این 
روستا در شــهرداري ناحيه۷ منطقه18 
واقع شده و اآلن چند مشکل اصلي داریم، 
اما مهم تر از همه اینکــه نمي دانيم واقعا 
جزو منطقه18 ناحيه۷ هستيم یا زیرنظر 
فرمانداري اسالمشهر. یکسري از مجوزها 
را فرمانداري اسالمشــهر و بخشــداري 
چهاردانگه مي دهند و یکسري مجوز ها 
را شــهرداري. البته جمع آوري زباله ها را 

نيروهاي شهرداري انجام مي دهند.« 

مشكل حضور بي برنامه خيرين!
رمضانپور، عضو باتجربه شوراي روستایي، 
شــناخت دقيقي از مشــکالت دارد. او 
مي گوید: »خيابان و كوچه هاي این روستا 
نياز به روشنایي و امنيت در شب دارند و 
متأسفانه نبود روشنایي مشکالت عدیده اي 
را براي تردد ایجاد كرده اســت. معضل 
جدیدي كه این چند ساله گریبانگير اهالي 
روستا شده، حضور خيرین در روزهاي آخر 
هفته در خيابان اصلي روستاي شمس آباد 
اســت. حضور آنها باعث شــده مردمان 
نيازمند از ســایر نقاط تهران به خيابان 
اصلي بيایند و از خيرین درخواست كمك 
كنند. مردم روستا راضي نيستند و انتظار 
دارند براي كمك رساني به شکل دیگري 
اقدام شــود. درخواســت ما براي بهبود 
وضعيت روزهاي آخر هفته این خيابان، 
ساماندهي آنهاست. اگر سازمان یا نهادي 
مي تواند، آنها را نظم ببخشد و خيرین را در 

كمك رساني راهنمایي كنند.« 

آلودگي خاك نسبت به آلودگي هاي 
ديگر شرف دارد

ســال گذشــته شــهرداري منطقه18 
براي رســيدگي به وضعيت بهداشت و 
سالمت مردماني كه در این روستا زندگي 
مي كنند، تيــم 15نفره پزشــکان را در 
روستاي شمس آباد مستقر كرد. آنها بعد 
از ۷2ساعت موفق شدند حدود 1500نفر 
را ویزیت كنند كه 150نفر بيمار دهان و 
دندان بودند. »سليمان.ش« 3فرزند دارد 
و حدود 10سالي مي شود در چند كوره از 

این منطقه مشغول كار است. او مي گوید: 
»آنقدر شــرایط زندگي سخت است كه 
امکان رسيدگي به بهداشــت و مسائل 
سالمتي را نداریم. اگر خيران به دادمان 
برسند، شــاید بتوانيم وقتي براي درمان 
بگذاریم. اینجا حتي یك خانه بهداشت 
هم نداریم. قبال یك خانه بهداشت داشتيم 
كه زیرنظر بهداشــت منطقه اسالمشهر 
بود، اما آن را هــم از ما دریغ كرده اند. اگر 
خدایي ناكرده براي كارگــري یا یکي از 
بانوان در خانه اتفاقي بيفتد، باید تا خانه 
بهداشت گلدسته برویم.« او ادامه مي دهد: 
»بسياري از بيماري هایي كه مردم اینجا 
درگيرش مي شــوند آلرژي هاي مختلف 
مربوط به گرد و خاك است؛ البته آلرژي 
به خاك  نســبت به آلرژي هاي ناشي از 
سوخت زباله، قير یا فعاليت كارگاه هاي 
ریخته گري شــرف دارد. متأســفانه آن 
14كوره اي كه تعطيل شده اند، صاحبانش 
كوره پزخانه ها را به تفکيك زباله، مشتقات 
نفتي و قير یا ریخته گري تبدیل كرده اند 
و فعاليت شبانه آنها سالمتي ما را به خطر 
انداخته اســت. كوره هاي آجرپزي این 

مشکالت را ندارد.« 

سينما در كنار كوره
مؤسســه خيریه همياري حدود ۷سال 
است به اهالي اینجا و مخصوصا كودكان 
كمك هاي آموزشــي مي كند و كودكان 
توانســته اند با كمك آنها استعدادهاي 
خودشــان را بشناســند. اعتمــادي، 
نایب رئيس شــوراي اسالمي شمس آباد 
مي گوید: »این مؤسســه نيز یك سالن 
سينماي كوچك راه اندازي كرده است. 
گهگاهي هم كــودكان را بــه اردوهاي 
تفریحي مي برد. خوشبختانه كودكان هم 
تعامل و ارتباط خوبي با آن مؤسسه برقرار 
كرده اند.« او به كودكان با استعداد روستا 
اشاره مي كند و درباره آنها مي گوید: »این 
مؤسسه خيریه استعدادهاي درخشاني 
را شناســایي كرده اســت و ما به چنين 
كارهاي نياز داریم.« اميرحسين قاسمي، 
مدیرعامل مؤسســه هميــاري درباره 
اقداماتي كــه در این روســتا انجام داده 
است، مي گوید: »دغدغه اصلي مؤسسه 
هميــاري در حوزه آســيب اجتماعي و 
به خصوص كودكان كار است. هم اكنون 
حدود 350كودك را در تهران و ســایر 
شهرستان ها تحت پوشش داریم. خدماتي 
كه به كودكان ارائــه مي دهيم در حوزه 
ورزش، ســالمت، پزشــکي، آموزشي، 
هنري و مهارتي اســت. خوشــبختانه 
طي ۷ســال فعاليت توانسته ایم به نتایج 
خوبي دســت یابيم. تعدادي از جوانان 
در كنکور قبول شــده اند و به دانشــگاه 
رفته اند و یکي از بچه ها هنرپيشه خوبي 
شده اســت. همچنين تيم هاي فوتبالي 
تشکيل داده ایم. به هر ترتيب این روستا 
كودكان بااستعدادي دارد، اما متأسفانه 
امکانات خوبي در اختيار ندارند تا بتوانند 

آینده شان را بسازند.«

زمين كوره پزخانه ها، نيازمند تعيين تكليف است
مرتضي منبع چي، رئيس اتحاديه فخاران )صنف آجرپزان( استان تهران: كوره پزخانه ها در 
زميني در حدود 1۲0هكتار نزديك به گمرك احمدآباد مستوفي واقع شده اند. اين شغل بيش از 
80سال پيش به صورت سنتي در اين بخش از تهران تاسيس شد. اين صنف تا زماني كه شرايط 
اقتصادي كشور مطلوب بود، درآمدزايي قابل توجه و رضايت بخشي براي صاحبانش داشت. 
اكنون دست بر قضا، اين شرايط سبب نارضايتي شده و روزبه روز شاهد تعطيلي كوره ها هستيم 
و در روستاي شمس آباد شايد 10 كوره هم فعال نباشد. مسئوالن اتحاديه و مالكان كارگاه ها پيش 
از آنكه چنين وضع نا بسامان اقتصادي رخ  بدهد، تالش هاي زيادي انجام دادند تا بلكه با تغيير 
كاربري زمين ها يا ايجاد شرايط بهتر براي كارگران به كسب وكارها رونق بدهند، اما متأسفانه 
همه تالش ها به دليل آنكه مسئوالن باال دست همكاري و حمايت نكردند، بي سرانجام به حال 
خود باقي مانده است. البته اين وضعيت فقط درباره كوره پزخانه هاي روستاي شمس آباد صدق 
مي كند؛ چون با تعامل خوبي كه با شهرداري منطقه 15انجام شد، موفق شديم مجوزها را براي 
توسعه و رونق كارخانه هاي كوره پزخانه پاكدشــت در جاده امام رضا دريافت كنيم. به زودي 
اتفاقات خوبي را در شــرق تهران شــاهد خواهيم بود، اما درباره كوره پزخانه هاي روستاي 
شمس آباد بعد از 40سال هنوز هيچ جواب مشخصي به ما داده نشده است. در ميان اين كوره هايي 
كه تعطيل شده اند، برخي از مالكان محيط كارگاهي را به شغل هاي ديگر اجاره داده اند كه جز 
آسيب به محيط زيست ارمغان ديگري ندارد. بارها براساس نظارت و بازديد از محل، تذكرات 
الزم داده شده اســت. در نهايت بايد تكليف زمين هاي واقع شده در حريم مشخص شود و به 
صنف آجر بها داده شود تا مانند گذشته شــاهد انقالب در آن باشيم؛ چون هم اكنون ايران به 

۲0كشور صادرات آجر دارد.

ث
مک

حريم تهران نياز به مديريت يكپارچه شهري دارد
 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 شهرستان هاي استان تهران هم مرز است. با 
توجه به طرح تفصيلي در حريم تهران، هرگونه ساخت وساز و تغيير كاربري ممنوع است. از طرفي مسئوالن 
شهرستان هاي استان كه همجوار با تهران هستند ادعا دارند اين بخش ها در محدوده ما واقع شده اند و با 
همين ادعاها شاهد ارائه مجوز براي ساخت وساز يا تغيير كاربري هستيم. همين موارد، مشكالتي را بين 
شهرداري نواحي مناطق تهران و ساير مديران در استان و شهرستان هاي تهران سبب شده و بعضا اين مسائل 
به دستگاه هاي قضايي نيز ارجاع داده مي شود. براي اين موضوع صالح نيست به صورت نقطه اي تصميم گيري 
شود، بلكه معتقدم براي حل و رفع آن بايد يك كارگروه تشكيل شود. براي اين كارگروه نياز است تا حوزه 
معاونت شهرسازي شهرداري و شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام كنند و موضوع تعيين تكليف شود؛ 
چون اين موضوع سال هاست 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 پرونده اي در كميسيون هاي 
ماده 100داشت و ما مجوز تغيير كاربري نداده ايم به راحتي از شهرستان هاي 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 مي شد و موضوع را جمع مي كرد. اميدواريم با هماهنگي 
بين مديريت شهري و سيستم اداري كشور در استان و فرمانداري تهران و با پيگيري شوراي شهر نه تنها 
اين معضل بلكه مشكالت كلي حريم تهران رفع شود. زمين هاي كوره پزخانه ها ظرفيت خوبي براي تهران 
به شمار مي آيند؛ به گونه اي كه با تغيير كاربري تبديل به اماكني خواهند شد كه عموم از آنها بهره  مي برند. 
به عنوان نمونه يكي از اين كوره پزخانه ها در منطقه19 در حال تبديل شدن به باغ ايرانيان و موزه آجر است. 

درواقع اگر اين زمين ها تعيين تكليف شوند، شهرداري تهران اقدامات خوبي براي آنها انجام خواهد داد.

ث
مک

زهرا كريمي
خبر نگار

عليرضا زاكاني، شهردار تهران با حجت االسالم محمدجواد حاج  علي  اكبري، 
رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشــور ديدار   و درباره برگزاري 

نمازجمعه تهران درصورت موافقت ستاد مقابله باكرونا، گفت وگو كردند.
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عک
اينجا آجر را  نان می كنند

گزارش همشهري از وضعيت نابسامان خانواده هاي ساكن در 
روستاي شمس آباد كه در حریم تهران واقع شده است
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 استفاده از ظرفيت بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد شــهري بــراي احداث 
مســکن دولتي مي توانــد به بهبود 
زندگي شــهروندان و كارآمد شدن 

بازار مسکن كمك كند

 علي ابراهيمي 
خبرنگار

مسكن

دالر

چهره روز

چرخه معيوب حقوق و تورم
مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه در فاصله كمتر از 2 ماه مانده به تقدیم 
الیحه بودجه1401 از سيکل معيوب افزایش 
حقوق كاركنان بخش دولتي، متناســب با 
نرخ تورم، پرده برداشته اســت. او با اشاره به 
اینکه احتماال حقوق كارمنــدان به صورت 

پلکاني 10 تا 30درصد افزایش مي یابد توضيح داد: ما در یك چرخه منفي 
قرار گرفته ایم. مرتب تورم ایجاد مي شــود، با افزایش تورم، حقوق ها را زیاد 
مي كنيم و دوباره براي تأمين مالي آن پایه پولــي افزایش مي یابد. به گفته 
ســکاندار ســازمان برنامه، افزایش پایه پولي باعث افزایش نقدینگي و باال 
رفتن ميزان نقدینگي، باعث تورم بيشتر مي شود. یعني 20درصد به حقوق 
كارمندان اضافه مي كنيم، اما 50درصد تورم براي عموم مردم درست مي شود 
كه این چرخه درست نيست. آنچه را كه ميركاظمي مي گوید؛ نشان دهنده 
بروز خطا در سياستگذاري بودجه اي دولت است. به این معنا كه وقتي دولت 
با كسري بودجه شدیدی مواجه است و خرجش با دخلش نمي خواند، در  یك 
چرخه معيوب به استقراض از بانك مركزي اقدام مي كند؛ در ادامه با روشن  
شدن موتور چاپ پول، نرخ تورم باال مي رود و طی آن، افزایش حقوق ها نتيجه 
معکوس مي دهد. اصالح این سياســت ناصحيح در شرایطي كه دهك هاي 
متوســط و فقير جامعه در نتيجه تورم باالي 50درصد،  ماه به  ماه فقيرتر و 
ضعيف تر مي شوند، سخت و البته براي دولت پرهزینه و دردسرساز خواهد 
بود. در چنين وضعيتي، اصالح ســازوكار افزایش حقوق ها و دســتمزدها 
مي تواند به پاشنه آشيل سياســتگذاري هاي دولتمردان تبدیل شود. باید 
دید آیا ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصــاد مي توانند دخل و خرج 
سال آینده را به گونه اي تنظيم كنند كه نتيجه آن رضایت عمومي، به ویژه 
نزد حقوق بگيران دولت باشد. هرچند رئيس سازمان برنامه تأكيد كرده؛ با 
اصالح الگوي پرداخت حقوق ها و دستمزدها، تالش خواهد كرد تا در سال 
آینده، دستمزد آن دسته از حقوق بگيراني كه دریافتي كمتري دارند بيشتر از 
كاركنان حقوق بگيري باشد كه دریافتي باالیي دارند. اما نکته مهم اینجاست 
كه به تجربه دریافته ایم، حقوق بگيران دانه درشت و البته ذي نفوذ، راه هاي فرار 
و دور زدن سازوكارهاي مدنظر دولت را خوب بلدند و همواره راهي را در پيش 
مي گيرند تا دریافتي شان كم نشــود. در نتيجه ضرورت دارد تيم اقتصادي 
دولت بر تالش براي رســاندن نرخ تورم ســال آینده به محدوده 20درصد 
متمركز شود، زیرا وقتي نرخ تورم باال باشد، افزایش حقوق ها و اصالح الگوي 
پرداخت اثربخش نخواهد بود و هر ميزان افزایش حقوق تورم ساز باشد، در 
نهایت باعث تضعيف قدرت خرید كل شهروندان مي شود. از این جهت باید 
یادآور شد؛ دولت فقط مسئول حمایت از كاركنان و حقوق بگيران خود نيست؛ 
بلکه وقتي نرخ تورم صعودي مي شود، تمام خانوارهاي ایراني زیان مي بينند 
و تورم به مثابه مالياتي ناخواسته عمل مي كند كه نتيجه آن خالي تر شدن 
سفره خانوارها خواهد بود. آیا مسعود ميركاظمي قدرت و توان كافي را براي 
كم كردن از هزینه هاي دولت و ایجاد یك سازوكار عادالنه و ضدتورمي در 
تعيين ميزان حقوق ها دارد؟ راهي ســختي پيش روي او قرار دارد. سازمان 
برنامه بدون هماهنگي تيم اقتصادي دولت، به تنهایي نخواهد توانست معماي 

نرخ تورم و افزایش حقوق ها را حل كند.

پيچيدگي و هزینه فراینــد بازآفریني 
بافت هاي فرســوده و ناكارآمد شهري 
ده ها ســال اســت كه همه برنامه هاي 
تدوین شده براي این حوزه را ناكام یا عقيم كرده است. 
اما به نظر مي رسد با جانمایي پروژه هاي قانون جهش 
توليد مسکن در مناطق هدف بازآفریني، مي توان توليد 
مسکن و بازآفریني شــهري را در یك مسير پيش برد 
تا هم خطر و آفت بافت هاي آسيب پذیر شهري مرتفع 
شود و هم مسکن احداث شــده در متن شهر به حل 

واقعي مشکل مسکن و كارآمدسازي بازار كمك كند.
به گزارش همشهري، در ســه دهه اخير، همواره در 
برنامه هاي توسعه نگاه ویژه اي به بازآفریني شهري و 
اصالح بافت هاي ناكارآمد شهري وجود داشته و هر بار 
برآورد سياستگذاران این بوده كه مشکالت بافت هاي 
فرســوده در یك چشــم انداز پنج تا ده ساله برطرف 
مي شود اما در عمل، به دالیل مختلف نظير بار مالي 
اصالح بافت ها، اختالف نظــر ذینفعان، تضاد دیدگاه 
متوليان و... هيچ گاه اهداف قانونگذار و سياســتگذار 
محقق نشده اســت. حاال در شــرایطي كه دولت به 
پشتوانه قانون مجلس، براي ساخت 4ميليون مسکن 
جدید در 4سال برنامه ریزي مي كند، شهردار تهران 
پيشنهاد مي كند براي ساخت وساز مسکن در تهران 
به ظرفيت 4 هزار و 560هکتار بافت فرسوده و 12هزار 
هکتار بافت ناپایدار در پایتخت براي احداث مسکن 

متناسب با نياز متقاضيان و شهر نگاه ویژه اي شود.

نقشه بافت هاي فرسوده
براساس آخرین برآوردهاي وزارت راه و شهرسازي، 
2هزار و 700محله در 543شهر در فهرست بافت هاي 
فرسوده و ناكارآمد شهري قرار دارند و این مناطق با 
مساحت 141هزار هکتاري، 18درصد از كل مساحت 
شــهري را دربرمي گيرند. طبق آمارهاي رســمي، 
هم اكنون 19ميليون نفر معادل 30درصد جمعيت 
شهرنشين ایران در بافت هاي فرسوده شهري زندگي 
مي كنند. اهميت اصالح بافت ها به قدري اســت كه 
همواره سياستگذاران و برنامه نویسان در برنامه هاي 
كالن كشــور، توجه به این بافت ها را نيز گنجانده اند 
اما این مشکل باوجود تأكيد چندین برنامه پنج ساله 
توســعه، هيچ گاه برطرف نشده اســت. در شهریور   
1393 و به دنبال تکليف برنامه پنجم توســعه براي 
بازآفریني بافت هاي فرســوده، هيأت وزیران دولت 
یازدهم سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و 
توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري را 

تصویب كرد. توجه به توسعه دروني و توانمندسازي 
بافت هاي هدف از نقاط قوت این ســند محســوب 
مي شــد و با رفع ایرادات طرح هاي قبلي مانند طرح 
كليد به كليد كه صرفاً بر ساخت وساز تمركز داشت، 
تالش مي كرد ســاختاري براي ارتقاي سطح زندگي 
و امکانات محالت به اندازه ميانگين شــهرهاي مادر 
فراهم آورد. البته این سند ملي راهبردي نيز به دالیل 
مختلف اجرا نشــد تا ســال 1396 كه شركت مادر 
تخصصي عمران و بهسازي شــهري به نمایندگي از 
وزارت راه و شهرســازي، مأمور شد براساس تکاليف 
برنامه ششم توســعه، تدوین ســند ملي بازآفریني 
پایدار شهري در افق 1400 را عهده دار شود و نسخه 
اجرایي و نقشه عملياتي بازآفریني بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد شــهري را به تفکيك نحوه تأمين منابع 
مالي و وظایف و تکاليف دستگاه هاي مختلف تدوین 
كند. اهميت اجراي این ســند ملي به قدري بود كه 
با تغيير اساســنامه شــركت مادر تخصصي عمران 
و بهسازي شــهري، نام این شــركت نيز به »شركت 
بازآفریني شهري ایران« تغيير كرد. در برنامه ششم 
توسعه مقرر شــده است نســبت به احيا، بهسازي، 
نوسازي، مقاوم سازي و بازآفریني هزار و 350 محله 
از بافت هاي ناكارآمد مياني، تاریخي و سکونتگاه هاي 
غيررسمي كشور اقدام شــود تا در دوره پنج ساله تا 
پایان برنامه ششم، نيمي از كل بافت هاي فرسوده و 
ناكارآمد شهري اصالح شوند؛ اما باوجوداین تکليف 
قانوني و باوجود تدوین ســند مترقي و كارشناسي 
بازآفریني شــهري نيز باوجود همــه نقاط قوتي كه 
براي ارتقاي سطح شهرسازي و زندگي در بافت هاي 
هدف داشت، در گيرودار تغيير سياست هاي مسکني 
دولت دوازدهم و تمركز بر ساخت مسکن ملي، از اجرا 
باز ماند و عماًل در رسيد سند ملي بازآفریني شهري 
)یعني امسال( بخش عمده بافت هاي مسئله دار بدون 

تغيير باقي ماند.

وضعيت تهران در نقشه فرسودگي
در شــهر تهران 12 هــزار هکتار بافــت ناپایدار و 4 
هــزار و 560 هکتار بافت فرســوده وجــود دارد كه 
ازنظر مســاحت 11.7درصد كل بافت هاي فرسوده، 
ناكارآمد و حاشيه  شهري كشــور را شامل مي شود. 
شــهردار تهران معتقد اســت: این بافت ها ظرفيت 
بسيار خوبي براي ساخت مسکن در قالب طرح جهش 
توليد و تأمين مسکن اســت. علي رضا زاكاني درباره 
سهم شهرداري تهران در ساخت ساالنه یك ميليون 
واحد مسکوني براساس قانون جهش توليد مسکن، 
مي گوید: تهران با توجه به امکاناتش، ظرفيت بسيار 
خوبي براي ســاخت واحدهاي مســکوني در قالب 
قانون جهش توليــد مســکن دارد و 12هزار هکتار 
بافت ناپایدار پایتخت مي تواند براساس قانون جهش 
توليد مسکن براي ساخت واحدهاي مسکوني مورد 
استفاده قرار بگيرد. به عقيده او، با این كار از یك سو 
شهر تهران از وجود بافت ناپایدار خالص مي شود و از 
طرفي با توليد مسکن در متن شهر، گام بسيار بزرگي 
در مسير رونق بازار و كاهش قيمت مسکن برداشته 
خواهد شــد. زاكاني اميدوار است: با حمایت دولت و 
مجلس براي نوسازي بافت شهري با الگوي و معماري 
ایراني - اســالمي گام هاي مؤثري در تهران برداشته 
شود و راه براي ساخت انبوه مسکن استيجاري براي 
تنظيم بازار و كمك به خانوارهاي كم درآمد و محروم 
نيز هموار شود. آنگونه كه شــهردار تهران مي گوید: 
در جلســه با كميســيون عمران مجلس مقرر شده 
چهارچوب هاي طرح ساخت واحدهاي مسکوني در 
تهران مشخص و به این كميسيون ارائه شود و از سوي 
دیگر با وزیر راه هم جلسه اي برگزار خواهد شد تا سهم 
شهر تهران از یك ميليون واحد مسکوني قانون جهش 
توليد مسکن مشخص شود؛ بر این اساس، استفاده از 
ظرفيت قانون جهش توليد مسکن براي حل معضل 
بافت هاي فرســوده و ناكارآمد پایتخت و ساماندهي 
بازار مسکن شهر تهران بيش از هر چيز به مساعدت 
و همراهي متولي اجراي ایــن قانون یعني وزیر راه و 

شهرسازي بستگي دارد.

بايدها و نبايدهاي بازآفريني
 سند ملي بازآفریني شهري در دولت هاي یازدهم و 
دوازدهم با هدف پاســخ به چالش كيفيت زندگي و 
زیست پذیري شهرها تدوین شد و با رویکرد هدایت 
روند رشد و توسعه شــهرها در جهت پاسخگویي به 
چالش هاي برآمده از تغييرات و نيازهاي نسل جدید 

تالش مي كرد ضمن حل مشکالت شهري، زمينه را 
براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت و بهبود پایدار 
كالبدي، اقتصادي، اجتماعــي و محيطي بافت هاي 
فرســوده ایجاد كند؛ اما همزماني اجراي این سند با 
دوره جدید تنش اقتصادي و آشــفتگي بازار مسکن 
و به خصوص تالش دولت دوازدهم براي اجراي پروژه 
یادگاري مســکن ملي در مقابل مســکن مهر، عماًل 
پرونده بازآفریني شــهري را به بایگاني فرستاد. حاال 
دوباره در چرخش سياســت هاي مسکني، فرصتي 
فراهم آمده كه با استفاده از مشوق هاي قانوني جهش 
مسکن و تسهيالت بانکي اختصاص یافته به پروژه هاي 
این قانون، مي توان آرزوي چند ده ساله سياستگذاران 
براي اصالح بافت هاي فرســوده و ناكارآمد شــهري 
را محقق كرد؛ اما بخش مهم تر ماجرا این اســت كه 
حتي درصورت نظر مســاعد  متوليان قانون جهش 
توليد، بایــد ارتقاي ســطح زندگــي در بافت هاي 
فرســوده هدف اصلي باشــد و صرفاً به ساخت انبوه 
واحدهاي مســکوني در محالت هدف بسنده نشود. 
در حقيقت یکي از دالیلي كه باعث شــده ذینفعان 

صنعت ســاختمان و بســازبفروش ها از ســند ملي 
بازآفریني شهري اســتقبال نکنند و دولت دوازدهم 
را وادار كنند براي كارنامه ســازي  در حوزه مسکن، 
بر ساخت 530هزار واحد مسکوني در حومه شهرها 
و شهرهاي جدید تمركز كند، این بود كه در سند ملي 
بازآفریني اجازه داده نمي شــد با تخریب بافت هاي 
فرسوده، كل مســاحت به تراكم مسکوني اختصاص 
و تعداد واحدهاي احداث شده در آن تا دو برابر قبل 
افزایش پيدا كنــد بلکه باید بخــش قابل توجهي از 
آن صرف تأمين زیرســاخت هاي عمومي، فرهنگي 
و اجتماعي مناطق مي شــد تا محله فرسوده بعد از 
بازآفریني، حداقل به اندازه ميانگين شهر مادر داراي 
امکانات زندگي و رفاهي باشــد. این در حالي بود كه 
در شــيوه هاي قبلي اصالح بافت هاي فرسوده نظير 
طرح كليد به كليد، عمدتاً بر تغيير بناها تمركز شده 
بود و سود ساخت وساز و متوليان امر نيز در باال بردن 
تراكم مسکوني و تجاري بافت ها مستتر بود و همين 
مسئله مانع ارتقاي سطح زندگي و بازآفریني واقعي 

محالت مي شد. 

بازآفريني بافت فرسوده با مسكن دولتي
همشهري، پيشنهاد اصالحي شهردار تهران را براي اجراي قانون جهش توليد مسکن بررسي مي كند

3/5 ســال پس از آغاز موج بحــران ارزي كه به 
صعود نــرخ دالر از محــدوده 3هــزار تومان به 
مرز 30هزار تومان منجر شــد، ولي اهلل ســيف، 
رئيس كل اســبق بانك مركزي و چند مقام دیگر این نهاد، به 
اتهام برهم زدن نظــم و آرامش بازار ارز و زمينه ســازي  براي 
خرید و فروش غيرقانوني ارز و همچنين اهمال و سوء مدیریت، 
به تحمل حبس  هــاي طوالني مدت تعزیري محکوم شــدند. 
به گزارش همشــهري، در پي صدور حکم قطعي محکوميت 
رئيس كل اســبق بانك مركزي و برخي دیگــر از مدیران این 
نهاد، حاال پرسش این است كه آیا با توجه به این احکام، دولت 
سيزدهم به ارزپاشــي در بازار با هدف پایين نگاه داشتن نرخ 
و توزیع رانت گســترده ارزي، ناشــي از اعمال سياست دالر 

4200توماني پایان مي دهد؟ 

آنچه گذشت
در اسفند سال 96، یعني 5 ماه 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 نه تنها 
مانع رشد قيمت ارز نشد، بلکه بحران را تشدید كرد. در ادامه 
و یك  ماه بعد یعني در هفته سوم فروردین سال 1397، دولت 
وقت نرخ ارز را تثبيت و قيمت هر دالر آمریکا را 4200تومان 
اعالم كــرد؛ نرخي كه در ميــان اهالي كوچه و بــازار به دالر 
جهانگيري مشهور شد. این آغاز یك دوره بحران ارزي در 3سال 
پایاني دهه 90 بود. پس از آنکه هر دو سياست ارزي دولت یعني 
ارزپاشــي و توزیع دالر 4200توماني شکست خورد، در تاریخ 
ســوم مرداد 1397با تغيير ســکاندار بانك مركزي، سياست 
ارزپاشي متوقف شد، اما از همان زمان منتقدان سياست تزریق 
ارز محاكمه مقامات ارشد دولتي و البته رئيس كل و معاون ارزي 

بانك مركزي را خواستار شدند.

تاريخچه مداخله در بازار ارز
مداخله، یك رویه رایج براي كنترل بازار ارز در بانك مركزي 
بوده است. براساس آمارهاي رسمي در دوره 16ساله 1381 
تــا 1396، 5 رئيس كل وقت بانك مركزي، شــامل مرحوم 
نوربخش )در سال پایاني مســئوليتش(، ابراهيم شيباني، 
طهماســب مظاهــري، محمــود بهمني و ولي اهلل ســيف 
درمجموع 598ميليــارد و 373ميليون دالر ارز فروخته اند 
كه 284ميليارد و 714ميليــون دالر آن به مداخله در بازار 
تخصيص یافته است. در این دوره، محمود بهمني با فروش 
160ميليــارد و 456ميليون دالر بيشــترین مداخله را در 
بازار داشــته و پس از او، ابراهيم شــيباني بــا 57ميليارد و 
717ميليون دالر، ولي اهلل سيف با 35ميليارد و 300ميليون 
دالر، طهماسب مظاهري با 30ميليارد و 460ميليون دالر و 
مرحوم محسن نوربخش با 781ميليون دالر، رتبه هاي دوم 
تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. این گزارش مي افزاید: 
در دوره عبدالناصر همتــي 1399-1397، كمترین ميزان 
دخالت در بازار ارز صورت گرفته، به طــوري كه این ميزان 
حتي منفي هم شده است؛ یعني به جذب ارز از بازار پرداخته 

شده است.

ابهام هايي كه باقي است
هرچند با اعالم حکم قطعي محکوميت برخي مدیران ارشــد 
بانك مركزي پرونده در محاكم قضایي بســته شده اما به نظر 
مي رسد هنوز جعبه سياه بحران ارزي 3سال گذشته باز نشده 
 و ابهام هاي زیادي در ارتباط با این پرونده وجود دارد؛ چنان كه 
مشخص نيست كه آیا افراد دیگري در دولت حسن روحاني قرار 

است مورد محاكمه قرار گيرند یا نه؟ 
از فروردین سال 97، همزمان با نوسان شدید نرخ ارز، اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در یك برنامه تلویزیوني 
اعالم كرد: دولت نرخ هر دالر آمریــکا را 4200تومان تعيين 
كرده است؛ سياستي كه مشــخص نشد در نهایت چه شخص 
یا اشخاصي مسئوليت نهایي را در تدوین آن داشته اند. ولي اهلل 
سيف، رئيس كل وقت بانك مركزي، بعدها در گفت وگویي اعالم 
كرد: سياست دالر 4200توماني، تصميم بانك مركزي نبود، 
این بانك تنها مجري این سياست بوده است. فساد احتمالي در 
اجراي سياست دالر 4200توماني از همان زمان با انتقادهاي 
زیادي مواجه شده، حتي گفته مي شــود برخي افرادي كه به 
دریافت ارز بر مبناي دالر دولتي اقدام كرده بودند، از این مزیت 
سوءاستفاده كرده و به تعهدات خود عمل نکردند. 4 ماه از اجراي 
این سياست ارزي، ولي اهلل سيف، رئيس كل بانك مركزي استعفا 

كرد و جاي خود را به عبدالناصر همتي داد. پس از آن حســن 
روحاني، رئيس جمهور وقت، به ولي اهلل سيف حکم مشاوره داد 
و از آن زمان خبرهایي مبني بر احضار و محاكمه ولي اهلل سيف 
منتشر شده ولي   دادگاه او علني برگزار نشد تا اینکه روز گذشته 
سخنگوي قوه قضایيه از محکوم شــدن رئيس كل اسبق بانك 

مركزي و تعدادي از مدیران این نهاد خبر داد.

روايت قوه قضاييه از ماجرا
مركز رسانه اي قوه قضایيه در روایت خود از دالیل صدور حکم 
اخير عليه مدیران اســبق بانك مركزي اعالم كرده؛ از اواسط 
سال 96 كه نشــانه هاي نوسان بازار ارز مشــخص  شد، احمد 
عراقچي، معاون ارزي وقت بانك مركزي كه تازه به این سمت 
منصوب شــده بود، با هماهنگي رئيس بانك مركزي تصميم 
مي گيرند براي مدیریت بازار، مقادیري ارز را به صورت محرمانه 
و غيررسمي به بازار قاچاق وارد كنند تا بتواند قيمت ها را كنترل 
كنند. در این شرایط ميثم خدایي، مشاور دفتر رئيس جمهوري 
وقت، فردي به نام ســاالر آقاخاني را كه یك جوان متولد 70 و 
بي تجربه در این زمينه اســت، به عراقچــي معرفي مي كند  تا 
مسئوليت فروش ارز را در بازار غيررسمي  بر عهده بگيرد. ساالر 
آقاخاني در همکاري با بانك مركزي مشــغول انجام معامالت 
فردایي در بازار غيررســمي ارز مي شود. بعد ها معلوم مي شود 
خدایي براي معرفي آقاخاني به بانك مركزي رشــوه اي كالن 

گرفته بوده است.
طبق اعالم دســتگاه قضایي، آقاخاني در ابتــدا براي ورود به 
این كار، 20 ميليون درهم در حســاب بانك مركزي به عنوان 
سپرده و تضمين قرار مي دهد كه بعد از 2 هفته این سپرده هم 
با دستور عراقچي بازگردانده مي  شود و او در فرایندي غيرشفاف 
و غيرقانوني كه البته با اطالع ســيف، رئيس كل بانك مركزي 
بوده، در هر مرحله بين 5 تا 8 ميليــون دالر از منابع ارزي، به 
آقاخاني داده مي شــده و این روند مجموعا تا 28 مرحله ادامه 

پيدا مي كند.
براســاس این گزارش، تصميم غلط بانك مركــزي نه تنها به 
كنترل قيمت ارز هيچ كمکي نمي كند بلکه باعث قاچاق ارز به 
خارج و هدر رفتن 160 ميليون دالر و 20 ميليون یورو از منابع 
ارزي مي شود. طبق این گزارش، آقاخاني ارز دریافتي از بانك 
مركزي را به جاي توزیع در ميان 600 صرافي رســمي تنها به 
15 صرافي تخصيص مي داده و بخش قابل توجهي از آن را نيز 
به جيب دالالن و قاچاقچيان مي ریخته است. مركز رسانه اي 
قوه قضایيه توضيح مي دهد: آقا خاني در 28 مرحله ارز از بانك 
مركزي دریافت كرده اما فقط در 6 مرحله عوامل نظارتي حضور 
داشته اند و تمام فرایند از قيمت گذاري، تحویل، فروش و تسویه 
ارز دولتي با بانك مركزي بر عهده خودش بوده اســت كه این 
جزو خطاهاي مهم سيف و مدیران وقت بانك مركزي در این 

پرونده است.
در ادامه تأكيد شده؛ حتي بعد از دســتگيري آقاخاني، بانك 
مركزي در نامه اي رســمي به مراجع قضایــي خواهان آزادي 
او مي شــود. در آن نامه به مراجع قضایي اطالعات غلط داده 
مي شــود و بانك مركــزي تــالش مي كند مســير پرونده را 
 تغيير دهد كــه تنظيم كننده آن نامه جــزو محکومان همين

پرونده است.

در گفت وگوي همشهري با عضو كميسيون صنایع و معادن مجلس اعالم شد

رايزني براي رفع ابهام طرح واردات خودرو 
وزیر صنعت طرفدار به تعویق افتادن طرح واردات خودرو براي فراهم شدن بسترهاي اجراي این طرح است

طــرح واردات خودرو با 
ايرادات شوراي نگهبان 
براي چندمين بار 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 

ســازندگان قطعات و مجموعه هاي 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 مي كنند. با 
روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد 

روند بررسي و سرانجام طرح واردات خودرو گفت وگو كرده ايم.

آخرين وضعيت اصــاح طرح 
واردات خودرو در كميسيون صنايع و معادن 

چيست؟
شــوراي نگهبان ایرادهایي جزئــي را به ماده4 
طرح واردات خودرو گرفــت و این طرح را براي 
رفع ابهام به مجلــس بازگرداند. مقرر شــد تا 
این طرح در كميسيون بررســي و با رفع ابهام 
به صحن علني مجلس ارائه شــود، اما به دليل 
تعطيلي مجلس در ایام ماه صفر هنوز این طرح 
در كميسيون مذكور بررسي نشده است. درنظر 
اســت احتماال  روز سه شــنبه هفته جاري در 
نشســتي با حضور وزیر صنعت، ایــن ابهام ها 
بررسي و رفع شود. 2پيشنهاد براي رفع ابهامات 
شــوراي نگهبان به این طرح در زمينه شــفاف 
شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت 
صمت در مورد واردات مطرح اســت كه پس از 

این نشست نهایي و اعالم خواهد شد.
علت حضــور وزيــر صنعت در 
نشست كميسيون صنايع براي بررسي اين 

طرح چيست؟
با توجه به رویکردهایي كه وزیر جدید صنعت در 
مورد ساماندهي توليد و بازار خودرو دارد، مقرر 
شــد تا برنامه هاي این وزارتخانه با طرح مذكور 
مطابقت داده شود. پيش از این نيز مقرر شده بود 
وزیرصنعت در جلسه كميسيون صنایع براي رفع 
این ابهامات حضور داشته باشد كه به دليل جلسه 
هيأت دولت این كار به هفته جاري موكول شد و 
احتماال روز یکشنبه یا سه شنبه هفته جاري این 

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 وزیر صمت بــا اصل مــاده واردات خودرو 
مخالفت ضمني كرده بود. او معتقد اســت باید 
فعال به ایــن وزارتخانه بــراي تصميم گيري در 
مورد واردات خودرو مهلت داده شــود. اگرچه 
به صراحت اعالم نکــرده كه مخالــف واردات 
خودروست، اما تأكيد مي كند بهتر است مجلس 

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 تصویب نهایي این 
طرح وظيفه اي ندارد. مجلس مي تواند در مورد 
چگونگي تبادالت یا منشــا تاميــن ارز واردات 
خودرو از بانك مركزي نظرخواهي كند، اما این 
نهاد نمي تواند براي مجلس در مورد تصویب یا 

عدم تصویب این طرح تعيين تکليف 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 ابهام هایي را در مورد منشأ تامين 
ارز واردات خودرو مطرح كرده، اما ایرادي به این 
بخش از طرح نگرفته اســت. درواقع این شورا 
خواســتار ارائه جزئيات بيشــتر و شفاف سازي  
در مورد منشــأ تامين بدون انتقال ارز واردات 
خودرو و مشخص شدن شاخص هاي آن شده، 

اما ایرادي در این زمينه نگرفته است.
اما گفته مي شــود بانك مركزي 
حتي با واردات خودرو از طريق ارز حاصل از 
صادرات مخالفت كرده است. آيا اين موضوع 

صحت دارد؟
بله. بانك مركزي دیدگاه هــاي خود را در مورد 
منشأ و چگونگي تامين ارز واردات خودرو اعالم 
كرده، اما در نهایت اولویت هاي ارزي و چگونگي 
تخصيص آن براســاس مصوبات مجلس تعيين 

مي شود، دولت نيز تابع مصوبات مجلس است.
يكي ديگر از ابهامات شــوراي 
نگهبان در مورد وظايف محول شده به وزارت 
صنعت براي تدوين آيين نامه واردات خودرو 
بوده. آيا قرار اســت ضوابط قبلي واردات 

خودرو تغيير كند؟
این موضوع نيز یکي از ابهام هاي شوراي نگهبان 
است. شــوراي نگهبان خواســتار شفاف سازي  
مصوبه مجلس در این زمينه شــده؛ یعني باید 

مشخص شود آیا منظور تدوین آیين نامه واردات 
خودرو بوده اســت؟ وقتي مجلــس قانوني را 
مي نویســد، شــوراي نگهبان در مورد ابهامات 
این قانون از مجلس توضيح مي خواهد و چنين 
رفت و برگشت هایي 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 آيين نامه و مصوبات 

قبلي صورت خواهد گرفت؟
نه. مبناي واردات خودرو در طرح جدید مجلس 
نيز همان ضوابط قبلي است. مجلس اعالم كرده 
قواعد و ضوابطــي كه در طــرح مذكور تدوین 
شده الزم االجراســت، اما وزارت صمت اختيار 
دارد تا سایر ضوابط و دستورالعمل هاي واردات 
خودرو مانند تعرفه واردات، حجم موتور و قيمت 
خودروهاي وارداتي را تعييــن كند. مجلس به 
موضوعاتي مانند تعرفــه واردات و حجم موتور 
اشاره نکرده؛ اگرچه ممکن است وزارت صمت 
با توجه به تغيير دولــت بخواهد تغييراتي را در 
ضوابط قبلي واردات خودرو صورت بدهد كه این 

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 نماینــدگان مجلس جاي 
سؤال داشت؛ زیرا طبق قانون اساسي در مرحله 
تصویب نهایي مصوبات مجلس، فقط شــوراي 
نگهبان وظيفه قانوني دارد. در این زمينه رئيس 
مجلس مکاتبه اي با مجمع تشخيص مصلحت 
نظام داشــته  و پرســيده  دليل اقدام مجمع در 
این حد چيست؟ البته هنوز پاسخ این مکاتبه با 
مجمع به دست نمایندگان نرسيده است. اگرچه 
مجمع مي تواند در بررسي یك طرح به شوراي 
نگهبان نظر مشــورتي بدهد، اما مرجع اصلي 
تصویب یا رد یك مصوبه مجلس تنها شــورای 

نگهبان است

 جزئيات محكوميت
مديران اسبق بانک مركزی

رئيس كل اسبق بانك مركزي و چند مقام دیگر این نهاد، به اتهام برهم زدن نظم 
بازار ارز و زمينه سازي  براي خرید و فروش غيرقانوني ارز و همچنين اهمال و 

سوء مدیریت، به تحمل حبس هاي طوالني مدت تعزیري محکوم شدند

   جزئيات احكام محكوميت مديران اسبق بانك مركزي
 ســخنگوي قوه قضاييه با اشــاره به جزئيات حكم دستگاه قضا در 
محكوميت مديران اســبق بانك مركزي، گفت: ولي اهلل سيف، رئيس 
اسبق بانك مركزي در فاصله سال هاي شهريور 92 تا مرداد 97 به تحمل 
10سال حبس و ســيداحمد عراقچي ، معاون وقت ارزي بانك مركزي 
به 8سال حبس تعزيري محكوم شده اند. به گفته ذبيح اهلل خداييان، 
متهم رديف اول، ولي اهلل ســيف، رئيس وقت بانك مركزي متهم به 
برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزي كشور و زمينه سازي  براي خريد و 
فروش غيرقانوني ارز به ميزان 1۵9 ميليون و 800 هزار دالر و 20 ميليون 
و ۵00 هزار يورو و همچنين اهمال و سوء مديريت در دوران مسئوليت 
خود، به تحمل 10 سال حبس تعزيري محكوم شده است. او افزود: متهم 
رديف دوم، سيداحمد عراقچي، معاون وقت ارزي بانك مركزي نيز با 
همين اتهامات به تحمل 8سال حبس تعزيري محكوم شده است. اين 
مقام مسئول در دستگاه قضا همچنين اعام كرد كه متهم رديف سوم، 
ساالر آقاخاني متهم به خريد و فروش غيرقانوني ارز و همچنين پرداخت 
رشوه به ميثم خدايي، كارمند نهاد رياست جمهوري وقت و سيدرسول 
سجاد مدير وقت بين الملل معاونت ارزي بانك مركزي، به تحمل 1۳ سال 
حبس محكوم شده اســت. خداييان افزود: سيدرسول سجاد، مدير 
وقت بين الملل 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 7 ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي 
معادل قيمت اقام دريافتي و انفصــال دائم از خدمات دولتي محكوم 
شده است. اين گزارش مي افزايد: اين پرونده در مجموع 10 متهم داشته 
كه در ميان آنها برخي ديگر از مديران بانك مركزي نيز وجود دارند كه 
به حبس محكوم شده اند، ضمن آنكه برخي از اين متهمان، پرونده هاي 
ديگري هم دارند كه در حال رسيدگي در مراجع قضايي است. سخنگوي 
دستگاه قضا تأكيدكرد: احكام صادر شده براي اين محكومان قطعي 
و الزم االجرا ست و پرونده ديگري مربوط به قاچاق عمده ارز و توزيع 
غيرقانوني سكه و مقادير زيادي طا مربوط به مقطع زماني ديگري غير از 
مقطع زماني پرونده مورد اشاره، با كيفرخواست به دادگاه ويژه رسيدگي 

به جرايم اقتصادي ارسال شده است.
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به گفته رئیس سازمان بورس 
آخریــن راهبــرد مدیریت 
جدید، بازمهندسي نسل نوین 
زیرساخت هاي فني با هدف 
افزایش امنیــت، پایداري و 
سهولت دسترسي خواهد بود

بــورس تهــران بــه  بورس
تغییرات مدیریتي در 
بازارســرمایه واكنش 
مثبت نشان داد. دیروز، شنبه، شاخص 
بورس تهران پــس از هفته ها نزول با 
رشدي پرقدرت 3درصد افزایش یافت. 
همگام با این رویداد جواد عشــقي، 
رئیس سازمان بورس، 7راهبرد اصلي 
بازار ســرمایه را در دوره جدید اعالم 

كرد.
به گزارش همشهري، به دنبال تغییر 
رئیس سازمان بورس، بعد از هفته ها 
نزول، دیروز ورق برگشــت و شاخص 
كل بورس تهــران با 40هــزار واحد 
افزایش معادل 2.9درصد رشد كرد. 
این یکي از پرقدرت ترین رشــد هاي 
بورس از ابتداي امسال تاكنون بود كه 
موجب شد شاخص كل بورس تهران 
بار دیگر به كانال یك میلیون و400هزار 
واحد باز گــردد. تغییر روند معامالت 
در دادوســتدهاي دیروز بــه تزریق 
350میلیاردتومــان نقدینگــي تازه 
ســهامداران حقیقي به بازار ســهام 

منجر شد.
پیش تر و از هفته نخست شهریورماه 
نماگرهاي بــورس وارد موجي نزولي 
شده بودند، این روند نزولي هفته قبل 
سرعت بیشــتري گرفت به نحوي كه 
ســهامداران حقیقي روزانــه به طور 
میانگین 750میلیارد تومان نقدینگي 

از بازار خارج كردند.
طبق آمار هــاي موجود در طول چند 

هفته گذشــته شــاخص كل بورس 
تهــران 12درصد نزول كــرده بود با 
وجود این به دنبال انتصاب جواد عشقي 
به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اعــالم راهبرد هاي هفت گانه 
او، شــاخص كل بورس تهران به این 
تحول واكنش مثبت نشــان داد و با 

رشد مواجه شد.

راهبرد هاي جديد بازار سرمايه
رئیس جدید ســازمان بورس دیروز 
همزمان با نخســتین روز فعالیتش 
اعالم كرد 7راهبرد جدید را به عنوان 
برنامه هاي اصلي خــود مدنظر قرار 
خواهد داد كه نخستین راهبرد، توجه 
به مکانیسم هاي مدرن براي افزایش 
نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. 
جواد عشــقي با بیــان اینکه دومین 
راهبرد، توســعه ابزارهاي نظارتي به 
شکل پیشگیرانه و متناسب با توسعه 
بازار خواهد بــود، توضیح داد: راهبرد 
سوم، اصالح قوانین و مقررات به سمت 
افزایش عدالــت و پاســخگویي در 

كل بازار اســت، تقویت اكوسیستم 
تامین مالي در سطح متوسط و خرد 
از طریق ابزارهــاي نوین هم به عنوان 
چهارمین راهبرد دنبال خواهد شــد. 
عشــقي تأكیدكرد: تسهیل و توسعه 
زیرســاخت هاي جــذب و مدیریت 
ســرمایه خارجــي در بــازار دركنار 
بازمهندسي سازوكار رسانه اي و نشر 
اطالعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، 
راهبردهاي پنجم و ششــم مورد نظر 
ســازمان بورس در دوره جدید است. 
به گفته رئیس سازمان بورس، آخرین 
راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسي 
نسل نوین زیرساخت هاي فني با هدف 
افزایش امنیت، پایداري و ســهولت 

دسترسي خواهد بود.
عشــقي در عین حال تأكید كرد: با 
توجه به شرایط موجود، پروژه بزرگ 
ســهام عدالت با توجه به گستردگي 
و پیچیدگي هــاي آن بــا بهره گیري 
از نسل نوین زیرســاخت هاي فني و 
تکنولوژي، در دستور كار جدي هیأت 

مدیره جدید خواهد بود.

اعتماد به بورس بازمي گردد
به دنبال اعالم برنامه ها و راهبردهاي 
رئیس جدید ســازمان بــورس یکي 
از كارشناســان پیشکســوت بــازار 
سرمایه این راهبرد ها را براي توسعه 
بورس كارآمد دانست و گفت: هیأت 
مدیره جدید سازمان بورس از سابقه 
فعالیت در اركان بازار سرمایه به ویژه 
بورس كاال برخوردار هستند. بنابراین 
مجموعه این خصوصیــات مي تواند 
بارقه هاي امید را براي بهبود شرایط 
بورس و بازگشــت اعتماد به این بازار 
فراهم كند. علیرضا عسگري ماراني، 
به هیــأت مدیــره و رئیــس جدید 
سازمان بورس پیشنهاد كرد: سازمان 
بورس مي تواند در تعامل با ســازمان 
خصوصي ســازي تعریف جدیدي از 
خصوصي سازي و واگذاري بنگاه هاي 
دولتي ارائه كند و با استفاده از ظرفیت 
بــازار ســرمایه، واگذاري ســهام به 
عموم مردم را به صورت نقد و نســیه 
و همچنین گسترش مالکیت عمومي 

پیگیري كند.

آمار ها نشان مي دهد از مرداد پارسال  بودجه
كه شاخص كل بورس تهران وارد یك 
دوره نزولي شده است، سرمایه گذاران 
103هزار میلیارد تومان نقدینگي از بازار سهام خارج 

كرده اند.
به گزارش همشهري، رشــد پرشتاب شاخص هاي 
بورس در ابتداي سال گذشته در بیستم مرداد ماه 
پارســال یکباره به روند نزولي تبدیــل و این روند 
نزولي به فرار گسترده سهامداران از بورس و خروج 
نقدینگي از بازار سهام منجر شــد. این روند نزولي 
با وجود یك دور رشــد در تابســتان امسال تا آخر 
هفته قبل ادامه داشــت و حتي هفته گذشته هم 
3هزار میلیارد تومان نقدینگي از بازار سهام خارج 
شد. اكنون كه یك سال از آغاز روند نزولي شاخص 
بورس مي گذرد آمار ها نشان مي دهد حجم خروج 
نقدینگي از بورس بیــش از ورود نقدینگي در دوره 

اوج شاخص ها بوده است.

ميزان خروج نقدينگي از بازار سهام
آمار ها نشان مي دهد سال گذشته همزمان با آغاز 
رشد شاخص هاي بورس كه مصادف بود با تبلیغات 
دولت قبل بــراي ورود صاحبان نقدینگي به بورس 
91هزار میلیارد تومان نقدینگي سهامداران حقیقي 
وارد بازار سرمایه شد. اتفاقا ورود این نقدینگي خود 
سرعت رشد شاخص هاي بورس را بیشتر كرد. ورود 
این میزان نقدینگي به بازار سهام در تاریخ فعالیت 
بورس بي ســابقه بود و موجب شــد ارزش روزانه 
معامالت در برخي روزها حتي به 35هزار میلیارد 

تومان برسد.
با این حال روند یادشده فقط 5 ماه ادامه داشت و از 
مرداد پارسال بازار شرایط عکس به  خود گرفت و به 
خروج گســترده نقدینگي از بازار سهام منجر شد؛ 
به طوري كه آمار هاي جدیــد از روند ورود و خروج 
نقدینگي از بازار سهام نشان مي دهد از مرداد پارسال 
تاكنون 103هزار میلیارد تومــان نقدینگي از بازار 
سهام خارج شده كه این خروج نقدینگي روند نزولي 
شاخص هاي بورس را تشدید كرده است. نقدینگي 
خارج شده از بازار سهام دست كم 12هزار میلیارد 
تومان بیشتر از نقدینگي وارد شده به بازار سهام در 
سال گذشته است. این موضوع به افت شدید قیمت 
سهام برخي شركت هاي بورس منجر شده؛ به طوري 

كه هم اكنون نســبت قیمت به درآمــد كل بازار با 
29مرتبه كاهش به 9مرتبه رسیده است.

پيش بيني آينده
خروج گسترده نقدینگي از بازار سهام ظرف یك سال 
گذشته، این پرسش را مطرح كرده است كه آیا این 
روند خروج نقدینگي از بازار سهام در ماه هاي آینده 
هم ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تحلیلگران معتقدند 
صرف نظر از مسائل سیاســي به دلیل رشد درآمد 
شركت هاي بورس این پتانسیل وجود دارد كه بار 
دیگر جریان ورود نقدینگي به بازار سهام افزایش یابد 

و به رشد شاخص هاي بورس منجر شود.
مهدي عباسلو، كارشناس بازار سرمایه در این باره 
به انتشــار گزارش هاي مالي شــركت هاي بورس 
اشاره مي كند و مي گوید: انتشار گزارش هاي جدید 
شركت هاي بورس به ورود دوباره سهامداران به بازار 
و تصمیم براي خرید سهام با ارزش منجر خواهد شد، 
اما باید در ابتدا جو بي اعتمادي از سر بازار برداشته 
شــود تا بتوانیم دوباره شــاهد ورود نقدینگي هاي 
كالن به این بازار باشیم. به گفته او با توجه به شرایط 
اقتصادي سایر بازارهاي سرمایه گذاري ازجمله طال، 

ارز و سکه جذابیت كمتري در مقابل بورس دارند.
پیمان حدادي، كارشــناس بازار سرمایه با اشاره به 
مولفه هاي بنیادي بازار مي گوید: با وجود  مولفه هاي 
بنیادیني همچون قیمــت ارز، قیمت هاي جهاني 
مواد پایه و میزان فروش شركت ها در 6 ماه گذشته 
انتظار مي رود جریان ورود نقدینگي به بازار سهام 
تقویت شود و شاخص ها رشد كنند. او تأكید مي كند: 
تجربه نشان داده در شرایطي كه بیشتر فعاالن بازار 
سرمایه از نظر قیمتي ناامید هستند، برخالف نگاه 
آنها، قیمت ها براي خرید بسیار جذاب است. به گفته 
او، هم اكنون قیمت ســهام بســیاري از شركت ها 
از ارزش واقعي خود پایین تر اســت؛ بنابراین بازار 
سهام فرصت هاي مناســبي براي خرید در اختیار 
سهامداران قرار داده است. نوید قدوسي، كارشناس 
بازار ســرمایه در این باره مي گوید: درصورت تغییر 
در قیمت دالر و افزایش آن، بورس و دیگر بازارهاي 
سرمایه گذاري با رشد همراه خواهند شد و جریان 
ورود نقدینگي تقویت مي شود. به گفته او در چنین 
شــرایطي بورس مي تواند بازده بیشتري نسبت به 

سایر بازار ها به سهامداران بدهد.

به دنبال تغییر رئیس سازمان بورس، دیروز شاخص كل بورس تهران با رشدي پرقدرت 3درصد صعود كرد

از مرداد پارسال تاكنون اتفاق افتاده است  خروج 103 هزار ميليارد تومانچراغ سبز بورس به تغييرات مديريتي
نقدينگي از بورس

قیمت حبوبات باز هم باال رفت
لوبيا قرمز در يک  قدمی50هزارتوماني شدن

بازار حبوبات كه در 6ماه ابتدایي امسال بر موج گرانی سوار  سوپرماركت
بود، مهرماه را هم با افزایش قیمت آغاز كرد 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 30درصدی نــرخ حبوبات در 3ماه 
تابستان، قیمت بیشــتر اقالم حبوبات در نرخنامه جدید سازمان میادین 
میوه وتره بار هم تغییر كرده و تا 11درصد افزایش نشــان می دهد. بر این 
اساس بیشترین افزایش نرخ مربوط به لوبیاقرمز كپسولی بوده كه قیمت 
بســته های 900گرمی آن از 44.400تومان به 49.500تومان رسیده تا 
قیمت هر كیلوگرم از این ماده غذایی پرمصرف و بــاارزش از مرز 50هزار 
تومان عبور كند. البته قیمت حبوبــات و به ویژه لوبیاقرمز و لوبیاچیتی در 
برخی خرده فروشی های سطح شهر مدت هاســت از 50هزار تومان فراتر 
رفته اما در میادین، بیشتر اقالم كاالیی با نرخ عمده فروشی عرضه می شود. 
لوبیاقرمز كپسولی در میادین از مردادماه امســال تاكنون 10هزار تومان 
گران شــده اســت. دال عدس هم همین میزان افزایش قیمت را در 3ماه 
گذشته تجربه كرده و از كیلویی 25.300تومان به 34.500تومان رسیده 
است. بســته بندی  های شــركتی این محصول هم به همین میزان گران 
شده اند. عدس ریز و لوبیا چشم بلبلی هم اقالمی هستند كه بین 2 تا 3هزار 
تومان گران شده اند. هر كیلو لوبیا چشم بلبلی در میادین 44هزار تومان و 
هر كیلو عدس 36هزار تومان به فروش می رسد. بر اساس آخرین نرخ نامه 
سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران، قیمت هر كیلو ماش نیز از 
29هزارتومان به 32هزار تومان رسید تا در میان حبوبات تنها لوبیا سفید 
قیمت زیر 30هزارتومانی داشته باشــد. براساس جدول نرخنامه میادین 
میوه وتره بار، قیمت برخی از اقالم ازجمله لوبیاچیتی، لیموعمانی، ســویا، 
گندم و جو تغییری نداشته و این اقالم در میادین بدون افزایش نسبت به 

شهریورماه عرضه می شوند. 

قیمت انواع حبوبات بسته بندی و فله در میادین)قیمت ها به تومان است(

نام محصول
قیمت هر کیلو فلهقیمت بسته بندی)۹۰۰ گرمی( 

مهرشهریورمردادمهرشهریورمرداد
42.۰۰۰44.4۰۰44.4۰۰42.۰۰۰45.۰۰۰45.۰۰۰لوبیاچیتی

36.3۰۰41.7۰۰45.5۰۰36.۰۰۰42.۰۰۰44.۰۰۰لوبیاچشم بلبلی
34.5۰۰35.4۰۰34.۹۰۰34.۰۰۰35.۰۰۰34.۰۰۰لوبیاقرمز قمی

26.4۰۰26.4۰۰2۹.2۰۰25.۰۰۰25.۰۰۰26.5۰۰لوبیاسفید
3۹.5۰۰44.4۰۰4۹.5۰۰3۹.5۰۰45.۰۰۰47.۰۰۰لوبیاقرمز کپسولی

3۰.۰۰۰33.6۰۰33.6۰۰2۹.۰۰۰33.۰۰۰33.۰۰۰نخود
42.6۰۰43.5۰۰43.5۰۰43.۰۰۰44.۰۰۰44.۰۰۰لپه ریز تبریز
31.8۰۰33.6۰۰37.6۰۰31.۰۰۰33.۰۰۰35.۰۰۰لپه درشت
2۹.1۰۰33.6۰۰37.6۰۰28.۰۰۰33.۰۰۰36.۰۰۰عدس ریز

2۹.6۰۰33.6۰۰37.6۰۰28.5۰۰33.۰۰۰36.۰۰۰عدس درشت
3۰.۰۰۰3۰.۰۰۰34.5۰۰2۹.۰۰۰2۹.۰۰۰32.۰۰۰ماش

26.7۰۰32.7۰۰36.۰۰۰25.3۰۰32.۰۰۰34.5۰۰دال عدس
28.2۰۰28.2۰۰3۰.6۰۰27.۰۰۰27.۰۰۰28.۰۰۰لپه باقال

۹1.۹۰۰۹1.۹۰۰۹1.۹۰۰۹5.۰۰۰۹5.۰۰۰۹5.۰۰۰لیموعمانی
31.6۰۰31.6۰۰34.1۰۰31.۰۰۰31.۰۰۰31.5۰۰ذرت خشک وارداتی

23.3۰۰23.3۰۰23.3۰۰23.۰۰۰23.۰۰۰23.۰۰۰سویا
13.8۰۰14.7۰۰14.7۰۰11.۰۰۰12.۰۰۰12.۰۰۰جو پرک
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سالمت هواشناسی

9شهر در وضعيت قرمز كرونايي
با اضافه شدن 3شهر در آذربایجان غربي و یك شهر در فارس، تعداد 

شهرهاي قرمز به 9مورد افزایش یافت

در هفته هاي گذشته آبي شدن پي درپي شــهرها و نزولي شدن آمار ابتال و 
بستري بيماران كرونايي، خيال ها را كمي راحت كرد. با نزديك شدن به آبان ماه 
اما اين روند متوقف شده و افزوده شدن 4شهر قرمز جديد به نقشه كروناي 
كشور احتمال بروز بحراني تازه را گوشزد مي كند. آن طور كه وزير بهداشت 
گفته بيمارستان ها براي موج ششم كرونا آماده باش هستند. تا پيش از شنبه 
24مهر 7شهر قرمز روي نقشه وجود داشت، اما با درآمدن مهاباد و  مريوان از 
وضعيت قرمز كرونا و افزوده شدن اشنويه، بوكان، پيرانشهر و استهبان، تعداد 

شهرهاي قرمز روي نقشه به 9 شهر رسيد.

آذربايجان غربي و شهرهاي قرمز جديد
آذربایجان غربي هنوز در وضعيت خروج از موج پنجم مانده اســت؛ از چند هفته قبل 
شهرهاي قرمز این اســتان مدام تغيير كرده، اما هيچ گاه كل اســتان بدون شهر قرمز 

نبوده است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اروميه درباره افزوده شدن 3شهر دیگر به شهرهاي 
قرمز آذربایجان غربي به همشهري مي گوید: اشنویه، بوكان و پيرانشهر 3شهري هستند 
كه به تازگي رنگ قرمز كرونایي به خود گرفته اند. در اشنویه موارد بيماري از 2هفته قبل 
صعودي شده بود؛ هرچند موارد فوتي تغيير شــاخصي نداشت. وي دليل اصلي تغيير 
وضعيت این شهر را پایين بودن شاخص استفاده از ماسك، آغاز فصل برداشت سيب و 

مراجعه كارگران فصلي به باغ هاي شهرستان و دورهمي ها دانست.
رســول انتظارمهدي با بيان اینکه بيش از هزار كارگر از سردشت، كرمانشاه، اردبيل و 
حتي مشــهد در منطقه حضور دارند، مي  افزاید: این كارگران به شکل گروهي اسکان 
داده مي شوند و از آنجا كه فصل برداشت حداقل تا نيمه آبان ادامه دارد، تعداد بيماران 
هم ممکن است افزایش یابد. وي با بيان اینکه مراسم گروهي، دورهمي ها و عروسي ها از 
عوامل دیگر افزایش تعداد بيماران جدید است، ادامه مي دهد: هم اكنون موارد بستري 

هم رو به فزوني است. در پيرانشهر با افزایش آمار فوت مواجه هستيم. 
مرز تمرچين هم از جمعه قبل بازگشایي شده، ولي به علت برگزاري انتخابات پارلماني 
عراق مرز تعطيل بود و از 3-2روز گذشته فعاليت آن آغاز شده كه فعاليت مرزي هم در 
افزایش بيماري در پيرانشهر مؤثر است. معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اروميه 
درباره بوكان هم مي گوید: روند بروز بيماري در این شهرستان در كل نزولي است، ولي 
در 2هفته قبل كمي افزایشي و سپس مجددا كاهشي بوده است. موارد فوت نيز كاهشي 

شده و ممکن است این شهر از وضعيت قرمز خارج شود.

استهبان قرمز
در ميانه نقشــه كرونا، قرمز شدن 
استهبان چشمگير است. یك شهر 
جدید در اســتاني مركزي قرمز 
شده است و این مي تواند بيش از 
پيش نزدیك بودن مــا را به موج 
ششم نشان دهد. معاون بهداشتي 
علوم پزشکي فارس به همشهري 

مي گوید: روند نزولي موج پنجم در استان پيش مي رفت كه از دیروز 24مهر استهبان به رنگ 
قرمز درآمد. قرمز شدن این شــهر 2دليل اصلي دارد؛ اول اینکه در استهبان تفرجگاه هاي 
زیادي وجود دارد كه افراد بسياري در روزهاي پایاني شــهریور و اوایل مهر به این مناطق 
مراجعه كردند. دیگر اینکه كارگران فصلي زیادي از شهرهاي دیگر استان و حتي استان هاي 
همجوار براي كار در باغ ها به استهبان مي آیند. این دو مورد موجب شده است انتقال بيماري 

در این شهر افزایش یافته و تعداد مبتالیان بيشتر شود.
عبدالرسول همتي با بيان اینکه در سایر نقاط استان وضعيت بهتر است و 6شهرستان فارس 
آبي هستند، مي افزاید: در شبانه روز گذشته 6بيمار كروناي قطعي جدید در استان شناسایي 

شده اند و درمجموع 66بيمار در بيمارستان این شهر بستري هستند.

افزايش آمار مرگ ومير
دگرگوني روند كرونا در اســتان ها فقط به افزایش شهرهاي قرمز محدود نيست، در بعضي 
استان ها با اینکه رنگ شهرها تغيير خاصي ندارد، اما آمار مرگ كرونایي افزایش نشان مي دهد. 
براساس آنچه پيمان نامدار، رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني قزوین اعالم كرده 
است در شبانه روز گذشته مرگ ومير كرونایي این استان 60درصد افزایش یافته است. به گفته 
او، در این مدت آمار بستري هاي كرونایي هم 1.7درصد بيشتر شده است. معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکي قزوین به همشهري مي گوید: آمارهاي اعالم شده به روز هستند. وقتي 
تعداد مرگ ومير ما در یك روز 5بوده و طي شبانه روز گذشته به 8رسيده است، اعالم مي كنيم 
كه آمار آن 60درصد افزایش پيدا كرده است. جالل رحماني با بيان اینکه در این مدت تعداد 
بيماران كرونایي ما هم نسبت به روز قبل از آن 15نفر بيشتر شده است، مي گوید: وضعيت 
همه كشور و مخصوصا قزوین به عنوان استاني در محل گذر به سمت شمال كشور، شکننده 
اســت؛ به همين دليل باید محتاطانه عمل كنيم و مراقب حفظ شرایط باشيم. وي با اشاره 
به اینکه عادي انگاري مردم نگراني اصلي علوم پزشکي است، مي گوید: مردم فکر مي  كنند با 
تزریق واكسن كامال مصون شده اند، در تجمعات شركت مي كنند و رعایت پروتکل ها را كنار 
مي گذارند. واكسن یك سد دفاعي است و باقي عناصر دفاعي مثل ماسك و فاصله اجتماعي 

باید حفظ شود تا ما به پيك جدیدي برنخوریم.

نارنجي شدن شهرهاي زرد
افزوده شــدن به شــهرهاي نارنجي هم مي تواند به همان اندازه افزایش شــهرهاي قرمز 
هشداردهنده باشــد. درحقيقت این روند مي تواند زمينه قرمزشدن شهرها، بحراني شدن 
شرایط و ورود به شــرایط بحراني باشد. در خراســان جنوبي و ایالم یعني در شرق و غرب 
كشور شــهرهایي كه رنگ كرونایي آنها زرد بود، اكنون نارنجي شده اند. به گفته غالمرضا 
شریف زاده، دبير ســتاد دانشگاهي پيشــگيري و كنترل كروناي خراسان جنوبي براساس 
رنگ بندي كرونایي جدید كشور وضعيت قائنات، طبس و نهبندان، نارنجي شده و با احتساب 
مركز استان 4شهرستان خراسان جنوبي در وضعيت پرخطر هستند. 2شهرستان آبدانان و 
دره شهر در ایالم هم از وضعيت زرد به نارنجي تغيير رنگ داده اند. به گفته محمد كریميان، 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي ایالم تعداد شهرهاي نارنجي ایالم به 5شهر افزایش یافته است.

كاهش شهرهاي آبي كرونايي مازندران
سامانه ماسك متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تازه ترین ارزیابي خود 
وضعيت آبي كرونایي 2شهرستان فریدونکنار و عباس آباد در مازندران را به زرد تغيير داد و به 
این ترتيب تعداد شهرهاي آبي استان از 7 به 5كاهش یافته است. رنگ آبي در فرهنگ ستاد 
مقابله با كرونا به معناي خطر كم و 2بيمار بستري به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت را نشان 
مي دهد. براساس این ارزیابي، وضعيت این شهرها، به خاطر روند افزایشي شيوع كرونا و باال 
رفتن آمار بستري هاي روزانه از آبي به زرد تغيير پيدا كرده است. به گفته معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران، بررسي ها نشان مي دهد رعایت دستورالعمل هاي بهداشتي 
در مازندران به كمترین سطح ممکن در 3ماه گذشته رسيده است. قاسم اویس با بيان اینکه 
طبق آمارها و مشاهدات در مناطق غربي مازندران بيشتر از مناطق شرقي و مركزي شاهد 
روند آهسته افزایش آمارهاي كرونایي هستيم، مي گوید: اگر این افزایش آمارها ادامه داشته 

باشد باید منتظر گسترش آن در سایر نقاط استان نيز باشيم.

  
كاهش آمار بستري هاي بيمارستاني، كمتر شــدن ابتالي اطرافيان به كرونا و تزریق واكسن 
هيچ یك به معناي پایان همه گيري كرونا نيست. چنين موضوعي از سوي هيچ سازمان جهاني هم 
اعالم نشده است و استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي همچنان توصيه مي شود. ایران در 
آستانه موج جدیدي از كروناست، شرایط شکننده است و رعایت پروتکل ها وظيفه همه ماست.

شمال، سرد شد
سازمان هواشناسی با اشاره به بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی استان ها از 

كاهش دما طی روزهای پایانی هفته در نيمه شمالی كشور خبر داد.
به گزارش گروه ایرانشــهر، امروز )یکشــنبه 25مهر( در بخش هایی از گيالن، مازندران، 
اردبيل، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز ابرناكی و بارش خفيف 
باران و از بعدازظهر فردا، دوشنبه و سه شنبه در مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر 
و ارتفاعات البرز رشد ابر، بارش پراكنده گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی و رعدوبرق 
پيش بينی شده است.  روز چهارشنبه همين شرایط با شدت بيشتری برای مناطق ذكر شده 
و بخش هایی از خراسان شمالی ادامه دارد و شدت فعاليت سامانه بارشی برای استان های 
ساحلی دریای خزر است. بر اساس اعالم سازمان هواشناسی در روزهای پایانی هفته برای 
نيمه شمالی كشور روند كاهشی دما پيش بينی شده است. همچنين دوشنبه غرب و مناطق 
مركزی خليج  فارس و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه خليج فارس، غرب تنگه هرمز و 

دریای خزر مواج و متالطم خواهد بود.

گلستان در انتظار برف پاييزی
با وجود اینکه هواشناسی پيش بينی كاهش دما و بارندگی را برای نيمه  شمالی كشور داشته 
است، اما در این ميان، از گلستان خبر می رســد كه با خروج هوای گرم از فردا، دوشنبه با 
افزایش ابر، كاهش دما و بارش پراكنده باران مواجه خواهيم شد كه این بارش آخر هفته در 

مناطق دشت و كوهپایه سيل آسا و در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود. 
مدیركل هواشناسی گلستان از ورود سامانه هوای سرد همراه با وزش بادهای پراكنده نسبتا 
شــدید و بارش برف در ارتفاعات و باران در سایر نقاط استان خبر می دهد و به همشهری 
می گوید: تا روز دوشنبه همواره شاهد جو آرامی در اســتان خواهيم بود و افزایش دما تا 
30درجه در برخی نقاط استان پيش بينی می شود. از عصر دوشنبه این جو آرام به تدریج با 
ورود سامانه جدید بارشی و هوای سرد جایگزین می شود كه كاهش 10درجه ای دما از روز 
سه شنبه نيز پيش بينی می شود. نوربخش داداشی با بيان اینکه اوج فعاليت این سامانه در 
روزهای منتهی به پایان هفته یعنی چهارشنبه و پنجشنبه همراه با كاهش 12درجه ای هوا 
خواهد بود، می افزاید: در زمان اوج فعاليت این سامانه، استان در ارتفاعات شاهد بارش برف 
و در سایر نقاط شاهد بارش های شدید باران خواهد بود. فعاليت این سامانه تا روز جمعه در 
استان ادامه خواهد داشت.  بر اساس هشدارهای منتشر شده  از سوی اداره كل هواشناسی 
استان، این سامانه همراه با بارش های پراكنده و افزایش ابر و مه است كه در مناطق كوهپایه 

و دشت، بارش ها سيل آسا خواهد بود.

ستاره حجتي
خبرنگار

حميده پازوكي
خبرنگار

شــوراهاي شــهر و 
روســتاي ششــم از گزارش

14مرداد شروع به كار 
كردند و طبق قانون بايد در نخستين 
جلسه رسمي طي يك بازه يك ماهه 
شــهرداران جديــد را انتخــاب 
مي كردند. با وجود گذشــت بيش از 
2ماه از اين تاريخ از 31مركز استان، 
فقط تكليف شــهرداران 18شهر 

روشن شده است.

تعيين تكليف شــهرداران 18مركز 
استان 

از ميان 31مركز اســتان، 18شهر حکم 
شــهرداران خود را از وزیر كشور دریافت 
كرده اند و در واقع هم كار شوراي شهر و هم 
كار شــهرداري به صورت رسمي و قانوني 
آغاز شده است. بندرعباس، همدان،  یزد، 
خرم آباد، ساري، شــيراز، اهواز، مشهد، 
بوشهر، تهران، شــهركرد، اروميه، تبریز، 
اردبيل، اصفهــان، كرج، قم و ســنندج 
مراكز اســتاني  هســتند كه هم اكنون با 
شورا و شــهرداري هاي دوره ششم اداره 
مي شوند. وزیر كشور در تازه ترین اقدام، 
حکم شهرداران 4شهر اسالمشهر، بوشهر، 

شهركرد و همدان را امضا كرد.

11مركز استان در انتظار امضا
از ميان 31مركز استان  در 11شهر شوراها 
شهرداراني را انتخاب و براي تأیيد به وزارت 
كشــور معرفي كرده اند. ایــالم، بجنورد، 
بيرجند، زنجان، سمنان، زاهدان، قزوین، 
كرمان، گرگان، رشــت و اراك شهرهایي 
هستند كه با وجود انتخاب شهردار هنوز با 
سرپرست یا شهردار پيشين اداره مي شوند 
و حکم شهرداران جدیدشان از سوي وزیر 
كشور امضا نشده است. همچنين 2مركز 
استان هم هنوز شــهردار منتخب خود را 

معرفي نکرده اند.
بنابر اعالم دفتر شوراهاي شهر و روستاي 
وزارت كشور، حکم شهرداران شهرهاي 
باالي 200هزار نفر جمعيت باید توســط 
وزیر كشور امضا شــود كه بر این اساس، 
54شــهر باالي 200هــزار نفر جمعيت 
دارند. در شهرهاي زیر 200هزار نفر حکم 

توسط استاندار امضا مي شود.
در مجموع از 54شــهر بــاالي 200هزار 
نفر جمعيت عالوه بر 18مركز اســتان كه 
تعيين تکليف شــده اند، حکم شهرداران 
11شهر ازجمله مالرد، شهریار، قرچك، 
اسالم شــهر، نجف آباد، خرم آباد، بروجرد 
و كاشان هم امضا شــده است. با محاسبه 
احــکام امضاشــده از كل 54حکمي كه 
وزیر كشور باید امضا كند، 25شهر هنوز 

شهردار ندارند.

شوراي 5نفره ياسوج
یاسوج و كرمانشاه 2مركز استاني هستند 
كه با وجود گذشت بيش از 2ماه هنوز یك 
جلسه رسمي شوراي شــهر را هم برگزار 
نکرده اند. هرچند خبر مي رسد نخستين 
جلسه رسمي شــوراي شهر یاسوج امروز 
و كرمانشاه، سه شــنبه این هفته برگزار 

خواهد شد.
مدیركل امور شهري و شــهرداري هاي 
اســتانداري كهگيلویــه و بویراحمــد 
تأیيدنشدن 2عضو شوراي ششم را عامل 
این تأخير عنوان مي كند و به همشهري 
مي گوید: 2نفر از اعضاي شــوراي شــهر 
یاسوج پيش از انتخابات از كميته نظارت 
مركز تأیيدیه نگرفته بودند، اما وزیر كشور 
بعد از رایزني ها دســتور دادند نام شان در 
فهرست انتخابات باشــد. بعد از برگزاري 
انتخابات و بــا وجود اینکــه رأي الزم را 
به دســت آوردند، هيأت نظارت مركزي 
اعالم كرد چون از ابتدا این 2نفر را تأیيد 
نکرده اســت، حتي اگر وزارت كشور آنها 
را وارد فهرست كرده باشد، امکان فعاليت 
ندارند. به همين دليل همه شوراي 7نفره 
یاســوج و همچنين شــوراي دهدشت و 
سي سخت به دليل همين مشکل بالتکليف 

ماندند.
عيسي شهامت با بيان اینکه در نهایت قرار 
شد شوراي یاسوج تا زمان تعيين تکليف 
5نفره تشــکيل شــود، توضيح مي دهد: 
متأســفانه 2نفر از همين 5نفر باقي مانده 
هم به واســطه جناح بندي عمال در آیين 
تحليف و جلســات حضــور نيافتند و از 
آنجایي كه از شوراي 7نفره باید حتما 5نفر 
حاضر باشند شورا رسميت نيافت. بعد از 
این اتفاق، 2نفري كه هنوز تعيين تکليف 
نشــده بودند، با مراجعه به دیوان عدالت 
اداري درخواست تعليق شــورا را دادند و 

در نهایت دیوان عدالت اداري اعالم كرد 
تا زماني كه حکم نهایــي این 2فرد صادر 
نشــده اســت به صورت موقت مي توانند 
در جلسات شــورا حاضر شــوند تا شورا 
تعليق نشود. او با بيان اینکه آیين تحليف 
شوراي شهر یاسوج با حضور 5نفر از اعضا 
و با 2غایب روز گذشته)شنبه 24مهر( در 
فرمانداري برگزار شد، مي افزاید: نخستين 
جلســه رسمي شــوراي شــهر یاسوج ، 
امروز)یکشــنبه 25مهر( برگزار مي شود 
و قرار اســت در این جلسه شــهردار هم 

انتخاب شود.
شــهامت با تأكيد بر اینکه شــوراي شهر 
یاســوج طبق قانون تا یك ماه بعد از این 
جلسه فرصت دارد شهردار منتخب خود 
را معرفي كند، ادامه مي دهد: شوراي شهر 
دهدشت هم سرپرست شهرداري را معرفي 
كرده اســت و احتمــاال در همين هفته 
شهردار را معرفي مي كند. در سي سخت 
هم سرپرست و همچنين گزینه شهرداري 
معرفي شده است كه شهردار منتخب ابتدا 
طبق آیين نامه رد شــد و بعد هيأت حل 
اختالف استان او را تأیيد كرد و هم اكنون 
مراحل معرفي شهردار در حال انجام است.

مدیركل امور شهري و شــهرداري هاي 
استانداري كهگيلویه و بویراحمد در بخش 
دیگري از ســخنان خــود تأكيد مي كند 
كه شوراها قرار اســت كمك حال مردم و 
مسئوالن باشند، اما ضعف قوانين امکان 
نظارت و برخورد جدي با متخلفان شورا را 
گرفته است و به همين دليل گاهي اعضاي 
شــورا خودشــان موجب بروز مشکالتي 

مي شوند.
او ادامــه مي دهــد: همه اســتان ها در 
این باره مشــکل دارند و پيگير هستند و 

حتي الیحه هایي هم نوشــتند و به مركز 
فرستادند، اما هنوز این موضوع به نتيجه 
نرســيده اســت و اميدواریــم در دولت 
 جدید تصميم هاي جــدي اي در این باره

گرفته شود.

سه شنبه، نخســتين جلسه رسمي 
شوراي شهر كرمانشاه

در كرمانشــاه اما شوراي شــهر با چالش 
متفاوتي روبه رو بود. به دليل معارفه نشدن 
2عضو علي البدل شوراي 11نفره كرمانشاه 
جلسه هيأت رئيسه این شورا برگزار نشده 
بود و شــورا عمال رئيس نداشت. 20مهر 
بود كــه باالخــره بعد از گذشــت 2ماه، 
هيأت رئيسه شوراي شهر كرمانشاه تشکيل 
جلسه داد و رســول آزادي هم به عنوان 

رئيس شوراي شهر شد.
مراســم تحليف اعضاي شــوراي شهر با 
حضــور 2عضو تعليقي شــوراي شــهر 
كرمانشــاه كه بنابر حکم دیــوان عدالت 
اداري فعال جواز حضور در جلسات شورا را 

دریافت كرده اند ، برگزار شد.
رئيس شوراي شــهر كرمانشاه در این باره 
به همشهري مي گوید: به محض برگزاري 
جلســه هيأت رئيسه و مراســم تحليف 
به دنبال انتخاب شهردار هستيم و به همين 
دليل نخستين جلسه رسمي شوراي شهر 
كرمانشاه سه شنبه)27مهر( در صحن شورا 
برگزار مي شود و از همه اعضا درخواست 
مي كنم بــه حکم وظيفه در این جلســه 
حاضر باشــند. رســول آزادي با تأكيد بر 
اینکه دعوتنامه به اعضا ابالغ شده است، 
مي افزاید: فعال سرپرســت داریم و تمام 
سعي مان این است كه هرچه زودتر تکليف 

شهرداري را مشخص كنيم.

تعيين تكليف 90درصد شهرداران
معاون عمران و توســعه امور شــهری و 
روستایی وزیر كشــور و رئيس سازمان 
شهرداری ها و دهياری های كشور درباره 
روند امضای حکم شهرداران به همشهری 
می گوید: مطابق ماده82 قانون تشکيالت، 
وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی 
كشــور و انتخــاب شــهرداران مصوب 
سال1375 و اصالحات بعدی آن، تهيه 
آیين نامه اجرایی تصدی سمت شهردار 

به هيات وزیران محول شده است. 
هيــات وزیــران در ســال 1377 این 
آیين نامه را تهيــه و طبــق آن تا دوره 
گذشته شــهرداران توسط شــوراهای 
اســالمی كشــور معرفی و ابالغ آنان در 
شــهرهای زیر 200هزار نفــر جمعيت 
توسط استانداران و باالی 200هزار نفر 
جمعيت و مراكز اســتان ها توسط وزیر 

كشور بود. 
در مواردی كه افراد معرفی شده از طرف 
شوراهای اسالمی كشور نيز شرایط احراز 
نداشتند، با تشــخيص و صالحدید وزیر 
كشور می توانســتند به عنوان شهردار 
 منصوب و كار خــود را آغــاز كنند. در

 4 دی97 آیين نامه توسط هيات وزیران 
مورد بازبينی قرار گرفت و شرایط تصدی 
سمت شــهردار را به اســتناد ماده 82 
منــدرج در بند1 قانون یاد شــده تغيير 
داد، به طوری كه مطابق بند)چ( ماده 3 
آیين نامه، ســوابق مدیریتی فرد معرفی 
شده شامل پایه و ميانی و ارشد بایستی 

تطبيق داده می شد.
به گفته مهدی  جمالی نژاد 3سال سابقه 
مدیریت پایه یا 5سال سابقه كارشناسی 
در شــهرداری بــرای شــهرداری های 
شهرهای تا 10هزار نفر جمعيت، 5سال 
سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های 
شهرهای با جمعيت 10هزار تا 50هزار 
نفر، 5سال ســابقه مدیریت ميانی برای 
شــهرداری های شــهرهای با جمعيت 
50هزار تا 200هزار نفر، 7ســال سابقه 
مدیریــت ميانی برای شــهرداری های 
شــهرهای با جمعيت 200هزار تا 500 
هزار نفر، 9سال ســابقه مدیریت ميانی 
برای شهرداری های شهرهای با جمعيت 
500هزار تــا یك ميليون نفر و 9ســال 
سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های 
شهرهایی با جمعيت بيش از یك ميليون 
نفــر در آیين نامه در نظــر گرفته و نوع 
مدارك و رشــته های تحصيلی مرتبط 
نيز توسط وزیر كشور متناسب با درجه 

شهرداری تعيين شده است.
وی با بيان اینکه 54شهر باالی 200هزار 
نفر جمعيت و مركز اســتان باید پس از 
معرفی شورای اسالمی شــهرها و پس 
از تطبيق ســوابق و مدارك با آیين نامه 
سال 97 و تایيد حراست و دستگاه های 
نظارتی ابالغ شوند، ادامه می دهد: بيش 
از 90درصد شهرداران این 54شهر تعيين 
تکليف شده و كسانی كه شرایط احراز را 
كسب و صالحيت های الزم را داشته اند، 
به عنوان شــهردار معرفی و كسانی كه 
مدارك و ســوابق الزم را نداشته اند نيز 
به شوراهای ذی ربط اعالم شده اند تا به 
معرفی افــراد صاحب صالحيــت اقدام 
كنند. در ضمن از 9كالنشهر كشورمان 
نيز شــهردار 8كالنشــهر معرفی و فقط 
كالنشهر كرمانشــاه به دليل اختالفات 
درون شــورایی هنوز تعييــن و معرفی 

نشده است.
جمالی نژاد با بيــان اینکه انتصاب بيش 
از 1300شــهردار نيز توسط استانداران 
سراسر ایران انجام می شــود، می گوید: 
باتوجه به اینکه در اســتان ها نيز تطبيق 
مدارك و ســوابق تخصصی و همچنين 
تایيد دســتگاه های نظارتی بایســتی 
همچون شــهرداران شــهرهای دیگر 
كشورمان انجام    شود، خوشبختانه بيش 
از 70درصد تعيين تکليف و بقيه نيز در 

حال تطبيق و انتصاب هستند. 
بــه گفتــه وی، چگونگــی تشــخيص 
سمت های هم ســطح در مدیریت های 
پایه، ميانی و ارشد و معادل سازی سابقه 
مدیریت در بخش خصوصی افرادی كه 
از سوی شــوراهای اسالمی شهرها برای 
تصدی ســمت شــهردار انتخاب   شوند 
نيز بر اساس دســتورالعملی كه توسط 
وزارت كشور با هماهنگی سازمان اداری 

و استخدامی تهيه و ابالغ شده  است.

  
بنابر اعالم وزارت كشــور به طور كلی در 
مجموع شوراهای شــهر سراسر كشور، 
10شهر شورای شــهر ندارند و انتخابات 
شــورای آنها از ســوی هيات نظارت بر 

انتخابات باطل شده است. 

4زن به كرسي شهرداري تكيه زدند
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 مي داد.از 405كرسي شوراي شهر در مراكز 
استان ها فقط 35كرسي سهم زنان شده است درحالي كه اين آمار در دوره قبل 
41 و در دوره چهارم 63مورد بود. در ميان مراكز استان هاي، ايالم، سمنان، 
سنندج، كرمان، كرمانشاه، ياسوج، رشت، خرم آباد، ساري و همدان هم نامي 
از زنان در فهرست شوراهايشان ديده نمي شود. حاال با شروع به كار شوراهاي 
شهر و انتخاب شهرداران، در ميان اسامي منتشرشده فقط نام 4شهردار زن 
ديده مي شود؛ فاطمه تنهايي شهردار منطقه8 تهران، صديقه ميري شهردار 
پلدختر و آرزو طبري شاهان دشتي شهردار گزنك آمل و همچنين طبق اعالم 
وزارت كشور حكم يك زن به عنوان شهردار درود)زبرخان( نيشابور در استان 

خراسان رضوي تأييد شده  و حكم وي در انتظار ابالغ از سوي استاندار است. 

ث
مک

25 شهر، بدون شهردار
بنابر اعالم وزارت كشور، از 9كالنشهر كشور شهردار 8كالنشهر معرفی شده اند و فقط كالنشهر كرمانشاه و 
همچنين 24شهر دیگر شهردار منتخب خود را به وزیر كشور معرفی نکرده یا حکم شان تایيد نشده است

 سيده زهرا عباسي 
خبرنگار
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 طاعون نشخوار كنندگان كوچك این 
حيات
روزها در 7كانون در حال كشتن كل  و وحش

بزها و قوچ و ميش هاست. این بيماري 
از دام اهلــي بــه این حيوانــات منتقل مي شــود. 
خشکسالي هاي اخير حيات وحش را ناچار به استفاده 
كردن از آبشخورهاي دام اهلي كرده است. سازمان 
دامپزشکي كل كشور البته نوید این را مي دهد كه در 
نيمه دوم ســال این كانون ها كاهش یابد و از ســال 
آینده به سمت ریشه كني این بيماري حركت كنيم.

عليرضا اكبرشــاهي، مدیــركل دفتر بهداشــت و 
مدیریت بيماري هاي دامي ســازمان دامپزشــکي 
كشور در گفت وگو با همشــهري مي گوید: طاعون 
نشــخوار كنندگان كوچــك، PPR یــك بيماري 
ویروسي اســت كه صرفا دام سبك )گوسفند و بز( و 
بالطبع كل و بز و قوچ و ميش را درگير مي كند. این 
بيماري هنوز در دنيا ریشه كن نشــده ولي با وجود 
واكسن، اميد به ریشه كني آن به مانند طاعون گاوي 
وجود دارد. این بيماری حدود 12ســال است كه در 

ایران شيوع یافته است.
طاعــون  از  گزارش هــا  آخریــن  براســاس 
نشخوار كنندگان كوچك، این بيماري اخيرا 16رأس 
از كل و بزها و قوچ و ميش ها در پارك ملي ســالوك 
در خراسان شــمالي را به كشتن داده است. بيماري 
PPR در 7كانون در حال كشتن كل و بزها و قوچ و 
ميش هاست. در روزهاي قبل محيط بانان استان البرز 
12الشه از این حيوانات را در ارتفاعات البرز مركزي 
كشف و منهدم كردند. اما براساس نظر كارشناسان، 
تعداد تلفات به مراتب بيشتر است. این بيماري كه در 
برخي از كشورها ریشه كن شــده، ساالنه تعدادي از 

حيات وحش را نابود مي كند.
براساس بررســي هاي صورت گرفته در سال1390 
حدود 3ميليون رأس دام بــا اولویت دام هایي كه در 
نزدیکي مناطق حفاظت شده حيات وحش زندگی 
می كنند   واكسينه شــدند. در آن زمان 2500كانون 
بيماري در كشور شناسایي شــده بود. همه ساله با 
توجه به افزایش واكسن توليد داخل و خرید واكسن 
خارجي ميــزان واكسيناســيون افزایــش می یابد 
به طوري كه در سال گذشــته تعداد واكسيناسيون 
كشور به بيش از 35ميليون رأس دام اهلي رسيد. در 
نتيجه تعداد كانون ها به 365كاهش یافت. این رقم 
به معناي كاهش 86درصدي در كانون هاي انتشــار 

نسبت به سال 90به 99 است.
او از تعهد ســازمان دامپزشکي كشــور به سازمان 
جهاني بهداشــت دام OIE یاد مي كند و مي گوید: 
طاعون نشــخوار كنندگان كوچك صرفــا بيماري 

دام هاست و به انســان انتقال نمی یابد. این سازمان 
جهاني، پس از ریشه كني طاعون گاوي، ریشه كني 
طاعون نشــخوار كنندگان كوچك را در دستور كار 
خود قرار داده و قرار است تا سال2030 همه كشورها 
نسبت به ریشــه كني بيماري اقدام كنند. سازمان 
دامپزشکي نسبت به تعهدي كه به OIE دارد برنامه 
ملي ریشه كني طاعون نشخوار كنندگان كوچك را 
در ابتداي سال جاري در 5محور )مراقبت، تشخيص 
و واكسيناسيون، آموزش و ترویج، نظارت و ارزیابي( 
تدوین كرده است. قرار است طي 3سال متوالي كه 
امسال سال اول آن است - در یك بازه زماني مشخص 
- بيش از 90درصد جمعيت دام ســبك كشور را با 
واكســن PPR به صورت رایگان واكسينه كند. طي 
شش ماهه 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 دامپزشکي كشور امسال كم كاري كرده است 
و مي گوید: نتيجه واكسيناسيون را در نيمه دوم سال 
خواهيد دید. انتظار داریم كه تا پاپان سال وقتي دیگر 

واكسيناســيون اثرگذاري خود را در دام هاي اهلي 
نشان دهد، كانون هاي درگير كمتر شود. خوشبختانه 
دام هایي كه حتي یك نوبت این واكســن را دریافت 
مي كنند تا پایــان عمر اقتصادي شــان در برابر این 
بيماري مصون مي شوند. تأثير واكسيناسيون در دو 

سال بعدي برنامه بيشتر خواهد شد.
او گزارش مي دهد كه در هفت ماهه امسال نسبت به 
سال گذشته تعداد كانون هاي بيماري در دام اهلي 
افزایش چنداني نداشته است، یعني از 167كانون به 
169كانون رسيده اســت. در ميان حيات وحش نيز 

تعداد كانون ها از 5مورد سال99 به 7كانون افزایش 
داشته اســت. او نيز علت این موضوع را آنچنان كه 
مدیركل دفتــر حفاظت و مدیریــت حيات وحش 
ســازمان حفاظت محيط زیســت به همشــهري 
گفت خشکســالي شــدیدي عنوان كرد كه امسال 
بخش وسيعي از كشــور را دربرگرفته است. به گفته 
شــهاب الدین منتظمي یکي از نگراني ها این است 
كه در اثر فقر پوشــش گياهي كه بــه دليل كم آبي 
در كل كشور اتفاق افتاده اســت، حيات وحش سر 
از آبشــخورهاي دام اهلي و مزارع درآورند و شيوع 
بيماري بيشتر شــود. بســياري از چراگاه هایي كه 
به عنوان مســتثنيات در دل مناطق حفاظت شــده 
وجود دارند، در سال هاي اخير از دامداران و عشایر 
خریداري شــده اند، ولي هنوز بخش هایــي از آنها 
به عنوان مســتثنيات وجود دارند. اگرچه دام اهلي 

بيشتر سر از آبشخورهاي حيات وحش درمي آورد.
وی مي گوید: عمده دليل افزایــش كانون هاي بروز 
بيماري طاعون نشخوار كنندگان كوچك خشکسالي 
است. حيات وحش براي تامين آب و علوفه به مراتع 
دام هاي اهلي نزدیك شــده اند و بالطبع از آنجا كه 

حيات وحش قابل واكسيناســيون نيست، بيماري 
در آنها كشــنده اســت. این بيماري به راحتي از راه 
آبشخورها و مراتع مشترك قابل انتقال است. از عمده 
دالیلي كه امســال كانون ها افزایش داشته و حتي 
ممکن است همچنان افزایش یابد، تداوم تماس دام 

اهلي و حيات وحش است.
او  كاهش نيافتن كانون ها را در دو دليل هميشگي 
مي داند؛ قاچاق و ســختي دسترســي به عشایر و 
مي گوید: با افزایش قيمت ارز، قاچاق دام به خصوص 
از مرزهاي كوهستاني غربي كشور افزایش مي یابد. 
مشــخص نبودن مرزهاي غربي كوهستاني باعث 
شده بخشي از دام هاي كشــور همسایه وارد ایران 
شود. حدود یك سوم دام سبك كشــور متعلق به 
عشایر اســت و عمدتا به صورت پياده دائم در حال 
جابه جایي هســتند. این جابه جایي از مراتع عمدتا 
متعلق به حيات وحش است و كافي است كه بخشي 
از این دام واكسيناسيون نشده باشند. با همکاري ای 
كه با سازمان حفاظت محيط زیست انجام شده، دائم 
در حال پایش مناطق هستيم. مواد ضد عفوني كننده 
در اختيار آنها قرار داده ایم تا آبشــخورها و تا جایي 
كه ممکن است مراتع را ضد عفوني كنند و تلفات را 

براي نمونه برداري گزارش دهند.
با سرد شــدن هوا گله ها به هم نزدیك تر مي شوند 
و احتمــال انتقال بيمــاري دو چندان مي شــود. 
مدیركل دفتر بهداشــت و مدیریــت بيماري هاي 
دامي سازمان دامپزشــکي كشور در پاسخ به اینکه 
چرا دام عشایر در اولویت واكسيناسيون قرار نگرفته 
اســت، مي گوید: واكسيناســيون دام عشایر جزو 
اولویت هاي ماست. بخشي از دام عشایر كه شاید به 
دو- سه ميليون رأس هم نرسد، در دسترس نبوده و 
واكسينه نشده اند. با سرد شدن هوا در ماه هاي آبان 
و آذر، عشایر دام هایشان را به ارتفاعات پایين تر و در 
دســترس تر خواهند آورد و قرار است در این ماه ها 
واكسيناســيون انجام شــود. عالوه بر این فاز دوم 
و ســوم این برنامه در فروردین تا خرداد به صورت 
تجمعي و فشــرده اجرا خواهد شــد. ریشــه كني 
بيماري طول خواهد كشيد و پس از واكسينه كردن 
نوزادان به مرحله ریشــه كني نزدیك مي شــویم، 
اما رســيدن به این مرحله منوط به واكسيناسيون 
دام ها در كشورهاي همسایه هم مي شود. اما كاهش 
كانون هاي 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 مي داند و معتقد 
است واكسن طاعون نشخوار كنندگان كوچك توان 
صادر شدن به كشــورهاي همسایه را دارد و اميدوار 
است كه كشورهاي همسایه به تعهدات بين المللي 

خود پایبند باشند.

علت اصلی شيوع  این بيماری خشکسالی است طی شش ماهه اول امسال60ميليون دام واكسينه شده اند   

طاعوندامهایکوچکمهارمیشود خبرهای كوتاه

مخالفتسازمانحفاظتمحيطزيستبامصرفمازوت 
در پی انتشار اخباری مبنی بر اســتفاده حداكثری از سوخت مایع و 
مازوت در برخی نيروگاه های كشــور طی فصل زمستان، رئيس مركز 
ملی هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زیست گفت: این سازمان 
به دليل ميزان سولفور باالی موجود در ســوخت نفت كوره توليدی 
پاالیشگاه های كشور كه منتج به تشــدید آلودگی هوای كالنشهرها 
به ویژه در فصول سرد می شود، مخالفت خود را با مصرف این سوخت در 
نيروگاه های برق حرارتی كشور اعالم كرده است. به گزارش ایسنا، سيد 
محمدمهدی ميرزایی قمی درباره احتمال مصرف مازوت در نيروگاه ها 
گفت: سازمان جهانی بهداشت و جامعه جهانی اقدام به وضع قوانين 
سختگيرانه در اســتفاده از مازوت كرده اند، اما در ایران دستگاه های 

اجرایی هنوز به دنبال استفاده از مازوت و سوخت  آالینده هستند.

کاهش۶۱سانتیمتریعمقآبدرياچهاروميه 
ارتفاع دریاچه اروميه نسبت به سال گذشــته 61سانتی متر كاهش پيدا 
كرد و از نظر سطح نيز 1423كيلومتر مربع از سطح زیر آب دریاچه اروميه 
كاسته شد. بر این اساس حدود 2ميليارد مترمکعب نيز از حجم آب دریاچه 
اروميه كاسته شده است. به گزارش ایسنا، مدیركل حفاظت محيط زیست 
آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت: مهم ترین چالش زیست محيطی 
استان آذربایجان غربی چالش آب و كاهش شدید سطح تراز دریاچه اروميه 
به خصوص در یك سال گذشته است كه این مشکل زیست محيطی خطر 

توليد ریزگردهای نمکی را در منطقه افزایش داده است.

دستگيریيکگروهشکارچیحرفهایدردماوند 
مدیركل حفاظت محيط زیست استان تهران از دستگيری یك گروه 
شــکارچی حرفه ای در دماوند خبر داد. به گزارش سازمان حفاظت 
محيط زیست استان تهران، ســعيد محمودی در بازدید از مناطق و 
زیستگاه های شرق استان گفت: محيط بانان منطقه طبيعی ملی تار و 
هویر روز جمعه در عمليات شناسایی و تعقيب و گریز موفق شدند 5نفر 
از یك گروه شکارچی را دستگير كنند و از این شکارچيان الشه یك 
رأس قوچ وحشی كشف شد. او افزود: سه قبضه اسلحه شامل دوقبضه 
سالح 270 و یك اسلحه برنو به همراه ادوات كامل شکار و مقادیری 

فشنگ كشف و ضبط شد.

۳۰فروچالهدردشتهایهمدانثبتشد 
مدیر مطالعات پایه منابع آب شــركت آب منطقه ای استان همدان 
گفت: عامل اصلی ایجاد فروچاله ها كاهش سطح آب های زیرزمينی 
است به نحوی كه طی 30 سال گذشــته حدود 30 مورد فروچاله در 
مناطق مختلف این استان شناسایی و ثبت شده است.»محمد ضروری«  
به ایرنا گفت: تمامی این فروچاله ها در شــمال و شمال غرب استان 
 همدان هســتند به طوری كه 15 مورد آن در دشــت كبودرآهنگ و
15 مورد دیگر نيز در دشت رزن-قهاوند ایجاد و ثبت شده اند.وی گفت: 
نخستين فروچاله استان همدان در سال 1371 در محدوده روستای 
»همه كسی« شهرســتان بهار و آخرین مورد آن نيز سال 1397 در 
نزدیکی روستای »ِكردآباد« شهرستان كبودرآهنگ ایجاد شده است.

طاعــون نشــخواركنندگان كه در 
7كانــون شــيوع كشــور در حال 
 كشــتار كل، بز، قوچ و ميش است 
همچنان در حال گرفتــن تلفات از 

حيات وحش است

زهرارفيعي
خبرنگار
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تازه هاي نشر

  نويسندگان رئاليست آلمان 
كتاب »نویســندگان 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 

نظریه پرداز ادبي بلندآوازه مجار، در این مجموعه جستارهاي پرمغز 
درباره مهم ترین نویسندگان رئاليست آلمان در سده نوزدهم، از 
هاینریش فون كالیست تا یوزف فون آیشندورف، گئورگ بوشنر، 
هاینریش هاینه، گوتفرید كلر، ویلهلم رابه و تئودور فونتانه، چه از 
لحاظ تاریخ فرهنگي و جهان ادبي و چه از لحاظ پرداختن به سبك 
و فرم، تك تك متون 7نفر از برجسته ترین نویسندگان رئاليست 
آلمان، افق هاي تازه اي را به روي خواننده مي گشاید. گرچه دفاع 
بي وقفه لوكاچ از رئاليسم در برابر ناپختگي ها و زمختي هاي ادبيات 
رسمي، رئاليسم سوسيالستي، در سراسر این جستارها، گاه پوشيده 
و گاه آشکار، رخ مي نماید، هدف اصلي او البته روشن ساختن بستر 
و سياق فکري، ادبي و تاریخي است كه این نویسندگان بزرگ در 
بطن آن كار كرده  و باليده  اند تا بر این اساس خواننده این جستارها 
به درك روشــن تر و كامل تري از كار و بار ادبي این نویســندگان 
دســت یابد. این كتاب 576 صفحه ای به بهــاي 165هزار تومان 

منتشر شده است.

  اسپانياي دوره تفتيش عقايد
كتــاب »زندگــي روزمــره در 
اســپانياي دوره تفتيش عقاید« 
نوشته جيمز ام اندرسون را سعيد 
درودي به فارســي ترجمه كرده 

است.
دیوان تفتيــش عقاید اســپانيا 
3/5   قرن از تاریخ این كشــور را 

در تاریکي و وحشتي فرو برد كه مسيحي و غيرمسيحي، مسلمان 
و یهودي را آواره ناكجاهــا كرد؛ جاهایي كه نمي دانســتند چه 
سرنوشتي در انتظارشان است. قوانين دیوان تفتيش عقاید كامال 
بيانگر قدرت مهيب این دیوان است. در این كتاب از فعاليت هاي 
روزمره همه طبقات جامعه اسپانيا روایتي بي طرفانه ارائه مي شود. 
این روایت زمينه هاي متفاوتي را در بر مي گيرد، مثل گرایش هاي 
مذهبي، اخالقيات، تالش براي معاش و رویارویي هاي متعدد با 
دیوان تفتيش عقاید. در هر فصل، به یکي از این جنبه ها پرداخته 
شده تا نهایتا و در مجموع، تصویري منسجم از جنبه هاي گوناگون 
زندگي روزمره اسپانيایي ها و در كل اروپا در اختيار خواننده قرار 
گيرد. این كتاب را مي توان كتابي مهيــب درباره دوراني مهيب 
معرفي كرد. انتشــارات نگاه این اثر 568 صفحــه اي را به بهاي 

165هزار تومان منتشر كرده است.

عبدالرزاق گورنا، برنده نوبل ادبيات:

نوشتنبرايمازفقروغربتميآيد
عبدالرزاق گورنا، نویســنده متولد 

زنگبار )منطقه اي نيمه خودمختار در گفت و گو
تانزانيا( برنده جایــزه نوبل ادبيات 
امسال شد. این نویسنده سواحيلي زبان تانزانيایي، 
بيشــتر كارهایش را به زبان انگليسي نوشته و در 
بریتانيا ســکونت دارد. او ســال 1۹48 در جزیره 
زنگبار در سواحل شــرق آفریقا متولد شد. گورنا 
نخستين نویسنده سياهپوست آفریقایي است كه 
پس از وول سویينکا در ســال 1۹86 برنده نوبل 
ادبيات شده اســت. 3رمان اول او، خاطره عزیمت 
)1۹87(، راه زوار )1۹88( و دوتي )1۹۹0( تجربه 
مهاجران در بریتانياي معاصــر را روایت مي كند. 
وقایع چهارمين رمان او، بهشت )1۹۹4( در دوران 

استعماري در آفریقا در طول جنگ جهاني اول 
مي گذرد و در فهرست نهایي جایزه بوكر قرار 
گرفت. عبدالرزاق گورنا در دانشگاه به تحقيق 
در مــورد دوران پسااســتعمار و گفتارهاي 
مرتبط با استعمار به ویژه در آفریقا، كارائيب 
و هند پرداخته است. آكادمي نوبل به تازگي 
این جایزه را به خاطر »درك بي چون و چرا و 
عميق او از تأثيرات اســتعمار و سرنوشت 
پناهجویان در شــکاف بيــن فرهنگ ها و 
قاره ها« به عبدالرزاق گورنا اعطا كرده است. 
گاردین به تازگي گفت وگویــي با او انجام 

داده كه بخش هایي از آن در ادامه مي آید:

  در دهه های 50 و 60 در زنگبار و در ســواحل 
تانزانيا بزرگ شدم. این كشور از سال 18۹0 تحت 
حمایت انگلستان بود، وضعيتي كه لرد سالزبري 
آن را »كم هزینه تر، ساده تر و كم آزارتر براي عزت 
نفس« نسبت به حکومت مستقيم توصيف كرد. 
قرن ها پيــش از آن، آنجا كانونــي براي تجارت، 
به ویژه با جهان عرب محسوب مي شد. ميراث من 

نشان دهنده این تاریخ است.
  سال 1۹63 زنگبار مســتقل شد، اما سلطان 
جمشيد، حاكم آنجا، یك سال بعد سرنگون شد. 
من در سال 2001 نوشــتم: در جریان انقالب، 
هزاران نفر ســالخي، تمامي اقليت هــا اخراج و 
صدها نفر زنداني شدند. در آشفتگي ها و آزارهاي 
بعد از آن، وحشت كينه توزي بر زندگي مان حاكم 
شد و من و برادرم در بحبوحه این آشفتگي ها به 

بریتانيا گریختيم.
  این داستاِن بزرگ دوران ماست؛ آدم هایي كه 
مجبورند زندگي شان را دور از جایي كه به آن تعلق 
دارند، دوباره بســازند و این ابعاد 
بســيار متفاوتي دارد. آنها چه 
چيزي را به خاطر مي آورند و 
با چيزي كه به یاد مي آورند، 
چطــور كنــار مي آیند؟ با 
آنچه به واسطه اش شناخته 
مي شوند، چطور كنار مي آیند؟ 

 تالش ناموفق رولينگ 
در نوشتن داستان برای بزرگساالن

 جي.كي.رولينگ، نویسنده مشهور انگليسي و خالق مجموعه كتاب هاي پرفروش 
هري پاتر و مدرسه جادوگري به تازگي گفته است در سال هایي كه مشغول نوشتن ادبيات

نخســتين جمالت كتاب هري پاتر بوده، داســتان ها و رمان هاي ناموفقي براي 
بزرگساالن نوشته كه بعد از مدتي آنها را نيمه كاره رها كرده است.  رولينگ در مصاحبه با روزنامه 
تایمز انگليس گفته است: در روزهایي كه ایده نوشتن هري پاتر در ایستگاه قطار لندن به ذهنم 
رسيد در حال نوشتن رماني با عنوان »لطيفه خصوصي« بودم كه بعد از مدتي آن را رها كردم. بعد 
از اینکه از نوشتن این رمان نااميد شدم، ایده نوشتن داستاني درباره كودكان به ذهنم رسيد كه 

در سفر با قطار هري پاتر خلق شد.  وي گفته است: در آن سال  چند ماه مشغول نوشتن رمان لطيفه 
خصوصي بودم و بارها آن را رها كردم و دوباره نوشتم تا اینکه تصميم گرفتم نوشتن داستان 

براي بزرگترها را رها كنم و براي كودكان قصه بنویسم.  رولينگ بعد از مجموعه داستاني 
هري پاتر با اسم مســتعار گالبرایت، چندین رمان جنایي نوشت كه با موفقيت زیادي 
روبه رو شــد؛ ولي حاال دوباره با چند رمان مثل ایکاباگ و خوك كریسمس به دنياي 
كودكان بازگشته است.  انتشارات اسکوالستيك، ناشر آمریکایي مجموعه هري پاتر 
خبر داده كــه كتاب كودك جدید خالــق هري پاتر كه شــخصيت هاي آن جدید و 
متفاوتند، درباره پسربچه اي به نام جك است كه اسباب بازي مورد عالقه اش كه یك 

خوك عروسکي است، گم شده، اما شب كریسمس شبي عادي 
مثل شب هاي دیگر نيست؛ شــبي است كه چيزهاي گم شده 

مي توانند پيدا  شوند؛ حتي عروسك هاي گم شده. جك با 
عروسك جدیدش وارد یك ماجراجویي جادویي براي 

پيداكردن بهترین دوست  گم شده مي شوند و...
 رولينگ سال گذشته داستان ایکاباگ را نيز به صورت رایگان براي كودكان منتشر كرد كه 
خلق تصاویر آن را به عهده خود مخاطبان گذاشته بود. وي داستان كتاب ایکابوگ -كه 
ماجراي آن در مدرسه جادوگري و ساحرگي هاگوارتز اتفاق نمي افتد- را سال ها پيش 
براي فرزندانش نوشته بود و در سال 2020تصميم گرفت آن را براي كودكاني كه در 

قرنطينه مانده اند، رایگان منتشر كند.
 رولينگ در مصاحبه اش با تایمز گفته است: در سنين كمتر از 20سالگي 
بارها تصميم گرفتم رمان هایي با موضوعات مختلف اجتماعي بنویسم 
كه خيلي در آنها موفق نبودم. حتي رمان لطيفه خصوصي را در كنار 
نخستين قسمت از مجموعه هري پاتر ادامه دادم. در نهایت تصميم 
گرفتم كه كاًل نوشتن براي بزرگساالن را رها كنم و تمام تمركز خود 

را روي هري پاتر بگذارم.

یا درواقع چطور پذیرفته مي شوند؟
  وقتي در جوانــي به اینجا آمــدم، مردم هيچ 
مشکلي نداشــتند كه كلمات خاصي را كه حاال 
به نظرمان توهين آميز مي آیند مستقيم در صورتت 
بگویند. چنين برخوردي بسيار فراگير بود؛ حتي 
نمي توانســتي بدون مواجه شــدن با چيزي كه 
مجبورت مي كرد، پا پس بکشــي، سوار اتوبوس 
بشوي. حاال نژادپرستي آشکار و حاكي از اعتماد به 
نفس در بيشتر موارد كاهش پيدا كرده، اما چيزي 
كه به سختي مي توان گفت تغيير كرده، واكنش ما 
به مهاجرت است. تصور پيشرفت در این حوزه تا 

حد زیادي واهي و غيرواقعي است.
  به نظر مي رسد همه  چيز تغيير كرده، اما قوانين 
جدیدي در مورد بازداشت مهاجران و پناهنده ها 
وضع مي شود كه آنها را جنایتکار جلوه مي دهد و 
اینها مورد بحث و حمایت دولــت قرار مي گيرد. 
به نظر من این پيشــرفت بزرگي در نحوه برخورد 

نسبت به مهاجران پيشين نيست.
  نوشتن برایم یك اتفاق گاه و بي گاه بود. چيزي 
نبود كه با خودم فکر كنم، من مي خواهم نویسنده 
شوم یا چيزي شبيه به آن. نوشتن از دل وضعيتي 
كه در آن قرار داشتم نشٔات مي گرفت؛ یعني فقر، 
احساس غربت، بي مهارتي و بي سوادي؛ بنابراین از 
روي بدبختي شروع به نوشتن كردم. اینطور نبود 
كه بگویم مي خواهم یك رمان بنویســم، اما این 
اتفاق همينطور بزرگ تر مي شــد. بعد تبدیل به 
این شد كه براي فکر كردن، ساختن و شکل دادن 

مي نوشتم.
  نخستين سفر بازگشــتم به وطن وحشتناك 
بود. 17 سال زمان زیادي اســت و از آنجایي كه 
بسياري از مردم نقل مکان كرده یا از خانه هایشان 
رفته بودند، یك جور احساس گناه وجود داشت. 

شاید هم شرم. مطمئن نيســتي كه كار درست 
را انجــام داده باشــي، این را هــم نمي داني كه 
آنها دربــاره ات چه فکري خواهند كــرد... اینکه 
تغيير كرده اي و دیگر »یکي از ما« نيســتي، اما 
در واقعيــت هيچ كدام از این اتفاقــات نيفتاد. از 
هواپيما پياده مي شوي و همه از دیدنت خوشحال 

مي شوند.
  به نظرم انگليســي ها درباره تاریخ نفوذ خود 
در سرتاســر دنيا اطالعات كافي ندارند. در مورد 
برخي جاهایي كه خودشان مي خواهند درباره اش 
بدانند اطالعات دارند؛ مثال هند، اما فکر نمي كنم 
آن قدرها به تاریخ هاي كم زرق و برق تر عالقه مند 
باشند. فکر مي كنم اگر پاي كمي اتفاقات زننده در 
ميان باشد، آنها واقعا نمي خواهند زیاد درباره اش 
بدانند. البته این لزوما تقصير آنها نيست. دليلش 
این اســت كه درباره این موارد چيــزي به آنها 
گفته نمي شــود. درنتيجه از یك سو بورسيه هاي 
تحصيلي وجود دارد كه تمامــي ابعاد این نفوذ، 
عواقب و فجایعش را عميقا بررسي كرده و درك 
مي كند و از ســوي دیگر یك گفتمان مردمي كه 
در مورد آنچه به یاد مي آورد بسيار گزینشي عمل 
مي كند؛ به نظرم داستان پلي ميان این چيزهاست؛ 
پلي ميان بورسيه هاي تحصيلي عظيم و این نوع 
برداشت عمومي؛ بنابراین مي توان این موضوعات 
را در قالب داســتان خواند و اميــدوارم آن موقع 
واكنش خواننده این باشد كه »این را نمي دانستم« 
یا »باید بروم و درباره این موضوع بيشتر مطالعه 

كنم.«
  در 73ســالگي و پــس از ســال ها نوشــتن، 
فکر نمي كنم نادیده گرفته شــده ام. نســبت به 
خوانندگاني كه داشــته ام قانع بودم، اما قطعا اگر 

مخاطبان بيشتري داشته باشم، راضي ترم.
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جزئياتبازگشاييمدارسازآبانماه

سخنگوي وزارت آموزش و پرورش درباره جزئيات و نحوه بازگشایي 
مدارس در آبان ماه گفت: در مهرماه شــاهد بازگشایي تدریجي 
مدارس روســتایي و عشــایري بودیم. همچنين مجوز فعاليت 
مدیریت  و گروه بندي شــده دانش آموزان اول ابتدایي به منظور 
آشنایي با معلم و محيط مدرسه صادر شد. مدارس فني و حرفه اي 
و كاردانش نيز براي دروس مهارتي و كارگاهي، مجاز به فعاليت و 

بازگشایي حضوري بودند.

عليرضا كمرئي افزود: براي آبان ماه برنامه بر این است كه با توجه 
به گسترش شرایط بهداشتي و توسعه واكسيناسيون در كشور و 
حتي واكسيناسيون دانش آموزان، بازگشایي مدارس شهري نيز 

آغاز شود.
ســخنگوي وزارت آموزش و پرورش با بيان اینکه واكسيناسيون 
دانش آموزان شرط بازگشایي مدارس نبوده است، اما با توسعه این 
روند فضاي بهتري ایجاد مي شود و دانش آموزان متوسطه اول، دوم 
و هنرستاني ها شرایط بهتري خواهند داشت، گفت: به این ترتيب 
در نيمه اول آبان ماه مدارس كم جمعيت شــهري كه شرایط شان 
ارزیابي شده، بخشــي از فعاليت هاي خود را به صورت حضوري 

آغاز خواهند كرد.
كمرئي افزود: در نيمه دوم آبان ماه به ســایر مــدارس باقي مانده 
مي رسيم. ما در این مسير فرصت داریم كه باز هم شرایط را ارزیابي 
كنيم و اگر الزم باشــد در مجوزها تجدید نظر كرده یا در صدور 
ســریع آنها اقدام كنيم كه به شرایط كلي كشــور و روند توسعه 

واكسيناسيون بازمي گردد.
وي ادامه داد: اميد داریم براســاس الگو و هماهنگي كه با وزارت 
بهداشت داریم در دهه سوم آبان شــاهد باشيم مدارس بزرگ ما 
بخشــي از فعاليت هایشــان و مدارس كوچك همه فعاليت شان 
را به صــورت حضــوري ارائه  دهنــد و دانش آمــوزان از آموزش 

باكيفيت تري برخوردار شوند.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر معتقد است؛ نوع مواجهه با مردم به دليل بدحجابي، نباید شبيه برخورد با مجرمان خطرناك باشد

ستاد امر به معروف به دنبال بازنگري در طرح عفاف و حجاب

 انتشار گسترده یك ویدئو از بازداشت 
ســختگيرانه یك زن توسط پليس گزارش

امنيت اخالقی، بار دیگر بحث و جدل 
پردامنه ای را حول موضوع  گشت ارشاد به وجود 
آورده اســت تا به اندازه اي كه ســيد محمدصالح 
هاشمی گلپایگانی، دبير ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر درباره این طرح به همشهري گفت:»طرح 
عفاف و حجاب ، بخشی از برنامه های امر به معروف 
و نهی از منکر، برای دعوت مردم به رعایت مبانی 
دینی است كه قرار بود در شــکل ها و قالب های 
مختلفي انجام شود. اما متاسفانه مجریان این طرح 
عملکــرد خوبــی ندارنــد.  در حــال حاضــر 
سياســتگذاری عقالنی در اجرای این طرح وجود 
ندارد و حتما باید درباره آن بازنگری اساسی انجام 

شود.«
انســيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوري هم در واكنش به این موضوع به همشهري 
گفت: » قرار است درباره گشت ارشاد طي روزهاي 
آینده جلســه اي با نيروي انتظامي داشته باشيم 
تا زوایاي مختلف این طــرح و اتفاقي كه رخ داده، 
بررسي شود. تا آن زمان باید صبر كنيم تا نتيجه كار 

مشخص شود.« 

موضوعازچهقراربود؟
همه چيز از یك ویدئوی جنجالی شــروع شــد و 
مربوط به اتفاقی اســت كه در كنار یك خودروی 
ون متعلق به پليــس رخ داده و در آن ماموران به 
شيوه اي سختگيرانه یك زن را بازداشت می كنند.  
انتشــار این ویدئو واكنش سریع پليس را به دنبال 
داشت. سرهنگ پيام كاویانی، رئيس پليس امنيت 
عمومــی پایتخت ضمن تایيد ویدئو، به رســانه ها 
گفت: » پليــس برخوردهای خــارج از ضوابط را 
نمی پذیرد و در این ماموریت نيز برخورد نامناسب 
و خارج از ضوابط مأموران به هيچ عنوان قابل قبول 
نيست.« او از انجام بررسی های الزم در این زمينه 
خبر داده و تاكيد كرد: » با مأموران متخلف،  برخورد 
انضباطی شده است.« اظهارنظر سرهنگ كاویانی، 
ادعای برخی كاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه 
خودروی مورد نظر مربوط به گشت ارشاد نيست را 

هم عمال از اعتبار انداخت. 
 

گشتارشادازکجاشروعشد؟
ترویج پوشــش اســالمی یا مقابله با بی حجابی یا 
بدحجابی، قدمتی نزدیك به عمر انقالب اسالمی 
دارد اما سابقه گشت امنيت اخالقی یا همان گشت 

ارشاد، به سال 1385 بر می گردد. این طرح در آن 
ســال تحت عنوان طرح ارتقای امنيت اجتماعی 
كليد خورد،  در ســال 86 هم نيروی انتظامی آن 
را ادامه داد. در زمســتان 87 رئيس جمهور وقت 
انتقاداتی را از نحوه اجــرای این طرح بيان كرد. در 
ســال 88 این طرح تقریبا كم رنگ تر دنبال شد اما 
در سال 89 دوباره تحت عنوان طرح امنيت اخالقی 
ادامه یافت. در ســال های بعد نيز تقریبا هر ساله با 
شروع فصل گرما فعاليت گشت ارشاد تشدید شده 

و این روند تا به امروز ادامه یافته است.  

بررسيدستاوردهايگشتارشاد
حاال گشت ارشــاد 15 ساله شــده و سوال اصلي 
بسياري از جامعه شناسان این اســت كه آیا وقت 
آن نرســيده كه این طرح به عنوان یك سياســت 
اجتماعی و حاكميتی بررسي شــود كه چقدر به 
بار نشسته و آیا اهداف طراحان اوليه اش را برآورده 

كرده است؟
اردشــير گراوند، جامعه شــناس معتقد است كه 
مضرات شــيوه كنوني اجراي گشت ارشاد از فواید 
آن بيشتر اســت و باعث بدبيني مردم به بخشي از 
خدمات ماموران نيروي انتظامي مي شود. » اجراي 
این طرح با این شــکل و شــمایل به چهره نيروي 
انتظامي آسيب زده و هزینه هاي زیادي را بر دوش 
آن گذاشته اســت. حاال بعد از 15 سال اجراي این 
طر ح در اماكن عمومي، باید پاسخ دهيم كه آیا به 
اهداف خود در ترویج حجاب و عفاف دســت پيدا 

كرده  ایم یا نه؟ «
گراوند توضيح داد: » در همه این ســال ها بارها و 
بارها جامعه شناسان از طریق كرسي هاي دانشگاه 
و رسانه ها تشریح كرده اند كه حجاب یك موضوع 
كامال فرهنگي است. بنابراین دعوت به حجاب باید 
به شکل و گونه اي دیگر دنبال شود تا حاكميت به 

نتيجه دلخواه برسد.« 

اشكالدراجرايمصوباتاستنهماهيتآنها
شــوراي عالي انقالب فرهنگي از جمله نهادهایي 
است كه نقشي تعيين كننده در سياستگذاري هاي 
مرتبط با حجاب داشته اســت. اشکاالت فعلي در 
اجراي مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف، موضوع 

گفت وگوي كوتاه ما با محمد آقاســي، دبير ستاد 
فرهنگ دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي بود. 
او در این 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 مي گویم كه یك موقع سندي 
در یك جایي نوشــته و مصوب مي شود اما اجراي 
آن برعهده یك یا چند دســتگاه گذاشته مي شود. 
وقتي در اجراي یك مصوبه اشکال وجود دارد، باید 
از مجري آن پرسيده شــود نه مرجعي كه مسئول 
تدوین و تصویب بوده اســت.« بخش انتهایي سند 
مصوبات عفاف و حجاب، یعني همان بخشــي كه 
دبير ســتاد فرهنگ دبيرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی به آن اشــاره دارد، مي گوید كه دبيرخانه 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي داراي مســئوليت 
سياستگذاري و تصميم گيري كالن و راهبردي در 
حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردي و ارزیابي 

حسن انجام این مصوبه است.  
در بند دیگر این ســند نيز آمده است: »ایجاد 
هماهنگــي، تدبيــر و پيش بيني ســازوكار 
الزم بــراي اجراي ایــن مصوبــه و نظارت بر 
عملکرد دســتگاه ها و نهادهــا برعهده وزارت 
كشور است كه با اســتفاده از همه ظرفيت ها، 
امکانات و منابع از طریق شــوراي اجتماعي و 
ســازمان امور اجتماعي كشور و تشکيل ستاد 
هماهنگي و راهبــري اجــراي مصوبه عفاف 

و حجــاب اقدام مي كنــد و گــزارش آن را به 
صورت ساالنه به شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ارائه خواهــد داد.« این یعني وزارت كشــور 
به عنوان نهــاد مجري مصوبه موظف اســت 
ســاالنه درباره نوع اجراي مصوبه و نتایج آن 
 به شوراي عالي انقالب فرهنگي گزارش دهد.

بازنگرياساسيدرگشتارشاد
در متون و فرهنگ اسالمي، مسئله ترویج حجاب 
عمدتا در چارچوب »امر به معروف و نهي از منکر« 
مطرح شده است. متولي این حوزه در ستاد امر به 
معروف و نهي از منکر است كه در سال هاي گذشته 
جزو مراجع مهــم در زمينه سياســتگذاري هاي 
حجاب و عفاف بوده است.   دبير ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر از لزوم اجــرای 2 تغيير مهم در این 
طرح به همشهري می گوید: »در اولين قدم افرادی 
كه این وظيفه را انجام می دهند باید برای این كار 
آموزش ببينند. نوع مواجهه با مردم جامعه به دليل 
بدحجابی ، نباید شــبيه برخورد بــا مجرمان مواد 
مخدر و دیگر مجرمان خطرناك باشد. دومين قدم 
باید تغيير در اجرای این طرح باشــد. گشت ارشاد 
همواره به صورت مقطعی اجرا و بعد رها شده است. 
در حالی كه این 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 كارآمدي را ارائه كند.« 

   ضرورت آموزش روانشناسي به ماموران
علينجفيتوانا،وکيلپايهيكدادگســتري:قوانينکيفري،آييننامههاوضوابــطداخليوهمچنينعرف
مشخصشدهدرهرنهاديمعيارهايمشخصرفتاريدرآنمجموعهراتعيينميکند.طبقضوابطوآييننامههاي
نيرويانتظامي،حتيدرمواجههبابزهكارانيکهمرتكبقتلياقاچاقموادمخدرميشوندهمبايدکرامتانساني
حفظشود؛حتیاگرآنفردشديدترينجرائمراهممرتكبشدهباشد.اماشاهداينهستيمکهدربرهههايي
اززمانحتيدرمواجههبااوباش،رفتارهاييمغايرباکرامتانســانيرخميدهد.ايناتفاقهانهتنهااثرمثبتي
درجامعهنداردبلكهباعثرخدادنواکنشهاياجتماعيهمميشــود.دربارهويدئویمنتشرشدهدرفضاي
مجازي،صحتوسقماينكهايناتفاقبهدليلبدحجابيرخدادهيانه،اظهارنظرينميکنم.اماهمهقربانيانچنين
خشونتهاييميتوانندمبادرتبهشكايتکنندودادستانکلبهعنوانحاميانحقوقعامهبايدنسبتبهچنين
اقداماتيواکنشنشاندهد،چونچنينرخدادهاييباعثوهندستگاهانتظاميميشود.طبققانونمجازات
اسالمياگرفرديمرتكبجرمشدهباشــد،قبلازمحاکمهوتعييننوعمجازات،مأمورانقانونحقهيچگونه
اعمالخشــونتوبرخوردبافرديراندارند.همچنينهرگونهآزارواذيتنسبتبهمتهمانومحكومانخالف
قانوناستوقابلتعقيبقضايي.طبقهمينقانون،هرگونهاعترافتحتشكنجهوخشونتهممردوداست.
افراديکهدرکشورمسئوليتقضاييوانتظاميرابرعهدهدارند،بايدغيرازآموزشحقوقيوانتظامي،دورههاي
الزمدرحوزهروانشناسيوجامعهشناسيراهمآموزشديدهباشند.مسلمايكقاضيياافسرانتظاميآگاهدر
اينزمينه،ميداندکهاگرخارجازعدالتوچارچوبهاياستانداردبامتهمومجرمرفتارشود،ياباادبياتيکه
تحقيرکنندهوتوهينآميزاست،رویفرداثراتمنفیمیگذاردکهايناثرمنفيازطرفيافسردگيوازسوي

ديگرقاعدهتقاصدرجامعهراتقويتميکند.

دیگه چه خبر؟

   گشت ارشاد در نگاه رئيس جمهور 
دغدغهتغييردرنوعسياستگذاريدربارهحجابالبتهفقط
منحصربهدبيرســتادامربهمعروفونهيازمنكرنيست.
رئيسجمهورهمازجملهکسانياستکهپيشازايندراين
بارهسخنگفتهاست.سيدابراهيمرئيسي،رئيسجمهوردر
يكيازبرنامههايتبليغاتيپيشازانتخاباتگفتهبود:»در
رابطهباحجابيكمصوبهدرشورايعاليانقالبفرهنگي
داريمکه22بندبرايدســتگاههاياجراييکشــوردارد،
بنابرايناگرامروزاجرايآنفقطبهوزارتکشورمحولشده،
خطاست.منمعتقدماجرايآنرابايدبهوزارتارشاداسالمي
وسازمانهايالگوسازسپرد،آنوقتنوبتاقداماتانتظامي

خيليدورترميرسد،آنهمبرايکسانيکههنجارشكنيکردهکهقانونيدربارهآنوجوددارد.«اودريكيازمناظرات
انتخاباتيهمدرپاسخبهيكيازرقباازراهاندازيگشتارشادمديرانســخنگفتوتلويحامقابلهبافساداقتصاديو

ناکارآمديمديريتيرامقدمبربرخوردانتظاميوامنيتيدرزمينهحجابدانست.
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   ظرفیت تکنولوژی بالکچین
وقتي كشوري تحريم است و مي خواهد وارد بازارهاي مالي جديد شــود، حتما اوفك و نهادهايي كه ايران را تحريم 

كرده اند، تحريم هاي خود را در بخش هاي جديد هم اعمال مي كنند.
با اين حال، علوي معتقد است كه »حوزه بالكچين و رمزارزها حوزه اي 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 
مي توانيم تحريم ها را دور بزنيم، مي گويد: »فقط الزم است كه مديران كشور كمي چابك تر و به روزتر فكر و اقدام كنند 
و از نگاه هاي امنيتي نسبت به اقتصاد فاصله بگيرند.« به گفته علوي، »سردرگمي موجود در ميان فعاالن حوزه رمزارز و 
بالكچين و حتي دستگاه هاي دولتي بايد از طريق قانونگذاري رفع شود«. او با اشاره به وجود راه حل هاي بسيار براي رفع 
مشكالتي كه آمريكا براي ما ايجاد كرده، مي گويد: »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 مي كند و معتقد است 
»اگر اينها زيرنظر دولت قرار بگيرند، مي توان از آنها ماليات گرفت. همچنين مي توان از آنها خواست كه گزارش هاي خود 
را به نهادهاي نظارتي ارائه كنند و با نهادهاي قضايي همكاري كنند تا ايراني ها بتوانند در اين بستر، نقل و انتقاالت خود را 
انجام دهند. از آن سو هم، براي ارتباط با دنيا نياز به واسطه اي مثل سوئيفت نداريم و بالكچين است كه در اين ميان نقش 

بازي مي كند و به راحتي هم قابل رهگيري نيست«.

 جمعــه گذشــته وزارت خزانه داري 
آمریکا طي بيانيه  اي مدعي شــد كه رمزارز

براي جلوگيــري از  اســتفاده افراد 
تحریم شده و بازیگران غيرقانوني، تمهيدات بيشتري 
براي كمك به صنعت ارزهاي مجازي درنظر گرفته 
است. اگرچه هدف این اقدام در این بيانيه، مقابله با 
تهدید باج افزارها عنوان شده، اما در بخش دیگري از 
آن، به مبارزه با پولشــویي و مقابله بــا تامين مالي 
تروریسم با سوءاستفاده از رمزارزها اشاره شده است. 
همچنين در این بيانيه اعالم شــده كه تحریم ها در 
حوزه رمزارزها مانند مؤسســات مالي سنتي اعمال 
مي  شود. چندي پيش هم، صرافي بایننس اعالم كرد 
كه همه كاربــران باید با ارائه مــدرك احراز هویت 
شــوند. به این ترتيب كاربران ایراني این صرافي كه 
اكثرا احراز هویت نشــده بودند، حتي اگر تابعيت و 
پاسپورت كشور دیگري را هم داشتند، نمي توانستند 
به خاطر تحریم ها هویت خود را تأیيد كنند. این در 
حالي اســت كه چندي پيــش هم دفتــر كنترل 
دارایي هاي خارجي آمریــکا)OFAC( یك صرافي 
رمزارزي روسي به نام Suex را تحریم كرد. مجموعه 
ایــن اتفاقات و رخدادهاي مشــابه دیگــر، نگراني 
كاربران ایراني را در پي داشــته است، چراكه بخش 
قابل توجهي از ایرانيــان در صرافي هاي غيرایراني 

فعال هستند.

قابل پيش بيني بود
اميد علوي، كارشــناس حوزه رمزارز و بالكچين در 
گفت وگو با همشهري، این محدودیت ها را موضوعي 
قابل پيش بيني مي داند و معتقد است كه »ما پيش از 
اینکه چنين مشکالت و محدودیت هایي ایجاد شود، 

باید راهکاري براي آن مي اندیشيدیم.« 
به گفته علوي »تکنولوژي بالكچين و رمزارزها در حال 
مبارزه با حاكميت دالر است و كانالي را براي انتقال 
مالي بين ایران و جهان ایجاد مي كند. پس شایسته بود 

كه بسترهاي الزم را ایجاد مي كردیم«.
این كارشناس با اشــاره به ضعيف عمل كردن كشور 
در این حوزه مي گوید: »آمریکا اخيرا توانست در این 

صنعت، گوي رقابت را از چيــن در ميزان هش ریت 
برباید. این كشــور با برنامه ریزي و نــگاه بلندمدت 
وارد این حوزه شده، چندین هزار مگاوات برق به آن 
اختصاص داده و چندصد ميليارد دالر براي توسعه این 
صنعت درنظر گرفته است. آمریکا اكنون كه توانسته 
هش  ریت جهاني را از آن خود كند، در قدم بعدي به 

سمت تنظيم گري بازار رمزارزها خواهد رفت.«

چه بايد كرد؟
كارشــناس حوزه رمــزارز و بالكچين با اشــاره به 
اینکه هنوز دیر نشــده، بر تدوین و ثبات قوانين در 
حــوزه رمزارزها و در كنــار آن، بســتري امن براي 
سرمایه گذاران تأكيد مي كند. علوي مي  گوید: »اگر 
بستري امن فراهم شود، كساني كه رمزارز خریده اند، 
سرمایه هاي خود را به داخل كشــور مي آورند، آن را 
در كشــور نگهداري مي كنند و همچنين تبادل هاي 
خود را در داخل كشــور و زیرنظر دولت و حاكميت 
انجام مي دهند.« او همچنين از ضرورت فراهم كردن 
بستر مناسب براي جذب ماینرها، سخن مي گوید كه 
مي تواند باعث جذب درصد قابل توجهي از هش  ریت 
جهاني شود. علوي به اهميت برق در حوزه ماینينگ 
اشاره مي كند و مي گوید: »اگر وزارت نيرو با همکاري 
بخش خصوصي شــرایطي فراهم كند كه كشور به 
سمت توليد برق و استفاده از زیرساخت ها براي جذب 
سرمایه گذاران استخراج برود، هش ریت مناسبي براي 

كشور جذب مي شود.«

آمریکا طي اطالعيه اي اعالم كرده كه تحریم ها در حوزه رمزارزها مانند مؤسسات مالي سنتي 
رســانه هاي دولتي اعمال مي شود و احتماال كاربران ایراني به زودي زیر فشارهاي بيشتري قرار خواهند گرفت

چين اعالم كردند 
كــه 3تایکونــوت 
)فضانورد چيني( با موفقيت در ایستگاه فضایي جدید 
چين مســتقر شــده اند. این طوالني ترین ماموریت 
خدمه پکن تا به امروز و آخرین نقطه عطف در تالش 
براي تبدیل شــدن این كشــور به یك قدرت بزرگ 
فضایي محسوب مي شــود. تاكنون ایستگاه فضایي 
بين المللي تنها ایستگاه فضایي فعال جهان بوده است، 

اما چيني ها از چند ســال قبل 
تصميم گرفتند ایستگاه فضایي 
اختصاصي خود را عملياتي كنند.

 به گزارش شــينهوا، این سه نفر 
كمي بعد از نيمه شــب شنبه به 
وقت چين از مركز پرتاب جيوكان 
در بيابان گوبي در شــمال غربي 
چين ســفر خود را آغاز كردند. 
انتظار مي رود این تيم، 6ماه را در 
ایستگاه فضایي تيانگونگ سپري 
كند. پس از پرتاب، آژانس فضایي 
سرنشين دار چين )CMSA( آن 
را موفقيت آميز اعالم كرد و گفت 
كه همه اعضاي ایــن ماموریت 
»در وضعيت خوبي قرار دارند.« 
فضاپيماي شنژو-13كه حامل 
3 فضانورد بود، ســاعاتي بعد با 
موفقيت به ایستگاه فضایي چين 
متصل شــد. این آژانــس اعالم 
كرد كه در ساعت 6:56صبح، 6 
ساعت و نيم پس از سفر با موشك 
النگ مــارچ-2اف، این فضاپيما 
 بــه ایســتگاه فضایــي متصل

 شده است.

هيجان
روزنامه گلوبال تایمز چين هم نوشــت: درست مانند 
هر كسي كه براي نخستين بار وارد خانه جدید خود 
مي شود، نخســتين كاري كه این 3خدمه شنژو-13 
انجام دادند این بود كه اتاق خواب هاي دنج و شيرین 
خود را بررسي كرده و به واي فاي متصل شوند. در یك 
ویدئوي زنده نشان داده شد كه ژاي، نخستين كسي 
كه وارد ایستگاه شد، آنقدر هيجان زده بود كه وارونه 
در هوا شناور شــد. یانگ ليوي، مدیر دفتر مهندسي 

فضایي سرنشين دار چين و نخســتين فضانورد این 
كشور گفت: پس از گفت وگوي كوتاهي كه ایمني آنها 
را به مركز كنترل زميني گزارش داد، خدمه نخستين 
ناهار خود را در خانه جدید صرف كردند. ژاي ژیانگ، 
نخستين مسافر فضایي كشور، وانگ یاپينگ، نخستين 
زن تایکونوت كه وارد ایستگاه فضایي چيني مي شود و 
یه گوانگفو، نخستين فضانورد چيني كه در یك آژانس 
فضایــي بين المللي آموزش دیده اســت، خدمه این 

ماموریت 6ماهه هستند.

زمان بازگشت
انتظار مــي رود آنهــا در آوریل 
ســال2022به زمين بازگردند و 
این بدان معناســت كه آنها یك 
ســال جدید قمري چيني را در 
فضا جشــن خواهند گرفت. این 
تيم موظف اســت، 2تا 3فعاليت 
مفصل را انجام دهند كه بيشتر 
به عنــوان راهپيمایــي فضایي 

شناخته مي شود.

برنامه كاري
با توجه بــه گزارش هــاي ارائه 
شــده توســط CMSA، انتظار 
مي رود كه آنها دنده هاي انتقال 
را كه بازوهاي بــزرگ و كوچك 
رباتيك و چرخ دنده هاي مربوط 
به آنها را بــه هم متصل مي كند، 
براي كارهاي ساختماني بعدي 
نصب كننــد. ماموریــت بعدي 
به منظــور ســفر به ایســتگاه 
فضایي چين، براي  ماه مارس یا 
 آوریل ســال2022برنامه ریزي 

شده است.

ايستگاه اختصاصي چين 
ایســتگاه فضایي تيانگونــگ در مــدار نزدیك بين 
340تا 450كيلومتري ســطح زمين قرار دارد. این 
ایستگاه فضایي تقریبا یك پنجم جرم ایستگاه فضایي 
بين المللي و تقریبا به اندازه ایستگاه فضایي ميرروسيه 
خواهد بود. انتظار مي رود جرم ایستگاه فضایي چيني 
بين 80 تا 100 تن باشد. عمليات از مركز كنترل پرواز 

هوافضاي پکن در چين كنترل خواهد شد. 

سفر ۶ماهه به ايستگاه فضايي اختصاصي چين 
بلندمدت ترین ماموریت فضایي سرنشين دار چين با رسيدن 3فضانورد این كشور 

به ایستگاه فضایي اختصاصي چين آغاز شد
فعاالن ایرانی، قربانی تحریم های رمزارزی آمریکا

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

علم

 خطر 11 برابري مرگ 
در كمين واكسن نزده ها

داده هاي جدیــد، مركز كنتــرل و پيشــگيري از بيماري هاي 
آمریکا كه در ســایت این مركز منتشر شده نشــان مي دهد كه 
 افراد واكسينه نشده 11برابر بيشــتر از واكسينه شده ها)افرادی 
با دریافت 2 دوز واكسن( در معرض خطر مرگ بر اثر كووید-19 
قرار دارند. این داده هــا در طول ماه آگوســت و از 16دپارتمان 
 ســالمت جمع آوري شــده كه 30درصد از جمعيــت آمریکا را 

در بر مي گيرد.
افزون بر این، آمار جدید نشان مي دهد كه افراد واكسينه نشده به 
نسبت آنهایي كه دوزهاي واكسن را به طور كامل دریافت كرده اند، 
6برابر بيشتر احتمال دارد تست آزمایشــگاهي كووید-19آنها 

مثبت شود.

این داده ها به انبوهي از شواهدي كه نشان مي دهد خطرات ناشي 
از ابتال به ویروس از عوارض واكسيناســيون بسيار بيشتر است، 
افزوده شده اســت. حدود 77درصد از افراد واجد شرایط، شامل 
افراد 12ســال به باال، هم اكنون حداقل یك دوز واكسن تزریق 
كرده اند، اما دولت بایدن 23درصد باقي مانده را به دریافت واكسن 
ترغيب كرده است و به عنوان تالش هاي داوطلبانه مانند مشوق ها 
به الزامات واكسن روي آورده اســت. این كار باعث شده است تا 
آنهایي كه تــا پيش ازاین به دليل تبليغات منفي ضد واكســن ها 

تمایلي به زدن واكسن نداشتند، به این كار ترغيب شوند.
تا 29آگوست، 665مورد ابتال به ازاي هر 100هزار نفر واكسينه 
نشده وجود داشت، درحالي كه این عدد 150مورد در گيرندگان 
واكسن جانسون اند جانسون، 125مورد در بين دریافت كنندگان 

فایزر و 86 مورد در ميان دریافت كنندگان مدرنا بود.
ســلن گاندر متخصص بيماري هاي عفوني در دانشگاه نيویورك 
در یك تویيت اعالم كرد آمارها دليــل قانع كننده اي براي دادن 
دوز تقویتي به افرادي  اســت كه با واكسن جانسون اند جانسون 
واكسينه شده اند. كميته مشورتي سازمان غذا و داروي آمریکا این 

توصيه را روز جمعه اعالم كرد.

   پنجمین ماموریت
اين دومين ماموريت سرنشين دار 
چيني ها براي پيوســتن به ماژول 
مركزي ايستگاه فضايي تيانگونگ 
خود به حساب مي آيد؛ ايستگاهي 
كه قرار اســت تا پايان سال آينده 

ميالدي و انجام يازدهمين ماموريت، 
تكميل شــده و بــه بهره برداري 
كامل برسد. پرتاب اخير، پنجمين 
ماموريت و آخريِن آن در سال جاري 
ميالدي محســوب مي شود. طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده، ايستگاه 
فضايي تيانگونگ پس از تكميل قرار 
است براي مدت 10سال مورد استفاده 
قرار بگيرد. در عين حال گفته شده 
است كه اين ايستگاه ظرفيت فعاليت 

براي مدت 15سال را نيز دارد.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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عضو کميته ملي واکسن کرونا مي گوید تزریق دوز سوم براي کساني که سينوفارم 
دریافت کرده اند از ســوي کميته فني تایيد شــده و احتماال با صدور مجوز از سوي 
کميته ملي واکسن، تزریق دوز سوم از ابتداي آبان براي گروه هاي پرخطر آغاز مي شود

 همشــهري از ابهامــات ایمني زایي»ســينوفارم«، کارایــي دیگــر واکســن هاي 
کووید-19و ضرورت تزریق دوز بوســتر کرونا به گروه هاي پرخطر گزارش مي دهد

 احتمال تزريق
 دوز سوم واكسن از آبان

حدودا 81درصد از کل واکسن هاي تزریق شده در ایران 
سينوفارم است و حاال با انتشار تحقيقاتي مبني بر ایمني 
پایين این واکسن به ویژه در ميان سالمندان، نگراني هایي 
از افزایش بستري و مرگ ومير با توجه به روند افزایشي ابتال 
در کشور رقم خورده است. هرچند که به تأکيد کارشناسان 
حوزه واکسن، کم کيفيت ترین واکسن ها هم در کاهش 
ابتالي شدید و مرگ افراد مؤثر است. حاال با اعالم کيفيت 
واکسن هاي تزریق شده و از سوي دیگر، جهش هاي بعدي 
کرونا، سازمان بهداشت جهاني تزریق دوز سوم را توصيه 
کرده است. براساس اعالم مقامات این سازمان، حتي براي 
واکسن هاي قوي تر هم تزریق دوز سوم، منجر به افزایش 
ایمني مي شود.هرچند که تزریق دوز سوم برای واکسن های 
فایزر و مادرنا هم از مدت ها پيش در برخی کشورها آغاز 
شده است و تاکيد بر تزریق دوز سوم تنها شامل سينوفارم 
نمی شود. تزریق دوز سوم یا بوســتر در ایران براي کادر 
درمان آغاز شده و در برخي استان ها هم نيروهاي درمان، 
دوز سوم را دریافت کرده اند. بر همين اساس اعالم شده برای 
کادر درماني که دوز اول و دوم، سينوفارم، بهارات یا برکت 
دریافت کرده اند، دوز سوم را سينوفارم یا پاستوکووك پالس 
تزریق مي شود و براي آنها که آسترازنکا یا اسپوتنيك وي، 
دریافت کرده اند، دوز سوم، آسترازنکا یا پاستوکووك پالس 
تزریق مي شود. محمد شریفي مقدم، دبير کل خانه پرستار 
درباره تزریق دوز سوم به کادر درمان به همشهري مي گوید 
که سازوکار تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمان، 
فراهم شده و قرار بود در هفته گذشته در تهران شروع شود. 
اما هنوز خبري نشــده و به احتمال زیاد از این هفته آغاز 
مي شود. واکسن هایي که قبال در ایران تزریق شده بود، در 

دسترس است و مشکلي از نظر تامين واکسن وجود ندارد. 
به گفته او، نخستين گروه از کادر درمان بهمن سال گذشته، 
واکسينه شدند و اگر از تاریخ تزریق دوز دوم شان درنظر 
گرفته شود، تاکنون بيش از 6 ماه از زمان تزریق شان گذشته 
است. بنابراین الزم بود که دوز سوم تزریق شود. به گفته 
شریفي مقدم، بيشترین واکسني که براي کادر درمان تزریق 
شد، واکسن سينوفارم بود. چرا که اسپوتنيك وي، تنها براي 
مدت کوتاهي وارد کشور شد و دیگر خبري از محموله هاي 
بعدي نشد. آسترازنکا هم عوارض زیادي داشت و در نهایت 
اغلب کادر درمان سينوفارم تزریق کردند. او تأکيد مي کند 
که براي تزریق دوز سوم مشکلي وجود ندارد، محدودیتي 
هم اعمال نشــده و تمام نيروهاي درمــان، یعني گروه 

پرستاري و پزشکان، دوز سوم را تزریق خواهند کرد.

احتمال تزريق دوز بوستر از اول آبان
ماجراي تزریق دوز ســوم، تنها به گــروه درمان محدود 
نمي شود. روز گذشــته محمدمهدي گویا، رئيس مرکز 
مدیریت بيماري هاي واگيردار وزارت بهداشت در نشست 
خبري به ماجراي تزریق دوز سوم براي جمعيت عمومي 
اشــاره کرد و گفت که قرار اســت مطالعات گسترده اي 
پيرامون واکسن سينوفارم صورت گيرد و پس از جمع آوري 
و مقایسه این مطالعات، براي تزریق دوز سوم یا بوستر برای 
افراد باالی 60سال، تصميم گيري مي شود. صحبت هاي 
این مسئول در وزارت بهداشت در شرایطي است که مجيد 
مختاري، عضو کميته علمي کشــور کرونا به همشهري 
مي گوید: » تزریق دوز ســوم براي کساني که سينوفارم 
تزریق کرده اند از سوي کميته فني مورد تأیيد قرار گرفته 

و احتماال با صدور مجوز از ســوي کميته ملي واکسن، 
تزریق دوز ســوم از ابتداي آبان، براي گروه هاي پرخطر 
آغاز مي شود.« با این حال مسعود یونسيان، رئيس کميته 
راهبري مطالعات واکسيناسيون وزارت بهداشت تأکيد 
مي کند که به پيشنهاد سازمان بهداشت جهاني، تمام افراد 
باالي 60سال نه فقط آنها که سينوفارم تزریق کرده اند، 
بلکه برای سایر واکسن ها هم باید دوز سوم  تزریق شود. او 
به ایسنا مي گوید: »توصيه هایي مبني بر تزریق دوز بوستر 
پس از 6 ماه وجود ندارد، اما انتظار مي رود که بيشتر افرادي 
که واکسينه شدند، اثر واکسن شان حداقل تا 6ماه باقي 
مانده باشد و عدد 6 ماه را باید به عنوان کف درنظر گرفت 
و مي تواند بيشتر هم شود.« ســازمان بهداشت جهاني 
هفته گذشــته اعالم کرد که دوز سوم براي واکسن هاي 
سينوواك و سينوفارم، نباید به عنوان دوز تقویتي به شمار 
رود، بلکه جزو دوره اصلي واکسيناسيون باید درنظر گرفته 
شود. روند ابتال به کرونا در ایران، از اواسط هفته گذشته 
صعودي شده، این در حالي است که آمار واکسيناسيون 
تا ظهر روز گذشــته، باالي 71ميليون دوز بوده اســت، 
اما افزایش بيش از 60درصدي تعداد مبتالیان نســبت 
به روزهاي قبل از آن، احتمال وقوع پيك ششــم را باالتر 
برده است؛ اتفاقي که مي تواند به دليل کاهش اثربخشي 
واکسن هایي ازجمله سينوفارم و افزایش موارد ابتالي حاد 
و فوتي باشد. همين مسئله سبب شده تا تزریق دوز سوم، 
وارد مرحله جدي تري  شود. براساس گزارش هاي منتشر 
شده، هم اکنون کشورهاي شيلي، ایسلند، ترکيه، جمهوري 
دومنيکن و صربستان سنگاپور، بلژیك، امارات و فرانسه، 
جزو کشورهایي هستند که تزریق دوز سوم را آغاز کرده اند.

 سينوفارم در دسترس ترين واكسن بود
مجيد مختاري، عضــو کميته ملي واکســن کرونا در 
توضيح بيشتر درباره تأثيرگذاري واکسن سينوفارم که 

ضرورت تزریق دوز ســوم را باال برده، 
مي گوید: »با وجــود مطالعات انجام 
شده درباره اثربخشي کمتر واکسن 
سينوفارم نسبت به دیگر واکسن هاي 
دنيا، تاکنون گزارشي مبني بر ایجاد 
مشــکل در روند ایمني زایي ایرانيان 
اعالم نشده است. همانطور که در دنيا، 
از واکسن هاي متفاوتي استفاده شد، 
در ایران هم با توجه به در دســترس 
بودن این واکســن، باالترین ميزان 
تزریق با سينوفارم انجام شد. سينوفارم 
در بسياري از کشورها تزریق شده و 
سازمان بهداشت جهاني آن را تأیيد 
کرده اســت.« او در پاسخ به انتقادات 
وارد شده نسبت به تزریق سينوفارم 
به ســالمندان بــا توجه بــه کارایي 
پایين آن، مي گوید: »با افزایش سن، 
حساســيت بدن و سيســتم ایمني 
آن نسبت به واکســن، کاهش پيدا 

مي کند. بسياري از واکســن ها ازجمله سينوفارم براي 
افراد 60ســال به باال، تأثيرگذاري کمتــري دارد، اما به 
معني صفر بودن ایمني زایي نيست، بلکه درصدش نسبت 
به واکســن هاي دیگر کمتر اســت.« به گفته او، تزریق 
دوز بوســتر، با هدف تحریك سيستم ایمني بدن، براي 

2شاخه اصلي ایمني زایي، یعني آنتي بادي ها)پادتن ها( 
و سلوالر)ایمني ســلولي( انجام مي شــود. به گفته این 
عضو کميته فني واکســن درباره ســينوفارم مطالعات 
واضحي براي تعييــن فاصله زماني 
دوز دوم و سوم وجود ندارد:»ما منکر 
ضعف هاي سينوفارم نسبت به سایر 
واکســن ها، نيســتيم، اما تزریق آن 
سودمند است، به همين دليل تزریق 
دوز سوم ســينوفارم در کميته فني 
مطرح شده و به کميته هاي باالدستي 
براي کادر درمان و سالمندان و افرادي 
با ضعف ایمني ابالغ شده است. کميته 
ملي واکسن هم نسبت به تزریق دوز 
ســوم نظر مثبت دارد و با تأیيد آنها، 
احتماال از ابتداي آبان، فاز سوم تزریق 
براي گروه هاي پرخطر آغاز مي شود.« 

5ميليون و 300هــزار نفر اولويت 
تزريق دوز بوستر 

کيانوش جهانپور، ســخنگوي سابق 
ســازمان غذا و دارو هم درباره تزریق 
دوز سوم واکسن کرونا به همشهري 
مي گوید:» مجموع افرادي که در ایران در اولویت تزریق 
دوز سوم قرار دارند، 5ميليون و 300هزار نفر شامل افراد 
باالي 65ســال، کادر درمان و افراد مقيم آسایشگاه های 
جانبازان و معلوالن هستند.« به گفته او، بررسي ها نشان 
مي دهد که تزریق 2دوز سينوفارم در سالمندان، ایمني زایي 

کاملي نداشته و این افراد همچنان در معرض خطر قرار 
دارند: »هيچ واکسني حتي در مقابل واریانت کالسيك 
ووهان 100درصد مانع مرگ و ابتال نبود و این عدد درباره 
جهش هاي جدید ویروس کمتر شده است اما اینکه کاهش 
اثربخشي تنها درباره ســينوفارم مطرح مي شود درست 
نيست و از فایزر و مدرنا تا اسپوتنيك و آسترازنکا و حتي 
سينوواك هم با کاهش پيشگيري در تمام آیتم ها ازجمله 
ابتال، بستري، مرگ و مير و عفونت مواجه هستند.« به گفته 
او، از همان ابتدا، شعار اصلي این بود: »بهترین واکسن در 
دسترس ترین آن است.« در آن مقطع نه تنها در ایران که با 
توجه به حجم توليد واکسن هاي چيني، انتخاب بسياري از 
کشورها، نمي توانست جز این واکسن باشد. قسمت اعظم 
واکسن تزریق شده در ترکيه، امارات، بحرین حتي برزیل 
و شيلي واکسن هاي چيني بود. او مي گوید:» با توجه به 
اینکه مي دانيم واکسن مشابه این واکسن در داخل کشور 
به نام برکت توليد شده و دیگر واکسن هاي داخلي هم با 
پلتفرم هاي متفاوت به تدریج در دسترس قرار مي گيرند، 
ادامه واکسيناسيون با اولویت  واکسن هاي ایراني با توجه به 
اثربخشي آنها منطقي تر خواهد بود و در غيراینصورت ادامه 

واکسيناسيون با سينوفارم موجه است.« 

جبران ايمني سينوفارم با دوز سوم 
 مهدي ویسي، مسئول اجرایي ستاد بحران کرونا در شمال 
و مرکز لندن، درباره ابهاماتي که درباره واکسن سينوفارم 
مطرح مي شود هم توضيح هایي به همشهري مي دهد. 
به گفته او، مطالعات اخيري که در بحرین انجام شده نشان 
مي دهد که واکسن سينوفارم در جمعيت باالي 55سال، 
ایمني کاملي ایجاد نکرده به همين دليل نياز است تا دوز 
سوم تزریق شود. برخي کشورها ازجمله امارات، بحرین، 
ترکيه و شيلي دوز سوم را در دستور کار قرار داده اند و در 
کشوري مثل ترکيه براي کساني که دو دوز سينوفارم و 
سينووا ك را تزریق کرده باشــند، دوز سوم فایزر تزریق 
مي شود.« به گفته ویســي، فاصله 6 ماه ميان دوز دوم و 
سوم، براي واکسن هایي مانند آسترازنکا و مدرناست. براي 
واکسن ســينوفارم باید این   زمان، کمتر شود. او درباره 
نگراني ها از رقم خوردن پيك جدید در ایران با توجه به 
افزایش موارد ابتال در روزهاي اخيــر هم مي گوید: »در 
این بــاره نگراني چنداني وجود ندارد چرا که در کشــور 
انگلستان هم با وجود تزریق 3 واکسن آسترازنکا، فایزر 
و مدرنا روزانه 40هزار ابتال داریم امــا از این تعداد تنها 
700مورد بستري مي شــوند. این آمار در موج دوم سال 
گذشــته بيش از 6هزار نفر بود. درباره ایران هم چنين 
پيش بيني اي وجود دارد که با وجود افزایش موارد ابتال اما 
ميزان مرگ و مير روند صعودي نگران کننده نداشته باشد. 
هر چند که براي ایجاد ایمنــي در جامعه و رقم نخوردن 
پيك هاي نگران کننده نياز اســت که بيش از 80درصد 
افراد بالغ 2 دوز واکسن را دریافت کرده باشند، اما این رقم 

در ایران هنوز قابل توجه نيست.« 

هر
س: م

عک

مريم سرخوش 
خبرنگار

حــوزه  متخصصــان 
واکسن منکر ضعف هاي 
سينوفارم نسبت به سایر 
واکســن ها نيستند، اما 
تأکيد مي کنند سينوفارم 
با توجه به دسترســي 
بــاالي آن در ایــران، 
بيشترین ميزان تزریق را 
داشت. سازمان بهداشت 
جهاني این واکســن را 

تأیيد کرده است
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جدال با ترس، پيروزي بر مرگ 
آيا بازگشت به زندگي عادي با توجه به وضعيت رواني جامعه 

ممكن است؟
معمولي بودن هيچ گاه آرزوي كســي نبوده است. همانطور كه بازگشتن به 
زندگي عادي، پيش از اين مزيتي به حساب نمي آمد. اما حاال پس از دو سال 
جدال با بيماري و مرگ، ديگر عادي بودن برايمان به آرزويي بدل شده كه 
براي فرارسيدنش روزشماري مي كنيم و به خاطرش مي جنگيم. اما آيا ما به 

زندگي عادي بازخواهيم گشت؟
 آيا وضعيت رواني جامعه پس از اين همه آســيب رواني و جسمي، آمادگي 
بازگشت خواهد داشــت؟ براي رســيدن به اين نقطه چه بايد كرد؟ درباره 
همه اينها و بيشتر، با ســاناز فالح زاده، دكتري روانشناسي سالمت صحبت 

كرده ايم.

زمان خوبي براي عادي انگاري نيست
آيا دريافت 2 دوز واكسن شرايط الزم براي پايان دوركاري و 

بازگشت به زندگي عادي را فراهم می كند؟
تزريق بيش از 45ميليون دوز واكسن كرونا و اخبار بازگشايي مدارس موجب شد تا 
بسياري از ادارات، سازمان ها، ارگان ها و حتي شركت هاي خصوصي پايان دوركاري 
را اعالم كنند و با 70 تا 100درصد ظرفيت خود فعاليت ها 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 مي توان مانند بسياري از كشورها به شرايط عادي زندگي بازگشت؛ 
غافل از اينكه كرونا مرموزتر از اين حرف هاست و با تغيير چهره به راحتي ميدان 
را رها نمي كند و آمار و ارقام  اين چند روز بازهم خبر از افزايش آمار مرگ وميرها 
مي دهد. حال اين سؤال مطرح است كه آيا واقعا دريافت 2دوز واكسن شرايط الزم 

براي پايان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم مي كند؟

مسير بازگشت به گذشته
 كشورهاي ديگر 

در چه شرايطي به زندگي عادي بازگشته اند
تقال براي بازگشت به زندگي عادي از همان لحظه رسمي شدن خبر آغاز همه گيري 
كوويد-19در جهان آغاز شد؛ ابتدا با انكار و ناديده گرفتن واقعيت، سپس با پذيرش 
تدريجي و تن دادن به محدوديت ها و در نهايت با استقبال از واكسيناسيون عمومي. 
دولت ها و شهروندان كشورهاي مختلف جهان به شيوه هاي 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 كرده اند. از نظر آمار 
باالي واكسيناسيون )دوز اول( كشورهاي امارات، پرتغال، كوبا، مالت، شيلي، قطر، 

سنگاپور،كامبوج، اسپانيا و اروگوئه 10كشور برتر جهان به شمار مي روند.
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تغيير شكل زندگي ديگر داستان عجيبي نيست. 
يعني بعد از حدود 2ســال، ديگر عجيب نيســت. 
دســت كم نه آنقدر عجيب كه برايش وقت و كلمه 
بگذاريم. عوض شدن شكل زندگي پس از شيوع ويروس كوويد-19نيازي به 
توضيح ندارد. از حدود 2سال پيش، همه به همين شكل جديد زندگي كرده اند؛ 
از خانه با ماســك و غيره بيرون آمده اند، از دور كار كرده اند و... همه مي دانند 
كرونا ريخت زندگي را به هم ريخــت ولي حاال بايد بيش و كم به زندگي عادي 

برگرديم و اين ديگر داستان تازه اي است.
قبل تر چگونه زندگي مي كرديم؟ آدم مثل ويروس به ســرعت خودش را با 
شرايط جديد تطبيق مي دهد. طوري سازگار مي شود كه انگار زندگي قبلي 
توهمي بيش نبوده و واقعيت هرچه هســت، چيزي نيست جز همين كه در 
»حال« تجربه اش مي كند. شايد آدم حتي از ويروس هم عجيب تر باشد، چون 
به هرحال ويروس يك جايي كم مي آورد، حاال به ضرب واكســن يا گذشت 
زمان يا هرچي، به هرحال مي رود پي كارش ولي آدم ها تمام نمي شوند، اين 
درز را ببندند، از الي پنجره وارد مي شوند، پنجره را ببندند از زير در مي آيد 
و هســتند، به زندگي ادامه مي دهد، گيريم »تطبيق« هميشه كمي هم درد 

داشته باشد.
حدود 2سال پيش، شــركت ها و ســازمان ها و خالصه تمام ارگان هايي كه 
گروه زيادي از آدم ها را به كار مشغول كرده اند، تسليم دستورهاي بهداشتي 
براي پاره كردن زنجيره بيماري كرونا شدند. بدون نيازي به رو كردن اسناد 
و مدارك و غيره ، ناگفته پيداســت كه خيلي ها هم تمايل چنداني به اجراي 
قانون دوركاري نداشتند. به هرحال حتي آدم هايي كه دانش اقتصادي شان 
زير خط فقر است هم مي توانند 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 كم و كسر – درســت مثل آنچه در زمانه پيش از ميالد 
كرونا مي گذشت – حقوق و مزاياي عوامل كسب و كارتان را پرداخت كنيد. 
چرا بايد فكر كنيم آدم هاي راس كار آن قدر مهربانند كه با درك باالي خود 
از »شــرايط حســاس كنوني« تن به پذيرش چنين قانوني داده اند؟ بيشتر 
اينطور به نظرمي رسد كه چاره ديگري نداشــتند. يكي به اين دليل كه اگر 
نمي پذيرفتند متهم به »كارشــكني« در جريان شكســتن زنجيره بيماري 
كرونا مي شدند و بعد هم اينكه درصورت زيرپا گذاشتن قانون، اين احتمال 
وجود داشت كه با مقاومت و اعتراض نيروي كار مواجه شوند و اين مي توانست 
مصداق بارز »تشويش اذهان عمومي« باشد كه مي دانيم 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 واكنش هاي متفاوتي به اين شكل جديد 
زندگي داشت. روزي از راه رسيد كه قرار نبود مثل هر روز، راس فالن ساعت 
پلك هايت را – برخالف ميل باطني شان- وادار كني از هم جدا شوند. مجبور 
نبودي از تخت بيرون بيايي ، يك سري 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 بي شكل شده بود، به 
اين مفهوم كه بيش و كم مي توانستي مثل خمير، هرطور خودت دوست داري 
به آن شكل بدهي. گروهي از ترس جان شان، به اهداف پروتكل هاي بهداشتي 
مقابله با بيماري كرونا وفادار ماندند، از فرصت دوركاري اســتفاده كردند و 
خانه نشين شدند. كار كه هيچ، حتي براي بردن كيسه زباله ها هم با ماسك 
و سپر صورت و اسپري الكل و خالصه تمام وســايل پيشگيري از آميزش با 
ويروس كوويد-19از خانه بيرون مي رفتند. همين هم البته به ندرت و با حفظ 
فاصله گذاري اجتماعي با رهگذر و همسايه اي 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 آدم ها 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 مي شد يك جا 
مستقر شــد و به جاي يك جا براي چندجا كار كرد. خيلي ها از حدود 2سال 
پيش به همين شكل زندگي كردند؛ يك جا نشســتند و شروع كردند به كار 
كردن براي چندجا. درست از حدود 2سال پيش تا همين حاال كه دوركاري 

خيلي جاها تمام شده يا همين روزهاست كه به پايان برسد.
باز قرار اســت زندگي تغيير شــكل بدهد. گرچه قبل تر اين شكل را سال ها 
زندگي كرده ايم ولي اين اصال به اين مفهوم نيست كه آمادگي بازگشت سريع 
به آن شكل از زندگي را داريم! حاال تازه سؤال هاي اصلي اين متن خودشان 
را نشان مي دهند؟ با كارهايي كه فرصت دوركاري به زندگي مان اضافه كرد 
چه كنيم؟ كالس هاي آموزشي، پروژه هاي شخصي و... تازه خيلي ها هم در 
چنين محيط هايي اين فرصت را داشتند كه به صورت آنالين و با برنامه ريزي 
ساعت هاي ارائه خدمات، براي چندجا برنامه هاي آموزشي و غيره اجرا كنند. 
از حدود 2سال پيش زندگي اين شكلي گذشته و اين اصال زمان اندكي نيست. 
حتي بچه ها هم به اين شكل زندگي عادت كرده اند، با آنها چه كنيم كه در تمام 
روزهاي رعايت پروتكل هاي بهداشتي به خانه نشيني و هميشه در دسترس 
بودن خانواده خو گرفته اند؟ اينها به كنار، اصال همين كه بايد دوباره مثل سابق 
راس فالن ساعت بيدار شويم و يك سري 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 به نظر مي رسد 
كه نياز به نقشــه هايي جديد داريم. البته كه باز راه مان را پيدا مي كنيم ولي 

بدون ترديد مدتي زمان مي برد و مثل هميشه، كمي هم درد دارد.

يادداشت يك

فصل پوست اندازي
شهرام فرهنگي

روزنامه نگار

قرار نبود اوضاع اینطور پیش رود. روزهاي نخستي كه ویروس كرونا را شناختیم 
و بنا شد با شرایط دیگري زندگي كنیم و ترس هاي تازه اي به متن زندگي مان 
اضافه شــد، وعده هاي محققان رنگ و بوي دیگر داشت. قرار بود كه كرونا با 
چند ماه رعایت سفت و سخت ریشه كن شود؛ مثل همان فیلمي كه كادر درمان بیمارستاني در چین، 
ماسك هایشان را با لبخند در آوردند و پایان همه گیري در آن منطقه را اعالم كردند. این اما همه حقیقت 
نبود. كووید -19بیش از تصور همه ما و حتي محققان و پژوهشگران، در شهرها و كشورهاي مختلف ماندني 
شد و همه قاعده هاي احتمالي را به هم زد. بهمن ماه سال گذشته، بلومبرگ با اشاره به روند واكسیناسیون 
صورت گرفته در كشورهاي مختلف براي مقابله با كووید-19، پایان همه گیري كرونا و بازگشت به شرایط 
عادي را 7سال دیگر پیش بیني كرد. دیگر همه اما كالفه شده اند. حوصله پوشیدن ماسك، دور بودن از 
تفریح، سفر و... كم شده و كمتر كسي به سیاق روزهاي اول، توان مقابله با ویروس سمج چیني را دارد. 
حاال دیگر همه به دنبال بازگشت به شرایط عادي اند. دنبال نشانه هاي روشني براي بهبود شرایط مي گردند 
و تزریق دو و یا حتي یك دوز واكسن را ناجي خود مي دانند اما واقعیت این است كه به روایت سازمان 
بهداشت جهاني، واكسیناســیون، مصونیت 100درصدي ایجاد نمي كند و تنها در جوامعي كه بیش از 

70درصد افراد هر دو دوز را دریافت كرده باشند، مي تواند اوضاع را تا حدي كنترل كند.

كسب وكار ها در مدار بازگشایي صددرصدي 
كسب وكارهايي كه مدت ها مجبور به تعطيلي بودند 
كم كم به مــدار برمي گردند؛ در واقــع خيلي وقت 
اســت كه قاعده محكمي براي تعطيل بودن فعاالن 
صنف هاي پرخطر وجود نــدارد و البته پيش بيني 
اين شرايط چندان ســخت نبود. نمي توان انتظار 
داشت كه در شــرايطي كه اقتصاد كشــور با تورم 
بيش از 40درصدي درگير اســت، كســب وكارها 
براي ماه هاي متمادي تعطيل باشــند. شاهد مثال 
بازگشــت كســب وكارها به ميدان اقتصاد كشور، 
گزارشــي اســت كه مركز آمار از رشــد سه ماهه 
اقتصادي در 3 ماه نخســت ســال جاري 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 كم رنگ شــدن است و دوره 
آســيب هاي ويروس چيني براي بخش خدمات به 
سر آمد. اســتخرها، تاالرهاي پذيرايي، باشگاه هاي 
ورزشي و... از كســب وكارهايي بودند كه به واسطه 
شيوع كرونا به بن بست هاي جدي خوردند و تعداد 
زيادي از اين واحدهاي صنفي تعطيل شدند. خسرو 

ابراهيمي نيا، رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي درباره 
وضعيت كنوني هم صنفي هاي خودش به همشهري 
مي گويد: بيش از يك سال و نيم است كه ما به شكل 
رسمي تعطيل شده ايم. حاال اگر چند واحد صنفي 
به شكل غيرقانوني باز بوده اند، نمي توان اين ماجرا 
را به ســاير واحدها تعميــم داد. تاالرهاي پذيرايي 
هزينه هاي نگهداري سرسام آوري دارند و مثل بقيه 
صنف ها نمي توانند به راحتي تعطيل باشند. با وجود 
بهتر شــدن شــرايط، بيش از 70درصد واحدهاي 
صنفي ما هنوز فعال نشده اند و مشكالت انباشته شده 
در يك سال و نيم گذشته آنها را زمينگير كرده است. 
تازه يك هفته مي شــود كه وزير كشور اعالم كرده 
است كه مسئله تاالرهاي پذيرايي حل شده و همه 
واحدهاي صنفي ) نه فقط تاالرها(  مي توانند با رعايت 
پروتكل ها و البته كارت واكسيناسيون، باز باشند و به 
فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند. ابراهيمي نيا ادامه 
مي دهد: ما هم مثل ساير كسب وكارهايي كه در اين 
مدت آسيب ديده اند، اميد به آينده بستيم. مثال امروز 
ديگر منتظر مشتري هستيم و تاالرها آمادگي عقد 

قرارداد در آينده نزديك را دارند.
گفتني اســت  كه بررســي ها نشــان مي دهد كه 
ســتاد ملي كرونا در 19 ماهي كــه از ورود كرونا به 
كشور گذشــته، بيش از 10هزار ميليارد تومان به 

كسب وكارهاي آســيب ديده از كرونا پرداخت كرده 
اســت. نمودارهاي پراكنش اين وام در سطح كشور 
نشــان مي دهد كه بوشــهري ها بهترين عملكرد را 
در ثبت نــام و پرداخت وام داشــته اند. در اين ميان 
رانندگان و ساير فعاالن حوزه حمل ونقل نيز بيشترين 

موفقيت را در دريافت وام داشته اند.

مدارس و دانشگاه ها؛ بازگشایي قطره چکاني 
بالتكليفي در مدارس و دانشگاه ها همچنان ادامه دارد 
اما با وجود اين هر واحد آموزشي به فراخور شرايط 
خودش به نظر مي رســد كه به يك الگوريتمي براي 
اداره رسيده است. براي مثال بررسي هاي همشهري 
نشان مي دهد كه امســال تعدادي از دانش آموزان 
)به خصوص كالس  اولي ها( در يك هفته نخســت 
به مدرسه رفتند تا طعم ســر كالس حضور يافتن 
را بچشــند اما در نهايت به واســطه اينكه بيشــتر 
دانش آموزان تنها يك دوز واكســن تزريق كرده اند، 
همچنان خبري از عادي شــدن حضور در مدارس 
نيست. ترم نخست تحصيلي سال جاري مدارس هم 

همچنان به صورت آنالين برگزار مي شود.
شــرايط دانشــگاه ها هم به حالت عادي برنگشته 
است. بيشتر درس هاي تئوري به خصوص در مقطع 
كارشناســي به شــكل آنالين تدريس مي شــوند. 
دانشــجويان مقطع كارشناســي در دروســي كه 
واحد عملي دارند به ندرت در دانشــگاه حضور پيدا 
مي كنند اما بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه 
دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري با تعداد 
كمتر كالس هاي خود را بســته به سياست آموزش 
دانشگاه خود به شكل حضوري تشــكيل داده اند و 
حتي اين رويه را پيش از دريافت هر دو دوز واكسن 

آغاز كرده اند.
دكتر محمد مهــدي گويا، رئيس مركــز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي به واكسن دانش آموزان و دانشجويان مدتي 
پيش در اين بــاره توضيح داد و گفــت: براي حضور 
در كالس هاي 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، به خصوص اينكه در مدارس و دانشگاه ها اگر 
همه دانشجويان و دانش آموزان واكسن بزنند، ايمني 

جمعي بيشتر خواهيم داشت.
به گفته او، تقاضاي بيشتر دانش آموزان و دانشجويان 
اين است كه هرچه سريع تر واكسن را تزريق كنند و 
بيشتر جامعه محصل تمايل به دريافت واكسن دارند 
و از وضعيت كنوني خسته شــده اند. به گفته رئيس 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــكي تاكنــون دانش آموزان و 
دانشجويان استقبال خوبي از واكسيناسيون كرده اند. 
تمام تالش اين است كه با تزريق واكسن دانش آموزي 
و دانشــجويي، كالس هاي درس در دانشــگاه ها و 
مدارس هرچه زودتر بازگشايي شوند. گفتني است 
پيش بيني ها حاكي از اين است كه مدارس در آبان يا 

آذر و دانشگاه ها از بهمن به شرايط عادي برمي گردند.

اداره هاي دولتي و غیردولتي؛ دوركاري در آستانه 
لغو كامل 

اينجا هم استان به استان و اداره به اداره ماجرا فرق 
مي كند. بيشتر اداره هاي دولتي و وابسته به دولت، 
دوركاري را لغو كرده اند يا با ظرفيت 70درصدي ادامه 
مي دهند. اما در بخش خصوصي شاهد شرايط بسيار 
متنوعی از دوركاری 50درصد كاركنان تا رقم هايی 

بسيار كمتر از اين هستيم.
 براي مثال غالمرضا عباس پاشــا، معاون توســعه 
مديريت و منابع انساني استاندار تهران گفته است: با 
توجه به خارج شدن تهران و شهرستان هاي استان از 
وضعيت قرمز ناشي از كرونا، 70 درصد كارمندان بايد 
به صورت حضوري و حداكثر 30 درصد از كارمندان 
مشــاغل ضروري مي توانند به صورت دوركاري كار 

خود را انجام دهند.
عباس پاشــا گفته است: براســاس مصوبه سازمان 
اســتخدامي كشور دســتگاه ها موظفند از ظرفيت 
دوركاري بــا اولويت كارمنــدان زن داراي فرزندان 
خردســال، زنان باردار و بيماران زمينه اي 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 زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در دستگاه ها 

وظيفه خود را به شيوه دوركاري انجام دهند.

هتل ها و اقامتگاه ها؛ سفر كردن هنوز خطرناك 
است 

ماجراي فروش بليت هواپيما با ظرفيت 100درصدي 
مدتي پيش حســابي ســر و صدا كــرد. ايرالين ها 
درحالي كه هزينه بليت هايشان را به واسطه كاهش 
ظرفيت باال برده  بودند حاال با ظرفيت 100درصدي 
پذيرش مسافر مي كنند و در نهايت قيمت بليت ها 
همان است كه بود. درباره قطارها اوضاع بهتر و هنوز 
كوپه ها با جمعيت كمتري مسافر مي گيرند؛ در نهايت 
در حمل ونقل عمومي هنوز اوضاع چندان عادي نشده 
است. اما اجاره اتاق در هتل يا اقامتگاه هاي بوم گردي 
مدت هاست كه تا حدي به روال عادي برگشته است 
و با همه خطــرات موجود، هم صاحــب هتل و هم 
مشتري ترجيح مي دهند كه با رعايت پروتكل ها با 

يكديگر وارد معامله شوند.
گفتني است  كه جمشــيد حمزه زاده، رئيس هيأت 
مديره جامعه هتلداران ايران در نوزدهم شــهريور 
اعالم كرد: فرايند واكسيناسيون هتلداران و شاغالن 
در هتل ها آغاز شده است. تعداد محدودي از استان ها 
دو دوز واكسن كوويد را زده اند 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( به زودي 

مي توانند به روند عادي پيش از كرونا برگردند.

 بازگشت به
زندگی عادی

این شماره

روزنه هايي براي 
بازگشت به گذشته 

آيا با افزايش سرعت واكسيناسيون، شرايط در كشور به سمت 
عادي شدن پيش مي رود؟

آوین آزادی 
روزنامه نگار

خسرو ابراهیمي نیا: 
بیش از یك سال 

و نیم است كه 
تاالرهاي پذیرایي 

به شکل رسمي 
تعطیل شده اند. 

حاال اگر چند واحد 
صنفي به شکل 
غیرقانوني باز 

بوده اند، نمي توان 
این ماجرا را به 

سایر واحدها تعمیم 
داد. تاالرهاي 

پذیرایي هزینه هاي 
نگهداري 

سرسام آوري 
دارند و مثل بقیه 

صنف ها نمي توانند 
به راحتي تعطیل 
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 بازگشت به
زندگی عادی

این شماره

آیا دریافت 2 دوز واكسن شرایط الزم براي پایان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم می كند؟

زمان خوبي براي 
عادي انگاري نيست

مسئوالن دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور و ستاد ملي كرونا، پزشکان، كارشناسان 
حوزه سالمت، روانشناسان و جامعه شناسان هنوز شرایط جامعه را با وجود دریافت دوز 

دوم پایاني براي كنارگذاشتن شيوه نامه هاي بهداشتي كرونا مناسب نمي دانند
تزريق بيش از 45ميليون دوز واكسن كرونا و اخبار بازگشايي مدارس موجب شد تا بسياري از ادارات، سازمان ها، 
ارگان ها و حتي شركت هاي خصوصي پايان دوركاري را اعالم كنند و با 70 تا 100درصد ظرفيت خود فعاليت ها 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 مي توان مانند بسياري از كشورها به شرايط عادي زندگي بازگشت؛ غافل از اينكه كرونا مرموزتر از اين حرفاست و با تغيير چهره به راحتي ميدان را 
رها نمي كند و آمار و ارقام  اين چند روز بازهم خبر از افزايش آمار مرگ وميرها مي دهد. حال اين سؤال مطرح است كه آيا واقعا دريافت 2دوز واكسن شرايط 
الزم براي پايان دوركاري و بازگشت به زندگي عادي را فراهم مي كند يا تصوري خوشبينانه است، آن هم در شرايطي كه بيماريابي كمرنگ شده و موارد ابتال 
در واكسن زده ها باالتر رفته است. برخي مسئوالن دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و ستاد ملي كرونا، پزشكان، كارشناسان حوزه سالمت، روانشناسان 

و جامعه شناسان در گفت وگو با همشهري به اين سؤال پاسخ مي دهند.

خديجه نوروزي-نورا عباسی
روزنامه نگار

زماني كه واكسيناسيون در هر بيماري عفوني تا حدي رسيد كه چرخه انتقال 
ویروس متوقف شد مســلما ما دیگر اپيدمي نداریم. اما هنوز پایان كار نيست 
و نباید فریب ميزان واكسيناسيون و واردات واكسن را خورد؛ چراكه كرونا در 
حال تغيير چهره اســت و همزمان با واكسيناسيون خودش را تقویت می كند. 
در شرایط فعلي باید با دریافت 2دوز ســطح ایمني جامعه را به حد قابل قبولي 
برساند تا مردم كم كم ماسك ها را كنار بگذارند. البته باید پزشکان و پرستاران 
كه با بيماران به شکل مستقيم در ارتباطند دوز سوم را هم دریافت كنند. ولي 
براي عموم مردم زدن دوز سوم نيازي نيست.  باید این نکته را مدنظر قرار داد كه 
هيچ كدوام از واكسن ها ایمني 100درصدي ایجاد نمي كند و خيلي از كساني 
كه واكســن زده اند كروناي دلتا را نيز گرفته اند. البته بعد از پایان چرخه توقف 
به احتمال زیاد شــاهد تغيير الگوي رفتاري در جامعه خواهيم بود چراكه ما 
دو دوره اي )قبل از كرونا و بعد از كرونا( را پشت سر گذاشته ایم كه از نظر علم 
پزشکي با هم متضاد است و 2 رفتار متضاد موجب مي شود تا در دوره سوم یعني 
پساكرونا ما شاهد رفتارهاي تازه اي از سوي مردم باشيم.  وقتي ما به یك سري 
رفتارهاي مکرر از نظر روانشناسي ادامه مي دهيم 6 هفته تا 6 ماه طول مي كشد 
تا این رفتار در ما نهادینه شود. با توجه به اینکه دوران پاندمي كووید-19 بيش 

از دو سال طول كشيده خيلي از رفتارها در ما به ثبات رسيده اند. 

 چرخه انتقال ويروس
 هنوز متوقف نيست 

دكتر آرش رمضاني
پزشك، متخصص طب پيشگيري و دكتراي تخصصي روانشناسي باليني

شروع واكسيناسيون در كشور و سرعت گرفتن روند آن موجب شد تا ميزان 
اضطراب و تنش هاي رواني ای كه نســبت به بيماري كرونا و سرعت انتقال و 

مرگ ومير باالي آن وجود داشت تا حد زیادي كاهش پيدا كند. 
البته واكسيناســيون یك عامل منفي هم با خود ایجاد كرد كه موجب شد تا 
مردم با این تصور كه با تزریق 2دوز ایمن شده اند ماسك خود را كنار بگذارند و 
با خيال راحت با زیرپاگذاشتن پروتکل ها دچار آسيب شوند و سالمتي سایرین 
را نيز به مخاطره بيندازند.  یکي از شروط اساســي براي بازگشت به زندگي 
عادي و پایان دوركاري این اســت كه 70درصد مردم واكسينه شوند و كمي 

زمان بگذرد تا ببينيم ميزان مرگ ومير چقدر كاهش پيدا مي كند.
 وقتي كه شرایط ثابت و پایدار شــد مي توان به پایان دوركاري اميدوار شد. 
بدون درنظرگرفتن جهش هــای ویروس، با تزریق دوز اول واكســن ایمنی 
نسبی ای در حدود 40 تا 50درصد ایجاد می شود، اما برای ایجاد ایمنی كامل 
حداقل باید 2هفته از تزریق دوز دوم واكســن ها گذشته باشد تا ایمنی بدن 
بتواند كامل شود. بنابراین تزریق هر دو دوز واكسن الزم است، در حالي كه هنوز 
بسياري از مردم دوز دوم را تزریق نکرده اند و فاصله زماني ایجاد شده اثر تزریق 
اول را نيز از بين برده است. از همين روست كه براي رسيدن به شرایط پایدار 

همراهي همه مردم الزم است. 

 خيال آسوده؛ 
هنوز نه

دكتر پرويز يزدان پناه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکي یاسوج

همه چيز بستگی به اعتماد عمومي دارد كه در خصوص واكسن ها بين مردم شکل گرفته 
است. تصور بر این اســت كه پایان دوز دوم ایمني جامعه را باال مي برد اما اگر شرایط 
تغيير كند و مردم ببينند تزریق واكسن مرگ وميرها را كاهش نداده، قطعا ماسك ها را 
از چهره برنخواهند داشت. پس فقط واكسيناسيون باالي 70درصد به معناي بازگشت 
به زندگي عادي نيست، بلکه خروجي حاصل از آن، یعني رسيدن به یك شرایط پایدار، 
تعيين كننده است. درواقع كشورهای موفق در كنترل كرونا، از ابتدای شيوع تاكنون، 
یك تا   دو پيك را پشت سر گذاشته اند و برنامه های پيشگيرانه آنها استمرار دارد؛ اما در 
كشور ما اینچنين نيست. در برخي از كشورهاي اروپایي با واكسيناسيون باالي 70درصد 
بسياري از مردم ماســك نمي زنند اما در كشوري مانند تركيه، با وجود واكسيناسيون 
باالي 70درصد كماكان الزام ماسك زدن وجود دارد كه من فکر مي كنم این كار درست 
است. اگر دریافت دوز دوم ایمني جامعه را باال ببرد اعتماد مردم براي بازگشت به زندگي 
عادي بيشتر مي شود اما تزریق هاي سوم، چهارم و پنجم این ذهنيت را ایجاد مي كند 
كه هنوز شرایط پایدار نيست و رفتارهاي بهداشتي و رعایت شيوه نامه ها و حضور كم 
در اجتماع حركتي است كه مردم همچنان ادامه خواهند داد. طبق اعالم رسمي وزارت 
بهداشت، مصونيت ایجادشده به وسيله واكسن هاي تزریق شــده 6 تا 9 ماه است. لذا 

براي بازگشت به زندگي عادي باید دید اثربخشي واكسن هاي كرونا تا چه حدي است.

 اعتماد
تعيين كننده است

دكتر محسن فراهاني
رفتارشناس

در هفته های اخير با توجه به روند واكسيناسيون این نگاه ایجاد شده است كه در 
كوتاه ترین زمان می توان به زندگی عادی بازگشت. این اميد خوب است اما باید 
بدانيم كه برای رسيدن به این نقطه هنوز زود است. اینکه برخی گمان كنند به 
شکل 100درصد می توان به شرایط عادی بازگشت، پاسخ خير است. اگر درصد 
باالیی از  جمعيت هدف ما واكسن تزریق كنند، چرخه منحوس بيماری خواهد 
شکست و به زندگی عادی نزدیك تر می شویم چراكه شاهد هستيم بسياری از 

كشورهای جهان پس از تزریق واكسن به شرایط با ثباتی دست یافته اند.
براساس گفته مسئوالن مهم ترین اصل این است كه ما به ایمنی جمعی برسيم 
و برای تحقق این خواســته باید بيش از 75درصد جمعيت را واكسينه كنيم. 
طبق پيش بينی های انجام شده و با سرعت واكسيناسيونی كه در چند ماه اخير 
انجام می شود، اميدواریم تا اوایل آذر ماه بتوانيم به ميزان پوشش واكسيناسيون 
75 درصدی در جامعه برسيم. چرخه برگشت به زندگی عادی به این معنا نيست 
كه پروتکل  ها رعایت نشوند،  مردم باید واكسن تزریق كرده و پروتکل ها را رعایت 
كنند و تا حد امکان مراقب باشند كه كارهایی با احتمال ابتال به كرونا را انجام 
ندهند. شاهدیم كه كشورهایی با جمعيت باالی واكسيناسينه شده،  توانسته اند 
به شرایط زندگی عادی نزدیك تر شــوند. هر چند موج های مختلف كرونا این 
ثبات ایجاد شده در برخی از كشــورها را برهم می زند اما واكسيناسيون اجازه 
بازگشت به شرایط بحرانی كرونا را نمی دهد.  این روند واكسيناسيون به جامعه 
اجازه می دهد تا هر لحظه فاصله خود را با زندگی عادی كم كند. به عبارت دیگر 
تجربه كشورهای دیگر نشــان می دهد كه ما هم می توانيم بازگشت به زندگی 
عادی را به شــرط رعایت پروتکل ها و تزریق واكسن تصور كنيم. در این ميان 
نباید فراموش كرد كه برخی افراد كه اعتقادی به واكســن و رعایت پروتکل ها 
نداشتند، ممکن است در این شــرایط رفتارهای تندتری از خود نشان دهند و 
حتی دیگران را به برداشتن ماسك و كاهش رعایت پروتکل ها دعوت كنند؛ به 
عبارت دیگر این افراد به مردمی كه واكســن زده اند بگویند كه پس از دریافت 
2 دوز واكســن،  دیگری نيازی به رعایت پروتکل ها نيســت. چنين رفتارهای 
نادرستی می تواند جامعه ما را با چالش جدی در حوزه مقابله با كرونا مواجه كند، 
بنابراین باید مراقب چنين واكنش هایی بود و با فرهنگســازی مانع تسلط این 
تفکر در ميان جامعه شویم. در این شرایط دولت باید وارد عمل شود و با ایجاد 
محدودیت هایی خطر چنين تفکراتی را از جامعه دور كند. فردی كه واكســن 
دریافت نمی كند باید از خدمات اجتماعی محروم شود تا حق بازگشت به زندگی 
عادی از مردم سلب نشود و دســت یافتن به این خواسته به یك آرزوی محال 
تبدیل نشــود. درنهایت باید گفت كه جامعه ما، برای نزدیك شدن به شرایط 
عادی حداقل 6 ماه زمان نياز دارد. با وجود آنکه از روزهای بحرانی پيك پنجم 
عبور كرده ایم،  شاهد هستيم كه هنوز كرونا،  جان های بسياری را به كام مرگ 
می كشاند. در این شرایط اجرای دستورالعمل هایی برای بازگشایی مدارس و 
حضور كارمندان در ادارات با رعایت پروتکل ها می تواند در یك روند منطقی،  ما 

را به شرایط عادی نزدیك و خطر موج ششم را دور كند.

 شروط 
پس از واكسن

عليرضا شريفی يزدی
جامعه شناس

ویروس كرونــا از خانواده RNA ویروس هاســت. هرچه توســعه اپيدمولوژي و 
پاندميك شدن این ویروس بيشتر كنترل شود، قدرت آن كاهش پيدا خواهد كرد. 
در مقابل هرچه اپيدمي بيشتر شود، توانمندي این ویروس براي ایجاد سویه هاي 
جدید افزایش پيدا خواهد كرد. وقتي سویه هاي جدید ایجاد شود مشخص نخواهد 

بود كه آیا این سویه هاي جدید خوش فرم تر یا بد فرم ترند. 
براساس مطالعاتی كه پس از تزریق واكسن انجام شد، محققان متوجه شدند كه افراد 
پس از دریافت دوز دوم در یك محدوده زمانی آنتی بادی بسياری باالیی دارند و بعد 
آنتی بادی  روند رو به كاهش را پيش می گيرد و بنابراین محققان متوجه شدند كه این 
حفاظت ایمنی یك حفاظت پایدار نيست. زمانی كه چنين حالتی ایجاد شود، افراد 
حتما به دوز سوم یا همان دوز بوستر نياز دارند. در همين راستا ما شاهد بودیم كه كادر 
درمان به عنوان اولين گروه كاندید برای دوز سوم در ایران مدنظر قرار گرفته اند. در حال 
حاضر آنچه در مورد سياست واكسيناسيون مطرح می شود،  مربوط به تأمين واكسن 
و تشویق مردم به تزریق واكسن است. تحقيقات نشان داده است كه دریافت كنندگان 
واكسن در برابر كرونا مقاوم تر ند. عفونت كرونا در این افراد كاهش پيدا می كند و به 
دليل آنکه سيستم لنفاوی افراد واكسينه شده با ویروس آشنا شده است،  اگر دوباره 
در برابر ویروس قرار بگيرند، دســتگاه تنفسی فوقانی بيشتر درگير می شود و مرگ 
كمتری اتفاق می افتد. به همين دليل تمام افراد باید دریافت واكسن را در برنامه خود 
قرار دهند.  در این ميان نباید فراموش كرد كه افراد پس از دریافت واكسن نياز به یك 
فاصله زمانی برای ایجاد محافظت ایمنی كامل دارند و مردم نباید فکر كنند كه پس از 
دریافت واكسن می توانند رعایت پروتکل ها را از زندگی خود حذف كنند. با توجه به 
روند واكسيناسيون اگر نزدیك به 80درصد جامعه هر 2دوز واكسن خود را دریافت 
كنند، می توان آمار مرگ ومير و همچنين آمار ابتال به نوع شدید بيماری كرونا را كاهش 
داد. زمانی كه چنين اتفاقی در جامعه بيفتد، زمينه برای فعاليت های عادی زندگی 
روزمره، بيشتر و اميدواری برای بازگشت به زندگی عادی پر رنگ تر می شود. اما تمام 
این خواسته ها به شرطی محقق می شود كه مردم همچنان پروتکل ها را رعایت كنند؛ 
چون واكسيناسيون یك واكسيناسيون دائمی نيست و تنها برای مردم در برابر ویروس 
ایمنی ایجاد می شود. برخی از مردم این سؤال را مطرح می كنند كه آیا پس از دریافت 
2 دوز واكسن نيازی به رعایت پروتکل ها وجود دارد؟ پاسخ این سؤال مشخص است،  
تمام مردم همچنان باید پروتکل ها را رعایت كنند تا خود را از ابتالی دوباره دور نگه 

دارند. بازگشت به زندگی عادی به زودی ممکن نيست.

 زندگی كامال عادی
 به زودی ممکن نيست

پروفسور قاسم آهنگری
متخصص ایمونوژنتيك و استادتمام دپارتمان ژنتيك پزشکی پژوهشگاه ملی 

مهندسی ژنتيك و زیست فناوری
قطعا در آینده اي نزدیك كرونا نيز مانند بسياري از اپيدمي هایي كه در طول 
تاریخ وجود داشته به اتمام مي رسد اما نمي توان زمان مشخص و دقيقي براي آن 
متصور شد و تا آن زمان باید مراعات هاي الزم را درخصوص رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي انجام داد. اما سياســت گذاري ها درخصوص كنترل بيماري ممکن 
است در هر دوره از اپيدمي بر مبناي شــرایط حاكم، متفاوت باشد و دولت ها 
و ملت ها مجبورند خود را با این شرایط وفق دهند. اكنون هم شرایط با وجود 
واكسيناسيون و دریافت 2دوز هنوز به درجه ثبات نرسيده و جامعه نمي تواند 
با نادیده گرفتن این موضوع به زندگي عادي قبل از كرونا بازگردد. وقتي ميزان 
واكسيناســيون از درصدي باالتر مي رود ميزان انتقال كاهــش مي یابد و با 
محدود شدن زمينه هاي انتقال و كنترل بيماري مي توان به بازگشت به شرایط 

عادي فکر كرد. 
البته بازگشت به زندگي عادي به این معنا نيست كه پروتکل هاي بهداشتي را 
از زندگي روزمره خود حذف كنيم. قطعا چه كرونا باشد چه نباشد باید تا حد 
امکان پروتکل هاي بهداشتي را رعایت كنيم. در دوران كرونا یاد گرفتيم وقتي 
دچار بيماري ویروسي هستيم خود را تا بهبود كامل، قرنطينه كنيم و این رفتار 
در پساكرونا هم قطعا باید وجود داشته باشــد. روبوسي نکردن و دست ندادن 
در دیدوبازدیدهاي روزانه، شست وشوي دست ها و رعایت بهداشت شخصي 
از عادت هایي اســت كه براي جلوگيري از انتقال بيماري به ویژه بيماري هاي 
ویروسي باید براي هميشه در ما نهادینه شود. شــرایطي كه االن، به ویژه در 
فصل ســرما در پيش داریم در صورت رهاشــدگي كنترل ها از سوي مردم و 

سياستگذاران قطعا پيك ششم را رقم مي زند.

 به شرط 
واكسيناسيون باال

دكتر سيد مرتضی احتشام فر
مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی

اگر تزریق واكســن كرونا موجب ســاده انگاری در مورد بيماری كرونا نشود، به نظر 
می رسد كه می توان به زندگی در شرایط عادی فکر كرد اما باید یك نکته مهم را در 
نظر گرفت. بسياری از مردم به دليل آنکه دوره كرونا طوالنی شده است، حوصله و صبر 
خود را از دست داده اند و این اتفاق می تواند عواقب جبران ناپذیری را برجای بگذارد. 
در این مدت شاهد بودم كه برخی اعالم می كردند جشن پایان كرونا را در 2 هفته آینده 
برگزار خواهيم كرد. چنين تحليل هایی نشان از ساده انگاری ویروس كرونا دارد،  نباید 
كرونا را دســت كم گرفت. واقعيت این است كه برای رسيدن به پوشش 75درصدی 
واكسيناسيون یعنی افرادی كه 2دوز واكسن را تزریق كرده باشند، حداقل تا زمستان 
جاری زمان الزم است.  فارغ از این بحث، اگر بخواهيم بر تجربه كشورهای دیگر تکيه 
كنيم، باید بگویيم كه برخی از كشورهای اروپای غربی كه پوشش واكسيناسيون شان 
به 80درصد رسيده اســت،  در برابر طغيان های بيماری كرونا باز هم نياز به رعایت 
پروتکل ها پيدا كرده اند. براساس آمار منتشرشده جهانی،  6.54 ميليارد دوز واكسن 
در سطح جهان تزریق شده اســت و روزانه 23.41 ميليون دوز تزریق می شود. تنها 
2.5 درصد از شهروندان از كشورهای كم درآمد دســت كم یك دوز واكسن دریافت 
كرده اند. دست كم 17كشور در جهان توانسته اند نرخ واكسيناسيون شان را به باالی 
70درصد برسانند. بنابراین ما با عادی سازی روابط و كار مردم مشکلی نداریم و باید 
شرایط را برای بازگشت به زندگی عادی تسهيل كنيم اما یك نکته خيلی مهم در این 
زمينه وجود دارد و مردم نباید تا رسيدن به آن هدف نهایی - واكسيناسيون كامل و 
كنترل ویروس- كرونا را دست كم بگيرند. ما باید در كنار كرونا زندگی كنيم. نکته مهم 
این است كه با توجه به شناخت علم پزشکی از این ویروس و تزریق واكسن، خيال ما 
نسبت به كرونا راحت تر است. ما فراموش نکرده ایم كه در ماه های اول شيوع كرونا، هر 
هفته خبری در رابطه با فوت كادر درمان منتشر می شد. اما از زمانی كه واكسيناسيون 
كادر درمان به طور كامل انجام شد، ميزان مرگ ومير نزدیك به صفر شده است. این 
اتفاق نشان می دهد كه اگر همين وضعيت در جامعه بسط پيدا كند، امکان بازگشت 
به زندگی عادی قوت می گيرد. باید واكسن گریزی را تقبيح كرد و  به مردم آموزش داد 
كه پس از دریافت واكسن در مکان هایی كه الزم است، پروتکل ها را رعایت كنند. ما 
اميد داریم كه امکان دست یافتن به شرایط عادی زندگی ایجاد شود اما این خواسته به 
متغيرهای مختلفی مانند شيوع سویه های جدید،  آنفلوآنزا و ميزان رعایت پروتکل ها 

از جانب مردم بستگی دارد.

 نبايد كرونا را 
دست كم گرفت

مسعود مردانی
عضو ستاد ملی مقابله با كرونا و متخصص بيماری های عفونی

از مجموعه 200 سال تجربه بشر در تزریق واكسن قاطعانه مي توان گفت هيچ 
واكسني اثر بخشي 100درصدي ندارد. مورد دیگري هم كه وجود دارد این 
است كه در طول واكسيناسيون بدن برخي از افراد واكسينه شده به واكسن 
واكنشي نشان نداده اســت؛ یعني اگر دو هفته بعد از تزریق دوز دوم ميزان 
آنتي بادي این افراد را مورد سنجش قرار دهيم مشاهده مي شود كه درصدي 

از افراد به واكسن پاسخي نمي دهند. 
از طرف دیگر این سؤال مطرح است كه آیا انواع جهش هایي كه در ویروس هاي 
RNA اعم از آنفلوآنزا و كروناویروس اتفاق مي  افتد، ایمني ای كه انسان به نسل 
قبلي آن ویروس خاص داشــته مي تواند پایا و جاودانه باشد و فرد را مسموم 
نکند؟ كه تجربه نشان داده احتمال آن بسيار كم است. لذا اگر ویروس جهش 
پيدا نکند و 80درصد مردم واكسينه شده باشند مي توان اميدوار بود كه جامعه 
موج هاي متعددي از این ویروس را تجربه نکنــد و مردم به زندگي عادي در 

تمام ابعاد بازگردند.
 باید بر این نکته تاكيد داشــت كه كرونا بيماري جدیدي اســت و دو سال 
است كه بشر در خصوص آن تجربه دارد. همچنين حدود یك سال از تجربه 

واكسيناسيون مي گذرد و هنوز به آن اعتمادي وجود ندارد.

 اگر ويروس
 جهش پيدا نکند...

دكتر فرهنگ بابامحمودی
مشاور ارشد رئيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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 بازگشت به
زندگی عادی

این شماره

چالشهايپساعالمگيري
آیا بازگشت به زندگي عادي پس از پایان كرونا یا كاهش خطر ویروس، یك 

مشکل جهاني است؟

همهگيريشناسانمدتهاستكهگزينه
محوشدنكاملويروسكروناياريشهكني
قطعيآنراازچشــماندازآيندهجهان
حذفكردهاندوبهايننتيجهرســيدهاندكهاينويروسدراثرايمنيگلهاي
ناشيازواكسيناسيونعموميجامعهجهانيدرنهايتميتواندبهحالتپايدار
بوميشدن)اندميك(برسدوهمانندويروسسرماخوردگيبينمردمبهبقاادامه
دهد.بوميشدنوايجادسطحخفيفكوويد-19بهاينمعنياستكهاينبيماري
ميتواندازوضعيتعالمگيريخارجشودومردمبهزندگيعاديبازگردند؛اتفاقي
كهبنابرپيشبينيآلبرتبورال،مديرعاملشركتداروسازيفايزرميتواندتا
پايانسال2022وبهگفتهپروفسورژانفرانسوادلفرايسي،مشاوردولتفرانسه
تاسال2022ياحتي2023رخدهد.امابازگشتنبهزندگيعاديباچهچالشهايي

همراهخواهدبودوجوامعبشرباچهتغييراتيمواجهخواهندشد؟

گزارش سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد كه تا پایان ماه سپتامبر حدود 6.5ميليارد 
دوز واكســن ضدكووید در سراسر جهان تزریق شــده و تقریبا یك سوم جمعيت كل 
دنيا به طور كامل واكسينه  شــده اند. باوجوداین، نابرابري واكسن همچنان ادامه دارد 
به طوري كه كشورهاي با درآمد باال و متوسط 75درصد از كل واكسن هاي توليد شده 
را اســتفاده كرده اند و فقط كمتر از نيمي از یك درصد دوزها به كشورهاي كم درآمد 
رسيده است، براي مثال، در آفریقا كمتر از 5درصد مردم به طور كامل واكسينه شده اند. 
این درحالي است كه هدف سازمان جهاني بهداشت براي رسيدن به وضعيت بومي شدن 
و بازگشت به زندگي عادي، واكسينه شدن 40درصد از مردم دنيا تا پایان سال  2021و 

70درصد جمعيت جهان تا نيمه نخست سال 2022است.

  چالش هاي پساعالم گيري 
به هررو، با این چشــم انداز اميدبخش كه تا پایان ســال 2022جهان مي تواند به روال 
عادي خودش بازگردد، این سؤال مطرح مي شود كه این عالم گيري چگونه جوامع ما را 
دگرگون مي كند؟ براي پاسخ به این پرسش، طبيعي است كه فکر كنيم هيچ جامعه اي 
از گزند آسيب هاي عالم گيري كووید-19در امان باقي نخواهد ماند. باوجوداین، نگاهي 
سریع به عالم گيري هاي قرن بيستم نشان مي دهد كه این دست پيش بيني هاي منفي 
اغلب بســيار اغراق آميز اســت. هرچند عالم گيري هاي قبلي به تغيير در معماري و 
شهرسازي و افزایش سالمت عمومي منجر شد اما تأثيرات رواني و اجتماعي آنفلوآنزاي 
اسپانيایي كه به عنوان بدترین عالم گيري قرن بيستم شناخته مي شود، بعدها كمتر از 
آنچه پيش بيني مي شد به شکل جدي درآمد. زیگموند فروید، روانشناس اتریشي، از 
آنفلوآنزاي اسپانيایي با اصطالح »موضوع فرعي« )Nebenschauplatz( یاد مي كند؛ 
یعني اتفاقي حاشيه اي كه در زندگي اش رخ داده بود. بيشتر مردم جهان، عالم گيري هاي 
بعد از آنفلوآنزاي اسپانيایي را كه در سال هاي 1957، 1968و حتي 2009رخ دادند، به 
یاد نمي آورند. همچنين نتایج پژوهش اخير نشان مي دهد كه باوجود آسيب هاي جدي 
رواني كنوني، با روند روبه رشد واكسيناسيون بسياري از این آسيب ها كاهش یافته است. 
مجله Greater Good زیرنظر دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با انجام گفت وگوهایي با 
دانشمندان و آینده پژوهان اثرات مثبت و منفي تغييرات اجتماعي و روانشناختي را كه 
ممکن است پس از عالم گيري رخ دهد، بررسي كرده و به فرصت هاي مثبت و خطرات 

پيش رو در دوران پساكووید رسيده است.

 فرصت هاي مثبت
اتحاد و همبستگي: بيشتر كارشناسان در این مطالعه پيش بيني كرده اند كه مبارزات و 
تجربيات مشتركي كه ما به دليل عالم گيري با آنها روبه رو هستيم مي تواند همبستگي 
را تقویت و ما را هم در جوامع و هم در ســطح جهاني به یکدیگر نزدیك كند و فرصتي 
باشــد تا بيشــتر از قبل به حمایت و كمك به یکدیگر متعهد بمانيم. مونيکا آردلت، 
جامعه شناس دانشگاه فلوریدا، به این احتمال اشاره مي كند كه »متوجه مي شویم كه 
این نوع رویدادهاي جهاني فقط درصورتي حل مي شوند كه ما به عنوان یك جامعه جهاني 
كنار هم كار كنيم. هویت هاي اجتماعي- ازجمله عضویت در گروه ها یا اتحادهایي كه در 
واكنش به رویدادهاي مهمي چون عالم گيري ها یا بالیاي طبيعي شکل مي گيرند- در 
تقویت اقدامات جمعي نقش مهمي ایفا مي كنند. تجربه مشترك عالم گيري مي تواند 
به پرورش یك هویت جهاني و فراگير كمك كند و همبستگي بين المللي را ارتقا دهد.«

 تغييرات ساختاري و سياسي
 عالم گيري از آغاز شيوع كووید-19تاكنون نابرابري ها و بي عدالتي هاي بسياري را هم 
در سطح اقتصادي و هم در سطح سياسي فاش كرده است. آناند منون، عضو انستيتوي 
سلطنتي بریتانيا در امور بين الملل مي گوید: »این عالم گيري ممکن است به افزایش 
آگاهي نسبت به نابرابري اقتصادي در كشورهاي مختلف منجر شود و این مسئله مي تواند 
به توجه عمومي و سياسي بيشتر به نابرابري بينجامد«. آیسه اوسکو، روانشناس فرهنگي 
از دانشگاه كنت انگلستان در این خصوص مي گوید: »آگاهي از این نابرابري ما را ترغيب 
مي كند تا مبارزه قوي تري را دربرابر توزیع ناعادالنه منابع و حقوق نه فقط در محل زندگي 

خودمان كه بسيار بيشتر در سطح جهاني آغاز كنيم«.

 تجديد روابط اجتماعي
 شایع ترین نتيجه مثبت بازگشت به زندگي عادي پساعالم گيري این است كه مي توانيم 
شاهد افزایش آگاهي درباره اهميت ارتباطات اجتماعي باشيم. این عالم گيري توانایي 
ما را در برقراري ارتباط رودررو با دوســتان و خانواده محدود كرد و نشان داد بعضي از 
اعضاي خانواده و همسایگان ما چقدر آسيب پذیر هستند. داچر كلتنر، استاد دانشگاه 
كاليفرنيا در بركلي مي گوید: »عالم گيري ممکن است به ما بياموزد كه بهترین روابط ما 
چقدر مقدس  هستند و درنتيجه، قدر و ارزش این روابط در جهان پساعالم گيري بسيار 
بيشتر خواهد شد«. داگالس كنریك، رئيس سابق انجمن تکامل و رفتار انساني آمریکا 
هم با پيش بيني اینکه »روابط خانوادگي مستحکم تر، مثبت ترین نتيجه این عالم گيري 

خواهد بود« با این نظر موافق است.

 اثرات منفي و خطرات پساعالم گيري
فرصت هاي مثبتي كه این كارشناسان از چشم انداز پيش روي پس از عالم گيري به تصویر 
كشيده اند، فقط یك روي سکه است و روي دیگر آن خطراتي است كه مي تواند جوامع 
را تهدید كند. بي شك تا زماني كه به زندگي عادي بازنگردیم، نمي توانيم مشخص كنيم 
كه دقيقا با چه موقعيتي روبه رو خواهيم شــد. اما نکته اي كه نباید از یاد برد این است 
كه انسان خردمند درطول 100هزار سال تکامل آموخته است كه چگونه بحران ها را 

پشت سر بگذارد و به صورت جمعي به بقا ادامه دهد.

 افزايش تعصب و نژادپرستي
یکي از معضالتي كه ممکن است جوامع را با خطر جدي مواجه كند این است كه عالم گيري 
باعث شده بسياري از مردم فقط بر گروه هاي نزدیك به خودشان تمركز كنند و افراد خارج 
از محافلشان را نادیده بگيرند. اینچئول چوي، اســتاد روانشناسي فرهنگي از دانشگاه 
ملي سئول مي گوید كه نگراني اصلي او این است كه كليشه ها  و پيش داوري هایي عليه 
سایرگروه ها به وجود بياید. ليزا فلدمن بارت، عضو آكادمي علوم و هنرهاي آمریکا و انجمن 
سلطنتي كانادا هم با این عقيده موافق اســت و خاطرنشان مي كند كه عالم گيري هاي 

گذشته نشان داد ه اند كه مردم بيشتر از قبل در باورهاي درون گروهي غرق شده اند.

 ناآرامي سياسي
بسياري از كارشناسان معتقدند كه تمركز بيشتر روي گروه هاي خاص مي تواند شکاف هاي 
سياسي موجود را تشدید كند. رئيس سابق انجمن فلســفه و روانشناسي پل بلوم درباره 
افزایش بي اعتنایي به كشورها به دیگر مي گوید: »در آینده ممکن است كشورها یکدیگر را 
متهم  كنند كه به اندازه كافي حاضر به همکاري در رفع چالش هاي سياسي نيستند«. دیليپ 
ژسته، رئيس سابق انجمن روانپزشکان آمریکا هم مي گوید: » قطب بندي سياسي اي كه ما 

امروز در ایاالت متحده و جهان مشاهده مي كنيم، ممکن است افزایش یابد«.

هداعربشاهي
روزنامه نگار

 مسير
بازگشت به گذشته

كشورهاي دیگر در چه شرایطي به زندگي عادي بازگشته اند
تقالبرايبازگشــتبهزندگي
عاديازهمانلحظهرسميشدن
خبرآغازهمهگيريكوويد-19
درجهانآغازشد؛ابتداباانكاروناديدهگرفتنواقعيت،سپسبا
پذيرشتدريجيوتندادنبهمحدوديتهاودرنهايتبااستقبال
ازواكسيناسيونعمومي.دولتهاوشهروندانكشورهايمختلف
جهانبهشيوههايمختلفاينمراحلراپشتسرگذاشتندو
امروزجهاندرجايگاهيايستادهكهبيشاز48درصدازجمعيت
آندوزاولواكســن،بيشاز36درصدازجمعيتآنهردودوز
واكسنو0.5درصدازجمعيتآندوزسومواكسنخودرادريافت
كردهاند.ازنظرآماربااليواكسيناســيون)دوزاول(كشورهاي
امارات،پرتغال،كوبا،مالت،شيلي،قطر،سنگاپور،كامبوج،اسپانيا
واوروگوئه10كشوربرترجهانبهشــمارميرونداماازنظرآمار
بااليواكسيناسيونكامل)هردودوز(كشورهايامارات،پرتغال،
سنگاپور،مالت،قطر،اسپانيا،ايسلند،شيلي،دانمارك،ايرلند،
بلژيكوكانادابرترينهايجهانمحسوبميشوند.بيشترين
تعداددوزسومواكسنهمدركشورهايشيلي،اوروگوئه،ايسلند،
تركيه،مجارستانوچندكشورديگرتزريقشدهاست.درچنين

شــرايطيانتظارميروددولتكشــورهاييكهازميزانباالي
واكسيناسيونبرخوردارند،زندگيرابهوضعيتعاديوپيشاز
همهگيريبازگردانند.متخصصانمشهوردرحوزهسالمت،مانند
كريسبيرر،آسيبشناسدانشــگاهجانزهاپكينزاصليترين
مسيربازگشتبهزندگيعاديراباالرفتننرخواكسيناسيوندر
جهانميدانند.بيررمعتقداستدرصورتيكهتماميكشورهاي
جهاننرخواكسيناسيونخودرابهباالي85تا90درصدبرسانند،
بازگشتبهگذشتهامكانپذيرخواهدشد.برهميناساسزندگي
دركشورهايمتعدديدرجهانازجملهبيشتركشورهاياروپايي
بهوضعيتنسبتاعاديبازگشتهاستاماصرفواكسيناسيونباال
دليلعاديسازيروندزندگينبودهاست.كشورهاييهستند
كهبهدليلنيازعاجلبهمهاربحراناقتصاديناشيازهمهگيري،
زندگيرابهوضعيتعاديبازگرداندهاندتابتواننداقتصادخودرا
نجاتدهند.درواقعدرتعداديازكشورهامانندتايلندهزينهادامه
محدوديتهاياجتماعيواقتصاديبسيارباالترازفوايدآنبوده
است.كمترازچندماهبه2سالهشدنهمهگيريكروناباقيمانده
وروندبرداشتهشدنمحدوديتهايكروناييدرجهاندرحال

سرعتگرفتناست.

سميرامصطفينژاد
روزنامه نگار

واكسيناسيون گسترده؛ 
ناجي دانمارك

دولت دانمارك با اعالم اینکــه كووید-19دیگر 
بيماري ای نيســت كه جامعه را با تهدید جدي 
مواجه سازد، تمامي محدودیت هاي مرتبط با كرونا 
را از 10سپتامبر2021 لغو كرد. دانماركي ها اكنون 
مي توانند بدون نشان دادن گذرنامه كووید وارد 
كافه ها و رستوران ها شوند، از وسایل حمل ونقل 
عمومي بدون اجبار به پوشيدن ماسك استفاده 
كنند  و در گروه هایي بزرگ با یکدیگر معاشــرت 
كنند؛ این یعني زندگي در دانمارك عمال به زمان 
پيش از كرونا بازگشته است. موفقيت دانمارك 
تا حدود زیادي مدیون واكسيناســيون گسترده 
در این كشور اســت. تا 13سپتامبر2021 بيش 
از 74درصد از جمعيت این كشور كامال در برابر 
كووید-19واكسينه شدند. نرخ سرایت بيماري 
در این كشور به گفته وزیر بهداشت دانمارك 0.7 
است و این به معني كاهش سرعت همه گيري در 
این كشور است. با وجود این ماگنوس هانيکه، وزیر 
بهداشت دانمارك زماني كه دولت خبر برداشتن 
محدودیت ها را اعالم كرد، واكنشي از سر نگراني 
نشان داد و گفت: اگرچه درحال حاضر موقعيت 
مناسبی داریم  اما به طور كامل از همه گيري خارج 
نشده ایم و درصورتي كه همه گيري بار دیگر جامعه 
را تهدید كند،  دولت در نشان دادن واكنش سریع 

تردید نخواهد كرد.

زندگي در هلند نسبتا 
عادي مي شود

دولــت این كشــور بــا اتــکا به نــرخ باالي 
واكسيناسيون، از اواخر  ماه سپتامبر بسياري 
از محدودیت هاي كرونایي را برداشت اما این 
به آن معني نيست كه زندگي هلندي ها كامال 
شــبيه به دوران پيش از كرونا خواهد شــد. 
25سپتامبر2021 فاصله گذاري اجتماعي و 
 اجبار به پوشيدن ماسك در فضاهاي عمومي 
در هلند لغو شد و كافه ها و رستوران ها اجازه 
داشتند با حداكثر ظرفيت، پذیراي مشتریان 
شــوند. نزدیك به 13ميليون نفر از جمعيت 
هلند دســت كم یك دز واكسن كرونا دریافت 
كرده اند و بيش از 11ميليون نفر به طور كامل 
واكســينه شــده اند. با  وجود این هنوز آزادي 
كامل در هلند برقرار نشــده است و دولت این 
كشور براي تردد به اماكن عمومي كه الزام به 
رعایت فاصله گذاري اجتماعي در آن برداشته 
شده اســت،  از شــهروندان مجوز تردد كرونا 
دریافــت خواهد كرد؛ سياســتي كه عالوه بر 
كاهش احتمال شــيوع دوباره بيماري، امکان 
فعاليت اماكــن عمومي بــا حداكثر ظرفيت 
و امکان بــاز باقي ماندن این مراكــز را فراهم 
مي كند. هر هلندي 13سال به باال براي حضور 
در رستوران،  كافه،  نمایشگاه ها، فستيوال ها یا 
كنسرت ها باید مجوز كرونا ارائه دهد. این مجوز 
شامل گواهينامه واكسيناسيون یا پاسخ منفي 

تست كروناست.

بريتانيا؛ در برزخ 
عادي سازي

زندگي در بریتانيا چندماهي است كه به وضعيت 
عادي خود بازگشته اســت. اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي به صورت عمومي اجباري نيســت اما 
در اماكني مانند بيمارســتان ها رعایت مي شود. 
استفاده از ماسك به صورت قانوني اجباري نيست 
اما دولت از مــردم انتظار دارد و بــه آنها توصيه 
مي كند در اماكن شلوغ از ماسك استفاده كنند. 
در تعداد محدودي از فروشــگاه ها و سامانه هاي 
حمل ونقل عمومي اســتفاده از ماسك همچنان 
اجباري است و افراد دوركار باید به تدریج به محل 
كار خود بازگردند. دولــت بریتانيا محدودیت ها 
را با مهار شــيوع ســویه دلتا و افزایش سرعت 
واكسيناســيون عمومي به تدریج كاهش داد اما 
اكنون براي ماه هاي سرد پایيز و زمستان دو برنامه 
پيش بيني كرده است كه درصورت افزایش ابتال به 
بيماري، به سرعت آنها را به اجرا خواهد گذاشت. 
بازگشت محدودیت ها، الزام به استفاده از گذرنامه 
واكسن و بازگشت دوركاري، ازجمله تمهيداتي 
است كه درصورت افزایش ابتال در بریتانيا به اجرا 

گذاشته خواهد شد.

 سوئد؛ پيشگام 
در بازگشت

تا پایان  ماه سپتامبر زندگي در سوئد به حالت 
عادي بازگشت. دولت ســوئد از 29سپتامبر 
محدودیت هــاي كرونایــي را در كشــور لغو 
كرد و مجوز تــردد به بيشــتر اماكن عمومي 
ازجمله رستوران ها، سالن هاي تئاتر و سينما 
و ورزشــگاه ها را صادر كرد. دولت این كشور 
از اوایل تابســتان بــا اتکا بر واكسيناســيون 
گســترده بخشــي از محدودیت هــا را لغــو 
كرده بود و از آخر ســپتامبر محدودیت هاي 
بيشتري برداشــته شــدند تا زندگي بيش از 
هميشه به روال ســابق خود بازگردد. اگرچه 
شيوع ســویه دلتا در هفته هاي اول  ماه اكتبر 
با برداشته شــدن محدودیت ها رو به افزایش 
گذاشت اما آمار مرگ ومير به لطف نرخ باالي 
واكسيناســيون كامل در این كشــور، بسيار 
پایين است. سوئد از ابتداي همه گيري مستقل 
از تمامي دیگر كشــورهاي اروپایي عمل كرد 
و پایبندي چنداني به تعطيلي كســب وكارها 
و محدودیت ها نداشــت امــا محدودیت هاي 
شــدیدي براي حضور در محــل كار و تجمع 
در اماكن عمومي به اجرا گذاشــت كه اكنون 
تمامي این محدودیت ها برداشــته شــده اند. 
بــاالي 70درصد جمعيــت در این كشــور 

به صورت كامل واكسينه شده اند.

 نروژ، مثل گذشته
 زندگي كنيم 

این كشــور به همراه تعدادي دیگر از كشورهاي 
اروپایــي ازجملــه بریتانيــا و دانمــارك، با لغو 
 محدودیت هاي كرونایي از اواخر  ماه سپتامبر زندگي 
شهروندان خود را به وضعيت عادي بازگرداند. ارنا 
سولبرگ نخست وزیر نروژ، روز 24سپتامبر اعالم 
كرد زمان آن رسيده تا به زندگي عادي بازگردیم، 
 اكنون مي توانيم مثل گذشته زندگي كنيم. به این 
ترتيب تمامي شکل هاي فاصله گذاري اجتماعي در 
این كشور حذف شد تا مراكز عمومي، ورزشگاه ها 
و مراكز فرهنگي بتوانند بــا تمامي ظرفيت خود 
فعاليت را از ســر بگيرند. همچنين رســتوران ها 
مجوز پر كردن تمامي صندلي هاي خود را به دست 
آوردند و كافه ها بازگشایي شدند. این مرحله آخر 
از 4مرحله طرح لغــو محدودیت هاي اجتماعي و 
اقتصادي در نروژ بود كه اجراي آن بارها به تأخير 
افتاده بود. مانند دیگر كشورهاي اروپایي، باال بودن 
نرخ واكسيناسيون جرأت حذف محدودیت ها را به 
دولت نروژ داد. با این همه نخست وزیر نروژ هشدار 
داده است افرادي كه بيمار مي شوند یا با افراد بيمار 
تماس دارنــد همچنان باید مقــررات قرنطينه را 
رعایت كنند و افــرادي كه واكســن نزده اند باید 

سریع تر واكسينه شوند.

 تايلند و آفريقاي جنوبي ؛
بازگشت به گذشته بدون ايمني

روند واكسيناســيون در تایلند و آفریقاي جنوبي بسيار كند اســت، از این رو بازگشت زندگي به 
وضعيت عادي متکي به آمار باالي واكسيناســيون و ایجاد ایمني جمعي نبوده است. البته برنامه 
عادي سازي زندگي در تایلند شامل حال شهروندان تایلندي نشده است و مخصوص توریست هاي 
این كشور است. به این ترتيب كه با وجود باال بودن آمار ابتال در تایلند، دولت این كشور تصميم دارد 
تا  ماه نوامبر2021 بانکوك و چند شهر دیگر را كه از مقاصد محبوب توریستي به شمار مي روند به 
روي توریست ها باز كند تا بتواند اقتصاد و صنعت توریسم خود را نجات دهد. براساس برنامه جدید 
دولت، توریست هایي كه كامل واكسينه شده اند و تست كرونا داده اند مي توانند به پایتخت)بانکوك( 
و شهرهاي هوآهين، پاتایا و چيانگ مي  وارد شوند. جزیره پوكت هم از اول جوالي2021 به روي 
توریســت هایي كه كامل واكسينه شده اند باز شــده اســت. دولت آفریقاي جنوبي هم به تدریج 
اقداماتي را در راستاي عادي سازي زندگي آغاز كرده است. ممنوعيت تردد شبانه در این كشور به 
11شب تا 4صبح كاهش پيدا كرده است و تعداد افرادي كه مي توانند در فضاي سرپوشيده و سر 
باز در كنار یکدیگر تجمع كنند به ترتيب به 250تا 500نفر رســيده است. كاهش محدودیت ها و 
عادي تر شدن روند زندگي در این كشور از آن جهت پراهميت است كه آفریقاي جنوبي بيشتر مدت 
زمان همه گيري را با رعایت مقررات به شدت سختگيرانه فاصله گذاري اجتماعي، ممنوعيت تمامي 
تجمع ها به جز مراسم ختم و اجراي دیگر مقررات سختگيرانه پشت سر گذاشت و اكنون در شرایطي 
كه هنوز موج سوم همه گيري در این كشور به پایان نرسيده است و روند واكسيناسيون به كندي 
پيش مي رود،  دولت تنها به این دليل كه واكسن كافي براي واكسيناسيون تمامي افراد بزرگسال 

در آفریقاي جنوبي را دارد، تصميم به لغو محدودیت ها و عادي سازي روند زندگي گرفته است.
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تاریخچه مختصر پيمان نامه حقوق كودك

 بازگشت به
زندگی عادی

این شماره

معمولي بودن هيچ گاه آرزوي كســي نبوده است. همانطور كه 
بازگشتن به زندگي عادي، پيش از اين مزيتي به حساب نمي آمد. 
اما حاال پس از دو سال جدال با بيماري و مرگ، ديگر عادي بودن 
برايمان به آرزويي بدل شده كه براي فرارسيدنش روزشماري مي كنيم و به خاطرش مي جنگيم. اما آيا ما به 
زندگي عادي بازخواهيم گشت؟ آيا وضعيت رواني جامعه پس از اين همه آسيب رواني و جسمي، آمادگي 
بازگشت خواهد داشت؟ براي رسيدن به اين نقطه چه بايد كرد؟ درباره همه اينها و بيشتر، با ساناز فالح زاده، 

دكتري روانشناسي سالمت صحبت كرده ايم.

پيش بيني مي كنيــد وضعيت رواني 
جامعه براي بازگشــت به زندگي عادي چگونه 

باشد؟ آيا با مشكالتي مواجه خواهيم شد؟
در بازگشت به زندگي عادي قبل از كرونا بي شك شوق 
و عالقه فراوان نهفته اســت؛ یادآوري روزهایي كه با 
وجود فشــارهاي زندگي روزمره واجد مزایایي چون 
حمایت اجتماعي و اســتفاده از سرگرمي هایي بود كه 
اكنون تقریبا براي دو ســال از آن محروم مانده ایم. اما 
سؤال اساسي این است كه آیا ما به زندگي قبلي خود 
آنچه اكنون به عنوان هنجار مي خوانيــم باز خواهيم 
گشت؟ پاسخ بي شك آري نخواهد بود. آنچه منجر به 
ایجاد تغيير در فرد مي شود، تغيير در باور و اندیشه هاي 
اوســت. این تغيير در باور و اندیشه براساس تجربيات 
و ارزیابي آنهاســت. همه گيري ویروس كرونا منجر به 
تغييراتي در سبك زندگي ما شد كه در واقع با نيازهاي 
معمول رواني انسان ها در تضاد قرار دارد. نخستين آنها 
نياز به برقــراري ارتباط و دریافــت حمایت اجتماعي 
اســت. در مکاتبي همچون وجود گرایي بر تنها بودن 
انسان و احساس اضطراب ناشي از درك این موضوع چه 
به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه تأكيد شده 
است. اینکه من فردي تنها، مسئول و رو به سرنوشت 
محتومي به نام مرگ هستم بي شك بسيار افسرده كننده 
و اضطراب آور است. بسياري افراد پيش از این با كسب 
امنيت از طریق ارتباطات انساني و تکيه بر معنویات و 
تالش در جهت شکوفایي خود بر این ترس بنيادین غلبه 
مي كردند یا سعي بر نادیده انگاشــتن آن داشتند. اما 
امروز با توجه به شرایطي كه از سر گذرانده ایم، آیا هنوز 

مي توان بر ترس هاي بنيادین وجود انسان پيروز شد؟!
آيا اين وضعيت براي عده اي وخيم تر از 

ديگران خواهد بود؟
براي عده اي 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 كرده اند یا عزیزان شــان را بر اثــر ابتال به این 
بيماري از دســت داده انــد، عالوه بر متحمل شــدن 
فشارهاي رواني كه قبل تر ذكر شد، با مسائلي همچون 
عالیم پســاكرونایي و ســوگ نيز دســت و پنجه نرم 
مي كنند. ســوگ و ماتم از دســت دادن فرد محبوب 
در افــراد مي تواند بــر انگيزاننده هيجاناتــي از قبيل 
خشم، ســتيزه جویي، ترس، اندوه، افسردگي و البته 
پذیرش باشــد. اینکه تك تك افراد با كــدام تجربه و 
شناخت به دســت آمده از آن قدم به اجتماع خواهند 
گذاشت؟! سؤالي است كه پاسخ به آن جز از راه پژوهش، 
مراقبت هاي رواني و ارائه خدمات بهداشت رواني ممکن 
نخواهد بود. مسئله اي كه نباید از آن چشم پوشيد و از 
اهميت آن غافل ماند، مشکالت اقتصادي  است. بسياري 
از افراد بر اثر اعمال قوانين بهداشتي مانند قرنطينه و 
تعطيلي مشاغل خدماتي كه قبل از همه گيري وجود 
داشت، مشاغل خود را از دســت دادند و در واقع رفع 
نيازهاي اوليه وجودي خود یعني داشتن سرپناه امن و 
تهيه خوراك براي بسياري تبدیل به معضل و احساس 
درماندگي شد. بزرگ ترین آموزه درماندگي و اضطراب، 

افسردگي و احساس ناتواني است.
تا اينجا به مواردي از قبيل شكل گيري 
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 مي ماند تغيير در سبك زندگي است كه از 
حالت پر تحرك و جمعي به حال سکون و جداماندگي 
در آمده اســت. همه گيري در بعضي افــراد تغيير در 

ساعات خواب و بيداري و ترك رفتارهاي مفيدي مانند 
ورزش كردن را به وجود آورد. همچنين ميزان استعمال 
دخانيات، استفاده از مواد اعتيادآور در مقياس جهاني 
افزایش یافته است. این مسائل هر یك به نوبه خود منجر 
به آســيب هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي فراواني 
خواهد بود. آخریــن مطلب مورد توجه مــا در اینجا 
افزایش وزن ناشي از سبك زندگي نشسته است كه در 
زمان كرونا به اجبار ایجاد شد. حال بعد از بررسي ابعاد 
مختلف تعييراتي كه بر اثر این همه گيري در تك تك 
افراد جامعه به وجود آمده، باید در اصطالح بازگشت به 
زندگي نرمال اندكي تفکر كرد. زیرا آنچه پيش از این 
همه گيري هنجار محسوب مي شد، اكنون دچار تغيير 
در معناي گسترده اي شده كه ناشي از تجارب فردي 

و اجتماعي است.
 از نظر شما جامعه چه واكنشي به اين 
تغيير نشان خواهد داد؟ چطور آدم هايي مي شويم؟

بي شك ما به جامعه اي مملو از هيجاناتي چون خشم، 
ترس، غم، احساس گناه و افسرده باز مي گردیم. البته 
افرادي نيز در این ميان توانســته اند معناي جدید و 
نيکي نيز در زندگي خود بيابند، اما آنچه در آمارهاي 
جهاني آشکارا دیده مي شود ميزان باالي افسردگي و 

اضطراب است.
 چه بايد كرد؟

اول از همه داشــتن آگاهي و بينش درســت نسبت 
به احــواالت رواني خود و دیگران. زیــرا همواره و در 
همه نظریات روان شناختي مطلبي است كه در ذات 
خود شــفابخش اســت؛ یعني آگاهي از آنچه در من 
مشکل زاست. بخشــي از این آگاهي مي تواند در پي 
كاوش هاي فردي، و بخشي توسط اطالع رساني توسط 
اولياي امور ســالمت روان جامعه باید صورت گيرد. 
همچنين با افزایش سطح ســواد عاطفي  كه آن نيز با 
مطالعه و آگاهي رساني ميسر است مي توان بر مشکالت 
روانشناختي و عاطفي حاصل از همه گيري غلبه كرد. 
تشکيل گروه هاي روان درماني براي افرادي كه در این 
دوره ســخت اجتماعي- اقتصادي به هر طریق دچار 
آسيب شده اند، یکي دیگر از راهکارهایي است كه باید 
مدنظر قرار داد. افراد اكنون با نگرش هاي جدید وارد 
جامعه اي جدید خواهند شد. باید همه زوایاي پنهان 
این بازگشت را آشــکار و عيان كرد تا همه بتوانند با 

بچه ها را ياد خاطرات خوش گذشته بيندازيد
مصاحبه با ساجده ودودي، روانشناس درباره آماده سازي كودكان براي 

دوران بعد از كرونا

كودكان در دوران كرونا از بســتري 
فاصله گرفتند كه در آن فعاليت جمعي 
و نقش پذيري اجتماعي محقق مي شود. 
قرنطينه و دور شدن از آموزش حضوري، كودك و نوجوان را با نوع ديگری 
از زندگي آشنا كرد و آنها را به خود وفق داد اما حال زمان آن فرا رسيده كه 
براي مرحله اي ديگر آماده شوند، دوراني را كه با آن عجين شده بودند كنار 
بگذارند و براي زندگي اي ديگر خود را آماده كنند. هرچند به گفته بسياري 
از كارشناســان، اين دوران كودكان و نوجوانان را دچار خستگي رواني 

كرده است و حاال خانواده ها بايد روندي ديگر 
پيش گيرند و كودكان خود را براي غلبه بر اين 
وضعيت و بازگشت به زندگي عادي آماده كنند. 
ســاجده ودودي، روانشناس كودك و نوجوان 
از آماده سازي  كودكان براي زندگي پساكرونا 

برايمان مي گويد كه با هم در ادامه مي خوانيم.

تجربه كودكان از نوع ديگر زندگي را چگونه مي توانيم توضيح 
بدهيم؟

با شروع دوران كرونا زندگي براي بچه ها تغيير كرده و نوع جدیدي از زندگي را 
تجربه كرده اند. بعد از گذر از این دوره باید تالش كنيم آنها را به زندگي عادي 
برگردانيم. واقعيت این است این تجربه جدید از زندگي كرونایي نه تنها براي 
كودكان بوده بلکه بزرگ تر ها هم دچارش شــده اند. البته نکته مهمي كه باید 
مورد توجه قرار گيرد این است كه اصال قرار نيست ما به دوران قبلي و به همان 
مدل گذشته برگردیم. زندگي همه ما دستخوش تغييرات زیادي شده است. 
بنابراین باید در زندگي هایمان به تركيبي از زندگي قدیم و جدید برســيم و 
براساس آن برنامه ریزي كنيم. اگر انتظارمان این است كه با تمام شدن كرونا، 
دیگر بچه ها به موبایل نيازي ندارند و به روند گذشته برمي گردند، دچار اشتباه 

شده ایم.
آيا پس از كرونا مي توانيم به دوره قبل از كرونا، به همان سطح و 

سبك زندگي برگرديم؟
بعد از دوره كرونــا بچه ها باید به مهدكودك، مدرســه و دبيرســتان بروند و 
بزرگ ترها سركارهایشــان برمي گردند. در ابتدا براي انجــام این رفتار هاي 
پساكرونایي و تغيير عادت نياز به تالش مضاعفي است تا بتوان خود را با آن وفق 
داد. البته اگر فکر كنيم كامال به دوره قبــل برمي گردیم، انتظاري دور از ذهن 
است. كرونا مدت طوالني با مردم همراه بوده و اینکه فکر كنيم اتفاقي نيفتاده و 

بر مي گردیم سرخانه اول، این اتفاق نمي افتد.
بچه هايي كه درس خواندن را در زمــان كرونا آغاز كرده اند، 

چگونه مي توانند به روشي ديگر عادت كنند؟
براي بسياري از كودكاني كه زمان مدرســه رفتنشان فرارسيده بود، كرونا راه 
و رسم تازه اي برایشان رقم زد و مجبور شــدند در خانه بمانند و با كمك ابزار 
الکترونيکي درس را آغاز كنند. بنابراین جدایي از خانه و والدین و چالش هاي 
دوست یابي و درس خواندن با معلم در محيط مدرسه را تجربه نکرده اند. اكنون 
الزم است كه به این نکته توجه كنيم؛ اینکه فرزندان ما در چه سني و چه مقطع 
تحصيلي ای باشند اهميتي ندارد، این مدت طوالني در خانه ماندن، باعث شده 
كه حس رفتن به كالس اول و اضطراب روزهاي اول مدرسه در كودكان دیده 
شود. قرار است با دغدغه هایي جدید مانند دوست پيدا كردن و با چالش ها یي 
مواجه شوند كه بچه ها در مدرسه با آن دست و پنجه نرم مي كردند. باید ذهن شان 
را براي همه اینها آماده كنيم. گاهي مادرانــي مراجعه مي كنند و مي گویند: 
»دوباره بعد از مدت ها باید سركار برگردم و كودكم را به مهدكودك ببرم با اینکه 
قبال هم به مهد مي رفت اما اكنون واكنش نشان مي دهد و دوست ندارد از من 
جدا شود«. انتظار این مادر این اســت كه چون قبال این مسائل را تجربه كرده 
اكنون نباید مقاومت كند. الزم است این نکته بيان شود كه باید دوران جذب را 

پشت سر بگذاریم و به نوعي دوباره از اول همه  چيز را آغاز كنيم.
 دوران جذب چيست؟

دوران جذب یعني به كودكان این زمان را بدهيم كه بتوانند خود را براي شرایط 
جدید آماده كنند و خود را با آن وفق دهند و در عين حال از حضور به موقع ما و 
از در دسترس بودن ما اطمينان پيدا كنند. مانند زماني كه قبال در مهدكودك 
و مدرسه مي نشستيم، الزم اســت دوباره این كار را انجام دهيم و در دسترس 
باشــيم. مانند زماني كه خيلي مواقع بين روز تماس مي گرفتند كه كودكمان 
بي قراري مي كند و باید دنبالش برویم، باید این كارها را دوباره انجام دهيم و باید 
به این بي قراري ها  اهميت بدهيم. البته كه خيلي موارد بستگي به خلق و خوي 
كودك، مدل فرزندپروري والدین، ارتباط و تعاملشان با یکدیگر دارد. باتوجه 
به این موارد، پروسه بازگشت به زندگي عادي براي بچه ها، مي تواند بين یك 
تا 3هفته و گاهي هم تا یك ماه طول بکشد. بنابراین الزم است كه ما به عنوان 
والدین همراهشان باشيم و این اصول مهم را رعایت كنيم. باید با جمالتي مانند 
»آره مي دونم ســختته، اون طوري راحت تر بود، ميدونم دلت مي خواست تو 
این شرایط نباشــي اما فعال نمي تونيم این كار رو انجام بدیم، دیگه اون دوران 
تموم شــده و ما باید برگردیم به زندگي عادي« برایشان توضيح دهيم كه اگر 
وضعيت تغيير كرده حتما حســن هایي هم خواهد داشــت؛ خاطرات خوش 
مدرسه، خوراكي خریدن، دوســت یابي، زنگ تفریح و اردو رفتن و بسياري از 

كارهایي كه در مدرسه انجام مي گرفت و بچه ها از آن لذت مي بردند.
چگونه مي توانيم كودكان را به زندگي عادي عادت بدهيم؟

مي توانيم با یادآوري خاطرات خوش گذشته آنها را به زندگي عادي برگردانيم 
و آنها را متقاعد كنيم، شاید دنياي پيش رو راحتي االن را ندارد اما در كنارش 
تجربه هاي جدیدي به دست مي آورند و خاطرات خوشي خواهند ساخت كه با 
خانه ماندن هيچ یك از اینها به دست نخواهد آمد. البته این بيشتر تصور والدین 
و آدم بزرگ هاســت كه فکر مي كنند، آنها از دنيایشان جدا شده اند اما ماهيت 
بچه ها و نوجوانان در ارتباط با همساالن شکل مي گيرد. در این ارتباط داشتن 
است كه آنها مي توانند رشد كنند و بزرگ شوند. قطعا هيچ بچه اي از این ناراحت 
نيست كه به محيط برگردد و همساالنش را در كنار خود داشته باشد و تجارب 

جدید كسب كند.
گاهي اوقات از موضوعي مي ترسيم و آنقدر در ذهن خود بزرگش مي كنيم كه 
ترسناك تر مي شود و مواجهه با آن نيز ترســناك تر است. باید اجازه داد تا این 
شرایط پيش آید و ما هم بتوانيم در این شرایط قرار بگيریم. دوباره صبح زود بيدار 
شدن، ناهار و خوراكي آماده كردن و هر روز یك برنامه مشخص و روتين داشتن، 

براي خيلي ها قاعدتا مي تواند سخت و چالش بر انگيز باشد.
آيا مي توان به راحتي شرايط جديد را پذيرفت؟

به هر ترتيب با موقعيت جدیدي روبه رو هستيم و بهتر است به آن فکر كنيم كه 
چه تجربه جدیدي را مي توانيم در اختيار خود و خانواده قرار دهيم و به زندگي 
عادي بازگردیم؛ همانطور كــه در مواجهه با كرونا برایمان بســياري از كارها 
سخت بود. ماسك زدن، قرنطينه شدن، فاصله گرفتن از عزیزان، شست و شو و 
ضدعفوني مدام و استفاده بيش از گذشته از فضاي مجازي چالش هاي جدیدي 
بود كه هر كسي به نوعي با آن كنار آمد و بعد از مدتي به آن عادت كردیم. این 
خاصيت انسان است كه مي تواند به شــرایط عادت كند. حتي مي تواند ثبات 
و اميد به تغيير را در خود ایجاد كند و ما باز هــم مي توانيم از پس آن برآیيم، 

همانطور كه بارها توانستيم انجام دهيم.

برگ آخر

تجربه متفاوت زنان از دوركاري در ايام كرونا
از كساني كه دوران دوركاري شان به پایان رسيده درباره شرایط و مشکالت حضورشان در سر كار پرسيده ایم

شــيوع بيماري كرونا، جهان را در تمام 
ساحت ها متحول و تغييرات قابل توجهي 
را در بخش هاي مختلف ايجاد كرد. نظام 
بوروكراسي و سيســتم مديريتي از مهم ترين اين حوزه ها بود كه پس از 
شيوع كرونا تغييرات مهمي به خود ديد؛ به عنوان مثال، مدتي پس از تعطيل 
شدن بسياري از شركت ها، اداره ها، نهادها، سازمان ها و... و معمول شدن 
شيوه دوركاري به جاي حضور در محل كار، بسياري از صاحبان مشاغل و 
مديران طيفي از شركت ها و سازمان ها 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. صرفه جويي در مصرف انرژي، 
تجهيزات، فضا، وقت و زمان، از نظر بسياري از كارفرماها و نيروي انساني از 
فوايد دوركاري است، به همين دليل عده اي بر اين باورند كه شيوه مديريتي 
حتي در دوران پساكرونا نيز بايد طبق روال گذشته به صورت دوركاري باشد. 
در طول بيش از 2سال گذشته افراد مختلف تجربيات متفاوتي از دوركاري 
داشته اند، گزارش زير تجربه تعدادي از زنان و مردان كارمند در بخش هاي 
مختلف در توضيح دوركاري و پيامدهاي مثبت و منفي آن را روايت مي كند.

براي مادران، دوركاري بهتر است
مژگان خبرنگار است. او با ناراحتي درخصوص اتمام دوران دوركاري اش مي گوید: 
این دو سال از بهترین دوران كاري ام در این 20سال سابقه كاري ام بود، براي من 
و فکر مي كنم همه مادران شاغل، دوركاري بســيار خوب است؛ چون در كنار 
بچه هاي كوچك مان هستيم و مجبور نيستيم بچه را 6صبح از خواب بيدار كرده 
و به منزل مادر یا مادرشــوهرمان ببریم. به نظرم كيفيت كار هم بهتر مي شود 
مخصوصا براي مشاغلي مثل ما كه اساسا نيازي به حضور در محل كار نيست. 
براي مدیرمسئول هم بهتر است چون مجبور نيست پول آب، برق، قند، چاي و 

به ویژه اینترنت بدهد!

آرامش داشتم، حيف تمام شد
رویا، كارمند یکي از كتابخانه هاي تهران و محل زندگي اش در كرج است. او درباره 
تجربه دوركاري اش مي گوید: خيلي خوب بود! نمي دانم چرا ادامه پيدا نمي كند؟ 
در این نزدیك به 2سال مشخص شد كه بسياري از مشاغل مي توانند دوركاري 
كنند و فکر مي كنم این سبك از كار براي همه بهتر باشد. مثال من و تعدادي از 

همکارانم از كرج مي آیيم، هر روز صبح مجبور بودیم ساعت  5از خواب بيدار شویم 
و با مترو به سمت تهران بيایيم. خواب آلودگي و خستگي از مسير به ویژه اینکه 
مترو از سر خط شلوغ است، هميشه وجود داشت و البته دارد. بعدازظهر باز همين  
آش و همين كاسه! وقتي ساعت نزدیك به 7شب به خانه مي رسيم تازه كارهاي 
خانه داري و پختن شام و ناهار فردا شروع مي شود. بسياري از اوقات حتي وقت 
نمي كنم لباس هایم را عوض كنم؛ در این مدت دوركاري اما واقعا آرامش داشتم 
و چالش هاي همزمان شاغل و خانه دار بودن كمتر اذیتم مي كرد، هم به كارهاي 
كتابخانه مي رسيدم و هم خانه، روابطم با همســر و پسر 14ساله ام كه چندان 
تعریفي ندارد، نيز بهتر شده بود. خالصه تجربه خوبي بود و ناراحتم كه با اتمام 

دوركاري مجبورم دوباره این مسير آزاردهنده را هر روز طي كنم.

چه خوب شد كه تمام شد
رضا نيز كارمند یك مركز فرهنگي اســت. او اما با خوشحالي مي گوید: باالخره 
این دوران حوصله سربر تمام شد و به سر كار برگشتم، از ماندن در خانه بيزارم! 
حوصله سر و صداي بچه و كل كل كردن با همسرم را ندارم و بدتر از همه این است 
كه در فضاي خانه نمي شود به خوبي كار كرد، بچه شلوغ مي كند و مدام مي خواهد 
كه با او بازي كني، روي كارم تمركز ندارم و عصبي مي شوم، براي همين دوران 
دوركاري براي من چيزي شبيه به گذراندن محکوميت در زندان بود، خوشحالم 

كه تمام شد!

ترس، حس هر روز و هر لحظه من است
مریم، كارمند بخش اداري یك شركت توليد مواد آرایشي- بهداشتي است. او 
درحالي كه دو ماســك ضخيم را روي صورتش محکم مي كند، مي گوید: ما تا 
مصونيت جمعي خيلي فاصله داریم! اصاًل منطقي نيست كه با وجود آمار باالي 
ابتال و مرگ ومير ناشي از كرونا، محدودیت ها را كاهش داده اند. من از وقتي به 
شركت برگشته ام، مدام احساس ترس و دلهره دارم از اینکه مبادا كرونا بگيرم، 
عمویم به خاطر كرونا فوت كرد و ما هنوز داغداریم، از آن به بعد ترســم از كرونا 
بيشتر شده مخصوصا اینکه من ماشين شخصي ندارم و با مترو و اتوبوس سركار 
مي روم و مجبورم ساعت ها در این اماكن بسيار شلوغ حضور داشته باشم؛ گاهي 
براي سوار شــدن به یك بي آرتي خلوت تر مدت ها منتظر مي مانم و دیر سركار 
حاضر مي شوم، آنجا هم مجبورم براي خوردن یك ليوان آب بترسم و از پشت 

ميزم بلند شوم تا فضاي بازتر و جاي خلوتي پيدا كنم.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامهنگار

جدال 
با ترس، 
پيروزي 
بر مرگ 

آیا بازگشت به زندگي عادي با 
توجه به وضعيت رواني جامعه 

ممکن است؟
نگار حسينخاني

روزنامه نگار

پايان دوركاري براي من آزادي است
معصومه، مسئول صندوق در یك فروشگاه بزرگ است؛ فروشگاهي كه در ایام 
كرونا به صورت آنالین كار مي كرد و معصومه از خانه كارهایش را انجام مي داد. او 
با ذوق مي گوید: ایام دوركاري براي من بسيار سخت گذشت، چون سركار رفتن 
هميشه تنها امکان من براي آزاد بودن و گشتن و رفت وآمد با دوستان و تفریح بود. 
پدر و برادرهایم بسيار سختگير هستند و اجازه نمي دهند جز به ضرورت از خانه 
بيرون بروم، كار كردن من را هم به خاطر مشکالت مالي خانواده قبول كرده اند، 
خالصه از وقتي دوركار شدم مجبور بودم مدام توي خانه باشم و حوصله ام سر 
برود، ارتباطم هم با دوستانم جز از طریق تلفن، قطع شده بود و واقعا افسرده شده 

بودم، خوشحالم كه مجدد به سر كارم برگشته ام.

افسرده شده بودم
آقاي رجبي، كارمند شهرداري است. او درخصوص تجربه دوركاري اش مي گوید: 
من چند ماه دیگر بازنشسته مي شوم، همسرم ســال ها پيش فوت كرده و تنها 
زندگي مي كنم، براي مردي با شــرایط من، كار و روابــط كاري در محيط كار 
همه  چيز است و دوركار شدن به معناي محروميت از همه این روابط و بازدیدها 
و معاشرت هاست. ایام دوركاري بسيار بر من سخت گذشت، روابطم را از دست 
داده بودم و به خاطر كرونا امکان دیدن دوســتان و همکارانم در بيرون از خانه 
وجود نداشت. حوصله ام سر مي رفت و حس مي كردم از این همه تنهایي افسرده 
شده ام. براي همکاران جوان ترم به ویژه براي خانم ها اما دوركاري بسيار مناسب 
و لذتبخش بود. فکر مي كنم بد نباشد بسته به نوع كار هر كسي، دوركاري براي 
كساني كه مایل به آن هستند اعمال شود. تجربه نشان داده كه فواید دوركاري 
در سيستم اداري و شركتي، بيشتر از مضرات آن است. اگر بتوانيم تجهيزات و 
امکانات آنالین 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 مي كند
نســترن در یك شــركت، كار كامپيوتري یا آي تي انجام مي دهد. او كــه از اتمام 
دوركاري اش بسيار ناراحت است با كالفگي مي گوید: مادر من مریض است و كسي را 
جز من ندارد، وضع مالي مان هم آن اندازه خوب نيست كه پرستار استخدام كنم. در 
مدت بيش از یك سال دوركاري یا كار شيفتي، این امکان را داشتم كه در خانه از مادرم 
مراقبت كنم و كارم را هم انجام دهم. او از اینکه مجبور نبود تمام روز چشم به در باشد 
تا من از سر كار برگردم، خوشحال بود. با پایان دوركاري اما دوباره مجبورم تنهایش 
بگذارم درحالي كه واقعا حضورم در شركت الزامي ندارد. جالب است كه اغلب همکاران 
مرد از پایان دوركاري خوشحال اند، مي دانيد زن كه باشي همه  چيز فرق مي كند حتي 
كرونا و پيامدهایش مانند همين دوركاري. تجربه یك زن از آنجا كه مادر است و دختر 

و پرستار و آشپز و خانه دار و مسئول خرید و... با یك مرد بسيار متفاوت است.

فتانه احدی 
روزنامه نگار

دیدي باز نسبت به عواطف و تفکرات خود و دیگران 
رفتار كنند.

 به نظر شما بازگشــت به زندگي عادي 
تنها راه عالج است؟

ترس و اضطراب  مي تواند واكنش هایي چون خشم و 
آسيب رساندن را به دنبال داشته باشد. اگر شما از این 
ورطه، آسيب اندكي دیده اید یا داراي نگرشي عميق 
و آرامش بخش شده اید بسيار عالي ا ست اما اضطراب 
دیگران را كوچك نشــمارید و با رفتارهاي اجتماعي 
مطلوب و آرام خود ترس دیگري را كاهش دهيد، نه 
با كالم و تلقيح تفکر. یادمان باشد آنچه آموزنده است 
رفتار است نه گفتار. پس با تقویت و افزایش رفتارهاي 
نوع دوستانه و محبت آميز، بازگشتن به زندگي عادي، 
خود بهترین و درست ترین راه عالج دردهایي است كه 

در این دوران از سر گذرانده ایم.
 توصيه شما براي گذر از اين راه چيست؟

مهربان رفتــار كنيم. مراقب خود و دیگران باشــيم. 
هيجانات خود را بشناســيم. و درصــورت ناتواني در 
كنتــرل عواطف و شــناخت حاالت روانــي خود از 
كمك هاي حرفه اي و بهداشتي استفاده كنيم. شاید 
بتوانيم به زندگي هنجار، با كيفيتي بيشــتر و بهتر از 

قبل بازگردیم.
 بهتر اســت چگونه از روزگار رفته ياد 

كرد؟
آنچــه از یاد خارج نخواهد شــد، تجاربي اســت كه 
بر اثــر این اتفاق جهاني بر همگان گذشــته اســت. 
مي توان از این تجارب شــناخت و چهارچوب فکري 
تيره اي ساخت همچنان كه مي توان با نگرشي جدید، 
نوع دوستي و زندگي در زمان حال را تقویت كرد. لمس 
نزدیك خطر مي تواند تاب آوري و مهرورزي را تقویت 
كند همانگونه كه مي تواند تــرس را بيدار كند. آنچه  

مهم است باور حاصل از آن است.
 آيا اين از رنج ما خواهد كاست؟

مي توان رنج هاي خود را با تغييــر باورها كاهش داد. 
تغيير باورهاي آسيب زا منجر به رفتارهاي مطلوب و 
آرامشي كه همواره در پي كسب آن هستيم، خواهد 
شد. با پذیرش خود و دیگران همانگونه كه هستيم و 
هستند و افزایش مهرباني و درك همدیگر، به زندگي 

نرمال خود بازخواهيم گشت.

ترس و اضطراب  
مي تواند 

واكنش هايي چون 
خشم و آسيب 

رساندن را به دنبال 
داشته باشد. اگر 
شما از اين ورطه، 

آسيب اندكي 
ديده ايد يا داراي 

نگرشي عميق 
و آرامش بخش 
شده ايد بسيار 
عالي ا ست 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

پور
ناه
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ماركوس رشفورد يا همان دکتر منچستری ها و مگواير برگشتند اما فايده اي نداشت و منچستر يونايتد  با رونالدو و ديگر ستاره هايش مقابل لستر تحقير شد  
اوله  گونار سولسشائر حاال  يک گام ديگر به اخراج نزديک تر شده است

دكتر هم  به  داد  اوله نرسيد
اوله گونار سولسشائر نخستين گام در تونل وحشت منچستر 
در 6ديدار ســخت پيش روي اين تيم را با شكستي فاحش به 
لستر آغاز كرد و از همان گام اول در تونل وحشت به وحشت 
افتاد. روباه ها نخســتين حريفي بودند كه سرمربي نروژي و 
تيمش را ترساندند. منچستريونايتد در روزي به لسترسيتي 
باخت كه از بازگشت 2 ستاره مصدوم خود يعني هري مگواير 
كاپيتان و رشفورد داليلي براي خوشحالي داشت. همه سايت ها 
و روزنامه ها پــس از مصدوميــت واران در ليگ ملت ها آمار 
بازي هايي 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. تســاوي2 - 2 با لستر، تساوي بدون گل با 
رئال سوسيداد، شكست 4بر 2مقابل ليورپول، تساوي يك-يك 

با ويارئال و شكست يك بر صفر برابر وستهام، آخرين نتايج 
منچستريونايتد با بايي و ليندلوف به عنوان مدافعان مياني بودند 
كه در هيچ كدام از آنها اثري از برد اين تيم به چشم نمي خورد. 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 
مي كرد 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 2-4خارج از 
خانه، رشفورد بازگشتي شكوهمندانه داشت. او 2 فرار 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 مرداد ماه به دليل مصدوميت قادر به 
بازي نبود. رشــفورد كه حاال بايد او را دكتر ماركوس رشفورد 
خطاب كنيم، اخيرا به عنوان جوان ترين دريافت كننده مدرك 
افتخاري از دانشگاه منچستر معرفي شده. اين ستاره 23ساله 
در 2 سال اخير كارهاي خير زياد كرده؛ جمع آوري 2۰ ميليون 
پوند براي خيريه FareShare، متعهد كردن دولت به اختصاص 
4۰۰ميليون پوند براي تامين هزينه خوراك خانواده هاي 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. به نظر مي رسد سولسشائر به زودي بايد با 
نيمكت يونايتد خداحافظي كند. همه  چيز بستگي به 3،2 بازي 

بعدي ازجمله داربي هفته آينده منچستر دارد.
اين شــصت وچهارمين حضور پياپي تيلمانــس در تركيب 

لسترســيتي بود. او با ركورد 1۰1بازي پياپــي وارد پروز از 
ساوتهمپتون كه در دســامبر2۰21با 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 پي درپي در ليگ برتر. برندن راجرز حاال در 123مسابقه 
در پست سرمربي لسترسيتي توانسته ركورد 47برد و 36باخت 

را ثبت كند.

  روز خوب ليورپولي ها
ليگ برتر انگليس روز گذشــته با برد پرگل ليورپول مقابل 
واتفورد آغاز شد. شاگردان كلوپ در اين بازي 5 گل به حريف 
زدند تا رانيري شروعي نااميدكننده با تيم جديدش داشته باشد. 

در اين بازي روبرتو فيرمينو، مهاجم برزيلي قرمزها، هت تريك 
كرد تا ستاره زمين لقب بگيرد. ديگر گل هاي اين بازي را هم 
صالح و مانه به ثمر رساندند تا مثلث هجومي ليورپول هفته اي 
رؤيايي را آغاز كرده باشد. گل مانه به واتفورد، صدمين گل او 
در رقابت هاي ليگ برتر انگليس بود و به اين ترتيب، ســاديو 
مانه پس از ديديه دروگبا و محمد صالح به ســومين بازيكن 
آفريقايي تبار تاريخ ليگ برتر انگليس تبديل شــد كه موفق 
شده در اين رقابت ها، 1۰۰گل به ثمر برساند. مانه از اين 1۰۰گل، 
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 1۰۰ گل در ليگ 
 برتر مي رســد. در ديگر بازي مهم ديروز هم سيتي با نتيجه

2 بر صفر برنلي را شكست داد.

منچستريونايتد  2 4 لسترسيتی 
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بي اهميت ترين بازي مهم هفته
نيوكاسلدرعصرجديدوآغازامپراتورياشبراينخستينباردريكمسابقهحضورمييابد

نكتهبازي

آماربازي

انتقاد بله، اعتراض نه

از قصد مشروط مي شود

كاش مجتبي جباري نفهمد

زمــره در قــدوس ســامان
فوتباليســتهاي»جــذاب«به
شمارميآيد.تواناييهايفنياش
درخورتوجهاســت،جايخوبي
بازيميكندوقيافــهاشهمازاو
كاراكتريدوستداشتنيترميسازد.
خيليازماعقيدهداريماوبايدبيشترازاينهادرتيممليبازي
كند.بااينحالنظراسكوچيچفرقدارد؛بهطوريكهساماندر
2بازياخيرتيمملييكدقيقههمبهميداننرفتواينمسئله
باعثشديكواكنشاينستاگرامينسبتاتندنشانبدهد.چيزي
كهدراينمياناهميتدارد،حفظمــرزبينانتقادواعتراض
است.كارشناسانمثلهمهجايدنياحقدارنددرايرانهمدر
اينموردخاصازاسكوچيچانتقادكنند،امااعتراضبازيكنبه
نيمكتنشينياشپذيرفتنينيست.اينيكبيانضباطياست
كهاگربينبقيههمرايجشود،سنگرويسنگبندنخواهدشد.

بهنظرميرســديكــيازغيرقابل
تغييرترينقوانيــنفوتبالايران،
گلزنيمحمداوسانيبهاستقالل
است.يعنياينبندهخداسالتا
سالكاريبهكسيندارد،اماهمين
كهيكجابهپستاستقاللميخورد،
زهرشراميريزد.آبيپوشاندريكبازيدوستانهبهمصاف
تيمدانشجويانرفتهاندويكبرصفرباختهاند.هيچتعجبي
نداشتكهاينگلرامحمداوساني،بازيكنسابقصبا،استقالل
خوزستان،پارسجنوبيجمو...بهثمررساندهباشد.اوساني
تابهحالبــاپيراهنتيمهايمختلــفوازجملههمينتيم
دانشجويان9گلبهاستقاللزدهكهآمارعجيبياست.بيشتر
ازگلزنياوسانيبهاستقالل،تداومحضوراودرتيمدانشجويان
جالباست.انگاراوسانيازعمدمشــروطميشودتاهيبه
استقاللبخورد،گلبزندواسمخودشراسرزبانهابيندازد!

شــمارهپيراهنبازيكناناستقالل
برايليــگبيســتويكمبهطور
غيررسميمشخصشدهونكات
جالبيدرآنبهچشمميخورد.
احمدموسويكهقراربودپيراهن
شماره2رابهتنكند،درليستمازاد
قرارگرفتهوگويااينپيراهنامسالمورداستفادهقرارنخواهد
گرفت.ازسويديگرشماره7فرهادمجيديهمكهتاپارسال
برتنشيخدياباتهبود،درفصلجديدبهآرشرضاوندرسيده.
بااينحالازهمهعجيبتر،رسيدنپيراهنشماره8تيمبه
سعيدمهرياست.اينهافبكدفاعيمعموالدرحاليشماره
8رابهتنميكندكهدرسالهاينهچنداندورمجتبيجباري
آنرادراختيارداشت.جبارييكيازبهترينبازيكنانتاريخ
استقاللاستكهكاشحواسشنباشدونفهمدپيراهنشبه

چهكسيرسيده!

متریکا

بعدازآخرينبازيتيممليوتساويمقابل

كرهجنوبي،انتقاداتيازسرمربيتيمملي130
شدكهبيشترآنهامعطوفبهعدماستفاده
درستازبازيكنانذخيرهبود.تحليلهايي
كهدرآنهابهناممهديترابي،قائديوبهخصوصسامانقدوساشاره
ميشدومنتقداناعتقادداشتنداينبازيكنانميتوانندبسياربيشتراز
اينمورداســتفادهقراربگيرندوبرايتيممليمؤثرباشــند.دراگان
اسكوچيچطي11مســابقهايكههدايتتيممليرابرعهدهداشته،
رويهمرفتهوجمعا130دقيقهازترابيوقائدياستفادهكردهاست.
ترابيفقط3باربهعنوانبازيكنجانشــينبهزميــنرفتهومجموع
بازياشدراين3مسابقه54دقيقهبودهاست.قائديهمدر7بازيبه
ميدانرفتهامادرمجموعفقط76دقيقهبرايتيممليبازيكردهاست.

آماربازيهايســامانقــدوسدردوره

اسكوچيچكميبيشتراز2نفرديگراست.271
اســكوچيچدرنخســتينبازيهااعتقاد
بيشــتريبهاســتفادهازقدوسداشت.
چنانكهطي9بازيابتدايي7بارازاينبازيكناستفادهكرد،2باراورادر
تركيباصليقراردادوحتييكبــار90دقيقهكاملدرزميننگهاش
داشت.سامانآخرينباردربازيباسوريهدرتركيباصليقرارداشتكه
بعدازيكنيمهبازيتعويضشدوجايخودشرابهميالدمحمديداد.
هفتهبعددرجريانبرد3برصفرمقابلعراق،قدوسدرتركيباصلي
نبوداماازدقيقه58جانشينعزتاللهيشدو32دقيقهبازيكرد.اين
آخرينبازيمليقدوسبــودهواوطي2بازياخيــرمقابلاماراتو
كرهجنوبييكدقيقههمبازينكردهاســت.اســكوچيچدرمجموع

271دقيقهبهقدوسبازيدادهاست.

بيشــتريندقايقبازيدرتيممليطي

دوراناســكوچيچكمــاكانمتعلــقبه945
3پرسپوليســيسابقاســتكهحاالدر
باشگاههايقطرواماراتبازيميكنند.
شجاعخليلزاده،نوراللهيوكنعانيزادگانبهترتيببيشترينبازيرا
دردوراناسكوچيچداشتهاند.شجاعدرهر11بازيفيكسبودهوفقط
نيمهدومبازيباكامبوجراازدستدادهتا945دقيقهبرايتيممليبازي
كردهباشد.نوراللهيهمدرهر11بازيبهزمينرفتهوجمعا912دقيقه
بازيكردهاست.كنعانيزادگاندريكبازيغايببودهودر10بازي
ديگرجمعا893دقيقهحضورداشــتهاســت.مهديطارميهمطي
10بازي811دقيقهدرميدانحضورداشتهاست.صادقمحرمي،وحيد

اميري،قليزادهوبيرانوندنفراتبعديهستند.

امروز نخستين بازي نيوكاســل در عصر مالكان ميلياردر 
جديد اين باشگاه برگزار مي شود و اين تيم كه تنها 3 امتياز در 
اين فصل جمع آوري كرده، به مصاف تاتنهام مي رود. هر روز 
شايعه هاي مختلفي درباره سرمربي جديد و خريدهاي نجومي 
نيوكاسل در فصل نقل وانتقاالت منتشر مي شود كه آخرين 
آنها خريد كوليبالي از ناپولي، ناواس و ايكاردي از پي اس جي، 
لينگارد، كاواني و مارســيال از من يونايتد، گرت بيل از رئال 
مادريد و لنگله از بارسلوناست. براي باشگاهي كه بازيكني 
درجه دوم مثل جو ويالك را كه در آرســنال نيمكت نشين 
بوده با قيمت 46.5ميليون دالر مي خــرد تا او را به دومين 
خريد گران قيمت تاريخ باشگاه تبديل كند، خرج كردن براي 
جمع آوري ستاره ها كار سختي نيست. تازه خريد ويالك به 
پيش از انتقال مالكيت به ثروتمندترين مالك يك باشگاه در 

تاريخ فوتبال برمي گردد.

برايامروزاستيوبروس،مدافعاسبقمنچستريونايتدبهطور
قطعروينيمكتمربيگريكالغهامينشــيند.آماندااستيولي،
يكــيازاعضايگروهمالكانجديدنيوكاســلاعــالمكردفعال
برنامهايبرايتغييرمربيباشگاهندارد.گزينهاصليزيداناست
امااسطورهفرانسويفوتبالترجيحميدهدبرايپاريسنژرمن
يامنچســتريونايتدوحتيتيممليفرانســهصبركندوريسك
مربيگريدرباشگاهيراكهفلسفهجديدآنپولاست،نپذيرد.
زيدانخوبميداندكهســعوديهادرفوتبــالعالقهزياديبه
بركناريسرمربيدارندواگرالزمباشداينكاررابيندونيمهيك
مسابقههمانجامميدهند.زيزودرجامجهاني1998درنخستين
بازيفرانسهدرروياروييباعربستانبهدليللگدمالكردنبازيكن
حريفاخراجو2بازيمحرومشد.شايدازآنزمانكينهايبين

سعوديهابااووجودداشتهباشد.كونته،فرانكلمپاردولوسين
فاورهگزينههايمحتملتريبرايجانشينياستيوبروسهستند.
بروسبانتيجهگيرياحتماليدربازيامروزميتواندجايگاهخود
راتاهفتهبعدتضمينكند.مســابقهامروزهزارمينبازيدوران

مربيگرياستيوبروسخواهدبود.

ازطرفيبيبيســيگزارشدادهكهباشگاههايليگبرتري
ازواگذاريسهاماصلينيوكاســلبهميلياردرهاوشاهزادههاي
عربستانناراضياندوازاينبابتشــكايتكردهاند.نمايندگان
تاتنهام،منچستريونايتدواورتونبعدازخريدنيوكاسلدرجلسه
اضطراريكهدرليگبرتربرگزارشد،بسيارعصبانيبودند.اين
درحالياستكهمالكيتبيشترباشگاههايحاضردراينليگ
دراختيارســرمايهدارانوشركتهايســرمايهگذاريخارجي
است.ازنســلآخرينمالكانانگليســيليگبرترتنها6باشگاه
باقيماندهاند؛شــاملتاتنهام)گروهبينالملليENIC-دنيل
لوي(،برايتــون)تونيبلــوم(،برنتفورد)متيوبنهام(،وســتهم
)ديويدســاليوانوديويدگلد-مجموعا86.2درصدازسهام(،
كريستالپاالس)گروهســرمايهگذارانبارياستاستيوپريش-
ســهام18درصدي(ونوريچ)دليااســميتوهمسرشمايكل
وينجونز(.بيشــتراينباشــگاههاهموارهبرايبقاميجنگند
غيرازتاتنهامكهدرســالهاياخيرازوضعيتبهتريبرخوردار
بودهوخودشرادرحدمدعينگهداشــتهاست.بنابراينفرمول
موفقيتايناســتكهباشــگاههابهدنباليكســرمايهگذاريا
خريدارمتمولخارجيبگردند.ازآخرينقهرمانينيوكاسلدر
همهتورنمنتها24هزارو260روزميگذرد.اينبيشترينانتظار
بينهمهباشگاههايليگبرتريبرايقهرمانيدريكتورنمنت،
حتيليگدستهپايينترموسومبهچمپيونشيپاست.بنابراين

هواداراناينباشگاهحقدارندازفعلوانفعاالتاخيرخوشحالو
بهآيندهاميدوارباشند.

چيزيكهبرايبازيامروزاهميتيندارد،اخبارونكاتفنيو
تركيباحتمالياست.سونهيونگمينپسازگلزنيبهتيمملي
ايراندرتهراندچاركوويد-19شدوبازيامروزراازدستداد.

برايانگيلهمكرونامثبتشد.

هوگولوريسامروزنخســتينبازياشراپسازقهرمانيدر
ليگملتهاياروپابرايتاتنهامانجامميدهدوبهعنوانقهرمان
بهاينتيمبرميگردد.دروازهبانفرانسويدرفصلجاريبيشتر
ازبرخيبازيكنانمهمليگمثلكايهاورتز،فرانتورس،هوانگ
هيچان،آدامالالنا،دلهالي،دنيالبلكوخيليهايديگرپاس

كليديبههمبازيانشداده؛با2پاسكليدي.

درتاتنهامپسازشروعتوفانينونواسپريتوو3بردپياپييك
برصفرازجملهبردمقابلمنچسترســيتي،ناگهاناوضاعبههم
ريخت.هوادارانوبرخيبازيكنانتيمبهسرمربيجديدپرتغالي
خوشبيننيستندوسبكدفاعياورامناسبتيمنميدانند.البته
درزمانمورينيوهمســبكتيمدفاعيوبراســاسضدحملهها
بود.منتقداناينمربيپرتغاليمعتقدندكهنونواســپريتويك
مورينيواستوليكمتجربهتر.هر3بازيماهآگوستباپيروزي
وهر3مسابقهماهســپتامبرباشكستاينتيمهمراهبودهاست.
تاتنهامپسازاورتوندومينتيمدرتاريخليگبرتراستكهدر
3بازياولخوددريكفصلپيروزشدهوسپسدر3بازيبعدي
شكستميخورد.اورتوندرسالهاي94-1993درردههفدهم

قرارگرفت.

امشب ماســيمو آلگری بايد پيه رقابت با مورينيو 
را به تن خود بمالد. مورينيــو درون و بيرون زمين 
فوتبال معموال با مربيان درگير می شود. او به تازگی 
مصاحبه ای هم پس از باخت در داربی عليه داوران 
كرده و همين باعث افزايش فشار به داوری می شود 
و احتمال تصميم گيری های آنها در موقعيت های 
50-50 به سود آاس رم را تقويت می كند. آلگری در 
بازگشت به يوونتوس با رونالدو شروعی بد داشت و با 
اودينزه در بازی اول به لطف گلزنی كريستيانو رونالدو 
مساوی كرد اما با رفتن ســتاره پرتغالي همه چيز 
بدتر شد. او به زحمت توانست در 3 بازی آخر، 3 برد 
ناپلئونی به دست آورد و وضعيت تيم را سروسامان 

ببخشد. رم هم بعد از شروع عالی با مورينيو، 
متحمل 2 شكست شده اما همچنان 

4امتياز بيشتر  از حريف امشبش دارد.

جدالامشــب،رويارويــی2مربی
تدافعــیومحتــاطاســتونبايد

انتظاريكبــازیزيبــاراازاين
مسابقهداشــت.آخرينبازی
رمويوونتوسكهدرآنرماز
جايگاهباالترینسبتبهيووه
درجدولداشــتهبهفصل
10-2009برمیگرددكه
درتورين،گرگهابانویپير
ميزبانرابانتيجه2بريك

مغلوبكردند.

اورســاتو،معروفترينداورحــالحاضرفوتبال
ايتاليا،قضاوتاينمســابقهرابرعهدهدارد.اودرهر
بازیبهطورميانگيــن5/32كارتزردو0/22كارت

قرمزنشانمیدهد.

تامیآبراهــامدرآخرينتمريــنگروهیحضور
نداشــتاماابرازاميدواریكردبهبازیامشببرسد.
اودرجريانديــدارانگليسبامجارســتانيكربع
پسازورودبهزميندچارصدمهشدوازبازیبيرون
رفت.شكســتگیيامصدوميتليگامنتدرقوزکپا
ديدهنمیشوداماكبودیودردوجوددارد.درعوض
پلگرينیبهاينبازیمیرسد.دراردویيووههمموراتا
وديباالهنوزمصدومانداماديباالمیتواندروینيمكت
بنشيندوبهعنوانبازيكنجانشينبهزمينبرود.
دليختروینيمكتمینشــيندوكيهلينیو
بونوچیزوجخطدفاعیرامقابلرمتشــكيل

میدهند.

2تيــمتاكنــون189باربه
مصــافهــمرفتهانــدواين
يكصدونودميــنمســابقه
آنهاســت.در رودرروی
بازیهــایقبلــی89برد
نصيــبيــووهشــدهو
47پيروزیهمبهرمرسيده
و52بارنتيجهتساویرقم

خوردهاست.

درروزهايیكهباشگاهبارســلوناازپسهزينههایمربوطبهاخراجرونالدكومانبرنمیآيد،اين
تيمدرالليگابايدازشــوکنتايجاخيرخارجشود.بازیامشــبديدارسادهاینيستوحريف
كاتاالنها،والنسياســتكهدراينفصلجانتازهایگرفتهودرجمعباالنشينهاحضوردارد.
دربارسلونااوضاعبهقدریخراباستكهمثلآنتيمايرانیكهبازيكنانشمصاحبهواعتراض
میكردندكهباشگاهفقطيكنوعغذادرهروعدهبهآنهامیدهد،ازشرايطوامكاناتناراضیاند.
آنهاحتیاززمينچمنشهرکورزشیهمگاليهمندند.هرچقدراوضاعفنیتيمبههمريخته،
امااميدواریهايیوجوددارد.گاویتوانستاولينودومينبازیاشرادرتركيبثابتتيمملی
اسپانياانجامدهد.پدریهمكهفصلقبلباالی70بازیباپيراهنبارساانجامدادهبود،بهتازگی
قراردادشراتمديدكرده،بارقمبندفسخقرارداديكميليارديورو!آنسوفاتیهمپسازمدتها
دوریازفوتبالوتحملمصدوميتیشديدبهتركيببرگشــتهاست.ازطرفیآگوئرومیتواند
بازیكندوآلباهمدرشرايطمسابقهقرارگرفتهاست.كومانبراینتيجهنگرفتناحتمالیمقابل
تيمسابقشهيچبهانهایندارد.البتهپدریهنوزدرشرايطمسابقهقرارنگرفتهوآرائوخوهمدر
اردویتيمملیاروگوئهدچارآسيبديدگیشــده.برددراينمسابقهدرآستانهالكالسيكوی
هفتهآيندهمیتوانداعتمادبهنفسرابهنوكمپبرگرداند.ســرجينيودستهمهنوزاحساس
درددارد.درپستمدافعراســتدنیآلوزبهبارساپيشنهادشدهوخودش
كهبازيكنآزاداستوتيمینداردگفتهاگربارسابهاونيازیداشتهباشد،
كافیاستيكزنگبزند.بارسلونتنهاشهردنياستكهآلوزغيرازبرزيل
درآنخانهایدارد.بااينحالبهنظرمیرسدالپورتابرایجذباينبازيكن
آزادورايگانهمنتوانداقدامكندودستمزدشرابپردازد.اينروزهابرای
هوادارانيادآورخاطراتواتفاقاتنوستالژيكیاست.17سالپيشدر
چنينروزهايیمسیبرایاولينباردريكبازیرسمیدرتركيب
بارســابهميدانرفت.حاالجایاوپسازاينهمهسالخالی
است.والنسيايكیازحريفانمحبوبمسیبهحسابميآمد
وازاينبازيكن31گلدريافتكردهبــود.دررويارويیهای
گذشته93بردازآنبارسلونابودهوسهموالنسياازپيروزیها
55بارو51ديدارهمبهتساویانجاميده؛377گلبرایبارسا

و293گلبرایوالنسيا.

برنامهبازيها

20 آبان 1400 

25 آبان 1400 

۷ بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

۹ فروردين 1401

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

سه شنبه 2۷ مهر 1400

چهارشنبه 28 مهر

يكشنبه 2 آبان 1400

نا مشخص

نا مشخص

دوشنبه 3 آبان

پدیده - آلومینیوم 

نساجی - فجر سپاسی

پیکان - نفت مسجدسلیمان 

گل گهر - تراکتور

استقالل - هوادار

صنعت نفت - ذوب آهن

فوالد خوزستان -  پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پدیده

آلومینیوم - فوالد

هوادار - پیکان

ذوب آهن - استقالل

فجرشهید سپاسی - گل گهر

تراکتور- صنعت نفت

پرسپولیس - نساجی

سپاهان - مس رفسنجان

16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

ليگ برتر - هفته اول

ليگ برتر- هفته دوم

نبرد اتوبوس ها
مورينيوآمادهدرگيريباآلگرياست

پيش ال كالسيكوی حساس
كومانبابارسابهتيمسابقشرسيدهاست
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همين روزها مسابقات بيست ويكمين دوره 
ليگ برتر فوتبال ايران آغاز مي شود و بعد 
از 3 ماه تعطيلي كالفه كننده، هيجان باال 
مي گيرد. با توجه به اينكه تيم هاي باالي جدول كادرفني خود را حفظ كرده اند 
و با تمام قدرت به دنبال كسب عنوان قهرماني هستند، انتظار مي رود 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 مي تواند خالي از لطف نباشد.

  جنجالي ترين انتقال تابستان
شــهريار مغانلو كــه نيم فصــل دوم ليگ بيســتم را در 
پرسپوليس پشت ســر گذاشــت و خريد بدي هم براي 
اين تيم نبود، خواسته يا ناخواسته در متن جنجالي ترين 
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 به صورت قرضي جذب كرد. تا اينجا هيچ 
اتفاق عجيب و غريبي رخ نداده بود و حتي پرسپوليسي ها هم واكنش شديدي به 
داستان نداشتند. در چنين شرايطي اما سر زدن يك رفتار عجيب از مغانلو باعث 
شد هجمه بزرگي عليه او به وجود بيايد. شــهريار در حركتي كه واقعا فلسفه اش 
معلوم نيست، تصاوير خودش با پيراهن پرسپوليس را از اينستاگرامش پاك كرد تا 
سرخ ها حس كنند به آنها توهين شده است. بعد از اين ماجرا اعتراض هاي زيادي 
از سوي مردم و پيشكسوتان نسبت به مغانلو صورت گرفت و او بي خود و بي جهت 

خودش را به دردسر انداخت. حاال قطعا شــهريار يكي از بازيكنان زير ذره بين در 
ليگ 21خواهد بود و بايد ببينيم چه كارنامه اي از خودش به جا مي گذارد.

  طوالني ترين انتقال تابستان
فرايند حضور رضا اسدي در پرسپوليس بسيار طوالني شد 
و حوصله خيلي ها را ســر برد. سرخپوشان بعد از جدايي 
احمد نوراللهي به دنبال 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 خيلي ها ياد 
داستان كاوه رضايي افتادند و عليه اسدي موضع گرفتند. حتي پرسپوليسي ها كه 
به نظر مي رسيد از حضور اين بازيكن نااميد شده اند، 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 نگاه ها به اوست 
تا روشن شود ارزش اين همه سروصدا را داشته است يا نه. اسدي جايگزين يكي از 
مهم ترين 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 
فوتبالي ها »ســوژه« به حساب مي آيد. شــايد اين نقش 
ويژه براي چشــمي مخصوصا از زماني پررنگ تر شد كه 
كارلوس كي روش ناخواسته پاي او را وسط دوگانه خودش 

و پرسپوليسي ها كشيد. مربي پرتغالي آن روزها براي توجيه 
عدم دعوت از جالل حسيني، روي كيفيت مدافعان موجودش دست گذاشت و از 
روزبه به عنوان مدرن ترين 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، طعنه هاي 
پرشــماري را تحمل كند. به هر جهت حاال او بعد از يك فصل حضور كم فايده در 

ليگ قطر و در شرايطي كه به طور كامل از فهرست تيم ملي خارج شده، به استقالل 
برگشته و بايد ديد مي تواند 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، 
2 داستان كامال متفاوت و بلكه حتي متضاد داشت. رشيد 
پارسال در قامت منجي به جمع آبي پوشان 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 خيلي ها 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 ضد خداحافظي
مسعود شــجاعي را هم بايد به اين فهرست اضافه كرد. 
در ســال هاي اخير با توجــه به افت كيفيــت او در تيم 
ملي و تراكتــور و اتفاقاتي كه در تبريــز برايش رخ داد، 
حساسيت ها روي اين بازيكن بيشتر شده است. خيلي ها 

عقيده دارند او بايد از ميادين خداحافظي كند، اما خودش 
اعتقادي به اين مســئله ندارد و حتي ليگ 21را هم فصل پاياني فوتبال خودش 
نمي داند. او حاال به نســاجي پيوسته و حتما منتقدانش حســابي اين بازيكن را 

زيرنظر خواهند داشت.

ذره بين روي اين 5 نفر
بازيكناني كه در ليگ بيست ويكم، حسابي در كانون توجه هستند

فصل جديد ليگ برتر ايران از 2روز ديگر آغاز مي شود. 
برخالف فصل گذشــته كه ليگ برتر شــاهد حضور 
ســرمربيان جديد و تازه واردي به ايــن رقابت ها بود، 
فصل جاري با رقابت 16سرمربي آغاز مي شود كه همگي 
در كارشان پرسابقه هســتند و در ليگ برتر هم سابقه 
ســرمربيگري دارند. رضا عنايتي و اصغر كالنتري كه 
در اين فصل همراه تيم هايشــان به ليگ برتر آمده اند 
از 14سرمربي ديگر ســابقه كمتري در اين سطح دارند 
اما سابقه آنها هم صفر نيســت. كالنتري قبال با همين 
فجرسپاسي و عنايتي با تيم سياه جامگان در ليگ برتر 
سرمربي بوده اند. اما سال گذشــته در همين موقع از 
جمع 16سرمربي ليگ برتر، محمد ربيعي و وحيد بياتلو 
قبال سابقه ليگ برتري نداشتند و از آنها جالب تر 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 رفته ها
وحيد فاضلي و رحمان رضايي 2 ســرمربي جواني بودند كه 
اصال روزهاي خوشــي در ليگ برتر نديدند. آنها نســاجي و 
ذوب آهن را در آستانه سقوط قرار دادند و بركنار شدند تا اين 
تيم ها توسط ساكت الهامي و مجتبي حسيني در ليگ برتر 

بمانند. بياتلو هم براي ماشين سازي 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 حاشــيه ها و درگيري هاي بي پايان 
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 تيم هاي نيمه بااليي هم جواد نكونام اين شرايط 

را خواهد داشت.

يحيي و رقباي بي جام
16سرمربي ليگ برتر را در آغاز فصل جديد مي توان به چند 
دسته تقسيم كرد كه طبيعتا دسته اول را مدعيان قهرماني 
تشــكيل مي دهند. يحيي گل محمدي، محــرم نويدكيا و 
فرهاد مجيدي در اين دســته قرار مي گيرنــد، اگرچه فقط 
يكي از اين 3نفر ســابقه قهرماني در اين ليگ را دارد. يحيي 
قهرمان 2 دوره اخير اين رقابت هاست و باز هم با تيم برنده و 
باثباتش يكي از مدعيان اصلي است. نويدكيا هم در نخستين 
فصل سرمربيگري اش 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 بيست ويكم احتماال از 
بين همين 3نفر بيرون مي آيد. اگرچه يكي از آنها همان قدر 

كه شانس قهرماني دارد، احتمال بركناري اش هم باالست!

   جام دارند، جان ندارند
2ســرمربي در فصل جديد حضور دارند كــه قهرماني ليگ 
برتر در رزومه شان ثبت شده اما در فصل جديد آنها را مدعي 
قهرمانــي نمي دانيم؛ امير قلعه نويي و عبداهلل ويســي. مقام 
پنجمي فصل گذشته با گل گهر، عنوان خوبي براي قلعه نويي 
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. 
گل گهر اگر سهميه آســيا هم بگيرد هم سيرجاني ها راضي 
هستند هم خود قلعه نويي. ويسي هم كه بعد از چرخيدن در 
ليگ يك 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 

پرمايه تر، اصال جزو مدعيان هم نيست.

   گل آقا؛ مربي مربي ها
فيروز كريمي مســن ترين و پرســابقه ترين سرمربي حاضر 
در فصل جديد ليگ برتر اســت. او 65ســال ســن دارد و 
سال هاي اشــتغالش در كار مربيگري از مرز 30سال عبور 
كرده است. كريمي سابقه قهرماني در ليگ آزادگان و حتي 
جام باشگاه هاي 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 بوده اند و 
كريمي حكم پيشكسوت را براي آنها دارد. ولي او امسال به 
اندازه سابقه اش مدعي نيست. با شرايطي كه باشگاه تراكتور 
دارد، فعال كسي شــانس قهرماني براي اين تيم قائل نيست. 
كريمي فصل گذشــته در آخرين هفته ها به تراكتور آمد و 
چهارم شــدنش با اين تيم حكم معجزه را داشت. امسال هم 

تبريزي ها به تكرار همان عنوان راضي اند.

   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 
تيم ها آغــاز مي كنند. خطيبي از اراك رفــت، يك دور زد و 
دوباره برگشــت. اما ربيعي در رفسنجان مانده و جاي پايش 
هم حاال محكم تر از هميشه است. مهاجري، حسيني، تارتار 
و الهامي متوسط هاي نسبتا موفق هميشگي به دنبال 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 مي كند و به همان اندازه استعداد سرگرم 
كردن مخاطبان فوتبال را دارد. فــراز كمالوند هم در ادامه 
سفرهاي متعدد و عجيب وغريبش 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 به دست بياورد. به خصوص كه اينجا جاسم عزيزش 

هم هست و به فراز انگيزه بيشتري براي ماندن مي دهد.

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

فرهاد مجيدي وعده داده بود به زودي 3 بازيكن خارجي 
به فهرست اين تيم اضافه خواهد شد و در همين راستا، 
نخستين نفر قراردادش را به طور 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 پايين تر سقوط كرد. يانگا تا قبل از 
حضور در استقالل براي وايله بلدكوب در ليگ دانمارك 
توپ مي زد؛ تيمي كه همين حاال سعيد عزت اللهي در 
آن عضويت دارد و با كسب بدترين نتايج ممكن در قعر 
جدول رده بندي جا خوش كرده است. چنين خريدي 
طبيعتا با حرف و حديث هاي زياد همراه شده و بعضي 

از كارشناسان و هواداران به انتقاد از آن پرداخته اند.
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 رسانه ها براي 
خالي نبودن عريضه يادآوري كــرده: »يانگا در طول 
دوران بازي  خود هيچ وقت دچار مصدوميت نشــده 
و اين موضوع نشان از فيزيك بســيار خوب او دارد.« 
خوشحاليم كه يانگا مصدوم نمي شود، اما خوشحال تر 
مي شديم اگر او در دوران سالمتش، دستاوردهاي فني 
بيشتري رقم مي زد! در هر صورت هميشه اين بحث در 
مورد جذب بازيكنان خارجي وجود دارد كه آنها بايد يك 
سر و گردن از هم پستي هاي ايراني و بومي خود باالتر 
باشند. در غيراين صورت جذب بازيكن خارجي با اين 
نرخ وحشتناك ارز و انواع و اقسام هزينه هاي جانبي، 

به صرفه نيست.
در چنين شرايطي استقالل يانگا را جذب كرده و به خاطر 
اين خريد، احمد موسوي را به شكل ديرهنگام در ليست 
خروجي قرار داده است. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد 
كه در داخل كشور سعيد عزت اللهي به خاطر حضور در 
تيم ســطح پايين وايله دانمارك به شدت تحت فشار 
است، اما اســتقاللي ها خريد جديدشان را درست در 
همين پست انجام داده اند؛ منطقه اي كه وريا غفوري هم 
توانايي بازي در آن را دارد. به هر جهت بايد ديد يانگا 
مي تواند بازيكن مؤثري براي استقالل باشد يا نه. اگر به 
هر دليلي اين اتفاق رخ ندهد، حتما از جذب اين بازيكن 

انتقادهاي زيادي خواهد شد.

طبيعتا وقتي گران قيمت ترين فوتباليست آسيا روي 
اشتباه خط دفاعي چيزي حدود يك نيمه با دروازه بان 
ايران تك به تك مي شــود، انتقاد از گلري كه گل 
خورده خيلي محلي از اعراب ندارد. در بازي تيم ملي 
ايران برابر كره جنوبي 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 ثانيه هاي 
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 دريافتي اش 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 زاويه بندي 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 عقب تر بود، كار براي ستاره تاتنهام 
اينقدر ساده نمي شــد. عليرضا در حالي دروازه را 
خالي گذاشت كه نقشه روشــني هم نداشت؛ يعني 
خودش هم نمي دانســت دقيقا قصد دارد چه كاري 
انجام بدهد. به هر حال از اين اشتباهات ممكن است 
براي هر دروازه باني رخ بدهد، اما حاال ديگر توقع ما 
از بيرانوند 30ساله كه 2 سال هم از حضورش در اروپا 
مي گذرد بيش از اينهاست. او استعداد فوق العاده اي 
دارد و البته بايد ايراداتش را هم رفع كند. شــايد 
اينطوري در رده باشگاهي هم فرصت بيشتري براي 

بازي پيدا كند.

خريد خارجي، از قعر جدول

انتظارمان بيشتر است پسر!

 چرا حضور كوين يانگا در استقالل
 محل بحث شده؟

علي بيرو و گل بدي كه خورد

بهروز رسايلي
خبرنگار
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 از تیرو کمان تا معاونت ورزش زنان
مريمكاظميپورباسابقهنايبرئيسيدرفدراسيونتيروكمانجانشينفرهاديزاد

درمعاونتزنانوزارتورزششد

س
تني

لی
مم
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تيمتنيسايرانبرايبازيدردســته4آســياهمبامشكل
روبهروميشــود؟مســابقاتتنيسديويسكاپدرگروه4
آســيا-اقيانوســيهاز26مهردربحرينآغازميشود،امااز
6بازيكنايراندراينمســابقاتهنوز3بازيكنويزاندارندو
بهبحريناعزامنشدهاند.حميدرضانداف،اميرحسينبادي
وسينامقيمي3بازيكنيهستندكهبههمراهكادرفنيراهي
بحرينشدهاند،اماتاديروزبرايانوشاشاهقلي،علييزداني
وساميارالياسيويزاييصادرنشــدهبود.ايسنادرگزارشي
مدعيشدصادرنشدنويزاياين3نفربهخاطركوتاهيعادل
برقعي،مديرروابطبينالمللفدراسيونتنيساست.برقعي
درسفرخارجياستونبوداودرفدراسيون،دليلايناتفاق
اعالمشدهاست.بااينحالفدراســيوندربيانيهايميزبان
رامقصرمعرفيكرد.دراينبيانيهتأكيدهشــدهفدراسيون

ازطريقفدراســيونبينالملليتنيس،كميتهمليالمپيك
ووزارتامورخارجهايرانپيگيرصادرشــدنويزابراياين
3بازيكناســت.افرادنزديكبهفدراسيونهمدرحمايتاز
برقعيميگويندغيبتفيزيكياونميتوانددليلصادرنشدن
ويزاباشد:»برقعيازهفتههايپيشپيگيرويزايبچههابود.
االنهمهكارهاباايميلانجامميشود.مگرميشودچونيك
نفرحضورفيزيكيدرفدراسيوننداشتهاست،يككشوربه
3بازيكنويزاندهد؟«نظرفدراسيونيهاايناستكهبحرين

بهخاطرمشكالتسياسيكارشكنيكردهاست.
امادرنبوداين3بازيكــن،ايرانميتوانــددرديويسكاپ
نتيجــهبگيرد؟تنيــسايرانكهچندســاليدردســته2
ديويسكاپبازيميكرد،ســودايصعودبهدســتهيكرا
داشت،امابهدسته3ســقوطكرد.درحاليكههدفگذاري

فدراســيونهايقبليرســيدنبهدسته2
بود،تيمدرســال2019بهدسته
4رفت.دردســته4بهجــزايران
تيمهــايبحرين،كامبــوج،گوام،

عــراق،قرقيزســتان،مغولســتان،
عمان،عربســتان،ســنگاپور،تاجيكستان،

تركمنستان،يمنواماراتحضوردارندوتيمهاييكهمدعي
صعودبهدســتهباالترهســتندبايديكياز3تيماولگروه
باشند.مسابقاتفرداآغازميشــودوتالشفدراسيوناين
اســتكهقبلازمســابقه3بازيكنبهبحرينبرسند،امااگر
ويزاياين3بازيكنصادرنشــود،تيمبهمشكلميخورد؟
گفتهميشودبيشترتيمهاييكهبهبحرينرفتهاند،6بازيكن
ندارندوايرانهماگرمجبورشــودبا3بازيكنمسابقهبدهد،
مشكليپيشنميآيد.انوشاشاهقليناميترينبازيكنتيم
استكهويزاندارد.بهنظرميرسداومهرهاصلياكبرطاهري،
سرمربيتيممليبراياينمسابقاتباشد،اماگفتهميشود
3بازيكنيكــهدربحرينحضوردارند،بهتريــننفراتتيم
هستندوميشــوداميدواربودكهتيمباآنهانتيجهبگيردو

حتيبهدستهباالتربرود.

تنيسايران،نصفهدرديويسكاپ!
از6بازيكنتيممليديويسكاپايران،براي3بازيكنويزاصادرنشدهاست
بعضيهامديرروابطبينالمللوفدراسيونبحرينرامقصرايناتفاقميدانند
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افقي:
1-شهرستانيدراستانگلستان-

اسبابنواختنموسيقي
2-عدد-نيكــوكاران-اصل

مهمزناشويي
3-بزرگترينمداركرهزمين-

بيدار-گشاده
4-كاملكردن-عاجز-ميله
آهنيجابهجاكنندهاجسام

سنگين
5-خطكــشمهندســي-

ناگزير-گوشهنشيني
6-قهوهايمايلبهزرشكي-
حبهخشكشدهانگور-كلمه

پرسش
آبــزي- 7-سختپوســت
خميده-خوشبوكنندهشيريني
8-خبرگــزاريجمهــوري
اسالميايران-گوشهايدر

آوازابوعطا
9-رانندهدرشــكه-سبزي

خوردني-هديهدادن
10-مســابقاتورزشــي
سراســريدريكرشــته-
درخشندهرو-سياهيلشكر

سينمايي
11-پيامبــرايراني-جيوه-

گلسرخ
12-فرومايه-رودهها-ماري

بزرگ
13-پيشدرآمدآشــغال-

كانالتلويزيونــي-نوجوان
بزهكاركــهدرمركزاصالحو

تربيتنگهداريميشود
14-مخزنسيمان-كتاب

مالصدرا-ديدار
15-شــهربيقانــون-درام
تاريخيحماسيبهكارگرداني

استيوناسپيلبرگ
 

عمودي:
1-بيابانيوســيعدرشمال
مكه-فرستادهخدا-خواهش

وتمنا
2-ناپايــدار-مربــوطبــه

كيفيت-بازارياب
3-كبوتــرصحرايي-معادل

فارسيمينياتور-يادداشت
4-غــذايســرپايي-ميوه

تسكينرماتيسم
5-زمينپســتاشباعشده
ازرطوبت-ريختهشدن-در

زمستانميبارد
6-پدرعــرب-كندنگل-

دشنامگو
7-طول-حلقــهبينپيچو

مهره-كنترلكردن
8-كارناتمام-واكسنايراني
كرونا-فراخوگشاده-چاشني

غذايي
9-بزدل-اسكلتفلزياصلي

ماشين-مجاني

10-ويتنامقديم-اسبسياه-كوره
11-پارچــهكهنــه-روزقيامت-

شوهرمادر
12-جــايبلنــد-غذايســنتي

گيالنيشبيهفسنجان
13-پســوندشــباهت-رودمهم

چين-زادهشدن
14-خدايــي-راهفــرار-عــرب

ميگويد:بگو
15-لگاماسب-سيبآذري-زنگ

فلز

سگمهسيداكاروخ
انغتساكسمتمام

نارتسبتقفاوم
هلاهوفاسلادم
يدنباكيرماكات
وردمطالتيتسرد

سيلسلسماتاي
فانيتساتيلولعم
الكيتوهالان
رازيبيسرافهمق
اريرادلامالهش

مادكتايههيوپ
سناسيليفاتسپ
نتهرهلدوريسنس
ينديدهاجنپادر 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4047
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

954173268
712856934
863294751
631945827
275318496
489627513
526781349
347569182
198432675

متوسط

 6    2  1 5
1  8  3    
     4 3  8
  3     4 1
        
2 4     6  
7  2 9     
    1  2  6
6 5  7    8 491785326

586923147
372461985
634578291
129346758
758192463
813259674
945637812
267814539

ساده

متوسط

364872915
198635724
527194368
873269541
916457832
245381697
782946153
439518276
651723489

سخت

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

ساده

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

مريمكاظميپورباهدفباالبردنانگيزهورزشكاران،سرپرستيمعاونتزنان
وزارتورزشوجوانانرابهعهدهگرفت.بعدازخداحافظيمهينفرهاديزاداز
اينمعاونت،كاظميپوربهعنوانگزينهاصليحميدسجادي،وزيرورزشبراي
جانشينياومطرحشدوديروزبعدازششــميننشستشورايمعاونين،وزير
اورابهعنوانسرپرستمعرفيكرد.كاظميپوركارنامهورزشيپرباريندارد.
تنهاارتباطاوباورزش،نايبرئيسيدرفدراسيونتيروكماناست.دردورهاي
كهمحمودگودرزيوزيرورزشبودومرضيهاكبرآباديمعاونتزنانرابهعهده
داشت،كاظميپورنايبرئيسفدراسيونتيروكماندرامورزنانشد.اوتجربه
مديريتيديگريهمدارد.كاظميپورمديرورزشزنانستادكلنيروهايمسلح
ومديرزنانسازمانبسيجورزشكارانبودهوسابقههمكاريآموزشيوفنيبا

فدراسيونورزشهايدانشگاهي،تيراندازيوتكواندورادارد.
طبقاطالعاتيكهسايتوزارتورزشمنتشركرده،كاظميپوردانشآموخته
رشتهعلومورزشيوتربيتبدنياست،گرايشحركاتاصالحيداردوپژوهشگر

مركزتحقيقاتفيزيولوژيورزشيدانشگاهعلومپزشكيبقيهاهلل)عج(است.هر
چندتحصيالتكاظميپورورزشياستودكتريداردامابهخاطرتجربهكم
مديريتيدرسطحبااليورزشــي،خيليهااوراورزشينميدانند.كاظميپور
ديروزبعدازگرفتنحكمسرپرســتيمعاونتورزشزنان،درنخستينبرنامه
ورزشيحاضرشد.ديروزمراسمبزرگداشتروزمليوهفتهپارالمپيكبرگزار
شدوكاظميپوربههمراهســجادي،وزيرورزشبهاينمراسمرفت.اودرباره
مسئوليتجديدشبهخبرنگارانگفت:»دراينحوزهتالشهايزياديانجام
شدهاستومانيزهدفمنددراينمسيرحركتميكنيم.اقداماتيكهدرحوزه
استعداديابيوقهرمانيشدهاست،تداوممييابد.هدفاصليماافزايشانگيزه
ميانورزشكاراناستواميدواريمهمانطوركهدرتيروكمانحركاتزياديرا
شروعكرديم،درحوزهزنانوزارتورزشهمشروعدوبارهايداشتهباشيم.«
كاظميپورگفتبرنامههايزياديبــرايورزشزنانداردوهفتهآيندهآنهارا

اعالمميكند.

مدالطال؛هديهگراييبهشهيدگمنام
محمدرضاگرايــيهمانطوركهنيتكــردهبود،مدال
طاليشرابهشهيدگمنامهديهكرد.گراييفرنگيكار
67كيلوگرمتيمملياســتكه2ماهبعدازقهرمانيدر
بازيهايالمپيكتوكيو،درمســابقاتقهرمانيجهان
همطالگرفت.اوديروزاينطالرابهشــهيدگمنامي
كهدرمقابلخانهكشــتيبهخاكسپردهشده،هديه
كرد.گراييدرجريانمراسميكهروزگذشتهدرخانه
كشتيبرگزارشد،درخصوصاهدايمدالش،اينچنين
گفت:»درايندوســاليكهبرايمســابقاتالمپيكو
جهانيآمادهميشديم،اينشــهيدگمنام19سالهدر
اينمكانبهخاكسپردهشدومابااينشهيدبزرگوار
2سالزندگيكرديم.شهيديكهباخداجانشرامعامله
كردتاپرچمكشورراباالنگهدارد.نهايتكاروآسيبما
ايناستكهرباطپارهكنيماماشهداجانشانراباخدا
معاملهكردند.شبيكهاعزامميشديمدركناراينقبربا
شهيدگمنامقرارگذاشتموتصميمگرفتماگرمدالطال
بگيرم،بهپاسقدردانيازتمامشهيدان،مدالمرابهاين

شهيدعزيزتقديمكنم.«
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  آب شرب شادگان آلوده است
آب شرب شادگان آنقدر آلوده اســت كه شبيه فاضالب است و اصال 
قابل شرب نيست. مردم هم توان تهيه آب شرب به صورت آب معدني 
را ندارند و چاره اي جز مصــرف همين آب آلوده نيســت در نتيجه 
بيماري هاي پوستي و گوارشي در این شهر بسيار زیادشده است. با این 
آب متعفن و آلوده تابستان بسيار سختي را گذراندیم و چشم اميدمان 
به این است كه اعتبارات بهسازي آب این شهر هزینه شده و آب حداقل 
تصفيه شود تا بدبو نباشد و مردم تابستان جهنمي شبيه آنچه امسال 

گذراندند پيش رویشان نباشد.
نصري از شادگان

  اجراي مصوبات مجلس به ساعت تبديل شوند
الزم اســت براي حل مشــکالت، اجراي مصوبات مجلس و دولت از 
نظر زماني از آینده نزدیك به روز و ساعت تبدیل شود زیرا بسياري از 

مصوبات درصورت اجرایي شدن مشکالت را حل خواهند كرد.
رنجبر از خلخال

  مهمان پذيري دانشگاه ها راه حل تحصيل حضوري است
به وزارت علوم و ســتاد ملي كرونا پيشــنهاد مي دهيم كه مشــکل 
بازگشایي دانشــگاه ها را با مهمان پذیري حل كنند. به این روش كه 
دانشــجویان راه دور كه نياز به خوابگاه و غذا دارند در شــهر خود یا 
نزدیك ترین دانشگاه به محل زندگي شان به عنوان دانشجوي مهمان 

مشغول به تحصيل شوند تا از این دوره، گذر كنيم.
يوسفي از تهران

  خرابي شش ماهه پله برقي سيدخندان
پله برقي پل عابر پياده در خيابان رسالت واقع در سيدخندان 6 ماه است 
كه خراب شده و افراد پير و ناتوان و زنان و كودكان با مشقت از پله هاي 
فلزي آن عبور مي كنند. بارها موضوع را گزارش كرده ایم و توقع داریم 

رفع مشکل شود.
حمديه از رسالت تهران

  در خيابان سهيلي نعمت آباد ميدان تره بار احداث شود
محدوده پاسگاه نعمت آباد محل سکونت اقشار كم برخوردار است كه 
در این شرایط گراني توان خرید ميوه و تره بار از آنها سلب شده است. 
خرید از ميادین نزدیك به نعمت آباد نيز به دليل پرداخت هزینه هاي 
آمد و شد و شرایط سالمتي عاقالنه نيست. از مسئوالن تقاضا داریم در 

این محدوده ميدان ميوه و تره بار احداث كنند.
دست افكن از نعمت آباد

  گرانفروشي آشكار در داروخانه ها
برخي داروخانه ها د ر نسخه پيچي و فروش لوازم بهداشتي قيمت هاي 
باالیي دارند كه در مقایسه با داروخانه هاي نزدیك آنها نيز گران است. 
تعدد و كثرت شركت هاي توليد دارو نباید تأثير عميقي بر كيفيت و 
قيمت ها بگذارد زیرا همه تحت نظر یك وزارت و سازمان دارو توليد 
مي كنند. حاصل گراني دارو آسيب به كل جامعه است زیرا بيماراني كه 
درمان نشوند هزینه هاي چند برابري به جامعه تحميل می كنند كه از 

هر طرف نگاه كنيد عادالنه نيست و به ضرر كل جامعه است.
اوالدي از تهران 

  شعبه104 كيفري فرديس به كار مراجعان رسيدگي نمي كند
در شعبه 104 كيفري فردیس به عنوان یك طرف قضيه، اصال اجازه 
حرف زدن به من نمي دهند. اینکه یك قاضــي یا دادیار به حرف یك 
سوي دادرسي توجه نکند اما 5روز بعد و به سرعت رأي صادر شود با 

كدام عدالت سازگار است.
يداهلل يزداني از فرديس كرج

  بيعانه، اصلي ترين روش كالهبرداري در فضاي مجازي
براي خرید یك خودرو كه قيمت مناســبي داشت اقدام كردم و قرار 
شد رقمي بيعانه بدهم تا فروشــنده آن را برایم نگه دارد تا حضوري 
پاي معامله برویم. بعد از كارت به كارت كردن پول هر چه سعی كردم 
نتوانستم با فروشنده تماس بگيرم و شــکایتم هم تاكنون به جایي 
نرسيده است. خواســتم به مردم اطالع رساني شــود كه به اینگونه 

معامالت اعتماد نکنند.
كريمايي از تهران

  خيابان ابوطالب 29مشهد نيازمند سرعت گير است
خيابان ابوطالب 29 در شــهر مقدس مشهد محل تردد وسایل نقليه 
بسياري است كه براي رسيدن به پمپ بنزین و فرار از ترافيك خيابان 
عبدالمطلب از آن اســتفاده مي كنند به همين دليل این خيابان نياز 
به نصب ســرعت گير دارد زیرا ســرعت غيرمجاز بعضي خودروها و 

موتوري ها مخل آسایش و امنيت ساكنان این منطقه است.
 حبيبی از مشهدمقدس

  مسئوالن جلوي سقوط بيشتر بورس را بگيرند
بسياري از آنهایي كه در 2سال اخير در بورس مالباخته شده اند هرروز 
وضعيت بدتري پيدا مي كنند و نه تنها خبري از بازگشت حداقل سر 
به سر سرمایه شان نيست بلکه از ارزش سرمایه شان كاسته مي شود. از 
مسئوالن تقاضا داریم جلوي سقوط بيشتر بورس را بگيرند؛ چرا كه این 

مردم با اعتماد به دولت دار و ندارشان را پاي معامله در بورس آوردند.
ترك از ابهر

  تاكسي هاي اينترنتي گرانفروشي مي كنند
تاكسي هاي اینترنتي با نخستين قيمت پيشنهادي سفر را نمي پذیرند 
و منتظر ارائه قيمت باالتر مي مانند. درحالي كه قيمت هاي پایين تر 
تنها گزینه هایي هســتند براي فریب مســافران، از مسئوالن تقاضا 
داریم بر عملکرد این تاكسي ها كه هر روز بر قيمت هایشان مي افزایند 

نظارت كنند.
شهرام از تهران 

  سوءتغذيه بعد از بحران هاي اقتصادي پيش روي همه ماست
اطبای حاذق مي گویند 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 شرایط فعلي مصرف 
حتي ساده ترین مواد غذایي ضروري پرمصرف مانند شير و ماست و 
پنير و كره هم به علت گراني شدید و بي تفاوتي بعضي مسئوالن دور از 
دسترس شده است. دور از ذهن نيست كه از هم اكنون و حتي پس از 
عبور از بحران هاي اقتصادي عده زیادي از مردم دچار سوء تغذیه باشند.
محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  اجراي حكم قصاص آرمان 
 به چهارشنبه موكول شد

حکم قصاص آرمان كه قــرار بود صبح دیروز 
)شنبه( در زندان رجایي شهر اجرا شود، باز هم 
به تعویق افتاد و در صورتي كه خانواده غزاله او 
را نبخشند، حکم قصاص سحرگاه چهارشنبه 

اجرا خواهد شد. 
به گزارش همشهري، آرمان، پسري كه در سال 
92، در سن 18 سالگي دختر مورد عالقه اش، 
غزاله را به قتل رسانده است روزهاي سخت و 
جانکاهي را مي گذراند. او تاكنون چند مرتبه 
براي اجراي حکم قصــاص به قرنطينه زندان 
رجایي شهر منتقل شــده و حتي یك مرتبه 
نيز پاي چوبه دار رفته، اما با وساطت مسئوالن 
اجراي احکام توانسته از اولياي دم مهلت بگيرد. 
او آخرین بار روز سه شنبه هفته گذشته، بعد از 
آخرین مالقات با خانواده اش براي اجراي حکم 
قصاص به قرنطينه منتقل شد و در ابتدا قرار 
بود روز چهارشنبه گذشته و سپس روز شنبه 
)دیروز( قصاص شود اما هر دو روز اجراي حکم 
قصاص بنابر دالیل نامعلومي به تعویق افتاد و 
حاال آنطور كه نزدیکان آرمان مي گویند؛ قرار 
است او روز چهارشنبه این هفته، بار دیگر پاي 
چوبه دار برود. آنطور كه از زندان رجایي شهر 
خبر مي رسد، آرمان شرایط روحي و جسمي 
مساعدي ندارد و لحظات سختي را مي گذراند 
و در انتظار تصميم پدر و مادر غزاله در سحرگاه 

روز چهارشنبه است. 

اسرار قتل خواننده افغان در تهران
تحقيقات براي كشــف اســرار قتل خواننده افغان كه 

جســدش در یکي از خيابان هاي پایتخت پيدا شده، از پيگيری
سوي تيم جنایي پایتخت 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 حکایت از این داشت كه مرد جوان چاقو خورده و به قتل 
رسيده است. با حضور قاضي محمدتقي شــعباني، بازپرس جنایي و 
كارآگاهان آگاهي در محل حادثه معلوم شد كه جسد متعلق به مردي 
افغان است كه چند ساعتي از مرگش مي گذرد. آثار جراحات چاقو روي 
بدن او حکایت از درگيري مقتول با قاتل داشت و با تحقيقات ميداني 
هویت مقتول فاش شد. محل زندگي او در همان حوالي بود و خانه اش 
فاصله زیادي با محلي كه جسد در آنجا كشف شده بود نداشت. مقتول 

رپر و خواننده افغان بود كه در مجالس عروسي و مهماني ها برنامه اجرا 
مي كرد. با شناسایي هویت وي مأموران به سراغ خانواده اش رفتند و 
به تحقيق از آنها پرداختند. همسر او مي گفت كه شب حادثه یکي از 
بستگانشــان مهمان خانه آنها بوده و پس از رفتن آنها، مقتول از خانه 
خارج شده و دیگر بازنگشته است. همين كافي بود تا دستور بازداشت 
مهمان به عنوان مظنون صادر شود. او دیروز وقتي پيش روي بازپرس 
جنایي تهــران قرار گرفت،  خــودش را بي گناه دانســت و گفت: من 
آخرین بار به خانه مقتول و همسرش كه از بستگانم بودند دعوت شدم. 
در آنجا موبایل مقتول چندبار زنگ خورد و من صداي زني را شنيدم. او 
با زن جر و بحث مي كرد 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 

دیگر خبري از او نداشتم تا اینکه شنيدم كشته شده است.

سرقت و آتش سوزي براي يك آشنا، قاتل دختر 18ماهه بود
انتقام از صاحب فرش فروشي

راز كالهبرداري مقتول بعد از قتل فاش شد

همسايه هاي خشمگين 
قاتل سريالي را كشتند

قاتل سریالي 13كودك در كنيا كه 
توانســته بود از بازداشتگاه پليس خارجی

فرار كند، وقتي قصد مخفي شدن 
در خانه پدري اش را داشــت، توسط همسایه ها 
شناسایي شد و آنقدر از سوي آنها كتك خورد كه 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي كنيا، 
ماستن وانجاال جنایاتش را از سال 2016، یعني 
زماني كه فقط 16سال داشت با كشتن 2پسربچه 
آغاز كرد. او در ادامه و طي 5ســال چند كودك 
خردسال دیگر را هم به قتل رساند كه با ناپدید 
شدن بچه ها و شکایت  خانواده هایشان تحقيقات 

پليس براي دستگيري قاتل سریالي آغاز شد.
این تحقيقات حدود 5سال ادامه داشت تا اینکه 
تابســتان امســال مأموران پليس موفق شدند 
جنایتکار 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 این ترتيب اجساد 5نفر از قربانيان در 
شهر نایروبي، 2نفر در كاجيادو، 2نفر در ماچاكس 

و یك نفر در بانگوما پيدا شد. 
با این حال برخي از اجساد 
به دليل گذشت سال ها از 
مرگشان از بين رفته بودند 
و فقط بقایایي از آنها كشف 

شد.
قاتل ســریالي كــودكان در 

جریان بازجویي هــا اعتراف كرد 
كه در نقش مربي فوتبال طعمه هایش را 

فریب مي داده و بعد از كشاندن آنها به محل هاي 
خلوت و خورانــدن مواد مخدر، آنهــا را به قتل 
مي رسانده  و اجسادشان را همانجا دفن مي كرده 
است. اعترافات این مرد در حالي صورت مي گرفت 
كه مأموران متوجه شدند كه قربانيان وي بيشتر 
از 10نفر هستند و او دست كم 3كودك دیگر را 

هم به قتل رسانده است.
در این شرایط، دادگاه دستور داد كه او به  مدت 
یك  ماه در اداره پليس بازداشــت شود تا در این 
مدت نسبت به 3 قتل دیگر از وي بازجویي  شود. 
به این ترتيب ماســتن وانجاال به بازداشــتگاه 

انتقال یافــت تا اینکه 
20مهرمــاه امســال 
توانست از اداره پليس 

فرار كند.

در تعقيب قاتل فراري 
خبر فرار قاتل ســریالي به سرعت 
برق در سراســر كنيا پيچيد و خشم مردمي را 
به دنبال داشــت كه از اعترافات قاتل ســریالي 
شــوكه شــده بودند. همزمان تحقيقات پليس 
براي مشخص شــدن نحوه فرار او آغاز و معلوم 
شد كه قاتل سریالي با پرداخت رشوه به برخي 
از مأموران توانسته از آنجا فرار كند. رسانه هاي 
كنيا گزارش كردند كه ماستن وانجاال با پرداخت 
پول به ماموران، خود را به صف مجرماني رسانده 
كه به خاطر زیرپا گذاشتن قانون منع تردد شبانه 
كرونایي دستگير شــده بودند و بعد توانسته به 
همراه آنها آزاد شود و از بازداشتگاه فرار كند. در 

ادامه 3نفر از مأموران كه در جریان 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 نزدیکي خانه پدري اش در بانگوما پيدا شده 
اســت. پليس اعالم كرد كه قاتل سریالي پس از 
فرار از بازداشتگاه سوار یك كاميون شده و خود را 
از نایروبي به بانگوما رسانده تا در خانه پدري اش 
مخفي شود. اما همسایه ها متوجه حضور او شده و 
به خانه آنها حمله كرده بودند و قاتل سریالي را كه 
قصد داشت با فرار از خانه پدرش به خانه اي دیگر 
پناه ببرد، گير انداخته و او را با ضربات مشت و لگد 
به قتل رسانده اند. با كشــته شدن قاتل سریالي 
حاال تنها حسرتي كه براي خانواده قربانيان او باقي 
مانده، اینکه هرگز نخواهند فهميد كه انگيزه این 

مرد از كشتن بچه هاي آنها چه بوده است.

كارگر اخراجي فرش فروشــي، 
بــراي انتقــام از صاحبکارش، 
دست به ســرقت ميلياردي از 
فرش فروشي زد و آنجا را به آتش 

كشيد.
به گزارش همشــهري، چندي 
قبل یك مغازه فرش فروشــي 
در شــمال تهران آتش گرفت و 
آتش نشانان با حضور در مغازه به 

مهار حریق پرداختند. پس از خاموش شدن شعله هاي آتش، معلوم شد كه تعداد زیادي از 
فرش هاي نفيس و گران قيمت سوخته و خسارت سنگيني بر جاي گذاشته است. اگرچه در 
ابتدا به نظر مي رسيد آتش سوزي یك حادثه بوده اما كارشناسان آتش نشاني بعد از بررسي 
اعالم كردند كه حریق عمدي بوده است. در ادامه صاحب فرش فروشي به طرح شکایت 

پرداخت و خواستار رسيدگي به ماجراي آتش سوزي شد.
با مطرح شدن این شــکایت، گروهي از كارآگاهان راهي محل حادثه شــدند و با انجام 
تحقيقات دریافتند دوربين ها در زمان آتش سوزي دســتکاري شده و از كار افتاده است. 
این یعني فردي آشنا با برنامه ریزي قبلي دوربين هاي مداربسته مغازه را از كار انداخته بود 
تا عمدا مغازه را به آتش بکشد. در این شرایط مأموران تحقيقات خود را بر روي آشنایان 
متمركز كردند كه معلوم شد كارگري در مغازه فرش فروشي كار مي كرده و 2 ماه قبل اخراج 
شده بود. به گفته صاحب فرش فروشي، كارگر اخراجي رفتارهاي معقولي نداشت و حتي 
چندین 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 اینکه 

مأموران موفق به دستگيري او شدند.

سرقت فرش هاي 5ميلياردي
اگرچه مرد آشنا اصرار داشت كه بي گناه است اما وقتي شواهد و مدارك را عليه خودش دید 
به سرقت و آتش زدن مغازه اقرار كرد. وي گفت: شرایط مالي خوبي نداشتم كه صاحبکارم 
اخراجم كرد. او به من تهمت دزدي زد كه هرچه به او گفتم بي گناهم باور نکرد. این اتفاق 
آتش كينه را در دلم روشن كرد و به دنبال راهي براي انتقام بودم. وي ادامه داد: براي اینکه 
به صاحبکارم ضربه سنگيني بزنم و از او انتقام بگيرم با همدستي 2 نفر از دوستانم شبانه 
وارد مغازه فرش فروشي او شدم. ابتدا دوربين هاي مداربسته مغازه را از كار انداختم و بعد 
تعدادي فرش نفيس و گران قيمت سرقت كردم. ارزش فرش هایي كه سرقت كردم حدود 
5ميليارد تومان بود و پس از آن با ریختن بنزین، مغازه را به آتش كشــيدم تا خســارت 
ميلياردي و سنگين به صاحبکار سابقم بزنم. پس از اقرار متهم، مأموران 2 همدست وي را 
دستگير كردند كه هر 3متهم با دستور بازپرس دادسراي وی ژه سرقت براي انجام تحقيقات 

بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.

تحقيقــات در پرونــده قتــل مــردي كه 
توسط پســرش كشــته شــده بود اسرار 

كالهبرداري هاي این مرد را فاش كرد.
به گزارش همشهري، 2ســال پيش مردي 
ميانســال به نام مراد در یکي از خيابان هاي 
تهران به ضــرب گلوله به قتل رســيد و در 
ادامه مشخص شــد كه عامل جنایت پسر 
اوست. پســر جوان كه فراري شده بود بعد 
از دستگيري در بازجویي ها اعتراف كرد كه 
به دليل اختالفاتي كه با پدرش داشــته او را 
به قتل رسانده اســت. متهم پس از اقرار به 
جنایت با دســتور قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس جنایي تهران روانه زندان شــد اما 
این پایان ماجرا نبود چرا كــه بعد از مدتي 
مشخص شد مقتول به صورت سریالي دست 

به كالهبرداري از افراد مختلف زده است.

شكايت هاي سريالي از مرد مرده
تحقيقات نشان مي دهد كه ده ها نفر در تهران 
و شهرهاي مختلف به دام مقتول كه خود را 
روانپزشك معرفي مي كرده، گرفتار شده اند. 
از زناني كه با شوهرشــان اختالف داشتند 

تا دختران دم بخت و پســراني كه وسواس، 
اضطراب و اختالالت رواني داشتند. همه این 
افراد از بيماران مقتول بودند كه حاال مي گویند 
در دام كالهبرداري  هاي او گرفتار شده بودند.

یکي از مالباخته ها پسري مخترع است كه 
پدرش وقتي در دادسراي جنایي تهران حاضر 
شد با شکایت از مقتول گفت: مرد روانپزشك 
قرار بود مشکل وسواس و اضطراب پسرم را 
درمان كند. او ادامه داد: پسرم مخترع است و 
به دليل اختراعي كه كرده بود، مرد روانپزشك 
وعده داده بــود تا براي پســرم كارخانه اي 
تاسيس و اختراعش را ثبت جهاني كند. من 
و پسرم به او اعتماد داشتيم و فکر مي كردیم 
تمام گفته هاي او حقيقت دارد. پســرم در 
زماني كه نزد مقتول مي رفــت چنان به او 
اعتقاد پيدا كرده بود كه مریدش شــده بود. 
همه اینها باعث شد كه وقتي مرد روانپزشك 
از من خواست سند خانه ام در تهران را به نام 
او بزنم تا وعده هایــش را محقق كند بدون 
اعتراضي بپذیرم. خانه را به نــام او زدیم به 
خيال اینکه پسرمان به صورت كامل درمان 
شــده و اختراعش ثبت جهاني مي شود. اما 

همه وعده هایش دروغ بود تا اینکه چند وقت 
پيش شنيدیم از سوي پسرش كشته شده و 
افراد زیادي را فریب داده است. شاكي دیگر، 
زني جوان در آستانه جدایي از شوهرش بود 

كه مي خواست حضانت فرزندش را بگيرد.
او مدعي شــد كه مقتول به او وعده داده بود 
با نفوذي كه دارد مي تواند حضانت فرزندش 
را بگيــرد و به ایــن بهانه 100ســکه تمام 
بهار آزادي از زن جــوان گرفته بود بي آنکه 
اقدامات قانوني برایش انجام دهد. همچنين 
تحقيقات نشان داد كه مقتول پيش از مرگ 
مراجعه كنندگاني از شهرســتان داشــت و 
آنها چنان به او اعتمــاد كرده بودند كه براي 
حل مشکلشــان پول كالنــي در اختيار او 
قــرار داده بودند اما هرگز مشکلشــان حل 
نشــده بود. مقتول به بهانه درمان اضطراب، 
استرس، وسواس، اختالفات خانوادگي و... 
طعمه هایش را فریب مــي داد و از آنها پول، 

طال، جواهر یا ملك مي گرفت.
یکــي از ترفندهــاي مقتول امــا عجيب 
بــود. او پس از آنکــه براي درمــان یکي از 
مراجعه كنندگانش به خانــه او رفته بود با 

دیدن مبل هاي گرانقيمت و لوكس او مدعي 
شده بود كه مبل ها انرژي خوبي ندارد و باعث 
وسواس و اضطراب بيمار مي شود. به این بهانه 
مبل ها را از آنها گرفته و به طعمه دیگري با 
قيمت كالني فروخته بود. او به خریدار گفته 
بود كه مبل ها انرژي خوبي دارد و اضطراب 
را درمان مي كنــد.  یکي دیگر از شــاكيان 
این مرد، كارمند ســفارت ایران در یکي از 
كشورهاي اروپایي است. دختر این مرد كه 
بيماري وسواس داشت تحت نظر مقتول بود 
اما مقتول عالوه بر دریافت پول هاي كالن به 
بهانه درمان، باعث شده بود كه این دختر از 
خانواده اش فاصله بگيرد و خانه را ترك كند. 
پدر دختر نيز با شــکایت از مرد روانپزشك، 

خواستار رسيدگي به ماجرا شده بود.
اظهارات شاكيان نشان مي داد كه مقتول به 
بهانه ازدواج، دختــران دم بخت را هم فریب 
مــي داد و از آنها طال و ســرویس جواهرات 
مي گرفــت. هم اكنون ده ها نفــر از این مرد 
شــکایت كرده اند كه تحقيقات با دســتور 
بازپرس جنایي تهران براي شناسایي شاكيان 
دیگر و ثبت اظهارات آنها در پرونده ادامه دارد.

تحقيقات پليس درخصوص قتل هولناك دختري 18ماهه 
در سنندج به دستگيري یك آشنا به اتهام قتل او منجر شد.

به گزارش همشهري، ظهر بيستم مهرماه امسال به پليس 
سنندج خبر رسيد در جریان سرقتي خونين از یك خانه در 
شهرك دادگستري، دختري 18ماهه به قتل رسيده است. 
زماني كه مأموران در محل حادثه حاضر شــدند دقایقي از 
وقوع این حادثه مي گذشت. مادر این طفل درباره آنچه اتفاق 
افتاده بود به پليس گفت: من و دخترم در خانه بودیم كه 2 نفر 
با چاقو وارد شدند و با تهدید طالهاي من را سرقت كردند و 
مي خواستند گردنبند دخترم را هم سرقت كنند كه به دليل 
كشيدن گردنبند دخترم جانش را از دست داد و سارقان هم 

از آنجا گریختند. 
آنطور كه اظهارات این زن نشان مي داد این جنایت با انگيزه 
سرقت انجام شــده بود اما وقتي تحقيقات در این باره ادامه 
پيدا كرد مأموران نسبت به حرف هاي این زن دچار تردید 
شدند. آنها وقتي بار دیگر به محل حادثه بازگشتند و آنجا را 
با دقت بازرسي كردند موفق شدند طالهایي كه ادعا شده 
بود سارقان از آنجا دزدیده اند را كشف كنند. كشف طالها 
مهم ترین مدركي بود كه نشان مي داد ماجراي سرقت طالها 
ساخته و پرداخته ذهن مادر نوزاد است و اصال چنين سرقتي 
اتفاق نيفتاده است چرا كه هيچ كدام از همسایه ها نيز سارقان 
را هنگام ورود یا خروج ندیده بودند. در چنين شرایطي بود 

كه تحقيقات ادامه پيدا كرد تا اینکه كارآگاهان جنایي پي 
بردند  دختر 18ماهه به دست یکي از نزدیکان درجه یك خود 
به قتل رسيده و همه ادعاها درباره سرقت صحنه سازي  براي 

گمراه كردن پليس است.
ســرهنگ عبداهلل فاتحي، رئيس پليس آگاهي اســتان 
كردســتان با اعالم جزئيات این جنایت گفــت: با اعالم 
گزارشي به مركز فوریت هاي پليسي 110مبني بر سرقت 
طالجات و مرگ مشــکوك نوزاد18ماهه در شهرســتان 
سنندج، بالفاصله بررسي موضوع در دســتور كار پليس 
قرار گرفت. با توجه به حساسيت موضوع تيم هاي بررسي 
صحنه جرم و كارآگاهان پليس آگاهي استان در محل وقوع 
این حادثه جنایي 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 
قضایي قاتل را كه یکي از نزدیکان دختربچه بود بازداشت 

كردند و او در بازجویي ها به قتل اعتراف كرد.
به گفته سرهنگ فاتحي متهم به قتل در جریان تحقيقات 
مدعي شــد كه براي فرار از مجازات دست به صحنه سازي  
زده و ماجراي ســرقت طال و جواهرات را مطــرح كرده و 
حاال از كاري كه كرده پشيمان است. براساس این گزارش، 
هم اكنون متهم در بازداشت به ســر مي برد و تحقيقات در 

این باره ادامه دارد.

  قتل هولناك دختر جوان 
 به  دست پدرش

پليس در تعقيب مردي است كه دختر 22ساله اش را در 
رفسنجان به قتل رسانده و گریخته است.

به گــزارش همشــهري، روز جمعه به مأمــوران پليس 
رفسنجان خبر رسيد كه مردي افغان بعد از به قتل رساندن 
دختر 22ساله اش، پيکر او را در چاهي عميق انداخته است. 
دقایقي از این خبر مي گذشت كه مأموران خود را به محل 
حادثه رساندند. تحقيقات مقدماتي نشان مي داد كه متهم 
پس از قتل دختر به مکان نامعلومي گریخته است. در این 
شــرایط مأموران با كمك نيروهاي امدادي به چاهي در 
نزدیکي دانشگاه كار رفســنجان كه جسد مقتول در آن 
انداخته شده بود رفتند. آنجا چاهي به عمق 120متر بود 
كه بعد از ساعت ها تالش، پيکر بي جان دختر جوان از آنجا 

بيرون كشيده شد.
ایمان شهسواري، دادســتان عمومي و انقالب رفسنجان 
در این باره گفت: شواهد نشان مي دهد انگيزه این جنایت 
مسائل خانوادگي است كه تحقيقات تکميلي در این باره 
ادامه دارد. وي ادامه داد: با وجود اینکه پدر دختر متواري 
است اما دستور بررسي و تحقيق درباره مظنون به قتل و 
افراد مرتبط با این موضوع داده شده تا با دستگيري آنان 
ابعاد قتل روش شــود. همچنين پيکر مقتول براي انجام 

بررسي هاي بيشتر به پزشکي قانوني فرستاده شده است.

خيانت 
بررســي ها حکایت از این دارد كه خواننده افغان ســال ها قبل براي 
زندگي به ایران آمده و به همراه همسر و 3فرزندش زندگي مي كرد. 
وقتي مرد مظنون مدعي شد كه ردپاي یك زن در ماجرا وجود دارد 
مأموران بار دیگر 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 این ماجرا شده بودم. شب حادثه هم متوجه شدم آن زن بار 
دیگر به همسرم زنگ زده است. حتي پس از رفتن مهمانمان، موبایل 
شوهرم زنگ خورد و من صداي جرو بحث و مشاجره او با زن غریبه را 
شنيدم. بعد از این تماس، شوهرم كه به شدت ناراحت و عصباني بود 
نيمه هاي شب از خانه خارج شــد تا اینکه صبح خبر قتل او را به من 
دادند. احتمال مي دهم كه پاي این زن در ماجراي قتل شــوهرم در 

ميان باشد.
با كسب این اطالعات، تحقيقات تيم جنایي براي شناسایي زن غریبه 

و كشف حقایق بيشتر ادامه دارد.
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تی
رفع

ب 
زین

س: 
عک

این روزها وضعيــت اجراها با 
توجه به آغاز فعاليت سالن ها 
و گذراندن پيك كرونا بهتر شده، اما باز هم بردن نمایش هایي 
با دكور بزرگ و حضور بازیگران زیاد روي صحنه یك ریســك 
محسوب مي شود؛ اینکه تماشاگر تا چه اندازه از نمایش استقبال 
مي كند؟ این روزها نام تئاتر ســریالي در تاالر حافظ شــنيده 
مي شود؛ نمایشي در 6قسمت كه حضور بيش از 70بازیگر در 
این پروژه دیده مي شــود. نمایش »ما كي هستيم« را مسعود 
ترابي كارگرداني مي كند و تهيه كننده آن شاهين پوشين است. 
این نمایش هر شب یك قسمت را به شکل مستقل و مجزا روي 
صحنه مي برد؛  این در حالي است كه تمام اتفاقات این نمایش 

در یك آپارتمان رخ مي دهد.

قصهيكآپارتمان
داستان پيرمرد افسرده اي كه ساكن طبقه هفتم یك آپارتمان 
است. در چهلمين سالگرد همســرش قصد دارد نامه اي براي 
او بنویسد، اما دســتانش مي لرزد؛ به همين دليل وارد طبقات 
ساختمان مي شود تا همسایه ها نامه اش را بنویسند، اما هر شب 

قصه یك خانواده در آن آپارتمان روایت مي شود.

مخاطبمشتاق
مســعود ترابي، كارگردان این نمایش سریالي در پاسخ به این 
ســؤال كه چرا نمایش را به صورت تئاتر ســریالي درآوردید؛ 
درحالي كه لزوما در تئاتر، نمایش ها به شکل اپيزودیك و در یك 
شب روي صحنه مي روند، به همشهري مي گوید: »تئاتر سریالي 
چون قصه به شکل پيوسته است. این نمایش 6اپيزود مستقل 
دارد كه داستان در هر واحد از یك ساختمان تعریف مي شود. 
نمایش در هر شب یك قســمتش به اتمام مي رسد و مخاطب 
مي تواند پایان بندي كار را داشته باشد، اما خط داستاني اش در 
6شب رخ مي دهد و باید بگویم تماشاگر تئاتر اگر یك شب را هم 
نبيند چيزي را از دست نمي دهد، اما در 6شب مي تواند مجموع 

داستان را تماشا كند.«
وي در ادامه مي گوید: »دليل اینکه تئاتر اپيزودیك نگذاشتيم 
این است كه كار خيلي طوالني است و نمي شود در یك شب روي 
صحنه آورد. البته به این موضوع هم واقف هستيم كه تماشاگر 
با توجه به مشغله و بودجه نمي تواند 6شب متوالي بليت بخرد 
و كار را تماشا كند، اما برخي هم هستند كه عالقه به تماشاي 

نمایش در هر شب دارند.«

480دقيقهنمايشو70بازيگر
به گفته ترابي كل نمایش 480دقيقه بوده و ایده نمایش سریالي 
هم تا مدت ها ذهنش را مشغول كرده بود و در نهایت با مشورت و 

همفکري با دیگران كار را روي صحنه آورده است. ترابي توضيح 
مي دهد: »هميشه دوست داشتم ایده نو در تئاتر داشته باشم 
و كاري روي صحنه ببرم كه متفاوت بوده و براي مخاطب تئاتر 

امروز جذابيت كامل داشته باشد.«

هزينهايبرايتوليد6نمايش
شاهين پوشين، تهيه كننده نمایش هم دليل حضور به عنوان 
تهيه كننده را ایده جدید عنوان مي كند و درباره هزینه هاي 
توليد به همشهري مي گوید: »این كار سریالي است؛ یعني 
در 6قسمت با بازیگران زیاد توليد شده است. در این نمایش 
6مدل طراحي لبــاس و 6دكور مجزا داشــتيم. گاهي كار 
به خاطر كرونا تعطيل و هزینه هایي تحميل مي شــد.« وي 
توضيح مي دهد: »راســتش ســرمایه گذاري در تئاتر خود 
یك ریسك است. شــرایط به گونه اي اســت كه نمي توان 
آینده فروش را پيش بيني كرد و به نظرم اگر ســرمایه گذار 
و تهيه كننــده در تئاتــر بخواهد كارش را ادامــه دهد باید 

حمایت كننده هم داشته باشد.«

تكليفراروشنكنيد
نامه پلتفرم ها به رئيس جمهوري 

هيــأت مدیــره انجمــن صنفــي 
شركت هاي ویدئویي آنالین با انتشار 
نامه اي  به رئيس جمهوري، خواستار 
روشــن شــدن نهــاد تنظيم گري 
فعاليت ها و نهاد مميزي توليدات این 

صنف شدند.
به گزارش همشــهري، در بخشي از 
این نامه كه دیروز در اختيار رسانه ها 
قرار گرفت آمده است: بي شك جذب 
ســالیق متنوع و متکثر ملت ایران 

در سپهر فيلم، ســریال و ســرگرمي در گرو قبول و احترام به سالیق گوناگون 
و با رویکرد حاكميت قوانين موضوعه، ميسر و ممکن است.  این امر با توجه به 
توليدات با كيفيت و عرضه با كيفيت آن در پلتفرم هاي VOD توانســته است 
ميزان قابل توجهي از مخاطبين شــبکه هاي ماهواره اي را بکاهد و مردم را به 
محتواي فرهنگي و هنري كشور و تماشاي آن از پلتفرم هاي داخلي سوق دهد.

ازطرفي مدیران وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمي هم سياست یکي به نعل یکي 
به ميخ راپيشه كردند، نه درهيبت متولي ظاهر شدند و نه آن راكاماًل رها كردند 
و روزبه روز از وظيفه ذاتي خود فاصله گرفتند و اساساً متوجه دوره جدیدي كه 
عرصه صوت و تصویر در جهان وارد آن شده است نشدند و در قالب قدیمي خود 

ماندند.
در بخش دیگري از این نامه ذكر شده: درحال حاضر سؤال مقّدر این است كه اگر 
بنا باشد صدا و سيما متولي حوزه صوت و تصویر فراگير باشد، آیاطبيعي است كه 
خود اقليمش را برمبناي واژه تفسير برانگيز و فارغ از بقيه جریان هاي حاكميتي 

مشخص كند؟
درحال حاضر طبق مطالعات بين المللي نزدیك به 80 درصد مصرف پهناي باند 
درجهان درسال 2020 حوزه صوت و تصویر )ویدئوها، گيم ها، ...( است و احتماال 
این سهم در ایران نيز به 80 درصد خواهد رسيد، پس اگر قرار باشد تنظيم گري 
این80 درصد توسط سازمان صدا و سيما صورت پذیرد، آیا 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 تصویر ندارد؟

آیا وقت آن نرســيده كه براي پایان دادن به این هرج ومرج، تعریف درســت و 
جامعي از تنظيم گري ارائه شود؟

هفته گذشته كه اســامي فيلم هاي 
راه یافته به سي وهشتمين جشنواره گزارش

فيلم كوتاه تهران اعالم شــد، نحوه 
انتخاب این آثار و نيز كنارگذاشــتن تعدادي فيلم 
دیگر با اعتراض جدي برخــي فعاالن عرصه فيلم 
كوتاه مواجه شــد. این اعتراض ها كه از صفحات 
شخصي تعدادي از دســت اندركاران فيلم كوتاه 
شروع شــد، به رسانه هاي رســمي هم راه یافت و 
انتظار مي رفت كه دبير جشــنواره واكنشي به این 

بحث ها نشان دهد. 
صبح دیروز، نشســت رســانه اي سي وهشتمين 
جشــنواره فيلم كوتاه تهران در سالن اجتماعات 
سازمان سينمایي برگزار شد و سيدصادق موسوي، 
دبير این جشنواره، هم درباره مسائل پيش آمده و 
هم ســایر موضوعات مربوط به جشنواره صحبت 
كرد. نکته مهم درباره این نشست این بود كه تنها 
تعدادي از نمایندگان رسانه ها به صورت حضوري 
دعوت شده بودند و از سایر رسانه ها دعوتي صورت 
نگرفته بود. هرچند شــيوع كرونــا و جلوگيري از 
تجمع به منظور حفظ سالمتي افراد مي تواند دليل 
اصلي این موضوع باشد، اما این گمانه هم شنيده 
شده كه چه بسا رسانه هایي كه رویکردي منتقدانه 
به جشنواره داشته اند به این نشست دعوت نشده 

بودند.

اسكارازقوانينماخبردارد
همانطــور كــه انتظــار مي رفــت، موســوي بر 
راه یافتن جشــنواره فيلم كوتاه تهران به فهرست 
جشنواره هاي مورد تأیيد اسکار )اسکار كواليفاید( 
تأكيد كرد و گفت: »در بخش بين الملل توانستيم 
امسال تنها جشنواره »اسکار كواليفاید« در ایران 
شویم. ضمن اینکه ميان كشورهاي مسلمان فقط 
ما، مصر و تركيه جشنواره اي مورد تأیيد آكادمي 
اســکار داریم. در ابتدا به دليل ســوءتفاهم های 
پيش آمــده باید بگویم كه بخش مســابقه ملي ما 
ارتباطي به اســکار كواليفاید ندارد و جایزه بزرگ 
در بخش مســابقه بين الملل جشنواره به آكادمي 
اسکار معرفي مي شــود. این رویداد سينمایي به 
واسطه حضور فيلمســازان و حمایتي كه سازمان 
سينمایي طي 4دهه از این جشنواره به عمل آورده 
است توانســته این امکان را كســب كند كه جزو 
تأیيدیه اسکار باشيم. اسکار مي داند كه ما جزوي از 
جمهوري اسالمي ایران هستيم و از بيش از 6هزار 
اثري كه براي ما ارســال مي شود تنها مي توانيم با 
وجود قواعد اســالمي تنها یك درصد را برگزینيم. 
ضمن اینکه داوران بخــش بين الملل، فيلم اصلي 
را تماشــا مي كنند اما چيزي كــه در ایران اكران 
مي شود، مطابق با قوانين و ضوابط هاي ایراني است 

و آكادمي اسکار نيز از این ماجرا خبر دارد.«

اين جشنواره خنثي نيست
 در نشست رسانه اي سي وهشتمين 

جشنواره فيلم كوتاه تهران مطرح شد:

شكل گيري نمايشنامه 
ترابيدربارهآغازتمرينــاتهمتوضيحميدهد:
»تمريناتنمايشراازاواخرديماهسالگذشته
آغازكرديم.البتهقبلترنيزكارمانراشروعكرده
بوديم،امابهخاطركروناچندبارتمريناتبهتعويق
افتاد.«ايــنكارگردانجوانازپروســهنگارش
متنميگويدواينكهدربارهايدهباچندنويسنده
صحبتكردهودرنهايتباآشناييكهباآثاريكياز
بازيگرانشداشته،اينهمكارينويسندگيباالناز
عطاييشكلميگيردودرنهايت»ماكيهستيم«
بعدازچندباراتودزدنوبازنويسينوشتهميشود.
ترابيازريســككاردراينشــرايطميگويد:
»هميشهدوستدارمدرلحظهزندگيكنم؛تااين
جايكارتجربهخوبيازاجراينمايشداشتيموبا
توجهبهپروتكلهــا،بليتهاينمايشهمفروش
خوبيداشــتندواينكهدراينشرايط90درصد
بليتهابهفروشميرسد،برايماناميدواركننده
است.بهنظرم»ماكيهستيم«ميتواندثابتكندكه
تئاترزندهاستومخاطبانخودراداردوميشوددر
اينوضعيتهمتماشاگرخودمانراداشتهباشيم.«

اميدواري به گيشه و حضور مخاطب

قصه يك آپارتمان در تاالر حافظ
 كارگردان و تهيه كننده »ما كه هستيم« 

از تئاتر سریالي خود مي گویند

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

وي در بخشــي دیگر از صحبت هایش گفت: »من 
5سال اســت كه دبير جشنواره هســتم اما براي 
نخستين بار ایميل فيلمسازان خارجي را دریافت 
كردیم كــه »به چه علــت فيلم ما در جشــنواره 
نيست؟«، چون در كل جهان، تعداد 127جشنواره 
اســکار كواليفاید هســتند و 67تا از آنها تنها در 
آمریکا برگزار مي شــوند و ایران عزیز ما ســومين 
كشور مسلماني اســت كه از این امتياز برخوردار 
است. ژاپن، كره جنوبي، ســنگاپور، مصر، تركيه و 
ایران تنها كشورهایي هستند كه جشنواره هایشان 
اسکار كواليفاید هستند. در ابتدا پرونده درخواست 
اسکاركواليفاید ما ریجکت شــد براي اینکه جزو 
جشــنواره هاي رایگان بود. ما علت را به آكادمي 
توضيح دادیم كه این ماجرا به دليل تحریم هاست و 
اینگونه ما تنها رویدادي شدیم كه اسکاركواليفاید 
اســت و ظرف 10روز به 4500فيلــم ثبت نامي، 
2100فيلم خارجي از اقصي نقاط جهان اضافه شد 
و چنين رخدادي مهم ترین دستاورد جشنواره بود 
و باعث ایجاد حساســيت هاي بيشتري نسبت به 

جشنواره نيز شد.«

جشنوارهايبابودجهبيتالمال
بخــش دیگــري از صحبت هــاي موســوي به 
اعتراض هایی برمي گشــت كه به كنارگذاشــتن 
تعدادي از فيلم هــاي كوتاه صــورت گرفته بود. 
موسوي در این باره گفت: »اعتراض ها جنس هاي 
مختلفي دارند، اما مهم تریــن منطق براي نبودن 
بســياري از آثار صرفا محدودیت فرصت اســت. 
زیرا 1650اثر ناگزیر از جشنواره بيرون ماندند و از 
این ميان اگر 10درصد آنها معترض باشند یعني 
165نفر فقط معترض فعــال داریم. من مي فهمم 
كه بچه ها با سختي هاي بسيار به ساخت آثارشان 
مبادرت مي ورزند. جان كالم این اســت كه همه 
نياز به دیده شدن دارند. به هر حال جوان هستند 
و خود را متعلق به حــوزه فرهنگ و هنر مي دانند، 
با مشقت، فيلم توليد مي كنند به اميد دیده شدن. 

مي دانم كه هر ســال دلخوري هایي پيش مي آید 
اما اي كاش رویــدادي بود كه همه ایــن فيلم ها 
مي توانســتند در بستري دیده شــوند. همه این 
فضاي پر از خشــم به خاطر كمبود امکانات است. 
در این مدت توهين هایي به من شد كه تنها با این 
موضوع توانستم آرام شــوم كه خودم را جاي آنها 
مي گذاشتم. من یا هر كس دیگري كه مسئوليت 
مي پذیریم باید خودمان را ســيبل كنيم، چون به 

هرحال برخي از آنها بحق است.« 
موسوي در سخنانش با اشاره به اینکه جشنواره فيلم 
كوتاه جشنواره اي خنثي نيست و توسط وزارت ارشاد 
برگزار مي شود، به درستي پاسخ بسياري از انتقادات 
را داد: »قبــل از هرچيز بایــد بدانيم یك جمعيت 
40هزار نفري داشتيم كه فيلم هایشان بيرون مانده 
و باید آنها را درك كرد. حتي اگر 125فيلم بي نقص 
هم انتخاب مي كردیم بقيه نمي توانستند این موضوع 
را بپذیرند. اميدوارم جشنواره هاي دیگر، پلتفرم ها و 
دیگر رویدادها بتوانند ایــن فرصت را براي جوانان 
فيلم كوتاه فراهم كنند تا این فيلم ها دیده شوند؛ این 

انتظار بزرگي نيست. 
نکته دیگــري كــه مي خواهــم بگویــم درباره 
سياست هاي جشنواره است. اگر دوستان ما یك بار 
فراخوان را بخوانند بسياري از مسائل حل مي شود. 
این جشنواره توســط وزارت فرهنگ و ارشاد و با 
بودجه بيت المال برگزار مي شود و باید در چارچوب 
سياست هاي آن نقد شــود. ما جشنواره اي خنثي 
نيستيم. بسياري از جشــنواره ها در جهان ممکن 
است محدودیت نداشــته باشــند اما در ابتداي 
فراخوان نوشــته بودیم چــه اولویت هایي داریم. 
مثال فيلم هاي اميدبخش، با محوریت همبستگي 
اجتماعي و سرمایه هاي اجتماعي و... مورد قبول 
بود. اگر دو فيلم با دو موضوع متفاوت و با كيفيت 
برابر باشــند حتما آن فيلمي را انتخاب مي كنيم 
كه درباره خانواده باشــد. حتــي در جایزه ها هم 
گفته ایم بيشتر به فيلمي جایزه مي دهيم كه درباره 

همبستگي اجتماعي باشد.«

روز گذشــته مایــکل 
كين بازیگر اسطوره اي 
بریتانيایي كه در بيــش از 130فيلم ایفاي نقش 
كرده و 2جایزه اســکار را نيز در كارنامه خود دارد، 
اعالم كرد دیگر بازیگري نخواهد كرد. كين گفت: 
از این پس به عنوان یك نویســنده به فعاليت خود 
ادامه خواهد داد. اما نمایندگان وي در گفت وگویي 
با ســایت »د رپ« اعالم كردند كــه او به احتمال 
زیاد در این گفت وگو بيشــتر با كلمات بازي كرده 
و به احتمال زیاد زمان بيان اینکه »فيلمنامه هایي 
براي نقــش اصلي مرد 88ســاله وجــود ندارد« 

منظورش این بوده كه دیگــر در نقش هاي اصلي 
فيلم ها بازي نخواهد كرد. بســياري و شاید حتي 
خود مایکل كين انتظار داشــتند كه نقشي براي 
وي در آخرین فيلم كریســتوفر نــوالن با عنوان 
»اوپنهایمر« كــه به دوران زندگــي »جي رابرت 
اوپنهایمر« پدر بمب اتمي مي پردازد، درنظر گرفته 
شود. مایکل كين از فيلم »بتمن آغاز مي كند«، در 
اغلب فيلم هاي »نوالن« بازي كرده است. او حتي 
براي نقش كوتاهي در فيلم »دانکرك« صداپيشگي 
نيز كرده است. درحالي كه از صحبت هاي اخير كين 
اینطور برداشت شده كه وي قرار است از بازیگري 

كناره گيري كند و بازنشسته شود، نمایندگان وي در 
گفت وگو با »د رپ« اطمينان داده اند كه خبرهاي 

در مورد بازنشستگي وي صحت ندارد.
كين در گفت وگو با رادیو بي بي ســي عنوان كرده 
كه دیگر بازي نخواهد كــرد و از این پس در دنياي 

نویسندگي فعال خواهد بود.
بازیگر مشهور و باســابقه بریتانيایي اعالم كرد كه 
فيلم جدید »پرفروش« كه در آن او به همراه »اوبري 
پالزا« نقش آفریني خواهد كرد، آخرین فيلم دوران 
فعاليت هنري وي خواهد بود و پس از آن از دنياي 

بازیگري خداحافظي می كند.

بازيگريانويسنده؛مسئلهايناست
اخبار ضد ونقيض از خداحافظي مایکل كين با دنياي بازیگري

آرشنهاوندي
مترجم
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نيويورك تايمز تصوير 3فضانورد چيني كه روز 
جمعه به فضا فرستاده شدند را در صفحه نخست 
خود منتشــر كرده و نوشته كه رقابت فضايي 
ميان آمريكا و چين بعد از اين وارد مرحله اي 
تازه خواهد شد. اين دومين گروه از فضانوردان 
چيني است كه به سمت ايستگاه فضايي چين 
اعزام مي شود. اين فضانوردان سوار بر فضاپيماي 
شنژو-13به ماژول اصلي ايستگاه فضايي چين 
به نام »تيانه« فرستاده شده اند. تيانه، نخستين 
ماژول ايستگاه فضايي بزرگ مدوالر چين است 
كه به عنوان نخستين پرتاب از فاز نهايي برنامه 
تيان گونگ)پروژه ۹۲1( حدود 6 ماه قبل وارد 
مدار شــد. اين پروژه بخشي از برنامه فضايي 

جامع تر چيني هاست.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

توقف واكسيناسيون نوجوانان 
با مدرنا

چيني ها در فضا

وال استريت ژورنال نوشــته كه سازمان 
غــذا و داروي آمريكا تصميــم گرفته تا 
مشخص شــدن نتايج بررسي هاي بيشتر، 
مجوز استفاده از واكسن مدرنا براي كودكان 
1۲ تا 1۷ســاله را به حالت تعليق درآورد. 
اين تصميم را به دليل 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 به دليل افزايش خطر التهاب قلب 
كه يك عارضه جانبي بسيار نادر در ارتباط با 
واكسن است، متوقف كرده اند. تزريق مدرنا 

به نوجوانان از ۹ ماه پيش آغاز شده است.

پس از پایان ماراتن انتخاباتي 
عراق كه با غافلگيري  هاي گزارش

بسيار همراه بود، حاال موعد 
رقابت  ائتالف هاي سياسي براي تشکيل 
فراكسيون اكثریت در پارلمان و پس از آن 
انتخاب نخست وزیر فرا رسيده؛ رقابتي كه 
در ســایه عدم پيروزي قاطع ليست هاي 
 انتخاباتــي، از هــر زمــان دیگــري

پيچيده تر است.
انتخابات با برتري جریــان صدر به پایان 
رســيد اما زنگ آغاز این رقابت ها ابتدا از 
ســوي نوري المالکي، نخست وزیر اسبق 
عراق و حاميان او بــه صدا درآمد. مالکي 
كه پس از بازشماري آرا، موقعيت نسبتا 
بهتري در پارلمان پيدا كرده )نزدیك به 
40كرسي(، تالش مي كند از طریق ایجاد 
ائتالفي بزرگ ميان احزاب شيعه، راه خود 
براي انتخاب نخست وزیر و تشکيل دولت 
را هموار كند. به گزارش شــبکه االتجاه 
عراق، مالکــي رایزني هــاي اوليه براي 
تشکيل فراكسيوني دست كم با 90كرسي 
را آغاز كرده است. این فراكسيون تا كنون 
ائتالف هاي دولــت قانون )به ریاســت 
مالکي(، فتح )حشد شــعبي به ریاست 
هادي عامري(، قرارداد ملي )به ریاســت 
فالح فيــاض(، نيروهاي دولــت ملي )به 
رهبري عمار حکيم و حيــدر العبادي(، 
حقوق )گردان هاي حزب اهلل( و صادقون 
)شاخه سياســي یگان هاي اهل حق( را 

دربرمي گيرد.
به ایــن ترتيب احزاب بزرگ شــيعه كه 
پس از اعــالم نتایج اوليــه انتخابات در 
شوكي سياسي فرو رفته بودند، به تدریج 
موقعيت خود را بازیافته و بــا اعتماد به 
نفس بيشــتري مقابل صدري ها سخن 
مي گویند. در این زمينه محمد الدراجي، 
از شخصيت هاي سياسي نزدیك به ائتالف 
فتح با تأكيد بر اینکه فراكسيون اكثریت 
به زودي با رهبري نوري مالکي تشــکيل 
خواهد شد گفت: »این فراكسيون تمامي 
احزاب شيعه به اســتثنای جریان صدر 
را در بر مي گيــرد؛ البتــه صدري ها نيز 
مي توانند درصورت توافق با اصول مورد 
نظر ما وارد این ائتالف شــوند.« اگرچه 
این ائتالف تا كنون دربــاره گزینه مورد 
نظر خود براي نخست وزیري اعالم نظري 
نداشــته اما به نظر مي رسد شخص نوري 
مالکي، بيش از هر شخصيت دیگري مورد 

توجه آن قرار دارد. شاید در نگاه اول این 
تالش ها، با توجه به دستيابي جریان صدر 
به بيشترین تعداد كرسي هاي پارلماني 
بي معنا به نظر برســد اما بایــد بدانيم در 
ســاختار سياســي عــراق، رقابت هاي 
پساانتخاباتي براي تشــکيل فراكسيون 
اكثریت، حتي از نتایج انتخابات نيز مهم تر 

و سرنوشت سازتر است.
براي مثال ائتالف نوري مالکي در ســال 
2010، با وجود آنکه تعداد كرســي هاي 
كمتــري از ائتالف ایاد عالوي به دســت 
آورده بود، اما در جریــان رقابت ها براي 
تشکيل فراكســيون اكثریت موفق شد 

انتخاب نخست وزیر را از آن خود كند. 
هم اكنــون نيز اگرچــه صدري ها موفق 
شده اند نســبت به تمامي احزاب شيعه 
كرسي هاي بيشتري را به دست آورند اما 
اگر نتوانند در رقابت هاي پســاانتخاباتي 
خوش بدرخشــند بدون شك قافيه را به 
رقباي كهنه كار خود در فضاي سياســي 

عراق خواهند باخت.
روزنامــه العربي الجدید با اشــاره به این 
موضوع مي نویسد: نظر دادگاه عالي عراق 
درباره تشکيل فراكسيون اكثریت روشن 
است؛ این فراكســيون با اعالم عضویت 
بيش از 90نماینده در نخســتين جلسه 
پارلمــان تعيين خواهد شــد. هم اكنون 
به نظر مي رســد نوري مالکي، پيوستن 
حدود 80كرســي به فراكســيون مورد 
نظر خــود را قطعــي كــرده و بنابراین 
راه طوالنــي براي دســتيابي به اكثریت 
پارلماني پيــش رو ندارد. بــا وجود این، 
نتایج غيرقطعي و همچنين شکایت هاي 
متعــدد از رونــد شــمارش آراء ممکن 
اســت كار تشکيل فراكســيون اكثریت 
را با چالش هــاي جدي روبه رو ســازد و 
بر این اســاس، بعيــد نيســت تعيين 
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 صورت نگيرد.

واكنــش صدري هــا؛ ســكوت و 
رايزني هاي محرمانه

جریان صــدر كه پــس از اعــالم نتایج 
اوليه انتخابات شــور و جنجال رسانه اي 
گسترده اي به پا كرده بود، حاال با گذشت 
چند روز و در ســایه افزایــش تحركات 
اردوگاه مقابــل در الك دفاعي فرو رفته 
اســت. براي مثال، مقتدي صدر كه تنها 
ساعاتي پس از شــمارش اوليه آرا مقابل 
دوربين ها ظاهر شــد تــا از عصر جدید 
در تاریخ سياســي عراق، انحصار سالح 

نزد دولت و توقــف دخالت هاي بي جاي 
كشورهاي همسایه ســخن بگوید، حاال 
چند روزي است از فضاي رسانه اي فاصله 
گرفته و صرفا به صدور چند پيام مکتوب 

بسنده كرده است.
برخي از رســانه هاي عــراق این واكنش 
را ناشــي از نگراني صدري ها نســبت به 
تحركات پرســرعت مالکي و حاميانش 
براي تشکيل فراكسيون اكثریت توصيف 
كرده انــد. در مقابل اما برخــي منابع، از 
رایزني هــاي محرمانــه صدري ها براي 
تشکيل فراكســيون اكثریت و اعالم آن، 
پيــش از موفقيت محتمــل مالکي خبر 
داده اند. به گزارش شبکه الجزیره، جریان 
صدر روزهاي گذشته مذاكرات فشرده اي 
را با ســران احزاب برنده اهل ســنت و 
كردها براي تشکيل فراكسيون اكثریت 
در پارلمان آغاز كرده است؛ فراكسيوني 
كه مي تــوان آن را »فرامذهبي و ملي« 

توصيف كرد.
این مذاكــرات به طور مشــخص ائتالف 
اهل سنت پيشــرفت )به ریاست محمد 

الحلبوســي، رئيس ســابق پارلمان( و 
همچنين حزب دمکرات كردســتان )به 
رهبري مسعود بارزاني( را شامل مي شود. 
پيش از این، صدر پيروزي خود را به معناي 
پيروزي حکيم و بــدر توصيف كرده بود؛ 
امري كه نشــان دهنده تمایل صدر براي 
ائتالف با عمار حکيم و هادي عامري بود. 
اما حاال به نظر مي رســد معادالت تغيير 
كرده و صدر به رغم دستيابي به اكثریت 
كرســي ها، قادر به ایجاد اجماع در ميان 

سایر احزاب شيعه نيست.
از سوي دیگر نباید از ظرفيت جنبش هاي 
اعتراضي موســوم به اكتبــر در پارلمان 
جدید غافــل شــد؛ جریاني كــه براي 
نخستين بار به طور مستقل وارد پارلمان 
شده و دست كم 20كرســي را در اختيار 
دارد. درصورت موفقيت صدر براي جلب 
رضایت این گروه اقليت امــا تأثيرگذار، 
بدون شــك برگ برنده مهمي در اختيار 
ائتالف مورد حمایت او قرار گرفته است؛ 
ائتالفــي كه از نخســت وزیري مصطفي 

الکاظمي پشتيباني مي كند.

همزمان با آغاز فصل سرد و نگراني از 
تشديد بحران قيمت سوخت در اروپا، اروپا

والديمير پوتين، رئيس جمهور رروسيه 
پنجشنبه از تثبيت بازار گاز اروپا صحبت كرده است.  به  
گزارش فرانس۲4، در همان روز، چين از مسكو خواست 
صادرات زغال سنگ و گاز به كشورش را افزايش دهد تا 
بحران ســوختي كه پكن را به شدت نگران كرده مهار 
شود. تداوم اين شرايط، مي تواند روسيه را به بازيگری 
بسيار مهم در دو سوي مرزهايش تبديل كند. آرديل 
موئه، كارشناس انرژي روســيه در مؤسسه نانس در 
اين باره گفته است: »در كوتاه مدت، اگر قيمت باالي گاز 
تداوم داشته باشد،  روسيه مي تواند خود را در موقعيت 
بسيار قدرتمندي ببيند.« قيمت ها از ابتدای سال، بيش 
از 1۷0درصد رشــد كرده اســت و اين مسئله براي 
گازپروم، تامين كننده 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، به گفته موئه،  اين ظرفيت را دارد كه صادرات 

را بيشتر   و بحران را حل كند.

از دشمن به شريك
در انتهاي بهار، وقتي كه قيمت ها باال مي رفت،  بسياري 
از اينكه روسيه براي فروش گاز بيشتر به اروپا تالش 
نمي كند تعجب كردند. همان زمان اين فرضيه مطرح 
شد كه مســكو عمدا با كاهش عرضه، قيمت ها را باال 
مي برد تا در نهايت فشار بيشــتري به اروپا وارد كند 

تا از خط لوله گاز نورد استريم ۲ به آلمان حمايت كند.
كار ســاخت اين خط لوله دريايي از آن زمان به اتمام 
رسيده است. موئه گفته است: »حاال روس ها مي توانند 
به اروپايي ها بگويند كه اگــر اينقدر ايرادگير نبودند، 
مي توانستند امروز گاز بيشتر و ارزان تري گير بياورند.«
اما روسيه اهداف بزرگ تري از فروش صرف گاز دارد؛ 
روسيه مي خواهد از منابع طبيعي خود به عنوان اهرمي 
براي گرفتن امتيازات استراتژيك استفاده كند. هفته 
گذشته والديمير شيزوف، سفير روسيه در اتحاديه اروپا 
به فايننشال تايمز گفته بود كه اگر اتحاديه مي خواهد 
بحران انرژي حل شــود، نبايد به مســكو به عنوان 
دشمن نگاه كند؛ »دشمن را با شريك جايگزين كنيد 
و مشكالت راحت تر حل مي شوند. وقتي كه اتحاديه 
اروپا اراده سياسي كافي براي اين كار پيدا كند، به خوبي 
مي داند 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 مي تواند 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 مي تواند با 
كارت لغو تحريم هاي اروپا عليه اين كشور بعد از اشغال 

كريمه در سال۲014 هم بازي كند.
به گفته والديمير كوچروف، كارشناس انرژي در مؤسسه 
سلطنتي فناوري در استكهلم، بحران گاز همچنين به 
روسيه اين امكان را مي دهد كه تناقضات سياستگذاري 
انرژي اروپا را به اعضــاي اتحاديه يادآوري كند. او در 
اين باره گفته است: »تا چند ســال پيش، بازار انرژي 
اروپا بسيار باثبات بود و قراردادي 10 تا 15ساله با روسيه 
عامل اصلي اين ثبات بود. اما بروكسل تصميم گرفت تا 
انعطاف تصميم گيري هايش را باال ببرد و با قرارداد هاي 
كوتاه مدت وابســتگي خود به گاز روسيه را كم كند، 

بنابراين نوسان قيمت ها شدت گرفت و بحران فعلي از 
همين نوسان تغذيه كرد و بزرگ تر 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 به شدت به دنبال اين هستند كه   از انرژي هاي 
تجديدپذير   به جاي جايگزين ســوخت هاي فسيلي 

ازجمله گاز استفاده كنند.

اخاذي با سوخت؟
اما روسيه در اين بازي بايد به شــدت هوشيار باشد؛ 
گازپروم نمي تواند يك چوب دستي جادويي تكان بدهد 
و مشكالت انرژي اروپا را محو كند. درشت نمايي قدرت 

گازپروم، مي تواند 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 
نمي خواهد به عنوان يك باج گير انرژي شناخته شود، 
چون اين كار،  به تصويري كه او مي خواهد از روســيه 
به عنوان يك شــريك تجاري مورد اعتماد ارائه دهد، 
لطمه وارد مي كند.  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 
مي كند،  تالش هايشان براي تنوع بخشيدن به تامين 
انرژي را دوچندان خواهند كرد.« لوســكوت هم در 
اين باره گفته است: »اگر اروپايي ها تامين كننده اصلي 
گاز خود را قابل اطمينان نيابند، گاز محبوبيت خود را 
در بازار انرژي اين قاره از دست خواهد داد و اتحاديه 
اروپا انگيزه هاي بيشتري خواهند داشت تا در زمينه 

انرژي هاي تجديدپذير سرمايه گذاري كنند.«

راه ها به پكن ختم مي شود؟
روسيه، درصورتي كه سهم بيشــتري در بازار آسيا 
به دست بياورد،  مي تواند با كاهش سهم خود از بازار اروپا 
كنار بيايد. همين حاال،  چين مشتاقانه مي خواهد گاز و 

زغال سنگ بيشتري از روسيه وارد كند. 
براي روســيه، بازار چيــن مزيت هــم دارد چون 
اروپايي ها به شــدت به دنبال اين هســتند كه از گاز 
عبور كننــد و به انرژي هاي تجديدپذير برســند اما 
چين يك مرحله قبل از آن اســت و تازه مي خواهد 
 به جــاي زغال ســنگ و نفــت،  بــه گاز طبيعي

 روي بياورد. اما پكن فعال نمي تواند جاي اروپا را براي 
روســيه بگيرد؛ خط لوله بين روسيه و چين ظرفيت 
ساالنه 38ميليارد مترمكعب دارد درحالي كه روسيه 
مي تواند سالي ۲00ميليارد 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، دست كم فعال به 
صادرات گاز به اروپا وابسته است. به گفته لوسكتو، اين 
يعني پوتين با تصميم گيري هاي بزرگي مواجه است؛ »او 
مي تواند گاز گران و سود در كوتاه مدت را درنظر بگيرد 
يا ثبات و روابط بهتر با اروپــا در بلندمدت را اولويت 

خود قرار دهد.« 

 رقابت احزاب شیعه عراق
بر سر نخست وزيري

صادرات گاز به اروپا؛ شمشير دولبه پوتين 
صادرات گاز به اروپا، مي تواند هم اهرم فشار به اروپا باشد و هم دست و پاي مسکو را ببندد

احزاب شيعه در پارلمان عراق  با محوریت دوگانه 
»مالکي- صدر« براي تشکيل فراكسيون اكثریت 

و انتخاب نخست وزیر جدید مقابل یکدیگر 
صف آرایي كرده اند

   نوري مالكي 
نوري مالكي ۷1ســاله يكي از مهم ترين 
رهبران سياسي شيعه در عراق به حساب 
مي آيد كه پس از چندين سال ناكامي، در 
انتخابات اخير بار ديگر مورد اقبال بخش 
قابل توجهي از رأي دهندگان 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 1۹۹0ميالدي با حضور در 
ايران و سوريه به يكي از رهبران مبارزات 
سياسي عليه صدام تبديل شد. او پس از 
ســقوط نظام صدام، فعاليت هاي سياسي 
در عراق را از ســر گرفت و از سال ۲006تا 
۲014 نخست وزير اين كشور بود. منتقدان 
مالكي او را به سهل انگاري نسبت به فساد 
سياسي و اقتصادي در نظام جديد عراق 
متهم مي كنند. آمريكا و عربستان سعودي 
ازجمله مخالفان بازگشت مالكي به قدرت 
هســتند. مالكــي دانش آموخته مقطع 
كارشناسي ارشــد زبان و ادبيات عرب از 

دانشگاه صالح الدين در اربيل است.

   مقتدي صدر 
مقتدي صدر 4۷ساله، روحاني و رهبر يكي 
از مهم ترين جريانات شيعي عراق است. 
او به رغم پيگيري دروس حوزوي، هنوز به 
جايگاه مرجعيت دست نيافته است. صدر 
عالوه بر جريان سياسي خود، رهبري گروه 
شبه نظامي گردان هاي 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 ۲0سال 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.
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كشور و در نقشه كرونا به رنگ قرمز فاطمه عباسي  تا چند روز پيش تنها 6شهرستان در 
بودند و طي 2روز گذشته اين تعداد به 9شهرستان رسيد. 
آنطور كه كارشناسان مي گويند 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 كامالً اشتباه بوده 
و فعال از اين خبرها نيست. با اينکه روند واكسيناسيون در 
كشور ســرعت گرفته و تاكنون بيش از 70ميليون 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 آبان ماه جدي 
شده و مسافرت ها هم نه به خاطر فصل سفر، كه به خاطر 

اين عادي انگاري ها، افزايش زيادي پيدا كرده و به جايي 
رســيده كه يکي از نمايندگان مجلس پيشنهاد داده كه 
سفرهاي گردشگري را البته با رعايت موارد بهداشتي دوباره 
راه اندازي كنيم. خيلي از مردم هم فکر مي كنند كه با زدن 
واكسن ديگر كرونا نمي گيرند و به راحتي فاصله اجتماعي 
را حذف كرده و ماسك را كنار گذاشته اند و حاال بيشتر از 
نصف جمعيت كشور بدون ماسك در محيط هاي عمومي 
تردد مي كنند. از سوي ديگر، قرار است تا چند روز آينده، 
ستاد ملي كرونا نسبت به حذف محدوديت هاي كرونايي به 
شيوه قبلي اقدام كند و نســبت به جايگزيني آن با طرح 
هوشمند، شرايط را تغيير دهد. تمامي اين ماجراها مي تواند 
شرايط كرونايي را در موج ششم، ســخت و دشوار كند؛ 

چراكه تجربه موج پنجم را به ياد داريم كه چگونه چند ماه 
سخت و تلخ را پشت سر گذاشــتيم تا از اين پيك عبور 
كنيم. آمار باالي ابتال و فوتي ها در موج پنجم، به گونه اي 
بود كه حاال نســبت به فوت 100بيمار كرونايي در روز، 
عکس العمل نشــان نمي دهيم و آن را عادي مي دانيم؛ 
درحالي كه قرار بود تعداد مرگ هاي روزانه بر اثر كرونا در 
كشور به زير 50 نفر برسد. به هر حال كرونا نه از بين رفته و 
نه قرار است به اين زودي ها تمام شود. درست است كه زدن 
واكسن سودمند بوده و مي تواند تا حدي ايمني ايجاد كند، 
اما همچنان پيشگيري و مديريت كرونا در كشور الزم است 
و رعايت پروتکل هاي بهداشــتي، به ويــژه حفظ فاصله 

اجتماعي و زدن ماسك بايد در اولويت باشد.

روي موج ششم

گذاشــت و ورزشــگاه آزادي، فــردا )26مهــر( حميدرضا محمدي برج آزادي، ديــروز )24مهر( به پنجاه ســالگي گام 
پنجاه سالگي اش را جشن مي گيرد. اينها نمادهاي پايتخت هستند. اصال همان 
نيم قرن پيش ساخته شدند تا نماد باشند؛ نمادي باشند براي تهران نشينان، تا هر 
فيلمي ساخته و هر كتابي نوشته مي شود و هر ترانه اي خوانده مي شود، بهانه هايي 

باشند براي از تهران گفتن.
آزادي  ها پنج دهه 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 همه چيزش 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 بلکه ايرانيان منتقل مي كنند. همين كه از اطراف و اكناف مي آيند 
تا اين دو را ببينند، در ُكنه آن معنايي مســتتر اســت كه ابعــاد ادبي، تاريخي، 

جغرافيايي، نشانه پژوهي، جامعه شناختي 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 مي آيد، اول جايي كه 
مي رود و مي بيند ميدان آزادي است. امروزش را نبينيد كه لب خط شده است، كه 
همين هم نشانه است؛ نشانه اينکه هر آيندي به پايتخت و هر روندي از آن، بايد 

از آن بگذرد تا اثبات كند برج آزادي گذرگاه نيست، به مثابه مبدأ و مقصد است.
ورزشــگاه آزادي هم چنين است. مگر مي شود ورزشــکار و ورزش دوست بود و 
گذر به اين مجموعه ورزشي نکرد. مگر مي شود اهل فوتبال بود و دست كم يك 
شهرآورد را روي سکوهاي آزادي تماشا نکرد. ورزش ايران اگر مخير باشد كه يك 

نماد براي خود برگزيند حتما آن ورزشگاه آزادي است.
هردوي اينها، برج آزادي و ورزشگاه آزادي، قدم به قدم شان خاطره است؛ خاطره 
چند نسل مردم تهران. و همين خاطره سازبودن، ماندگارشان كرده، تا يادگاري 

باشند براي نسل آينده.

نيم قرن پس از »آزادي«ها

درصد
طبق اعالم سخنگوی وزارت 

آموزش و پرورش حدود ۶۰درصد 
دانش آموزان 1۲ تا 18ساله 

واكسینه شده اند. بازگشایی 
مدارس به صورت تدریجی و از 
مناطق روستایی و كم جمعیت 
آغاز شده و انتظار می رود از 
نیمه دوم آبان ماه 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.

60

درصد
براساس آخرین اطالعیه 

وزارت آموزش وپرورش درباره 
بازگشایی مدارس، تا روز 

۲۰مهر ماه، با ایجاد ۴۲۷ پایگاه 
تجمیعی واكسیناسیون ویژه 
فرهنگیان در سراسر كشور، 
8۵ درصد معلمان واكسینه 

شده اند.

85

میلیون
واكسیناسیون مربیان 

مهدكودك ها، استادان، كاركنان 
و دانشجو معلمان دانشگاه های 

فرهنگیان و دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی و تمام كاركنان 

مرتبط با آموزش و پرورش و 
دانش آموزان انجام و بر این 

اساس قریب به ۲میلیون و ۵۰۰ 
هزار دوز واكس كرونا در سراسر 
كشور برای افراد مرتبط با امر 

آموزش تزریق شده است.

2.5

سامان رضايي 
در چند ســال گذشته بســياري از 
هزينه هاي غيرضروري مانند ارسال 
دسته گل هاي ميليوني و هزينه هاي 
ديگر بــدل به هزينه بــراي كار هاي 
خير مي شــود و مســتمندان از اين 
كمك هاي مردمي بهره مند مي شوند 
يا دست كم هزينه اضافي خرج چنين 

رفتار هايي نمي شود. 
در هميــن راســتا اســتاندار جديد 
تهران طي اعمال نخســتين دستور 
مديريتــي اش خواســتار خودداري 
دستگاه هاي دولتي و اشخاص حقيقي 
و حقوقي از چاپ بنر و ارسال گل به 

مناسبت اين انتصاب شد. 
بــه  گــزارش ايســنا، مديــركل 
روابط عمومــي و امــور بين الملــل 
اســتانداري ضمن تقدير و تشکر 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 مي شود.
چنانچه رسانه ها با تفکيك رفتار هاي 
مديران تصميم هاي مثبت آنها را به 
سرعت مخابره كنند فرهنگ دوري 
از تشــريفات يا تصميم هاي صحيح 
مديريتي ترويج خواهد شــد. اين در 
حالي اســت كه در فضاي رسانه اي 
ما بيشتر شــاهد رفتار هاي جناحي 
هستيم. براي نمونه چنانچه مديري 
كه در جناح رقيــب در حال فعاليت 
است تصميمي درست بگيرد اين خبر 
در رسانه هاي جناح مقابل همچنان 

جايي ندارد.

گل نفرستيد 
بنر چاپ نكنيد!

فقط  كمي روشن
 گفت: راه كه مي روم، گاه و بي گاه هراس 
مي كوبد به شانه ام و پشت هم مي پرسد، 

فکر مي كني چند نفر از اين بي ماسك ها ناقل هستند؟
گفت: مي ترســم از روزي كه صدايــم برود باال و يك وقت وســط 

شلوغي هاي پياده رو بلند فرياد بزنم، چه مي دانم؟
نفهميدم بيشتر از تنهايي خسته اســت يا ترس از هجوم دوباره اين 
ويروس لعنتي بزرگ و بزرگ تر مي شــود.  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 مي كند. نکند مبتال شده باشــيم، نکند كسي را مبتال 
كنيم. نکند... همه اين نکندها توي سرمان مي چرخد تا چند روز،تا 
منفي شدن نتيجه آزمايش يا خاطرجمع شدن خودمان از اينکه فقط 

همان دوتا سرفه بود.
اين روزها كســي نيست كه خســته نباشــد از بايدها و نبايدها، از 
ماســك زدن ها، در آغوش نگرفتن ها و دست ندادن ها.  ماه ها گذشت 
اما هنوز وقتي به دوست و آشنايى مي رسيم، دست هاي مان در هواي 
لمس دستان يکي را كه دوستش داريم در سرگرداني عجيب و غريبي، 
حيران مي ماند.  ماه ها گذشته است و حاال مرور خاطرات و تماشاي 
تصاوير دورهمي ها، عروسي ها و سفرها، ابِر افسوس مي شود در آسمان 

دل مان و مي بارد. انگار هزار سال از آن روزها گذشته است.
گفت: كاش مي شــد يك روز صبح اين خبر همه جا بپيچد كه تمام 

شد...
وقتي مي رفت چشــمش مثل هــواي پاييزی خيس بــود. آنکه با 
اندوهش رفــت، مي دانم گرفتار غم نان نيســت و الحمداهلل دخل و 
خرجش با  هم مي خواند. او كه رفت، ســنگيني انــدوه آدم هايي به 
يادم افتاد كه سفره هايشــان از بشقاب هاي حسرت رنگ مي گيرد و 
سرافکنده اهل و عيال هســتند. آدم هايي كه بسيارند و در وانفساي 
هجوم اين بيماري مهلك به هزار و يك درد ديگر نيز بايد بينديشند. 
بيماري كه سراغ شان مي آيد، قيمت مرغ و ميوه و دارو نفس هاشان 
را تنگ تر مي كند.  دور وبري ها نسخه مي پيچند كه آبميوه فراموش 
نشود و دستور پخت فالن سوپ را ارســال مي كنند.  آنها اما كوله بار 
اندوه شان، بسيار ســنگين اســت و غول گراني ها، تازيانه در دست 
نشسته روي دوش شان. آنها جسم و جان شان خسته  و رنجور است و 
در اين رنجوري چشم مي گردانند و گوش مي سپارند كه شايد روزي، 

روزگارشان كمي، فقط كمي روشن شود.

شهر مکتوب
مواد الزم برای غروب ستيزي

ساعت 6 نشده هوا تاريك مي شود و  غم غروب همراهش مي آيد به خانه. شيدا اعتماد
چطور مي شود با اندوه سنگين غروب هاي زودهنگام نيمه دوم سال كنار 

آمد؟ 
  يك: بوي وانيل طعم شكر

دانشمندان زحمت كشــيده اند و بعد از قرن ها چيزي را كه ما خودمان 
مي دانستيم برايمان كشف كرده اند. اينکه بوي وانيل شادي آفرين است 
و خانه اي كه در آن بوي كيك مي پيچد راحت تر مي تواند از غروب جمعه 

جان سالم به در ببرد.
  دو: شستن بالكن، حمام يا حياط با صرفه جويي در مصرف آب البته

حالم كه سنگين باشد مي روم سراغ شستن جاهايي از خانه كه دير به دير 
ســراغش مي روم. غروب پاييز كه هوا هنوز خيلي هم سرد نشده فرصت 
خوبي است كه بالکن را تميز كنم. بطري هاي خالي را چندبار از آب پر و 
خالي مي كنم. آسمان را در حال تاريك شدن تماشا مي كنم. هالل باريك ماه 

را توي آسمان مي بينم و آن سنگيني غروب را از ياد مي برم.
  سه: معجزه زعفران

حوصله كيك پختن و بالکن شســتن نداريد؟ به زعفران پناه ببريد. اول 
زعفران را دم كنيد. يك قاشق زعفران دم كرده دريك ليوان چاي مي تواند 

جرقه اي از شادي به غروب بپاشد.
  چهار: يار مهربان و هنر هفتم

كتاب ها و فيلم ها مي توانند غروب را سنگين تر يا سبك تر و قابل تحمل تر 
كنند. البته حاال كه من دارم اينها را مي نويسم جمعه است و مثل روزهاي 
هفته نيست كه دويدن جاِن كتاب خواندن باقي نگذاشته باشد. فيلم ديدن 
اما در برنامه همه شب هاي شلوغ هم هست؛ چون مي شود 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 همه  چيز خنديد. آن 
وقت ديگر حتي ســنگيني غروبي باقي نمي ماند كه بخواهي به آن فکر 
كني. درست اســت كه كرونا روابط دوستانه را به شــدت محدود كرده و 
معاشرت هاي فضاي بسته را با ريســك هاي خطرناكى مواجه كرده، اما 

كماكان تلفن هست، تماس تصويري هست و به خيابان رفتن هست.
  شش: خريد درماني

از آنجا كه اين روزها اكثر مردم پول ندارند پيشــنهاد نمي كنم خنزر پنزر 
بخريد و حال جيب تان و خودتان را بدتر كنيد. برويد ميوه فروشي. از آن 
ميوه فروشي هاي بزرگ و رنگ به رنگ و پاييز را آنجا ببينيد. نارنجي هم 
كه سلطان رنگ هاي پاييز است و از پرتقال و نارنگي تا كدو حلوايي يکصدا 

فريادش مي زنند.
  هفتم:  شكم سير خوشحال است

اگر هيچ كدام اين راه حل ها جواب نداد، زرشك پلو با مرغ با زعفران و زرشك 
فراوان بپزيد. گمانم وسط سر شلوغي آبکش كردن برنج و دم كردن زعفران 
و آماده كردن زرشك وقتي براي غصه خوردن از تاريکي زودهنگام نماند. 
ما اينجور غروب هاي اين پاييز كماكان كرونايي نارنجي را ســر مي كنيم. 

شما چه مي كنيد؟

مان

مسابقه رده بندی چوگان جام آينده سازان در باشگاه سواركاري شهدا عكس: مرضيه موسوي اول آخر

مريم ساحلي

عدد خبر

دنيا

گرينويچ

جزيره شاتر
بيدار شــدن از خواب، هرچه باشــد، شباهت  گريزناپذيري به تولد دوباره دارد. شما بدون هيچ دنيس لهين
گذشــته اي از خواب برمي خيزيد، بعد با چند خميازه و باز و بســته كردن 
چشم هاي تان، گذشته تان را از نو جمع مي كنيد. تکه هاي پراكنده خاطرات تان 
را بُر مي زنيد و براساس تقدم و تأخر زماني مرتب شان مي كنيد، تا خود را براي 

رودررويي با زمان حال آماده كنيد.

بوك مارك

كمال الملك
هنر مزرعه بالل نيست كه محصولش بهتر شود.  از ستاره هاي آســمان هم يکي مي شود كوكب علي حاتمي

درخشان، الباقي، اي، سوسو مي زند.

ديالوگ

حافظ

باغبان چو من زين جا بگذرم حرامت باد

گر به جای من سروی غير دوست بنشانی

قطع حقوق يك جادوگر
در سال گذشته بود كه حقوق ساالنه 16هزاردالري 
جادوگر شهر كرايســت چرچ نيوزيلند حسابي 
جنجالي شد، حاال قطع حقوق او رسانه اي شده 
و بسياري در شبکه هاي اجتماعي درباره دريافت 
368هزار دالر )طى 2 دهه و  بدون كسر ماليات( 
توســط او تبادل نظر مي كنند. سرانجام شوراي 
شهر كرايست چرچ تصميم گرفته كه حقوق ايان 

براكنبوري را قطع كند. به گزارش ديلي ميل، اين فرد از سال1982 ميالدي به طور رسمي عنوان 
جادوگر اين شهر را داشت. او كه يکي از جاذبه هاي گردشگري شهر كرايست چرچ محسوب مي شد، 
در دوران خشکسالي در نيوزيلند و استراليا رقص باران اجرا مى كرد و در سال2009 در فهرست 

افرادي بود كه در مراسم بزرگداشت تولد ملکه بريتانيا درجه افتخار مي گيرند.

قتل، توسط مدير نايكي
يکي از مديران قديمي شــركت لوازم ورزشي 
نايکي در آمريکا فاش كرد كه 56ســال پيش، 
يك پسر نوجوان را در خيابان هاي شهر فيالدلفيا 
غربي به ضرب گلوله كشــته اســت. به گزارش 
بي بي سي، لري ميلر كه رئيس برند معروف جردن 
است، در مصاحبه اي با نشريه ورزشي اسپورتس 
ايالستريتد به قتل درسال1965 ميالدي اعتراف 
كرد. وي مي گويد:»در 16سالگي عضو يك باند 

خالفکار بودم و بودن در كنار آنان داشت من را از درون از بين مي برد.« قرار است سال آينده كتاب 
خاطرات وي رونمايي شود و آقاي ميلر قبل از آن اقدام به اعالم اين مسئله كرده است. به گفته 
وي، وقتي يکي از دوستانش توســط يکي از اعضاي باند رقيب كشته شد، او يك اسلحه دستي 
38ميلي متري در دست گرفت و با 3 دوست ديگرش، در حالى كه مست بودند، به دنبال انتقام 
گرفتن بودند. او مي گويد: »اين اتفاقي است كه كار را براي من سخت تر مي كند، زيرا بي دليل 

چنين كاري را انجام دادم.« ميلر به دليل اين قتل، محکوم به زندان شد.

ايتاليايي ها كاشف قاره آمريكا بودند
نتايج مطالعات تازه محققان نشان مي دهد كه 
دريانوردان بندر جنوای ايتاليا، 150سال پيش از 
كريستف كلمب از وجود قاره آمريکا آگاه بوده اند. 
پژوهشگران در دانشگاه ميالن ايتاليا مي گويند: 
يك ســند قديمي تازه يافت شــده، متعلق به 
ســال1345 ميالدي به كشف »حيرت آور يك 
گذرگاه استثنايي« اشاره كرده است كه مختصات 
آن با آنچه كه امروزه از آمريکاي شمالي مى دانيم 

مطابقت دارد. به گزارش يورونيوز، دريانوردان جنوا پيش از كريستف كلمب آمريکا را كشف كرده 
و آن را به نام»ماركلند يا ماركاالدا« مي شناختند. اين نام پيش تر در برخي منابع ايسلندي آورده 
شده بود، با اين حال كشف جديد نخستين اشاره به قاره آمريکا در ناحيه مديترانه است. سند تازه  
يافت شده متعلق به »گالوانئوس«، يك راهب صومعه وابسته به كليساي فرقه دومينيکن است كه 
در ميالن زندگي  مي كرد و چندين اثر ادبي عمدتا به زبان التين در مورد موضوعات تاريخي دارد. 
اين اثر تا كنون به انتشار عمومي نرسيده است. محققان مي گويند از آنجا كه جنوا »دروازه«اي 
براي اخبار به شــمار مي آمده ، گالوانئوس شــايعات دريانوردان هم عصرش درباره تجارت در 

سرزمين هاي شمال غربي را شنيده و در كتابش منعکس كرده است.
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لرستان؛ سرزمین آبشارها
 لرستان 140 آبشار دائمی و فصلی دارد که 7 آبشار

 به عنوان میراث طبیعی ثبت ملی شده است
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بسیاری از مردم ایران، استان لرســتان را به آبشارهای زیبایش 
می شناســند؛ اســتانی که به دلیل برخورداری از شــرایط ویژه 
جغرافیایــی، از هــر منطقــه آن چنــد آبشــار جاری اســت. 
این درحالی است که تاکنون 140آبشــار دراین استان شناسایی 

شده که 70آبشار دائمی و 70آبشار فصلی هستند.
از این تعداد، 7آبشار به عنوان »میراث طبیعی« ثبت ملی شده اند، 
اما هنوز آن گونه کــه باید، به مردم ایــران و حتی جهان معرفی 
نشده اند. اگر مسافران و گردشگران داخلی و خارجی این قابلیت ها 
را بشناسند، شاید به جای ایجاد ترافیک در برخی جاده های کشور، 
راه لرستان را در پیش بگیرند و به زیبایی های چشم نوازی برسند. 
این موضوع درحالی است که باید برای رونق گردشگری استان در 
شرایط پساکرونا برنامه ریزی های منسجمی انجام شود تا لرستان 
با بهره گیری از همه قابلیت های موجود، گام های شــتابان تری 

درمسیر رونق اقتصاد گردشگری بردارد.

سومین حوزه پرآب کشور
آبشــارها درحالی به عنوان قابلیت ویژه ای در حوزه گردشــگری 
لرستان مطرح می شــوند که آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد 
لرستان سومین حوزه پرآب کشور است که حدود 12/5میلیارد 

مترمکعب از آب های 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 تبخیر، 40درصــد روان آب و 10درصد نیز در 
منابع زیرزمینی ذخیره می شــود. به عبارت دیگــر، نیمی از این 

530میلیمتر به شکل روان آب و ذخیره وارد دل زمین می شود.

جغرافیای آبشارها
یک کارشناس حوزه میراث فرهنگی لرســتان با بیان اینکه این 
اســتان حدود 5رودخانه بزرگ دارد که جزو حوضه آبریز کرخه 
و کارون محسوب و درنهایت وارد خوزستان می شوند، می گوید: 
حوضه کرخه و کارون 5رودخانه بزرگ به نام های »کشــکان«، 
»ســیمره«، »زال«، »ســزار« و »بختیاری« دارد که در مســیر 
آنها آبشــارهای زیادی شکل گرفته اســت، اما شاخه های فرعی 
که این رودخانه ها را تشــکیل می دهند، بیشــترین آبشارها را 
تشکیل داده اند؛ مانند رودخانه »سرخاب« که شاخه ای فرعی از 

رودخانه های اصلی لرستان به شمار می رود.
»عطا حسن  پور« ادامه می دهد: لرســتان حدود 9هزارکیلومتر 
رودخانــه دارد کــه در کنــار مســاحت ایــن اســتان کــه 
28هزارکیلومترمربع اســت، حجم زیادی از رودخانه ها را شامل 
می شــود. نیمی از این استان نیز کوهستانی اســت و وقتی وارد 
کوهستان می شویم، پســتی و بلندی های زیادی دارد و در واقع 
توپوگرافیک است. بنابراین هرجا که آب به یک پرتگاه می رسد، 
آبشار تشــکیل می شــود. بنابرای ویژگی هایی مانند حجم زیاد 
روان آب ها، وجود رودخانه های بسیار و وضعیت توپوگرافی منطقه، 

سبب تشکیل آبشارهای چشم نوازی می شود.وی می افزاید: در کنار 
اینها لرستان حجم قابل توجهی جنگل دارد که زمینه ساز ایجاد 
طبیعت زیبایی شده است. بنابراین همه این شرایط در این منطقه 
باعث شکل گیری این آبشارها شده و ویژگی های منحصربه فردی 
برای رونق طبیعت گردی در این اســتان فراهم آورده اســت که 

می تواند نقشی محوری در توسعه اقتصادی لرستان ایفا کند.

140 آبشار دائمی و فصلی
حسن  پور با بیان اینکه تاکنون حدود 70آبشار دائمی در لرستان 
شناسایی شده است، اظهار می کند: این استان از حدود70 آبشار 
فصلی هم برخوردار است که دراین میان، 7آبشار بزرگ به عنوان 
»مناطق نمونه گردشگری« محسوب می شوند. نخستین آنها آبشار 
»بیشه« و بعد آبشارهای پلکانی »گریت« در خرم آباد، »آب سفید« 
در الیگودرز، »نوژیان« در خرم آباد، »وارک« در خرم آباد، »افرینه« 

در پلدختر و یکی هم »چکان« در الیگودرز است.
وی ادامه می دهد: آبشــار چکان یک ویژگی منحصربه فرد دارد؛ 
اینکه آب آن در فصل بهار با صدای مهیبی سرازیر می شود؛ یعنی 
صدای آبشار به قدری مهیب است که گویی بمب منفجر شده است.

حسن  پور دراین باره توضیح می دهد: آبخوان این آبشار، یعنی جایی 
که آب در کوه سرچشمه می گیرد، با آبخوان دریاچه گهر مشترک 
است. این آبشــار در زمســتان یخ می بندد و در آغاز فصل بهار و 
هنگامی که زمین گرم می شــود، در یک روز و ساعت نامشخص 
به یکباره ســرازیر می شــود که با صدای مهیب و انفجارگونه ای 

همراه است.

چشم اندازی که دست نخورده باقی می ماند
این کارشــناس میراث فرهنگــی تأکید می کند: برای بیشــتر 
آبشــارهای هفت گانه لرســتان که همگی ثبت ملی شــده اند و 
مناطق گردشگری مهمی به حساب می آیند، به ویژه آبشار بیشه، 
زیرساخت های گردشگری مناســبی تدارک دیده شده است، اما 
برخی آبشارها نیز تعمدا دست نخورده نگه داشته شده اند. یعنی 
هتل، جاده و زیرساخت هایی از این دست در محدوده آنها ایجاد 

نشده است تا همچنان بکر باقی بماند.
حســن  پور تصریح می کند: به عنوان مثال درمحدود آبشار وارک 
در خرم آباد زیرساخت ویژه ای ایجاد نشده است و سعی کرده ایم 
آن را بکر نگه داریم. البته راه دسترســی آن احیا شده اســت، اما 
قصد نداریــم در نزدیکی آن ســازه، مثال سرویس بهداشــتی و 

زیرساخت هایی مانند آن ایجاد کنیم.
وی ادامه می دهد: محدوده این آبشار قرار است دست نخورده باقی 
بماند، چراکه درمیان یک جنگل بسیار انبوه قرارگرفته است و اگر 
آنجا قرار بگیرید، هیچ گاه آسمان را نخواهید دید، چراکه درختان 
دوسوی آبشار و رودی که آبشــار از آن جاری است، آنقدر ارتفاع 
گرفته اند که چیزی شبیه تونل ایجاد شــده و منظره ای رویایی 

خلق کرده است.

ظرفیت های مغفول مانده
این کارشــناس حوزه میراث فرهنگی با بیان اینکه در شهرستان 
خرم آباد با تعداد زیادی از آبشــارها مواجه هســتیم، می گوید: 
بیشترین آبشارها مانند نوژیان، گریت، وارک و بیشه در یک بخش 

کوچک قرار گرفته اند.
حسن  پور می افزاید: آبشــار گریت شامل 5سلسله آبشار است که 
به فاصله 100متر، 200متر و 300متر پشت سرهم قرار گرفته اند 
و هرکدام ویژگی های منحصربه فردی دارند و در نوع خودشــان 
آبشارهای بی نظیری هستند. به جز این آبشارهای بزرگ و اصلی، 

چند آبشار دیگر هم هستند که اخیرا کشف شده اند.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال 2آبشاری که در سال1393 کشف 
شد، بسیار چشم نواز هستند. برای دیدن این 2آبشار که در منطقه 
»تنگه پنــج« قرارگرفته اند، باید حداقل 200متــر از آنها فاصله 
بگیرید. جالب اینجاست که هنوز به جز گروهی از عشایر، کسی در 

آنجا تردد نکرده  و بسیار بکر باقی مانده است. 
حسن  پور می افزاید: آبشــارها را می توان به مثابه برگ برنده ای 
برای رونق گردشــگری اســتان لرستان به حســاب آورد، اما 
هنوز آن گونــه که بایــد از ظرفیت های موجــود دراین حوزه 
استفاده نشده است. اگرچه برخی جاذبه های طبیعی استان باید 
دســت نخورده باقی بماند، اما تقویت زیرساخت ها در محدوده 
آبشارهای ثبت ملی شده استان، رونق هرچه بیشتر گردشگری 

را به همراه دارد.
وی اضافه می کند: متأســفانه هنوز درباره برخــی قابلیت های 
گردشگری لرستان اطالع رسانی مناســبی نیز انجام نشده است. 
اینکه می گوییم لرستان سرزمین آبشارهاست، نباید صرفا درحد 
یک لقب باقی بمانــد، بلکه باید با انجــام برنامه ریزی های الزم و 
تقویت زیرساخت ها، از این ظرفیت ها در راستای رونق روزافزون 

اقتصاد گردشگری لرستان و حتی کشور بهره بگیریم
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 برنج،  فارس را 
می خشکاند

مبارزه بی امان با سوءتغذیه 
کودکان در بوشهر
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فارس مانند سایر استان های کشور، در سال آبی 
گذشته خشکســالی شــدیدی را تجربه کرد و 
براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، به 
ســال خشــک دیگری پا گذاشــته اســت. کاهش بیش از 
۵۰درصدی بارندگی ها دراین استان از یک سو و برداشت های 
بی رویه از منابع آبی زیر زمینی برای کشــاورزی به ویژه برای 
برنج کاری، نه فقط فارس را درمیان ۱۰ استان نخست دارای 
تنش شــدید آبی در کشــور قرار داده، بلکه رتبه نخســت 
فرونشســت زمین، حاصل از خالی شــدن ســفره های آب 

زیرزمینی را نیز به این استان اختصاص داده است.
درچنین شرایطی و با وجود ممنوعیت کشت برنج دراین استان 
ازسال۱397 تاکنون، الگوی کشت به ویژه در شهرستان های 
مرودشت، سپیدان، ممسنی و رستم، فیروزآباد و جهرم تغییر 
نکرده است.براساس اعالم شرکت آب منطقه ای فارس، حدود 
۸۰درصد از کشت برنج این اســتان از منابع آب زیر زمینی 
تغذیه می کند و همین موضوع فارس را از استان هایی مانند 
خوزستان، مازندران، گلستان و گیالن که با آب های سطحی 

کشت برنج را انجام می دهند، متمایز کرده است.
این درحالی است که لغو آئین نامه محدودیت کشت برنج در 
کشور به جز در استان های گیالن و مازندران، ازسوی مجلس 
شورای اسالمی، راه را برای کشت دوباره برنج در استان هایی 
مانند فارس باز کرده اســت. لغو این آئین نامه اگرچه هنوز در 
صحن علنی مجلس به تصویب نرســیده، اما به نظر می رسد 
به اجرا درآمده اســت و گویی حمایت نمایندگان استان های 

مشمول را نیز به همراه دارد.

برداشت آب از عمق ۳۰۰متری 
مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره 
آئین نامه جدید و تشــکیل جلسه شــورای آب استان برای 
تعیین تکلیف کشت برنج می گوید: آئین نامه  جدیدی مبنی 
بر لغو محدودیت کشت برنج اواخر اسفندماه سال گذشته در 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی مصوب شد 
که براساس آن، برخی از استان ها بنا به تشخیص شورای آب 

استان، می توانند محدودیت کشت این محصول را لغو کنند.
»احمد دهقان« ادامه می دهد: برنــج به عنوان یک محصول 
پرمصرف شناخته می شود که نسبت به سایر زراعت ها ازجمله 

گندم و جو، 3 تا 4برابر مصرف آب بیشــتری دارد و با توجه 
به خشکسالی حاکم بر اســتان، درحال حاضر منطقی نیست 
که درفارس کشــت شود. اگر قرار باشــد از آب های سطحی 
برای کاشــت برنج استفاده شود می توان کشــت دوباره این 
محصول را پذیرفت، اما کشت برنج در استان فارس با استفاده 
از آب های عمقی و زیر زمینی انجام می شــود.وی می افزاید: 
تفاوت کشت برنج در فارس نسبت به استان های دیگر دراین 
است که بخش قابل توجه کشت برنج در استان از آب های زیر 
زمینی تغذیه می کند و برداشت آب برای کشت این محصول 
از عمق ۲۰۰متری تا ۲۵۰متری و گاهی 3۰۰متری از عمق 
زمین انجام می  شود و فقط در بخش های کمی از استان، مانند 
شهرهای رستم و ممسنی که بارندگی بیشتری دارند، دراین 

زمینه از آب های سطحی استفاده می کنند.

خطر در کمین کشت گندم و جو
دهقان عنوان می کند: در منطقه کامفیروز بخش قابل توجهی 
از زراعت های گندم و جو به  دلیل کمبود آب و بارش، درحال از 
بین رفتن است. هرگونه اختصاص آب به کشت برنج از ناحیه 
سد های »مالصدرا« و »درودزن«، نوعی بی تدبیری به حساب 
می آید و تحت هیچ شــرایطی، منطقی و فنی نیست. کشت 
برنج استان در نوبت دوم انجام می شود؛ یعنی کشاورزان ابتدا 
گندم و جو را کشت کرده و پس از آن، برای کشت برنج اقدام 

می کنند.
 مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره 
میزان برداشت این محصول نیز می گوید: میزان برداشت برنج 
در فارس، در ارقام پرمحصول، یعنی ارقام اصالح شده، بدون 
درنظر گرفتن شلتوک، ۵تن 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 
می گوید: در سال گذشته هیچ استانی اجازه کشت برنج نداشت 
و مجلس شورای اســالمی براســاس قانونی که تصویب کرد، 
اختیار کشت یا ممنوعیت آن را به کارگروه سازگاری با کم آبی 
سپرد و در استان فارس براساس تصمیم کارگروه کشت برنج 

در استان ممنوع اعالم شد.
»حمیدرضا ظهرابی« ادامــه می دهد: اگرچــه در کارگروه 
سازگاری با کم آبی تصویب شد که کشت برنج در استان فارس 
انجام نشود، اما در طول چند سال گذشته افزایش کشت برنج 

در باالدســت حوزه آبخیز »طشــک« و »بختگان« را شاهد 
بوده ایم. این موضوع تأمین منابع آب را برای پایین دســت با 

مشکل مواجه کرد.
وی با بیان اینکه هدف از ساخت سد مالصدرا کنترل سیالب 
بود، نه تأمین آب کشاورزی عنوان می کند: اما درحال حاضر 
از آب سد برای کشاورزی استفاده می شود و توسعه کشاورزی 
در باالدست حوزه سد مالصدرا، یکی از آسیب هایی است که 
زندگی مردم را در پایین دســت تحت تاثیر قرار داده است و 

کشاورزی آنان درحال ازبین رفتن است.
ظهرابی اظهار می کند: ازنظر تاریخی، کشــاورزان از گذشته 
حقابه داشــتند و با این وضعیت، معیشــت خود را از دست 
می دهند. متأسفانه ساخت سد، منجر به کشت زیاد و بی سابقه 
برنج دراین منطقه شده است. در طول سال های۱39۸، ۱399 
و امسال به صورت مداوم شاهد افزایش کشت برنج در باالدست 
بوده ایم. این درحالی است که براســاس قوانین نباید کشت 
برنجی داشته باشیم و در کارگروه سازگاری با کم آبی استان 
نیز موضوع نداشتن کشت برنج در فارس به تصویب رسید، اما 

برخالف آن عمل شد.

۳۱هزارهکتار کشت برنج 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان فارس همچنین 
می گوید: حدود 3۱هزارهکتار از اراضی اســتان به کشــت 
برنج اختصاص داده شده است و این شرایط درحالی است که 
4۰درصد از حجم آب موجود در فارس کم، اما سطح زیرکشت 
برنج زیاد شده اســت. تأکید و حمایت از توسعه کشاورزی تا 
جایی است که شیب دشــت ها به جای اینکه به سمت تاالب 

باشد، از تاالب به سمت دشت است.
ظهرابی می افزاید: معنای این پدیده این است که سفره آب های 
زیرزمینی باقی مانده درحال شور شــدن هستند. ازسویی با 
وضعیت کنونی شوری آب نی ریز، بختگان، طشک، خرامه و... 

کشاورزی این مناطق تا ۱۰سال آینده از بین می رود.
وی با بیان اینکه اگر درمسیر توسعه پایدار حرکت نکنیم، آینده 
خوبی برای نسل های بعدی متصور نخواهد بود، ادامه می دهد: 
مشکالت موجود در زمینه الگوی کشت مناسب، به دلیل نبود 
قوانین بازدارنده است که کشاورز را نسبت به رعایت قوانین 

الگوی کشت ملزم کند.
ظهرابی اضافه می کند: متأســفانه برخی اوقات شاهدیم که 
مصوبات موجود در زمینه کشت نشــدن برنج، بیشتر درحد 
توصیه باقی می ماند و کم تر شــکل اجرایی به خود می گیرد. 

دراین میان سود مناسبی که نصیب کشاورز می شود نیز عامل 
اصلی در زمینه کشت برنج است.

وسوسه سودآوری برنج 
همه اینها درحالی است که مزیت های اقتصادی و سودآوری 
کشت برنج موضوعی اســت که کشــاورزان نیز برآن تأیید 
می کننــد. »عبدالعلی گیاهــی« یکی از برنــج کاران فعال 
درشهرستان جهرم دراین زمینه می گوید: برنج محصولی است 
که هدر رفت ندارد. به جز هزینــه کارگر، که جزو هزینه های 
باالی کشت برنج محسوب می شود، این محصول سودآوری 
مناسبی به همراه دارد، به ویژه در مناطقی که برنج کاران هزینه 

آب هم پرداخت نمی کنند.
وی ادامه می دهد: حتی در بدترین شرایط اقتصادی، کشاورز 
می تواند برنجش را بدون هــدر رفت طوالنی مدت، نگهداری 
کند. این محصول مانند گوجه فرنگی، ســیب زمینی یا باقال 
نیست که درخطر فاسد شدن باشد. ازسوی دیگر مانند گندم 

دردسرهای تحویل و فروش هم ندارد.
گیاهی می افزاید: اگرهم بازار کساد باشد، می توانید برنج را دم 
در منزل تان بفروشید. نمی گویم کشت برنج ضرر و زیان ندارد؛ 
کافی است آب و هوا سرناسازگاری داشته باشد، آن وقت است 
که یک باران بی موقع همه برنج ها را ازبین می برد، اما معموال 
برنج محصولی با سود متعارف و ریسک پذیری اندک است که 

هم خودش و هم شلتوکش به سادگی به فروش می رسد.
*** 

اســتفاده برنج کاران فارس از منابع آب زیرزمینی و سدهای 
استان در شرایطی ادامه می یابد که استان فارس درسال جاری 
ازنظر میزان بارندگی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
بیش از ۵۰درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ساله، حدود 

۶۰درصد کاهش را تجربه کرده است.
عالوه بر جیره بندی آب در بهار و تابستان امسال در بسیاری 
از شهرهای فارس و حتی در مرکز استان، به حدود ۵۰۰روستا 
از طریق تانکر آب رســانی می شود که بیشــترین روستاها 
متعلق به شهرستان های شــیراز، جهرم، داراب، الر، المرد، 
مرودشت و نی ریز است. روستای »کناره« مرودشت به عنوان 
پرجمعیت ترین روستای استان نیز مشــکل آب دارد. یعنی 
بی آبی ابتدا گریبان بخش هایی را گرفته است که برنج کاری 
دارند. ازســوی دیگر پدیده ریزگردها در پی بیابان زایی های 
ناشی از کم آبی و فرونشست گسترده زمین، سال هاست این 

استان را با مخاطره روبه رو کرده است.

نرخ بیکاری درالبرز برای نخستین بار بعد از استان شدن، در تابستان سال جاری تک رقمی شد و از14/7درصد در سال1397، به 9/1درصد رسید 

به اذعان مســئوالن و کارشناسان اقتصادی 
البرز، یکی از آسیب های مهاجرت بی رویه به 
این استان در ســال های اخیر، افزایش نرخ 
بیکاری در استان بوده است، به طوری که البرز سال هاست 
به عنوان اســتانی با نرخ بیکاری باال شــناخته می شود و 
اشتغال زایی از دغدغه های اصلی مسئوالن استان به حساب 
می آید؛ موضوعی که به نظر می رسد اقدام های انجام شده 
در سال های اخیر تاحدودی موثر افتاده و نرخ بیکاری در 

البرز درمسیر کاهش قرار گرفته است. 
برنامه ریزی های انجام شده درسال های اخیر که با توسعه 
مراکز صنعتی البرز همراه بود، سبب شده است نرخ بیکاری 
در اســتان با همراهی بخش های مختلف کاهش یابد و به 

کم تر از میانگین کشوری برسد.
اطالعات منتشر شــده ازســوی مرکز آمار ایران درباره 
تحوالت بازارکار ایران در تابســتان سال جاری، از کاهش 
نرخ بیکاری دراین فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در 
البرز حکایت دارد. این درحالی است که همه گیری ویروس 
کرونا به اقتصاد استان در بخش های مختلف، آسیب های 
قابل توجهی وارد کرد و سبب شــد کارگران زیادی بیکار 
شوند، اما به نظر می رســد این موضوع نتوانسته به عنوان 
مانعی در روند کاهشــی نرخ بیکاری دراین استان مطرح 

شود.

آمارها سخن می گویند
رئیس ســازمان برنامه و بودجه البرز با اشــاره به آخرین 
وضعیت نرخ بیکاری دراین استان، به  خبرنگارهمشهری 
می گوید: بررســي نرخ بیکاري جمعیت باالی ۱۵ســال 
البرز در تابستان سال جاری، نشان مي دهد 9/۱درصد از 

جمعیت فعال استان بیکار بوده اند.
»زهــرا عربشــاهی« می افزاید: همچنین بررســي روند 
تغییرات نرخ بیکاري دراین بازه زمانی نشان می دهد این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 3/3درصد 
کاهش داشته است. همه اینها درحالی است که در ۱۰سال 
اخیر براي نخستین بار، نرخ بیکاري البرز از متوسط نرخ 

کشوري پایین تر بوده است.
وی اظهار می کند: بررسي نرخ مشــارکت اقتصادي )به 
معنی نسبت جمعیت فعال)شــاغل و بیکار( به جمعیت 
در سن کار( در تابستان سال جاری هم نشان مي دهد که 
39/7درصد از جمعیت در سن کار، ازنظر اقتصادي فعال 

بوده اند، یعني در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.
عربشــاهی ادامه می دهد: بررســي رونــد تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادي دراســتان نشان مي دهد این شاخص 
نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲/۱درصد کاهش 
داشته است که این تغییر نشــان دهنده کاهش مشارکت 
افراد باالي ۱۵سال در فعالیت هاي اقتصادي در تابستان 

سال جاری است.
وی اضافه می کند:همچنین  بررســي نســبت اشتغال 
جمعیت ۱۵ســال به باال  در همین فصل نشان مي دهد 

3۶درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده اند.

تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتاندار البرز نیز 
با اشــاره به تک رقمی شــدن نرخ بیکاری دراســتان به 
خبرنگارهمشهری می گوید: براساس آمارهای منتشر شده 
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری دراستان البرز در سال۱397، 
۱4/7درصد بوده، اما این آمار در تابســتان ســال جاری، 
برای نخستین بار بعد از استان شدن البرز، 
تک رقمی شــد و با کاهش ۵/۶درصدی، به 

9/۱درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ بیکاری 
کشور یک دهم درصد بیشتر است.

»جهانگیــر شــاهمرادی« می افزایــد: با وجــود اینکه 
درسال جاری با شرایط ســختی ازجمله در زمینه بحران 
قطع برق، همه گیری ویروس کرونا، تحریم های ظالمانه و 
مشکالت دیگر روبه رو بودیم، اما بررسی همه شاخص ها از 
رونق تولید در استان البرز حکایت می کند. این موضوع را از 
بررسی وضعیت واحدهای صنعتی البرز که عمدتا از کمبود 

نیروی کار گالیه دارند، می توان فهمید.
وی ادامه می دهد: توسعه شــهرک های صنعتی در البرز 
شــرایط خوبی را برای رونق اشــتغال در استان به وجود 

آورده است و می توان به این روند خوشبین بود.

همراهی بانک ها
شــاهمرادی تصریح می کنــد: افزایــش ۲۰هزارنفری 
بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی و کاهش مستمری 
بگیران بیمه بیکاری نیز نشــان دهنده این واقعیت است 
که اقدام های انجام شــده در بخش تولید و اشتغال البرز، 
موفقیت آمیز بوده و زمینه ساز به دست آمدن نتایج خوبی 

در حوره اشتغال زایی شده است.
وی می افزایــد: اینها درحالی اســت که اســتان البرز در 
بخش صادرات نیز موفق عمل کرده اســت، به طوری که 
درنیمه نخست سال جاری صادرات اســتان ۱۱۸درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است 

و این روند همچنان ادامه دارد.
شاهمرادی با اشاره به همراهی بانک ها در ارائه تسهیالت 
به طرح های صنعتی اســتان اظهار می کند: اگرچه برخی 
بانک ها در این زمینه همراهی الزم را ندارند، اما بیشــتر 
بانک ها با مسئوالن و دســت اندرکاران اقتصادی استان 
همکاری کرده اند و دراین موفقیت ســهیم هستند؛ حتی 
برخی مدیران بانک های اســتان بر طرح هایی که به آنها 

تسهیالت داده اند، نظارت مستقیم دارند.

ارائه تسهیالت به طرح های توجیه پذیر
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار البرز همچنین 
با بیان اینکه ضریب »ســوخت پول« در استان البرز نیز 
پایین تر از میانگین آمار کشوری است، می گوید: در 3سال 
اخیر همه تالش خود را براین موضوع متمرکز کرده بودیم 
که اعتبارات و تسهیالت صرف طرح های توجیه پذیر شود و 
از اجرای طرح هایی که توجیه اقتصادی نداشتند، حمایت 

نکردیم.
شاهمرادی می افزاید: برای ارائه تســهیالت به متقاضی 
اعالم شده که حتما باید نشان دهد توانمند است و طرحش 
باید 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. از مسئوالن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز خواسته ایم 
طرح های با 7۰درصد پیشرفت را به بانک ها معرفی کنند 
تا بانک ها نیز بتوانند انتخــاب کنند که قصد دارند در چه 

بخشی سرمایه گذاری کنند.
وی ادامه می دهد: اعتبارات درنظر گرفته شده برای استان 
به میزانی نیست که بتوانیم به همه بخش ها تسهیالت ارائه 
دهیم، اما همین اعتبارات اندک موجود را باید به مســیر 
صحیح هدایت و در بخش های توجیه پذیر سرمایه گذاری 
کنیم. خوشــبختانه طرح های توجیه پذیر بســیاری هم 

دراستان داریم.
شــاهمرادی تصریح می کند: به عنوان مثال در شــهرک 
صنعتی »کوثر« که درحال ساخت وساز است، تا ۲ماه آینده 

حدود ۲هزار میلیاردتومان طرح به بهره برداری می رسد. 
این مســئول با بیان اینکه البرز در شــاخص فالکت هم 
وضعیت خوبــی دارد، اضافه می کند: البرز در شــاخص 
فالکت نسبت به استان های دیگر، وضعیت بهتری دارد و 

جزو استان های سبز در شاخص فالکت به حساب می آید.

کاهش بیکاری در البرز زیر سایه رونق تولید

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

غفلت از سودآوری گیاهان 
دارویی در زنجان

  اســتمرار بهره بــرداری ســنتی از گیاهــان دارویی
 سبب شده دست استان زنجان از ظرفیت های این حوزه 

برای رونق  اشتغال زایی همچنان کوتاه بماند

استان زنجان گنجینه ای غنی از گیاهان دارویی به شمار می رود و 
براساس برخی مطالعات انجام شده، ۲۱۲گونه گیاه دارویی دراین 
استان شناسایی شده است. شناخت ظرفیت کشت و بهره برداری از 
این نوع گیاهان می تواند در رونق اشتغال زایی و حتی توسعه اقتصادی بسیاری 
از شهرستان ها و روستاهای زنجان بسیار موثر باشد، اما در سال های اخیر از این 

ظرفیت بالقوه موجود دراستان غفلت شده است.
به باور کارشناســان، خرید تضمینی محصوالت گیاهان دارویی از کشاورزان، 
ایجاد مراکز تخصصی فراوری و فروش و راه انــدازی غرفه های معرفی و فروش 
گیاهان دارویی در نمایشگاه های مواد غذایی، دارویی و همچنین نمایشگاه های 
میراث فرهنگی ازجملــه راهکارهای تقویت صنعت کشــت و فروش گیاهان 

دارویی است.

شناسایی و معرفی گیاهان دارویی
دراین میان طرح جمع آوری و شناســایی گیاهان دارویی استان زنجان از سال 
۱379 به مدت 4سال در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان 
انجام شد که هدف اصلی آن، جمع آوری و شناسایی همه گیاهان دارویی موجود 

در استان و تدوین مجموعه گیاهان دارویی زنجان بود.
درحالی که 49گونه گیاه دارویی زنجان در گذشته برای مردم شناخته شده بود، 
با اجرای این طرح ۱۶3گونه جدید، شناسایی و معرفی شد. با این وجود، تاکنون 
برنامه ریزی اصولی برای استفاده از گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی زنجان 

انجام نشده  و همه بهره برداری ها تاکنون بیشتر به روش سنتی بوده است.

 حمایت از متقاضیان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان دراین باره می گوید: براساس 
مطالعات انجام شده، ۱۲نوع گیاه دارویی که اسانس خوب و صرفه اقتصادی دارند 
در استان زنجان شناسایی شده است که ازجمله آنها می توان به گل محمدی و 

آویشن اشاره کرد.
»خلیل آقاجانلو« درباره برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه کشت گیاهان 
دارویی در استان اظهار می کند: در زنجان زیرساخت های موردنیاز برای کشت 
گیاهان دارویی وجود دارد و اداره منابع طبیعی به افرادی که متقاضی کشــت 

گیاهان دارویی هستند، تسهیالت مناسبی پرداخت می کند.
وی با بیان اینکــه اداره منابع طبیعی آمادگی الزم بــرای برگزاری کالس های 
آموزشــی کشــت گیاهان دارویی را هم دارد، می افزاید: توسعه کشت گیاهان 
دارویی رونق اشتغال و به تبع آن، توسعه اقتصادی را در استان به دنبال دارد. این 
درحالی است که تاکنون از جنبه ثروت آفرینی گیاهان دارویی غفلت شده است 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 می کند: دراین اســتان، شهرستان های زنجان، ابهر و 

سلطانیه بیشترین متقاضی را برای کشت گیاهان دارویی دارند.

ضرورت تجاری سازی
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز دراین زمینه می گوید: 
دراین استان کشت گل محمدی، رازیانه، زیره سبز و زعفران بیشتر مورد استقبال 

متقاضیان است و تولید کنندگان مشکل بازاریابی ندارند.
»مظفر یوســفی پور« اظهار می کند: هرچند گیاهان دارویی بیشتر به صورت 
سنتی جمع آوری و عرضه می شــوند، اما درحال حاضر 4واحد فراوری گیاهان 
دارویی در استان فعالیت می کنند که کار گالب گیری، تهیه عرقیات و روغن های 

گیاهی را انجام می دهند.
وی عنوان می کند: برای بهره برداری اقتصادی تر از ظرفیت های موجود در زمینه 
کشــت گیاهان دارویی نیاز به جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی محسوس 
است. با جذب شرکت های داروسازی تأثیر رونق کشت گیاهان دارویی بر اقتصاد 

استان را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
یوسفی پور می افزاید: تجاری سازی و استفاده از بســته بندی مدرن، می تواند 
در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی نتایج مناســبی به دنبال داشته باشد، 
اما دراین عرصه نیازمند مشارکت و همکاری مسئوالن و دستگاه های اجرایی 
مربوط هستیم.وی به تأثیر توسعه پرورش گیاهان دارویی در حفظ محیط زیست 
نیز اشاره می کند و می گوید: 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 کم تری به زیست بوم زنجان تحمیل 

می شود و ازسوی دیگر سودآوری و توجیه اقتصادی بیشتری هم دارد.

یک فعالیت سودآور
یکی از فعاالن جمع آوری و فروش گیاهان دارویــی نیز دراین زمینه می گوید: 
صنعت تولید و فراوری گیاهان دارویی در دنیا درحال تبدیل شــدن به یکی از 
سودآورترین فعالیت های تولیدی و اقتصادی در بخش های بهداشتی، درمانی 

و آرایشی است.
»اسماعیل عزتی« می افزاید: شمال غرب کشــور ازجمله مناطق مستعد برای 
پرورش انواع گیاهان دارویی محســوب می شود، به طوری که به عنوان »بهشت 
گیاهان دارویی« مطرح می شــود و براســاس گفته های کارشناسان، بیش از 

۵۰۰نوع گیاه دارویی دراین منطقه شناسایی شده است.
وی اضافه می کند: درحالی که این روزها مردم به عارضه کم و تأثیر زیاد گیاهان 
دارویی پی برده اند، اما نبود آگاهی کافی از نحوه اســتفاده از این گیاهان سبب 
شده است از این ظرفیت به درستی استفاده نشود. ازســوی دیگر الزم است با 
به کارگیری روش های نوین و صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به بســته بندی 

مدرن، سطح تولید وفروش این نوع گیاهان در استان افزایش یابد.
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یک محله رنگی در حاشیه زاهدان
بسیاری از مسافرانی که به شهرهای مختلف سفر می کنند، سراغ نمادهای تاریخی، 
معماری، طبیعی و شهری شــهر مقصد می روند. در سال های اخیر محله های رنگی 
هم یکی از جاذبه هایی اســت که گردشــگران بسیاری را به ســوی خویش جلب و 
ســاعاتی از زمان ســفر را به خود اختصاص می دهد. زاهدان، به عنوان مرکز استان 
سیستان وبلوچستان، سهم کم تری از جذب گردشگران استان را دارد و شمار مسافرانی 
که به چابهار می روند، به هیچ وجه قابل مقایسه با تعداد مسافرانی نیست که به مرکز 
اســتان می روند. با این وجود زاهدان برای خود جاذبه هایی دارد تا ساعاتی از زمان 
گردشگران را به خود اختصاص دهد؛ سیر و سیاحت در »بازار رسولی« و دیدن »مسجد 
مکی« ازجمله جاذبه های گردشگری زاهدان هستند، اما درمیان این جذابیت ها، جاذبه 
دیگری هم در مرکز استان وجود دارد؛ محله قدیمی »باباییان« در شمال شرقی زاهدان 
ازجمله جاذبه های زاهدان است که بیشتر سبب حیرانی گردشگران می شود. وجود 
یک محله رنگی به نوبه خود می تواند بخشی از برنامه های گردشگران باشد، اما وقتی 
بیشتر گردشگران نشانی این منطقه را سراغ می گیرند، شهروندان زاهدانی رفتن به 
این محله را به گردشــگران توصیه نمی کنند. دلیل اصلی این موضوع هم واقع بودن 
محله رنگی باباییان در حاشیه شهر زاهدان است. گفتنی است، زاهدان دومین شهر 
دارای بیشتری میزان حاشیه نشینی در کشور است که ۴۴درصد جمعیت این شهر را 
حاشیه نشین ها تشکیل می دهند. نبود امکانات ازجمله مسائلی است که شهروندان 
زاهدانی آن را به گردشگران متذکر می شوند، 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 محله ای اســت در شمال شــرقی 
شهر زاهدان که روی تپه ای با کوچه های خاکی و شیبدار واقع شده و مردم مهربان و 
مهمان نوازی دارد، اما فاقد امکانات است. در سال های اخیر دیوارهای محله باباییان 
هریک به رنگی درآمده که با وجود محرومیت منطقه، امیــد و زندگی دراین محله 

جاری است.

جلوه رنگ ها در محله »نواب« قزوین
»نواب« ازجمله محله های شــهر قزوین اســت که آبادانی و ساخت وساز درآن از 
سال۱۳۳۵ آغاز شده است. امالک این محله از ابتدا کاربری کشاورزی داشت و به 
باغ ها و آرامستانی که روبه روی مسجد قرار داشت، ختم می شد. خیابانی که امروزه 
از چهارراه »راهنمایی« به »نظام  وفا« می رســد، کوچه باریکه ای بیش نبود؛ اما با 
تخریب منازل، عریض شد. اکنون اما خیابان »سفیر امید« معروف به »رودخانه« 
ابتدای خیابان نواب جنوبی، از محله های رنگی این شهر به حساب می آید؛ خانه هایی 
که در بافت فرسوده شهر بنا شده اند و   عمده مصالح به کار رفته در آنها سنگ، چوب 
و خاک است. این خانه ها که با رنگ های  شاد جلوه گری می کنند، زمینه ساز ارتقای 
روحیه  همه مردم و ساکنان محله شده اند. شهرداری قزوین در سال۱۳97 تصمیم 
گرفت با رنگ آمیزی ۳هزارو۲۰۰مترمربع از دیوارهای حاشیه  رودخانه  نواب، نگاه 
مردم دیار مینودری را به تأثیر رنگ ها در زیباســازی فضای شهری جلب کند تا 
بتواند ضمن مناسب سازی سیمای بصری  نقاط کم برخورداری مانند محله نواب، 
زمینه  بازآرایی نماهای شهری را با استفاده از رنگ در همه جای شهر قزوین فراهم 
کند. دراین میان به نظر می رسد زیباســازی فضای بیرونی ساختمان ها به زیباتر 
شدن زندگی مردم کمک می کند، چراکه شهرهای رنگارنگ زیادی در دنیا هستند 
که ساکنان آنها می دانند چطور یک شهر خســته کننده و سیاه و سفید را با اضافه  
کردن رنگ های زیبا، به شــهری پرجنب وجوش و جذاب تبدیل کنند. با این همه 
کارشناسان معتقدند رنگ آمیزی دیوارها در مناطق کم برخودار درصورتی می تواند 
به افزایش شور و نشاط اجتماعی در چنین نقاطی کمک کند که نیازهای ابتدایی و 
ساده چنین محله هایی ازجمله فضای سبز، پارکینگ و بافت منظم شهری رفع شود 
تا شــادابی رنگ ها با حال درونی این محله ها نیز تطابق داشته باشد. ایده ابتکاری 
رنگ آمیزی شهری می تواند 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 می توان با توسعه این روش و بهره گیری از ابزارهای فرح بخش 
مانند نور، آب نما و رنگ فضای بهتری را در شهر ایجاد کرد، اما اگر به خانه هایی که 
در کشورهای مختلف با این طرح رنگ آمیزی شده اند، دقت کنیم، متوجه می شویم 
که اصوال چنین طرح هایی برای زیباسازی خانه هایی اجرا شده که درمرحله نخست 
ازنظر ظاهری از شاخص های موردنظر برخوردارند و  در گام بعدی، نمای آنها مبتنی 
بر هویت اصیل معماری آن منطقه طراحی شده است، عالوه براین نما و ارتفاع منازل 
نیز باهم هماهنگ و همسان است؛ موضوعی که به نظر می رسد در پروژه رنگی سازی 

قزوین کم تر مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای پویش »هر خانه یک رنگ« در مشهد
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 می کرد. به عنوان مثال، بناهای مذهبی با تزئینات کاشی فیروزه ای رنگ در 
زمینه خاکی شهرهای کویری، با آســمان آبی و درختان سبز  تصویری چشم نواز در 
ذهن و خاطر هر بیننده ای حک می کرد. شهرهای امروزی بیشتر خاکستری هستند. 
پل ها، ساختمان های سیمانی، سنگی و درختانی که از فرط آلودگی هوا سبزی شان 
رنگ باخته و دیگر مجالی برای عرض اندام رنگ در آنها باقی نگذاشــته اســت. در 
سال های اخیر شهرداری مشهد در زمینه رنگ آمیزی شهری در راستای افزایش شور 
و نشاط در شهر و محله ها اقدام های خوبی انجام داده است. یکی از اتفاق های جذابی 
که در نوروز۱۴۰۰ در شهر مشهد رقم خورد، اجرایی شدن طرح »کوچه های رنگی« 
بود. این اتفاق ویژه  زمانی اهمیت بیشــتری پیدا کرد که مشارکت اهالی هر محله را 
به همراه داشــت و به عنوان اولین تجربه، با بازخوردهای مثبتی ازسوی شهروندان 
مواجه شد. این طرح در ۱۲منطقه مشــهد و همچنین منطقه ثامن اجرا شد، پویش 
کوچه های رنگی هرچند یک اقدام و پروژه بزرگ مقیاس محســوب نمی شود، اما در 
روحیه و شور و شوق زندگی شهروندان موثر است. ۳7محله در سطح مناطق ۱۳گانه 
مشهد این پویش مردمی را اجرا کردند. منطقه »گودفخار« مشهد نیز یکی از مناطق 
کم برخوردار شــهر محسوب می شود. 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، به طوری که فضای این منطقه نسبت به گذشته بسیار متحول شده و به یکی از 
مناطق جذاب شهر تبدیل شده است. تغییرات ایجاد شده رضایت نسبی ساکنان را نیز 
به همراه داشته است، در طرح »هر خانه یک رنگ« ابتدا جداره منازل زیرسازی و با 
سیمان سفید همسطح سازی و سپس با رنگ های مختلف به سلیقه ساکنان منازل، 
رنگ آمیزی شــده که این اقدام، زیبایی منحصربه فردی ایجاد کرده و فضای محله 
بیش از پیش رنگ و بوی زندگی شــاداب به خود گرفته است. در گام بعدی از اجرای 
این طرح، انجام اقدام هایی مانند گلدان گذاری بر دیواره  و جداره ها و... این محله را به 
فضای شهری مناسبی تبدیل خواهد کرد. محله گودفخار دارای جمعیت ۶7۲نفری 
است که در ۲۲۰منزل مسکونی و در قالب ۲۰۰خانوار ساکن هستند. همچنین پویش 
مردمی کوچه های رنگی با مشارکت پرشور ساکنان، شورای اجتماعی »محله صابر« 
و شــهرداری منطقه 9 در بافتی ناکارآمد و انتهای معابر »صابر ۴ و ۵« اجرا شد. در 
اجرای این طرح ۲۰۰گلدان دیواری در معابر محله نصب و بیش از ۵هزارمترمربع پله 
و دیوار رنگ آمیزی شد و به این محله نشاط اجتماعی خاصی بخشید. تنها هزینه های 
شهرداری، رنگ هایی است که دراختیار شهروندان قرار می دهد که مبلغ شایان توجهی 
نبوده و در کوچه ها و خیابان های مختلف هم متغیر بوده، همچنین شهروندان در دیگر 
هزینه ها مشارکت دارند. گلدان هایی هم که دراختیار شــهروندان قرار می گیرد، از 
مواد بازیافتی تهیه شده است و همچنین شهرداری شهروندان را تشویق کرد تا برای 

درختان تن پوش های خالقانه تهیه کنند.

کرمانشاه؛ رنگ آمیزی شهری به جای محله های رنگی
درسال های اخیر رنگ آمیزی در محله های مختلفی از شهر کرمانشاه، ازجمله شهرک 
دانش، شهرک جهاد، شهرک پردیس، محله  رسالت، محله باغ ابریشم و محله سجادیه 
انجام شده است، اما این رنگ آمیزی ها بیشــتر در حد رنگ آمیزی دیوارهای بزرگ و 
اصلی است. این درحالی است که در محله های قدیمی تری درمناطق ۳و۴ شهرداری 
کرمانشاه، ازجمله فردوسی، کسری، ســراب قنبر و ... بیشترین رنگ آمیزی ها انجام 
شده اســت که نمود ویژه ای دارد، در محله هایی مانند بازرگانی، وزیری، مدرس و... 
نیز این رنگ آمیزی ها بیشــتر محدود به رنگ کردن  دیوارهــا در معابر اصلی محله 
است. براساس آنچه مسئوالن شهری کرمانشاه می گویند،  درسال های اخیر حدود 
۱۰هزارمترمربع از دیوارهای کرمانشاه نقاشــی و همچنین رنگ آمیزی شده است. 
برهمین اساس هم بود که بزرگ ترین نقاشی دیواری شهر کرمانشاه از فردوسی، شاعر 
بزرگ حماسه سرای ایران، به ارتفاع ۳7متر و متراژ 7۵۰مترمربع درمیدان فردوسی 

منطقه ۴ شهرداری نقاشی شد. در واقع در و مقابل مجسمه این شاعر بزرگ، در 
قدیمی به منظــور ســاماندهی برخی شهر کرمانشاه رنگ آمیزی  محله های 
انجام شده است؛ موضوعی که درصورت دیوارهای قدیمی با منظر نامناســب 
شهر می بخشد.تداوم، جلوه بصری ویــژه ای به این 

تغییر سیمای افسرده محله های فرسوده در اصفهان
اصفهان، شــهری که یک موزه زنده محسوب می شــود ، امروزه با تغییر و تحوالت 
اقتصادی و فرهنگی، رشــد ســریع و روزافزون جمعیت و تکنولوژی مواجه است؛ 
موضوعی که سبب شکل گیری شتاب زده فضاهای شهری درآن شده و با وجود غلبه 
فضاهای تاریخی و سنتی، از این تغییرات بدور نبوده است. تا سال۱۳9۴ ممنوعیت 
نقاشی دیواری )به دلیل حفظ هویت تاریخی شهر( مانع از اجرای نقاشی های دیواری 
و رنگارنگ کردن شهر شــده بود، اما پس از آن، با پیگیری ســازمان زیباسازی این 
ممنوعیت برداشته شد و با اجرای پروژه هایی از رنگ آمیزی و نقاشی دیواری، نمای 
خاکستری رنگ شهر تغییر کرد و شور و نشاطی به دیوارهای بعضا فرسوده مناطق و 
محله های مختلف دمیده شد. براین اساس از سال۱۳9۵ تاکنون، روند رنگ آمیزی 
و نقاشی های دیواری در شــهر ادامه یافته و اکنون نقاشی هایی که بر دیوارهای شهر 
هستند را می توان به ۲دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته نخست، نقاشی هایی که با رنگ 
و ویژگی های محیطی هر مکان اجرا شده اند و دسته دوم، پروژه های دانشجویی که 
در اسفندماه۱۳9۵ ازســوی سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان آغاز شد و طی 
آن، حدود 7هزارو ۵۰۰متر دیوارنگاره با مضمون داستان های ایرانی و مذهبی برای 
نخستین بار در کشور نقاشی شد. این طرح ها و داستان ها از کتاب های مولوی، سعدی، 
عبید زاکانی و ... انتخاب و اجرا شدند. بیشتر این آثار بر روی دیوارهای بالاستفاده و 
حصار زمین های بایر انجام شده و از دیوارهایی که آلودگی تصویری ایجاد کرده بودند، 
استفاده درستی به عمل آمد. نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها در اصفهان سبب می شود 
به صورت ناخودآگاه افسردگی درمیان مردم کم تر شود، زیرا رنگ ها تأثیرات شگرفی 
بر روحیه افراد دارند؛ در واقع رنگ ها معجزه می کنند. مردم محله های مختلف از این 
نقاشی و رنگ آمیزی ها و تغییر فضای بصری استقبال کردند و حتی درآن مشارکت 
داشتند. نقاشی های دیواری شناسنامه رنگی یک شهر محسوب می شود و استفاده از 
رنگ هایی که سرد یا گرم بوده در نشاط شهری تأثیرگذار است. به نظر می رسد استفاده 
از رنگ های گرم، نشاط بیشتری را برای فضای خاکستری برخی محله های فرسوده 

اصفهان به ارمغان بیاورد. 

یک ونیز کوچک در انزلی
خانه های رنگی در ایران و جهان کم نیست و معموال مقاصد گردشگری با هدف جذب 
گردشگر ازسوی مســئوالن و گروه های مردم نهاد رنگ آمیزی می شوند و به صورت 
رنگی درمی آیند و از سراســر جهان، گردشــگران بســیاری را به سوی خود جذب 
می کنند. رشت، به عنوان مرکز استان گیالن، تاکنون محله رنگی نداشته است، اما در 
شهر انزلی درسال های اخیر مغازه های حاشیه رودخانه »شنبه بازار روگا« که محله ای 
قدیمی به حساب می آید و تقریبا به جز افراد بومی و محلی قدیمی، طرفداران زیادی 
نداشت، رنگی شده اند و به مکانی برای تفریح، عکاسی و بازدید تبدیل شده است. همه 
دیوارهای پشت این بازار با رنگ های مختلف نقاشی شده که چهره ای جذاب و فوق 
العاده زیبا به آن بخشیده است. انعکاس رنگ مغازه ها در آب جاری رودخانه، آن را 
به عنوان ونیزی کوچک تبدیل کرده است. مغازه داران این منطقه حاال هر روز با امید 
و شادمانی بیشتری کرکره مغازه های خود را باال می دهند، چراکه حس ناب زندگی 
و رفت و آمد مردم از نقاط مختلف، به این منطقه رنگ دیگری بخشیده است.  تصویر 
ساختمان های رنگی و تأللو رنگ ها در آب، از همان اول دل می برد. تصویری که 
این روزها در شبکه های اجتماعی بارها منتشرشده و خیلی ها را یاد ونیز انداخته، 
بازار روگا در انزلی، یک بازار قدیمی اســت که برای سال ها محل کسب وکار 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 انقالب  اسالمی افراد 
زیادی دراین مکان مغازه ساختند که از ابتدا  قرار بود مغازه هایشان موقت باشد، 
اما با همان شکل ظاهری ماندگار شدند و االن سال هاست که بیش از ۳۰۰خانواده 

از اینجــا نان می خورند و جابه جایی شــان 
خیلی سخت است . براین اساس به دلیل 
شــکل ظاهری این محــدوده که مداوم 

محل گالیه شــهروندان 

بود، شورای شهر دوره پنجم انزلی تصمیم گرفت با ایده رنگ آمیزی، حداقل ظاهر 
این بازار را تغییر دهد. طول این بازار که حاال این گونه رنگارنگ و زیبا شده، بیش از یک 
کیلومتر است و این یعنی پروسه رنگ آمیزی این ساختمان ها یک کار طوالنی بوده 
که بیش از 7ماه به طول انجامیده است. این پروژه با هزینه ای حدود ۲۶۰میلیون تومان 
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 مغازه ها به دلیل رعایت نکردن حریم رودخانه و آلودگی های متعددی که 
برای رودخانه و تاالب به وجود آورده اند،همچنان مورد انتقاد فعاالن زیست محیطی 

قرار دارد و خواستار ساماندهی وضع موجود هستند.

 اتخاذ رویکرد محله محوری سبب شده 
شهرهایی ازجمله مشهد، رشت، قزوین، 

 کرمانشاه، زاهدان و اصفهان، گام های مهمی 
در زمینه رنگ آمیزی شهری بردارند

زیباسازی شهر ازطریق بهسازی سیمای شهری از رویکردهایی بوده که 
در سال های اخیر با قوت بیشتری مورد توجه مدیران شهری در استان های 
مختلف کشور قرار گرفته است؛ موضوعی که رنگ آمیزی شهری یکی از 
رویکردهای آن به حساب می آید و دربرخی از شهرهای کشور نتایج مثبت 
فراوانی در ارتقای روحیه شادابی و نشاط شهروندان به همراه داشته است.
اتخاذ رویکرد محله محوری ازسوی مدیران شهری در سال های اخیر سبب 
شده برخی شهرهای کشور، ازجمله مشــهد، رشت، قزوین، کرمانشاه، 
زاهدان و اصفهان، گام های مهمی در زمینه رنگ آمیزی شــهری بردارند 
که دربرخی شــهرها در قالب »محله های رنگی« متبلور شده اســت. با 
توجه به این موضوع، همشهری در پرونده ویژه ای اقدام های شهروندان 
و مدیریت شهری در6شهر کشور که در زمینه شاداب سازی سیمای شهر 

گام های موثری برداشته اند را بررسی کرده است که در ادامه می خوانید.

»زروم«؛ رنگین کمانی درمیان جنگل های نکا

رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی خانه ها و گل کاری  در گلدان های رنگی، روستای 

»زروم« را به رنگی ترین روستای ایران تبدیل کرده است. این روزها روستاگردی 

یکی از مهم ترین شاخه های گردشگری است و روستای »زروم« هم که یکی از 

روستاهای نکا محسوب می شود که با ابتکار و خالقیت بنیاد مسکن در اجرای 

طرح هادی، توانسته گردشگران زیادی را به خود جلب کند. حضور گردشگران 

درآمد روستاییان را افزایش داده و سبب مهاجرت معکوس از شهر به روستا طی 

سالیان اخیر به ویژه در ۲سال گذشته شده است. این اتفاق های خوب به این دلیل 

بوده که همه الگوها و نمادهای بومی در اجرای طرح هادی حفظ و احیا شده اند. 

موفقیت و تفاوت در اجرای طرح هادی با ســنگفرش  کوچه ها، دیوارچینی، 

رنگ آمیزی دیــواره بیرونی خانه ها و گل کاری  در گلدان هــای رنگی، زروم را 

به یکی از روســتاهای منحصربه فرد مازندران و یکی از زیباترین و رنگی ترین 

روستاهای ایران تبدیل کرده است. قرارگرفتن روستا در دل جنگل های زیبای 

هزارجریب نکا هم بی تاثیر نبوده است. برای رفتن به زروم باید از کمربندی نکا 

وارد هزارجریب شوید. به محض رســیدن به زروم، اولین چیزی که نظرتان را 

جلب می کند، نرده های رنگی ایوان ها و گلدان های رنگارنگ خانه هاســت که 

روی دیوارهای کاهگلی قــرار دارند؛ رنگ های گرم و ســرد در کنارهم جلوه 

ویژه ای دارند. کوچه پس کوچه های زروم سنگفرش شده اند و حفظ بافت سنتی، 
 

به زیبایی روستا افزوده است و بی شک هر گردشگری را به وجد می آورد. 
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  وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی
متاسفانه با وجود پیگیری های متعدد ازسوی شهروندان، همچنان وضعیت سرویس های 
بهداشتی و شرایط نظافت عمومی در پایانه مسافربری شــهر تویسرکان در استان همدان 
آن گونه که باید، مطلوب نیســت و گاهی حتی موارد ضروری برای رعایت بهداشت فردی 
دراین مکان رعایت نمی شود. از مسئوالن مربوط تقاضا داریم هرچه سریع تر به این موضوع 

رسیدگی کنند.
الوندی از تویسرکان در استان همدان

  مشکالت تردد در خیابان تاریک
نبود روشنایی کامل در سراســر خیابان »عاشورا« در شهرســتان آباده استان فارس، سبب 
شده است که رانندگان در شناسایی عابران پیاده دچار مشکل شوند و تصادف های دلخراشی 
دراین مسیر به وقوع بپیوندد. از مسئوالن شهرداری آباده تقاضا داریم هرچه سریع تر برای رفع 

این مشکل اقدام کنند.
رسول زاده از آباده استان فارس

  مطالبه اهالی یک شهرک 
شهرک نیروی انتظامی شهرســتان کنگاور دراستان کرمانشــاه و اهالی آن حدود 20سالی 
می شود با مشکالت متعددی مواجه هستند و مســئوالن مربوط باید برای رفع دغدغه های 
مردم دراین منطقه چاره اندیشی کنند. سال هاست که تعداد قابل توجهی از اهالی این شهرک 
با مشکل عدم صدور جواز ساخت مواجه هســتند و این موضوع مشکالت بسیاری برای آنان 

به وجود آورده است. 
یک شهروند از کنگاور در استان کرمانشاه

صدای همشهری

 يكشنبه 25 مهر  1400 
شماره 8338 

همه گیری ویروس کرونا و گرانی مواد اولیه سبب شد تعداد قابل توجهی از کارگاه های پخت تنور سرد نان برنجی پزهای کرمانشاه
نان برنجی در کرمانشاه توان ادامه فعالیت نداشته باشند

فرحناز چراغی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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تصویری زیبا  از پازن در ذخیره گاه زیست کره کپه داغ خراسان شمالی 
عکس: سید بابک موسوی 

مبارزه بی امان با سوءتغذیه کودکان در بوشهر
علیرضا برازجانی

خبرنگار

براســاس تحقیقــات وزارت بهداشــت، 
سوءتغذیه کودکان در استان هایی مانند 
و  کهگیلویــه   سیستان وبلوچســتان، 
بویراحمد، ایالم، هرمزگان، خوزستان، کرمان، بوشهر و 
خراسان جنوبی دیده می شود. پس از شناسایی 8استان 
دچار ناامنی شدید غذایی، طرحی با اهدافی ویژه برای 
مقابله با این مشــکل با عنوان »باغ« تعریف شد و حاال 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام های انجام شده 
در 2ســال گذشــته یــا 
اقدام های درحــال انجام را 
مورد بررسی قرار داده اند تا 
دریابند وضعیت فعلی این 

استان ها چگونه است.
بوشــهر یکی از استان های 
درگیر با معضل سوء تغذیه 
کودکان و نوزادان اســت. با 
توجه بــه این موضوع بــا »فریده نظــری« مدیرگروه 
»بهبود تغذیه جامعه« در معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی بوشــهر درباره چرایی ایــن موضوع و 
اقدام های بهداشتی و درمانی انجام شده دراین زمینه به 

گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید. 

وضعیت ســوء تغذیه کودکان در بوشهر 
چگونه است؟ 

ســوء تغذیه یکــی از مشــکالت تغذیه ای شــایع در 

کودکان زیر 5سال استان است. از پیامدهای نامطلوب 
ســوءتغذیه در کودکان می توان به اختالل در رشد و 
تکامل مغزی، تضعیف ســامانه ایمنــی بدن و افزایش 
موارد مرگ و میر اشــاره کــرد. افزایــش هزینه های 
درمانی و مراقبت های پزشکی، افت تحصیلی و تحمیل 
هزینه های ســنگین به آموزش و پرورش کشــور هم 
بخشــی دیگر از این پیامدهای منفی اســت. براساس 
بررسی شاخص های تن سنجی و تغذیه ای کودکان زیر 
5سال که در سال1386 انجام شد، شاخص کم وزنی در 
استان4/9درصد بوده است، درحالی که این رقم در کشور 
حدود 8/8درصد بوده اســت. 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 بوده است. 
بررســی وضعیت تن سنجی، براســاس شاخص های 
تغذیه ای و رشــد و تکامل در کودکان زیر 5سال که در 
سال1396 انجام شد نیز مشخص کرد که 3/9درصد از 
کودکان در استان دچار کم وزنی بوده اند، درحالی که این 
شاخص در کشور 4/3درصد اعالم شده است. شاخص 
کوتاه قدی نیز در استان 4/3درصد و در کشور 4/8درصد 
بوده است. درباره شاخص الغری نیز باید گفت آمار سال 
1396 نشان می دهد این شاخص در استان 4/7درصد و 

در کشور 4/3درصد بوده است.
چه تعداد کودک مبتال به عارضه ســوء 

تغذیه در استان شناسایی شده اند؟ 
براســاس آمار پایــان 3ماهه نخســت ســال جاری، 
630کودک دچار سوء تغذیه شــدید در سطح استان 

شناسایی شده اند. 

چه اقدام هایی با هــدف کاهش ناامنی 
غذایی دراستان انجام شده است؟ 

همــه برنامه های بهبــود تغذیه جامعه کــه در معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان درحال اجراست، 
در راستای کاهش شیوع ناامنی غذایی اجرا می شود. به 
عبارت دیگر، برنامه های حمایــت تغذیه ای از کودکان و 
مادران باردار و شــیرده نیازمند و مبتال به سوءتغذیه که 
با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( و خیران حوزه 
سالمت اجرا می شود، از برنامه های تدارک دیده شده برای 
کاهش شــیوع ناامنی غذایی در استان بوشهر محسوب 
می شــود. از دیگر برنامه ها می توان بــه »مکمل یاری« 
باهدف رســیدگی به وضعیت گروه های ســنی مختلف 
که شامل کودکان، مادران باردار، دانش آموزان، جوانان، 
میانساالن و سالمندان هستند، اشاره کرد. برنامه بهبود 
تغذیه سایر گروه های سنی و همچنین ارتقای فرهنگ و 
سواد تغذیه ای در جامعه نیز از اقدام های مدنظر با هدف 

کاهش شیوع ناامنی غذایی در استان بوشهر هستند.
چه دستگاه هایی دراین زمینه همکاری 

داشته اند؟
از دســتگاه های فعال دراین زمینه می توان به معاونت 
امــور اجتماعــی اســتانداری، آموزش و پــرورش و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اشــاره کرد. بنیاد علوی، 
صدا وسیمای مرکز بوشهر، ســازمان جهاد کشاورزی 
استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر اداره ها 

نیز در کاهش سوء تغذیه در استان همکاری داشته اند.
علت سوء تغذیه یا ریشــه این ناامنی 

غذایی را در چه می دانید؟
علل مختلفی برای بروز ناامنی غذایی وجود دارد. یکی 

از آنها عوامل کالن است که شــامل سیاست های بازار، 
مشکالت تولید و موضوع مالکیت زمین و نیز هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی اســت. از دیگر علــل این موضوع 
می توان به عوامل زراعی اشاره کرد که از مرحله تولید خام 
و نگهداری گرفته تا تبدیل، بسته بندی و زنجیره تأمین 
مانند حمل و نقل، توزیع و مصرف را شامل می شود. عوامل 
سالمتی یعنی اختالالت فیزیولوژیک و بیماری ها، آب و 
خوراک سالم هم یکی دیگر از این عوامل است. درنهایت 
می توان به عوامل زیســت محیطی همچــون تغییرات 
جوی، رشــد جمعیت، توســعه اقتصادی، شهرنشینی، 
مهاجرت و تغییرات اکوسیستم اشــاره کرد. همچنین 
می توان 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 
ناآگاهی های تغذیه ای دسته بندی کرد. تجارب کشورهای 
دیگر نشان داده است که بخشــی از موفقیت ها درزمینه 
کاهش ســوء تغذیه، در گرو پرداختن به تأمین سالمت 
کودکان، ارتقای آگاهی های تغذیه ای، تغییر نگرش افراد 
جامعه و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی تغذیه ای است.
نحوه پایش و رصد کودکان سوء تغذیه بر 

چه اساسی انجام می شود؟
9 اقدام اساسی دراین باره صورت می گیرد که ازجمله 
آنها می توان 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 ســالمت روان و رفتار هم 
بخشی دیگر از اقداماتی است که برای هر کودک مبتال 
به سوءتغذیه شدید شناسایی شده، انجام می شود. پس 
از پیگیری، این اطالعات توسط کارشناسان واحد بهبود 
تغذیه جامعه شهرستان های تابعه به صورت ماهانه در 
فرم حاوی مشخصات کودکان سوءتغذیه شدید نوشته 
شده و به معاونت بهداشتی ارسال می شود. این 9اقدام 
اساسی، در فرم فصلی هم پایش می شــود. باید به این 
موضوع هم اشاره کرد که وضعیت کودکان دارای سوء 
تغذیه شــدید در پایش های حضــوری و غیرحضوری 
و نیز ازطریق برگزاری کمیته ســوءتغذیه شــدید در 

شهرستان ها رصد می شود.
از شکل کار اطمینان کامل دارید که همه 

افراد دچار این چالش را شناسایی کرده اید؟
بله، چراکه گردآوری اطالعات به صورت ماهیانه از سطح 
خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سالمت درحال 

انجام است.
طرح »باغ« در استان بوشــهر هم اجرا 

شده است؟ 
طرح بهبود امنیت غــذا و تغذیه، معروف بــه »باغ« در 
راســتای یک طرح کشــوری، دراستان بوشــهر اجرا و 
هماهنگی های بین بخشــی میان اداره ها در 3ماهه دوم 
سال جاری انجام شده است. برای 3ماهه سوم سال جاری 
نیز پس از اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، برگزاری نشســت راهبردی 
با اداره ها و مداخالت الزم شــامل شناسایی خانوارهای 
نیازمند و دچار ناامنی غذایی و مداخله موردی و براساس 

نیاز هر خانوار انجام می شود.

630کودک دچار سوء تغذیه در استان بوشهر شناسایی شده اند

 گرانی و همه گیری ویروس کرونا بر همه مشــاغل و 
صنایع، بــه شــیوه های مختلف تأثیــر منفی برجا 
گذاشته اســت که صنف نان برنجی پزهای اســتان 
کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و از تبعات همه گیری 
ویروس کرونا درامان نمانده اند. این صنف هم به دلیل مشــکالت 
به وجود آمده، مجبور شدند کارگاه های خود را تعطیل کنند و به 

اجبار، به مشاغل دیگری روی بیاورند.
تا پیــش از همه گیــری ویــروس کرونــا حــدود 300کارگاه 
نان برنجی پزی در کرمانشاه فعالیت می کردند، اما طی حدود 2سال 
اخیر و با کاهش خرید و افزایش چند برابری قیمت تهیه مواد اولیه 
پخت نان برنجی، نزدیک به 30 تــا 40درصد از فعاالن این صنف 
دست از کار کشیده اند و چراغ کارگاه های نان برنجی پزی خود را 

خاموش کرده اند.
فشــار گرانی و کاهش میزان تقاضا باعث شده است حتی عده ای 
از قدیمی های ایــن صنف که خود از بانیــان پخت نان برنجی در 
کرمانشــاه بوده اند نیز کارگاه های خود را تعطیل کنند و به دنبال 
حرفه دیگری بروند و به همین دلیل هم تعدادی از افراد شــاغل 
دراین حوزه کاری سنتی، بیکار شده اند.همه اینها درحالی است که 
نان برنجی کرمانشاه، شیرینی اصیل و سنتی مردم این استان است 
و قدمتی بیش 150سال دارد که در جهان نیز شناخته شده است. 
این شیرینی محلی یکی از سوغات های 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 طاق بســتان، طعم خوش و ماندگار نان 

برنجی کرمانشاهی نیز در ذهن ها تداعی می شود.

 قدمت 150ساله
براســاس مطالعاتی که دراین زمینه انجام شــده، نان برنجی در 
گذشته در اســتان کرمانشاه بیشــتر در مناطق گرمسیری مانند 
سرپل ذهاب و قصرشیرین پخته می شده است. 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 

150ســال پیش بازمی گردد. همچنین بهتر است بدانید که نان 
برنجی کرمانشاه در گذشته در ابعاد بزرگ تری تهیه می شده و به 
»کلوچه برنجی« معروف بوده است؛ همانطور که هنوز هم بسیاری 
از بزرگ ترها از این عنوان برای نان برنجی استفاده می کنند. ازسوی 
دیگر با توجه به تردد بسیاری از زوار ابا عبداهلل الحسین)ع( از مرز 
خسروی در قصرشیرین در گذشته، این زائران به دلیل ماندگاری 
طوالنی این شیرینی، از نان برنجی به عنوان سوغات و توشه راه خود 

استفاده می کردند.

 دخل و خرج مان نمي خواند
»احمد ساالری« یکی از نان برنجی پز های کرمانشاه است که به 
گفته خودش این روزها فروش بیشتری نسبت به بقیه داشته است. 
او معتقد اســت که همه گیری ویروس کرونا و گرانی در کنارهم، 
طی 2سال اخیر زمینه ساز کسادی بازار نان برنجی پزها شده است.

وی می گوید: به عنوان یکی از نان برنجی پزهای پرفروش طی یک 
سال اخیر، با وجود داشتن مواد اولیه تهیه پخت نان برنجی، همراه 
با برادرم تنها 10میلیون تومان ســود از پخت و فروش نان برنجی 
داشته ایم که رقم چندانی نیست و عمال دخل و خرج ما با هم جور 

درنمی آید.
ساالری اظهار می کند: سال گذشــته در کارگاه ما 15نفر فعالیت 
داشتند، اما مجبور شــدیم به دلیل کاهش فروش و درآمد پایین، 
تعداد کارگرها را کاهش دهیم. با توجه به این مشکالت، مجبور به 
تعدیل نیرو شدیم و درحال حاضر تنها 5نفر دراین کارگاه مشغول 

به کار هستند.
وی می افزاید: یکی از مشــکالت ما افزایش قیمــت مواد اولیه 
است. به عنوان مثال تا 2ســال قبل قیمت هر کیلوگرم شکر، 
2هزارتومان بود، درحالی که اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر به 
16هزارتومان رسیده است که نشان دهنده افزایش 8برابری 
قیمت اســت. قیمت دیگر مواد اولیه مــورد نیاز صنف ما 
ازجمله تخم مرغ، برنج و...هم بــه همین ترتیب افزایش 
چند برابری پیدا کرده است. قیمت هر جعبه نان برنجی 
تا پیش از این کم تــر از 15هزارتومان بود، درحالی که 
اکنون هرجعبه نــان برنجی حــدود 50هزارتومان 

قیمت دارد.

 گرانی مواد اولیه
این نان برنجی پز کرمانشــاهی ادامه می دهد: مــواد اولیه گران 
روی قیمت فروش نیز تأثیر گذاشــته اســت. برنج هر روز یک 

برای قیمــت دارد کــه ایــن تغییر  قیمــت 
نان برنجی پز به صرفه نیست. 

از طرفی مردم توان خرید 
یک کیلوگرم نان برنجی 
ندارند و ترجیح می دهند 
به جــای هزینــه کردن 
برای نان برنجی، آن پول 

را خرج خرید مرغ و دیگر 
لوازم ضروری زندگی شان 

کنند.

وی تصریح می کند: دیگر مردم نان برنجی را جزو سبد خرید اصلی 
زندگی شان محســوب نمی کنند، چراکه هزینه ها باال رفته است. 
همچنین به دلیل شرایط کرونایی، حاال دیگر در کرمانشاه مسافران 
هم تردد نمی کنند که نان برنجی بخرند و به عنوان سوغات با خود 
ببرند و بازار ما هم گرم شــود. همه این شرایط سبب شده دخل و 
خرج نان برنجی پزها یکی شــود و دیگر این شغل به صرفه نیست. 
ساالری اضافه می کند: برای به صرفه شدن پخت  نان برنجی، باید 
هر جعبه را 70هزارتومان فروخت تا دخل و خرج جور درآید که این 
رقم هم معقول نیست و مردم این محصول را نمی خرند. بسیاری از 
قدیمی ها کارگاه نان برنجی پزی خود را تعطیل کرده اند و به جایش 

گوسفند خریده و به روستا رفته اند.

 کرونا؛ متهم اصلی رکود
نان برنجی پــزی جعفری هــم از قدیمی  های ایــن صنف در 
کرمانشاه است. مدیر این کارگاه که طی یکی دو سال اخیر 
تعطیل شده است، می گوید: حدود 30سال است که دراین 
شغل فعالیت می کنم. از 17سالگی در کارگاه پدرم کار 
کــرده ام و پدربزرگم نیز نان برنجی پز بوده اســت، اما 
به دلیل کاهــش خرید و افزایش سرســام آور قیمت 

د  ا اولیه مجبور به تعطیل کردن کارگاه  مــو
شده ایم.

 رئیس اتحادیه نــان برنجی پــزان کرمانشــاه در گفت وگو با 
خبرنگارهمشــهری با بیان اینکه واحدهای این صنف و ســایر 
شیرینی های سنتی از زمان همه گیری ویروس کرونا با کاهش 
حداقل 50درصدی در فروش مواجه شده اند، می گوید: مشاغل 
مرتبط با گردشگری و سفر از مهم ترین گروه های آسیب دیده از 

همه گیری ویروس کرونا بوده اند.
»مجتبی صفایی« می افزاید: صنف نان برنجی پزان نیز به شدت با 
رکود و کاهش فروش مواجه شده اند، چراکه فروش آنها ارتباط 
مستقیمی با سفرهای مردم دارد؛ وقتی مسافر نباشد، کسی هم 

سوغات نمی خرد که بازار ما خوب باشد. 
وی اظهار می کنــد: 300کارگاه پخت و عرضــه نان برنجی در 
کرمانشاه فعالیت می کنند که از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
تعدادی از این واحدها به دلیل رکود و کاهش فروش، درخواست 

ابطال پروانه داشته اند.
صفایی با بیان اینکه حمایت جدی از این گروه و ســایر مشاغل 
آسیب دیده از کرونا صورت نگرفته است، ادامه می دهد: بسیاری 
از رسته های صنفی به شدت از همه گیری ویروس کرونا آسیب 
دیده اند، اما صنوف مرتبط با ورود مسافر و گردشگر با آسیب های 

بیشتری مواجه شده اند.
 وی اضافه می کند: این نوع شیرینی در گذشته با عنوان »کلوچه 
برنجی« و در ابعادی بزرگ تــر از نان برنجی های امروزی پخته 
می شده اســت. مهم ترین تفاوت نان برنجی کرمانشــاهی 
با نان برنجی ســایر اســتان ها در نحــوه پخت و 
اســتفاده از روغن کرمانشــاهی است که 
 عطر و طعم ویژه ای به این شیرینی

 می بخشد.
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