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برخي زوجها بهخاطرهزينههاي سنگين ،در ميانه راه ،قيد  ادامه درمان ناباروري را ميزنند

سید ابراهیم رئیســی برای دومین بار از قاب تلویزیون با مردم گفتوگو کرد .ا و
دیشب صریح و ســاده از روند کاری قوه مجریه به مردم گزارش داد  .او گفت که
هیچوقت میز مذاکره را ترک نکردیم اما مذاکره باید نتیجهبخش باشد .جدیت
توگوها یعنی لغو تحریمها .التهابات اقتصادی و اقدامات فوری دولت
آمریکا در گف 
سیزدهم برای کنترل تنگناهای معیشــتی مردم در گفتوگوی دوم بهصورت
پررنگتری مطرح شد و در ادامه پای تحرکات اقتصاددانان و دیپلماتهای دولت
برای خنثیسازی و رفع تحریمها نیز به میان آمد  .ادامه در صفحه 2

توصيههاي متخصصان براي
مراقبت  پس از بيماريهاي قلبي

خوراک قلب

چه مواد غذایی 
ای
بر سالمت قلب اثر میگذارند؟
همراه با گفتارهايي از
متخصصان بيماريهاي قلبي
صفحههاي  13تا 16
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سردرگمیسیاست
طالبان در مورد زنان
طالبان گفته است دختران افغان
بهزودي به مدارس باز ميگردند
اما هزاران زن شاغل نميدانند چه
آيندهاي در انتظارشان است

معمايرنگبنديشهرها

دختران افغان ،بعد از وقفهاي طوالني
بهخاطر قدرتگرفتن طالبان ،دوباره
اجــازه خواهنــد يافت بــه مدارس
متوســطه بازگردند .سعيد خوستي،
يكــي از ســخنگويان وزارت داخله
افغانســتان ضمن اعالم اين خبر به
الجزيره گفته اســت كه زمان دقيق
بازگشت دختران به مدارس بهزودي
توسط وزارت آموزش و پرورش اعالم
خواهد شد .صفحه 23را بخوانيد.

چگونه مهرماه سالگذشته با254جانباخته در روز
187شهردروضعيتقرمزبودندوحاالبا 181جانباخته
درروز   فقط9شهر در كشور قرمز هستند؟

رئيس كميته راهبردي مطالعات واكسيناســيون وزارت بهداشــت  د ر گفتو گو با
همشهري ميگويد :تمام افرادي كه واكسن ميزنند ،ايمن نميشوند .اينكه 70درصد
جامعه ايمن شوند ،به معني تزريق واكسن به 70درصد نيست ،بلكه ايمن شدن اين
تعداد است .بنابراين زماني كه كارايي واكســن 80درصد باشد ،اگر 70در صد مردم
واكسن بزنند ،كارايي آن به 56درصد ميرسد .تمام اين اعداد ،مربوط به واريانتهاي
قبلي اســت ،درحاليكه با جهشهاي جديــد ،بايد ميزان واكسيناســيون به 85تا
90درصد برسد .صفحه 12را بخوانيد.

شهر چای

الهیجان برای معرفی به عنوان پایتخت چای ایران به کشورهای دنیا
نیازمند برپایی آیینها و جشنوارههایی در ابعاد داخلی و بینالمللی است

نقشه ساخت و ساز در كشور

اگر مي خواهيد بدانيد ساخت و ساز در كدام استانها
شدت بيشتري گرفته اين گزارش را بخوانيد صفحه4
يادداشت

عليرضا ناجي؛ رئيس مركز تحقيقات  ويروسشناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

 4سناريو پيشروي كرونا
داليل متعددي بــراي طوالنيشــدن پاندمي كرونا
مطرح است و يكي از مهمترين اين داليل را بايد نبود
برنامه مناسب براي مبارزه با بيماري دانست ،چراكه
ناشــناختهها در مورد اين ويروس زياد است و شواهد
موجود با توجه به خصوصيت و تغيير عملكرد ويروس ،نشانههايي از قطع زنجيره
شيوع وجود ندارد .بنابراين ويروس مانند ديگر ويروسهاي تنفسي سالها در كنار
ما خواهد ماند اما نكته مهم اينجاســت كه عملكرد مناسب ميتواند فعاليتهاي
آن را مهار كند.
متخصصان 4سناريو را در ارتباط با كرونا مطرح ميكنند :بروز واريانتهاي مقاوم
در برابر واكسن و درمان ،باالرفتن ســرعت و شدت انتقال بيماري و بيماريزايي
ويروس و احتمال تكاملي كه منجر به تضعيف آن ميشود .در اين ميان اما با توجه
به مشكالت موجود و وضعيتي كه در كشــورهاي مختلف در زمينه شيوع كرونا
وجود دارد ،وقوع 3سناريوي اول ،بسيار محتملتر از ايجاد سناريوي چهارم است.
البته ممكن است در اين بين ،پيشرفتهاي علمي هم رقم بخورد؛ ازجمله كشف
دارويي مانند قرص «مولنوپيراوير» از ســوي شــركت مرك آمريكا كه ميتواند
نويدبخش احتمالي پايان پاندمي باشــد ،هرچند كه همه اينها در آينده نزديك
اتفاق نميافتد و بايد موارد غيردرماني در كنار درمان رعايت شوند.
بهطور كلي ،مقابله با كرونا 2بال مداخالتــي درماني و غيردرماني دارد كه بهنظر
ميرسد در هيچيك از اين دو مداخله تاكنون نتيجه مطلوب حاصل نشده است .در

6
بخش درماني تمركز بر واكسيناسيون است و تنها برخي كشورها روند مناسبي در
تزريق واكسن دارند؛ همانها هم با توجه به شكل پاندمي بيماري و انتقال گسترده
ويروس نميتوانند بهتنهايي به موفقيت برسند .بهطوري كه در كشورهايي مثل
انگليس و آمريكا با وجود واكسيناسيون گسترده بهدليل جهشهاي ويروس در
كشورهاي كمتربرخوردار از واكسن باز هم شاهد افزايش موارد ابتال هستند .اين
امر نشان ميدهد كه تمام كشورهاي دنيا در مقابله با كرونا سوار بر يك كشتياند
و بايد هماهنگ با يكديگر پيش بروند.
از ســوي ديگر در مداخالت غيردرماني ازجمله رعايت فاصله فيزيكي ،پوشــش
ماســك و ديگر موارد پيشــگيري از بيماري هــم عاديانگاري و فــرار مردم از
رعايت پروتكلها رقم خورده اســت .در كشور مشــكالت زيادي براي مقابله با
كرونا وجود دارد .ويروس موجي از بيماري ايجاد كــرده كه همچنان ادامه دارد
و پيكهاي مختلف نشــان ميدهد كه در مديريت پيشگيرانه موفق عمل نشده
است .دامنه 2پيك اخير و شــمار باالي ابتالي روزانه ،حاكي از آن است كه نه در
مداخالت غيردرماني و نه درماني ،نمره خوبي ثبت نشــده اســت .در كنار همه
اينها ،مردم اطالعات درستي از واكسنها ندارند و برخي از آنها به داليلي از تزريق
سربازميزنند .اطالعرســانيهاي غيرعلمي و مبهم هم به اين مشكل دامن زده
است؛ ازجمله خبر واردات احتمالي واكســن فايزر و مدرنا كه عدهاي را از تزريق
ديگر واكسنها تا رســيدن اين برندهاي آمريكايي منصرف كرد .برخي هم ابتال
و مرگ افراد ،بعد از تزريق را بهانــه ميكنند؛ آن هم درحاليكه هيچ زماني اعالم
نشده واكسنها از مرگ و بيماري 100درصد جلوگيري ميكنند.
ي بهدرستي صورت
ايران در انجام واكسيناسيون ،خوب پيش رفته ،اما اطالعرسان 
نگرفته است .عالوه بر اين ما مشكلي در زمينه مداخالت غيردرماني داريم كه موفق
نبوده و البته هم تنها شامل ايران نميشــود .تمام كشورها كموبيش در برابر اين
ويروس عملكرد اشتباهي داشتهاند و با حذف بيموقع محدوديتها ،باعث مقاومت
بيشتر ويروس شدهاند.

عكس :همشهري /مهرداد گرامي

در مسير ثبتجهانی

كاهش ترافيک
و تصادفات شهری
با هوش مصنوعی
نمايشگاه جيتكس دوبي اين روزها
مركز توجه دنياي فناوري است و
يكي از مهمترين موضوعاتي كه
در حوزههاي مختلف مورد توجه
شركتها قرار گرفته ،استفاده
از هوشمصنوعي است
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دیپلماسی
دوگانه عمل و اقدام در سياست خارجي
سخنگوي وزارت خارجه ديروز موضع كشورمان در قبال آخرين و جديدترين
تحوالت سياســت خارجي؛از چندوچون ازسرگيري مذاكرات برجام گرفته
تا گفتوگوهای بغداد و تنشســازيهاي اخير باكو را تشــريح كرد .سعيد
خطيبزاده تأييد كرد كه ايران و اتحاديه اروپا در روزهاي آينده در بروکسل
درباره چرايي بهنتيجهنرسيدن 6دور مذاكره گفتوگو ميكنند و رايزنيها در
اين زمينه خواهد بود .خطيبزاده نيز مانند وزير خارجه گفت كه گفتوگوهاي
پنجشنبه خوب و سازنده بوده و علي باقريكني ،معاون وزير خارجه و مسئول
اين مذاكرات بهزودي نكاتي را در اين زمينه بيان ميكند.
به گزارش ايســنا ،ســخنگوي وزارت خارجه در ادامه نيز گفــت كه ايران
پيششرطي براي مذاكرات وين ندارد :ما هيچ پيششرطي براي گفتوگوها
مطرح نكردهايم و درخصوص آمريكا همانطور كه از فضاي رســانهاي پيامي
دريافت نميكنيم و بهعنوان پيام اصلي درنظر نميگيريم ،از اين طريق نيز
براي كســي پيامي مخابره نميكنيم .او افزود :آنچه آقــاي اميرعبداللهيان
مطرح كردند ،بيان يك منطق اســت و در واقع تأكيد بر اين كردند كه دولت
كنوني آمريكا با وجود برخي از شعارها و اظهارنظرها هيچگونه تغيير عملي در
سياستهايش نسبت به دولت قبلي اين كشور ايجاد نكرده و در عمل اقدامات
كنوني دولت آمريكا با دولت قبلي اين كشــور هيچ تفاوتي ندارد ،لذا براي ما
عمل و اقدام مهم است .محور ديگر نشست خبري سخنگوي وزارت خارجه
مذاكرات تهران و رياض در بغداد بود كه البته خطيبزاده جزئيات چنداني در
اينباره مطرح نكرد و گفت :گفتوگوهاي انجامشده بين ايران و عربستان در
فضاي دوستانه و مثبتي بوده است و در مورد مسائل دوجانبه و منطقه رايزني و
گفتوگو شده است .نكاتي كه بايد مطرح ميشد بين هيأتهاي 2كشور مورد
بحث و رايزني قرار گرفته است.
اين گفتوگوها و تماسها ادامه دارد .خطيــبزاده همچنين گفت كه اين
گفتوگوها محترمانه و جدي است .سخنگوي وزارت خارجه همچنين گفت
كه خبر سفر هيأتي از عربستان سعودي به تهران مورد تأييد نيست .در ادامه
اين نشست خطيبزاده بار ديگر به ادعاهاي مقامات باكو عليه تهران نيز واكنش
نشان داد و گفت :توصيه ما به برادرانمان در كشور آذربايجان اين است كه پيش
از پرداختن به اظهارات رســانهاي اجازه بدهند كه گفتوگوها بين مقامات
2كشور همچنان از كانالهاي ديپلماســي ادامه پيدا كند .آنها از كانالهاي
ديپلماسي پيامهاي خوب ،سازنده و با نگاه برادرانهاي ارسال كردهاند و بايد
اجازه داد كه اين گفتوگوها از همين مسير ادامه پيدا كند.

  ادامه اظهارنظرهاي برجامي اروپاييها

تحوالت و اظهارنظرهاي برجامي ديروز هم ادامه داشــت .نابيال ماســرالي،
سخنگوي كميسيون اروپا در واكنش به شايعاتي مبني بر مذاكره ايران و اتحاديه
اروپا در پنجشنبه پيشرو به خبرگزاري فرانسه خبر داد كه در روز پنجشنبه
ديداري برگزار نخواهد شد .با اين حال ،جوزپ بورل ،مسئول سياست خارجي
اتحاديه اروپا گفت كه امور پرونده ايران روبهبهبودي اســت .در سوي ديگر
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز در توييتي اعالم كرد در جريان سفر
خود به واشنگتن درباره برجام و ساير موضوعات با مقامات آمريكايي رايزني
خواهد كرد .وزارت خارجه فرانســه نيز از آمادگي اين كشور براي بازگشت به
مذاكرات خبر داد و ادعا كرد كه ايران بايد به فعاليتهاي خطرناك خود كه توافق
هستهاي را نقض ميكند ،پايان دهد.
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دستیارکرد اهل سنت برای رئیسجمهور

ماموستا عبدالسالم كريمي ،مشاور رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي شد
نخســتين حكم انتصاب يك
گزارش چهره اهل سنت براي حضور در
دولت از ســوي ســيدابراهيم
رئيسي صادر شد .ديروز رئيسجمهوري در
حكمي ماموستا عبدالسالم كريمي را بهعنوان
مشاور خود در امور اقوام و اقليتهاي ديني و
مذهبي منصوب كرد.
بر اين اساس ،رئيسي 2گام مهم براي پيگيري
امور اقــوام و اقليتها برداشــت؛ اول اينكه
جايگاه «مشــاور رئيسجمهور در امور اقوام
و اقليتهاي ديني و مذهبي» را 3سال پس
از ملغي شدن در دولت سابق احيا و در اتفاق
جدیدی یکی از هموطنان اهل ســنت کرد
را برای این مسئولیت منصوب كرد .جايگاه
مشاور و دستيار ويژه رئيسجمهوري قريب
به 8سال قبل و در پي پيروزي حسن روحاني
در انتخابات سال 92ايجاد شد.
پرداختن به حقوق اقليتهاي مذهبي يكي
از وعدههاي اصلي كارزار انتخاباتي روحاني
بود و بر همين اســاس هم او در نهم مهرماه
سال 92علي يونســي ،وزير اسبق اطالعات
را به اين ســمت منصوب كرد؛ ســمتي كه
در دولتهاي روحاني 5ســال بيشــتر عمر
نكرد .علي يونســي در ســال 97بــا قانون
منــع بهكارگيــري بازنشســتگان از نهاد
رياستجمهوري رفت و رئيسجمهور سابق
نيز ترجيح داد فرد جديــدي را جايگزين او
معرفي نكند .اگرچه ســيدابراهيم رئيســي
در مقايســه با ســاير نامزدهــاي انتخاباتي
خردادماه1400كمتر دربــاره برنامه حضور
اقوام و اقليتها در دولتش صحبت كرده بود
و انتظار چنين انتصابي در جمع احكام صادر
شده از سوي او وجود نداشــت ،اما او به دور
از حاشــيه حكم انتصاب يك اهل سنت در
دولتش را صادر كرد.
رئيســي در بخشــي از متــن حكــم خود
خطاب به عبدالســام كريمي نوشته :اميد
اســت با اتكال به خداوند متعــال و اهتمام
به «عدالتمحــوري»« ،روحيــه انقالبي»،
«مردمداري»« ،پاكدستي و فسادستيزي»،
«قانونمــداري» و «مفــاد عهدنامه مديران

دولت مردمــي» با پيگيري مؤثــر و بهنگام
مســائل مربوط به امور اقوام و اقليتها ،در
ايجاد وحدت ،همدلي و انســجام بين اقوام
گوناگون و مذاهب مختلف و پيشبرد اهداف
دولت در چارچوب قوانين و مقررات كشــور
مجدانه كوشا باشيد».
عبدالسالم كريمي كيست؟

براســاس گــزارش منتشرشــده در پايگاه
اطالعرساني رياستجمهوري ،كريمي متولد
ســال  ،۱۳۴۶فرزند شــهيد ،دانشآموخته
دكتراي زبان و ادبيات عرب و داراي گواهي
افتا و اجتهاد از طرف مركز بزرگ اســامي
غرب كشور در ســال  ۱۳۷۰است .فرماندار
شهرســتان ديواندره بهمدت  ۵سال ،رئيس
دانشگاههاي پيام نور مريوان و سنندج بهمدت
 ۵ســال ،معاون برنامهريزي و نيروي انساني
سازمان آموزش و پرورش استان كردستان
بهمدت  ۵سال ،مديركل سازمان جمعآوري
و فروش اموال تمليكي اســتان كردستان و
مدير مركز تخصصي علوماسالمي امام شافعي
سنندج ازجمله ســوابق اجرايي و مديريتي

اوســت .او در سنندج با اشــاره به انتصابش
بهعنوان مشــاور رئيسجمهور در امور اقوام
و اقليتهاي ديني و مذهبــي ،نگاه دولت به
اقوام و مذاهب را يادآور شده و گفته« :آيتاهلل
رئيســي به بنده اعالم كرده كه ما شــيعه و
سني ،كرد ،ترك و فارس نداريم و همه يكي
هستيم».
قبل از او علي يونســي ،وزير اطالعات دولت
اصالحــات ،در 9مهرماه ســال1392پس
از مدتــي فعاليــت بهعنوان دســتيار ويژه
رئيسجمهور در امور اهل ســنت ،با حكمي
از ســوي حســن روحاني ،بهعنوان دستيار
رئيسجمهور ايران در امور اقوام و اقليتهاي
ديني و مذهبي منصوب شد.
براي نخســتين بار پس از انقــاب بود كه
ساختاري به نام دستياري ويژه رئيسجمهور
در امور اقوام و اقليتهــاي ديني و مذهبي
ايجاد شد تا در ارتباط مستمر با اقشار مختلف
و نخبگان قومي و مذهبي ،سخن و خواستهها
و انتظارات آنها به دولت منعكس شود.
براي نخستينبار در دولت روحاني چهرههاي
اهل تسنن توانســته بودند بهعنوان معاون

وزير ،فرماندار و سفير انتخاب شوند.
روحاني در دولت دومش با تأخير چند هفتهاي
حكم جديدي براي علي يونسي صادر كرد.
او اين بار از عنوان دســتياري براي يونســي
صرفنظر و به سمت مشــاوري او اكتفا كرد.
همين سمت مشاوري علي يونسي نيز پابرجا
نماند .او تا سال1397و پيش از تصويب قانون
منع بهكارگيري بازنشستگان در اين سمت
حضور داشت.
هر چند دولت روحاني در اجــراي برخي از
مطالبات اهل سنت ازجمله بهكارگيري صالح
اديبي بهعنوان ســفير اهل سنت در ويتنام
يا عماد حســيني بهعنوان نخستين معاون
وزير اهل سنت نخســتين دولت ،اقدام کرد،
اما انتصــاب وزير يا معــاون رئيسجمهور و
حتي استاندار اهل ســنت تحقق پيدا نكرد.
حاال با انتصاب ماموســتا عبدالسالم كريمي
بهعنوان مشاور رئيسجمهور در حوزه اقوام
و اقليتهاي مذهبي رئيسي عمال گام مهم و
جدياي در ديده شدن حقوق جوامع قومي و
ديني برداشته است كه تا پيش از اين به تابوي
انتصابات دولتهاي قبل بدل شده بود.

بازگشت خبرساز از سفر نیمه کاره دوبی

احمدينژاد همچنان مشتاق جلب نگاه رسانهها به كارهاي پرحاشيهاش است
8ســال از آخرين روزهايي كه محمود احمدينژاد رســانهها را در
حاشیه تسخير خود داشت ميگذرد؛ 8سال كه رفتهرفته نقش و ياد او در نگاه
رسانههاي رسمي و شبكههاي اجتماعي را كمرنگ كرده است .هرچه
رد پاي او در رسانهها كمتر ميشود تقالي او براي بازگشت به سرتيتر اخبار داخلي
و خارجي بيشتر و پرحاشيهتر ميشود.
الگوي رسانهاي احمدينژاد در جلب نظر رسانهها و بهتبع آن افكار عمومي روندي
كليشهاي است كه طي 16سالي كه از حضورش در راس قوهمجريه ميگذرد بارها
و بارها تكرار شده و آن چيزي نيست جز انتشار اخبار عامهپسند و اغلب شايعهگونه
درباره رويكرد سياســي خود و حلقه ياران نزديكش كه از بعد از پايان عمر دولت
بهار ژست اپوزيسيون داخلي ب ه خود گرفتهاند و بيش از آنكه در مقام پاسخگويي
براي آنچه در فاصله سالهاي84تا 92در حوزه اجرايي كشور انجام دادند برآيند،
مطالبهگر و منتقد اوضاعي شدهاند كه اگر در بروز و ظهور آن نقشآفرين نباشند،
بيتقصير هم نبودهاند .ايجاد يك دوره سكوت خبري و در پي آن جنجالآفريني
و خلق موقعيتهاي شــاذي كه در دل آن جلب نگاهها به اقدامات احمدينژاد و
يارانش حاصل شود ،سياست رسانهاي او براي زنده نگ ه داشتن خود و رويكردش
در ذهن عامه مردم اســت .چنانكه او بر همين منوال روزي خود را غرق در هاله
نور ديد و روزي ديگر دست به قلم شــد و از موضع دلواپسي براي صلح جهاني به
رؤسايجمهور دنيا نامه نوشت و ديگر روز دوستانش را خط قرمزش خواند و ...همه
ي او براي جلب نگاهها بهخود است .چنانكه او در هفته اخير نيز بعد
موقعيتساز 
از يك دوره سكوت خبري با سفر به دوبي براي شركت در نمايشگاه اكسپو حضور
سياسياش را يادآوري كرد.
به گزارش همشــهری ،حضور در نمايشــگاهي كه قرابتي بــا تخصص و تجربه
مديريتياش ندارد و بعيد بهنظر ميرســد در دايره عالقهمنديهايش هم سهم
زيادي داشته باشــد اما او راهي اين نمايشگاه شــد و از همان لحظه حضورش در
فرودگاه زمينه خبرسازي اين اقدام او فراهم شد و در ادامه هم با شايعه بازديدش از
غرفه اسرائيل در اين نمايشگاه يا عكاسي با دختران جوان كه در جرگه هوادارانش
معرفي ميشدند ،به سفرش ادامه داد .او در نهايت با ايجاد موج خبري ناكامياش در
برگزاري يك نشست خبري در دوبي ،به كشور بازگشت .پاياني كه تا گام بعدياش
در عالم سياست مخاطب را درگير جواب اين سؤال نگه خواهد داشت كه مگر قرار
بود احمدينژاد در دوبي از چه موضوعاتي سخن بگويد كه شایعهای منتشر شده که
اين شيخنشين او را ديپورت كرده است؟ حال اينكه صحت اصل ماجرا يعني قصد
برگزاري نشست خبري تا اطالع ثانوي در هاله ابهام باقي خواهد ماند.

رئیسی :مذاکرات را به سفره مردم
گره نمیزنیم
رئیسجمهور در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی
ادامه از
صفحه اول بر اینکه «شاخصهای اقتصادی کالن وضعیت
خوبی ندارند و مردم در معیشت خودشان حس میکنند .بهخصوص در
شهریور ماه باالترین نرخ تورم را در اقالم خوراکی داشتیم .چه برنامهای
دارید؟» گفت :کنترل معیشت مردم اگر نگویم ساعتی ،دغدغه روزانه
بنده است .قیمتها را رصد میکنم .با وزرا صحبت میکنم و در جلسات
شرکت میکنم .در نشســت با صاحبنظران اقتصادی به دنبال این
هستیم که بتوانیم تورم را کنترل کنیم .ما از فشار بر مردم به ویژه اقشار
کمدرآمد خبر داریم .من احساس میکنم کنار سفره اینها هستم .این
مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده است و آثار تورمی آن در
سفره مردم پیدا میشود و آثار تصمیماتی که ما میگیریم حتما در آینده
جلوه خواهد داشت .ما بدون اســتقراض بانک مرکزی در مهرماه نیز
میتوانیــم هزینهها را پرداخــت کنیم .رئیسجمهــور درباره اینکه
چشمانداز رفع تحریمها در آینده چیست گفت :ما کار اقتصاد مقاومتی
را دنبال خواهیم کرد و سفره و نان مردم را به مذاکرات گره نمیزنیم.
ایران میز مذاکرات را ترک نکرده و ما نسبت به مذاکرات نتیجهمحور
جدی هستیم و به وزارت خارجه گفته شده باید برای جمهوری اسالمی
نتیجه داشته باشد .نشان جدیت طرف مقابل نیز لغو تحریمها خواهد
بود .کار دارد از طریق وزارت خارجه دنبال میشود.
رئیسی در پاســخ به این ســوال که آیا ارز 4هزارو200تومانی حذف
میشود؟ گفت :ما تا امروز جلسات مختلفی در ستاد اقتصادی دولت
در این باره داشتیم .با اقتصاددانهای خارج از دولت مشورت شده است.
این پول دست چند دالل رفته است و همه واقفند .این را باید بهنحوی
اصالح کنیم که به جیب مردم برود و در سفره آنها ظاهر شود .ما این کار
را با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد ،مردم را بیاطالع نخواهیم گذاشت
و به اقتصاد شوک وارد نمیکنیم .او درباره زمان آغاز پروژههای مسکن
4میلیونی نیز توضیح داد :جلسات شورایعالی مسکن برگزار شده است.
مقدمات توسط وزارت راه و شهرسازي و بنیاد مسکن و استانداران فراهم
شده است تا زمینهای مورد نیاز شناسایی شود .البته این هم وعدهای
بوده است که بنده در انتخابات عرض کردم و در قانون نیز روی آن تصریح
شده است .برخی تردید میکنند .ما میگوییم باید بشود چون نیاز کشور
است .بیش از یک میلیون مسکن در هر سال نیاز است .در قانون آمده
و ما هم خودمان را موظف میدانیم .رئیسجمهور همچنین در پاسخ
به این سوال که «این ابهام در سفرهای استانی وجود دارد که چقدر آثار
واقعی در پیشبرد برنامههای استانها دارد؟» گفت :ما 6روز کار در سطح
ملی انجام میدهیم و یک روز نیز در سطح استان کار میکنیم .ما فقط در
تهران مسئولیت نداریم .کاری که در میدان انجام میشود حتما پشت
میز انجام نمیشود .اینکه تصور کنیم ما 10جا را کلنگ میزنیم ،چنین
نیست .بسیاری از طرحها نیمهکاره است .رئیسی همچنین در ابتدای
این برنامه درباره آمادگی دولت درخصوص موج احتمالی ششم کرونا
در کشور گفت :ما نباید در موج احتمالی بهصورت انفعالی وارد شویم
بلکه باید پیشبینیهای الزم را داشته باشیم .مردم بهرغم اینکه 2دوز
واکسن زدهاند حتما اصول بهداشتی را رعایت کنند .دعوت میکنم از
همه کسانی که واکسن نزدهاند حتما واکسن بزنند .ما از همه دستگاهها
خواستهایم تا آنهایی را که واکسن نزدهاند اقناع کنند.

مجادله بر سر يك محرمانه انتخاباتی
ت جمهوري1400
بيش از 4ماه از برگزاري انتخابات رياس 
شورای
نگهبان گذشته است اما همچنان ردصالحيت علي الريجاني از
سوي شوراي نگهبان و اعالمنشدن داليل اين تصميم،
خبرساز است .در اين چندماه شاهد بحث و جدل بسياري ميان اين فعال
سياسي و شوراي نگهبان در مورد داليل عدماحراز صالحيتش بودهايم؛
شوراي نگهبان حاضر نيست داليل عدماحراز صالحيت را اعالم كند و
الريجاني هم ميگويد نامهاي كه بــه او دادهاند قيدمحرمانه دارد .اين
بحث در روزهاي اخير دوباره جدي شد.
هادي طحان نظيف ،سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در پاسخ به سؤالي
درباره اقدام در زمينه برداشتن مهر محرمانه از رد صالحيتها ،گفت:
«اصالح قانون از شوراي نگهبان شروع نميشــود و ما در انتهاي اين
زنجيره قرار داريم .بارها عرض كرديم براي تمام كســاني كه به عرصه
انتخابات وارد ميشــوند احترام قائل هســتيم و حيثيت آنها برايمان
مهم است .نسبت به انتشار عمومي داليل رد صالحيتها با منع قانوني
روبهرو هستيم و از نظر دستگاههايي كه گزارش دريافت ميكنيم نيز
اين گزارشها محرمانه است ».اين ســخنان ،واكنش علي الريجاني
را در پي داشــت .او در يادداشتي كوتاه خطاب به طحاننظيف نوشت:
«جنابعالي در مصاحبه اخير ،درباره اعالم عمومي داليل عدماحراز
صالحيت نامزدها فرموديد چنين كاري شــرعاً و قانوناً ممكن نيست،
زيرا به حيثيت افراد كه امري محترم اســت ،لطمه وارد ميكند .اين
سخن بهطور كلي درست است .اما درباره افرادي نظير حقير كه خود
ن را دارم ،وجاهت ندارد و مسئوليت آن برعهده
درخواست علنيكردن آ 
شوراي نگهبان نيست .ضمناً اينگونه بيانات شما ابهامهاي ديگري نيز
ايجاد ميكند و شفافكردن موضوع را بيش از پيش ضروري ميسازد.
اين مطلب درباره نهادها و دستگاههايي كه در اين تصميم شورا مشاركت
داشتهاند نيز صادق است ».اين بحثها در حالي بينتيجه مانده است
كه بسياري از فعاالن سياســي معتقدند شخص الريجاني منع قانوني
براي انتشار نامه ندارد و اين شوراي نگهبان است كه حق انتشار ندارد.
چنانكه نجاتاهلل ابراهيميان ،سخنگوي پيشين شوراي نگهبان هم
در اينباره اظهار كرد« :بهنظر من اين از حقوق آقاي الريجاني است كه
داليل عدماحراز صالحيتش را اعالم كنند» .

امضاي سند 20ساله همكاري
با ونزوئال در آينده نزديك

وزير خارجه ونزوئال در تهران با رئيسجمهور و وزير
امور خارجه كشورمان ديدار و رايزني كرد
وزير خارجه ونزوئال در نخســتين سفر
سیاست خارجي خــود به تهران آمــد .فليكس
خارجی
پالسنســيا گونســالس ديــروز ابتدا با
رئيسجمهور ديدار و رايزني داشت و سپس با حسين
اميرعبداللهيــان وزير امور خارجه كشــورمان ديدار و
نشست خبري مشترك برگزار كرد .سید ابراهيم رئيسي
در ديدار با وزير خارجه ونزوئال تأكيد كرد كه سياســت
جمهوري اســامي ايران توســعه معنــادار روابط با
كشورهاي در حال توسعه بهخصوص كشورهايي است
كه بهدنبال حفظ اســتقالل خود در برابر كشــورهاي
ســلطهگر هســتند .در اين ديدار رئيسجمهوري به

ظرفيتهاي همكاري بلندمدت ميان تهران و كاراكاس
اشــاره و ابراز اميدواري كرد كه با ســفر رئيسجمهور
ونزوئال به تهران در آينده نزديك ،گامهاي جديدي براي
همكاريهاي بلندمدت 2كشور برداشته شود.
به گزارش ايرنا رئيســي تأكيد كــرد :آمريكاي التين
بهخصوص ونزوئال جزو اولويتهاي ديپلماسي اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران است و ما مصمم هستيم روابط
خود را با اين كشــورها توســعه دهيم .در سوي مقابل

نيز وزير خارجه ونزوئال از ايران ب ه عنوان كشــور مهم و
تأثيرگذار منطقه نام برد و گفــت :جمهوري بوليواري
ونزوئال در كنار ايران به دفاع از چندجانبهگرايي و مقابله
با مداخله آمريكا متعهد است .او همچنين بر تدوين برنامه
روابط بلندمدت ميان ايران و ونزوئال تأكيد كرد .پيش از
اين وزير امور خارجه كشورمان طي يك نشست خبري
مشترك گفت كه در ماههاي آينده سند ۲۰ساله تهران و
كاراكاس به امضاي وزيران خارجه 2كشور خواهد رسيد.
همه اينها تأييدي اســت كه روابط 2كشور مسير رو به
رشدي را طي ميكند .اميرعبداللهيان همچنين گفت كه
در نشست كميسيون مشترك اقتصادي 2كشور ايران
و ونزوئال گردهم ميآييم كه برنامــه راه همكاريهاي
درازمدت 2كشور را ترسيم و تدوين كنيم .وزير خارجه
ونزوئال نيز در اين نشست خبري از مواضع ايران در قبال
كشورش تشكر كرد و گفت :ما بهدنبال ايجاد آيندهاي
براساس احترام به حقوق بينالملل و حقوق يكديگر و
چندجانبهگرايي هستيم و با يكجانبهگرايي مخالفيم.
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يادداشت
استراتژي احياي درآمدهاي پايدار
سيدمرتضي حسيني

كارشناس برنامهريزي و اقتصاد شهري

پايتخت روي ريل تأمين بودجه پايدار

همشهري داليل وابستگي شهرداري تهران به درآمدهاي ناپايدار و چگونگي ايجاد
درآمدهاي پايدار را بررسي كرد
زينب زينالزاده

خبرنگار

شهرداري تهران همواره با
گزارش مشكل مالي مواجه بوده و در
دوره قبــل اتخــاذ
سياستهاي انضباطي در تراكمفروشي كه
شــاهرگ درآمدي شــهرداري محسوب
ميشود ،قفل بزرگي روي منابع درآمدي
اين نهاد خدماتي و اجتماعي زد و وضعيت
سخت مالي را تشديد كرد .اكنون مديريت
شهري بهدنبال راهكارهاي مناسب و البته
نوين براي عبور از ســد محدوديتهاي
منابــع مالي و تقويــت درآمدهاي پايدار
است .پيگيري اليحه درآمد پايدار و هزينه
شــهرداريها و دهياريها كه سالها در
مجلس بالتكليف مانده بود ،نخســتين و
مهمتريــن اقدام شــهرداري پايتخت در
راستاي احياي درآمدهاي پايدار است كه
پس از اصــاح چند ماده قانوني توســط
نمايندگان مجلس در خانه ملت تصويب
شد و مديران شهري اميدوارند با تأييد در
شوراي نگهبان به قانون تبديل شود.
بهگفته رئيس كميســيون امــور داخلي
كشور و شــوراهاي مجلس ،با اين اليحه
بخش زيادي از وابســتگي شهردار يها
ازجمله شهرداري پايتخت به درآمدهاي
ناپايدار كاهش مييابــد و منابع درآمدي
پايــدار و قانونمندي براي شــهرداريها
ايجاد ميشــود .از ســال  ۳۴كــه قانون
شهرداريها و قوانين نوسازي مصوب شد،
همواره موضوع درآمدزايي شــهرداريها
مطرح بود .قبل از انقالب شــهرداريها
زيرمجموعه مســتقيم دولت محســوب
ميشدند و بخشــي از درآمدهاي دولت
بهحساب شــهرداريها واريز ميشد ،اما
دهــه  ،70جهتگيري شــهرداريها به
ســمت تحقق درآمدهاي مبتني بر اخذ

عوارض شهري سوق داده شد .نخستينبار
شــهرداري تهران موضوع تراكمفروشي
را مطرح كــرد و از اين طريق توانســت
درآمدهــاي خوبي كســب و پروژههاي
عمراني زيادي را اجرايي كند.
كارشناسان مســائل شــهري معتقدند
منابع كســب درآمد براي توزيع عادالنه
خدمات شهري معضلي است كه مديريت
شهري سالهاست با آن دست و پنجه نرم
ميكند و در سالهاي اخير با افزايش نرخ
رشــد جمعيت اين موضوع به يك چالش
تبديل شده است؛ چالشي كه شهرداريها
ازجمله شهرداري پايتخت براي برونرفت
از آن و رسيدن به شهر پايدار (شهري كه
برنامهريزيها درراستاي حفظ و ارتقاي
رفاه و امنيت و بهبود زندگي شــهروندان
است ).نياز به درآمدهاي پايدار دارد .صالح
جوكار در گفتوگو با همشــهري ضمن
تأييد اين موضوع ميگويد« :شــهرداري
بهتنهايي قادر نيست منابع مالي نگهداشت
شهر و ارائه خدمات به شهروندان را تأمين
كند و از اينرو به دولت وابســتگي دارد.
البته اين وابستگي در برخي از شهرها كم
و در بعضي ديگر زياد است.
عوارض و فــروش تراكــم ضابطهمند از
مهمترين منابع درآمد پايدار شهرداريها
محسوب ميشــود كه اكثر شهرداريها
مانند تهران ســالهاي گذشته در تأمين
اين منابع موفق عمل كردهاند ».اما برخي
از كارشناســان حوزه شــهري باور دارند
فروش تراكم در تهران ســبب ساخت و
سازهاي بيرويه و تغيير كاربريها شده و
آسيبهايي مانند افزايش قيمت مسكن،
گسترش حاشيهنشيني ،باال رفتن تراكم
جمعيت ،آلودگيهاي زيســتمحيطي،
افزايش ترافيك شــهري و ...را به همراه
داشــته اســت .جوكار هم تراكمفروشي
بيضابطــه را نميپذيــرد و ميگويــد:

«عوارض و فروش تراكم منابع پيشبيني
شده تأمين درآمدهاي پايدار شهرداريها
محسوب ميشوند ،اما تأمين منابع درآمد
پايدار نبايد بهگونهاي پيــش برود كه به
چارچوبها و اســتانداردهاي شهرسازي
لطمه بزند يا شــهروندان متضرر شوند؛
از ايــنرو تصميمات گرفته شــده براي
فروش تراكم در شــورايعالي معماري و
شهرسازي و كميسيون ماده (5كميسيون
تغيير كاربريها) رصد ميشود».
الگوبرداري و مطالعه ميداني

تأمين منابع مالي ،موضوع شــهرداريها
در همــه دنياســت و فقط به تهــران و
كالنشهرهاي كشــور معطوف نميشود؛
بــه هميــن دليــل اســتفاده از تجارب
و الگوبــرداري از طرحهاي موفق ســاير
كشورها در برونرفت از مشكالت ،ميتواند
راهكار مناسبي باشد ،اما جامعهشناسان
ميگويند كه اين الگوبرداري بايد با مطالعه
و تحقيــق و همچنين متناسبســاز ي
صورت گيرد .در بيشــتر شهرهاي بزرگ
دنيــا مانند برليــن ،پاريس ،ســئول و...
شــهرداري يك دولت محلي اســت كه
درآمدهايش از ماليات يا كمكهاي دولت
تأمين ميشــود؛ بهعنوان مثال در برلين
سهم كمك دولت به شهرداري 24درصد
و در پاريس 17درصد اســت .در كشــور
ما تا پيش از ســال 62حــدود 50درصد
اعتبــارات شــهرداريها توســط دولت
تأمين ميشد كه به مرور زمان اين سهم
كاهش يافت و اكنون بــه حدود 6درصد
رســيده اســت .بهگفته عضو فراكسيون
شــوراها ،مديريت شــهري و روستايي
مجلس ،كاهش سهم دولت سبب اتكاي
شــهرداريها به درآمدهاي ناپايدار شده
است .كيومرث ســرمدي در گفتوگو با
همشــهري ميگويد« :اتكا به درآمدهاي

ناپايدار باعث شده شهرداريها در انجام
امور (كارهــاي عمراني ،فرهنگــي و)...
محولهشان موفق نباشند».
او علت نبود منابــع درآمدهاي پايدار در
شــهرداريها را وجود مديران ناكارآمد
ميدانــد و ميگويــد« :معتقــدم وجود
مديــران توانمند ،متخصــص ،پاي كار و
انقالبي در تأمين منابع پايدار مؤثر است؛
چراكه با وجود چنين مديراني ،هم شاهد
تثبيت و اصالح سيستم مديريتي در نهاد
شــهرداريها خواهيم بود و هم در ايجاد
منابع پايدار برنامهريزيهاي اصولي انجام
ميشــود .شــهرداريها بهويژه مديريت
شــهري تهران با چالش منابع درآمدي
دســت به گريبان هســتند و براي دست
يافتن به درآمدهاي پايدار نياز به نيروهاي
توانمند دارند تا با كارهــاي مطالعاتي و
اقدامات زيربنايي ،ايــن چالش را بهطور
اساسي و ريشهاي برطرف كنند».
ســرمدي با بيان اينكه استفاده از تجارب
موفق ساير كشــورها ميتواند به رفع اين
چالش كمك كند ،ميگويد« :كشورهاي
مالزي و ژاپن مطالعات ميداني و تحقيقاتي
خوبي در بحث منابــع درآمدهاي پايدار
دارند كه ميتوان با الگوبــرداري و انجام
تحقيقــات ميداني و متناسبســازي با

شــرايط كالنشــهرهايي چــون تهران،
مشــكالت پيش رو را سريعتر حل كرد».
اين عضو فراكســيون شــوراها ،مديريت
شــهري و روســتايي مجلس ،پسماند را
منبع درآمد پايدار مناسب براي شهرداري
تهران ميداند و عنوان ميكند« :قطعاً در
تهران ظرفيتها و پتانســيلهاي زيادي
وجود دارد كه شــهرداري با بهره گرفتن
از آنها ميتواند منابــع درآمدهاي پايدار
تأمين كنــد؛ بهعنوان مثــال جمعآوري
پسماند كه در دنيا هم فرصت است و هم
تهديد و خيلي از كشورها با استفاده بهينه
از پسماند ،آن را به فرصت تبديل كردهاند،
اما در كشــور ما فقط تهديد محســوب
ميشــود؛ چراكــه هنوز موفق نشــديم
برنامهاي براي اســتفاده بهينه از پسماند
ارائه دهيم؛ بنابراين الزم است شهرداري
تهران به موضوع پســماند خيلي جدي
ورود و با برنامهريزي درست و الگوبرداري
دقيق اين تهديد را به فرصتي براي تأمين
درآمدهاي پايدار تبديل كند».
ايجاد تحول در منابع و مصارف شهرداري

تامين منابع درآمد پايدار دغدغه مديريت
شهري است و بهگفته معاون برنامهريزي،
توســعه ســرمايه انســاني و امور شورا

ادامه پروژه قطار ملي
ي تهران
در كارخانه واگنساز 
ساخت قطار ملي پروژه بزرگي بود كه در
حملونقل سالهاي گذشته در نتيجه همكاري ميان
شــهرداري ،معاونــت علمــي
رياستجمهوري و كارخانه واگنســازي تهران به اجرا
درآمد .اگرچه تاكنون قطار ساخته شده وارد شبكه مترو
نشده است اما اين پروژه با توليد قطاري كه 85درصد آن
در داخل ساخته شده اســت ،ميتواند زمينهساز توليد
قطار و ديگر تجهيزات مورد نياز مترو در داخل كشــور
باشد.
به گزارش همشهري ،در شرايطي كه صحن جلسه اخير
شوراي شهر شــاهد گفتوگوهايي درباره نيازيهاي
ضروري حملونقل عمومي در تهران بود4 ،تن از مشاوران

همكاري مجلس و شهرداري براي راهاندازي
زبالهسوز  ۸۰۰تني
پسماند

سهشنبه  27مهر  1400شماره 8340

عكس :همشهري /مهدي بيات

مستمر و دائمي بودن ،مناسب با شرايط
كالبــدي و زيســتمحيطي و در نهايت
انعطافپذيــري3 ،مشــخصه و ويژگي
درآمدهاي پايدار اســت و در اكثر كشورهاي توســعهيافته بيش از
60درصد منابع شــهرداريها به همين درآمد پايدار اختصاص دارد؛
بهطور مثال در شهر توكيو حدود 70درصد و در چينتايپه هم حدود
74درصد منابع درآمدها پايدار است ،اما در كشور ما ،اين منابع سهم
كمي دارند؛ از اينرو درآمدهاي ناپايدار جايگزين شدهاند كه ميتوان به
«فروش تراكم» اشاره كرد .منبع درآمدي كه ويژگيهاي درآمدهاي
پايدار را ندارد و چون به كالبد شــهر آسيب ميزند همواره مركز نقد
بوده اســت .بهطور كلي درآمدهاي پايدار از 2بخش تأمين ميشود؛
منابع داخلي كه معطوف به انواع عوارض است كه شهرداري در ازاي
ارائه خدمات دريافت ميكند و منابع خارج مديريت شهري كه شامل
ســرمايهگذاري بخش خصوصي ،فــروش اوراق و كمكهاي دولت
ميشود.
اكنون كه بنا به هر دليلي ،شهرداريها ازجمله شهرداري پايتخت به
سمت و سوي درآمدهاي ناپايدار ســوق داده شدهاند و به نوعي شهر
دچار آسيب شده ،ضروري است تا با برخي از راهكارها و استراتژيها
منابع درآمدهاي پايدار احيا شود.
در گام نخست بايد عوارض نوسازي ،جايگزين درآمدهاي ناپايدار
شــود .در ســالهاي اخير مديران شــهري از طريق فروش تراكم،
درآمدهاي ناپايدار خوبي كســب كردند و مشــكالت در كوتاهمدت
حل شد ،اما اين كار در درازمدت قطعاً آسيبهاي جدي به شهر وارد
ميكند؛ هر چند نميتوان تراكمفروشي را صفر كرد ،اما بايد اين كار
با اصول درآمدهاي پايدار انجام شود؛ به همين دليل از طريق افزايش
تعرفه جرايم تراكم و كاهش مجوزها ميتوان به درآمد پايدار ســالم
دست يافت.
ماليات سبز ،راهكار ديگري است كه اگر مورد توجه مديريت شهري
قرار گيرد ،قطعاً شهرهايي چون تهران در مسير تبديل شدن به «شهر
هوشمند» حركت ميكنند .شهر هوشمند «اقتصاد هوشمند» ايجاد
ميكند و اقتصاد هوشــمند هم منجر به ماليات ســبز ميشود .اگر
مديريت شهري با عزم جدي اين كار را بهصورت عملياتي نه تئوري
در دســتور كار قرار دهد ،حتماً موفق خواهد بود .در اين نوع ماليات،
مديريت شهري با ارائه خدمات الكترونيك هزينهاي را دريافت ميكند
كه منطبق بر اصول درآمدهاي پايدار خواهد بــود .اقداماتي در اين
بخش صورت گرفته است ،اما هنوز با وضعيت مطلوب فاصله داريم.
توجه به گردشــگري هم ميتواند در تأميــن درآمدهاي پايدار
مؤثر باشد .امروزه در تهران پلتفرمهاي مربوط به معرفي مكانهاي
گردشــگري و ...و راهنمايي مردم در اين بخش وجود ندارد؛ از اينرو
مديريت شهري با ايجاد زيرســاختها ميتواند در قبال خدماتي كه
ارائه ميدهد از مردم هزينه دريافت كند.
اســتراتژي راهبردي ديگر عوارض چندمنظوره است .در چنين
روشــي مردم با ميل و رغبت عوارض يا هزينه بهاي دريافت خدمات
را ميپردازند كه در اين مورد هم بايد نگاهي به شهر هوشمند داشته
باشيم .شهروندان وقتي در كمترين زمان و با صرف حداقل هزينهها
بهترين خدمات را دريافت كنند ،قطعاً هزينه آن را با رغبت ميپردازند
و درآمد پايدار براي شهرداري تأمين ميشود.
در نهايت،اي كاش مديران شــهري همه موارد ذكر شــده را در
قالب شــهر هوشــمند پيشبيني كنند؛ چراكه اقتصاد ،جابهجايي،
محيطزيست ،زيرســاخت و حكمروايي هوشــمند همگي در قالب
نوآوري شهري با هدف برقراري عدالت اجتماعي ،كاهش هزينههاي
خدمت به شهروندان و افزايش كيفيت خدمات ،ديده ميشود.
بايد پذيرفت خواسته يا ناخواسته در دهه 60در حوزه مديريت شهري،
سياست خودكفايي شهرداريها طرح شد و نهاد شهرداري به سمت
و سوي درآمدهاي ناپايدار و ناسالم سوق داده شد؛ سياست اشتباهي
كه براي اصالح آن ضروري است شهرداريها ورود و با اصالح برخي
ي شهرها ازجمله
از قوانين و گام برداشتن در راســتاي هوشمندساز 
تهران ،درآمدهاي پايدار شهر را احيا كنند.

شهر
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يك نماينده مجلس شوراي اســامي ويك عضو شوراي اسالمي شهر
تهران از مجتمع آرادكوه بازديد كردند .صبح ديروز ســميه رفيعي،
رئيس فراكســيون محيطزيســت مجلس شوراي اســامي و جعفر

وزير كشور به نمايندگي از اين وزارتخانه ،ضمن حضور در
ي تهران ،در جريان توانمنديها
محل كارخانه واگنساز 
و قابليتهاي اين صنعت در مجموعه مديريت شهري
پايتخت قرار گرفتند .مرحله عمراني ساخت مترو و بيشتر
تجهيزات ثابت نصبشده در ايستگاهها و تونلها در داخل
كشور توليد ميشود اما صنعت ســاخت واگن مترو به
شكلي كه در كشورهاي توسعهيافته مشاهده ميشود
در ايران وجود ندارد .تحريمها و مشــكالت اقتصادي
در سالهاي اخير واردات واگن مترو را مشكل كرد و به
همين دليل شهرداري تصميم گرفت پروژه ساخت قطار
ملي را اجرا كند .كمتر از يكسال پيش اعالم شد كه يك
ش قرار دارد .برخي
رام قطار ساخته شده و در مرحله آزماي 

شربياني ،عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران به همراه صدرالدين عليپور ،مديرعامل
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در مجتمع آرادكوه حضور يافتند .به گزارش
همشهري ،در ابتداي اين بازديد مديرعامل سازمان مديريت پسماند توضيحاتي را
درخصوص فعاليتهاي شاخص سازمان مديريت پسماند و آخرين اقدامات صورت
گرفته ارائه داد .بازديد از خطوط پردازش فعال در آرادكوه ،سايت تخمير ،بخشهاي
مربوط به پسماند بيمارستاني ،كود و كمپوســت ،زبالهسوز ۲۰۰تني ،تصفيهخانه و
پروژه پساب كهريزك از ديگر بخشهاي اين برنامه بود .عليپور در اين بازديد از رئيس

اقدامات فني همچنان در حال انجام است تا اين قطار به
بهرهبرداري برسد و بتوان با اتكا به دانش بهدست آمده
قطارهاي بيشتري براي كالنشهرهاي ايران توليد كرد.
در بازديد نمايندگان وزارت كشور از كارخانه واگنسازي،
پروژه طراحي و ســاخت قطار ملي متــرو با 85درصد
داخليســازي از نزديك مورد بررسي قرار گرفت .بحث
و تبادل نظر پيرامون مواد 54و  58قانون برنامه ششــم

توسعه كشور كه بر استفاده حداكثري از توان توليدي و
خدماتي در تامين نيازهاي كشور متمركز بوده و رسيدن
به سطح85درصد دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد
نياز صنعت حملونقل ريلي شهري و بين شهري را الزامي
كرده است ،بخش ديگري از مباحثات انجامشده در جلسه
پس از بازديد مشــاوران وزير كشور بود .در اين نشست
مقرر شد در اين زمينه جلسات تكميلي برگزار و موضوع

فراكسيون محيطزيست مجلس خواســت تا رايزنيهاي الزم براي جلب مشاركت
پارلمان و دولت براي تامين مالي راهاندازي زبالهسوز  ۸۰۰تني را در اولويت برنامههاي
محيطزيستي خود قرار دهد .اين پيشنهاد مورد تأييد رفيعي قرار گرفت و بنا شد تا
همكاريها در اين زمينه افزايش يابد.
هماكنون تنها يك زباله سوز ۲۰۰تني در شهر تهران فعال است ،اين در حالي است
كه در سالهاي اخير سازمان مديريت پســماند تالش كرده تا با راهاندازي زبالهسوز
۸۰۰تني ،ظرفيت مذكور را تا هزار تن افزايش دهد.

شهرداري تهران ،براي دســت يافتن به
راهكارهاي مناســب تاميــن درآمدهاي
پايدار تشكيل شده است.
لطفاهلل فروزنده در گفتوگو با همشهري،
ميگويد« :مديريت شــهري براي اينكه
ثبات داشته باشد ،قطعا نياز به درآمدهاي
پايدار دارد؛ از اينرو بايد تحولي در بودجه
شهرداري به لحاظ مصارف و منابع ايجاد
شــود .درواقع با منابع پايدار ،شهرداري
قدرت مانور بيشــتري خواهد داشت ».او
با بيان اينكه اســتفاده از تجارب مديران
گذشته و بررســي راهكارها و رفع نواقص
در دستور كار مديريت شهري قرار دارد،
ميگويد« :تيمي تشــكيل شــده است
تا اقدامــات انجام شــده در تامين منابع
پايدار را بررســي و آسيبشناســي كند.
با نتايج حاصل ميتــوان در 3برهه زماني
كوتاهمــدت ،ميانمــدت و بلندمــدت
برنامهريزي كرد و شاهد تحول در تامين
منابع شــهرداري بود ».فروزنده در پايان
تأكيد ميكند« :اميدوارم تا پايان ســال
بتوانيم از اين مطالعات بــه نتايج خوبي
برســيم و بــا اســتفاده از ظرفيتهاي
موجــود و راهكارهاي مناســب چالش
منابــع درآمدي شــهرداري تهــران را
برطرفكنيم».

با جديت دنبال شــود تا نتيجه براي گرفتن تصميمات
الزم به وزارت كشــور برســد .طبق ماده 58اين قانون
برنامه ششم توسعه كشــور ،دولت مكلف است نسبت
به تضمين تســهيالت و تامين ناوگان و تجهيزات قطار
شهري از محل منابع پيشبينيشده در بودجه سنواتي
اقدام و با بهرهمندي از ظرفيتهاي داخلي ،تامين 2هزار
دستگاه واگن و تجهيزات مربوطه را مدنظر قرار دهد .در
اين نشست علي امام ،مديرعامل شركت راهآهن شهري
تهران و حومه(مترو) و مجتبي گلشني ،مديرعامل شركت
ي تهران حضور داشتند .ب ه نظر ميآيد وزارت
واگنساز 
كشور بهعنوان بخشي از ســاختار دولت كه بيشترين
ارتباط را با شهرداريها و امور مرتبط با آنها پيدا ميكند،
قصد دارد در توليد قطار ملي مشاركت داشته باشد.
درماه اخير بحثهاي گوناگوني درباره زيرساختهاي
ترافيكي شهر تهران مطرح شده بود كه همه از فرسودگي
ناوگان اتوبوســراني و مترو حكايت داشــت .با تشكيل
كالسهاي حضوري مدارس و دانشگاهها ،پايتخت نياز
بيشتري به اتوبوسها و واگنهاي مترو دارد.
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همشهري گزارش جديد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را تحليل ميكند

نقد خبر

صندوقهاي بحرانزده ،بازنشستگان درمانده

گزارش وزارت تعــاون ،كار و
رفــاه اجتماعــي وضعيت
صندو قهاي بازنشســتگي
را نگرانكننــده خواند و اعــام كرد :نظام
بازنشســتگي و تامين اجتماعــي ايران با
آرمانهاي خود در حفظ كرامت انساني ،رفاه
اجتماعي و زندگي به دور از فقر با چالشهاي
جدي مواجه شــده كه رفاه ســالمندان را
در خطر قرار داده اســت .تازهترين گزارش
اين وزارتخانه از مشــکالت نظام بيمهاي و
صندوقهاي بازنشستگي پرده برميدارد و
ميگويد :اين صندوقها ذخاير كافي براي
تامين تعهدات آينده را ندارند و چشمانداز
خوبي در انتظار آنها نخواهد بود.
به گزارش همشهري ،وضع بازنشستگان
در ايران تحتفشــار ســنگين نرخ تورم
متوسط 20ساله طي 40ســال گذشته،
نگرانكننده شده و اعتراضهاي آنها را به
همراه داشته است اما وزارت كار ميگويد
هماكنون تعادل و تناســبي بين ســند
بازنشستگي و اميد به زندگي افراد متناسب
با اســتانداردهاي جهاني وجود ندارد كه
علت اصلي آن قوانين و مقررات مربوط به
سن بازنشستگي در طول 50سال گذشته
اســت؛ بهگونهاي كه اميد بــه زندگي در
فاصله 1330تا اكنون از 46سال به 76سال
بهبود پيداكرده اما قوانين و مقررات سن
بازنشستگي مورد اصالح قرار نگرفته است،
ب ه نحوي كه ايرانيان بهطور متوسط نسبت
به اســتانداردهاي جهاني 10سال زودتر
بازنشسته ميشوند و پرداخت مستمري،
هزينه سنگيني بر دولت تحميل ميكند.
وابستگي صندوقها به منابع دولت

اين وزارتخانه بهصورت ضمني خواســتار
اصــاح ســازوكار محاســبه حقــوق
بازنشستگي بر مبناي ميانگين 5سال پايان
خدمت شده درحاليكه هماكنون مبناي
محاسبه ،ميانگين 2ســال پايان خدمت
بيمهشدگان اســت .گزارش جديد وزارت
كار نشــان ميدهد که نسبت پشتيباني
در صندوقها يعني نســبت بيمهشدگان

به مســتمريبگيران بهويژه در 2صندوق
كشوري و لشكري و صندوقهاي 14گانه
فرعي از وضع مناســبي برخوردار نيست
و اين صندوقها ظرف ســالهاي نزديك
بهطور كامــل به بودجه عمومي وابســته
خواهند شــد تا جايي كــه صندوقهاي
كشــوري و لشــكري بدون كمك دولت
و دســتگاههاي اجرايي قادر به پرداخت
حقوق و تعهدات خود در قبال بازنشستگان
نخواهنــد بود .ايــن گــزارش ميافزايد:
حمايت دولت از 2صندوق يادشده در سال
1384تنها 2.8درصد بودجه عمومي كشور
را شامل ميشده اما اين ميزان در سال93
به 10.6درصد و در سال 99به 11.8درصد
بودجه كشور رسيده است.
خطر ورشكستگي صندوقها

وزارت كار در گــزارش خــود فاش كرده
که صندوقهاي بازنشســتگي وابســته
به ســازمان تامين اجتماعــي در وضعي
بحرانی قــرار دارند زيرا ايــن صندوقها
بهصورت بالقوه به بودجه دولت وابســته
شــدهاند و نســبت تعداد بيمهپــردازان
بــه مســتمر يبگيران در صندو قهاي
بازنشستگي تحت پوشش سازمان تامين
اجتماعي به 4.5رسيده كه حداقل نسبت
پشتيباني براي جلوگيري از ورشكستگي
اســت .افزون بر اين ،شــاخص نســبت
پشتيباني در صندوق بازنشستگي كشوري
و ســازمان تامين اجتماعي هم نشان از
وخامت وضعيت آنها دارد.

نرخ جايگزيني يا تورم؟

وزارت كار ايران ميگويد :از حيث شاخص
نــرخ جايگزينــي يعني نســبت مقرري
بازنشستگي به آخرين حقوق و دستمزد
مبناي بيمهپردازي ،ايــران داراي يكي از
باالترين نرخهاي جايگزيني دنياســت و
افراد وقتي بازنشسته ميشوند تقريباً همان
حقوق زمان اشتغال را دريافت ميكنند.
اين گزارش ميافزايــد :باوجود رفتارهاي
ســخاوتمندانه نظامهاي بازنشســتگي
در ايران و نرخ جايگزيني باال ،متأســفانه
كفايت مســتمري در ايران بسيار پايين
اســت ،بهگونهاي كه حقوق بازنشستگي
قريب به 97درصد بازنشستگان ،پاسخگوي
هزينههاي آنها نيست .افزون بر اين هرچند
دولت و مجلس طي ســالهاي گذشــته
برنامهها و سياســتهاي مختلفي را براي
ترميم حقوق بازنشستگان درنظر گرفتهاند
اما بررســيهاي وزارت كار ميگويد که
موضوع افزايش حقوق بازنشستهها همواره
بهعنوان يكي از محورهــاي حركتهاي
اجتماعــي اعترا ضآميــز در كشــور
تبديلشده است.
به گــزارش همشــهري ،هرچند گزارش
وزارت كار بــه تحليل و آسيبشناســي
وضعيــت نظــام بازنشســتگي و تامين
اجتماعــي و بحــران صندو قهــاي
بازنشســتگي ميپردازد اما ناديدهگرفتن
داليل كوچكترشدن سفرهها در اثر نرخ
تورم باال و ناترازي دخلوخرج بازنشستهها
درنتيجه سياســتهاي غلــط اقتصادي

گزارش معاونت رفاه وزارت كار نشــان ميدهد که حقوق بازنشستگي
قريب به 97درصد بازنشستگان پاسخگوي هزينههاي آنها نيست
گزارش جديد وزارت كار نشان ميدهد که عمده صندوقهاي بازنشستگي
ظرف سالهاي نزديك ،بهطور كامل به بودجه عمومي وابسته خواهند شد تا
ك دولت قادر به پرداخت
جايي كه صندوقهاي كشوري و لشكري بدون كم 
حقوق و تعهدات خود در قبال بازنشستگان نخواهند بود

 ۵هزار تن ذرت آلوده شد
دپوی کاالهای اساســی و البته ســایر اقالم در گمرک
و بنادر و موانعــی که در رابطه با ترخیــص آنها وجود
دارد موجب شده بهدفعات از ســوی مسئوالن مربوطه
هشــدارهایی در رابطه با احتمال متروکه شدن و حتی
فاسدشدن این کاالها مطرح شود.
به گزارش همشهری ،احتمال فاسدشدن چند ده هزار
تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شــمال
کشــور از چندی پیش توسط مســئوالن گمرک ایران
مطرح و تأکید شده بود که مدارک الزم جهت ترخیص
این کاالها به گمرک ارائه نشده و ازاینرو باید نسبت به
متروکه شدن آنهایی که در معرض فســاد قرار دارند
اقدام شود؛ حاال اما ،تازهترین اخبار دریافتی ایسنا حاکی
از این است که بعد از ماجرای ذرتهای آلوده در چند سال
اخیر ،اکنون از کاالهای مانده در گمرکهای مازندران که
بخش زیادی از آن را نهادههای دامی تشکیل میدهد۵ ،
هزار تن ذرت فاسد و آلوده به سم آفالتوکسین شده است.
پیگیری موضوع از گمرک ایران نیز تأیید کننده آلودگی
بخشــی از ذرتهای موجود در گمرکهــای مازندران
اســت .در این رابطه معاون فنی گمرک ایران به ایسنا
میگوید :در  3گمرک امیرآباد ،نوشــهر و فریدونکنار
تا پایان شهریورماه سال جاری حدود  ۶۷۲هزار تن کاال
موجود بوده که از این میزان  ۲۸۶هزار تن جو ۹۷ ،هزار
تن گندم ۱۶۰ ،هزار تن ذرت ۷ ،هزار تن دانههای روغنی
و  ۱۱۳هزار تــن روغن خام بوده اســت .مهرداد جمال
ارونقی میافزاید :بررسیها نشان میدهد که در سطح
گمرکهای مازندران حدود 5هزار تن ذرت که از ســال
 ۱۳۹۸وارد منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شده بود فاسد و
بالغبر  ۱۴.۷هزار تن کاالی متروکه شده است که عمدتاً
نهادههای دامی هستند .به گفته او ،ذرتهای آلوده طی
فرآیند قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرارگرفته
و پیگیریهای الزم در این خصوص از ســوی گمرکات
مربوطه صورت پذیرفته است.

راه دشوار رستم

چهرهروز رستم قاسمي ،وزير نفت اسبق و سكاندار
جديــد وزارت عريــض و طويــل راه و
شهرسازي ،معتقد اســت :نبايد خساست
به خرج داد و بايد مردم را در تامين مالي پروژههاي بسيار
سودده شريك كرد؛ آن هم با اوراق مشاركت زيرساختي كه
سود آن باالي ۳۵درصد باشد .فارغ از اينكه چنين ايدهاي
حتي اگر در ازاي بلوكه شــدن پول براي دوره بلندمدت
باشــد ،از منظر بانكداري و بازار پول مــردود و خطرناك
است ،الاقل براي دولتي كه براي گذران امور روزمره خود و
جبران كسري بودجه ،در حال انتشار اسناد خزانه و اوراق
مرابحه با نرخ حدود 20درصد اســت ،توصيه نميشود؛
چراكه جامعه را بيشــتر به اين گمان ترغيب ميكند كه
احتماال قرار اســت اصل پول هم از دستشان برود وگرنه
صاحبان ثروت ،حقوقيها و شركتهايي كه اكنون اوراق
قرضه دولتي را با نرخ سود 20درصد ميخرند ،اساسا بايد
در اولويت خريد اين اوراق باشــند و اصال اجازه ندهند كه
حرفي از مردم زده شود .نكته ديگر اينكه مردم ميپرسند
آن پروژههاي زيرساختي كه اجراي آنها ميتوانند پرداخت
بهره 35درصدي به ســرمايهگذار را تاب بياورند ،كجاي
اين مملكت هســتند و ساخته ميشــوند كه بركات آنها
نه در بودجه شركتهاي دولتي و نه وضعيت مالي دولت
مشهود نيست و اصال چرا ســرمايهگذاران اين مرز و بوم
اجاز ه ميدهند چنين پروژههاي بســيار سودآوري معطل
سرماي ه و سرمايهگذار بماند .البته البهالي توهم توطئهاي
كه ميتواند با اوراق مشاركت 35درصدي مطرح شود ،اين
موضوع هم ناگفته نماند كه در يــك اقتصاد با تورم باالي
45درصد ،سپردهگذار بانك ساالنه 25تا 30درصد از نظر
قدرت خريد ضرر ميكند و خريدار آن اوراق مشــاركت
35درصدي هم در بلندمدت سالي 10درصد از قدرت خريد
سرمايهاش را از دست ميدهد و بهخصوص اگر سررسيد
اوراق مشاركت چندين ساله باشد ،الاقل براي مردم عادي
هيچ صرفهاي براي خريد اين اوراق وجود ندارد .رســتم

موازيكاري نفرماييد

دولتها و مجلسها ممكن اســت باعث
انحراف در سياستگذاري رفاهي و تامين
اجتماعي كشور شود و بر دامنه بحرانها
و اعتراضها در آينده بيفزايد.
بودجه كفاف نميدهد

اين گــزارش ميافزايد :هرســاله ســهم
بيشــتري از اعتبارات رفــاه اجتماعي و
همچنين اعتبارات هزينهاي كشور صرف
پرداخت حقوق بازنشســتگان  2صندوق
بازنشستگي كشــوري و لشكري ميشود
و بررســي قوانين بودجه سنواتي نشان از
آن دارد كه سهم اعتبارات اين دو صندوق
از فصل رفاه از 36درصد ســال1387به
64.4درصد در سال1399رســيده و اگر
اين روند ادامه پيدا كند ،در سال1408بايد
100درصد بودجه فصل رفاه به 2صندوق
كشوري و لشكري اختصاص داده شود.
ريشه اين انحراف كجاســت؟ وزارت كار
2دليل عمده را اعالم كــرده و ميگويد:
نخســت مقررات بازنشستگي متناسب با
تغييــرات جمعيت و افزايش ســالمندي
نهتنها اصال حنشده اســت بلكه برخالف
نياز كشــور قوانين و مقــررات مختلفي
وضعشده است كه موجب تشديد بحران
صندوقهاي بازنشستگي شده است .دوم
اينكه متناسب با سن اميد به زندگي نهتنها
سن و سابقه الزم براي بازنشستگي مورد
اصالح قرار نگرفته و در ســالهاي اخير
سن بازنشســتگي در تامين اجتماعي و
صندوق بازنشستگي كشوري 10تا 15سال
كم شــده اســت .نتيجه اينكه سالهاي
پرداخت حق بيمه كمتر شده و سالهاي
دريافت مستمري بيشتر شــده و تعادل
دخلوخرج صندو قهاي بازنشستگي به
ضرر صندوقها برهمخورده است.
صندوقهاي شكننده و فرسوده

عالوه بر پديــده ســالمندي جمعيت و
متوسط ســن بازنشســتگي در ايران كه
يك هشــدار جدي تهديدكننده پايداري
صندوقهاي بازنشســتگي است ،نسبت

قاسمي ،وزير راه و شهرسازي
دولــت ســيزدهم ،ديروز
در نشســت خبري معارفه
مديرعامل راهآهن و در پاسخ
به سؤاالت خبرنگاران ،به ســؤاالت بسيار متنوعي پاسخ
داد كه هر كدام يك مبحث جداگانه محســوب ميشود؛
مباحثي مانند تامين مالي ساخت مسكن دولتي ،پرداخت
تســهيالت 400ميليون توماني به مسكن دولتي ،توسعه
حملونقل ريلي ،اتصال راهآهن به كشــورهاي همسايه،
اعطاي زمين دولتي به اقشار كمدرآمد ،تفاهمنامه ساخت
4ميليون مسكن ،قيمت بليت هواپيما ،ايجاد بانك زمين،
ورود شركتهاي خارجي به ساخت مسكن ،توليد مسكن
مشاركتي با خارجيها با ابزار تهاتر و ...كه همگي در حوزه
مديريتي او در وزارت راه و شهرســازي مصداق مشخص
دارد و شايد اگر ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن
و شهرسازي در دولت احمدينژاد انجام نشده بود ،اكنون
پاسخ دادن به نيمي از آنها بر عهده وزير ديگري بود .با اين
حال ،قاسمي متولي اين وزارتخانه با اين وسعت از اختيارات
و تكاليف اســت و با ســابقهاي كه از او در وزارت نفت و
قرارگاه خاتماالنبيا وجود دارد ،ميتــوان اميدوار بود كه
ملزمات اجراي اين تكاليف را فراهم آورد ،اما بهنظر ميرسد
كار وزير نفت سابق درصورت گسترده كردن تكاليف ذاتي
وزارت راه وشهرســازي با شــاخ و برگ دادن به تعهدات،
وعدهها و مسئوليتها سختتر ميشود و روز حساب كه
وعدهها و عمل را كنار هم ميسنجند ،بخش قابلتوجهي
از تعهدات خودساخته اين وزارتخانه نامحقق بماند .بهتر
اينكه وزير راه و شهرســازي ،تمهيــدات مالي ،حقوقي و
سياسي مرتبط با راه و مسكن را به دستگاههاي تخصصي
و همكاران خود در كابينه دولت بســپارد و با تمام توان بر
اجراي اصل تعهدات بزرگ دولــت در اين حوزه متمركز
شــود .اينگونه شايد با بار ســبكتر و كارنامه مقبولتري
در سال 1400گزارش عملكرد خود را به مردم ارائه دهد.

تعهدات بــه داراييهاي آنها هم نشــان
ميدهد که وضع ناخوش و شــكنندهاي
دارنــد ،بهگونهاي كــه صنــدوق پايدار
بازنشســتگي بايد ارزش فعلي تعهداتش
با ارزش حــال داراييهايش برابر باشــد
اما تحقيقات نشــان ميدهد ارزش فعلي
صندوقهــاي بازنشســتگي كشــوري
224درصــد از توليد ناخالــص داخلي و
ارزش دارايي آنها 37درصد توليد ناخالص
داخلي است و كسري آنها 187درصد توليد
ناخالص داخلي اســت كه اين صندوقها
را محتــاج بودجــه دولت کرده اســت.
بهاينترتيب نهتنها اين صندوقها بهشدت
ناپايدار شدهاند بلكه بايد نزديك به دوبرابر
توليد ناخالص داخلــي ايران براي جبران
كسري آنها هزينه شود.
تأمين اجتماعي در خط پايان

وزارت كار ميگويــد :ســازمان تاميــن
اجتماعي از سال 2018براي تامين مخارج
و مصارف خود به برداشــت از ذخاير نسل
آينده ناچار شــده و پيشبيني ميشــود
ذخاير اين سازمان تا سال2027به پايان
برســد و براي ايفاي تعهدات خود نياز به
كمك دولت دارد ،درحاليكه خود دولت
هم با كسري بودجه شديد مواجه خواهد
شد .اين گزارش فاش ميکند که سازمان
تاميــن اجتماعي در افق 60ســال آينده
معادل 220درصد توليد ناخالص داخلي
ايران به ارزش امروز تعهدات خواهد داشت؛
آن هم بــدون اندوخته .افــزون بر اينكه
تركيب مصارف سازمان تامين اجتماعي
و صندوق بازنشستگي كشوري از 5درصد
توليد ناخالص داخلي در ســال 2015به

11درصد در سال 2040و 19.6درصد در
سال 2080خواهد رسيد.
بحران پرداخت حقوق بازنشستهها

بررســيهاي وزارت كار نشــان ميدهد:
مصــارف ســازمان تأميــن اجتماعي در
ســال1398معادل 22درصد و در ســال
1399برابر 53درصد افزايشيافته كه بخش
عمده اين افزايش مربوط بــه هزينههاي
حقوق و ساير مزاياي بازنشستگي ميشود
كه 73درصد هزينههاي سازمان را شامل
ميشود؛ بهطوريكه در سال 1399حدود
49درصد نســبت به ســال قبل افزايش
داشته اســت .همچنين نسبت مصارف به
منابع در صندوق بازنشســتگي كشــوري
بــراي ســال 1398حــدود 253درصد
است .اين مسئله نشــان ميدهد که منابع
صنــدوق كفايت مصــارف آن را نميدهد
و مصــارف آن  2.5برابر منابع آن اســت و
اين كمبود از محــل بودجه عمومي دولت
تأمين ميشود .اين نسبت از سال1394تا
1398روند افزايشي داشته بهطوريكه از
188درصد در ســال 1394به 255درصد
در سال1399رسيده است .در سال1399
مصارف واقعي صندوق نسبت به سال قبل
61درصد افزايش داشته است و 96درصد از
مصارف صندوق را هزينه پرداخت حقوق
مســتمري و ســاير مزاياي بازنشستگي
تشكيل ميدهد كه در سال 1399بيشتر
از 62درصــد افزايش داشــته درحاليكه
هزينههاي ســرمايهگذاري در سال1399
نســبت به ســال 1398حدود 44درصد
كاهشيافته و 3درصد كل مصارف را بهخود
اختصاص داده است.

خبر :محمد مخبر ،معاون اول رئيسجمهوري در ديدار با جمعي
از گروههاي جهادي جوان گفته است :براي احيای جهاد سازندگي
بايد با مشــاركت و همفكري همه جهادگران بــه مدل و طرحي
جامع دست پيدا كنيم ،بهنحوي كه خاطره شيرين فعاليت جهاد
سازندگي در ذهن مردم زنده شود .او بر لزوم آسيبشناسي دقيق از
تأسيس تا انحالل جهاد سازندگي تأكيد كرد و از مجمع جهادگران
و نماينــدگان گروههاي جهادي جوانان خواســت پيشنويس و
گزارش اوليه خود را درخصوص چگونگــي و نحوه احيای جهاد
سازندگي ارائه دهند.
نقد :احياي تفكر و روحيه جهادي بهعنوان شــاكله نظم جديد
مديريتي در كشــور يك ضرورت اســت اما تالش بــراي ايجاد
سازمانهاي موازي يا تاسيس دوباره وزارت جهادسازندگی لزوما
بهمعناي تحقق ايده تفكر و مديريت جهادي نخواهد بود و چهبسا
آسيبهاي آن بيشتر از منافع احتمالي باشــد .از اين منظر قبل
از اينكه معاون اول رئيسجمهوری تحتتأثير مطالبه گروههاي
جهادي عمدتا جوان فرمان بدهــد كه پيشنويس و گزارشهاي
اوليه خود را براي احياي جهاد سازندگي ارائه دهند ،ابتدا ضرورت
دارد به اين سؤال پاسخ داده شود كه مراد و منظور از احياي جهاد
سازندگي ،چيست و آيا نتيجه آن افزودهشدن به هزينههاي دولت
خواهد بود يا برداشتن باري از روي دوش دولت و البته كشور.
ماهيت كار جهادي و فلســفه گروههاي جهــادي مردميبودن
آنهاست و نه دولتيشدن آنها .بهويژه اينكه تجربه جهاد سازندگي
در دوران دفاعمقدس و پس از آن در رفع محروميتها و توســعه
مناطق كمبرخوردار بهويژه در روستاها ،هنگامي شيرين بود كه در
سالهاي نخستين استقرار و حيات نظام جمهوري اسالمي ،مبناي
فعاليت گروههاي جهادي متفاوت بــا آنچه اكنون انتظار ميرود،
بوده و بيم آن ميرود بر لشكر حقوقبگيران و بودجهبگيران دولت
در نتيجه اضافهشدن گروههاي جهادي به بدنه دولت افزوده شود.
اگر هدف خدمت است ،نخســت بايد دانست كه بهترين خدمت،
كاستن از هزينههاي دولت و نظمدادن بر دخل و خرج آن است و
دوم اينكه هرگز تصور نشود كه كار جهادي بهمعناي ناديدهگرفتن
انضباط مالي دولت است .شفافيت شاهبيت نجات كار و مديريت
جهادي است و تفكر حاكم بر مديريت جهادي اگر درست تبيين
نشود ،ممكن است راه را به بيراهه تبديل كند.
واقعيت اين است كه اكنون گروههاي جهادي مردمنهاد در حال
فعاليت هستند و هرگونه تالش براي دولتيسازي و يا وابستهسازي
آنها به مرگ زودرس و خارجشــدن آنها از ريلگذاري مشاركت
مردم در توسعه كشور منجر خواهد شــد .فراموش نكنيم كه كار
جهادي نه بهمعناي بينظمي و نه به مفهوم اقدام بدون برنامهريزي
مبتني بر دانش است و راه سعادت و خدمت گروههاي جهادي در
مردميبودن واقعي آنهاست .آنها را معتاد به دولت گرفتار نكنيم و
موازيكاري نشود كه دردسر آنها دوچندان خواهد بود.

نقشه ساخت و ساز در مناطق شهری ایران

آمارها نشان ميدهد ساختوساز در خراسانرضوي ،فارس و اصفهان همچنان از تهران پررونقتر است

مسكن شواهد آماري نشــان ميدهد سازندگان
تهرانــي رغبتي بــراي آغــاز پروژههاي
مســكوني جديد ندارند و در طول ســال
گذشته ،حتي در فصلهايي كه توليد مسكن در كل كشور
رشد كرده و حتي برخي از شهرستانها با جهشهاي دو
و سهرقمي توليد مسكن مواجه شدهاند ،باز هم واكنشي
براي توليد مسكن جديد نشــان ندادهاند؛ از نظر فعاالن
صنعت ســاختمان عواملي كه منجر بــه اين وضعيت
شده ،دير يا زود ساير نقاط كشــور را نيز تحت تأثیر قرار
خواهد داد.
به گزارش همشــهري ،بررســي نتايج طرح جمعآوري
اطالعــات پروانههــاي ســاختماني صادرشــده در
شهرداريهاي كشور در زمستان 1399به تفكيك استان
حاكي از اين است كه تمايل توليدكنندگان مسكن شهر
تهران حداقل در طول سال 1399افت كرده و در شرايطي
كه برخي از شهرستانها ،افزايش صدور پروانه ساختماني
را تجربه ميكنند ،صدور پروانههاي ساختماني به يكي از
كمترين مقادير در دهه 90رسيده است.
حالو روز ساختوساز مسكوني

بر اســاس آمارهاي مربوط به وضعيت صدور پروانههاي
ساختماني در شهرداريهاي كشــور ،در زمستان سال
گذشــته 52هزار و 334پروانه ســاختماني براي توليد
مســكن در كل مناطق شهري كشــور صادر شده كه از
نظر تعداد9 ،هزار و 481فقره نســبت به زمســتان98
افزايش دارد .بهعبارتديگــر در اين فصل ميزان صدور
پروانههاي ساختماني 22.1درصد نسبت به فصل مشابه
سال قبل افزايش پيدا كرده است .اين موضوع با توجه به
جهش قابلتوجه قيمت فروش مسكن از سال 98تا پايان
سال 99اتفاق توجيهپذيري است اما نكته قابلتأمل اينكه
در زمستان گذشــته نيز مانند فصلهاي ديگر سال،99
ميزان صدور پروانه ســاختماني در شهر تهران بهشدت
افت كرده و ركورد توليد مســكن به شهرستانها تعلق
گرفته است.
براســاس آمارهاي رســمي ،در زمســتان پارسال ،از
نظر تعداد پروانههاي ســاختماني در مناطق شــهري،
استانهاي اصفهان ،خراسان رضوي و فارس ،رتبههاي
اول تا سوم را بهخود اختصاص دادهاند و تهران در رتبه
چهارم قرار گرفته؛ درحاليكه تهــران ازنظر جمعيت و
تعداد مسكن رتبه اول كشــور را دارد و در طول ساليان
متمادي بهعنوان راهبر اقتصاد ايران ،بيشــترين ميزان
صدور پروانههاي ســاختماني را نيــز بهخود اختصاص
ميداد .آنگونه كه آمارها نشــان ميدهد ،ميزان صدور
پروانههاي ساختماني در كشور 22.1درصد ،در استان
اصفهان 28.8درصد ،در خراسان رضوي 98.9درصد و
در استان فارس 39.6درصد رشد كرده؛ اما ميزان صدور
پروانه ساختماني در مناطق شهري استان تهران حتي
در زمستان كه بهترين وضعيت سال 99را تجربه كرده،
كمتر از يك درصد رشد داشته است.

وجه اختالف تهران و شهرستان

اگرچه ازنظر تعداد پروانههاي ساختماني ،وضعيت تهران
چندان مساعد نيست و اســتانهاي اصفهان ،خراسان
رضوي و فارس پيشتاز هستند ،اما از نظر تعداد واحدهاي
پيشبينيشــده براي توليد در پروانههاي ســاختماني
رتبه اول همچنان در اختيار تهران اســت و ســازندگان
پايتخت با استفاده از مزيت بلندمرتبهسازي ،براي توليد
تعداد بيشتري مســكن برنامهريزي كردهاند .البته اين
صدرنشــيني تهران در توليد تعداد واحدهاي مسكوني
بهمعناي نقض سيگنال منفي سازندگان تهران به توليد
مســكن نيســت؛ در دورههاي قبلي هم تعداد بيشتري
پروانه ســاختماني در تهران صادر ميشــد و هم تعداد
واحدهاي پيشبينيشده بيش از تعداد فعلي بود.
براساس آمارهاي فعلي ،در زمستان سال گذشته 143هزار
و 930واحد مســكوني در پروانههاي ساختماني صادره
پيشبيني شده كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال
قبل 32.7درصد افزايش نشــان ميدهــد .در اين دوره
زماني ،تعداد واحدهاي برنامهريزيشده در مناطق شهري
اســتان تهران 21هزار و 935واحد بوده كه 5.4درصد
كمتر است و ســيگنال منفي ســازندگان تهراني براي
توليدكنندگان مسكن كشــور نيز از همين محل صادر
شده است .از اين منظر ،بعد از تهران ،استانهاي اصفهان،
خراســان رضوي و فارس همچنان صدرنشين فهرست
توليدكنندگان مســكن قرار دارند و برنامهريزي توليد
آنها نسبت به زمســتان 98در اصفهان 37.7درصد ،در
خراسانرضوي 280درصد و در استان فارس 57.8درصد
افزايش پيدا كرده است.
دليل بيرغبتي سازندگان تهراني

آنگونه كه فعــاالن صنعت ســاختمان و انبوهســازان
ميگويند ،جهش هزينه نهادههاي ساختماني از يكسو و
گراني زمين مناسب براي ساختوساز از سوي ديگر باعث
شده حاشيه سود ساختوســاز مسكوني در شهر تهران
با احتساب خواب ســرمايه كمتر و نامطمئنتر شود و به
همين دليل تعداد كمتري از ســازندگان حرفهاي براي
آغاز پروژههاي جديد تمايل نشان ميدهند .در اين ميان
كاهش شديد قدرت خريد سرمايه در گردش سازندگان
مسكن نيز بهعنوان عامل مؤثري براي افت برنامهريزي
براي توليد جديــد مطرح ميشــود؛ درحاليكه معادل
همين سرمايه در اغلب شهرستانها قدرت خريد باالتري
دارد و بهواسطه ارزانتر بودن زمين شهرستانها نسبت به
تهران ،امكان بيشتري براي توليد مسكن فراهم ميكنند.
نكته قابلتوجه اين اســت كه از نظر سازندگان مسكن،
حتي اگر مهاجرت معكوس در توليد مســكن ناشــي از
تمايل سازندگان شهرستاني براي ساختوساز باشد ،اين
رويه چندان معتبر و ادامهدار نخواهد بود و بهواسطه اينكه
همواره تهران ليدر بازار مسكن بوده و رونق و ركود آن با
وقفهاي چندماهه به ساير نقاط كشور نيز سرايت ميكند،
دير يا زود سازندگان شهرســتاني نيز مانند سازندگان

تهران ميزان برنامهريزيهاي جديد براي توليد مسكن را
كاهش خواهند داد .اصليترين دليلي كه فعاالن صنعت
ساختمان براي ادعاي سرايت ركود ميآورند ،اين است كه
بازار مسكن كام ً
ال متأثر از اقتصاد سياسي است و تحوالت
اين حوزه اعم از قيمت ،تعداد معامالت و برنامهريزي براي
توليد با دورنماي اقتصاد كالن و در سايه انتظارات تورمي
رخ ميدهد .از آنجاييكه در تهران بهعنوان ليدر سياسي
و اقتصادي ايران ،پيشبينيهاي سريعتر و معتبرتري از
آينده شكل ميگيرد ،بازار مسكن كشور نيز با نگاهي به
تحليلهاي بازار تهران براي تداوم رونق و يا تن دادن به
ركود تصميمگيري ميكند.
سهم تعاونيها در توليد مسكن ايران

ساختوساز مسكن در اقتصاد ايران حتي در دورههايي كه
طرحهاي مسكني دولت اعم از مسكن مهر ،ملي يا جهش
توليد اجرا ميشود ،عمدتاً در يد اختيار بخش خصوصي
است و بخش دولتي از نقش كارفرمايي فراتر نميرود .در
اين ميان بخش تعاوني نيز بهعنــوان يكي از بخشهاي
غيردولتي اقتصــاد ايران كه بنا بود ســهم آن از اقتصاد
كشور به پشتوانه قانون اساسي تا ۲۵درصد افزايش پيدا
كند ،دستي در ساختوســاز مسكوني دارد اما سهم اين
بخش از كل توليد مسكن رقم بسيار كمي است .براساس
اطالعات مركز آمار ايران ،در زمســتان سال گذشته ،از
مجموع 143هزار و 930واحد مسكوني كه براي توليد آنها
در قالب پروانههاي ساختماني مناطق شهري برنامهريزي
شــده ،فقط 2هزار و 948واحد معادل 2درصد از كل به
بخش تعاون اختصاص دارد كه البته همين سهم اندك
نيز در برخي استانها صفر است.
بررسي سهم تعاون از توليد مسكن در استانهاي مختلف
نشــان ميدهد در اســتان يزد28.2 ،درصد از كل توليد
مسكن شهري توسط تعاونيها انجام شــده و در استان
قزوين نيز 17.2درصد از كل توليد مســكن به تعاونيها
اختصاص داشــته است .همچنين در اســتان هرمزگان
10.1درصد و در استان گلستان 8.2درصد از مسكن جديد
توسط تعاونيها ساخته ميشــود اما در 12استان هيچ
مسكني توسط تعاونيها ساخته نشده است .در 2استان
فقط ساخت يك واحد مسكوني به تعاوني اختصاص داشته
و در 2استان دیگر نيز 4و 8واحد توسط اين بخش ساخته
شده است .در اســتانهاي ديگر هم كل سهم تعاوني از
مسكن توليدي بين  0.5تا 5درصد بوده است.
با ايــن تفاصيل و با توجــه به اينكــه در جريان اجراي
قانون جهــش توليد مســكن ،قرار اســت تعاونيهاي
خوشــنام نيز به شــكل فعال وارد عمل شــوند ،انتظار
ميرود متوليان اقتصاد برنامه منسجمي براي استفاده
از ظرفيت تعاونيها در توليد مسكن تدوين کنند تا هم
اهداف قانوني در توسعه تعاونيها و مشاركت دادن مردم
در اقتصاد محقق شود و هم امكان برنامهريزي منسجم
براي توليد مســكن بهخصوص براي اقشار كمدرآمد و
دهكهاي متوسط فراهم آيد.
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اقتصاد

رشد 180درصدي درآمد شركتهاي بورس

جمع كل درآمد شركتهاي بورس در نيمه نخست امسال نسبت به پارسال 268هزار ميليارد تومان افزايش يافته است

بررســيهاي آماري نشان
بورس
ميدهد جمــع كل درآمد
شركتهاي بورس در نيمه
نخست امســال در مقايسه با مدت مشابه
پارســال 180درصد افزايــش يافته و به
415هزار ميليارد تومان رســيده است .با
وجود اين افزايش ،شاخص بورس از 50روز
پيش در كانال نزولي است.
به گزارش همشــهري ،درحاليكه در يك
سال گذشته شــاخص كل بورس تهران
با نوســانهاي عمدتا نزولي مواجه بوده،
آمارها نشــان ميدهد در اين مدت درآمد
شركتهاي بورس به شــكل محسوسي
افزايــش يافته اســت .اگرچه اين رشــد
عمدتا ناشــي از افزايش قيمــت فروش،
تحتتأثير تورم بوده اســت امــا افزايش
درآمد شــركتهاي بــورس ميتواند با
كاهش نسبت قيمت به درآمد شركتهاي
بورس به افزايش جذابيت سرمايهگذاري
در بورس و رشد شاخصها منجر شود ،با
اين حال بهنظر ميرسد ســهامداران اين
روزها افزايش درآمد شــركتها را كمتر
مالك عمل خود قرار ميدهنــد ،زيرا در
طول ماههاي گذشته ارزش سهام بسياري
از شركتهايي كه با افزايش درآمد روبهرو
شده بودند ،با سیر نزولی مواجه شدهاند.
میزان رشد

آمارها نشــان ميدهد جمــع كل درآمد
شــركتهاي بورس از شــهريور پارسال
تاكنون با 181درصد رشــد از 147هزار
ميليارد تومان به 415هزار ميليارد تومان
رســيده اســت؛ يعني جمــع كل درآمد
شــركتهاي بورس دســتكم 268هزار
ميليارد تومان افزايش يافته است .بخش
عمده اين رشد ناشي از افزايش نرخ فروش
محصوالت تحتتأثير تورم دو رقمي بوده
است .به اين معنا كه قيمت كاالها و خدمات
توليدي از سوي شركتها متناسب با نرخ
تورم رشد كرده است .با اين حال هزينههاي
توليد نيز متناسب با نرخهاي فروش افزايش
يافتــه و احتماال تحتتأثيــر اين موضوع
همچنان حاشــيه سود شــركتها تغيير
چنداني نكرده اســت .حتي اين احتمال
وجود دارد كه حاشــيه سود برخي صنايع
تحتتأثير قيمتگذاريهاي دســتوري
با نزول مواجه شــده باشــد .با وجود اين
افزايش درآمد شــركتهاي بــورس به
تنهايي ميتواند نســبت قيمت به درآمد
شركتهاي بورس را كاهش دهد و جذابيت
ســرمايهگذاري در بورس را افزايش دهد؛
موضوعي كــه بهنظر ميرســد اين روزها
چندان مورد توجه سهامداران نيست.

پتروشيميها در صدر

آمارها نشــان ميدهد در ميــان صنايع
مهم بورس كــه بخش مهمــي از ارزش
بازار ســهام را در اختيار دارند شركتهاي
پتروشيمي با بيشترين ميزان افزايش درآمد
مواجه شــدهاند بهطوري كه درآمد آنها با
58هزارو 800ميليارد تومــان افزايش از
30هزار ميليارد تومان در شــهريور سال
گذشــته به مرز 90هزار ميليارد تومان در
شهريور امسال رسيده است؛ يعني درآمد
گروه صنايع شــيميايي بهطــور ميانگين
192درصد افزايش يافته است؛ بخش زيادي
از محصوالت اين شركتها صادر ميشود و
افزايش قيمت ارز نيز نقش زيادي در افزايش
درآمد اين شــركتها دارد ضمن اينكه در
طول چندماه گذشته با كاهش شيوع كرونا
در جهان و افزايش تقاضا ،قيمت محصوالت
پتروشيمي نيز در بازارهاي جهاني افزايش
يافته است و حتي برآورد ميشود اين روند
بهويژه براي محصوالتي مانند پلياتيلن در
آينده ادامه داشته باشد اين موضوع ميتواند
منجر به افزايش بيشتر درآمد شركتهاي
اين گروه شود.
رشد 160درصدي درآمد فوالدسازان

دوميــن صنعتي كه با بيشــترين رشــد
درآمد در يك سال گذشــته مواجه شده
گروه فلزات اساسي است كه عمدتا شامل
توليدكنندههــاي بزرگ فوالد هســتند.
طبق اطالعات موجود جمــع كل درآمد
اين صنعت از شهريور پارسال تا امسال با
161درصد رشد ،از 35هزار ميليارد تومان
به 92هزار ميليارد تومان رســيده اســت
يعني توليدكنندههــاي محصوالت فلزي
در اين مدت درآمدشــان 57هزار ميليارد
تومان افزايش يافته اســت .شركتهاي
اين گروه نيز مانند شركتهاي پتروشيمي
ازجمله شركتهاي صادراتمحور محسوب
ميشوند و نوسانهاي قيمت ارز بر درآمد
اين شركتها تأثير دارد .با اين حال بخش
زيادي از توليدات اين شركتها كه در داخل
عرضه ميشــود ،مشــمول قيمتگذاري
دولتي است و اين موضوع روند درآمدزايي
اين شركتها را محدود كرده است ،ضمن
اينكه قطع برق از بهار امسال ميزان توليد
در اين شركتها را با كاهش مواجه كرده
است .اين شركتها هماكنون سهم مهمي
در معامالت بورس دارند.
بهبود عملكرد بانكداري

صنعت بانكداري تا همين چند سال پيش با
زيانهاي سنگين مالي مواجه بود و اگرچه
مشكالت صنعت بانكداري هنوز به پايان

بهبود درآمدهاي صنعت بيمه

آمارهاي موجود نشان ميدهد درآمد شركتهاي فعال در بخش بيمه در بورس در نيمه نخست
امسال در مقايسه با پارســال 574درصد افزايش يافته و از 5هزارو 500ميليارد تومان به مرز
37هزار ميليارد تومان رسيده اســت .اطالعات دريافتي حاكي از آن است که بخش عمده اين
افزايش درآمدها ناشي از سرمايهگذاري در سهام شركتهاي بورس و يا درآمدهاي غيرعملياتي
بوده است .درآمد اين شركتها هماكنون به 3هزارو 700ميليارد تومان رسيده است .از ديگر
صنايع مهم بورس كه در يك سال گذشته با رشد درآمد مواجه شده ،ميتوان به صنعت سيمان
اشاره كرد كه درآمدهاي اين صنعت بهطور ميانگين 119درصد افزايش يافته است.

نرســيده اما آمارها حاكي از آن است كه
عملكرد مالي بانكها در حال بهبود است.
گزارشهاي ماهانه بانكها نشان ميدهد
نسبت درآمد تســهيالت به هزينه سپرده
در بســياري از بانكهاي مهم بهبود پيدا
كرده و اين موضوع چشــمانداز سودآوري
اين گروه را افزايش داده است .آمارها نشان
ميدهد درآمد صنعت بانكداري در نيمه
نخست امسال در مقايسه با پارسال 45هزار
و 500ميليارد تومــان معادل 721درصد
افزايش يافته اســت .شــهريورماه سال
گذشته جمع كل درآمد بانكهاي حاضر
در بورس 6هزار و 300ميليارد تومان بود
اما اكنون اين رقم به مرز 52هزار ميليارد
تومان رسيده است.
بهبود درآمد پااليشگاهها و معادن

بعد از توليدكنندههاي پتروشيمي ،فوالد و
بانكها نقش زيادي در رشد مجموع درآمد
شركتهاي بورس داشتهاند .پااليشگاهها و
شركتهاي معدني در جايگاه بعدي قرار
گرفتهاند و طبــق اطالعات موجود درآمد
پااليشگاهها از شــهريور پارسال تاكنون
37هــزارو 300ميليارد تومــان افزايش
يافته اســت .هماكنون جمــع كل درآمد
پااليشگاههاي حاضر در بورس به 49هزارو
500ميليارد تومان رســيده است .برآورد
ميشــود با تخفيفهاي تازهاي كه براي
خوراك اين شركتها در نظر گرفته شده
روند درآمد اين شركتها حتي در نيمه دوم
سال با رشد بيشتري مواجه شود.
پــس از پااليشــگاهها ،توليدكنندههاي
محصوالت معدني فلزي در رتبه پنجم از
نظر افزايش درآمد قرار دارند بهطوري كه

رشد 447درصدي درآمد خودروسازان

آمارهــا همچنين نشــان ميدهد درآمد
صنعت خودروســازي هم در يك ســال
گذشــته 447درصد افزايش يافته است.
اطالعات موجود نشان ميدهد بخش عمده
اين رشد ناشي از افزايش قيمت محصوالت
اين شركتها با وجود قيمتگذاري شوراي
رقابت بوده است .قيمت كارخانهاي خودرو
در يك سال گذشته برخالف قيمتگذاري
شــوراي رقابت بهطور ميانگين 70درصد
افزايش يافته و نرخ برخي محصوالت حتي
تــا 150درصد گران شــده و اين موضوع
به رشد درآمد اين شــركتها منجر شده
اســت .با وجود اين افزايش درآمد ،زيان
انباشته اين شــركتها همچنان در حال
افزايش است و طبق آخرين اطالعات جمع
كل زيان انباشــته اين صنعت به 82هزار
ميليارد تومان رسيده است .به باور برخي
ازكارشناسان ،صرفنظر از قيمتگذاري
دستوري ،صنعت خودروسازي براي حل
مشكالت مالياش نياز به تجديد ساختار
اساســي دارد .آمارهاي موجــود نيز اين
موضوع را تأييد ميكند و نشان ميدهد با
وجود رشد پر شتاب درآمدها اين افزايش
ارزش فروش ،نقشي در كاهش مشكالت
اين صنعت نداشته است.

مقدار رشد درآمد برخي از صنايع مهم بورس -ارقام به ميليون ريال
درآمد نيمه نخست امسال
درآمد نيمه نخست پارسال
نام صنعت
894،575،673
305،971،930
محصوالت شيميايي
923،685،587
352،927،478
فلزات اساسي
518،709،237
63،140،400
بانكداري
495،191،774
121،590،510
فرآوردههاي نفتي
499،601،316
176،260،040
استخراج كانههاي فلزي
205،248،000
107،063،750
هلدينگها
44،613،543
8،159،372
خودروسازي
60،761،384
27،781،003
سيمان
36،792،999
5،454،250
بيمه
47،888،500
19،134،720
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي
94،680،075
69،966،997
داروسازي
33،105،983
12،613،522
محصوالت غذايي
58،575،710
43،141،092
عرضه برق و گاز
33،705،350
21،496،472
رايانه

پوشكهاي نیم میلیونی براي از ما بهتران

رشد 28درصدي قيمت پنير طی يكسال

سوپرماركت شير خشــك و پوشــك ،از مهمترين هزينههاي زندگي بچهدارها
محسوب ميشود كه اگر به مدد شــير مادر از خريد اولي بتوان شانه
خالي كرد ،از دومي به هر صورت گريزي نيست .تا چند سال پيش بازار
ايران پر از پوشكهاي خارجي بود و برندهاي پمپرز ،اوي بيبي ،جانببه ،مولفيكس
و غيره 90درصد سهم بازار را در اختيار داشتند.
چند برند ايراني مثل ماي بيبي و مرســي تا يكدهه پيش در سايه وارداتيها سهم
كمي از بازار داشتند اما امروز شرايط متفاوت شده است.اكنون مولفيكس كه حاال در
داخل كشور توليد ميشود در كنار ماي بيبي بيش از 90درصد سهم بازار را در اختيار
گرفتهاند و از پوشكهاي اصل خارجي كمتر اثري ديده ميشود .البته نه اينكه اصال
نباشند ،اما بودنشان به شكلي است كه بخش بسيار كمي از مصرفكنندگان از آن
سود ميبرند .پوشكهاي خارجي هم مثل ديگر كاالهاي خارجي ممنوعالورود ،در
برخي سوپرماركتها براي مشتريهاي خاص عرضه ميشوند و قيمتهايي نزدیک
به 500هزار تومان دارند .از خارجيها و قيمتهاي گزافشان كه بگذريم ،پوشكهاي
توليد داخل هم در يك سال اخير بهشــدت افزايش نرخ داشتهاند و فرياد بچهدارها
از گراني پوشك بلند است .پوشــككامل هيچكدام از برندهاي ايراني قيمتي زير
120هزار تومان ندارد و پوشكهاي شورتي از اين هم گرانترند.
ت و تعداد پوشكها نشــان ميدهد هر عدد پوشك بچه هماكنون بين
برآورد قيم 
 3.500تا 3.900تومان براي بچهدارها آب ميخورد درحاليكه تا زمستان پارسال
اين قيمت از 1.800تومان بيشتر نبود .پوشك بچه هم مثل ديگر محصوالت سلولزي
در يكي دو سال گذشته بهشدت افزايش قيمت داشــته كه دليل آن وارداتي بودن
مواداوليه و وابستگي به نرخ ارز عنوان ميشود.

تر هبار
قيمت انواع پنير در ميادين ميوه و ترهبار شــهرداري نسبت به سال
گذشته 28درصد افزايش يافته است.
بهگزارش همشهري ،نرخنامه جديد سازمان ميادين شهرداري تهران
كه از روز گذشته در ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار اعمال شد ،نشان ميدهد قيمت
پنيرهاي ايراني ممتازي مثل پنير تبريز و ليقوان از كيلويــي 70هزار تومان فراتر
رفته و به محدوده 80هزار تومان رسيده است .درحال حاضر حداقل قيمت پنير در
ميادين ميوه و ترهبار 31هزار تومان مربوط به پنير يواف كمچرب است ،گرانترين
پنير ميادين هم سوپرليقوان گوسفندي است كه 83.500تومان قيمتگذاري شده
است .پنير گوسفندي ليقوان در رده دوم قيمت است كه هر كيلوگرم از آن 74هزار
تومان قيمت خورده است .پنير تبريز هم از پنيرهاي گرانقيمتي است كه انواع آن در
ميادين ،در محدوده قيمتي 60هزار تومان قرار دارد.
هركيلو پنير يو اف پرچرب هم در نرخنامه ســازمان ميادين 34هزار تومان قيمت
خورده است .اين درحالي است كه قيمت پنيرهاي بستهبندي يو اف در سوپرماركتها
براي هر بسته 350تا 400گرمي بين 18تا 22هزار تومان است و هر كيلوگرم از اين
پنير باالي 44هزار تومان در ميآيد .پنيرهاي ليقوان بستهبندي هم قيمت بسيار
باالتري نســبت به همتايان خود در ميادين دارند كه بهصــورت فلهای در محل،
بستهبندي ميشوند .هر بســته 800گرمي پنير ليقوان در سوپرماركتها 98هزار
تومان به فروش ميرسد.
افزايش قيمت شير خام و ديگر هزينههاي توليد طي يكسال گذشته قيمت لبنيات
را بهشدت افزايش داده و سرانه مصرف اين مواد غذايي باارزش به همين نسبت كاهش
يافته است .براساس توافق ميان دولت و صنايع لبني بهمنظور تسهيل دسترسي اقشار
كمدرآمد به لبنيات ،از تاريخ 17مهرماه شركتهاي بزرگ تامينكننده بازار لبنيات،
توليد  3قلم كاالي لبني پرمصرف شامل شير نايلوني ،ماست دبهاي 2.5كيلويي و
پنير يو اف را با 10درصد كاهش قيمت آغاز كردهاند.

برند
مولفيكس
مولفيكس
مايبيبي
مايبيبي
كوكومي
كانفي
ببم
پمپرز
پمپرز
اويبيبي
هاگيز
بارلي
پمپرز

قيمت فروش انواع پوشك بچه در سوپرماركتهاي تهران
قيمت (تومان)
مشخصات
195.000
پوشك كامل سايز 50 - 5عددي
120.000
پوشك كامل سايز 34 - 4عددي
132.550
پوشك كامل سايز 38 - 3عددي
124.000
پوشك شورتي پولآپ سايز 26 - 5عددي
112.750
پوشك كامل سايز 34 - 4عددي  -اكونومي
127.000
پوشك كامل سايز 34 - 5عددي
120.000
پوشك كامل سايز 4بزرگ 34 -عددي
220.000
پوشك كامل سايز 30 - 5عددي
255.000
پوشك شورتي سايز 64 - 3تايي
550.000
سايز2
490.000
پوشك شورتي سايز 6
530.000
مدل اكونوميك سايز 4
پريماگلد لهستان  -ضدحساسيت  -سايز 5
440.000
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در گفتوگوي همشهري با رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع اعالم شد

بازار محصوالت گرمايشي کوچک شده است

كاهش قدرت خريد ،افزايش قيمت و ركود بازار مسكن بر افت تقاضاي خريد محصوالت گرمايشي تأثير زيادي داشته است
کاالی گرمایشی به وفور و با کیفیت بسیار باال در بازار موجود است

علي ابراهيمي
هر ساله با فرارسيدن فصل سرد تقاضا براي
خبرنگار
محصوالت گرمايشــي مانند انواع بخاري
و لوازم شــوفاژ و تهويه مطبوع افزايش مييافت اما بازار امسال محصوالت
گرمايشي متاثر از افزايش قيمت اين اقالم ،ركود ساختوساز و كاهش شديد
قدرت خريد مشتريان ،حال و هواي ديگري دارد .پارسال كاهش عرضه برخي
از انواع پكيج و شوفاژ موجب كمبود و افزايش بيرويه قيمت اين محصوالت
در بازار شده بود و شركتهاي توزيعكننده را ناچار به تحويل اين اقالم به ازاي

جمع كل درآمد اين شركتها از شهريور
پارســال تاكنون 32هــزارو 300ميليارد
تومان افزايــش يافته و به مــرز 50هزار
ميليارد تومان رسيده است .يعني درآمد
شــركتهاي اين گروه كــه عمدتا ماده
اوليه توليد فوالدســازان را تهيه ميكنند
183درصد رشد كرده است.

قيمت انواع پنير در ميادين ميوه و تره بار تهران
مشخصات
نوع پنير
درجه يك و كمچرب
تبريز
مخلوط گاو وگوسفندي -ممتاز و چرب
تبريز
گوسفندي درجه يك
ليقوان
گوسفندي -پرچرب و ممتاز
سوپرليقوان
پاستوريزه -تهيه شده با شير گاو
الكتيكي
پاستوريزه -فراپااليش پرچرب
سفيد يواف ايراني
پاستوريزه -فراپااليش -كمچرب
سفيد يو اف ايراني

كيلو  /تومان
61.000
69.000
74.000
83.500
46.000
34.000
31.000
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مهر كردن كارت گارانتي و تحويل در منازل كرد .اما
بهگفته فعاالن صنفي ،امســال رشد توليد و عرضه
اين محصوالت و افت تقاضاي خريد موجب كاهش
تخلفــات در توزيع انواع محصوالت گرمايشــي و
تهويهمطبوع مانند پكيج و شوفاژ ديواري شده است.
با محمدباقر معتمد ،رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع در
اين زمينه گفتوگو كردهايم.

وضعيت اين روزهاي بازار پكيج ،لوازم
شوفاژ و تهويه مطبوع چگونه است؟

با توجــه بــه فرارســيدن فصل ســرد ،امســال به
مصرفكنندگان نويــد ميدهيم كــه كاالهاي مورد
نياز آنها بهوفور در بازار موجود است زيرا سيستمهاي
گرمايشــي اغلب در ايران و باكيفيت بسيار باال توليد
ميشود و به واردات اينگونه محصوالت نيازي نيست.
همچنين كارخانههايــي كه اينگونــه محصوالت را
توليد ميكنند و بــه مواداوليه نيــاز دارند نيز معموال
پيشبيني الزم بــراي تامين اين مــواد و تداوم توليد
اينگونه محصوالت را داشتهاند .با اين روند اكنون شرايط
بهگونهاي است كه بسياري از محصوالت گرمايشي بيش
از نياز در بازار مصرف وجود دارد و كمبودي در اين زمينه
احساس نميشود .اما نسبت به سال گذشته بازار اينگونه
محصوالت توسعه نيافته و حتي از نظر ميزان مصرف،
بازار امسال نسبت به پارسال ،نهتنها رشدي نداشته بلكه
 10تا 15درصد نيز كوچكتر شده است .در واقع كاهش
تقاضا و ثابت ماندن تيراژ توليــد كارخانههاي داخلي،
موجب ثبات نسبي در بازار محصوالت گرمايشي مانند
پكيج ،شوفاژ و تهويه مطبوع شده است.
شرايط كســبوكار فعاالن اين صنف
نسبت به سال گذشته چه تغييري كرده است؟

امسال نهتنها شاهد رشــد بازار محصوالت گرمايشي
نبودهايم بلكه كســبوكار فعاالن اين صنف نسبت به
پارسال افت كرده؛ بهنحوي كه برخي از اعضاي این صنف
اعالم ميكنند که بعضي روزها از صبح تا شب هيچگونه
فروشي ندارند.
آيا اين شرايط طبيعي است؟

هر سال در آغاز اين فصل با رشد تقاضا مواجه بوديم اما
افزايش قيمت محصوالت و ركود شديد بازار مسكن بر
افت تقاضاي خريد محصوالت گرمايشي تأثير زيادي
داشته اســت .همواره در فصول سرد ســال در حوزه
موتورخانهها بخشي از تقاضا افزايش مييابد اما در حوزه
پكيجها تقاضا در طول سال تقسيم ميشود؛ زيرا خريد
و نصب پكيج و رادياتور آخريــن مرحله تكميل واحد
ساختماني است .با اين روند امســال نيز با فرارسيدن
فصل سرما ،بايد فشار تقاضاي خريد اينگونه اقالم افزايش
مييافت كه هنوز چنين چيزي را دربازار شاهد نيستيم.
علت اصلــي كاهش تقاضــاي خريد
محصوالت گرمايشــي چيست و ســهم افزايش
قيمتها در افت تقاضا چقدر بوده است؟

ركود بازار و افزايش قيمت مسكن بر كاهش تقاضا در
بازار لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع مؤثر بوده است .با توجه
به اينكه كارخانههاي توليدكننده افزايش قيمت چنداني
در محصوالتشان نداشــتهاند ،نميتوان گفت گراني،
عامل افت تقاضاي بازار بوده است .با اين روند ميتوان
گفت كاهش قدرت خريد و افزايش نســبي قيمتها
تأثير چندانــي بر افت تقاضاي خريد در بازار نداشــته
اســت .زيرا كارخانهها تنها با افزايش قيمت مواداوليه
توليد داخل مانند آلومينيوم و آهن يا گراني مواداوليه
وارداتي بهدليل افزايش نرخ ارز ،قيمت محصوالت خود

را باال بردهاند اما امســال اين افزايش قيمت نسبت به
رشد هزينه تمامشده توليد زياد نبوده و توليدكنندگان
حداكثر در حد 8تا10درصد قيمت محصوالتشان را
افزايش دادهاند .در واقع توليدكنندگان بهدليل نگراني
از افت بيشتر تقاضاي بازار و كاهش ميزان فروش ،قيمت
محصوالتشــان را حداقلي و متعادل افزايش دادهاند
درحاليكه قبال به دليل كاهش توليد و رشــد تقاضا،
قيمتها افزايش مييافت ولي اكنون بهدليل شــرايط
خوب توليد و اطمينان توليدكنندگان به بازار نسبت به
فراواني عرضه ،در برخي موارد شركتهاي توزيعكننده
حتي از اعمال ســود 7درصدي مصوب خردهفروشي
نيز خودداري كرده و سودهاي  2تا 3درصدي را لحاظ
ميكنند.
نياز ساالنه كشور به محصوالت گرمايشي
و سهم تقاضاي بازار اين اقالم چگونه است؟

برآورد ما اين اســت كه نياز ســاالنه بــه محصوالت
گرمايشــي و تهويه مطبوع معادل نيمــي از  700تا
800هزار واحد مســكونياي است كه ساخته ميشود
زيرا نيمي از اين ســاختمانها بــه محصوالت صنايع
گرمايشــي مانند ديگها ،پكيجها و ...نياز دارند .با اين
روند ســاالنه نيازمند  350تا 400هزار دستگاه انواع
محصوالت گرمايشي هســتيم كه همه آنها در داخل
توليد ميشــود .همچنين نياز بازار ســاالنه به ديگ و
پ 60هزار
مشــعل  30تا 40هزار دســتگاه و انواع پم 
دستگاه است .در مورد حجم تقاضا نيز اكنون تقاضاي
خريد براي برخي ازكاالهاي گرمايشي مانند رادياتورها،
ديگهاي چدني و فوالدي ،پكيجها ،پمپها ،مشعلها،
ابزار كنترل موتورخانهها و شيرآالت مربوط به رادياتور
و موتورخانهها بيشتر است که شاهد مقدار زياد تقاضاي
خريد قطعات يدكي دســتگاههايي كه در منازل كار
ميكنند مانند الكتروپمپ ،دينــام پمپ و دينام و رله
مشعل و قطعات مربوط به پكيجها هستيم.
چراسالگذشتهدرزمينهعرضهپكيجهاي
ديواري با كمبود و افزايش قيمت مواجه بوديم؟

امسال كمبودي در اين اقالم نداريم و شرايط بهگونهاي
اســت كه مثال وقتي كااليي كه مجاز به عرضه با سود
خردهفروشي 7درصدي است با ســود  2تا 3درصدي
عرضه ميشود ،كمبود و گرانفروشي معنا ندارد .عالوهبر
آن امسال شــاهد مســائلي مانند مهر كردن گارانتي
براي فروش پكيج مرتفع شــده و هر كســي ميتواند
این دســت از كاالها را در بازار با قيمت مناسبی تهيه

كند .در سال گذشته بهدليل كاهش توليد ،كارخانهها
اين اقالم را كمتر به بازار تزريق ميكردند و از آنجا كه
بازار تابع نظام عرضه و تقاضاســت ،كمبود اين كاال و
نگراني مصرفكنندگان از احتمال افزايش قيمتها به
شكلگيري تقاضاي كاذب دامن زده و انتظارات تورمي
را به بازار تزريق ميكرد كه اين امر موجب خريد و دپوي
اينگونه محصوالت توسط افرادي شد كه در هنگام خريد
احتياجي به اين محصوالت نداشته و تنها بهدليل نگراني
از افزايش قيمتها در آينده نسبت به خريدشان اقدام
ميكردند اما اكنون آمادگي خريد و نصب روزانه شده و
به توليدكنندگان نيز تفهيم شده كه بازار اين محصوالت
بهگونهاي نيســت كه انتظار افزايش شديد قيمتها را
داشته باشند .درشرايطي كه براي عرضه اينگونه اقالم در
بازار سود خردهفروشي 6.9درصدي در نظر گرفته شده
اما اكنون فروشندگان نميتوانند حتي اين ميزان سود
را دريافت كنند و فروشــگاههايي كه در بورس اينگونه
محصوالت مانند خيابان طالقاني قرار دارند اين اقالم را
با سود حدود 3درصدي ميفروشند.

سهم واردات از بازار محصوالت گرمايشي
چقدر است؟

اين ســهم خيلي پايين اســت و در زمينه رادياتورها
بســيار ناچيز اســت .همچنين ديگها و رادياتورها
وارد نميشــوند و عالوهبــر تامين نياز بــازار داخلي،
حتي صادر نيز ميشــوند .در حوزه پكيجهــا نيز اگر
سهمي براي اقالم وارداتي باشــد كمتر از  2تا 5درصد
اســت .انواع رادياتورهاي فــوالدي و آلومينيومي در
ايران با قيمت مناســب توليد و تكنولوژي ساخت اين
محصوالت ،بوميسازي شده اســت و اغلب صادرات
از طريق نمايندگي كارخانهها در كشــورهاي اطراف
و عمدهفروشــان صورت ميگيــرد .قبــل از انقالب
رادياتورهاي پرهاي فوالدي از آلمان وارد ميشد كه در
همان زمان كارخانههاي توليد اين محصوالت با كسب
دانش فني و تربيت تكنسينهاي داخلي ،ساخت اين
اقالم را در دســتوركار خود قرار دادند .در ادامه اين راه
سال 56نخستين رادياتور آلومينيومي از ايتاليا وارد شد
اما بعد از انقالب توليد اين رادياتورها در ايران آغاز شد
ولي در مقطعي كه قيمت ارز غيرواقعي بود برخي براي
واردات رادياتورهاي آلومينيومي اقدام و اعالم كردند كه
اين نوع رادياتورها كه پرهاي 8هزار تومان بود را با نرخ
6هزار تومان از چين وارد و عرضه ميكنند اما با بررسي
كيفيــت رادياتورهاي چيني توســط توليدكنندگان
داخلي و تصميم آنها براي افزايــش كمتر قيمتها با
مصرفكنندگان اعالم كرديم كه رادياتورهاي چيني
در آينده براي مردم مشكلســاز ميشود زيرا اين نوع
رادياتورها خدمات پس از فروش و گارانتي مناســبي
نداشتند؛ از ســوي ديگر رادياتورهاي چيني بهدليل
كيفيت پايين بعد از نصب نياز به افزايش تعداد پره در
آپارتمانها داشــت اما واردكنندگان ديگر اين كاال را
وارد نميكردند و مصرفكننده براي افزايش مثال 5پره
رادياتور چيني با مشكل مواجه ميشد و به مرور اقبال
بازار به اين رادياتورهاي چيني كاهش يافت.

6
لوجنوب
هشدار نارنجي برايشما 

كاهش دما و بارش شديد باران در روزهاي پاياني هفته
سواحل جنوبي و شمالي كشور را تحتتأثير قرار ميدهد
حميده پازوكي

خبرنگار

سازمان هواشناســي درباره بارش شــديد باران همراه با
آب و هوا كاهش دما تا ۱۰درجه ســانتيگراد در 2استان شمالي و
افزايش ارتفاع موج در خليجفارس و درياي خزر هشــدار
داده اســت؛ وضعيتي كه ميتوانــد صيادان و كشــاورزان اين مناطق و
همينطور مسافران تعطيالت آخر هفته را با مشكالتي مواجه كند.
كاهش محسوس دما

يكي از مواردي كه آبوهواي آخر هفته را نسبت به روزهاي قبل متفاوت
ميكند ،كاهش دماست .كارشناس سازمان هواشناسي درباره تغييرات
آبوهوايي روزهاي آينده به همشــهري ميگويد :براي امروز (سهشنبه
27مهر) در گيالن ،اردبيل و استانهاي آذربايجان غربي و شرقي بارش
باران و گاهي رعدوبرق و وزش باد پيشبيني شــده است .همچنين در
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بخشهايي از مازندران ،گلســتان و خراسان شــمالي انتظار بارشهاي
پراكنده وجود دارد .از فردا (چهارشــنبه 28مهر) با ريزش هواي ســرد
از عرضهاي باالتر فعاليت اين ســامانه بارشي تشــديد خواهد شد و در
استانهاي ساحلي درياي خزر ،ارتفاعات البرز ،اردبيل ،خراسان شمالي،
شمال خراسان رضوي و بعضي مناطق آذربايجان غربي و شرقي بارندگي
پيشبيني شده است كه اين بارندگي در نقاط مرتفع به شكل برف خواهد
بود .فريبا گودرزي با بيان اينكه شدت بارشها براي چهارشنبه و پنجشنبه
به شكلي است كه سازمان هواشناسي براي آنها هشدار نارنجي صادر كرده،
ميافزايد :براساس اين هشدار گيالن ،مازندران ،گلستان و شرق اردبيل با
باران شديد همراه با رعد و برق ،وزش باد شديد موقت ،كاهش محسوس
دما بين  ۵تا ۱۰درجه سانتيگراد و در ارتفاعات رشته كوه البرز بارش برف
مواجه خواهند بود .وي ادامه ميدهد :در اين شرايط جوي ،باال آمدن سطح
آب رودخانهها ،آبگرفتگي معابر ،سيالب و طغيان رودخانهها و مسيلها،
لغزندگي و كاهش ديد در جادهها ،تأخير يا احتمال لغو پروازها و يخبندان
جادههاي كوهستاني دور از انتظار نيست.
اين كارشناس هواشناسي با بيان اينكه كاهش دماي هوا جمعه 30مهر به
شمال شرق و دامنههاي جنوبي البرز خواهد رسيد ،ميگويد :از امروز تا
پايان هفته براي نواحي جنوب غرب كشور استانهاي ساحلي خليجفارس
وزش باد شديد توأم با گردوخاك را مشاهده خواهيم كرد .خليجفارس و
نواحي ساحلي تنگه هرمز مواج و متالطم خواهد بود .براي اين نواحي هم

هشدار نارنجي صادر شده است كه براساس اين هشدار وزش باد شديد و
افزايش ارتفاع موج به یک تا 1.5متر در مناطق ساحلي و  ۲تا 2.5متر در
فراساحل خليجفارس پيشبيني ميشود.
هشدار به صيادان جنوب

سواحل جنوبي كشور آبوهوايي توفاني را پيش روي خود دارد .اين پديده
در خوزستان ،بوشهر و هرمزگان مشــاهده خواهد شد .مديركل مديريت
بحران بوشهر به همشهري ميگويد :به تمام دستگاههاي مرتبط با مديریت
بحران ازجمله شيالت و بنادر بوشهر اعالم كردهايم آمادگي الزم را براي اين
هشدار داشته باشند .جهانگير دهقاني ميافزايد :به دريانوردان هم از طريق
صداوسيما و شيالت اعالم شده است كه در موقعيت و زمان بروز توفان يا
مواجبودن دريا فعاليت نداشته باشند تا مشكلي برايشان پيش نيايد .اين
هشــدار به دهياريها و شهرداريهاي استان اعالم شــده است تا اگر در
نقاط روستايي و زمينهاي كشاورزي نياز به رعايت نكات ايمني دارند به
آنان اعالم شود و خسارتي پيش نيايد .وي ادامه ميدهد :با توجه به اينكه
اعالم بروز پديده گردوخاك هم شده بهتر است كه كودكان ،سالمندان و
گروههاي حساس از هرگونه حضور غيرضروري در فضاهاي باز پرهيز كنند.
شرايط بحراني در شمال

استانهاي شمالي نيز وضعيت بحراني را پيشروي خود دارند .مديركل

مديريت بحران مازندران درباره وضعيت اين استان به همشهري ميگويد:
براساس هشداري كه اداره كل هواشناسي استان مازندران به ما اعالم كرده
است ،بارندگي ،كاهش دما و در ارتفاعات بارش برف پيشبيني شده است.
علياصغر احمدي يكي از مسائل مهم استان را وضعيت مسافران در اين
آخر هفته ميداند و ميگويد :از آنجا كه احتمال باالآمدن آب رودخانهها
وجود دارد ،توصيه ما اين است كه افراد كنار رودخانه اتراق و توقف نكنند.
رانندگي در شــب هم به مسافران و رانندگان اســتان توصيه نميشود.
نكته ديگــر اينكه اگر واقعــا ضرورتي وجود ندارد به مناطق باالدســت
اســتان نروند و درصورت رفتن به اين مناطق تجهيزات زمستاني همراه
داشته باشند.
مديركل بحران مازندران ميافزايد :صاحبان مزارع پرورش ماهي نيز بايد
توجه داشته باشند كه بارش باران ،آب رودخانهها را گلآلود خواهد كرد و
بايد سردهنه ورودي آب به استخرها را مسدود و امكانات پمپاژ را نيز براي
استخرهاي خود فراهم كنند .دامداران هم بهدليل امكان بروز رعدوبرق
در روزهاي آينده بايد دامهاي خود را به مناطق پايينتر هدايت كنند.

گزارش2

مطالبه باقيمانده

يكي از باغــداران ايالمي با بيان اينكه ميــدان ترهبار فقط محلي
نيســت كه ميوه را در آن توزيع كنيد ،بلكه عالوه بر توزيع ،محل
قيمتگذاري و تنظيم بازار ميوه است به همشهري ميگويد :ايالم
هم در شهرها و هم در مركز استان از چنين مكاني محروم است.
علي غريبيان با بيان اينكــه نبود بازار مركزي همــه باغداران را
ناچار ميكند محصول خود را بالفاصله پس از برداشت به داللها
بسپارند ،ميافزايد :محصول باغي هميشــه و در همه انواع قابل
نگهداري بلندمدت نيســت و بايد در بازار توزيع شــود .از سوي
ديگر اگر كار را به داللها نســپاريم وضعيت بازار ميوه از اين هم
آشفتهتر ميشود؛ زيرا باغدار پرورشدهنده است؛ نه توزيعكننده
و فروشنده.
او معتقد است هر بخشــي بايد وظيفه تخصصي خودش را انجام
بدهد ،در غيراين صورت شاهد آشفتگياي هستيم كه هماكنون
بر بازار ميوه استان حاكم شده است.
غريبيان با بيان اينكه سود باغدار هم در عرضه ميوه به ميدان ترهبار
بستگي دارد نه دالل،تصريح ميكند :سيستم داللي با گرداندن
دست هم سود كمي عايد باغدار و هم ضرر ناشي از افزايش قيمت
كاذب را به مشتري تحميل ميكند .سالهاست هر دولتي ميآيد
و ميرود یا هر استانداري ميآيد و ميرود موضوع ساخت اين بازار
روي ميزشان ميماند و نتيجهاي عايد ما نميشود .بيشك ايجاد
اين بازار نه فقط به نفع ما باغداران كه به نفع همه مردم است؛ زيرا
نخستين اثر آن كاهش قيمت ميوه خواهد بود.

تعطیلی اوايل هفته آينده ممكن اســت بسياري را تشويق به سفر به
نقاط خوشآبوهوا كند .وضعيت جوي اما براي اين كار مساعد نيست
و نياز است توصيههاي نهادهاي مسئول را جدي بگيريم.

فرشته رضایی

خبرنگار

الهيجان ،عروس گيالن ،شــهر باغهاي
گزارش
هميشه سبز چاي ،از سالها پيش ميزبان
انواعي از طعم و رنگ اين محصول ايراني
است .كاشفالسلطنه ،كاشف چاي ،اين محصول را براي
نخستينبار در منطقهاي بهنام چايخانسر در الهيجان
كشت كرد تا نقطه آغازي براي تبديل اين شهر بهعنوان
شــهر چاي باشــد و حاال همه محلهها و روستاهاي
الهيجان ميزبان اين بوتههاي سبز و معطر هستند.

بازار درهم

نگاه مثبت كميسيون ملي يونسكو

تالش ۴ساله براي ثبت جهاني
رئيس اداره ارتباطات و امور بينالملل شهرداري الهيجان نيز در
اينباره به همشهري ميگويد :الهيجان مركز كشت و فرآوري
چاي ايران است .مقبره كاشفالسلطنه بهعنوان باني و پدر چاي

عكس :مهرداد گرامی

رئيس شوراي اســامي شــهر الهيجان با بيان اينكه مديريت
شــهري الهيجان براي ثبت پايتخت چاي ايران و شهر خالق
يونسكو آمادگي دارد به همشهري ميگويد :الهيجان شهر نمونه
گردشگري طبيعي و تاريخي ايران ،شهر چاي ،كلوچه و ابريشم
و نخستين شهري در ايران است كه دانههاي چاي در آن كشت
شد و پس از يك قرن سابقه به گمان ما الهيجان پايتخت چاي
ايران است .بهمن كنعاني با تأكيد بر اينكه شورا و شهرداري آماده
همكاري با كميسيون ملي يونسكو هستند ،اضافه ميكند :اين
آمادگي براي توسعه پايدار و اجراي برنامههاي فرهنگي ،هنري
با حفظ هويت ايران اسالمي اســت .همچنين مديريت شهري
الهيجان آمادگي خــود را براي ســرمايهگذاري و همكاري با
كميته كسبوكار كميسيون ملي يونســكو اعالمكرده است.
شهردار جديد شهر الهيجان نيز با بيان اينكه الهيجان به عروس
شهرهاي گيالن و ايران معروف اســت به همشهري ميگويد:
با توجه به پيگيريها و بسترســازيهايي كه قبال براي انتخاب
الهيجان بهعنوان پايتخت چاي ايران انجام شــده ،اين روند را
پيگيري ميكنيم تا اين افتخار بزرگ به ثبت برسد.
رضا زندهدل با تأكيد بر اينكه هر اتفاقي قرار است براي الهيجان
بيفتد فقط با منابع دولتي امكانپذير نيســت ،ميافزايد :براي
اينكه الهيجان را به جايگاه واقعي آن برســانيم بايد با دريافت
ايدهها ،بسترهاي الزم را براي سرمايهگذاري فراهم كنيم.

خبرنگار

ايالم تنها اســتاني در كشور اســت كه حتي مركز آن هم ميدان
ترهبار ندارد؛ موضوعي كه باغداران ميگويند موجب شده است به
جاي عرضه مستقيم محصول در ميدان آن را براي توزيع به دالالن
بفروشند .از سوي ديگر سالهاست گروهي از باغداران از پارکينگ
شهرداري كه محوطه چندان بزرگي نيست به جاي ميدان ترهبار
و اصطالحا چوب زدن محصول استفاده ميكنند .اين مشكل اما
شهروندان عادي را دچار دردسر كرده است و ميگويند محل رجوع
خريد ميوه با حجم باال بهويژه براي برگزاري مراسم مشخص نيست
و تهيه ميوه در ايالم هم دردسر است.

تالش برای ثبت الهیجان به عنوان پایتخت آیینهای چای ایران در یونسکو ادامه دارد

نخستين كارخانه چاي ايران در سال ۱۳۱۱شمسي و نخستين
مركز تحقيقاتي چاي در ســال ۱۳۱۳در زمــان پهلوي اول در
الهيجان تأسيس شد .الهيجان به جز اينكه مركز چاي گيالن
و ايران اســت بهعنوان شهر نمونه گردشــگري كشور و عروس
شهرهاي گيالن هم شهره شــده و به همين دليل در سالهاي
اخير مديريت شــهري در تالش اســت با رايزني و مهيا كردن
زيرســاختها ثبت جهاني اين شــهر بهعنوان پايتخت چاي
ايران و شهر خالق يونســكو را انجام دهد.اين تالش چندساله
حاال در مراحل جديتري قرار گرفته و در روزهاي اخير شوراي
شهر الهيجان نشســت مشــتركي با دبيركل و اعضاي كميته
كسبوكار كميســيون ملي يونســكوي ايران كهن براي ثبت
الهيجان بهعنوان پايتخت چاي ايران و شــهر خالق يونســكو
برگزار كرده است.

اعالم آمادگي مديريت شهري

ستارهحجتی

پاركينگشهرداريياميدانت رهبارايالم

شهرچای در مسیر ثبت جهانی

پرداخت 2ماه حقوق معوقه كارگران هفتتپه
مديرعامل توسعه نيشكر و صنايع جانبي از پرداخت حقوق تير و مرداد كارگران
خبر كوتاه كشــت و صنعت نيشــكر هفتتپه خبر داد .عبدالعلي ناصري در گفتوگو با
همشهري با بيان اينكه با تامين منابع مالي ،حقوق معوقه ماههاي تير و مرداد
كارگران هفتتپه پرداخت شده است ،اظهار كرد :حقوق شهريور نيز همراه با حقوق آبان واريز و
همزمان با پرداخت مهر نيز حقوقها بهروز ميشود .وي با بيان اينكه عمليات اورهال (تعميرات،
تامين قطعات و بهروزرساني تجهيزات) براي آمادگي فصل برداشت از يك هفته پيش آغاز شده
است ،گفت :طبق برنامهريزي ،طي 2سال آينده وضعيت شركت به ثبات ميرسد و سود و هزينه
آن سربهسر ميشود و در سال سوم به سوددهي ميرســد .ناصري همچنين از آغاز عمليات
برداشــت محصول نيشــكر در هفتتپه از اول دي تا حداكثر ۱۵فروردين خبــر داد و افزود:
5500هكتار قابل برداشت و حدودا ۳۰۰هزار تن نيشكر و ۳۰هزار تن شكر قابل استحصال است.
شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه قديميترين واحد توليدي شكر و داراي صنايع جانبي
همچــون الكل،امدي اف و رب گوجهفرنگي اســت .اين شــركت در مســاحتي به وســعت
۲۵كيلومترمرب ع در ۱۵كيلومتري جنوب شوش واقع شده است و بيش از ۵هزار كارگر نيشكري
و غيرنيشكري (فصلي) در نيشكر هفتتپه مشــغولند18 .مهر با تصميم دولت و قوه قضاييه،
شركت هفتتپه به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي واگذار شد و موجي از شادي و اميد را
در دل كارگــران معتــرض و رنجديــده آن ايجــاد كــرد .خبــر خــوش ديگــر بــراي
كارگران هفتتپه تمديد 2ماهه بيمههاي درماني بدون واريز مبلغي است.
سيدنظامالدين موسوي ،سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي روز گذشته نيز اعالم
كرد كه حكم بازگشــت بهكار ۲كارگر معترض شركت هفتتپه كه توســط اميد اسدبيگي،
مدير پيشين شركت اخراج شده بودند ،صادر شد .مديرعامل شركت توسعه نيشكر همچنين
هدفگذاري اين شركت براي هفتتپه را يك ميليون تن نيشكر و 100تن شكر بهعنوان توليد
حداكثري اعالم كرد .ناصري با اشاره به بازنگري در ساختار نيروي انساني اين شركت (رسمي،
قراردادي و فصلي) طي ۳ماه آينده گفت :طبقهبندي مشاغل نيز طبق ۷طرح انجام ميشود.
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ايران و موزه چاي در اين شهر قرار دارد و از سوي ديگر ،الهيجان
بهعنوان شهر گردشگري كشور شناخته ميشود و گردشگران
زيادي از اين شهر بازديد ميكنند .همچنين سازمان چاي كشور
در اين شهر قرار دارد؛ بنابراين بهعلت مركزيت چاي در اين شهر
و باغهاي چاي كه جزو مناطق كشاورزي و گردشگري است ،ما
هميشــه بهطور لفظي از الهيجان بهعنوان پايتخت چاي ايران
استفاده ميكرديم و از سال ۹۷جلساتي را با يونسكو داشتيم كه
اين شهر را در رده شهرهاي خالق يونسكو در زمينه كشت چاي
و پايتخت چاي كشور ثبت كنيم.
شاهين جهانگيربلورچيان ميافزايد :با توجه به جلسه مشترك
مديريت شهري با مدير ملي يونسكو در شهر الهيجان اميدواريم
بهزودي با حمايت مسئوالن و پيگيري دبير كميته ملي يونسكو
اين مهم به تحقق بپيوندد.
وي ثبت جهاني را بر حوزههاي سرمايهگذاري و گردشگري مؤثر
ميداند و ميگويد :يكي از برنامههايي كه ما پس از ثبت الهيجان
بهعنوان پايتخت چاي ايران خواهيم داشت ،زندهكردن آيينهاي
مربوط به چاي است .نمايشهاي خياباني در قالب جشنوارههاي
متعدد در زمينه چاي هم ميتوانيم داشته باشيم.

تن چاي داخلي در انبارها باقي مانــد و بهاصطالح بهعنوان چاي
سنواتي تلقي شد .در ســالهاي اخير گاليه و اعتراض چايكاران
و صنوف مختلف چاي توانست جاني دوباره به اين صنعت بدهد
و حاال ثبتجهاني الهيجان بهعنوان شــهر چاي ميتواند به اين
رويكرد كمك كند .يك فعال صنعت چاي به همشهري ميگويد:
هماكنون مشــكل چاي سنواتي مانند گذشــته وجود ندارد ،اما
هنوز هم معضل باغهاي چاي رها شده وجود دارد كه بايد به آن
رسيدگي شود .رضا ميربلوكي با بيان اينكه هر سال درباره تعيين
نرخ تضميني چاي بين دولت و اتحاديه چاي اختالفنظر وجود
دارد ،اما تصميمگيرنده دولت است ،ميافزايد :بزرگترين مشكل
ما اين اســت كه 120هزار تن مصرف داريم و 200هزار تن چاي
وارد كشور ميشود؛ يعني تا يك سا ل ونيم بعد از هر برداشت ،چاي
وارداتي در بازار هست و اين واردات مازاد كنترل نميشود .از نظر
همه صاحبنظران اگر طرح اصالح ساختار چاي كه در سالهاي
گذشته تدوين شده بود با نظارت كافي مديريت ميشد ،وضعيت
چاي بهتر از حال حاضر بود و نه رهاســازي باغ چاي در سال83
اتفاق ميافتاد و نه 30درصد از باغهاي موجود رهاسازي و به ويال
تبديل ميشدند .حاال اميد همه فعاالن اين بخش به ثبت جهاني
الهيجان بهعنوان شــهر چاي اســت تا حداقل توجهها را به اين
صنعت ،مشكالت چايكاران و باغهاي رهاشده جلب كند.

عضو اتحاديه چايكاران كشــور نيز با بيان اينكه برند شدن چاي
ايراني و نيز الهيجان از اتفاقات خوب ثبت جهاني اين شــهر در
يونسكو خواهد بود به همشــهري ميگويد :الهيجان سالها در
حوزه كشــت و صنعت چاي فعاليت داشته و چايكاري شغل آبا و
اجدادي مردمان اين سرزمين بوده است .قطعا با اين ثبت جهاني
نگاه و توجه به چاي ايراني بيشــتر خواهد شد .نعمت ياورزاده با
تأكيد بر اينكه ثبت جهاني در تعيين سياستهاي مربوط به چاي،
رونق توليد و بهبود و افزايش كشــت چاي در ســطح و نيز رونق
صادرات چاي هم مؤثر خواهد بود ،ميافزايد :اگرچه صنعت چاي
در سالهاي اخير مشكالت فراواني داشته است ،اما اهالي الهيجان
همواره در كشت و فرآوري اين محصول تالش كردهاند و اميدواريم
نهتنها مسئوالن شهري كه متوليان استاني هم براي دستيابي به
اين مهم به ياري بشتابند .نگاهي به سالهاي سپري شده صنعت
چاي نشان ميدهد اين صنعت از دهه 80تا اواسط دهه 90ركود
شديدي را طي كرد؛ بهطوري كه در سال 83سازمان چاي منحل
و چاي خصوصيسازي شد .از آن زمان كمكم پاي چاي خارجي
به بازارها باز و تغيير ذائقه ايراني بيشــتر شد؛ از اينرو چند هزار

جشنواره آیین چای ،مقدمهای برای ثبت جهانی

رونق شغل آبا و اجدادي

چايكاري در ايران 120ساله شد

مكث

يك كارشــناس حوزه چاي با اعالم اينكه صنعــت چاي در ايران
۱۲۰ساله شده است درباره خاســتگاه صنعت چاي به همشهري
ميگويد :كشت چاي در سال 1280هجري شمسي و از سوي مرحوم
كاشفالسلطنه (پدر چاي ايران) به وقوع پيوست.
بعدها شخصي به نام بصيرالتجار بهدليل مشغلههاي كاشفالسلطنه
در پايتخت در ســالهاي مشــروطه ،باغ چاي او را در الهيجان
نگهداري كرد و با توجه به اينكه الهيجان محل مناسبي براي پرورش
اين محصول بود ،نهال آن را در منطقه تكثير داد .ســيدعبداهلل
ميرحسينيمقدم ميافزايد :بهگفته برخي از افراد محلي اين چاي
فرآوري شــده چنان مطبوع و خوشطعم بود كه در ميان جوامع
شهري و روستايي آن دوره براي خود برند شد و براي ترويج مصرف،
نيازي به تبليغ نداشت؛ به همين دليل باغهاي زيادي از سوي بصيرالتجار و سرمايهگذاران ديگر اين محصول در
برخي شهرهاي شمالي ازجمله تنكابن و فومنات ايجاد شد .بعد از چند سال آن قدر اين محصول مورد توجه دولت
قرار گرفت كه دولتمردان ترجيح دادند در همه محلها براي كشــت چاي باغهاي دولتي ايجاد كنند .وي ادامه
ميدهد :با رواج هر چه بيشتر چايكاري در الهيجان حتي مردم عادي نيز در حياط منزل خود نهال چاي پرورش
دادند و در نهايت اقتصاد منطقه تحتتأثير چايكاري قرار گرفت.

با همه نتایــج خوبی که ثبت جهانی میتواند به همراه داشــته
باشد ،اما الهیجان برای معرفی به عنوان پایتخت چای ایران به
کشورهای دنیا نیازمند برپایی آیینها و جشنوارههایی در ابعاد
داخلی و بینالمللی است.در سالهای  97و  98جشنوارههایی
در الهیجان برپا و در نهایت سال  98تفاهمنامه دو جانبهای بین
شــهرداری الهیجان و کمیسیون ملی یونســکو در ایران برای
توسعه همکاری امضا شد .دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در
ایران به همشــهری میگوید :هر یک از کشورهای تولیدکننده
چای آیین و جشنواره ویژهای برای چای دارند که ما در یونسکو
این آیینها را ثبت جهانی میکنیم .بنابراین درباره الهیجان نیز
این آمادگی وجود دارد که برای ثبت آیین چای تالش و این شهر
را به عنوان پایتخت چای ایران مطرح کنیم.
حجتاهلل ایوبی با بیان اینکه طبق توافق با شهرداری الهیجان
قرار است جشنواره آیین چایبا حضور کشورهایی که آیین چای
دارند برگزار شود ،میافزاید :این جشنواره در کنار معرفی صنعت
و فرآوری چای و استفاده بهینه از این طالی سبز جزو پروژههایی
است که دنبال میکنیم .این کار کمک میکند الهیجان به شبکه
شهرهای خالق و گیرنده بپیوندد و آیین چای را هم در این فرآیند
به عنوان میراث معنوی به ثبت برساند .در واقع این شهر مرکز و
ی میشود.
محوری برای برپایی آیین چا 
وی با بیان اینکه هنــوز پرونده آیین چای به کمیســیون ملی
یونسکو در ایران نرسیده است ،اظهار میکند :اگر مدیریت شهری
الهیجان همت کنند میتوانند میزبان جشنواره آیین چای به
طور بینالمللی و با حضور کشورهای تولیدکننده چای باشند تا
بعد از آن کار ثبت آیین چای و معرفی الهیجان به عنوان پایتخت
چای ایران انجام شود.
سطح زيركشت چاي در كشور 28هزار هكتار است و 50هزار نفر
بهصورت مستقيم در اين صنعت فعاليت دارند182 .كارخانه چاي
در سطح كشور فعال اســت و گردش مالي صنعت چاي در كشور
بين  2تا 3هزار ميليارد تومان برآورد شــده ،اما سهم صنعت چاي
داخلي از اين ميزان رقم قابلقبول نيست.

مريم ملكشاهي ،يكي از شهروندان ايالم هم در اينباره ميگويد:
اگر قرار باشد ميوهاي مثال براي مراسم عزا يا عروسي تهيه كنيم
حسابي به دردســر ميافتيم .هر ميوه را بايد از يك جا و با قيمت
باال بخريم .اصال معمول نيســت در بازار چه ميوهاي هست و چه
ميوهاي نيست .او ادامه ميدهد :از اينها گذشته بسياري از آدمها
ميوه و سبزي مصرفيشان را مستقيم از ميدان و مراكز اصلي توزيع
ميخرند؛ چون قيمت آنجا ارزانتر است .اما ما يك مركز درهم و
آشفته در شهرداري داريم كه آدم نميتواند پا توي آن بگذارد.
در انتظار زمين

شهردار ايالم با بيان اينكه برنامهريزيها و جانمايي براي ساخت
ميدان ترهبار مركز استان انجام شده است به همشهري ميگويد:
4670مترمربع زمين در حوالي روستاي مهديآباد براي راهاندازي
ميدان ميوه و تربار درنظر گرفته شــده و عمليات كارشناســي و
طراحي ساخت اين ميدان انجام شده و رايزنيها و پيگيريها براي
اجراي طرح در حال انجام است.
عبدالخالق منصوري با بيان اينكه زمين درنظر گرفته شــده در
مالكيت راه و شهرسازي استان است ،ميافزايد :منتظر واگذاري
زمين از سوي اداره راه و شهرسازي استان هستيم و بيشك پ 
س از
واگذاري زمين ،عمليات ساخت اين ميدان آغاز ميشود.
كلنگ نيمهكاره

گفتههاي شــهردار ايالم در حالي مطرح ميشود كه طي ۳سال
گذشته جلسههاي متعددي براي رفع مشكالت اين طرح از سوي
نهادهاي مرتبط برگزار شد ،اما كليد حل مشكل زمين ميدان پيدا
نشد و با وجود كلنگزني طرح به مرحله اجرا نرسيد؛ كلنگي كه
استانداري ميگويد بدون هماهنگي به زمين خورده است.
استاندار ايالم هفته گذشته و در جلسه تنظيم بازار اين استان گفته
بود روند اجراي ميدان ميوه و ترهبار ايالم طوالني شده است و همه
دستگاهها بايد در اجراي اين پروژه همكاري كنند.
محمد نوذري با بيان اينكه در كلنگزني ميدان جديد ميوه و ترهبار
ايالم ،بررسيهاي كارشناسي لحاظ نشده و اختالفاتي كه بايد در
مراحل قبل حل ميشد الينحل باقي مانده است ،ميگويد :ريشه
اختالفات از قبيل نحوه ارزيابي قيمت كارشناسي زمين ،تعيين
تكليف چاه آب آشاميدني امور عشايري ،زمين جهادكشاورزي و
زمين راه و شهرسازي و آب و فاضالب شهري ،منجر به اجرا نشدن
اين طرح شده است .فرماندار ايالم هرچه سريعتر نسبت به حل
مشكالت موجود اقدام و نتيجه اقدامات را طي چند روز آينده براي
تصميمگيري ارســال كند .وي از جهادكشاورزي خواست درباره
تعيين قيمت زمين ،نظر كارشناسي معقوالنه با رعايت مالحظات
مردمي ارائه كند و ادامه داد :شــهرداري هم زميني به مساحت
موردنياز تسطيح و در اختيار آب و فاضالب قرار دهد تا بتوان درباره
چاه آب اين زمين تصميمگيري كرد .بهخاطر مسائل حقوقي بايد
سند زمين موردنظر به اسم آبفا منتقل شود.
گويي پيچيدگيهاي تملك يك زمين براي ساخت ميدان ترهبار
ايالم گستردهتر از آن چيزي اســت كه باغداران يا شهروندان در
انتظار تعيينتكليف كوتاهمدت آن باشــند و كلنگ ميدان ترهبار
ايالم كه بهمن سال  ۹۷به زمين خورد ،همچنان بايد معطل بماند.
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خبرهای کوتاه
  آغاز مهاجرت پرندگان به تاالب هورالعظيم

رئيس اداره حفاظت محيطزيســت هويزه با اشــاره به آغاز مهاجرت
پرندگان آبزي و كنار آبزي به تاالب هورالعظيم ،از تالش براي جلوگيري
از شكار غيرمجاز پرندگان خبر داد .محمد ساكي به ايسنا گفت :با سرد
شدن تدريجي هوا در مناطق سردســير ،از ابتداي مهرماه مهاجرت
ب هورالعظيم آغاز شــده است .وي
پرندگان آبزي و كنار آبزي به تاال 
افزود :اين پرندگان مهاجر از مناطق سردســير سيبري ،شمال اروپا و
همچنين مناطق گرمسيري ازجمله شــمال آفريقا ،به كشور ايران و
استان خوزستان مهاجرت ميكنند .رئيس اداره حفاظت محيطزيست
هويزه گفت :هماكنون فالمينگو ،پليكان ،چنگر و گونههايي از پرندگان
ديگر در تاالب مشاهده شدهاند.

  صدور  33اخطار زيستمحيطي براي صنايع اردبيل

رئيس اداره حفاظت محيطزيســت اردبيل گفت۳۳ :مورد اخطاريه
زيستمحيطي براي واحدهاي توليدي و صنعتي متخلف اين شهرستان
صادر شده است .فاضل عبدي به خبرگزاري موج اردبيل گفت :براساس
بازديدها ،پايشها و خوداظهاريهاي ارائه شده ،عالوه بر اخطاريههاي
زيســتمحيطي بيش از  8مورد شــكايت كيفري در مراجع قضايي
اردبيل عليه واحدهاي توليدي متخلف طرح شده است .رئيس اداره
حفاظت محيطزيست اردبيل با اشــاره به اينكه واحدهاي صنعتي،
توليدي و شهركهاي صنعتي پس از صدور مجوز بهرهبرداري از سوي
كارشناسان پايش ميشوند ،بيان كرد :همچنين تعداد ۳۵مورد نظارت
و پايش پسماندهاي بيمارستاني و رسيدگي به ۱۶مورد شكايتهاي
مردمي در حوزههاي مختلف محيطزيست انجام شده است.

  ثبت تصوير يك قالده پلنگ در بوشهر

خبرنگار

مازوت تنها جایگزین است؟

در جريان پايشهاي همياران محيطزيست در منطقه حفاظتشده كوه
بيرمي تنگ شيرينه در شهرستان دشتي استان بوشهر ،دوربينهاي
تلهاي ،تصوير يك قالده پلنگ را كه از گونههاي ارزشمند و در معرض
خطر انقراض است ،ثبت كردند .ديروز روابطعمومي اداره كل حفاظت
محيطزيست استان بوشهر به رسانهها اعالم كرد :پلنگ ايراني يكي از
گون ههاي جانوري كمياب و از بزرگترين زيرگونههاي پلنگ بهشمار
ميرود كه بومي غرب آسياست .ايران مهمترين زيستگاه پلنگ ايراني
يرود كه بخشــي از اين زيستگا ههاي مهم در استان بوشهر
بهشمار م 
(دشتستان ،تنگستان و دشتي) واقع شده است.

هفته گذشــته وزير نفت جملهاي گفت
كه به وضوح نشان ميدهد در سالجاري
نيز بايد منتظر اســتفاده از مــازوت در
نيروگاههاي كشور بود .بهگفته جواد اوجي،
«با توجه به روند رو به رشد مصرف گاز در
كشور پيشبيني ميشــود ۲۰۰ميليون
مترمكعب در روز كســري گاز داشــته
باشيم».
حال سؤال اين است كه با وجود اين كمبود
واضح ،آيا برق خانگي قطع ميشــود؟ يا
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زمستان1400؛ با یا بی مازوت؟

سيدمحمد فخار

تجربه سالهاي اخير نشان
آلودگي
داد هيچوقــت تهديــد در
هوا
چرخه مقابله با آلودگي هوا
موفق نبوده و هر سال آاليندههاي بنزيني،
گازوئيلي و مازوتي ،دود خاكستري خود را
در نيمه دوم سال بر فراز شهرهاي بزرگ
كشور گستراندهاند .شواهد موجود نشان
ميدهد امســال نيز بايد منتظر اين بالي
فراگير و اســتفاده از ســوخت مازوت در
نيروگاهها و صنايع باشيم.
مازوتسوزي بحراني فراگير براي زندگي
45ميليون ايراني ساكن كالنشهرهاست
كه بهعلت كمبود منابع تامين گاز ،بهعنوان
نقشه پشتيبان براي توليد برق در زمستان
استفاده ميشود .ديروز مديركل حفاظت
محيطزيست اســتان تهران در اينباره
اعالم كرد« :بههيچ وجــه اجازه مصرف
مازوت را در تهران نخواهيم داد».
به گزارش ســازمان محيطزيست ،سعيد
محمودي در كميته تخصصي پيشگيري
آلودگي هوا گفت« :اولويت اصلي در ايام
پيش رو نظارت و پايش محيطزيســتي
در حوزه آلودگي هواســت .چــرا كه در
فصل ســرما در كنار آلودگي هوا و پديده
اينورژن بهاحتمال زياد با توجه به مدلهاي
پيشبيني آب و هوا و كاهش بارندگي ،با
كانونهــاي گردوغبار در اســتان تهران
مواجه خواهيم بود».
وي تصريح كــرد« :در ايــن برنامه حتي
واحدهايي كه داراي سامانه پايش لحظهاي
هستند و يا اقدام بهخوداظهاري كردهاند
بهطور روزانــه و هفتگــي بازديد و رصد
ميشوند».

زيستبوم
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مدیرکل محيطزيست استان تهران :بههيچ وجه اجازه
مصرف مازوت نميدهيم

وزارت نفت :مصرف مازوت را
كاهش ميدهيم

ملي پااليش و پخــش فرآوردههاي نفتي
نشــان ميدهد كه اكنون بيش از نصف
مخازن ذخيره مازوت نيروگاهها و شركت
ملي پخش فرآورده نفتي خالي است .اين
ظرفيت خالي حدود  ۲ميليارد ليتر است و
هماكنون حدود ۲ميليارد ليتر مازوت در
كشور وجود دارد.
آيا كاري از كسي ساختهاست؟

تجربههــاي موفق داخلــي و خارجي در
عرصه كنتــرل آلودگي هواي ناشــي از
احتراق مازوت كم نيســت .در سوئيس،
بلژيك ،چين و كرهجنوبي براي صنايع و
نيروگاههايي كــه ناچارند مازوت مصرف
كننــد ،قوانين ســختگيرانه نصب فيلتر
وجود دارد .اين صنايع كــه در اصفهان و
اراك نيز برخي از آنها وجود دارند ،در روند
استفاده از سوخت مازوت بايد از سولفور
سوخت در حد اســتاندارد استفاده كنند
كه كمترين ميزان آاليندگي را دارد و زير
يك درصد وزن حجمي نفت كوره است.
در گام دوم فيلتراســيون در دستور كار
اســت و آنها بايد به فيلترهاي مخصوص
جذب آاليندهها تجهيز شوند تا از انتشار
آاليندگي جلوگيري شــود .در گام سوم
نيز جريمههاي سنگين نهادهاي نظارتي
توانسته به وضوح مصرف مازوت آنها را به
باالترين كيفيت ممكن برساند.
مرگ و مازوت

برنامه ديگري بهعنوان نقشــه پشتيبان
براي توليد بــرق حرارتي وجــود دارد؟
ناگفته پيداســت كه تجربه سال گذشته
تكرار خواهد شــد .اين درحالي است كه
هيچ ســوخت ديگري براي توليد برق در
نيروگاههاي كشــور وجود ندارد و مازوت
تنها انتخاب جايگزين است.
تجربه تلخ 99

پاييز ســال گذشــته مســئوالن وزارت
نفت اعــام كردنــد كه چيزي به اســم
مازوتســوزي حوالي شــهرهاي بزرگ
ندارند ،اما رهگيري اكســيدهاي گوگرد
نشــان داد در برخي شــهرها به وضوح
پديدهاي به نام مازوتسوزي وجود دارد.
حتي برخي اداره كلهاي محيطزيســت

در شهرهايي نظير تهران و اراك موضوع
استفاده از مازوت در چرخه نيروگاهي را از
اساس منكر شدند ،اما سهم باالي گوگرد
در هواي تهران ،كــرج ،اراك ،تبريز و قم
نشان داد مازوتســوزي ادامه دارد3 .ماه
پس از اين فرافكنيها ،بيژن زنگنه، وزير
سابق نفت 14دي در اينباره گفت :مايل
به استفاده از مازوت نيســتيم ولي چاره
ديگري نمانده است.
در پي 5گزارش روزنامه همشهري در پاييز
 99و شواهدي كه از مازوت سوزي برخي
نيروگاههاي كشور منتشر شد ،حكم پلمپ
نيروگاه مازوتسوز شازند اراك صادر شد
و پايــش صنايــع و مصرفكنندگان اين
سوخت در شهرهاي بزرگ آغاز شد.
حتي معــاون وقــت ســازمان حفاظت

محيطزيست به همشــهري گفت كه با
نيروگاه طوس مشهد نيز برخورد ميشود
و صنايع مازوتســوز رباط كريم تهران
و اصفهان نيز زير ذرهبين هســتند .همه
اين اقدامات در شرايطي رخ داد كه هواي
شهرهاي بزرگ دســتكم 2ماه سراسر
آلوده را از سر گذرانده بود و ديگر نيازي به
برخورد نبود چرا كه با كاهش سرماي هوا،
گاز كفاف مصرف نيروگاهي را ميداد .در
عين حال خبري از پيگيري اين برخوردها
در رسانهها منتشر نشد.
آمار مازوتسوزي

19مهرماه مديرعامل شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههــاي نفتي ،آمار مصرف
مــازوت در نيروگاههاي كشــور را اعالم

و عنــوان كرد كه برنامــه كاهش مصرف
مازوت در دستور كار است .بهگفته جليل
ساالري،سال گذشته آمار مصرف سوخت
مايع(گازوئيل) در نيروگاهها 16ميليارد
ليتر و مصرف نفــت كوره(مــازوت) در
نيروگاهها بيش از 6ميليــارد ليتر بود كه
عمده اين مقدار در ماههاي سرد بهدليل
كمبــود گاز طبيعــي در نيروگاهها مورد
استفاده قرار گرفت .ساالري تأكيد كرده
اســت كه ميزان مصرف گاز در كشور نيز
8درصد نسبت به سال  99افزايش يافته
است.
اين اعــداد درحالي اعالم ميشــوند كه
به گزارش خبرگزاري ايرنا ،ســهم توليد
مازوت از مجموع توليدات پااليشــگاهي
 ۱۸درصد است .همچنين آمارهاي شركت

مازوت يكي از هيدروكربنهاي ســنگين
نفتي است كه در مراحل پااليش نفت خام
پس از نفتا و بنزين و نفت سفيد بهدست
ميآيد و چون سياهرنگ است به نام نفت
ســياه يا نفت كوره نيز خوانده ميشود.
اين ماده ارزانترين ماده سوختني براي
كورهها ،حمامها ،تنور نانواييها ،موتورهاي
ديزلي و برخي نيروگاههاست .نفت كوره
بهعلت هيدروكربنهاي ســنگين ،داراي
تركيبات گوگردي ،اكسيژنه و فلزات است
و بهدليل ســنگيني بهآساني نميسوزد،
در چرخه احتراق نيز اكسيدهاي كربن و
اكسيدهاي گوگرد بسياري برجا ميگذارد
كه 95درصد آن ســمي و سرطانزاست.
احتراق مازوت و ذرات ايجادشده ناشي از
آن ،نقشي مستقيم در آلودگي هوا دارد و
تركيبات سمي فراواني در آسمان پراكنده
ميكند.
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هزينههاي ويرانگر ناباروري

دیگه چه خبر؟

گزارش همشــهري از زوجهاي جواني كه گرفتار هزينههاي ســنگين درمان ناباروري شــدهاند
وبسياري از آنها مجبورند در ميانه راه قيد فرزندآوري را بزنند
خبرنگار

حياط پژوهشــگاه رويــان در صبح
گزارش بيرمق پاييزي جاي سوزنانداختن
نيست .زنان و مردان جوان با چشمهاي
پفكرده و خوابآلود در صفهاي مختلف منتظرند
تا نوبتشان شود ،هر كدام از شهر و دياري و بهر اميدي.
بعضيها از راههاي خيلــي دور آمدهانــد ،گناباد،
تنگستان ،مينودشت ،گلســتان ،طبس ،لردگان،
بندرعباس و بعضيها از همين تهران راهشان به اينجا
ختم شده است؛ زنان و مرداني با پروندههاي قطور
زيربغل از برگههاي آزمايش و نسخههاي پزشكي و
عكس ســونوگرافي كه بهدنبال چــارهاي به اينجا
آمدهاند .از داخل صفها گاهي زمزمهاي پر از بيم و
نگراني به گوش ميرسد« .چندمين بارت است؟»
«چند سال اســت كه بچهدار نشــديد؟»« ،ما هم
همينقدر خرج كرديم»« ،مبارك باشد ،دكترتان كه
بود؟»« ،يعني من هم اميدوار باشم؟»23« ،ساعت
در راه بوديم ،تازه همين امروز صبح رســيديم ،خدا
كند به نتيجه برسد».
براي درمان ،زمينم را فروختم

مهسا و نويد از لردگان آمدهاند؛ دشتي سبز از ميان
رشــتهكوههاي زاگرس .پر چارقد مهسا هنوز بوي
بلوط ميدهد و دســتانش بوي نان محلي كه صبح
ديروز قبل از عزيمت به تهران پخته تا صبح زود در

چاره كار زوجهايي كه بيمه ندارند

مكث

در ماده 30طرح جواني جمعيت آمده است :وزارت بهداشت با همكاري وزارت رفاه و سازمانهاي بيمهگر
مكلف است برنامهها و اقدامات الزم را براي برخورداري همه زوجهايي كه بهرغم اقدام به بارداري بهمدت
يك سال يا بيشتر ،صاحب فرزند نشدهاند ،براي معاينه ،بيماريابي (غربالگري) ،تشخيص علت ناباروري و
درمان آن تحت پوشش بيمههاي پايه (حداكثر فرانشيز ۱۰درصد بدون محدوديت زمان و دفعات تا حصول
فرزندآوري موفق) به عمل آورد .اما زوجهاي نابارور كه تحت پوشش بيمهاي نيستند ،ميگويند از خدمات
عنوانشده محروماند .محمد مهدي ناصحي ،مديرعامل سازمان بيمه سالمت در اينباره گفت :طبق تبصره
17ماده واحده قانون بودجه سال ،1400هزينه 90درصد ســه دوره كامل يكي از سهروش كمك باروري را
بيمه پرداخت خواهد كرد .همچنين براســاس قانون ،افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمهاي قرار ندارند،
ميتوانند بسته به شرايط خود تحت پوشش سازمان بيمه سالمت قرار گيرند و از اين خدمات بهطور رايگان
استفادهكنند.

كاسبي از استيصال زوجها

بســياري از زوجهايي كه به مراكز درمان ناباروري
ميآيند ،اگر بار اول به نتيجه نرسند ،بهخاطر همين
هزينههاي باال ،براي بــار دوم مراجعه نميكنند،
درحاليكه بهگفته متخصصان اين حوزه بسياري
از درمانها در حوزه ناباروري بهخصوص آي وي اف
براي بار دوم يا سوم به نتيجه ميرسد .سهيال كسي
اســت كه پس از 3بار آي وي اف به نتيجه رسيده
و در مجمــوع نزديك به 159ميليــون تومان تا به
امروز هزينه كرده است ،او حاال براي آزمايشهاي

عكس :همشهري /اكبر بدرخاني

سوگل سيمهساز

تهران غريب و ناآشنا گرسنه نمانند33 .سال دارد و
10سال است كه دلش پي آوردن فرزندي است .به
قول خودش 999راه را رفتهاند و اين هم هزارمين
راه .آدمي به اميد زنده اســت؛ «21ســاله بودم كه
شوهر كردم23 .ســالگي گفتيم كه وقتش است و
ميتوانيم بچه بياوريم .اما بعد از مدتي فهميديم كه
نميتوانيم؛ اول من و بعد 2سال شوهرم .از دكترهاي
لردگان شروع كرديم و به شهركرد رسيديم ،بعد هم
چند دكتر در شيراز و اصفهان به ما معرفي كردند كه
فايدهاي نداشت و حاال هم براي آزمايشهاي اوليه
آي وي اف اينجاييم».
بساط صبحانه را زير ســايه حياط پژوهشگاه پهن
كردهاند و دائم به رهگذران عجــول و نگران ،نان و
پنير محلي تعارف ميكنند .نويد ،همســر 37ساله
مهسا به اينجا اميدوار اســت ،چون تعريفش را در
شبكههاي مجازي زياد شنيده؛ «خيلي خرج كرديم،
حساب و كتابش از دستم در رفته .همينقدر بگويم
كه زمين كشاورزي آبا و اجدادم را براي خرج دوا و
درمان فروختيم ،طالهاي زنم را فروختيم ،چندبار
از پدرم پول قرض كرديم و حــاال هم گفتهاند بايد
حداقل بين 40تا 50ميليون تومــان براي درمان
جديد كنار بگذاريم».
درد و رنج و پيگيري درمان ناباروري براي زوجهاي
جوان يك طرف و هزينههاي بــاالي درمان طرف
ديگر؛ بهخصوص كه بسياري از بيمهها هزينههاي
درمان ناباروري را پوشش نميدهند و اين ميشود
كه بسياري از زوجها قيد فرزندآوري را ميزنند.

دست خالي براي درمان گران

حوريه به همراه همســرش جابــر 900كيلومتر از
طبس به تهران آمدهاند تا مثل همه زوجهاي ديگر
شايد راهي براي درمان ناباروريشان در پژوهشگاه
رويان پيدا كننــد .دو نفر ديگر كــه بروند داخل،
نوبتشان ميرســد .اضطراب در چشمهايشان النه
كرده و گاهي به اشك بدل ميشــود .خستهاند از
اين همه دويدن و نرسيدن به خواستهشان؛ حوريه
بيشتر از همسرش۶« .سال است كه هر متخصصي
كه به ما معرفي شد ،رفتيم .چقدر بابت هر آزمايش
و دارو و سونوگرافي اذيت شدم12 .كيلو اضافه وزن
بهخاطر مصرف چنــد دارو پيدا كــردم .حتي وام
گرفتيم و خرج درمان كرديم اما تا حاال خدا برايمان
نخواسته است».
آنها هيچ بيمــهاي ندارند و همين باعث شــده كه
وقتي اينجا از هزينههاي سنگين آزمايشها و دارو و
ويزيت متخصصان شنيدهاند ،براي ادامه روند درمان
كمي مرددشوند .جابر ميگويد« :من يك كارگرم
و در مغازه پدرم كار ميكنم .بيمهاي ندارم كه با آن
از پس هزينههاي سنگين دوا و درمان اين بيماري
بر بيايم .جالب اينكه هيچ تضميني براي درمان هم
نميدهند .اصال جوركردن هميــن هزينهها كلي
اســترس و اضطراب به آنهايي كه ميخواهند بچه
بياورند ،وارد ميكند .همين االن دكتر يك آزمايش
براي من و يكي براي همســرم نوشــته كه د وونيم
ميليون پول آن ميشــود .تازه مسئول آزمايشگاه
گفت ممكن است تا آخر درمان آزمايشها چهار بار
ديگر تكرار شود .ارزانترين داروي درمان ناباروري
آمپولهاي اچ سي جي است كه هر كدام 250هزار
تومان شده ،تازه اگر در داروخانهها پيدا شود».

دوران بارداري به پزشك مراجعه كرده كه داستان
هزينههاي ايــن دوره هم برايــش حديث مفصل
ديگري است؛ «بسياري از پزشكان متخصص زنان
و زايمان براي درمان ناباروري ويزيت بيشــتري در
حد 300تا 500هزار تومان ميگيرند .از طرفي آنها
معموال با مراكز درمان ناباروري مشــخصي ارتباط
دارند و بيمار را مجبور ميكنند كه فقط به اين مراكز
بروند .در آنجا هم چون زوجين را مستاصل و مصمم
در فرزندآوري ميبينند ،از هيچ گرانفروشيای دريغ
نميكنند .نهاد نظارتي دولتــي هم بر قيمتهاي
خدماتي اين مراكز نظارتي نــدارد .در مجموع اگر
كســي بخواهد با روشهاي درماني ،باردار شــود،
بايد چشمش را روي بسياري از اين تخلفات ببندد
چون يك يا دو مورد نيســت ».او از زنان و مرداني
ميگويد كه در ميانه راه بهدليــل همين هزينهها
حس مادر و پدرشدن را در خود از بين بردهاند؛ « در
اين رفتوآمدهايي كه به مركز درمان ناباروري در
اين سالها داشتم ،خيلي از زوجهاي جوان را ديدم
كه درمانده از اين هزينههاي ناتمام ،درمانشان را در
ميانه راه رها كرده و چه آسيبهاي روحي و رواني
سنگيني خوردهاند .حتي كار بسياري بهخاطر فشار
زياد رواني كه خانوادهها به آنهــا وارد كردهاند ،به
جدايي ختم شده است ».براساس آخرين آمار دفتر
سالمت و جمعيت خانواده وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي25 ،درصد زوجهاي ايراني نابارورند؛
موضوعي كه عليرضا زالي ،رئيس دانشــگاه علوم
پزشكي شهيد بهشتي درباره آن گفته است « :تعداد
زيادي از اين افراد باوجود عالقه به بچهدارشدن ،توان
پرداخت هزينههاي درمان را ندارند».
بيمهها از تكليف دولت فرار ميكنند

چهارم شهريور امسال بود كه محمد مخبر ،معاون

اول رئيسجمهــور ،تصويبنامه هيــأت وزيران
درباره پوشش بيمهاي هزينههاي درمان ناباروري
و نازايي را به وزارت بهداشت ،وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد.
در اين تصويبنامه آمده براســاس بند الف ماده۹
قانون احكام دائمي كشور خدمات نازايي و ناباروري
تحت پوشش بيمههاي پايه قرار ميگيرد .براساس
اين مصوبه ،شــورايعالي بيمه ســامت مكلف
است تا دستورالعمل خريد خدمت اين موضوع را
تصويب و ابالغ كند .بار مالي ناشي از اين مصوبه از
محل منابع مربوط به درمــان نازايي و ناباروري به
دستگاههاي بيمهگر پايه منتقل خواهد شد.
حاال زوجهاي جواني كه براي درمان ناباروري در
اين مدت اقدام كردهاند ،ميگويند كه هنوز مراكز
درماني ،بيمه آنها را نميپذيرند و به همين دليل
آنها مجبورنــد كه كل هزينه خدمــات درماني را
از جيب بپردازنــد؛ خدماتي كه هــر روز گرانتر
ميشود.
رئيس دبيرخانه شــورايعالي بيمه ســامت در
اينباره به همشهري گفت« :پيش از ابالغ مصوبه
هيأت دولت ،خدمات درمان ناباروري تحت پوشش
برخي بيمههاي پايه بود اما چون مراكز درماني اين
حوزه كم و تعداد متقاضيان درمان ناباروري زياد
بود ،قرار بر اين شد كه بيمههاي پايه در بخشهاي
عمومي غيردولتي هــم خريد خدمت انجام دهند
اما چــون هزينههاي ناباروري بســيار باالســت،
معموال بخشهاي غيردولتــي تمايل چنداني به
اين مصوبه نشــان نميدهند و ترجيحشــان اين
است كه هزينهها را آزاد بگيرند .با اين حال چون
سياستهاي جمعيتي كشور ،افزايش نرخ باروري
است ،شورايعالي بيمه ،پوشش بيمهاي خدمات
نازايي و ناباروري و گسترش آن را پذيرفت».

صدور  ۵هزار شناسنامه براي فرزندان
مادران ايراني
خبر خوب اينكه مديركل امور اتباع و مهاجريــن خارجي ،از صدور
بيش از 5هزارفقره شناســنامه براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي خبر داد .به گزارش ايسنا ،مهدي محموديان،
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي ،درباره اعطاي شناســنامه به
فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد غيرايراني گفت :از ابتداي
ابالغ آييننامه ،اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي تعداد 29هزار و737فقره پرونده تشكيل شده
است كه اين پروندهها تكميل و جهت استعالم به مراجع امنيتي ارسال
شده است .او درباره اينكه در كدام استانها بيشترين متقاضيان صدور
شناسنامه وجود دارد؟ گفت :استانهاي سيستان و بلوچستان ،تهران
و خراسان رضوي باالترين ميزان درخواست براي دريافت شناسنامه
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را دارا هستند.

انتقاد شديد از ناصرخسرو مجازي
فعاليت اين روزهاي برخي پزشكان و فروشندگان دارو در فضاي
مجازي باالخــره صداي رئيس ســازمان غــذا و دارو را در آورد.
محمدرضا شانهساز ،با اشــاره به فعاليت يكي از اپليكيشينها در
عرصه پزشكي و همچنين عرضه داروي اينترنتي گفت :قرار نيست
ناصرخسرويي را كه سالها با آن مبارزه كرديم ،در بستر مجازي
پخش كنيم و غيرقابل كنترل باشد.
به گزارش ايســنا ،رئيس ســازمان غذا و دارو در اينباره توضيح
داد :برخي داروهاي غيرمجاز را در فضاي مجازي ميفروشــند و
گويي كار ناصرخسرو وارد فضاي مجازي شده است .بهطور نمونه
ما داروي سقط جنين را با زحمت فراوان ساماندهي كرديم ،حاال
فرد با يك تلفن ،داروي سقط را درب خانهاش تحويل ميگيرد ،اين
درست نيست .اينها كساني هستند كه ميخواهند اقالم سالمت
را بيبندوبار و بهصورت اينترنتي بفروشند.
او ادامه داد :عدهاي هم ميخواهند كال تعطيل كنند و بگويند هيچ
قلم سالمت محوري نبايد بهصورت اينترنتي فروخته شود كه اين
هم اشتباه اســت .حتما داروي مكمل و اقالم اين چنيني بايد از
داروخانهها تامين شود و حتما از شبكه رسمي توزيع تامين شده
و شناسنامهدار باشد.
شانه ســاز درباره افزایش قیمت داروهای بیماران خاص ،گفت:
عموما داروی بیماران خاص یا رایگان است یا درصد بسیار باالیی
از پوشــش بیمهای را شامل میشــود .به هر حال بخشی از اقالم
تولید داخل ارز  ۴۲۰۰تومانی میگیرد و بسیاری از اقالم آن اعم از
دستمزد کارگر و  ...ارز نیمایی دارند و ممکن است ،تاثیر بگذارند.
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دنیای رمزارز
صندوق قابلمعامله بيتكوين همچنان
قيمت را باال ميبرد
بيتكويــن دوشــنبه هــم روز خوبــي را شــروع كــرد و بهخاطر
پيشبينيهاي انجام شده درخصوص شكلگيري نخستين صندوق
قابل معاملــه( )ETFدر اياالتمتحده توانســت به باالترين ســطح
6ماه گذشته برســد .همين موضوع ســرمايهگذاران را اميدوار كرده
اســت كه حجم معامالت ارزهاي ديجيتال با افزايش روبهرو شــود.
به گزارش خبرگزاري رويترز ،اگر كميســيون بــورس و اوراق بهادار
اياالتمتحده( )SECاعتراضي نكند ،صندوق قابلمعامله بيتكوين
مؤسســه پروشــيرز ( )ProSharesيك دوره 75روزه از زمان ارائه
برنامه توسط مدير صندوق را تكميل ميكند و ميتواند معامالت خود
را از امروز (سهشنبه) آغاز كند .ســاير مديران صندوق نيز ميتوانند
ETFهاي بيتكوين را در روزها و هفتههاي آينده ليست كنند و اين
ميتواند منجر به سرمايهگذاري گستردهتري در داراييهاي ديجيتال
شــود .گرانترين ارز ديجيتال جهان ديروز تا 62هزار و 288دالر هم
پيش رفت كه اين عــدد به نزديكيهاي باالترين رقم 6ماه گذشــته
رسيده است و فاصله زيادي با باالترين ركورد خود كه درماه آوريل به
ثبت رسيده ،ندارد .ركورد بيتكوين در آن زمان64 ،هزار و 895دالر
بود .اتريوم ،يكي ديگر از توكنهاي محبوب جهان ،حدود 3866دالر
معامله شد .اين رمزارز نيز از اواسطماه سپتامبر همزمان با بيتكوين
در حال افزايش بوده است .كريس وستون ،سرپرست تحقيقات مؤسسه
پپر اســتون در ملبورن اســتراليا در اين خصوص ميگويد« :اخبار
درخصوص مجموعهاي از ETFهاي براي كساني كه مسائل را به دقت
دنبال ميكنند ،چيز جديدي نيســت و براي بسياري اين يك گام به
جلو محسوب ميشود ،اما بهطور كلي تغييري در بازي نيست كه برخي
احساس ميكنند .ما پيشتر از يك  ETFنقطهاي هيجانزده بوديم
و اين ممكن است نياز بهكار بيشتري در زمينه مقررات داشته باشد».
ازجمله مديران صندوقهايي كه براي راهاندازي ETFهاي بيتكوين
در اياالتمتحده اقدام كردهاند ميتوان به VanEck Bitcoin Trust،
 ProShares، Invesco، ValkyrieوGalaxy Digital Funds
اشــاره كرد .بدينترتيب پس از ماهها رفت و برگشت بين كميسيون
بورس و اوراق بهادار و ناشــران احتمالي  ETFآتي بيتكوين ،بهنظر
ميرسد كه رگوالتور آماده است تا تعداد انگشتشماري از پروندههايي
را كه راه را براي دسترســي گســتردهتر به ارزهــاي ديجيتال براي
سرمايهگذاران خردهفروش و نهادي باز ميكنند ،ارائه دهد.

#هوشمند

كاهشترافيكوتصادفاتشهريباهوشمصنوعي
در پنلهاي نمايشگاه جيتكس دوبي استفاده از فناوري هوش مصنوعي براي كاهش ترافيك كالنشهرها
و همچنینكاهش تصادفات مورد توجه قرار گرفته است
محمد كرباسي

نمايشگاه جيتكس دوبي اين روزها
فناوری مركز توجه دنياي فناوري اســت و
يكي از مهمترين موضوعاتي كه در
حوزههاي مختلف مورد توجه شركتها قرار گرفته
استفاده از هوش مصنوعي است .در بخش شهرهاي
هوشــمند اين نمايشــگاه اما اســتفاده از هوش
مصنوعي براي حل مشكالت حملونقل شهرهاي
بزرگ يكي از مواردي بود كه مورد توجه بسياري
قرار گرفــت .در پنل «چشــمانداز آينــده» اين
نمايشــگاه اما محور اصلي بحث استفاده از هوش
مصنوعي در كاهش ترافيك و همچنين حوادث و
تخلفات ترافيكي در شهرهاي بزرگ بود .هماكنون
دوربينهاي نظارتي ترافيــك ميتوانند اطالعات
خوبي به مراكز كنترل ترافيك بدهند و همچنين
تخلفات را به پليس گزارش كنند .اما نسل جديد
اين دوربينها با هسته نرمافزاري استفاده از هوش
مصنوعي ميتواند بهشــدت در كاهش ترافيك و
همچنين تلفــات رخ داده در تصادفات شــهري
مؤثر باشد.
از چراغ سوخته تا فاصله نامطمئن

آمارها نشان ميدهد بيشتر از  ۵۰درصد تصادفات
شهري بهخاطر بيتوجهي به جلو و رعايت نكردن
فاصله ايمن از ســوي رانندههاست .شما هم حتما
خاطره تلخ رانندههايي كه ســپر به ســپر پشت
سرتان چراغ ميزنند را داريد .سيستمهاي هوش
مصنوعي اكنون ميتواند اين تخلف را براســاس
تصاوير دريافتي تشخيصدهد و رانندگان متخلف
را جريمه كند .محمد الوليد ،جانشين مديرعامل
يكي از شركتهاي فعال در اين حوزه در گفتوگو
با همشــهري در اين رابطه ميگويد :در شهرهاي
بزرگ ديگر به هيچ عنوان كنترل تخلفات رانندگي
با دوربينهاي نســل قديم ميســر نيست .هوش
مصنوعي اكنــون ميتواند با اســتفاده از تصاوير
دريافتي بهصورت زنده و آني تخلفات مهمي را ثبت
كند .اندازهگيري فاصلــه ايمن خودروها و جريمه
رانندگان متخلف در اجراي آزمايشي اين فناوري
بسيار نتيجه مثبتي داشــته و باعث شده بهشدت
ميزان تصادفات شهري كاهش پيدا كند .تصادفات
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آسيب سيگار به اليه خارجي قرنيه چشم

محققان بهتازگي دريافتند كه دود حاصل از محصوالت تنباكويي بهطور خاص ميتواند
سلولهاي قرنيه چشم را از بين ببرد
زهرا خلجي
روزنامهنگار

دبیر گروه دانش و فناوری

يكي از مهمترين اتفاقاتي است كه ميتواند ساعتها
باعث گره كور ترافيكي شود .بهگفته الوليد اما اين
تمام ماجرا نيســت .هوش مصنوعي اكنون قدرت
خارقالعادهاي پيدا كرده و حتــي از روي تحليل
تصاوير دريافتي ميتواند نبســتن كمربند ايمني
از سوي سرنشينها ،ســوخته بودن چراغ خودرو،
سبقت غيرمجاز ،دور زدن در محل ممنوع و موارد
ديگر را تشخيص دهد و با ثبت پالك خودرو براي
رانندگان متخلف قبض جريمه صادر كند.
كنترل هوشمند مسيرها

تقاطعهاي هوشــمند آينده شــهرهاي جهان را
تشكيل ميدهند .شايد يادتان بيايد كه شهرداري
تهــران از چندين ســال قبل هوشمندســازي
چراغهاي راهنمايي را شــروع كرد تا طول زمان
چراغها براســاس ترافيك محورها تنظيم شــود.
اكنون تقاطعهاي هوشمند ميتوانند امكان كنترل
ترافيك و تغيير مسير خودروها را فراهم كنند .در
بســياري از مواقع رانندگان بسياري ناخواسته به
دام ترافيك سنگين ميافتند .هوش مصنوعي در
تقاطعهاي هوشــمند ميتواند با بستن خودكار
خيابان خودروها را به مسير جايگزين روانه كند تا
ترافيك بهتدريج سبكتر شود.
شايد ديگر كسي دير نرسد

كنترل خيابانها با هوش مصنوعي تبديل به يك
روند جهاني شده است .چندي پيش شركت گوگل
هم اعالم كرد با اســتفاده از هوش مصنوعي باعث

شده در يك طرح آزمايشــي  ۲۰درصد ميزان دير
رسيدن افراد با قرارهايشان را كاهش ده د گوگل در
تحليلهاي خود ميگويد كه اشتباهها و خستگي
نيروي انساني در كنترل ترافيك يكي از مهمترين
عواملي اســت كه باعث كاهش امــكان مديريت
ترافيك در كالنشــهرها ميشود .هوش مصنوعي
خستگي ناپذير اما ميتواند اين روند را در شهرهاي
جهان تغيير دهد.
بهسوي شهر بدون تصادف

 5Gاكنون قلب تپنــده فناوري جهان اســت .با
گسترش نسل پنجم ارتباطات موبايل در كشورها
ميتوان اميدوار بود بهزودي خودروها به مرحلهاي
برســند كه اصوال امكان تصادف براي آنها وجود
نداشته باشد .با اتصال به نســل جديد ارتباطات
سيار خودروها ميتوانند هوشمند باشند و كنترل
فاصله با خودروها مانع از تصادف شوند .نسل جديد
شــبكه موبايل عالوه بر افزايــش چندين برابري
ســرعت ارتباطات ميزان تأخير در پاسخدهي يا
بهاصطالح  Latencyرا بهشدت كاهش ميدهد و
اين مسئله ميتواند در كسري از ثانيه مانع از يك
تصادف مرگبار شــود .همين خصوصيت است كه
قابليتهايي مثل جراحي از راه دور را هم به دنياي
پزشكي ميآورد .هر چند با گسترش اينترنت برخي
كشورها نگران مسائل امنيتي و مثال هك خودروها
هستند اما كارشناسان ميگويند ميتوان با استفاده
از پلتفرمهاي مناسب اين خطر را به حداقل مقدار
ممكن رساند.
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در بيشتر كشــورها روي پاكتهاي سيگار
دانش
تصاوير و نوشتههايي مبني بر خطر ابتال به
بيماريهاي قلبي ،ســرطان و مشــكالت
بارداري با استعمال دود حاصل از تنباكو ،خودنمايي ميكند.
بســياري از خطرات درواقع بهدليل بلعيدن دود تنباكو از
طريق دهان است ،اما آنچه كمتر به آن توجه ميشود تأثير
سيگار كشيدن روي سطح خارجي چشم است.
بهگزارش ســاينتيفيك آمريكن ،اســتعمال دخانيات با
بيماريهايي نظير دژنراســيون ماكوال ،آب ســياه و آب
مرواريد مرتبط اســت كه برخي از عوامل اصلي نابينايي
و كاهش شــديد بينايي در سراســر جهان است ،اما اين
ناراحتيها در نواحي داخلي چشم و بهترتيب در شبكيه،
عصب بينايي و عدســي اتفاق ميافتد .حاال محققان به
اين نتيجه رســيدهاند چگونه دود ســيگار و ذرات معلق
دســتگاههاي گرمكننده تنباكو  -كه برگهاي تنباكو را
ميپزند و نميسوزانند يا محصوالت مايع تنباكو را تبخير
ميكنند -سلولهاي در معرض خارجيترين اليه چشم
يعني قرنيه را از بين ميبرند.
واتارو اتسو ،يك محقق زيستپزشــكي از دانشگاه ژاپن
ميگويد :اين خارجيترين سطح چشم است كه در معرض
فاكتورهاي محيطي مانند مواد شــيميايي،نور و عفونت
قرار ميگيــرد .مصرفكنندگان تنباكو دوبرابر بيشــتر
احتمال ابتال به خشكي چشــم را در برابر غيرسيگاريها
دارند كه به شــكل قرمزي و خشكي و خارش سطحي در
سطح چشــم ظاهر و منجر به اختالل بينايي ،عفونت يا
زخم قرنيه ميشود .اوتســو ميگويد :درك اينكه چگونه
سيگار و وسايل گرمكننده تنباكو بر بافت در معرض چشم
تأثير ميگذارد ،ميتواند به محققان در حفاظت بهتر در
برابر آسيبهاي چشــمي كمك كند .در سال 2006يك
نظرسنجي باليني نشان داد تخريب اليه اشكي كه سطح
قرنيه را در افراد سيگاري ميپوشــاند و از آن محافظت
ميكند بر اثر دود ســيگار از بين مــيرود .آزمايش روي
موشها نشان داده اســت كه قرار گرفتن در معرض دود
سيگار به قرنيه و غدد اشكي حيوانات آسيب ميرساند.
در مطالعــه جديــد كــه بهصــورت آناليــن در
 Scientific Reportsمنتشــر شــده اســت اتســو و
همكارانش گــزارش دادند كه تركيباتي در دود ســيگار
وجود دارد كه موجب ساخت آهني ميشود كه سلولهاي
خارجيترين اليه بافت قرنيه را از بين ميبرد .عالوه بر اين،
محققان دريافتند كه حتي بدون ورود دود به داخل چشم،

قرنيهها ميتوانند آسيب ببينند .اين مرگ سلولي ناشي
از آهن ،حتي زماني رخ ميدهد كه ســلولها در معرض
انواع ديگر محصوالت دخاني قرار ميگيرند .محققان در
آزمايشگاه سلولهاي اپيتليوم قرنيه انسان را در معرض
عصاره دود ســيگاري كه حاوي اكثر مواد تشكيلدهنده
دودي است كه سيگاريها استنشاق ميكنند ،قرار دادند.
محققان همچنين آزمايش كردند كه آيا وسايل گرمكننده
تنباكو كه بهعنوان ســيگارهاي غيراحتراقي شــناخته
ميشوند يا دستگاههايي كه به تنباكو حرارت ميدهند و
آن را نميسوزانند ،سلولهاي قرنيه را به شيوهاي مشابه
تحتتأثير قرار ميدهند .اتسو گفت :بسياري از افراد از اين
وسايل گرمابخش تنباكو بهعنوان جايگزين سيگار استفاده
ميكنند و ما نميدانيم اين دستگاههاي جديد تا چه حد
روي سالمت انسان اثر ميگذارد.

با اين حال مشخص است كه همچنان استعمال تنباكو يا
گرمادادن به آن به سلولهاي بيروني چشم آسيب ميزند؛
حتي اگر محصول هيچ تار يا نيكوتيني نداشــته باشــد.
قرنيه افراد غيرسيگاري ممكن است در مواجهه مستمر با
دود سیگار دسته دوم آسيب ببيند .با اين حال ،محققان
هنوز تأثير ويپ يا سيگارهاي الكترونيكي را روي سلولها
آزمايش نكردهاند .روي هم رفته ،اين عالئم نشان داد كه
قرار گرفتن سلولهاي قرنيه در معرض محصوالت دخاني
باعث ايجاد نوعي مرگ ســلولي برنامهريزي شده توسط
آهن به نام فروپتوز شده است.
اين مطالعه محققان را ترغيب كرد تا به استفاده اثربخشي
از قطرههاي چشمي حاوي تركيبات مسدود كردن فروپتوز
براي كمك به سيگاريها در جلوگيري از خشكي چشم،
تحريك مداوم و حتي بيماري خطرناك چشــمي ،توجه
كنند .اين عناصر ميتواند در قطرههاي اشــك مصنوعي
قرار بگيرد تا سيگاريها بهراحتي از آن براي جلوگيري از
آسيبهاي چشمي استفاده كنند.
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آمــار جانباختگانديروز

با ســرعت گرفتن تزريق واكسن ،خيليها
واكسينه شدند و به همان نسبت هم شاهد كاهش رعايت
پروتكلهايبهداشتيهستيم،ميزاناستفادهازماسكدر
فضاهاي عمومي كمتر شده و افراد بهتدريج ،در تالش براي
بازگشت به زندگي عادي خود هستند .اين موضوع در اين
دوره ،چقدر ميتواند خطرناك باشد؟

يكتا فراهاني
خبرنگار

شرطاولبرایکاهشمواردمرگ،پايينآمدنتعدادبستريهاست،هماكنون
ميزانمرگهانسبتبهقبلكاهشپيداكرده،یعنیاز 500-600مرگروزانه
به 150 -200مرگ رسيده ،هر چند كه اين عدد تقريبا متوقف شده است
كاهش شمار ابتال و مرگهاي كرونا ،روند كندي پيدا كرده است؛ از سيزدهم مهر تاكنون ،تعداد جانباختگان و
بيماران جديد روزانه ،نوسان پيدا كرده و از  173مورد ،به  223مورد در مرگها پيش رفته و بار ديگر به عدد 181
نفر در روز گذشته رسيده است .موارد ابتالي روزانه هم در هفدهمين روز اين ماه از  7هزار و  654نفر به عدد 13
هزار و 504نفر رسيد و بار ديگر ،روند نزولي به خود گرفت و روز گذشته ابتالي 11هزار و 844مورد جديد ثبت شد.
نوسان در ميزان مرگ و ابتال ،از نظر اپيدميولوژيستها و ويروسشناسان ،اتفاق نگرانكنندهاي است كه ميتواند
نشانهاي از وقوع پيك جديدي از كرونا باشد .همه اينها در شرايطي است كه بر اساس آمارهاي وزارت بهداشت،
تاكنون نزديك به  75درصد جامعه هدف ،دوز اول و  35درصد دوز دوم واكسن كرونا را دريافت كردهاند .با اين
حال گفته ميشود كه تنها 25درصد از جمعيت باالي 12سال نسبت به ابتالي شديد يا مرگ كرونا ،مقاوم شدهاند.
ماجرا اما تنها به تعداد مرگ و ابتال محدود نميشود .موضوع ديگر ،وضعيت رنگبندي شهرهاست؛ 22مهر سال
گذشته ،با 254فوتي كرونا و 4هزار و 108بيمار ثبت شده در آن روز 187 ،شهر كشور وضعيت قرمز داشتند .روز
گذشته اما با ثبت  181مرگ و  11هزار و  844ابتالي جديد ،تنها  9شهر كشور در وضعيت قرمز و  106شهر هم در
وضعيت نارنجي قرار داشتند .مسعود یونسیان ،متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و
رئيس كميته راهبردي مطالعات واكسيناسيون وزارت بهداشت ميگويد معيار تعيين رنگبندي شهرها كه در
وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا ،اعمال ميشود ،ميزان بستري در بيمارستانهاست ،در حاليكه بهتر
است بر مبناي موارد جديد شناسايي باشد .او در گفتوگو با همشهري با اشاره به اين موضوع ،درباره داليل پايين
نيامدن آمار مرگ و ابتال و وضعيت فعلي ويروس در كشور ،توضيحات بيشتري داد.
چرا با گذشت نزديك به 20ماه از شيوع كرونا و
تزريق 2دوز واكسن به باالي25ميليون نفر ،همچنان آمار
فوت و ابتالي كرونا به اندازهاي كه پيشبيني ميشد پايين
نيامده است؟ قبال اعالم شده بود كه تا نيمه دوم آبان ماه،
آمار فوتيها به زير ۵۰نفر ميرسد؛ در حالی که تنها 2هفته
بهاينتاريخمانده،اماتعدادمرگهانزديكبه200نفراست.

با توجه به عملكرد ويروس ،چنين پيشبيني هایی براي اينكه
بتوان گفت تا زمان مشخص و معيني ،آمار فوتيها تا ميزان
خاصي كاهش پيدا ميكند و مثال به كمتر از 50نفر ميرسد،
دقيق و علمي نيست و نميتوان در مورد چگونگي رفتار آينده

ويروس ،نظر مشخصي داد .درست است كه آمار كرونا كاهش
پيدا كرده ،اما واقعيت اين اســت كه هنوز آمارها باالست .در
كشور ما پس از هر پيك ،با كاهش مرگ و ابتال مواجه ميشويم
و تا پيك بعدي ،در همان سطح باقي ميمانيم .در پيك اخير ،ما
در سطح نسبتا بااليي از مرگ و ابتال متوقف شدهايم .هماكنون
موارد ابتالي روزانه ما نسبت به پيكهاي سوم و چهارم ،باالتر
است؛ بنابراين طبيعي است كه آمار مرگها هم باالتر باشد.
اين آمار چطور پايين ميآيد؟

شرط اول براي كاهش موارد مرگ اين است كه تعداد بستريها
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كاهش آمارها در اين گروه ها باشيم .هرچند كه ممكن است
تا يكماه ديگر ،پيك جديــدي رقم بخورد ،با اين حال حتي
درصورت مواجهه با پيك جديد ،تعداد ابتال و مرگ ،بسيار كمتر
از دوران قبل واكسيناسيون خواهد بود.

گفتوگوي همشــهري با رئيس كميته راهبردي مطالعات واكسيناسيون وزارت
بهداشت درباره ماجراي رنگبندي شهرها و داليل باال بودن آمار مرگ و ابتالي كرونا

 90درصد جمعيت كشور
بايد واكسينه شوند
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پايينبيايد.البتههماكنونميزانمرگهانسبتبهقبلكاهش
پيدا كرده ،يعني از500-600مرگ روزانه به 150-200مرگ
رســيده؛ هر چند كه اين عدد متوقف شده و بهنظر ميرسد
اميدي هم به كاهش فوتی ها وجود ندارد .اين در حالي است كه
واكسيناسيون در كاهش ميزان بستريها مؤثر است.
دليل متوقف شدن ميزان بستريها و ابتال،
گردش ويروس به شكل گذشته است؟

وضعيت چرخش ويروس در سطح جامعه را نميتوان بدون
در نظر گرفتن عوامــل ديگر ،برآورد كرد .هر چقدر ســطح
پوشش واكسيناســيون باالتر برود ،احتمال انتقال ويروس
كمتر و به تبع آن ،جهش هم كمتر ميشود .آن زمان ميتوان
گفت كه ويروس چرخش كمتري در سطح جامعه پيدا كرده
اســت .اما اينكه اين ويروس دقيقا چه زمانی از ميان برود و
دست از گردش خود بردارد ،مشــخص نيست .از همان ابتدا
هم مشخص بود كه ويروس بهطور كلي از بين نميرود و در
نهايت ممكن است كرونا ،شبيه آنفلوآنزا در جامعه فعال شود
و با واكسيناسيون ،شــدت آن كاهش پيدا كند .اگر تا پايان
سال ،ميزان واكسيناسيون به درصد قابلقبولي برسد و ساير
پروتكلهاي بهداشتي هم رعايت شود ،شايد بتوان گفت كه تا
آن زمان ،بتوان تا حدودي شيوع را مديريت كرد و بهتدريج به
زندگي عادي بازگشت.

پس از گذشت 20ماه ،ويروس كرونا ،همچنان
قدرت گذشته را دارد؟ يعني نميتوان گفت كه ضعيف
شده است؟

خير ،ويروس كرونا ضعيف نشده است .هنوز شواهد متقني
دال بر ضعيف شدن آن در هيچكدام از جهشها وجود ندارد.
جهشهاي ويروس تنها منجر به افزايش ســرايت و شدت
بيماري شده اســت ،بنابراين زماني كه امكان انتقال ويروس

بيشتر باشد ،امكان جهش بيشــتري پيدا ميكند و ضعيف
هم نميشود.

اينكه اعالم ميشود با واكسيناسيون ،ويروس
برايماندگاري،خودراتقويتميكند،چقدردرستاست؟

در اين زمينه شواهد علمي وجود ندارد .حتي گفته ميشود كه
واكسيناسيون ،سرعت انتقال بيماري را كاهش ميدهد و امكان
جهش ويروس را كمتر ميكند .ه م اكنون بيش از 48ميليون
نفر يعني حدود60تا70درصد جمعيت باالي18سال ،دوز اول
واكسن را دريافت كردهاند .اما زماني ميتوانيم به نتايج واكسن
خوشبين باشيم كه  2هفته از دريافت دوز دوم واكسيناسيون
گذشته باشد .ما طی يكي ،دوماه اخير ،شاهد سرعت گرفتن
واكسيناسيون بودهايم و بيشتر افرادي كه تا به حال واكسن
دريافت كردهاند تنها دوز اول بوده است ،بنابراين بايد منتظر
ماند تا ببینیم  2هفته پس از تزريق دوز دوم ،وضعيت آمارها
چگونه خواهد بود.
آمار واكسيناسيون روزانه نشان ميدهد روند
تزريق واكسن با وجود دردسترس بودن آن براي همه،
كاهش پيدا كرده است .بهنظر ميرسد عدهاي تمايل به
تزريق واكسن ندارند .اين مسئله تا چه ميزان ميتواند به
ادامه حيات ويروس كمك كند؟

كند شدن روند واكسيناسيون ،موضوع نگرانكنندهاي است.
طبق آمار وزارت بهداشت ،در دهه آخر شهريور ،روزانه بيش
از يك ميليون نفر نوبت اول واكســن را دريافــت كردهاند،
درحاليكه اين ميزان در ماه مهر به زير يك ميليون نفر رسيده
و در هفته اخير هم به 400تا 700هزار نفر كاهش يافته است.
اگر واكســن در اختيارمان نبود ،میگفتیم واکسن نداریم و
توجیهی داشت اما با اينكه واكسن در اختيارمان است ،بايد
مردم را به تزريق واكسن ترغيب كرد و از آنها خواست تا فريب

شايعهها را نخورند .البته باید به این نکته توجه داشت که تمام
افرادي كه واكسن ميزنند ،ايمن نميشوند .اينكه 70درصد
جامعه ايمن شوند ،به معني تزريق واكسن به70درصد نيست،
بلكه ايمن شدن اين تعداد اســت .بنابراين زماني كه كارايي
واكسن 80درصد باشــد ،اگر 70در صد مردم واكسن بزنند،
كارايي آن به 56درصد ميرســد .تمام اين اعداد ،مربوط به
واريانتهاي قبلي است ،درحاليكه با جهشهاي جديد ،بايد
ميزان واكسيناسيون به 85تا 90درصد برسد .با توجه به باال
رفتن ميزان ســرايت پذيري كرونا ،بايد نسبت مصونيت هم
بيشتر شود .همزمان با اين موضوع ،اثربخشي واكسن هم براي
واريانت دلتا تا حدودي كاهش پيدا كرده است .اگر چه درصدي
از جمعيت با ابتال به كرونا ،دچار مصونيت طبيعي شدهاند ،اما
ميزان ايمني جامعه ،به 85تا 90درصد نرسيده است و بهنظر
ميرسد به اين زوديها هم اين اتفاق نميافتد .بخش بزرگي از
واكسنزدهها ،افرادي هستند كه قبال مبتال شدهاند.
واكسيناسيون چقدر توانسته به كاهش مرگ
و ابتال كمك كند؟

بهنظر ميرسد كاهش تعداد موارد ابتال به كرونا در2ماه گذشته
يعني از 26مرداد تاكنون عمدتا ناشي از سير طبيعي بيماري
بوده است .از سوي ديگر ،واكسيناســيون هنوز به اندازهاي
نرسيده كه بتواند منجر به كاهش تعداد موارد ابتال به بيماري
و مرگ شود .البته در اين ميان ،واكسيناسيون كادر درمان و
افراد باالي 65ســال كه زودتر از ساير افراد صورت گرفت ،در
برابر ابتال و مرگ محافظت شدند و همين مسئله باعث شد تا در
اين گروه ،ميزان مرگ بهشدت كاهش پيدا كند .از سوي ديگر،
تأثيرات مثبت واكسيناسيون در پيك پنجم قابل مشاهده بود،
اما در مورد ساير گروههاي سني ،هنوز نميتوان تأثير واكسن
را در كاهش مرگ و ابتال ديد و شايد از يكي ،دوماه ديگر ،شاهد

واكسن براي كنترل اپيدمي ،الزم است ،اما كافي نيست و تا
زمانيكهانتقالبيماريكاهشپيدانكردهومسئوالنبهداشتي
محدوديتهايي مانند استفاده از ماسك را برنداشتهاند ،افراد
به هيچوجه نبايد تصور كنند چون واكسن زدهاند ،ديگر نياز
به رعايت پروتكلها ندارند .استفاده از ماسك ،رعايت فاصله
فيزيكي ،استفاده از تهويه مناســب در مكانهاي بسته ،بايد
همانند گذشته رعايت شود .طبيعي است رعايت نكردن اين
موارد ميتواند خطرناك باشد .برداشتن محدوديت در آينده هم
بهمعناي نزدن ماسك نيست .فقط به اين معناست كه بهتدريج
و با بهتر شدن روند كنترل بيماري ميتوان مدارس ،دانشگاهها،
اماكن زيارتي و ...را باز گشايي كرد كه البته همه اين موارد هم
بهطور پلكاني و بهتدريج بايد انجام شود.
نكت ه مهميكهاينروزهاسؤالبسياريازافراد
است،ماجرايرنگبنديشهرهاست.سالگذشتهكهآمار
مرگوابتالكمترازحاالبود،تعدادشهرهايقرمزونارنجي
بسيار بيشتر بود .دليل اين اتفاق چيست؟

مبناي رنگبندي كه هماكنون در وزارت بهداشــت يا ستاد
ملي مقابله با كرونا اعمال ميشود ،براساس ميزان بستريهاي
جديد است .البته اين موارد بستري هم پس از 2تا 4هفته منجر
به افزايش موارد فوتي ميشود .در حاليكه بهتر است وضعيت
شهرها بر اساس موارد جديد شناسايي باشد  .انتظار ميرود آمار
فوتيها با كاهش بيشتري مواجه شود ،مشروط بر اينكه تعداد
بستريها هم كم شود.
از ابتداي شيوع كرونا تاكنون چه درسهايي
از مديريت اين ويروس در كشــورمان گرفتهايم و چه
تجربههايي بهدست آوردهايم؟

در مدت شيوع بيماري كرونا تجربهاي كه از عملكرد ويروس
داشتهايم اين اســت كه بازي ويروس با ما و بر عكس ،بازي و
عملكرد ما در مقابل ويروس ،شباهت زيادي به بازي شطرنج
دارد .رفتار و عملكرد هر دو طرف ،در نتيجه نهايي بازي بسيار
مهم است؛ يعني نميتوانيم بدون بازي و پيشبيني رفتار طرف
مقابل ،فقط بر حركت مهرههاي خود متمركز باشيم و هر طور
كه ميخواهيم عملكنيم و انتظار رسيدن به نتايج خوبي داشته
باشيم .در اين مدت و در طول اين بازي ،ما به جاي اينكه نقش
فعاالنهايداشتهباشيموبهاصطالحبهويروسحملهوبرآنغلبه
كنيم ،بيشتر منفعالنه رفتار كرديم و با توجه به حركات ويروس
سعي كرديم تا حد امكان فقط از خودمان دفاع كنيم؛ درصورتي
كه اين ،استراتژي مناسبي براي برد در يك بازي نيست.

زندگيپسازحملهقلبي

قاتل اول و آخر بشر

متخصصان چه توصيههايي براي مراقبتهاي رواني و
جسمي پس از بروز بيماريهاي قلبي – عروقي دارند؟

بيماريهاي قلبي و بهويژه ســكته قلبي يكي از بيماريهاي رايج محســوب
ميشود .افراد براي داشتن يك زندگي فعال و مؤثر به يك قلب سالم و با نشاط
احتياج دارند .از اينرو سكته قلبي يك اتفاق مهم در زندگي بيماران است و با
اثرات متعدد جســمي و رواني روي زندگي و نقشهاي اجتماعي افراد مبتال،
همراه است .بنابراين سكته قلبي يا بيماريهاي حاد قلبي میتواند تغيير زيادي
در زندگي افراد ايجاد كند .بيماراني كه دچار حمله و سكته قلبي شدهاند بايد به
روان نيز اهميت زيادي بدهند چرا كه منشأ حمالت قلبي حتما مشكالت رواني
است كه بيمار بايد در كنار مراقبت از جسم خود ،روان خود را نيز مورد واكاوي
قرار دهد و از آن بهشدت مراقبت كند.
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كروناخطرحملهقلبيراتشديدميكند

آمار و ارقام از ايران و جهان درباره بيماريهاي قلبي و
مرگهاي ناشي از نارساييهاي قلبي

قاتل اصلي بشر سالهاست كه نه جنگ بوده است ،نه بيماريهاي عفوني،
نه ســرطان و نه حتي كوويد .19-در ميان 10عامل اصلي مرگومير بشر
در جهان ،بيماريهاي قلبي و عروقي بيشــترين تعــداد قربانيان را بهخود
اختصاص دادهاند .در پايان ســال ،2019يعني زماني كه همهگيري كرونا
تازه در جهان شايع شــده بود ،تقريبا 18ميليون نفر در جهان در اثر ابتال به
انواع اختالالت قلبي جان خود را از دســت دادند .اين در حالي است كه از
پايان سال 2019تا به امروز كه كمي به 2سالهشدن همهگيري كرونا باقي
مانده است ،در حدود 4.55ميليون نفر در اثر ابتال به كوويد 19-جان خود
را از دست دادهاند.
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بررسي اثرات كرونا بر قلب در گفتوگو با دكتر محمدرضا
يوسفنيا ،جراح و متخصص قلب و عروق

ويروس كرونا تقريبا همه اندامهاي بدن را درگير ميكند و عوارض خود را بر بسياري
از ارگانهاي بدن حتي پس از بهبود برجاي ميگذارد .در ميان اندامهاي بدن ،قلب
و ريه دو عضو حساس هستند كه كار اكسيژنرســاني به كل بدن را برعهده دارند و
درصورت درگيرشدن با ويروس كرونا و ايجاد اختالل در عملكرد آنها جان بيمار تهديد
ميشود .ارتباط بين اين دو عضو باعث شده كه اگر ريه فرد با كرونا درگير شود ،قلب
بيمار نيز تحتتأثير قرار گيرد زيرا با درگيري ريه ،قلب ناچار است بهسختي كار كند
تا بتواند خون مورد نياز بدن را پمپاژ كند؛ اين رويه براي فرد مبتال به عارضه قلبي و
ريوي بهمراتب دشوارتر خواهد بود .دكتر محمدرضا يوسفنيا ،جراح و متخصص قلب
و عروق ،در گفتوگو با همشهري اثرات كرونا بر قلب را بررسي ميكند.
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یادداشت یک

اسرار نبرد با بيماريهاي قلبي

ايستدربنبست سبك زندگی
تصویرسازی :بهرام غروی

دكتر عليرضا مهدوي

رئيس مركز قلب دفتر بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت
از داليل افزايش بيماريهاي قلبي در ايران ميگويد

هماكنــون بيماريهاي غيرواگير علــل اصلي مرگومير و
خديجه نوروزي
ناتواني در جهانند ،بهطوري كه بخش قابلمالحظهاي از بار
روزنامهنگار
جهاني بيماريها را بهخود اختصــاص ميدهند كه يكي از
شايعترينشان بيماريهاي قلبي و عروقي است ۵۲۰ .ميليون نفر در جهان با بيماري قلبي -عروقي
زندگي ميكنند كه در سنين  ۳۰تا ۷۰سال از هر ۱۰نفر يك نفر بهعلت بيماري قلبي-عروقي فوت
ميكند .تقريبا ۱۹ميليون نفر ساالنه در سراسر دنيا بهعلت اين بيماري فوت ميكنند و ۳۱درصد
تمام مرگها ناشي از بيماري قلبي-عروقي است .بيماريهاي قلبي -عروقي (ايسكميك قلبي،
سكته مغزي ،فشار خون باال و )...از ۳۰سال گذشته تاكنون همچنان علت نخست مرگ وناتواني
ناشي از بيماريها در ايران و جهانند .سهم مرگهاي ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي در ايران از
كل علل مرگ از ۲۵درصد در سال ۶۹به بيش از ۴۴درصد هماكنون افزايش يافته است .اين افزايش
داليل گوناگوني دارد كه دكتر عليرضا مهدوي ،رئيس مركز قلب دفتر بيماريهاي غيرواگير وزارت
بهداشت ،در گفتوگو با همشهري به برخي از آنها اشاره ميكند.
گفتــه ميشــود ۱۶ميليون از
مرگهاي مرتبط با بيمار يهاي غيرواگير در
جهان پيش از هفتادســالگي اتفاق ميافتند
كه از اين ميزان ۸۲درصد مربوط به كشورهاي
با درآمد كم و متوسط و ۳۷درصد آنها بهدليل
بيماريهاي قلبي است .با توجه به اين موضوع
ميتوان گفت كه قلب ايرانيهــا با توجه به
كاهش سطح درآمد نسبت به تورم موجود و
زيرخط فقر قرارگرفتن بسياري از اقشار جامعه
ضعيفتر از قبل شده است؟

در اين خصوص تحقيقاتي انجام نشــده كه بتوان
نظر قطعي داد اما تحقيقات در برخي كشورها اين
موضوع را به اثبات رســانده كه در كشورهايي كه
درآمد پاييني دارند ،سالمت قلب كيفيت كمتري
دارد۳.۴ .درصد مرگهاي ناشي از بيماري كرونري
قلب (حملههاي قلبي) در كشورهاي با درآمد كم
تا متوسط رخ ميدهد كه نشان ميدهد اگر اقتصاد
يك كشــور روبهافول رود خطر بيماريهاي قلبي
ســامت مردم را تهديد خواهد كرد .در ايران نيز
آمار مرگومير نسبت به سالهاي گذشته افزايش
يافته است كه داليل مختلفي ميتواند داشته باشد.
مهمترين عاملي كه در كشــور ما
موجب شده تا خطر ابتال به اين بيماري تشديد
شود ،چيست؟

تغيير ســبك زندگي البته نهتنهــا در ايران بلكه
در كل دنيــا افراد را مســتعد بيماريهاي مزمن
غيرواگير ازجمله بيماري قلبــي و عروقي كرده
اســت .اغلب بيماريهاي قلبي و عروقي با تغيير
ســبك زندگي و اتخاذ رفتارهاي ســالم همانند
اســتفادهنكردن از دخانيات ،رژيم غذايي سالم
و پيشــگيري از چاقــي ،انجام فعاليــت بدني و
مصرفنكردن الكل قابلپيشــگيرياند .در كل،
طبقه اجتماعي ،جنسيت ،قوميت ،محل سكونت،
خطرات شغلي ،عوامل رواني اجتماعي ،استعمال
دخانيات ،تغذيه و نوع رژيم غذايي ،ميزان فعاليت
بدني ،فشــارخون ،كلســترول و چاقي ازجمله
عواملي هســتند كه افراد را مستعد بيماريهاي
قلبي و عروقي ميكنند.

تا چه اندازه تفاو تهاي نژادي يا
ژنتيك موجب ميشــود تا قلب ايرانيها در
مقايسه با ساير كشورها ضعيفتر باشد؟

ژنتيك مهم اســت و ممكن است عدهاي بهخاطر
همين موضوع نسبت به سايرین بيشتر در معرض
خطر باشــند ولي بار اصلي ضعيفشــدن قلب و
درمعرض خطــر قرارگرفتن ســامتي اين عضو
بهخاطر شيوه زندگي بين تمام مردم جهان است.
ميتوانيم بگوييم همين ســبك
غلط زندگي قلــب ايرانيها را ضعيفتر كرده
است؟

نه تنها ايران ،بلكه اين مشــكل كل كشــورهاي
در حال توسعه اســت .البته در كشورهاي غربي
هم با وجــود حركت به ســمت ســبك زندگي
ســالم در كنترل بيماريهاي غيرواگير نتوانسته
100درصدي موفق عمل كنند .دنيا به ســمتي
حركت ميكند كه بهخاطر صنعتيشدن فعاليت
بدني كم شــده و دريافت كالري بهشدت افزايش
يافته اســت .كمتحركي و چاقي مهمترين عامل
اصلي مرگومير بيماريهاي قلبي و عروقي است.
الكل و دخانيات هم در آسيب به قلب نقش پررنگي
ايفا ميكند و تصلب شرايين را تشديد ميكند و
موجب ميشود رگهاي قلب بســته شود و فرد
سكته قلبي يا مغزي كند.
اما قبــول داريد در كشــور ما
تنشهاي رواني و اقتصادي سالمت قلب افراد
جامعه را در كنار سبك غلط زندگي در معرض
خطر قرار داده است؟

اول اينكه اين مشكالت فقط خاص ايران نيست
و وضعيت ســامت قلب مردم ما بــه لحاظ آمار
ابتال يا مرگومير فاصله زيادي با سايركشورهاي
دنيا ندارد كه موجب شود متصور شويم وضعيت
سالمت قلب در ايران نگرانكننده است.
از طرف ديگر تنشهاي روانــي مانند اضطراب،
استرس ،خشم ،عصبانيت ،غم و اندوه و افسردگي،
اختالالت خواب و  ...كه اشاره كرديد هم مربوط
به همان سبك زندگي غلط است و نبايد مجزا به

آن نگريســت .مجموعه علل و عواملي كه گفتيم
موجب ميشود مرگومير بيماريهاي قلبي در
دنيا ازجمله ايران در صدر علــل مرگومير قرار
داشته باشد.
پايبندي به درمان چقدر ميتواند
مرگوميرها را كاهش دهد؟
درصد زيادي
از افراد جامعه
بهطور مستقيم و
غيرمستقيم تحت
پوشش بيمهاند.
از طرف ديگر
بسياري از داروها
جز برخي داروهاي
خاص هم تحت
پوشش بيمهاند.
لذا فكر نميكنم
خيلي اين موضوع
دليل محكمي براي
پايبندنبودن به
درمان باشد؛ اگرچه
كاهش ارزش ريال
صدمات زيادي را
در جهت درمان و
دنبالكردن سبك
زندگي سالم ايجاد
كرده است

بيماريهاي غيرواگير مزمن است و فرد بايد يك
عمر دارو مصرف كند و مراقبتهاي بهداشتي الزم
را انجام داده و سبك زندگي خود راتغيير دهد.
آيا اين پايبندي بــه درمان بين
ايرانيها وجود دارد؟

از آنجا كه تغيير ســبك زندگي ســخت اســت
بســياري از بيماران پايبند به درمان نيســتند و
همين موضوع آمار مرگومير را افزايش ميدهد.
متأسفانه باورهاي غلطي هم درخصوص مصرف
دارو وجــود دارد كه افراد متصورنــد مصرف آن
ممكن اســت آنها را در طول دوره مصرف معتاد
و وابســته كند لذا بهطــور مرتــب دارو مصرف
نميكنند .درحاليكه اينطور نيست .البته پاندمي
كرونا هم موجب شد بسياري از اقداماتي كه براي
جلوگيري از گسترش بيماريهاي غيرواگير انجام
ميشــد تحتالشــعاع قرار گيرد .در واقع كرونا
موجب شــد تا مردم ،هم كمتحرك شــوند ،هم
به پزشــك مراجعه نكرده و هم داروهاي خود را
بهعلتهاي گوناگون درست مصرف نكنند.
تنهايي افراد كه در دوره كرونا هم
تشديد شده چقدر به خطر افزايش سكتههاي
قلبي دامن زده است؟

تنهابــودن و انزواي افــراد يكــي از ريزفاكتورهاي
بيماريهاي قلبي است و در خطر بيشتري قرار دارند.
برنامهاي براي چنين افرادي داريد؟

ما يكسري برنامههاي مراقبتي براي سالمندان
تنها داريم كه انجام ميدهيم.
به بحث مصرفنكردن دارو اشاره
كرديد .يكي از علتها ،گراني اســت و قطعا
همين مســئله عاملي براي پايبندنبودن به
درمان است .موافقيد؟

درصدي زيــاد از افراد جامعه بهطور مســتقيم و
غيرمستقيم تحت پوشش بيمهاند .از طرف ديگر
بســياري از داروها جز برخي داروهاي خاص هم
تحت پوشش بيمهاند .لذا فكر نميكنم خيلي اين
موضوع دليل محكمي براي پايبندنبودن به درمان
باشد؛ اگرچه كاهش ارزش ريال صدمات زيادي را
در جهت درمان و دنبالكردن سبك زندگي سالم
ايجاد كرده است .مثال توصيه ما اين است كه براي
تغذيه سالم مردم روزي  ۴۰۰تا ۵۰۰گرم ميوه و
ســبزي بخورند ،درحاليكه تهيه چنين غذاهاي

سالمي هزينه زيادي را بر دوش خانوارها متحمل
ميكند .لذا اقشار متوسط و ضعيف جامعه قادر ب ه
دنبالكردن شيوه زندگي سالم نيستند .از همين
روست كه مسئوليت بيماريهاي غيرواگير با تمام
سازمانها و ارگانهاســت؛ يعني بايد شهرداري،
وزارت راه ،مسكن ،شهرســازي ،وزارت ورزش،
آموزش و پرورش ،ارشــاد ،بهداشت ،كشاورزي
و  ...دغدغه تامين ســامت جسمي و رواني آحاد
جامعه را داشته باشــند تا مردم در رفاه و آسايش
و آرامش كامل باشند و سالمت قلبشان تقويت
شــود .به تمام اين موارد در سند ملي پيشگيري
وكنترل بيماريهاي غيرواگير پرداخته و ســند
براســاس برنامه عمل ســازمان جهاني بهداشت
نوشته شده است.
تفاوت بين بيمار يهاي قلبي در
زنان با مردان چيست؟

خانمها در دوران باروري يــك عامل حفاظتي تا
زمان يائســگي دارند اما بعد از يائسگي بيماري
قلبي شدت پيدا ميكند و بعد از چندسال ميزان
خطر بيماري قلبي -عروقي زنان با مردان يكسان
ميشود.
براي جلوگيري از درگيرشــدن
درصد بيشتري از بيماريهاي قلبي و عروقي
در كشور چه اقداماتي در دست انجام است؟

چنين امري با اتخاذ استراتژيهاي جامعهمحور
قابل انجام اســت .افرادي كه دچار بيماريهاي
قلبي و عروقياند يا افرادي كه در خطر باالي اين
بيمارياند (بهدليل وجود يك يا چند عامل خطر
چون فشار خون باال ،ديابت ،هايپرليپيدي) نياز به
تشخيص فوري وكنترل بيماري از طريق مشاوره
و درمان دارند .تمام تالش ما در اين راستاســت
كه بتوانيم اين بيماري را كنترل كنيم .در برنامه
جديدي كــه در مراكز بهداشــتي و درماني اجرا
ميشــود خطر ۱۰ســاله بيماري قلبي و عروقي
را مورد ارزيابي قــرار ميدهيــم .در اين چكاپ
به فرد مراجعهكننده ميگوييم كه در ۱۰ســال
آينده چقدر احتمال دارد دچار حادثه كشــنده
يا غيركشــنده قلبي شــود .تمام افراد ميتوانند
مراجعه كنند و دســتورات پزشكي الزم هم داده
ميشود.
چقدر مــردم بــراي اقدامات
پيشگيرانه به مراكز سالمت مراجعه ميكنند؟

تا سال گذشته هر ســال ۸ميليون نفر جمعيت
باالي ۳۰ســال مراجعه ميكردند و نظرسنجي
ميشدند اما با وجود پاندمي كرونا تعداد مراجعات
كمتر شــده اســت .نگرانيم؛ چراكه مردم خيلي
بيماريهاي غيرواگير را جدي نميگيرند و تالش
ما اين اســت كه اقدامات قبل از كرونا را دوباره از
سر بگيريم.

بيماريهاي قلبي،عروقي نه فقط در
محمدحسين نجفي
ايران بلكه در همه دنيا شــايعترين
متخصص قلب و عروق،
و مهمترين علت مرگومير اســت و
فوقتخصص آنژيوپالستي
روزبهروز بر ميــزان افرادي كه در اثر
و عضو انجمن قلب آمريكا
اين بيماريها دچار عوارض گرفتگي
عروق و مرگ ميشوند ،افزايش پيدا ميكند.
بسياري از مردم سؤال ميكنند چگونه ميتوان
جلوي گرفتگي عــروق را گرفت و چه دارويي
وجود دارد كه بتواند از گرفتن زودرس رگهاي
قلبي جلوگيري كند؟ واقعيت اين است كه در
دنياي امروز اگرچه داروهايي معرفي شدهاند
كه بتواند گرفتگي رگهاي قلبي را بــه تأخير بیندازد اما تنها و تنها يك
نكته يا روش بسيار مهم است كه به خوبي ميتواند از گرفتگي رگهاي
قلبي جلوگيري كند و آن فعاليت فيزيكي مناسب يا ورزش روزانه است.
بهصورتي كه گفته ميشــود ورزش روزانه حداقل بهمدت 45دقيقه در
روزهاي هفته بهشدت ميتواند از گرفتگي رگهاي قلبي جلوگيري كند.
اگرچه در سالهاي اخير ،داروهايي جهت جلوگيري از گرفتگي رگ هاي
قلبي استفاده ميشود اما زماني اين داروها ميتواند مؤثر باشد كه در كنار
فعاليت مناسب فيزيكي گنجانده شــود .ازجمله اين داروها ميتوان به
آسپرين و گروه داروهاي استاتين اشاره كرد.
اما آترواسكلروزيس يا تصلب شرایین پديدهاي است كه چه بخواهیم چه
نه ،در همه ما اتفاق خواهد افتاد .اين پديده از 10سالگي شروع ميشود
اما سرعت آن در بعضي افراد بيشتر و در بعضي كمتر است؛ بهعنوان مثال
آن چيزي كه باعث افزايش سرعت آترواســكلروز رگها ميشود شامل
سيگار كشيدن ،قند كنترل نشده ،فشــار خون باال ،چربي باال و ژنتيك
است .بعضي از اين موارد قابلاصالح است ولي بعضي قابلاصالح نيست؛
مثال ژنتيك قابلاصالح نيست .خانوادههايي وجود دارند كه بيماريهاي
عروقي بهصورت زودرس در آنها مشاهده ميشود؛ فردي را ميبينيم كه
در 30سالگي دچارسكته قلبي ميشود و اين در خانواده قابلرصد است.
طبيعتا مسئله وراثت را نميتوان تغيير داد و چندان كنترل كرد ،اگرچه
با ورزش ديده شده كه بســياري از موارد گرفتگيهاي زودرس به تأخير
افتاده است.
نكته بعد فشار خون باالست .يكي از مهمترين عوامل گرفتگي زودرس
رگهاي قلب ،فشار خون باالي كنترلنشده است؛ قاتل نامرئي؛ بهدليل
اينكه هيچ عالئمــي در بروز اين مورد وجود نــدارد ،ولي باعث گرفتگي
شديد رگهاي قلبي و مغزي و بهدنبال آن سكته قلبي و مغزي ميشود.
به همينخاطر توصيه پزشكان اين است كه از 20سالگي ،عدد فشارخون
خود را دانسته و به آن آگاه باشيد .قرار نيست الزاما فشارخون باال عالمتي
ايجاد كند كه شما آن را در بدن خود درك كنيد .ممكن است ساليان سال
اين فشار خون وجود داشته باشد و در بدن فرد هيچ عالمتي بروز ندهد .اما
در اثر يك بيمار 
ي معمولي مثل سرماخوردگي و با معاينه پزشك متوجه
شود كه دچار فشار خون باالست .نكته مهم اين اســت كه همه افراد از
20سالگي عدد فشارخون خود را دانســته و چنانچه اين عدد نرمال بود
سالي يكبار فشار خون خود را چك كنند اما گروهي از افراد كه فشار خون
بااليي دارند ،الزاما بايد درمان را آغــاز كنند كه متخصصان قلب و عروق
اين كار را به خوبي انجام خواهند داد؛ گاهي با روشهاي دارويي و گاهي
با روشهاي غيردارويي.
يكي ديگــر از عواملي كه باعث گرفتگي زودرس عروق ميشــود چربي
باالست كه بخشي از آن مربوط به نوع تغذيه و بخشي مربوط به ژنتيك
افراد است .درافرادي كه دچار چربي خون ،بهخصوص الديال بااليي
هستند ،سرعت گرفتگي رگهاي قلب افزايش پيدا مي كند و درمان هم
با تشخيص چربي باال به روشهاي آزمايشــگاهي و دارو انجام مي شود.
اين نوع درمان هم به 2شكل دارويي و غيردارويي است .درمان غيردارويي
در چربي باال شامل فعاليت فيزيكي يعني ورزش مناسب روزانه و بعضي
از خوراكيها ميشــود .بعضي خوراكيها توان كاهــش چربي را دارند
كه تحتعنوان رژيم مديترانهاي از آن اســتفاده ميشــود .در اين رژيم
سبزيجات و غله بيشتر مصرف شده و به همين ترتيب چربيهاي نامناسب
كاهش پيدا ميكند اما گاهي با اين روشها هم نميتوان چربي را كاهش
داد .در اين موارد پزشــك از داروهاي كاهنده چربي استفاده ميكند كه
ردههاي متفاوتي دارند .در اين درمان براســاس نوع چربي باال ،شدت و
ميزان آن ،درمان دارويي انجام ميگيرد.
نكت ه ديگر در تسريع گرفتگي عروقي ،سيگاركشيدن است .سيگار بهعلت
مواد خاص يا قطران ،باعث رسوب چربي در رگها ميشود .سادهترين
كار در برخورد با اين خطر ترك سيگار است .زيرا 2تا 3سال پس از ترك
سيگار ،كمتر در معرض خطر بيماريهاي قلبي قرار مي گيرند.
كمتر در معرض خطر بيماريهاي قلبي قرار مي گيرند .پس اگر سيگاري
هستيد ،توصيه ميكنيم كه در اسرع وقت سيگار را ترك كنيد و مصداق
اين ضربالمثل باشيد :ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است.
ديابت بيماري ديگري اســت كه باعث گرفتگي رگهاي قلبي ميشود.
تشخيص آن آزمايشگاهي است .عالمتهاي خاص آن پرنوشي ،تشنگي،
كاهش وزن شــديد و عالئم قند باالســت كه درمان آن معموال دارويي
اســت .درمانهاي دارويي قند باال ،امروزه در جهان ،بســيار گسترش
پيدا كرده است؛ چه درمانهاي خوراكي و چه تزريقي روزبهروز در حال
گسترش است .نكته مهم اين اســت كه قند بيمار بايد پايين نگهداشته
شود؛ چه قند ناشتا و چه قند بعد از غذا .نكته مهمي اما براي پايين آوردن
و نرمال نگهداشــتن قند ،چربي و فشــارخون وجود دارد؛ همان روش
هميشگي؛ انجام فعاليت مناسب ورزشي روزانه.
اگر شخص 45دقيقه پيادهروي تند يا دويدن آهسته را در برنامه روزانه
خود بگنجاند ،از بسياري بيماريهاي قلبي،عروقي جلوگيري كرده است.
اگر فردي هم دچار گرفتگي رگ باشد ميتواند سير پيشرفت گرفتگي
رگها را متوقف و گاه باعث پسرفت بشود .نكته بسيار طاليي همين است
كه بدانيم فعاليت كم باعث چاقي خواهد شد؛ امري كه امروز گريبانگير
بسياري از مردم دنياست .زندگي شهري باعث شده فعاليت كمتر و چاقي
گسترش پيدا كند .افزايش چاقي نيز منجر به افزايش ميزان ديابت خواهد
شــد .به همين علت در دنيا ميزان بيماريهــاي قلبي،عروقي در حال
افزايش اســت و مهمترين علت آن افزايش چاقي در اثر زندگي شهري و
فعاليت اندك است.
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متخصصان چه توصيههايي براي مراقبتهاي رواني و
جسمي پس از بروز بيماريهاي قلبي – عروقي دارند؟

بايد گذاشت و گذشت

در هر دو ساعت ،يك بيمار نيازمند به عضو پيوندي
جان خود را در ايران از دست ميدهد
تصميم ،تصمي م سختي است؛ قرار است از آخرين نشانههاي حياتي
آوين آزادي
آن كه حيات آدمي به او بسته اســت بگذريم تا جانهاي ديگري از
روزنامهنگار
دست نروند .عالئمي كه شايد روي دستگاهها ،توضيحها و تئوريها،
نشاندهنده زنده بودن عزيزمان باشند اما واقعيت اين است كه زندگيهاي نباتي قرار نيست
به ما امكان معاشرت دوباره با فرد ازدســترفته را بدهد .بايد گذشت و آنچه مانده را گذاشت
س كشيدنشان به كليه ،قلب ،كبد ،ريه و
براي آنها كه در صف انتظار عضو اهدايي ماندهاند و نف 
عضوهاي ديگري بند است كه شايد هرگز نرسند.
نخستين عمل پيوند قلب در ابتداي ارديبهشت سالجاري اتفاق افتاد و قلب نوجوان ۱۴سالهاي
كه بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزي شده بود از بيمارستان گلستان اهواز به تهران رسيد
و جان دختر 9سالهاي را نجات داد.
براســاس آخرين آمارها2 ،هزارو500نفر در انتظار عضو هســتند .برآوردهاي انجمن اهداي
عضو حكايت از آن دارد كه هر فرد مرگ مغزي ميتواند جان 8نفر را نجات دهد و اين در حالي
است كه براي مثال در سال7 ،98هزار نفر در انتظار رسيدن عضو پيوندي جان خود را از دست
دادهاند .در حوزه پيوند قلب در دو،سه سال اخير بهطور ميانگين بين 100تا 110عمل پيوند
قلب در ايران انجام شده است .بررسيها نشــان ميدهد كه خيلي اوقات زمان طاليي اهداي
عضو به واسطه بيتابي و بيقراري خانواده در يكي،دو روز اول مواجهه با بحران از دست رفته
است .با همه اينها ،رتبه كشور سي و هشتم از نظر اهداي عضو ميان 100كشور بزرگ دنياست.
دوسوم نيازمندان از دست ميروند

در هر ۱۰دقيقه يك نفر به فهرســت انتظار براي دريافت عضو اضافه ميشــود .مركز اهداي
عضو در آخرين آمارهاي منتشر شده خود اعالم كرده كه در هر ۲ساعت يك بيمار نيازمند به
پيوند ،جان خود را از دست ميدهد و تنها در هر ۱۲ســاعت يكبيمار موفق به دريافت عضو
حياتي ميشود و به زندگي برميگردد .در واقع ،ساالنه در ايران حدود 3هزار نفر دچار مرگ
مغزي ميشوند اما متأسفانه تنها هزار عمل جراحي پيوند اعضا در كشور به شكل رسمي انحام
ميگيرد .مشكل اصلي به روايت اين مركز ،رضايت ندادن خانوادهها و از بين رفتن زمان طاليي
براي پيوند عضو از افراد دچار مرگ مغزي است.
تعداد قلبهاي بخشنده بيشتر ميشود

تا پايان سال PMP ۱۳۹۸ايران يعني شاخص بينالمللي اهداي عضو به ازاي هر يكميليون
نفر  ۱۴.۷بوده است.
معموال آخرين گزينه پزشكان ،پيوند قلب است .پيوند قلب يك روش جراحي است كه براي
درمان بيماريهاي شديد قلبي بهكار گرفته ميشود؛ براي آنها كه دچار نارسايي شديد قلبي
شدهاند و داروها ،تغيير ســبك زندگي و ...براي بهبود شرايط آنها راه به جايي نبردهاند .بعد از
كليه و كبد بيشترين آمار پيوند عضو ،مربوط به قلب است .در سال۱۱۲ ،97پيوند قلب در ۸
مركز كشور انجام شده است .اين آمار در سال 98به 126پيوند قلب افزايش پيدا كرده است.
آمار درستي از ســال 99در دسترس نيســت .گزارش تأييدنشــدهاي ميگويد كه در سال
كرونازده۴۰ ،99قلب اهدايي از نقاط مختلف كشور به جاهاي ديگر منتقل شده و در اينباره
دكتر مهدي شادنوش به ايسنا گفته است :با وجود اينكه در بهمنماه سال ۱۳۹۸به باالترين
ميزان اهداي عضو در كشور در طول ســالهايي كه اهداي عضو در كشور فعال است ،رسيده
بوديم اما متأسفانه با شــيوع ويروس كرونا ،در اين زمينه دچار اختالل شديم .بهطوري كه در
سال ۱۳۹۹اهداي عضوهاي ما تا ۵۰درصد كاهش يافت.
در سالجاري اما بهنظر ميرسد ركورد تازهاي در دست ثبت باشد و دوباره ورق برگشته است.
سيدمحمد مهدوي ،مسئول بخش پيوند قلب كودكان بيمارستان شهيد رجايي تهران از ثبت
ركورد جديد پيوند 25قلب در 6ماه نخست سال1400خبر داده و گفته است :امسال بهرغم
وجود موجهاي سهمگين و كشنده كوويد 19-و آمار مرگومير باالي 700نفر در روز ،توانستيم
در 6ماه گذشته 25مورد پيوند قلب كودكان داشته باشيم .اين آمار خيرهكننده است و ما حتي
در زماني كه كوويد وجود نداشت هم چنين آماري نداشتيم.
به عقيده اين پزشك ،يكي از داليل پيشرفت پيوند قلب كودكان ،فرهنگسازي درباره اهداي
عضو است .در گذشته خيلي از افراد مرگ مغزي اهدا نميشــدند و االن يكي از اساسيترين
موارد پيشرفت پيوند ،گذشت خانوادههاي اهداكننده است كه با اهداي قلب عزيزشان بيماران
منتظر پيوند را به زندگي برميگردانند.
گفتني اســت تا 48ســاعت بعد از يك مرگ طبيعي «قلب» متوفي امكان پيوند زدن دارد و
ميتواند براي تپيدن در تن ديگري بهكار گرفته شود.
رضايت 17درصد ايرانيها پيش از مرگ

براساس يك روايت  10و براساس روايت ديگري17 ،درصد ايرانيها ،كارت اهداي عضو دارند
و آمادگي خود را براي اهداي عضو بعد از مرگشان اعالم كردهاند .با اين حال اين كارت همه
ماجرا نيســت و در نهايت بدون رضايت خانواده متوفي ،عضوي از بدن فرد ازدسترفته جدا
نميشود .جالب است بدانيد كه در ۶ماه گذشته ،بيش از  ۳۰۰۰نفر از ورزشكاران كشور كارت
اهداي عضو دريافت كردهاند.
مشهد؛ پيشتاز اهداي عضو

ايران از نظر اهداي عضو در رتبه نخست آســيا قرار دارد اما با وجود جايگاه برجسته ايران در
منطقه ،هماكنون تنها يك چهارم ظرفيت اهداي عضو كشــور مورداستفاده قرارميگيرد كه
يكي از داليل مهم آن را بايد عدمرضايت خانوادهها دانست .در ايران هم براساس آخرين آمارها،
مشهد نخستين جايگاه را در اهداي عضو در ايران دارد .شاخص اهداي عضو با عبارت pmp
شناخته ميشود كه با عدد  ۲۶.۴در مشهد از ميانگين شاخص كشورهاي پيشرفته كه بهطور
معمول پيش از اين باالترين آمار اهدا را در جهان داشتهاند ،فراتر رفته است.

بيماريهاي قلبي و بهويژه سكته قلبي يكي از بيماريهاي
فتانه احدی
رايج محسوب ميشود .افراد براي داشتن يك زندگي فعال
روزنامهنگار
و مؤثر به يك قلب سالم و با نشــاط احتياج دارند .از اينرو
سكته قلبي يك اتفاق مهم در زندگي بيماران است و با اثرات متعدد جسمي و رواني روي زندگي و
نقشهاي اجتماعي افراد مبتال ،همراه است .بنابراين سكته قلبي يا بيماريهاي حاد قلبي میتواند
تغيير زيادي در زندگي افراد ايجاد كند .بيماراني كه دچار حمله و سكته قلبي شدهاند بايد به روان
نيز اهميت زيادي بدهند چرا كه منشأ حمالت قلبي حتما مشكالت رواني است كه بيمار بايد در
كنار مراقبت از جسم خود ،روان خود را نيز مورد واكاوي قرار دهد و از آن بهشدت مراقبت كند.

كيهاننيا :بيماران
بستري در بخشهاي
مراقبتهاي
ويژه قلبي ،دچار
نگرانيهاي عاطفي
كوتاهمدت شده و
تقريب ًا ميتوان گفت
كه دوسوم بيماران
سكته كرده دچار
افسردگي و اضطراب
ميشوند .افسردگي و
اضطراب از مشكالت
جدي بيماران بستري
ش قلب است و
در بخ 
شيوع آنها از 15درصد
تا 50درصدگزارش
شده است و اثرات
شديدي روي
سالمتي ،سير بهبود
عالئم اختصاصي
و غيراختصاصي
بيماران و كيفيت
زندگي آنان دارد و
اين مسئله منجر به
افزايش بهكارگيري
مراقبتهاي
بهداشتي ،از
كارافتادگي زودرس
و تحميل بار
اقتصادي روي افراد و
سيستمهاي امنيتي
جامعه ميشود

دوري از اضطراب و استرس

بيماريهــاي روانــي از جملــه
دكتر اصغر كيهاننيا
افســردگي ،اضطراب ،دليريوم و
روانشناس
اختالالت شــناختي از مشكالت
شايع بيماریهای قلبي و عروقي است .منشأ بيماري قلبي خشمهاي
فرو خورده و حل نشده ،رنجشهاي عميق و مزمن ،تنفر و كينهجويي
احتمالي است .اين عوامل موجب تنش بيشتر در فرد و در حقيقت آزار
رواني بيشتري ميشود .وجود هر يك از اين بيماريها سبب وخامت بيشتر وضعيت جسمي و رواني
بيمار شده و تبعات آن ناتواني در همه عرصههاي زيستي رواني و اجتماعي است.
بيماران بستري در بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلبي ،دچار نگرانيهاي عاطفي كوتاهمدت شده و
تقريباً ميتوان گفت كه دوسوم بيماران سكته كرده دچار افسردگي و اضطراب ميشوند .افسردگي
ش قلب است و شــيوع آنها از 15درصد تا
و اضطراب از مشــكالت جدي بيماران بســتري در بخ 
50درصدگزارش شده است و اثرات شــديدي روي سالمتي ،ســير بهبودي عالئم اختصاصي و
غيراختصاصي بيمــاران و كيفيت زندگي آنان دارد و اين مســئله منجر بــه افزايش بهكارگيري
مراقبتهاي بهداشــتي ،از كارافتادگي زودرس و تحميل بار اقتصادي روي افراد و سيســتمهاي
امنيتي جامعه ميشود .افراد معموال بهوسيله تنشها ،هيجان و در مقابل استرس و نگراني آسيبپذير
هستند .افرادي كه جراحي قلبي داشته يا بيماران قلبي هستند بايد از نظر رواني در محيطي شاد ،آرام
و بدون تشنج باشند و حتي نبايد در جريان گفتوگو و مذاكرات هيجانآور يا خشونتهاي كالمي
قرار بگيرند .اين مسائل ميتواند آسيب جدي به بيماران قلبي وارد كند .اين افراد را بايد از آفت دور
كرد؛ يكي از اين آفتها افكار منفي است .بيماران قلبي بايد از افكار و اوهام منفي بهدور باشند و از
آن فرار كنند .اين افكار باعث نگراني ميشود و نگراني براي بيماران قلبي بسيار مضر است .هواي
خوب ،قرار نگرفتن در ترافيك ،دوري از عواملي كه باعث عصبي شدن فرد ميشود ،دوري از هيجان
و استرس ،كارهاي پرتنش و شغلهاي پراضطراب مواردي است كه فرد بيمار بايد حتما رعايت كند.
كارهاي هيجاني و استرس بيش از حد به قلب ضربه ميزند و اين مسئله باعث بهوجود آمدن مشکالت
زياد حتي مرگ براي فرد ميشود .مطالعات روانشناختي نشادن داده كه بعد از سكته قلبي در بيماران
افسرده و تنها ،تماسهاي تلفني ماهانه ،پيگيري با ويزيتهاي خانگي پرستاران و تماسهاي متعدد
با بيمار ميتواند ريسك افسردگي و مرگ را كاهش دهد .درمانهاي رواني -اجتماعي روي بازتواني
اين بيماران مؤثر بوده و آموزش تن آرامي كنترل استرس و حمايت گروههاي اجتماعي از مداخالت
رواني -اجتماعي هستند كه باعث كاهش بيشتر استرسهاي هيجاني و فشار خون و سطح چربي
خون و كاهش مرگومير ميشوند .پرستاران از طريق نقش مشاورهاي خود ميتوانند ياور بيماران
در بيان ترسها و نگرانيهايشان باشند و اميد به زندگي را در اين بيماران توسعه داده و مكانيسمهاي
از عهده برآيي را در آنان تقويت كنند .محيط آرام و حضور در طبيعت ،نگهداري از گل و گياه ،دوري
از موقعيتهاي حزنانگيز و خشونتهاي كالمي و حتي پزشكان معالج يا اطرافيان با درخواست
مشاوره روانپزشكي سعي در شناسايي و برطرف كردن مشكالت روحي مؤثر بر وضعيت جسماني
اين بيماران كنند تا به اين وسيله فرايند بهبود چنين بيماراني تسهيل شود.

كاهش سن ابتالي بيماران قلبي

بيماريهــاي قلبــي -عروقــي
دكتر طاهره سماوات
شــايعترين عامــل مــرگ در
متخصص قلب و عروق
كشــورهاي صنعتــي اســت و
یکسوم افراد باالي 35ســال از بيماريهاي قلبي بهويژه درگيري
عروق كرونر ميميرند .نكته مهمتر آنكه در چند سال اخير سن ابتال
به اين بيماري كاهش نگرانكنندهاي پيدا كرده است؛ بهطوري كه
تعداد قابل مالحظهاي از قربانيان را افراد جوان و ميانسال تشكيل ميدهند كه اين امر عالوه بر
اينكه براي خانوادهها فاجعه محسوب ميشود ،فشار سنگيني نيز بر اقتصاد جامعه وارد ميسازد.
بيماري قلبي ازجمله ســكته قلبي يكي از بيماريهاي مهم است كه ابتال به آن ميتواند اثرات
متعدد جسمي و رواني روي افراد و نزديكان آنها ايجاد كند .احتمال ابتالي يك نفر به سكته قلبي
در طول عمر از 5تا 20درصد متغير بوده و كام ً
ال به نحوه زندگي فرد ،عادات نامناسب بهداشتي و
تغذيهاي مربوط ميشود .رفتارهايي مانند مصرف سيگار و دخانيات ،تغذيه نامناسب ،عدمتحرك
كافي و اضافه وزن ميتواند در طوالني مدت به بيماريهاي مهمي مانند فشار خون باال ،ديابت و
سكتههاي قلبي و مغزي منجر شود.
سكته قلبي يكي از استرسهاي مهم زندگي محسوب ميشود و جزو تجربههاي ناخوشايند دوران
ميانسالي و سالخوردگي و البته امروزه ،در جوانان است .در عين حال اين تجربه ميتواند نقطه
شروع مهمي براي تغيير در شيوه زندگي و تغيير عادات مضر غذايي و بهداشتي باشد .بيماران با
سكته قلبي بايد با كمك تيم درمان از اين فرصت براي ايجاد رفتارهاي سالم بهداشتي استفاده
كنند و با برنامهريزي مناسب به بهبود بيماري خود و سالمت قلب خود در طوالني مدت كمك
كنند.
زندگي بعد از سكته قلبي روي ديگري به فرد نشــان ميدهد و ديگر مانند گذشته نيست .الزم
است بدانيد بهبودي پس از سكته قلبي ممكن است  ۶-۸هفته طول بكشد و در اين مدت باید
از فعاليتهاي ســنگين و هر فعاليتي كه باعث ايجاد درد قفسه سينه يا تنگي نفس و خستگي
ميشود خودداري كنيد .توجه داشته باشيد كه مدت فعاليت اهميتي ندارد بلكه شدت فعاليت
اهميت دارد .بايد از مصرف سيگار ،موادمخدر و مشروبات الكلي پرهيز كنيد .فعاليتهاي خود را
بهتدريج افزايش دهيد .براي مثال بعد از ترخيص از بيمارستان با پيادهروي روزانه و فاصله كوتاه
شروع كنيد و بهتدريج هر روز مسير خود را چندين قدم افزايش دهيد .بعد از غذا استراحت كنيد.
از پيادهروي و ورزش در اين هنگام خودداري كنيد .مصرف چاي ،قهوه و نوشــيدنيهاي داراي
كافئين را محدود كنيد .رژيم غذايي كمنمك ،كم چربي ،كم كالري و متناسب با بيماري زمينهاي
مثل قند ،چربي و فشار خون را رعايت كنيد .از استرس و فشارهاي عصبي تا حد ممكن اجتناب
كنيد .براي آرامش بيشــتر به پيادهروي و تفريحات مناســب بپردازيد .درصورتي كه احساس
افسردگي ،خستگي و خواب آلودگي زياد داريد ،ميتوانيد با روانپزشك مشورت كنيد .قند خون
خود را در فواصل مرتب چك كنيد و هرماه تا سهماه اول سپس هر ۳ماه يكبار به پزشك مراجعه
كنيد .و بعد از آن نيز با تشخيص پزشك چكاپ نبايد فراموش شود.

خوراك قلب

از دكتر فريبا كوهداني ،متخصص تغذيه پرسيديم چه مواد غذايياي بر سالمت قلب اثر ميگذارند؟

سماوات :زندگي بعد
از سكته قلبي روي
ديگري به فرد نشان
ميدهد و ديگر مانند
گذشته نيست .الزم
است بدانيد بهبود
پس از سكته قلبي
ممكن است ۶-۸
هفته طول بكشد و
در اين مدت باید از
فعاليتهاي سنگين و
هر فعاليتي كه باعث
ايجاد درد قفسه
سينه يا تنگي نفس
و خستگي ميشود
خودداري كنيد .توجه
داشته باشيد كه مدت
فعاليت اهميتي ندارد
بلكه شدت فعاليت
اهميت دارد .بايد
از مصرف سيگار،
موادمخدر و مشروبات
الكلي پرهيز كنيد

بيماريهاي قلبي عروقي از مهمترين عوامل مرگومير انسانهاست ،از
مرضیه ثمرهحسینی
اينرو سالمت قلب در طول عمر انســان نقش بسيار مهمي ايفا ميكند.
روزنامهنگار
از فاكتورهاي مهم در مراقبت و حفظ سالمت قلب ،تغذيه سالم است .در
مقابل ،رژيم غذايي نامناسب موجب فشارخون باال ،باالرفتن سطح كلسترول بدن و افزايش بيماريهاي قلبي
عروقي ميشود .در گزارش زير ،دكتر فريبا كوهداني ،استاد تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران ،در مورد
خوراكيهايي كه به سالمت قلب ما كمك ميكند ،صحبت كرده است.

1

اصول نخست :تنوع و تعادل

چاقي و فشار خون باال بهدليل ايجاد شرايط التهابي و همراهي با
اختالالت چربي خون و تنگكردن عروق قلبي ،دو عامل خطر
مهم در ابتال و پيشــرفت بيماريهاي قلبيعروقي است .تغذيه ناسالم
از عوامل اصلي ايجاد چاقي و بيماري پرفشــاري خون است .نخستين
توصيه دكتر كوهداني براي داشتن رژيم غذايي سالم ،توجه به دو اصل
تنوع و تعادل در مصرف مواد غذايي است .بهنظر اين متخصص تغذيه،
بهترين برنامه غذايي آن است كه هر 3وعده اصلي غذايي در آن گنجانده
شود .حتي كساني كه دچار اضافه وزن و چاقي هستند نبايد هيچكدام از
وعدههاي غذايي و حتي ميانوعدهها را حذف كنند؛ چرا كه وعدههاي
غذايي متنوع ،متعادل و حاوي مقادير مناسب انرژي به كنترل و تقسيم
انرژي دريافتي ما و مقابله با چاقي و عوارض آن كمك ميكند.

2

فيبر ،محافظ قلب شماست

مصرف يكسري مواد غذايي اثر محافظتي بر قلب دارند .دكتر
كوهداني ميگويد :مهمترين عامل غذايي داراي اثر محافظتي،
فيبر است .مواد غذايي غني از فيبر ضمن كمك به ايجاد احساس سيري
و جلوگيري از پرخوري ،در كنتــرل وضعيت چربيهاي خون نيز مؤثر
است .فيبر ،جذب كلسترول غذايي را كاهش و دفع آن را افزايش ميدهد.
دريافت ناكافي منابع غذايي حاوي فيبر با افزايش سطح كلسترول خون،
خطر رســوب چربي در ديواره عروق قلب ،تنگي عروق و درنهايت بروز
بيماريهاي قلبــي و عروقي را افزايش ميدهد .ســبزيجات ،ميوهها،
نانهاي سبوسدار ،غالت كامل و حبوبات سرشار از فيبر هستند.

3

صبحتان را با مصرف سبزيجات شروع كنيد

نظر استاد تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد وعده
صبحانه اين است كه نانهاي سبوسدار و لبنيات كمچرب
مصرف كنيد .استفاده از گروه سبزيجات نيز توصيه ميشود .نان و پنير
صبحانه را همراه با خيار و گوجه يا سبزي بخوريد تا صبح را با دريافت يك
وعده غني از فيبر شروع كنيد .امالح ،ويتامينها و مواد آنتياكسيداني
موجود در سبزيجات نيز خطر ناشــي از راديكالهاي آزاد را در ايجاد

بيماريهاي قلبي عروقي كاهش ميدهد .از طرف ديگر ،گروه سبزيجات
حاوي انرژي كمي اســت و بهدليل فيبر بااليي كه دارد ،به ايجاد حس
سيري كمك میكند .به همين دليل كســاني كه رژيم غذايي غني از
سبزي دارند كمتر با مشــكل چاقي و اضافه وزن مواجه هستند .دكتر
كوهداني مجددا بــر رعايت اصل تنوع در تغذيــه تأكيد ميكند .براي
تنوع در وعده صبحانه ،تخممرغ و حبوبات پخته مثل عدسي جايگزين
مناسبي براي پنير اســت .وي تأكيد میکند که براي سالمت قلب از
لبنيات كمچرب استفاده شود.

4

چاي كمرنگ بخوريد

زيادهروي در مصرف كافئين در گروهي از افراد عوارضي مانند
تپش قلب ايجاد ميكند .دكتر كوهداني در اينباره ميگويد :در
مورد مصرف هر ماده غذايي ،بايد شرايط فردي درنظر گرفته شود؛ مث ً
ال
ميدانيم كه وقتي شير همراه چاي يا قهوه خوردهشود ،مقدار كمتري
از كلسيم آن جذب بدن ميشود ولي از طرف ديگر در افرادي كه دچار
سنگ كليه هستند ،توصيه ميشود كه چاي و قهوه را حتما با مقداري
شير بخورند كه باعث ميشود خطر تشكيل سنگهاي كليوي كاهش
يابد .در مورد مصرف چاي كه نوشيدني محبوب ما ايرانيهاست و حالت
خوابآلودگي اول صبح را كمتر ميكند ،منعي وجود ندارد اما توصيه بر
مصرف چاي كمرنگ است.

5

گوشت سفيد و حبوبات مصرف كنيد

انواع ساالد و ماست كمچرب را جايگزين پيشغذاهاي چرب
و پركالري كنيد .به جاي نوشيدنيهاي شيرين و گازدار ،آب
بياشاميد .گوشت مصرفي خود را از انواع كمچرب يا بدون چربي انتخاب
كنيد .بيماريهاي قلبي عروقي در جوامعي كه ميزان مصرف گوشت
قرمز زياد است ،شايعتر است .توصيه ميشــود بهويژه افراد ميانسال و
ســالمند و يا افرادي كه در معرض خطر بيماريهاي قلبي هستند ،در
استفاده از گوشت قرمز زيادهروي نكنند 2 .بار در هفته ماهي و غذاهاي
دريايي استفاده كنيد .اسيدهاي چرب امگا 3موجود در غذاهاي دريايي
ت ســفيد مثل گوشت مرغ و
اثر محافظتي بر قلب دارند .انواع گوشــ 

بوقلمون ،تخممرغ ،سويا و حبوبات ديگر جايگزينهاي مناسب گوشت
قرمز هستند كه نهتنها در تامين پروتئين مورد نياز بدن مفيدند بلكه به
تنوع بيشتر غذايي كمك ميكنند.

6

حتما شام بخوريد

استاد تغذيه دانشگاه علوم پزشــكي تهران توصيه ميكند كه
حتما شــام بخوريد .دكتر كوهداني ميگويد :خيليها تصور
ميكنند اگر شام نخورند ،سالمتر ميمانند! اما اين تصور درست نيست.
البته شام را بايد سبكتر مصرف كرد .توصيه ميشود شام را  2تا  3ساعت
قبل از خواب بخوريد .رعايت اين فاصله مشكالت سوءهاضمه را نيز بهويژه
در افرادي كه دچار رفالكس و مشكالت گوارشي هستند كم ميكند.

7

ميوه و سبزيهاي پررنگ بخوريد

براي حفظ ســامت قلب خــود ،ميوهها و ســبزيهايی با
رنگهاي مختلف را مصرف كنيد .هرچه پررنگتر باشند ،مواد
فالونوئيدي بيشتري دارند كه محافظ قلب خواهند بود .كلم بروكلي،
اسفناج ،گوجهفرنگي ،كدو حلوايي ،شــلغم ،لبو ،انواع فلفل دلمهاي و
هويج را بهصورت خام و يا پخته مصرف كنيد2 .بار در هفته سبزيجات
نشاستهاي مثل كدو حلوايي ،ذرت ،نخودفرنگي و سيبزميني بخوريد.
درنظر داشته باشيد كه چون مقدار انرژي اين مواد نسبت به سبزيجات
غيرنشاستهاي باالتر است ،وقتي اين مواد را مصرف ميكنيد بايد مثال از
مصرف برنج يا نان بكاهيد .در مورد ميوهها هر قدر ميو ه پررنگتر باشد،
مفيدتر خواهد بود؛ مثال انگور سياه و قرمز بهتر است .در مصرف ميوه،
از آنجا كه ميوهها حاوي قند (فروكتوز) هستند مصرف زياد آن توصيه
نميشود و بسته به شرايط فرد ،مصرف روزانه 2تا 4سهم ميوه مناسب
است .اما در مورد سبزيجات چنين محدوديتي وجود ندارد.

8

چه مواد غذايياي را نخوريم؟

دكتر كوهداني در مورد مواد مضر براي قلب ميگويد :همانطور
كه گفته شد مصرف زياد گوشت قرمز به قلب آسيب ميزند.
نمك و مواد شور ارتباط مستقيمي با افزايش فشار خون و بيماريهاي
قلبي عروقــي دارند ،از مصرف تنقالت شــور اجتناب كنيــد .از ديگر
فاكتورهاي بسيار پرخطر براي قلب ،اسيدهاي چرب ترانس هستند كه
در مارگارين ،كره ،روغنهاي مايعي كه به حالت جامد درآمده ،روغنهاي
سرخكردني و روغنهاي مخصوص شيرينيپزي و چربي حيواني وجود
دارد .براي همين در مصرف شــيرينيجات و روغنهاي جامد و ساير
منابع اســيد چرب ترانس جانب تعادل را نگه داريد .در مقابل مصرف
روغن زيتون را بيشتر كنيد.
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آمار بيماريهاي قلبي -عروقي در ايران
برگرفته از پژوهشكده بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه
علومپزشكي تهران
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سهم بيماريهاي قلبي  -عروقي
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قلبي -عروقي در كشور (سال )1399
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نشانههاي بيماريهاي قلبي -عروقي

بيماريهاي قلبي ناشي از گرفتگي عروق

احساس درد و ناراحتي در مركز قفسه سينه
درد و ناراحتي در بازوها ،شانه چپ ،فك ،آرنجها و پشت
تنگي نفس(در زنان رايجتر است)
حالت تهوع يا استفراغ (در زنان رايجتر است)
سردرد يا ضعف
عرق سرد و رنگپريدگي

رتبه جهاني ايران در
ميزان مرگومير ناشي از
ايسكميك قلبي

نشانههاي بيماري روماتيسم قلبي

نسبت مرگومير به ازاي هر
100هزار نفر

تنگي نفس
خستگي
نامنظمي ضربان قلب
درد قفسه سينه
غشكردن

نرخ افزايش مرگومير طي
30سال گذشته
ميزان افزايش مرگومير طي 30سال
گذشته (بيش از دو برابر)

نشانههاي بيماري قلبي آريتمي
احساس ناراحتي و بيتابي در قفسه سينه
باالرفتن ضربان قلب
پايين آمدن ضربان قلب
احساس درد در قفسه سينه
تنگي نفس
سرگيجه
احساس ضعف شديد يا غشكردن
احساس سبكي سر

سهم بيماريهاي قلبي -عروقي از كل علل
مرگومير در مردان (94هزار نفر)
سهم بيماريهاي قلبي -عروقي از كل علل
مرگومير در زنان (79هزار نفر)

نسبت مرگومير مردان به
ازاي هر 100هزار نفر

نشانههاي بيماري قلبي ناشي از نارسايي
قلبي

نسبت مرگومير زنان به ازاي
هر 100هزار نفر

خاكستري يا آبيكمرنگشدن پوست
ورم پاها ،شكم يا اطراف چشمها
تنگي نفس و كاهش وزن در نوزادان

سهم انواع بيماري قلبي -عروقي در
مرگومير ايرانيان

رتبه اول ،ايسكميك قلبي59 :درصد برابر 102هزار مرگ
رتبه دوم ،سكته مغزي23 :درصد برابر با 41هزار نفر
رتبه سوم ،فشار خون باال 10 :درصد برابر 18هزار مرگ
سهم بيماريهاي قلبي  -عروقي در مرگ زودرس در ايران32 :درصد
اختالف سن سكته قلبي در ايران و جهان10 :سال پايينتر از سن جهاني

آمار بيماريهاي قلبي -عروقي در جهان
1990تا  2019برگرفته از آمار سازمان جهاني بهداشت

اصليترين داليل مرگومير جهاني
ايسكميك قلبي
سكته مغزي
بيماري مزمن انسداد ريه
عفونت دستگاه تنفسي
بيماريهاي مادرزادي
سرطان ناي ،نايژه و ريه
آلزايمر و ديگر انواع زوال مغزي
بيماري اسهال
ديابت
بيماريهاي كليوي

مجموع مرگومير جهاني در سال 55.34 :2019ميليون نفر
سهم بيماريهاي قلبي -عروقي از كل مرگومير جهان32 :درصد
سهم سكته قلبي از كل مرگوميرهاي ناشي از بيماريهاي قلبي
عروقي85 :درصد
تعداد مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي طيف سني
30تا 70سالگي6.2 :ميليون نفر
سهم مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي در كشورهاي
كمدرآمد يا كشورهاي با درآمد متوسط75 :درصد
ميزان مرگومير زودهنگام در جهان17 :ميليون مورد
سهم بيماريهاي قلبي -عروقي در مرگ زودهنگام (زير 70سال):
38درصد
افزايش ابتال بيماريهاي قلبي -عروقي از سال 1990تا :2019
252ميليون مورد مرگ (بيش از دوبرابر)
افزايش مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي از سال
1990تا 6.5 :2019ميليون مورد مرگ
ميزان مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي در سال :2019
17.9ميليون مورد
اصليترين بيماريهاي قلبي -عروقي منجر به مرگ در جهان:
ايسكميك قلبي ،سكته مغزي ،فشار خون باال
آمار جهاني ابتال به ايسكميك قلبي197 :ميليون مورد
آمار جهاني مرگ در اثر ايسكميك قلبي9.14 :ميليون نفر
آمار جهاني ابتال به سكته مغزي101 :ميليون مورد
آمار جهاني مرگ در اثر سكته مغزي6.5 :ميليون نفر
آمار جهاني ابتال به فشار خون باال18.6 :ميليون مورد
آمار جهاني مرگ در اثر فشار خون باال1.6 :ميليون نفر
ميزان بروز ناتواني جسمي در اثر ابتال به ايسكميك قلبي:
182ميليون مورد

توصيههاي سازمان جهاني
بهداشت براي پيشگيري از
ابتال به بيماريهاي قلبي

كاهش و قطع مصرف تنباكو ،الكل و نمك
افزايش مصرف سبزيجات و ميوه
ايجاد زمينه مناسب براي شهروندان براي
دسترسي به انتخابهاي سالم و مقرون به
صرفه براي ايجاد رفتارهاي سالم

نشانههاي بيماريهاي قلبي ناشي از
اختالالت عروقي
خستگي
تنگي نفس
نامنظمشدن ضربان قلب
ورم پاها يا قوزكها
ضعف شديد

داليل باالبودن نرخ ابتال و مرگومير ناشي
از بيماريهاي قلبي در كشورهاي فقير و
متوسط

قاتل اول وآخـر بشر

آمار و ارقام از ايران و جهان درباره بيماريهاي قلبي و مرگهاي ناشي از نارساييهاي قلبي

عوامل تأثيرگذار در ابتال به بيماريهاي
قلبي -عروقي

رژيم غذايي ناسالم
كمبودن فعاليت فيزيكي
مصرف تنباكو يا الكل
افزايش فشار خون
افزايش قند و چربي خون
اضافهوزن و چاقي
عوامل اجتماعي ،اقتصادي و تغييرات فرهنگي مانند جهانيشدن،
شهريشدن و پيرشدن جمعيت جهان
فقر
اضطراب
عوامل وراثتي
آلودگي هوا

رتبهبندي ميزان مرگومير ناشي از
ايسكميك قلبي براساس كشور تا 2018
(مرگ در ازاي هر 100هزار نفر)

293.76

298.18

306.02

306.02

322.03

328.39

آذربايجان

سوريه
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200
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يمن
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قاتل اصلي بشر سالهاست كه نه جنگ بوده است ،نه
سمیرا مصطفینژاد
بيماريهاي عفوني ،نه سرطان و نه حتي كوويد .19-در
روزنامهنگار
ميان 10عامل اصلي مرگومير بشر در جهان ،بيماريهاي
قلبي  -عروقي بيشترين تعداد قربانيان را بهخود اختصاص دادهاند .در پايان سال،2019
يعني زماني كه همهگيري كرونا تازه در جهان شايع شــده بود ،تقريبا 18ميليون نفر در
جهان در اثر ابتال به انواع اختالالت قلبي جان خود را از دست دادند .اين در حالي است كه
از پايان سال 2019تا به امروز كه كمي به 2سالهشدن همهگيري كرونا باقي مانده است ،در
حدود 4.55ميليون نفر در اثر ابتال به كوويد 19-جان خود را از دست دادهاند .به بياني ديگر،
مرگومير ناشي از همهگيري كرونا طي 2سال گذشته كمتر از يكچهارم مرگومير ناشي از
بيماريهاي قلبي  -عروقي در عرض يك سال بوده است .اگرچه در دوران همهگيري بخشي
از مرگوميرهاي ناشي از بيماريهاي قلبي هم به ويروس كوويد 19-ارتباط داده شده است
زيرا اين ويروس و شيوههاي مبارزه با آن از قابليت آسيبزدن به عملكرد قلب و افزايش
احتمال بروز سكته قلبي برخوردار است .از اينرو است كه بيماريهاي قلبي را بهعنوان
بزرگترين قاتل زمين ميشناسند كه اتهام قتل 32درصد از جمعيت جهان متوجه اوست.
از سال 2000بيشــترين ميزان افزايش مرگومير به اين بيماري اختصاص داشته است .از
سال 2000تا  2019ميزان افزايش مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي در جهان بيش از  2تا
8.9ميليون مورد افزايش داشته است.
فارغ از داليل فيزيولوژيكــي و محيطي كه بهعنوان عوامل اصلــي ابتال به بيماريهاي
قلبي -عروقي شــناخته ميشــوند ،نكته قابلتوجه در مورد ابتال و مرگومير ناشي از
بيماريهاي قلبي اين اســت كه ارتباط مســتقيمي ميان اين بيماريها و سطح ثروت و
تحصيالت وجود دارد .براساس پژوهشهاي مختلفي كه در جهان انجام شده است ،ازجمله
پژوهشي كه در سال 2019نتيجه آن در نشريه معتبر علمي لنست منتشر شد ،نرخ ابتال و
مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي ميان كشورهاي ثروتمند ،متوسط و فقير در
نوسان است و در كشورهاي فقيرتر افزايش پيدا ميكند .اما مهمتر از شاخص ثروت ،شاخص
تحصيالت است كه بر نرخ ابتالي مرگومير تأثيرگذار بوده است .به اين ترتيب كه افراد با
سطح پايين سواد در كشورهاي فقير يا متوسط بيشتر از افراد با سطح سواد باال در معرض

ابتال و مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي قرار دارند .تبعيض اجتماعي-اقتصادي
در پيشگيري اوليه و ثانويه از بيماريهاي قلبي -عروقي قابلتوجه است و افراد با سطح
سواد پايين در كشورهاي فقير دسترســي كمتري به تمهيدات و درمانهاي پيشگيرانه
ثانويه دارند .همچنين درحاليكه ميزان مرگومير ناشــي از بيماريهاي قلبي -عروقي
در كشورهاي ثروتمند بهشدت كاهش پيدا ميكند ،فشار اقتصادي ناشي از اين بيماريها
بر شهروندان كشورهاي فقير و متوسط بسيار باالست .بيماريهاي قلبي اگرچه در سطح
جهاني اصليترين قاتل بشر بهشــمار ميرود اما براساس گروهبندي درآمدي و ثروت در
كشورها ،در ميان كشورهاي كمدرآمد پس از بيماريهاي مادرزادي وعفونتهاي ريوي در
رتبه سوم ،در ميان كشورهاي با درآمد متوسط پيش از سكته مغزي و بيماريهاي مادرزادي
در رتبه اول و در ميان كشورهاي با درآمد باال با فاصله كمي از سكته مغزي و بيماري مزمن
انسدادي ريه در رتبه اول قرار گرفته است .اگرچه همانطور كه بيان شد،تلفيق اين شاخص
با تحصيالت ،اين رتبهبندي را متفاوت خواهد ساخت.
عالوه بر اين ،بيماريهاي قلبي -عروقي از باالترين ميزان بار يا فشــار بيماري -هزينه
اقتصادي و اجتماعي و رواني ابتال به بيماري براي بيمار و خانواده -در جهان برخوردارند.
درواقع اين بيماريها باالترين ميزان بار بيماري را بر جهان وارد ميكنند .فشار ناشي از
بيماريهاي قلبي -عروقي روند افزايشي چند دههاي خود را تقريبا در تمامي كشورهاي
غيرثروتمند جهان ادامه داده است و نرخ استانداردشده سني بيماريهاي قلبي در بخشي
از جهان به شكلي خطرناك رو به افزايش گذاشته بود ،درحاليكه اين نرخ در كشورهاي
ثروتمند رو به كاهش گذاشته بود .همچنين بيماريهاي قلبي همچنان يكي از اصليترين
متهمان مرگ زودهنگام در جهان باقي مانده و منجر به افزايشهزينههاي درماني شدهاند.
عوامل خطرساز قلبي -عروقي ،رفتاري ،محيطي و اجتماعي اصليترين مسببان افزايش
ابتال و مرگومير ناشــي از بيماريهاي قلبي -عروقي بهشمار ميروند .در اين ميان آغاز
همهگيري كرونا در جهان منجر به افزودهشدن آمار مرگومير در جهان شده و بيشتر بار اين
مرگومير افزودهشده ميتواند ناشي از بيماريهاي قلبي -عروقي و آلودگي ويروسي در
كنار تغييرات ايجادشده بهواسطه فاصلهگذاري اجتماعي و ايجاد تغيير در روند مراجعه به
پزشك و دسترسي به دارو باشد.

ضعف نظام سالمت و بهداشت
ناتواني نظام سالمت در تشخيص بهموقع بيماري و عوامل خطرساز
دسترسي كمتر به خدمات درماني مرتبط با نوع بيماري
ضعيفبودن وضعيت بهداشت و ناسالمبودن سبك زندگي

تركمنستان

ضربان نامنظم قلب يا آريتمي قلبي
بيماريهاي آئورت
نقص مادرزادي قلب
بيماري ايسكميك قلبي يا بيماري سرخرگ كرونري
كارديوميوپاتي يا بيماري ماهيچه قلب
فشار خون باال يا پايين و بيماريهاي قلبي مرتبط به آن
نارسايي قلبي
بيماريهاي التهابي قلب
اندوكارديت يا التهاب اليه دروني قلب
كارديومگالي ملتهب
روماتيسم قلبي
نارسايي دريچه قلب
پريكاريت حاد قلبي

تنگي نفس پس از فعاليت
ورم ساق پاها ،قوزكها و كف پا
خستگي
نامنظمي ضربان قلب كــه حس ضربان باال ،كوبش يــا بال زدن را
ايجاد كند
سرگيجه ،خستگي و سبكشدن سر
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برگ آخر

سد خطر

براي دوري از بيماريهاي قلبي ،از دوران كودكي بايد چه
توصيههايي را جدي گرفت؟
بيماري قلبي وقتي سراغ كودكان را
زهرا رستگارمقدم
ميگيرد ،شكل پيچيده و مزمنتري
روزنامهنگار
پيدا ميكند .متأســفانه كودكان هم
ممكن است دچار انواع متعددي از بيماريها ،ازجمله بيماريهاي قلبي
شوند؛ نارســاييهاي قلبي مادرزادي ،عفونتهاي ويروسي كه قلب
را تحتتأثير قرار ميدهند و بيماريهايــي كه در مراحل بعدي دوران
طفوليت بر اثر بيماريها و ســندرومهاي ژنتيك خود را نشان خواهد
داد .اما آيا راهي براي گريز از اين بيماريها وجود دارد؟ توصيه پزشكان
در اينباره چيست؟ آيا از كودكي ميتوان با مراقبتهايي از بروز چنين
بيماريهايي جلوگيري كرد؟
ضعف قلب از دوران كودكي

فشار خون باال ،كلسترول باال و ساير عوامل خطرساز براي سالمت قلب و مغز
مشكالتي هستند كه معموالً افراد تا رسيدن به ميانسالي به آنها فكر نميكنند،
درحاليكه اين مشكالت با سبك زندگي نادرست از كودكي آغاز ميشود .در
سال  ،۲۰۱۱محققان با آزمايش روي 2هزار شركتكننده دريافتند كنترل
وزن ،كلسترول و فشار خون در اوايل زندگي ميتواند بر عملكرد شناختي در
بزرگسالي تأثير بگذارد .اين مطالعه نشان داد كه كودكان داراي فشار خون و
كلسترول باال همواره داراي حافظه و توانايي يادگيري ضعيفتري در ميانسالي
نسبت به افرادي هستند كه معيارهاي ســامت قلب را دارند .افرادي كه در
طول زندگي چاق بودند ،كمتر قادر به پردازش اطالعات هستند .ارتباط بين
سالمت قلب و مغز به خوبي ثابت شده است .جريان خوب خون باعث ميشود
هر دو اندام بهدرستي كار كنند .تحقيقات نشان داده شرايط و رفتارهايي كه
به عروق خوني آسيب ميرساند مانند فشار خون و كلسترول باال ،قلب و مغز را
در معرض خطر قرار ميدهد و ميتواند منجر به حمالت قلبي ،سكته مغزي و
زوال عقل شود .افزايش چاقي كودكان در دهههاي اخير نشان ميدهد ضعف
قلب از همان دوران كودكي شروع به توسعه ميكند.
بيماري مادرزادي يا سبك زندگي

با پيشرفت تكنولوژي و علم پزشكي ،بسياري از كودكان مبتال به بيماريهاي
قلبي ميتوانند به زندگي عادي و فعال خود بازگشته و آن را ادامه دهند .گفته
ميشــود بروز بيماري قلبي مادرزادي در دنيا حدود يكدرصد است؛ يعني
كودكاني كه با نارساييهاي دريچه قلب مانند تنگي دريچه آئورت ،سندروم
هيپوپالزي چپ قلب كــه در آن نيمه چپ قلب به اندازه كافي رشــد نكرده
است ،مشكالت مرتبط با سوراخهاي قلب و تترالوژي فالوت به دنيا ميآيند.
نارساييهاي مادرزادي قلبي ممكن است آثار بلندمدت روي سالمت كودك
داشته باشــند .اين بيماريها معموال با انجام جراحي ،كاتتر ،دارو و در موارد
حاد با پيوند قلب درمان ميشوند .اما بيماريهايي چون آترواسكلروز يا تصلب
شرایين كه تجمع چربي و پالكهاي حاوي كلسترول در عروق خوني است
معموال با افزايش چربيها رخ ميدهد .معموال ســالها طول ميكشد تا اين
عارضه ايجاد شــود و احتمال اينكه كودكان و نوجوانان به آن دچار شوند كم
است .با وجود اين ،چاقي ،ديابت ،فشار خون و ديگر مشكالت سالمتي احتمال
اين عارضه در كودكان را كم ميكند .پزشكان توصيه ميكنند كودكاني كه
سابقه بيماريهاي قلبي و ديابت در خانواده دارند يا دچار اضافه وزن و چاقي
هستند بهصورت دورهاي بايد فشار خون و كلسترولشان آزمايش شود .در اين
موارد ،رژيم درماني ،تغيير سبك زندگي و ورزش توصيه ميشود.
باكتريها و ويروسها را جدي بگيريم

ي اســترپتوكوك كه عامل گلودرد ميكروبي و تب اســكارلت اســت،
باكتر 
درصورت بيتوجهي ميتواند موجب روماتيســم قلبي هم بشود .تحقيقات
نشان ميدهد تب روماتيســمي در كودكان  ۵تا  ۱۵ســاله رخ ميدهد ،اما
عالئم بيماري روماتيسم قلبي ۱۰ ،تا  ۲۰سال بعد از آن ظاهر ميشود .روش
پيشــگيري از اين عارضه ،درمان گلودرد ميكروبي با آنتيبيوتيكهاست .اما
ويروسها هم عالوه بر ايجاد مشكالت تنفسي و آنفلوآنزا ،ميتوانند سالمت
قلب را به مخاطره بيندازند .اين نوع عفونت ممكن است موجب ميوكارديت
( )Myocarditisيا التهاب عضالت قلب شود و قدرت پمپاژ خون توسط قلب
را تحتتأثير قرار دهد.
الگو شويد

دســتورالعملهاي فعلي به كودكان و نوجوانان شــش تا هفده ساله توصيه
ميكند كه حداقل يك ساعت فعاليت بدني متوســط تا شديد در روز داشته
باشند .محققان همچنين بر اهميت محدود كردن تماشاي تلويزيون بهدليل
بيتحركي تأكيد دارند .مشــخص شــده كه فعاليت بدني منظم بر عملكرد
شناختي و پيشرفت تحصيلي تأثيرگذار است .ميانگين مدت تماشاي تلويزيون،
ميان وعده غذايي مصرفي چون پفك ،كيك ،بيسكوئيت ،چيپس ،شكالت و...
استفاده از روغن جامد ،و حضور يك فرد سيگاري در خانواده خود عواملي براي
بروز مشكالت قلبي از ســنين پايين خواهد بود .اما با به کار بردن روشهايي
ميتوان در حفظ ســامتي قلب كودك مؤثر بود .تأثيرگذارترين راه انتخاب
سبك زندگي سالم براي همه اعضاي خانواده است .اگر كودكي احساس كند كه
سالمخواري و ورزش براي پدر ،مادر و ديگر اعضاي خانوادهاش اهميت دارد ،او
هم در بزرگسالي و زندگي مستقلش ،به اين سبك پايبند خواهد بود .بهعبارتي
امكان ندارد يك كودك هويج و كرفس بخــورد ،درصورتي كه ديگر اعضاي
خانواده در مقابل او سيبزميني سرخكرده ميخورند .زماني كه كودك پدر و
مادرش را دائم در حال تماشاي تلويزيون ميبيند ،تمايلي ندارد تا فعاليت كند.
توصيهها را جدي بگيريد

بهنظر ميرسد با اين عمل به توصيهها بتوانيد از سنين پايينتر عملكرد قلب
خود و فرزندتان را بهبود دهيد .پس در گام نخســت فراموش نكنيد كه الزم
است تحرك داشته باشيد .مثال خانوادگي ورزش كنيد ،دوچرخهسواري كنيد
يا پيادهروي ،شنا و بازيهاي ديگر انجام دهيد .پس از آن الزم است مثبت فكر
كنيد ،گوشهگيري را كنار بگذاريد و زمان استفاده از تلويزيون ،رایانه و تلفن
را به 2ســاعت در طول روز محدود كنيد .بهتر است پيش از شروع دورههاي
ورزشي ،معاينه عمومي منظم انجام دهيد .با كودك خود به سوپرماركت برويد.
برچسبهاي مواد غذايي و خوراكيها را بخوانيد و آن را براي كودك خود به
يك ســرگرمي تبديل كنيد .مواد غذايي در آشــپزخانه شما بايد صد درصد
شامل گندم ،دانههاي گياهي يا حبوبات ،محصوالت لبني كمچرب ،پرندهها،
ماهي و دانههاي خوراكي باشد .خوراكيهاي سالم در خانه داشته باشيد؛ مثال
دانههاي گياهي پخته شده ،پنير سالم ،سبزيجات ،ماست يوناني با تكههاي
سيب ،مغزهاي خوراكي و ميوههاي خشك شــده .ناهار را خانوادگي درست
كرده و ميزان نمك مصرفي را كنترل كنيد .فعال باشــيد و خودتان را درگير
فعاليتهاي مختلف كنيد و واقعبين باشيد .بدانيد كه كوچكترين قدمها و
تغييرات تدريجي ميتواند تغيير بزرگي در طول زمان بر سالمتي خودتان و
كودكتان داشته باشد.
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فناوریهای قلب تپنده

دستگاههاي تشخيصي و شيوههاي درماني نويني كه كيفيت زندگي
بيماران قلبيعروقي را افزايش ميدهند
هدا عربشاهي
آمارهاي ســازمان جهاني بهداشت نشــان ميدهد كه
روزنامهنگار
همهســاله 17.9ميليون نفر در سراســر جهان در اثر
بيماريهاي قلبيعروقــي از دنيا ميروند و اين بيماريها عامــل 32درصد از كل مرگهاي
دنياست و 85درصد از كل مرگهاي قلبيعروقي بهدليل بروز ســكته و حمله قلبي است.
همچنين بيشاز چهارپنجم علت مرگ افراد زير70ســال بيماريهاي قلبيعروقي است و
ي از اين بيماريها در كشورهاي كمدرآمد
براساس اين آمارها ،بيشاز سهچهارم مرگهاي ناش 
و با درآمد متوسط است .اســتفاده از فناوريهاي جديدي كه در عرصه درمان و بهخصوص
تشخيص دقيقتر نارساييهاي قلبي توسعه يافتهاند ،ميتواند در كاهش مرگهاي ناشياز
اين بيماريها نقش بسزايي ايفا كند.

نــوآوري در حــوزه فناوريهــاي مرتبــط با
مراقبتهــاي بهداشــتي ،تحــول بزرگي در
افزايش طول عمر بشر ايجاد كرده و نوع نگرش
و مديريت بيماريها را در سراســر جهان تغيير
داده است .زماني آموزش تشــخيص و درمان
بيماريهــاي قلبيعروقــي فقط بــا حضور بر
بالين بيمار امكانپذير بــود اما امروزه ،در عصر
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات تشــخيص و
ارائه درمانهاي ســريع و بهموقع در هر نقطه از
جهان حتي از طريق تلفن همراه هوشمند جيبي
امكانپذير شده است و در همه اين بيماريها از
سندرومهاي ايسكميك حاد گرفته تا نارسايي
قلبي و ســكته ،درمانهــاي قابلتوجهي روبه
پيشرفت و توســعه اســت .تا پيشاز اختراع و
پيدايش گوشي پزشكي (استتسكوپ) ،طبيب
با گذاشــتن گوش به ديواره قفسه سينه بيمار،
صداهاي قلب او را ميشــنيد و در واقع ،گوشي
پزشــكي كه رنه الينك آن را در سال 1816در
پاريس اختراع كرد نخستين دستاورد فناورانهاي
است كه براي تشخيص بهتر بيماريهاي قلبي
ابداع شد؛ دستگاهي كه حتي امروز هم بهعنوان
ابزار اصلي و اوليه براي اين بيماريها شــناخته
ميشود.
فناوريهاي پيشرفته
در خدمت تشخيص بيماريهاي قلبي

واقعيت مجازي و واقعيت افزوده :واقعيت
افــزوده (ايآر) و واقعيت مجــازي (ويآر) دو
فناوري جديدي هســتند كه از بــدو ورود در
حوزه بازيهاي ويدئويي با توفيق و اســتقبال
بسيار بااليي مواجه شــدند و در سالهاي اخير
ق
توانستهاند در حوزه تشــخيص و درمان دقي 
بســياري از بيماريها بهخصوص بيماريهاي
قلبيعروقــي جايــگاه ويــژهاي پيــدا كنند و
درحالحاضر در مراقبتهاي بهداشــتي براي
آموزش پزشــكان ،آمــوزش بيمار و تجســم
پيشــرفته آناتومي پيچيــده در تصويربرداري
پزشكي استفاده ميشوند .يكي از اين دستگاهها
باعنوان  NovaRadنخستين سامانه جراحي
مبتنيبر واقعيت افزوده داراي مجوز از سازمان
غذاوداروي آمريكا است .در اين دستگاه ،جراح

از هدســت واقعيت افزوده استفاده ميكند .اين
هدست ميتواند مجموعهاي از دادههاي مربوط
به سيتياســكن وام.آر.آي را با چشــماندازي
360درجــه روي بدن بيماري كــه روي تخت
اتاق عمل است ،بيفزايد .جراح با استفاده از اين
دادهها ميتواند پيشاز بازكردن بدن بيمار عمل
را برنامهريزي كند و پوســت را براساس توانايي
بافتهاي زير آن بــرش بزند و جراحي را با دقت
باالتري انجام دهد.
فناوري هولوگرام :واقعيت افزوده و واقعيت
مجازي تنها فناوريهايي نيستند كه براي تهيه
تصاوير دقيق و زنده از قلب استفاده ميشوند.
بهكمــك تصويربــرداري هولوگرافيك زنده
سهبعدي ميتوان بدون نياز به هدست واقعيت
مجازي يا محافــظ واقعيت افــزوده ،اكو از راه
مري ( )TEEرا انجام داد .شركت EchoPixel
ارائهدهنده نرمافزارهاي هولوگرافيك سهبعدي
در سال 2019ابزاري را معرفي كرد كه از طريق
دستگاه اكو از راه مري ميتوان به جاي تصاوير
معمولي ،هولوگرام نماهــاي زنده دريچههاي
قلب يا زائده دهليز چپ را روي صفحه نمايشگر
ويژهاي نشــان داد .فناوري هولوگــرام نياز به
داشتن سهنماي مختلف اكوي دوبعدي را حذف
ميكند و بهجاي آن يك تصوير ســهبعدي را
براي مشــاهده دقيقتر قلب ارائه ميدهد .اين
تصاوير بهحدي طبيعياند كه بهنظر ميرســد
پزشك به قلب باز نگاه ميكند و دقت باالي آنها
باعث ميشود كه بسياري از مشكالت قلبي كه
در ساير شــيوههاي تصويربرداري قلب ممكن
است ديده نشــود به چشــم بيايند و اينگونه،
پزشك ميتواند درمانهاي مؤثرتري را به بيمار
عرضه كند.
فناوريهاي پوشيدني :امروز تلفن همراه
هوشــمند تقريبا در دســترس همه هست و
ميليونها نفــر از دســتگاههاي پوشــيدني
برايمثال اپــلواچ و فيتبيت بــراي رديابي
سالمت خودشان اســتفاده ميكنند .ازاينرو،
نبايد تعجب كــرد كه كاربــران و متخصصان
مراقبتهاي بهداشــتي براي نظــارت بهتر بر

سالمت بيمار به اين دســتگاهها و برنامكهاي
تلفنهــاي همــراه متصــل شــوند و بهلطف
اين دســتگاههاي هوشــمند ،بهجاي ويزيت
ســاالنه ،اطالعات رديابي ســامت بيماران را
24ساعت شــبانهروز در هفتروز هفته در كل
ســال جمعآوري كنند .نرمافزارهاي هوشمند
و هوشمصنوعي در الگوريتمهاي دستگاههاي
پوشيدني براي تشخيص ضربان آريتمي قلب و
ساير عوامل غيرعادي بهكار گرفته ميشوند تا به
بيماران هشدار دهند كه بهموقع با پزشك تماس
بگيرند .همچنين بهاحتمال زياد در ســالهاي
آينده يك شبكه هشداردهنده اوليه كه بيماران
را بهطور خودكار آزمايش و ارزيابي ميكند و به
آنها اطالع ميدهد كه چه زماني بايد به مراكز
مراقبتهاي حرفهاي ســامت مراجعه كنند،
نقش بزرگتري را ايفا خواهد كرد؛ هرچند امروز
هم تعداد بسياري از ســامانههاي مراقبتهاي
بهداشتي دستگاههاي پوشيدني با برنامههاي
نظــارت از راه دور بيماران ادغام شــدهاند .در
بعضي موارد ،دســتگاههاي پوشيدني حرفهاي
ازجمله مانيتورهاي نوار قلــب ارزانقيمت كه
اكنــون بعضي فروشــندگان و توليدكنندگان
عرضه ميكنند ،جايگزين مانيتورهاي ســنتي
هولتر شــدهاند .بعضــي بيمارســتانها هم از
دســتگاههاي پوشــيدني ازجمله مانيتورهاي
گلوكز و دستگاههاي فشار خون استفاده ميكنند.
اين دســتگاهها براي رديابي توانبخشي قلب و
بيماران ديابتي و نارســايي قلبــي از راه دور به
برنامههاي تلفنهاي هوشمند متصلاند .مانيتور
هولتر ،نوعي دستگاه الكتروكارديوگرام قابلحمل
اســت كه براي رصد فعاليت قلب و تشــخيص
بينظميهاي تپش قلب بــراي يك دوره زماني
بلندمدت از  ۲۴تا  ۴۸ساعت استفاده ميشود.

شيوههاي نوين براي درمانهاي مؤثرتر قلب

دســتگاه مينياتوري كمكبطني :ظهور
دســتگاههاي كمكيبطنــي (  )VADانقالبي
در مراقبت از بيماران مبتال به نارســايي قلبي
پيشرفته ايجاد كرده است .اين دستگاه تا زمان
پيداشدن قلب اهدايي براي پيوند ،باعث افزايش
طول عمر و بهبود كيفيت زندگي بيمار ميشود.
در نسخههاي قديميتر اين دستگاه نياز بود يك
پمپ بزرگ كار گذاشته شــود و بيماران ناچار
بودند از باتريهاي ســنگين و بزرگ بيروني و
دســتگاههايي براي كنترل اســتفاده كنند اما
در ســالهاي اخير گامهاي مهمي در ساخت
نمونههاي پيشــرفتهتر اين دســتگاه برداشته
شده اســت ،بهطوريكه در نمونههاي جديد،
ضريب اطمينــان باتري افزايــش يافته و ابعاد
خود دســتگاه هم تاحد قابل توجهي كوچك
شده است .همچنين بهدليل تغييرات مكانيكي
و شيوههاي جديدي كه عملكرد دستگاه را بهبود
بخشيدهاند بســياري از حساسيتهاي بيمار و
عفونتهاي احتمالي و همچنين نارسايي ثانويه
دريچه آئورت كاهش يافته است.
استفاده از استاندارد تعويض ترنسكاتتر
دريچه آئورت :يكي از شــيوههاي جديدي
كه ســازمان غذا و داروي آمريكا (افدياي) از
سال 2019اســتفاده از آن را بهعنوان آخرين
مرحله براي رســيدن به يك استاندارد درماني
نوين براي تمــام بيماران قلبــي تصويب كرد،
شــيوه تعويــض ترنسكاتتر دريچــه آئورت
( )TAVRاست .مطالعات باليني نشان ميدهد
كه اين استاندارد بهخوبي و حتي بهتر از تعويض
دريچه آئورت بهشــيوه جراحي عمل ميكند.
بههميندليل ،كارشناسان پيشبيني ميكنند

تا سال 2025بيشاز 75درصد از تعويضهاي
دريچه آئورت بهشــيوه تيايويآر انجام شود.
در ايــن روش ،بهجاي تعويــض دريچه آئورت
از راه جراحي باز قلب ،ايــن دريچه از راه عروق
خوني تعويض ميشــود .نرخ مــرگ بيماران با
گرفتگي حاد دريچه آئورت درمدت 2سال برابر
با 50درصد است .در اين شيوه جديد ،دستگاه
بدون جراحي قلب باز و فقــط از طريق رگها
كاشــته ميشــود و بنابراين براي بيماراني كه
در آنها جراحي قلب باز با خطرات بااليي همراه
است ،ميتواند بســيار مؤثر باشد و درصد مرگ
اين بيماران را در اتاق عمل تا حد چشــمگيري
كاهش دهد.
بافت مهندسيشده قلب :يكي از شيوههاي
نوين آينده در درمــان بيماريهاي قلبي حاد
استفاده از مهندســي بافت است .اين روش كه
از سلولها و داروهاي ترميمكننده براي درمان
بيماريهاي قلبي استفاده ميكند ،رويكردهاي
جديــدي را در تحقيقــات قلبوعــروق نويد
ميدهد .در اين روش ،براي بازسازي سلولها از
داربستهايي استفاده ميشود كه معموال موادي
زيستي هستند كه بهعنوان چارچوب و داربست
استفاده ميشوند .سپس سلولها و موادي كه
براي رشد و بازسازي بافتهاي از بينرفته قلب
مناسباند داخل اين داربستها قرار ميگيرند.
از آنجا كه ماده زيســتي مناسب در يكپارچگي
كاربردي و چسبندگي كافي سلولهاي انساني
نقش كليدي ايفا ميكند ،يكي از چالشهاي مهم
مهندسي بافت قلب ،تشــكيل داربست ايدهآل
است كه بتواند سيگنالهاي فيزيكي و شيميايي
پيچيده ،طبيعي و منحصربهفرد مورد نياز براي
عملكرد قلب را ارائه دهد.

كروناخطرحملهقلبیراتشديدمیكند
بررسي اثرات كرونا بر قلب در گفتوگو
با دكتر محمدعلی يوسفنيا ،فوق تخصص جراحی قلب و عروق

ويروس كرونا تقريبا همه اندامهاي بدن را درگيــر ميكند و عوارض خود را بر
مرضيه حسيني
بسياري از ارگانهاي بدن حتي پس از بهبود برجاي ميگذارد .در ميان اندامهاي
روزنامهنگار
بدن ،قلب و ريه دو عضو حساس هســتند كه كار اكسيژنرساني به كل بدن را
برعهده دارند و درصورت درگيرشدن با ويروس كرونا و ايجاد اختالل در عملكرد آنها جان
بيمار تهديد ميشود .ارتباط بين اين دو عضو باعث شده كه اگر ريه فرد با كرونا درگير شود،
قلب بيمار نيز تحتتأثير قرار گيرد زيرا با درگيري ريه ،قلب ناچار است بهسختي كار كند
تا بتواند خون مورد نياز بدن را پمپاژ كند؛ اين رويه براي فرد مبتال به عارضه قلبي و ريوي
بهمراتب دشوارتر خواهد بود .دكتر محمدعلی يوسفنيا ،فوق تخصص جراحی قلب و عروق،
در گفتوگو با همشهري اثرات كرونا بر قلب را بررسي ميكند.
خطر در كمين بيماران قلبي

دكتر يوسفنيا در ابتدا درباره خطري كه از جانب كرونا بيماران
قلبي را تهديد ميكند ،ميگويد« :افرادي كه ريسك فاكتورهاي
زمينهاي و مشكالت قلبي دارند بيشتر در معرض ابتال به كرونا
هســتند؛ البته خود اين ويروس در افرادي كه بيماري قلبي
ندارند هم ميتواند بيماري قلبي ايجاد كند اما بهصورت كلي
خطر كرونا براي بيماران قلبي بيشــتر از ساير بيماريهاست
زيرا كرونا ميتواند به عضله قلب يا عروق آسيب جدي وارد كند.
حدود  ۲۵الي ۳۰درصد بيماراني كه ناراحتي قلبي زمينهاي
دارند ،به كرونا مبتال ميشوند و حدود يك الي 2درصد بيماراني
كه مبتال به بيماري كوويد ۱۹ -هستند ،دچار حملههاي قلبي
شدهاند .مشاهدات همچنين نشان ميدهد كه تقريبا ۶۰درصد
بيماران كرونايي به فشــار خون مبتال بودهاند .بنابراين ،افراد
باالي ۶۵ســال كه قبال به درگيري عروق كرونر مبتال بوده يا
فشار خون باال داشــتهاند ،افرادي با سابقه سكته قلبي و افراد
مبتال به بيماريهاي مادرزادي قلبي ،بهويژه كساني كه نقايص
مادرزادي آنها با جراحي هنوز برطرف نشده ،اگر به كرونا مبتال
شوند ،در معرض خطر بيشتري قرار ميگيرند ،لذا اين افراد بايد
اقدامات پيشگيرانه را بيشتر رعايت كنند و پروتكلها را جدي
بگيرند .احتمال باالبودن خطر ابتال در بيماران قلبي همچنين
هشداري اســت براي افراد داراي عالئم هرچند ضعيف كه از
تماس با افراد داراي بيماري قلبي زمينهاي شديدا خودداري
كنند چون همين عالئم ســاده كه براي ديگران ممكن است
مشكل حادي ايجاد نكند احتمال دارد به قيمت جان بيماران
قلبي و عروقي تمام شود».

كرونا و تضعيف ماهيچههاي قلب

فوق تخصص قلب و عروق در ادامه درخصوص اثر ويروس
كرونا بر عملكرد قلب ميگويد« :تأثير كرونا بر ماهيچههاي
قلب بسيار مخرب است و ميتواند با كاهش انقباض ماهيچه،
حركت آن را بهشدت ضعيف كند .ما حتي بيماراني داشتيم
كه قبل از عمل قلب ،تست كرونايشان منفي بوده اما بعد از
جراحي متوجه شديم كه قدرت انقباضي ماهيچه قلب به
10درصد كاهش پيدا كرده اســت .در بعضي از موارد اين
عارضه حتي ميتواند منجر به مرگ بيمار شــود .حتي در
بيماراني كه بهبودی يافتهاند نيز ممكن است اين كاهش
قدرت انقباض ماهيچه ادامه داشته باشد ».وي ميافزايد:
«عارضه ديگري كه كرونا در قلب ايجاد ميكند ،انعقادهاي
داخل عروق و لختهكردن خون داخل عروق اســت كه اين
عارضه به اين دليل كه فرايند خونرساني را با مشكل مواجه
ميكند ،ميتواند به مرگ بيمار منجر شود .ايجاد التهاب در
بافتهاي بدن ازجمله قلب ،نارسايي قلبي ،اختالل در نظم
طبيعي ضربان قلب و التهاب پرده قلبي از ديگر پيامدهاي
اين ويروس است كه در مواردي حتي سكتههاي قلبي را به
همراه دارد .التهاب ،كه نسبت به ساير عوارض شايعتر است
از آن رو ايجاد ميشود كه زماني كه سيستم ايمني بدن با
ويروس مبارزه ميكند التهاب در بدن ايجاد ميشود و اين
التهاب ميتواند به برخي از بافتهاي سالم بدن ازجمله قلب
آسيب برساند .عالوه بر آنچه گفته شد ،برخي از عالئم مانند
تپش قلب ،سرگيجه ،درد قفسه سينه و تنگي نفس ميتواند
پس از ابتال به كرونا عارض شود».

خطر حمالت قلبي از بهبود

دكتر يوســفنيا درخصوص عوارض كرونــا در بيماران
قلبي پس از بهبودي ميگويد« :عفونت ناشي از ويروس
كرونا ،ســطوح داخلي رگها و شــريانها را نيز درگير
كرده و ميتواند باعث التهاب رگهاي خوني ،آســيب
به رگهاي بسيار كوچك و درنهايت تشكيل لختههاي
خوني شده و اين ريسك را ايجاد كند كه خونرساني به
قلب يا ديگر بخشهاي بدن به مخاطره بيفتد .كروناي
شديد همچنين ميتواند سلولهاي اندوتليال كه ديواره
رگهاي خوني را پوشش ميدهند ،درگير كند ،بهدليل
عارضشــدن اين عوارض ،مانند آنچه درخصوص ساير
ارگانها وجــود دارد ،عوارض كرونــا در بيماران قلبي
يا بيماراني كه قلبشــان درگير بيماري شــده ممكن
است بعد از بهبودي نيز ادامه يابد؛ به اين معني كه آنها
همچنان در معرض تهديــد لختههاي خوني و عروقي و
در نتيجه ســكته قرار دارند و به همين دليل الزم است
اين بيماران تا ماهها پس از بهبودي همچنان تحتنظر
پزشك معالج خود باشند و درصورت تجويز ،از داروهاي
رقيقكننده خون با هدف پيشــگيري از لختهشــدن
احتمالي خون در عروق استفاده كنند.

حمله قلبي نيز ممكن است پس از بهبودي بهعلت افزايش
فشار بر قلب ،تحتتأثير عواملي چون باال رفتن ضربان قلب
اتفاق بيفتد .اين حمله قلبي ميتواند ناشي از افزايش فشار
بر قلب ،تحتتأثير عواملي همچون ضربان قلب ســريع،
سطح پايين اكسيژن خون يا كمخوني باشد ،زيرا عضله
قلب براي انجام اين كار اضافه ،اكســيژن كافي را از خون
دريافت نميكند».
كاهش مراجعات بيماران قلبي به مراكز درماني

فوق تخصص جراحی قلب و عــروق درخصوص مراجعه
بيماران قلبي به مراكز درماني در ايام شيوع كرونا ميگويد:
«در اين مدت شــاهد كاهش قابلتوجه بيماران قلبي به
مطبها و مراكز درماني بوديم؛يعني بيماران از ترس ابتال به
كرونا جز به اضطرار و اجبار به درمانگاهها و مطبها مراجعه
نميكنند و حتي تعداد جراحيها هم كاهش محسوسي
داشته است .يك نكته و درواقع پرسش مهم بيماران قلبي،
بهويژه كساني كه عمل جراحي انجام دادهاند درخصوص
واكسن كروناست كه ميپرســند آيا واكسن تزريق كنيم
يا نه؟ بايد گفت بيماري يا جراحي قلبي هيچ منعي براي
تزريق واكسن كرونا ايجاد نميكند».

باالخره ليگ
باالخره فوتبال داخلي

پیکان

ليگ برتر ايران امروز با 4بازي آغاز ميشود
و در مهمترين بازي سپاهان ميزبان مس
رفسنجان است
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16:00

ت مسجدسلیمان
نف 

آلومینیوم اراک

پدیده مشهد

16:00

نساجی

16:00

فجر سپاسی

سپاهان

18:00

مس رفسنجان

ساروي :فقط براي
طال به نروژ رفتم
قهرمان 97كيلوي دنيا ميگويد در المپيك
هم بايد طال ميگرفته اما فقط يك اشتباه
اين طال را به برنز تبديل كرد
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مهدي به ايستگاه شهريار رسيد
طارمي بعد از گلزني به يووه ،چلسي و ليورپول ،امشب به دنبال باز كردن دروازه ميالن
يكي ديگر از غولهاي اروپاست .تا به امروز علي دايي تنها بازيکن ايرانی است كه
دروازه دومين تيم پرافتخار اروپا را باز كرده است
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برنامه بازيها

نكته بازي
واقعا ارزشش را داشت

پرســپوليس برابر الهالل عربستان
يكــي از بدتريــن نمايشهــاي
تاريخش را ارائه داد و آنقدر همه
بازيكنــان دســتهجمعي خراب
بودند كه سخت اســت يك نفر را
دســتچين كنيم .با اين حال داستان
رضا اســدي با بقيه فرق دارد؛ چون اين عزيــز عالوه بر آنكه
نمايش ضعيفي داشت ،در نقش بزن بهادر هم ظاهر شده بود
و خطاهاي پرشمار داشت كار دست تيمش ميداد .اسدي يك
كارت زرد گرفت و خوششانس بود كه داور ژاپني در ادامه با او
مدارا كرد .فضا طوري شده بود كه ملت در شبكههاي اجتماعي
التماس ميكردند اسدي تعويض شود؛ اتفاقي كه بين دو نيمه
رخ داد .البته كه االن براي قضاوت زود است ،اما نمايش اسدي
در همين يك بازي طوري بود كه قشنگ معلوم شد جذب اين
بازيكن ارزش يكماه مذاكره را داشت!

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

16:00
سپاهان  -مس رفسنجان

هنوز دفاع راست نميخواهي؟

در سالهايي كه پرسپوليس عناوين
و افتخارات پرشــماري را كسب
كرده ،اين تيم به شكلي عجيب از
نبود يك مدافع راست استاندارد
رنج برده اســت .رامين رضاييان
كلي حاشيه داشت و زود جدا شد و
صادق محرمي هم رفت اروپا كه پيشرفت كند .حاال اينكه
صادق پيشرفت كرده يا نه يك بحث ديگر است ،اما به هر
حال از آن به بعد جناح راست پرسپوليس به مهدي شيري
سپرده شد كه تكليفش روشن است .با توجه به شرايط او ،به
اجبار از سيامك نعمتي در اين پست استفاده ميشود و چون
نعمتي اين كاره نيست ،گاهي تراژديهايي مثل اتوبان شدن
جناح راست پرسپوليس در بازي با الهالل و مشاجره سيامك
با لك رخ ميدهد .با همه اينها جالب اســت كه هيچوقت
جذب دفاع راست در سبد يحيي گلمحمدي نبوده!
كاش بقيه ياد بگيرند

يكي از معدود بازيكناني كه بالفاصله
بعــد از فاجعــه رياض اقــدام به
عذرخواهــي از هــواداران كرد،
وحيد اميري بود .ستاره بيآاليش
و دوستداشــتني پرسپوليس در
حالي با انتشــار يك مطلب در صفحه
شخصياش از هواداران پوزش خواســت كه خودش با وجود
انجام 2بازي سنگين براي تيم ملي در ديدار با الهالل به ميدان
رفت و هرچه در چنته داشت رو كرد .البته وحيد هم مثل بقيه
بازيكنان خوب نبود ،اما در زمين كم نگذاشت و مهمتر از آن،
بيرون از ميدان دلجويي از هواداران را وظيفهاش دانست .بدون
هرگونه شــعارزدگي ،اين برد و باختها در فوتبال ميآيند و
ميروند ،اما آنچه ميماند رفتارها و نام نيك و بد آدمهاســت.
اميري در اين مورد سرآمد خوبهاي فوتبال ايران است و وقار و
متانت از رفتارش ميبارد .كاش خيليها ياد بگيرند.

آماربازي

متريكا

01

فصلي كه با گل موسي كوليبالي (فوالد)
آغاز شــده بود ،با گل مهدي مهديپور
(استقالل) به پايان رسيد و هر دوي اين
گلها را تيمهــاي اصفهاني خوردند .در
ليگ بيســتم مجموعا 476گل ردوبدل شــد كه دقيقا 100گل را
سپاهان و پرسپوليس زدند .ســپاهان كه با 53گل زده بهترين خط
حملــه رقابتها را داشــت ،در روز آخر 2گل هم به اســتقالل زد تا
اميدهايش را براي قهرمانــي تا لحظات آخر زنده نگــه دارد .اما در
وقتهاي تلفشــده بازي و در زماني كه قهرماني پرسپوليس قطعي
شده بود ،اســتقالل يكي از گلها را پاسخ داد و همان ضربه بهعنوان
آخرين گل ليگ بيستم ثبت شد .مهدي مهديپور با يك كاشته زيبا
در دقيقه93باخت  2بر صفر اســتقالل را خفيفتر كرد و آخرين گل
فصل را هم به نام خودش نوشت.

476

تعداد گلهايي كه در طول 20دوره ليگ
برتر به ثمر رســيده دقيقــا 11هزار و
310گل بوده است .البته اگر جدولهاي
20دوره گذشته را پيش رويتان بگذاريد
و تعداد گلها را جمع بزنيد به عدد بزرگتري ميرسيد .اين بهخاطر
بازيهايي است كه با حكم كميته انضباطي نتيجهشان تغيير كرده و
مسابقاتي كه توســط اين كميته 3بر صفر اعالم شــدهاند .آخرين
مسابقهاي كه چنين سرنوشتي پيدا كرد ،بازي سپاهان و پرسپوليس
در ليگ نوزدهم بود كه اساسا برگزار نشد اما نتيجهاش در جدول 3بر
صفر ثبت شــده اســت .به هر حال تعداد گلهايي كه طي 20سال
برگزاري ليگ واقعا در جريان بازي از خط دروازهها گذشــته همان
11هزار و 310گل بوده است.
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چهارشنبه ۲۸مهر

باالخره ليگ ،باالخره فوتبال داخلي

گل گهر  -تراکتور

16:00
استقالل  -هوادار

ليگ برتر ايران امروز با 4بازي آغاز ميشود و در مهمترين بازي سپاهان ميزبان مس رفسنجان است

فصل جديد ليــگ برتر فوتبال ايران از عصــر امروز با 4بازي
آغاز ميشود .اين بيستويكمين دوره ليگ برتر ايران است،
ليگي كه در 5دوره اخيرش يك قهرمان ثابت داشــته و حاال
تيمهاي مدعياش براي پايين كشــيدن اين قهرمان 5ساله
صف كشــيدهاند .از جمع مدعيان امروز فقط ســپاهان است
كه بازيهايش را آغاز ميكند و بقيه فــردا به ميدان ميروند.
پرسپوليس هم بعد از شكست آسيايي و بازگشت از عربستان،
نخستين بازياش را روز جمعه انجام خواهد داد كه بازي سختي
هم خواهد بود.
بازگشت فجرسپاسي و كرار جاسم

اولين بازيهــاي فصل جديــد 3بازي همزمــان خواهد بــود كه از
ساعت16امروز آغاز ميشوند .تيم تازهوارد فجرسپاسي كه بعد از 7دوره
غيبت دوباره شيراز را در ليگ برتر صاحب نماينده كرده ،در نخستين
بازي به زمين نساجي ميرود .قائمشهريها چمن ورزشگاه شهيدوطني را

زيركشت بردهاند و فعال در ساري از حريفان ميزباني ميكنند .تيم ساكت
الهامي بعد از ميزباني از فجرسپاسي براي هفته دوم به تهران ميرود تا
با پرسپوليس بازي كند .در مشــهد پديده از آلومينيوم اراك ميزباني
ميكند .پديده فصل گذشته با رحمتي به مقام نهم رسيد و  2پله باالتر
ازآلومينيوم قرار گرفت ،اگرچه فاصله  2تيم فقط يك امتياز بود .رسول
خطيبي بعد از اينكه به تبريز رفت و مدتي روي نيمكت پرحاشيه تراكتور
نشست دوباره به اراك برگشته و ســرمربي تيمي شده كه با خودش به
ليگ برتر صعود كرده بود .در مشهد هم رضا مهاجري جانشين رحمتي
شده تا امسال تعداد سرمربيهاي استقاللي ليگ كمتر از سال قبل باشد.
همزمان با اين دو بازي در تهران نيز تيم نفت مسجدسليمان به ميهماني
پيكان خواهد آمد .پيكان اين فصل را با مجتبي حســيني آغاز ميكند
و تيم بيپول مسجدسليمان هم با هدايت عجيبترين سرمربي ايران
وارد ليگ بيستويكم ميشود .نفت مسجدسليمان ،جاسم كرار را هم
در 34سالگي به ليگ برتر بازگردانده و با اين كار فوتبال ايران را مديون
خودش كرده است.

صنعت نفت  -ذوب آهن

18:00

رونمايي از مدعي اصلي

و اما  2ساعت بعد از اين بازيها و از ســاعت18در اصفهان از يكي
از مدعيان قهرماني اين فصل رونمايي خواهد شــد .ســپاهان كه
فصل گذشــته را با امتياز عالي اما با نايبقهرماني به پايان رساند،
در دومين فصل ســرمربيگري محــرم نويدكيا هر چــه اين مربي
خواســته براي او فراهم كرده اســت .ســپاهان در نقلوانتقاالت
هم خألهاي خودش را پر كــرد و هم براي تيمهــاي رقيبش خأل
ايجاد كرد .درحاليكه استقالل در حفظ ســتارههايش ناكام بوده
و پرســپوليس هم شــرايط نامتعادلي دارد ،خيليها ســپاهان را
مدعي اصلــي قهرماني در اين فصــل ميدانند .البتــه اين تيم در
بازيهاي تداركاتي پيشفصل نتايــج اميدواركنندهاي نگرفته اما
بازيهاي رسمي حكايت متفاوتي دارند .ســپاهان ،فصل جديد را
با ميزباني از مس رفســنجان آغاز ميكند .تيمي كه فصل گذشته
3بار در ليــگ و حذفي با ســپاهان بازي كرد و هر 3بار شكســت
خورد.

جمعه 30مهر
فوالد  -پرسپولیس

18:00

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

16:00

دوشنبه ۳آبان
هوادار  -پیکان

16:00

يادداشت

ذوب آهن  -استقالل

هورا ،من بهتر باختم!
 2تيم عربســتاني 4 ،تيــم ايرانــي را از ليگ
رسول بهروش
قهرمانان آسيا اوت كردهاند ،بعد اينجا سرخابيها
خبرنگار
به جان هــم افتادهاند و كــري ميخوانند كه:
«دلتان بســوزد ،ما بهتر به الهالل باختيم!» حقيقتا كه چقدر تأســفبار
است اين اوضاع .الهالل در  2مرحله پياپي بهترتيب استقالل و پرسپوليس
را حذف كرد ،النصر عربستان هم بعد از كنار زدن فوالد در مرحله گروهي،
در يكچهارم نهايي بر تراكتور چيره شــد تا  2باشــگاه اهل رياض تمام
سهميههاي ايران را بسوزانند و خالص .اين داســتان نياز به تعمق جدي
دارد ،اما در كمال شــگفتي به جاي آنكه فكر كنيم و ببينيم چطور اين بال
سرمان آمده و چرا  3دهه است قهرمان آسيا نميشويم ،شاهد سطحيترين
كريخوانيهاي تاريخ بشــريت هســتيم .برخي هواداران پرسپوليس و
اســتقالل دارند در فضاي مجازي زور ميزنند كه به هــم ثابت كنند تيم
محبوب آنها در برابر الهالل بازنده شايستهتري بوده؛ اين طرفيها ميگويند
ما بيشتر موقعيت ايجاد كرديم و آن طرفيها جواب ميدهند ما در ورزشگاه
حريف باختيم ،نه زمين بيطرف .به راستي كه چه افتخار بزرگي؛ دست هر
دوتاي شما و كل مديران و مسئوالن فوتبال اين مملكت درد نكند!
النصر عربستان در اين تابستان 60ميليون يورو خرج خريد بازيكن و تقويت
تيمش كرده است ،بعد ما در فوتبال ايران بهخاطر پرداخت رقمي 30برابر
كمتر از اين به مارك ويلموتس بلژيكي در آســتانه ورشكستگي هستيم.
پرونده مديران مربوطه در نهادهاي ناظر در حال بررسي است و ساختمان
فدراسيون و باشگاه پرسپوليس مصادره شده! نميگوييم با متخلفان برخورد
نشود؛ اتفاقا بهشدت بايد آنها را بهخاطر تباه كردن اموال عمومي بازخواست
كرد .مراد از اين مقايسه فقط نشان دادن ظرف كوچك فوتبال ايران است.
الهالل در پنجره نقلوانتقاالتي اخير 47ميليون يورو خرج كرده ،درحاليكه
بهترين بازيكنان پرســپوليس و اســتقالل فقط بهخاطر يكي دو ميليون
دالر به تيمهاي قطري و اماراتي كوچ كردهاند .ما حمداهلل رزاق و ماتيوس
پريرا نخواستيم؛ شايد اگر استقالل ميتوانست مهدي قائدي را نگه دارد يا
كنعاني و نوراللهي در پرسپوليس ميماندند ،كلك الهالل كنده ميشد .نه
اينكه همهچيز فقط به ابزار و امكانات محدود شود ،اما واقعا اينها هم براي
نتيجهگيري اهميت دارند.
مشكل اينجاست كه مديران كشور ما بدون هزينه كردن براي فوتبال ،فقط
دنبال استفاده حداكثري از آن در جهت توليد سرگرمي و احياي غرور ملي
هستند .آقايان فقط ميخواهند يك تيم ايراني يك بازي حساس را ببرد تا
فورا سرودهاي حماسي پخش كنند و بر طبل شادانه بكوبند .همهچيز را
هم مفت و مجاني ميخواهند؛ بدون اينكه يك ريال حق پخش تلويزيوني
بدهند يا الاقل به باشگاهها كمك كنند بازيكنان كليديشان را نگه دارند.
تيمهايمان را با دســت خالي ميفرستيم به مسلخ غولهاي متمول؛ اگر
برديم كه همهچيز پاي«غيرت ايراني» نوشته ميشود و اگر باختيم 4 ،روز
غر ميزنيم و خالص .كاش حاال كه ميخواهيــد خيلي از آالم و رنجهاي
مردم را پشت موفقيتهاي ورزشي پنهان كنيد ،حداقل كمي هم به حال
و روز اين باشگاههاي نگونبخت برسيد .نياز به هيچ سخاوت و ترحمي هم
نيســت؛ فقط 5دقيقه از پول آگهيهاي قبل از هر مسابقه پرسپوليس و
استقالل را به همين  2تيم بدهيد تا هر تابستان از پشت پنجرههاي بسته
شاهد وداع ياران نباشند.

فجرشهید سپاسی  -گلگهر
تراکتور -صنعت نفت

18:00

چهارشنبه 5آبان
آلومینیوم  -فوالد

موجه ،غيرموجه

نگاهي به بهانههاي منطقي و غيرمنطقي بعد از شكست پرسپوليس
بهروز رسايلي| شكست پرسپوليس برابر الهالل عربستان آنقدر تلخ
و عجيب بود كه با وجود گذشت چند روز ،همچنان تفسير و تحليلها
در مورد اين مسابقه ادامه دارد .ناكامي برابر پرافتخارترين تيم آسيا
بهخودي خود عجيب نيست ،اما كمتر كسي باور ميكرد پرسپوليس
به اين شكل برابر رقيب عربستاني زانو بزند و هيچ حرفي براي گفتن
نداشته باشد .بعد از اين بازي ،كادرفني در اتفاقي مثبت و حرفهاي
مسئوليت شكست را پذيرفت ،اما در محافل فوتبالي بهانههايي در
مورد شكست سرخها مطرح شد كه برخي از آنها منطقي و برخي ديگر
غيرمنطقي بهنظر ميرسند.
عذرهاي موجه

تعويق ليگ :هيچكس نفهميد چرا آغاز مسابقات ليگ بيستويكم از اوايل
مهر به اوايل آبان موكول شد .هيچ دليل منطقي براي اين تصميم قابل تصور
نيست .كاري كه سازمان ليگ كرد ،هم به پرسپوليس ضربه زد و هم به ضرر
تيم ملي تمام شد .وحيد اميري و اميد نورافكن  2نماينده ليگ داخلي در
تيم ملي بودند كه دقيقا بهخاطر دوري از فرم بازي نمايشهاي ضعيفي ارائه
دادند .پرسپوليس هم با بدترين فرم ممكن ،بدون انجام بازيهاي رسمي
به رياض رفت و آنطور زمينگير شد .در نقطه مقابل يكي از داليل پيشرفت
الهالل نسبت به بازي با پرسپوليس ،آغاز ليگ عربستان و افزايش هماهنگي
بازيكنان اين تيم بود.
مشكالت مديريتي :در توضيح اين فاكتور ،فقط كافي است به فاجعه
تأخير 24ساعته در پرواز كاروان پرسپوليس به رياض اشاره كنيم .بازيكنان
اين تيم ساعتها در فرودگاه معطل شدند و بعد هم به خانه برگشتند .اين
مسئله در فاصله  3روز تا بازي با الهالل ،همه برنامههاي كادرفني را به هم
ريخت و حتي اگر تأثير تاكتيكي در بازي نگذاشته باشد ،روح و مغز قرمزها
را آشفته كرد .وقتي ما توانايي ترتيب دادن يك سفر ساده را نداريم ،چطور
ميتوانيم خودمان را با عربستانيها مقايســه كنيم؛ كساني كه بهترين
بازيكنان ممكن را براي تقويت تيمهايشان جذب ميكنند؟
بازي در عربستان :صددرصد اتفــاق ناعادالنهاي بود .چرا بايد تك
بازي مرحله يكچهارم نهايي بدون هيچ دليل خاصي در زمين يكي از 2

عكس| پیام پارسایی|

فصل جديد ليگ برتر فوتبال از امروز آغاز
ميشود و در هفته اول مهمترين سؤال
اين است كه كدام بازيكن نخستين گل
فصل را خواهد زد؟ زننده نخستين گل
فصل البته از آن سؤاالتي اســت كه فقط در هفته اول براي هواداران
فوتبال اهميت دارد .خيليها كنجكاوانه بازيهاي نخستين هفته را
دنبال ميكنند تا ببينند نخســتين گل فصل به نام چهكسي به ثبت
ميرســد .اما اين نام خيلي زود اهميتش را از دست ميدهد و بعدها
ديگر بهخاطر كسي نميآيد .سال گذشته نخستين گل ليگ برتر را
يك بازيكن خارجي زد كه از قضا مدافع بــود و كار اصلياش گلزني
نيست .موسي كوليبالي در نخستين هفته از ليگ بيستم با لباس فوالد
دروازه ذوبآهن را در دقيقه10باز كرد و زننده نخستين گل فصل شد.

18:00

پرسپولیس  -نساجی

18:00

تيم ذينف ع برگزار شود؟ آن هم در خاك كشوري كه نمايندگانش به ايران
نميآيند و كنفدراسيون هم از آنها حمايت ميكند؟
عذرهاي غيرموجه

تيم ملي :مطلبي كه اين چند روز بسيار شــنيده شده ،اين است كه
نيمكتنشيني مهدي ترابي و ميالد ســرلك در  2مسابقه اخير تيم ملي
باعث ناآمادگي و افت روحي آنها شده و اين مسئله به پرسپوليس ضربه زده
است .اين توجيه اما به هزار دليل درست نيست .ترابي درمقاطع قبلي هم به
ندرت در تيم ملي مورد استفاده قرار ميگرفت ،اما هميشه ستاره كارگشاي
پرسپوليس بود .از سوي ديگر وحيد اميري هم كه در هر دو بازي اخير فيكس
تيم ملي بود ،در بازي با الهالل عملكرد ضعيفي داشت .بعد هم اگر قرار بود
نيمكتنشيني در تيم ملي منجر به افت در باشگاه شود ،سامان قدوس 3روز
پس از مسابقه با كره ،در بازي برنتفورد برابر چلسي به ميدان نميرفت و آن
عملكرد خوب را ارائه نميداد.
تماشاگران حريف :نفس ميزباني عربستان غيرمنصفانه بود ،اما اينكه
بگوييم پرسپوليس بازي را به تماشاگران اين تيم باخت ،چندان قابلقبول
بهنظر نميرسد .اغلب بازيكنان پرسپوليس ستارههاي باتجربهاي هستند
كه بارها مقابل هواداران تيمهاي رقيب به ميدان رفتهاند و نتيجه الزم را هم
گرفتهاند .نمونهاش همين بازي مرحله قبلي برابر استقالل تاجيكستان كه
در شهر دوشنبه به سود سرخها خاتمه يافت .بازيكني كه به كرات دهها هزار
تماشاگر مخالف را ديده ،از  20هزار الهاللي نميهراسد.
نبرد نابرابر :اگر قرار اســت هر بار پس از بــازي با تيمهاي ثروتمند و
پرمهره به چنين عباراتي متوسل شويم ،بهتر است اصال در ليگ قهرمانان
حاضر نباشيم .به هر حال بسياري از تيمهاي قطري ،عربستاني ،اماراتي و
حتي شرقي حسابي ريختوپاش ميكنند و از نظر دارايي ،با تيمهاي ما قابل
مقايسه نيستند .با اين حال همين پرسپوليس ظرف  3سال  2بار به فينال
آسيا رسيده و خيلي از رقباي گردنكلفت را شكست داده است .گاهي حتي
چنين دستاوردي با پنجرههاي بسته و كمبود شديد بازيكن رقم خورده
است .بنابراين امكان شكست الهالل هم وجود داشت ،اگر تدابير مديريتي و
فني درست و حسابي اتخاذ ميشد.

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

 ۹فروردین ۱۴۰۱
ایران  -لبنان

19
سهشنبه  27مهر  1400شماره 8340

مهدي به ايستگاه
شهريار رسيد

ليگ قهرمانان
برنامه بازیها

ميالن

ميالن در غيــاب چندين بازيكــن مصــدوم و كرونايي خود در
رقابتهاي اين هفته سريآ توانست كامبك بزند و بازي  2بر صفر
باخته به هالس ورونا را  3بر 2ببرد .حال ميالن با همه غايبهايش
در ليگ خوب است اما در اروپا اوضاع بر وفق مراد شاگردان پيولي
نيست2 .باخت در 2ديدار اوليه ليگ قهرمانان وضعيت آنها را كه
پس از سالها به اروپا برگشتهاند به خطر انداخته است .شكست
در اين ديدار خارج از خانه در زمين پورتو ميتواند اميدهاي آنها
را براي صعود از اين گروه ترســناك ،كمتر كند .ميالن در بازي
با اتلتيكو حقــش باخت نبود اما چاكــر ،داور ضعيف و جنجالي
تركيهاي نسخه اين تيم را پيچيد .حتي سيمئونه هم تأييد كرده
بود كه اتلتيكو مستحق برد در آن مسابقه نبوده است .ميالنيها

کلوب بروژ-منچسترسیتی
پاری سن ژرمن-الیپزیش

22:30

پورتو

پورتو پــس از نمايش خوب در بازي اول كه ميتوانســت با گل
مردودشده مهدي طارمي برنده از زمين اتلتيكو بيرون بيايد ،يك
شكست 5بريكخانگي در بازي با ليورپول ثبت كرد .تنها گل تيم
پرتغالي را در آن بازي هم طارمي زده بود .مهاجم ايراني پورتو حاال
به همه تيمهاي بزرگي كه سر راهش قرار ميگيرند گل ميزند .او
فصل گذشته در ليگ قهرمانان به يوونتوس و چلسي هم گل زده
بود .اگر طارمي امشب هم موفق به گلزني شود و دروازه ميالن را
باز كند ،نام خود را در كنار علي دايي بهعنوان تنها گلزنان ايراني
تاريخ فوتبال در بازي مقابل ميالن ثبت ميكند .او در پيروزي  5بر
صفر اين هفته تيمش در جام حذفي مقابل سينترنس استراحت
داشت و درواقع محروم بود .ميالن يكي از تيمهايي است كه بهنظر
ميرســد خواهان مهاجم ايراني پورتو پرتغال اســت .در برخي

اتلتیکومادرید-لیورپول
پورتو-آث میالن

22:30

بشیکتاش-اسپورتینگ
آژاکس-دورتموند

22:30

رسانهها از آمادگي باشــگاه ايتاليايي براي پرداخت 60ميليون
يورو براي جذب اين بازيكن خبــر دادهاند كه به نظر غيرواقعي
است .قيمت او در ترانســفرماركت 16ميليون يورو است .اصال
ميالن در ســالهاي اخير هرگز بازيكني گرانقيمت خريداري
نكرده و اساس تيمش را بر بازيكنان قرضي و جوان گذاشته است.
طارمي در بازي امشــب ميخواهد ارزشهايش را براي چنين
شايعهاي نشان دهد .ستاره فوتبال ايران تا سال 2024با پورتو
قرارداد دارد .هواداران ميالن انتشار چنين شايعهاي در آستانه
بازي حساس با ميالن را هدايتشده و هدفمند خواندند و ادعا
كردند منبع انتشار اين اخبار خود باشگاه ايتاليايي است تا از اين
طريق روي تمركز مهدي تأثير منفي بگذارد .سيمون فلشتاين،
رئيس بخش ارتباطات و جذب سرمايه تاتنهام هم در مصاحبه
با فرهيختگان عالقه اين باشگاه انگليسي براي خريد طارمي را

امير عابدزاده

شاختار-رئالمادرید
اینتر-شریف تیراسپول

22:30

بارسلونا-دیناموکیف
بنفیکا-بایرن مونیخ

22:30

یانگ بویز-ویارئال
منچستریونایتد-آتاالنتا

22:30

برنامه بازیها

سالزبورگ-وولفسبورگ

20:15

لیل-سویا

22:30

برنامه بازیها

چهارشنبه 28مهر1400

چلسی-مالمو
زنیت-یوونتوس

22:30

ليگ اروپا
برنامه بازیها

پنجشنبه 29مهر1400

اسپارتا پراگ-لیون
گالسکو رنجرز-بروندبی

22:30

پنجشنبه 29مهر1400

علي عليپور در جام حذفي پرتغال 91دقيقه در تركيب ماريتيمو
در بازي با وارزيم در زمين حضور داشت و حتي موفق شد گل
نخست تيمش را هم به ثمر برســاند اما نتوانست از حذف اين
تيم جلوگيري كند .بازي درنهايت 2-2مساوي تمام شد و تيم
ميزبان در ضربات پنالتي برنده شــد و صعود كرد .اين سومين
گل مهاجم 26ساله ايراني براي تيم جديدش در پرتغال بود .او
در  8بازي در ليگ برتر اين كشــور  2بار موفق به گلزني شده و
يك پاسگل داده و نرخ گلزني هر 285دقيقه يك گل را به نام
خودش ثبت كرده .گلهاي ليگي او در اين فصل برابر تيمهاي
بلننزه و آروكا به ثمر رسيده بود.

ايست قلبي طول كشيد و بازيكنان به رختكن رفتند و پس
از حدود 25دقيقه به زمين برگشــتند و بازي را ادامه دادند.
دقيقا مثل دانمارك كه در روز ايست قلبي اريكسن از فنالند
شكســت خورده بود و شوك ناشــي از اين اتفاق باعث شد
نتيجه برد ابتدا با تساوي و سپس با شكست تيم ميزبان عوض
شود .فعال پا قدم مالكان جديد براي نيوكاسل خوب نبوده و
اين تيم هنوز 3امتياز در اين فصل دارد!
سكوي هوار شده

هواداران فوتبال در روز يكشنبه اتفاق تلخ ديگري را هم شاهد
بودند؛ سكوي هواداران ويتســه آرنهم هلند هم فروريخت.
هواداران ويتســه كه تيمشــان در خانه حريف يك بر صفر
برنده شده بود ،مشغول شادي بودند كه ناگهان سكوي زير
پايشان در ورزشگاه گوفراشتاديون فرو ريخت .در اين حادثه
كسي مصدوم نشــد اما هواداران حاضر در ورزشگاه با شوك
بدي روبهرو شدند.
قهر با بارسا

بارسلونا در بازي پيش از الكالسيكوي هفته آينده توانست
مقابل تيم ســابق رونالد كومان يعني والنســيا پيروز باشد

محمد نادري

در هفته نهم ســوپرليگ تركيه باز هم محمد نادري در تركيب
آلتاي ازمير فيكس بازي كرد اما با اين تيم به چهارمين شكست
فصل دست يافت تا با 18امتياز به رده هفتم جدول سقوط كند.
ميهمان آلتاي تيم فاتحكاراگمرك بود كه موفق شــد بازي را
يك بر صفر ببرد.

و گل زودهنــگام گايا را با 3
گل فاتي ،ممفيس و كوتينيو
پاسخ دهد .اين اولينبار پس
از گذشــت حدود 20ماه بود
كه بعــد از كرونا هــواداران
بارسا ميتوانستند از ظرفيت
صددرصــدي ورزشــگاه
نوكمــپ اســتفاده كنند اما
تنهــا ۴۷۳۱۷تماشــاگر به
ورزشــگاه آمدند كه ميشود
حدود 47/6درصد از ظرفيت ورزشــگاه .در 13ســال اخير
اين كمترين تعداد تماشاگر در يك بازي خانگي نوكمپ در
الليگا محسوب ميشود .بارســا آخرين بار در 11مي2008
و در شكســت  3بر  2مقابل مايوركا ميزبــان تعداد كمتري
از تماشــاگران در الليگا بود؛ ۳۹۹۲۸نفــر .آن بازي پس از
شكست  4بر يك در الكالسيكو با مربيگري رايكارد انجام شد
و تماشاگران دستمال سفيد در دست داشتند و به اين روش
خواهان استعفاي سرمربي شــدند .در نزديك 2سال سپري
شــده از كرونا تنها اتفاق مثبتي كه افتاده بود ،نبود همين
حواشي روي سكوها بود.

گروه B

آیندهوون-موناکو

22:30

اشتورم گراتس-رئالسوسیداد

22:30

چهارشنبه 28مهر1400

پنجشنبه 29مهر1400

گروه C

18:00

گروه C
22:30

پنجشنبه 29مهر1400

گروه D

فنرباغچه-آنتورپ

20:15

فرانکفورت-المپیاکوس

22:30

پنجشنبه 29مهر1400

گروه E

التزیو-مارسی

20:15

لوکوموتیو مسکو-گاالتاسارای

22:30

برنامه بازیها

علي قليزاده

گروه A
22:30

برنامه بازیها

ساير لژيونرهاي ايراني در اروپا هم يكشنبهشب دستاوردهايي
داشتند .در هفته يازدهم ژوپيرليگ بلژيك تيم شالروا با حضور
89دقيقهاي علي قليزاده در تركيب ،مقابل تيم خنك به برتري
2بر صفر دســت يافت و جالب اينكه بازيكن ايراني شالروا يك
دقيقه پيش از خروج از زمين موفق شــد گل دوم تيمش را به
ثمر برساند .اين پنجمين گل قليزاده در فصل جاري است .او
تنها در نيمي از دقايق ممكن اين فصل بازي كرده و در 55درصد
تركيبهاي اوليه حضور داشته است .بازيكن 25ساله ايراني در
95بازي با پيراهن اين تيم توانســته 17گل و 21پاسگل ثبت
كند .شــارلروا با اين پيروزي 17امتيازي شــد و در رده ششم
جدول ليگ بلژيك قرار گرفت.

گروه H

22:30

برنامه بازیها

ايرانيهاي آتن

گروه G

پنجشنبه 29مهر1400

گروه F

لودوگورتس -براگا

20:15

میتیلند-ستاره سرخ بلگراد

20:15

برنامه بازیها

ﺳﻪشنبه 27مهر1400

سلتیک-فرنتسواروش
برنامه بازیها

پنجشنبه 29مهر1400

بتیس-بایرلورکوزن
برنامه بازیها

پنجشنبه 29مهر1400

گروه G

18:00

گروه G
20:15

گروه H

راپید وین-دیناموزاگرب

20:15

وستهام-خنک

22:30

لحظهفروریختنسکوی هوادارانويتسهآرنهمهلند

اولين مسابقه نيوكاسل در دوره مالكيت جديد با يك باخت
و يك اتفاق تلخ همراه بود .پيش از آغاز مســابقه تعدادي از
هواداران اين تيم كه نزديك 25هزار روز اســت رنگ جام را
نديدهاند ،در واكنش به انتقال سهام باشگاه به شاهزادههاي
ميلياردر ســعودي با بر تن كردن دشداشــه و لباس عربي
به ورزشــگاه رفتند .در همين حين واكنشهاي منفي هم
ادامه يافته و يورگن كلوپ درباره جنبههاي حقوق بشــري
اين انتقال ابراز نگراني كرده اســت .نخستين مسابقه دوران
جديد و هزارمين مســابقه دوران مربيگري استيو بروس با
شكست توأم شد .نيوكاســل در دقيقه 2گل زد اما تاتنهام
وقتي در اين دقيقه گل ميخورد ،عصباني ميشود .تاتنهام
در ۴ديدار آخر ليگ برتري خود كه تا پيش از دومين دقيقه
بازي از حريف عقب افتاده ،به پيروزي رسيده؛ اكتبر ۲۰۱۵
(بورنموث يك-تاتنهام ،)۵ســپتامبر( ۲۰۱۶ساوتهمپتون
يك  -تاتنهام  ،)۴اكتبر( ۲۰۲۰منچستريونايتد يك  -تاتنهام

چهارشنبه 28مهر1400

ناپولی-لژیا

ميالد محمدي در هفته ششم سوپرليگ يونان 90دقيقه براي
آاك و با نتيجه  3بر صفر مقابل آتروميتوس بازي كرد و در روز
نيمكتنشيني احسان حاجصفي ،كريم انصاريفرد از دقيقه ۸۴
به ميدان رفت .آاك با  ۱۳امتياز چهارم است.

گروه F

22:30

برنامه بازیها

پيام نيازمند

 )۶و اكتبر( ۲۰۲۱نيوكاسل  - ۲تاتنهام  .)۳در اين بازي هري
كين هم تعداد گلهاي خارج از خانه خــود در ليگ برتر را
به عدد 88در 128بازي رســاند و از اين حيث باالتر از آلن
شيرر -اسطوره نيوكاســل  -و بعد از وين روني (۹۴گل) در
رده دوم ركوردداران ايســتاد .اما نكته اين مسابقه همينها
نبود .هواداران ســرود رود بزرگ را خواندند؛ با اين مضمون:
«از آنجايي كه اين شهر روي زمين مستحكم ساخته شده،
همهچيزهايي كه به ســختي تالش كردند تا نابود كنند را
دوباره ميسازيم ».همهچيز داشــت خوب پيش ميرفت تا
اينكه در دقيقه 41يكي از هواداران در ســنت جيمز پارك
ايســت قلبي كرد .اول از همه رگيلــون متوجه اين موضوع
شد و ســپس اريك داير و ديگر بازيكن تيم ميهمان با نشان
دادن عالمت دفيبريالتور (تنظيمكننده ضربان قلب) شرايط
اورژانسي اين هوادار و نياز به تجهيزات احياي قلب را به كادر
درماني كنار زمين و داوران اطالع دادند .درمان هوادار دچار

چهارشنبه 28مهر1400

اسپارتاک-لسترسیتی

در مرحله ســوم جام حذفي پرتغــال پيام نيازمنــد فرصتي به
دســتآورد تا گوشــهاي از تواناييهايش را براي پورتيموننزه به
نمايش بگذارد .البته او در اين ديدار كه در زمين اوليويرنزه با نتيجه
مساوي تمام شد و به پنالتي كشيد3 ،بار دروازهاش باز شد اما در
ضربات پنالتي توانست با مهار يك ضربه موجب صعود تيمش شود.

تماشاگران ،سوژه اصلي بازيهاي دومين روز هفته بودند

چهارشنبه 28مهر1400

گروه E

20:15

برنامه بازیها

عابــدزاده در 8بازي ايــن فصلش بود .او با كلينشــيتهايش
پونفرادينا را با 18امتياز تا رده سوم باال برده است .او تنها 5گل در
اين فصل دريافت كرده؛ ميانگين هر 144دقيقه يك گل خورده.

يكشنبه پرحادثه

ﺳﻪشنبه 27مهر1400

گروه D

22:30

برنامه بازیها

در هفتهاي كه عابدزاده با كلينشيت و نيازمند با مهار پنالتي در اروپا خبرساز شدند
مكاني با دريافت 7گل در نروژ خودي نشان داد

برخالف سوشــا يك دروازهبان عالي در ليگ دسته دوم فوتبال
اسپانيا داريم به نام امير عابدزاده كه بدون حاشيه ،عملكرد فني
خيرهكنندهاي از خودش بر جاي گذاشته است .عابدزاده كوچك
در هفته دهم سگوندا ديويژن بار ديگر توانست دروازه تيمش را
بسته نگه دارد و مانع فروپاشي دروازه تيم پونفرادينا در تساوي
بدون گل مقابل فوئنالبرادا شود .اين پنجمين كلينشيت امير

ﺳﻪشنبه 27مهر1400

گروه C

20:15

برنامه بازیها

تأييد كرده است .شواهد نشان ميدهد اين آخرين
فصل حضور مهاجم ايراني در ليگ پرتغال خواهد
بود اما پيش از آن طارمي نياز دارد تا روند خوبش
را در بازي با تيمهاي بــزرگ ادامه دهد .مهدي در
هر 2بازي اروپايي اين فصل كامل بازي كرده و يك
دقيقه هم تعويض نشده اســت .او در 8بازي اين فصل در
ليگ برتر پرتغال توانسته 4گل و يك پاسگل به نام خودش ثبت
كند؛ 693دقيقه بازي و هر 173دقيقه يك گل .مهدي در مجموع
 2فصل اخير تاكنون در 8بازي براي پورتو در ليگ قهرمانان به
ميدان رفته و 3گل به ثمر رسانده و يك پاسگل هم داده است.
او فصل قبل تنها 198دقيقه در اروپا به ميدان رفته و هر 66دقيقه
يك گل يا پاسگل ثبت كرده بود.
در روياروييهاي قبلي 3برد سهم ميالن بوده و 2برد سهم پورتو
و 3بازي هم با تساوي به پايان رسيده اســت .پورتو در مجموع
8ديدار قبلي مقابل اين تيم تنهــا 5گل زده و 8گل هم دريافت
كرده است 2 .تيم رويهم 9بار در ليگ قهرمانان قهرمان شدهاند
كه سهم پورتو 2بار و آخرين آن با مورينيو و در سال 2004بوده
است .آخرين قهرماني ميالن در اين رقابتها هم به سال2007
برميگردد.

گروه B

22:30

برنامه بازیها

شب هنرنمايي سوشا ،عابدزاده و ديگران!

علي عليپور

ﺳﻪشنبه 27مهر1400

برنامه بازیها

از داوري در اين فصل گاليه دارند .آنهــا مدعياند كه در بازي با
اتلتيكو ،آتاالنتا و هالس ورونا از داوري و  VARدچار زيان شدهاند.
با همه اينها ميالنيها تنها  2امتيــاز كمتر از ناپولي دارند ،تيمي
ت سر گذاشته است.
كه هر 8بازي اين فصل خود را با پيروزي پش 
براي نخستين بار از ژوئيه( 2020مقابل يوونتوس) ،ميالن در يك
بازي سريآ بازگشت و با 3گل تيم حريفش را شكست داد .ميالن
تيمي است كه بيشترين گل پنالتي( )11را در  2021در 5ليگ
برتر اروپايي به ثمر رسانده است .براي نخستين بار از نوامبر2021
(دوباره در بازي با ورونا) ميالن در نيمه اول سري2 Aگل دريافت
كرد .هماكنون بازيكناني مثــل مانيان ،پليتزاري ،تئو هرناندس،
فلورنتزي ،براهيم دياس ،مسياس و ربيچ مصدوم يا مبتال به كرونا
هستند و معلوم نيست كدامشان به بازي امشب ميرسند .فرانك
كسيه بهدليل اخراج در بازي قبلي در دسترس نخواهد بود .زالتان
در بازي با ورونا يكصدمين بازياش با پيراهن ميالن را جشــن
گرفت .او 68گل و 27پاسگل با اين پيراهن ثبت كرده است.

گروه A
20:15

برنامه بازیها

در هفتهاي كه مهدي طارمي در جام حذفي براي پورتو به ميدان
نرفت ،ســاير لژيونرهاي ايراني در ليگهاي اروپايي عملكرد
خوبي از خود نشان دادند؛ البته غيراز سوشا مكاني پرحاشيه
كه بالفاصله پس از كريخواني براي پرسپوليسيها و آرزوي
باخت تيم سابقش مقابل الهالل عربستان ،عملكردي فاجعهبار
داشت و در يك بازي درون دروازه ميوندالن 7گل دريافت كرد.
بهترين دروازهبان آســيا  -به زعم خودش -در هفته بيست و
دوم رقابتهاي ليگ فوتبال نروژ و در بازي با هوگسوند به هيچ
توپي نه نگفت .ميوندالن بــا 15امتياز در قعر جدول ردهبندي
مســابقات ليگ نروژ قرار دارد .دروازهبان 35ساله ميوندالن
كه در 95درصد دقايق ممكن در تركيب اين تيم درون دروازه
ايســتاده ،در 22بازي اين فصل 39گل دريافت كرده و تنها
3بار موفق به ثبت كلينشيت شــده است .او بهطور ميانگين
هر 51دقيقه يكبار توپ را از داخل دروازهاش بيرون ميآورد!

ﺳﻪشنبه 27مهر1400

برنامه بازیها

طارمي بعد از گلزني به يووه ،چلسي و ليورپول ،امشب به دنبال باز كردن
دروازه ميالن ،يكي ديگر از غولهاي اروپاست .تا به امروز علي دايي تنها
بازیکن ایرانی است كه دروازه دومين تيم پرافتخار اروپا را باز كرده است
امشب رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا از سر گرفته ميشود و
تيمهاي حاضر در مرحله گروهي سومين بازي خود را انجام
ميدهند .هواداران رئال و اينتر پس از كسب نتايج بد در اين
فصل اروپا دنبال بازگشت تيمشان به كورس رقابتها هستند.
رئال با شاختار بازي دارد و اينتر هم بايد از پديده اين فصل
مسابقات يعني تيم شريف تيرول اسپور كه  2برد ازجمله يك
پيروزي خارج از خانه در زمين رئال مادريد دارد ميزباني كند.
غيراز گروه مرگ بازي مهم چنداني نداريم .منچسترسيتي
پس از باخت در بازي هفته دوم در زمين پاريســنژرمن به
خانه بروخه ميرود و پاريس هم از اليپزيش پذيرايي ميكند.
فقط در گروه Bهر هفته  2بازي مهم داريم .ليورپول پس از
كسب  2برد متوالي بايد به اسپانيا برود .اتلتيكو همان تيمي
است كه در اوايل كرونا توانسته بود مدافع عنوان قهرماني
ليگ قهرمانان اروپا را حذف كند .ويروس كوويد 19-توسط
تماشاگران اسپانيايي و در بازي برگشت همان رويارويي به
انگليس منتقل شده بود.
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ساروي :فقط براي طال به نروژ رفتم

افشين رضاپور

زير حلقه

كارشناس بسكتبال

ثبات

گ از آغاز
ليگ بســكتبال از شنبه در ســالن آزادي آغاز شــد .لي 
ب فراوان تيمها و تغييراتي
دهه70تاكنون هر ساله با فراز و نشــي 
در نحوه برگزاري مســابقات دنبال شــده اســت .اين رقابتها با
اينكه باالترين سطح باشگاهي ناميده ميشــود اما به لحاظ نبود
ســرمايهگذاري ،محدوديتها و ممنوعيتها ،همچنين نداشتن
تماشاگر و درآمد ،عقب مانده اســت .از توسعه زيرساختي خبري
نيستوهرسالهتعداديازتيمها،راضينميشونددرباالترينسطح
رقابتها بمانند .سيستم ســقوط و صعود ،ليگها را به هم متصل
نميكند .تيمها انصراف ميدهند و تيمهاي جديد يكشبه جاي
آنهاراپرميكنندتا«ثبات»درليگبرترمفهومخاصيپيدانكند.به
اميدروزهايبهترهرچندسختامامنتظرظهورپديدههاميمانيم.

قهرمان 97كيلوي دنيا ميگويد در المپيك هم بايد طال ميگرفته اما فقط يك اشتباه اين طال را به برنز تبديل كرد

محســن محمود صفري | محمدهادي ساروي نفر سوم
المپيكتوكيوبهفاصله2ماهازبازيهايالمپيك،جايگاهش
را ارتقا داد و در نروژ به مدال طالي جهان رسيد .ساروي در
مسابقات جهاني كشتيهاي حسابشدهاي گرفت و از نظر
اهالي كشتي راحتترين طال را براي ايران كسب كرد .او
راز اين پيروزيهاي آسان را سختي و مشقت در تمرينات
ميداند و اعتقاد دارد بدن آماده و ذهن منسجم است كه
ميتواند ورزشكار را روي سكوهاي جهاني و المپيك قرار
دهد .قهرمان سال 2021جهان در گفتوگويي با روزنامه
همشهري به سؤاالت ما پاسخ داده است.

تيم ملي

بازيهاي المپيك و مسابقات جهاني به فاصله
2ماه از يكديگر برگزار شد .برنز المپيك را چطور تبديل
به طالي جهان كردي؟

در المپيك هم ميتوانستم مدال خوشرنگتري بگيرم ولي
يك اشتباه مانع اين كار شد .بعد از المپيك مسابقات جهاني
را داشتيم و بعد از اردوهاي طوالنيمدت المپيك مجددا بايد
براي مســابقات جهاني به اردو ميآمديم كه اين يك مقدار
سخت بود .ولي در اين مدت سعي كردم از نظر ذهني و بدني
خودم را در شرايط خوبي نگه دارم تا بتوانم مدال طالي جهان
را بگيرم .من براي مدال طال به مسابقات جهاني رفته بودم و
خوشحالم كه به هدفم رسيدم.

خيليها معتقدند بيدردسرترين طال را تو
براي ايران گرفتي و وقتي روي تشــك ميآمدي همه
مطمئن بودند كه برنده ميشوي .نظر خودت چيست؟

با وجود در پيش بودن پنجره نخســت انتخابــي جام جهاني
بسكتبال،بهنظرميرسدمشكالتيدرراهتيممليقراردارد.حامد
حدادي (بازي در ليگ چين) و صمد نيكخواه بهرامي (ســفر به
آمريكا) نيستند3.بازيكن در غائله فرودگاه منتظر احكام قضايي
هســتند .پرونده بازيكنان  2قراردادي مثل محمد جمشيدي
به كميته استيناف رفته اســت .هر چند تعدادي از پروندهها در
حيطه اختيارات فدراسيون نيست و از طريق مراجع قضايي بايد
رسيدگي و جرايم آن اعالم شود اما در كنار تنبيه بايد به بازي تيم
ملي در پنجره اول هم فكر كرد كه تا شروع آن 40روز مانده است.
درصورت ريزش احتمالي نفرات تيــم ملي (حدود 8بازيكن به
نسبت المپيك) به ساختار تيم در ديدار با بحرين آسيب ميرسد.

به اردوهاي طوالنيمدت و مسابقات پشت
هم اشــاره كردي .حاال در ليگ هم با تيم فوالد آمل
قرارداد بستهاي و دوباره بايد روي تشك بروي .با اين
شرايط ،حضور در ليگ برايت سخت نيست؟

اگر اينطور باشد كه خيلي خوب است (با خنده) .مردم به من
لطف دارند .خوشحالم كه كمتر استرس تحمل كردند و اميدوارم
با كسب مدال طالي جهان لحظهاي دلشان را شاد كرده باشم.
كشتي ورزش سنگيني است و يك راه طوالني و سخت است كه
گاهي با يك بدشانسي تمام زحماتت به هدر ميرود .در تمرينات
و قبل از هر مسابقهاي با كمك كادر فني سعي ميكنم با بهترين
فرم در رويداد پيش رو حاضر شوم و حاال هم در مسابقات جهاني
قسمت بود كه مدال طال بگيرم .خوشحالم كه به هدفم رسيدم.

ليگ تنها منبع درآمد كشتيگيران است و امسال شهرم آمل
هم در ليگ برتر كشتي تيم دارد .من قبل از اعزام به مسابقات
جهاني قرارداد بستم و احتماال در دور برگشت كشتي خواهم
گرفت.
با قاســم رضايي پرافتخارترين كشتيگير

فرنگيكار ايران در بازيهاي المپيك همشهري هستي.
اين موضوع چه تأثيري روي كار شما داشته است؟

آقاقاسم جزو افتخارات كشتي ايران و جهان است و حضور
ايشان در آمل خيلي از جوانان را به ورزش ترغيب ميكند .او
 2مدال المپيك را در كارنامــه خود دارد كه افتخار بزرگي
محسوب ميشود .آقاقاسم هر زماني كه وقت كند در باشگاه
حاضر ميشود و با نونهاالن و نوجوانان كار ميكند كه اين
نشان از عشق او به ورزش است .حضور اين عزيزان در ورزش
باعث دلگرمي ماست .همينطور آقاي حسن حسينزادگان
كه زحمت بسياري براي كشتيگيران آمل ميكشد و كارش
جاي تقدير و خســته نباشــيد دارد .آقاي حسينزادگان
زحمتهاي زيادي براي من كشــيد و جا دارد همين جا از
ايشان هم تشكر كنم.
در بازگشت از مسابقات ،استقبال بينظيري
از شما شد كه نشــان ميدهد چقدر در آمل محبوب
هستي .نظر خودت در اين خصوص چيست؟

مردم و همشهريهاي عزيزم مثل هميشه به من لطف داشتند
و سنگتمام گذاشتند .خوشــحالم كه راضي بودند و لبخند
روي لبشــان آمد .اميدوارم با كسب مدالهاي خوشرنگ در
مسابقات بعدي باز هم خوشحالشان كنم .جز تشكر و قدرداني
در مورد ابراز محبت مردم چيزي نميتوانم بگويم.

سؤال

3+ 1سهميه ايران در المپيك زمستاني

با نگاهي به نامزدهاي رياســت فدراســيون بسكتبال ميتوان
طيفهاي مختلف فكري را كه كنار بسكتبال هستند ،تشخيص
داد .بعد از نامنويســي ،تعدادي افــراد در له يا عليــه اين و آن
مصاحبه كردند كه فصل مشــترك آنها «حال بد» بســكتبال
است اما نكتهاي كه مغفول مانده پاســخ به اين سؤال است كه
چه كساني حال بســكتبالمان را بد كردهاند؟ اگر اين نكته در
مصاحبههاي دوستان به درستي رديابي و تبيين نشود ،قضيه
همانآش و همان كاسه ميشود .به طباطبايي رئيس فدراسيون
انتقاد ميكنند «انتصابات اشــتباهي» داشت .در عين حال دو
ســهماه بعد از به خطر افتادن منافعشان ،با نامزدهاي جديد(!)
خيال بازگشت دارند.

جدولاعداد | 4049

سخت
متوسط

ساده

 -1عقيده -فاقد تجربه الزم-
شور
 -2نوعي حســاب بانكي -از
بهترين انواع شــناخته شد ه
پنير در جهان
 -3باد ماليم -خطاب مردانه-
نوآور
 -4وسيله رفت و روب -اندام
تنفس ماهي -گنجه لباس
 -5نــام تركي -ســرزنش-
زحمتكش
 -6مشهور -دانه خوراكي غني
از پروتئين -گردنبند اسارت
 -7سگ در گويش عرب -هنر
پنجم -شيره چغندرقند
 -8نرمي و نازكــي -كردار-
صمغ برخي درختان
 -9برمال كــردن -قهوه تلخ-
صندلي سواركاري
 -10حــرف همراهي عرب-
انگل -ميدان
 -11دايرهالمعارف فرانسوي-
گياه -نيمه ديوانه
 -12خونبها -سنگ چخماق-
استان جنوبي
 -13صاحب اختيــار -به رخ
كشيدن نيكويي -وطن
 -14كنايــه از آدم بالتكليف
و آواره اســت -موجب ترس
شديد

 -15ويتنام قديم -اميدواري-
شكســتگيهاي طبقــات
رسوبي زمين
عمودي:

 -1نوعي موســيقي غربي-
اصل مطلب -پايين شلوار
 -2مدارك -پادشــاه زنديه
كه آغا محمدخــان قاجار او
را كشت
 -3همسر سميه -گورشكاف-
هدايت شدن
 -4شــنونده -ســوره سي و
پنجم قرآن -باغ ديدني شيراز
 -5پشيماني -مرگ -آبفشان
 -6تكرار حرفــي -براي بيان
لزوم گفته ميشــود -فرمان
توقف -دوستي
 -7شــغل وزير -لولــه بلند
براي كشيدن اتومبيل از كار
افتاده -از جهات اربعه
 -8فيلمي در ژانر كمدي سياه
به كارگرداني برادران كوئن و
نقشآفريني تام هنكس
 -9داســتان بلنــد -حلقــه
بين پيچ و مهره-ســاز پرويز
مشكاتيان
 -10نــت اول -نوشــيدني
شــيرين -از اوراق بهادار -از
حروف مقطعه قرآن
 -11از نيروهــاي ســهگانه

ارتــش -واحــد اندازهگيــري بار
الكتريكي -راه و روش
 -12خالــص -پوشــاك -درجــه
مرغوبيت
 -13اقدامكننده به كاري -ارتعاش-
قصد
 -14مجموعه اشعار طنزي سروده
زندهياد عمران صالحي -در خواب
ميكشند
 -15واحد طول انگليسي -بزرگترين
شهر ايالت كاليفرنيا -كچل
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تيم ملي اســكي بدون ســمانه بيراميباهر به بازيهاي المپيك
2022پكن ميرود؟ آخرين خبر درباره تعداد ســهميههاي اسكي
ايران در اين بازيها اين اســت كه ايران فقط 3سهميه دارد؛ يكي
در اسكي آلپاين زنان ،يكي در اسكي آلپاين مردان و يكي در اسكي

صحرانوردي .ايران در بازيهاي 2014ســوچي با 5ســهميه و در
بازيهاي2018پيونگيانگ با4سهميه در المپيك شركت كرد .اين
بار هم تعداد كل سهميههاي ايران كاهش پيدا كرده و هم اينكه بعد
از  2دوره متوالي شايد در اسكي صحرانوردي زنان سهميهاي نداشته

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

ساده

2 4 7
6
1
3

تيم ملي اسكي براي حضور در بازيهاي المپيك 2سهميه آلپاين و يك سهميه
صحرانوردي را قطعي كرده و اميدوار است سهميه چهارم را هم بگيرد

باشيم.بيرامي كه در بازيهاي 2018نماينده اسكي صحرانوردي
ايران بود ،بيشترين شانس را براي گرفتن سهميه پكن داشت .ديروز
حتي افراد حاضر در فدراســيون با اطمينان خبر دادند كه بيرامي
شانس حضور در المپيك را از دست داده اما گفته ميشود او هنوز
از گرفتن اين سهميه نااميد نشده است .در دورههاي قبل فدراسيون
بينالمللي اسكي با توجه به جمع امتيازات چند مسابقه ،سهميهها
را بين اسكيبازان تقســيم ميكرد .اما در اين دوره بهدليل شيوع
ويروس كرونا و كم شدن تعداد مسابقات ،امتياز مسابقات قهرماني
جهان 2021آلمان را مالك اصلي انتخابي المپيك قرار داد ه است.
اســكيبازاني كه در آلمان امتيازشان زير 330بود سهميه گرفتند
اما امتياز بيرامي 380بود .با اين فاصله امتيازي ،بيرامي نميتواند به

المپيك برود اما او در ليست انتظار است و هم فدراسيون و هم خود او
اميدوارند با انصراف كشورهاي ديگر ،بيرامي المپيكي شود.
بازيهاي المپيك زمســتاني از 15بهمن در پكن برگزار ميشود.
اسامي3نفريكهدراينبازيهاحاضرميشوندهنوزمشخصنيست.
در اسكي صحرانوردي سيدستار صيد كه تجربه حضور در 2المپيك
قبلي را دارد ،نفر اول است و اگر مشكلي براي او پيش نيايد ،حضورش
در پكن قطعي است .در اسكي آلپاين مردان رقابت نزديكي بين محمد
كيادربندسري ،حسين ساوهشمشكي ،نيما بها و مرتضي جعفري
وجود دارد .در آلپاين زنان هم عاطفه احمدي بيش از بقيه شانس
دارد اما فروغ عباسي ،زيبا و مرجان كلهر هم رقباي نزديك او هستند.
فدراسيون هنوز نحوه انتخاب نفرات نهايي را اعالم نكرده است.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

همه بايد محافظ انقالب و ارزشهاي آن باشيم

درست است كه متولي حل مشكالت رايج در كشور ازجمله اقتصاد و
معيشت ،دولت است ،اما دليل نميشود كه ساير دستگاههاي مسئول
و حتي خود مردم فهيم از عهدهدارشدن هر نوع مسئوليتي شانه خالي
كنند .نظام متعلق به همگان است و همچون كشتي سوارشده بر آن،
بايد محافظ آن باشيم.
عبداللهي از تهران

به پرسنل نيروي انتظامي رسيدگي بيشتری شود

پرسنل نيروي انتظامي در راســتاي امنيت داخلي متحمل زحمات
بسياري ميشوند .جا دارد مســئوالن با رسيدگي بيشتر به اين قشر
و ايجاد آرامش خاطر ،آنها را در مســير تامين امنيت و رسيدگي به
مشكالت جامعه همراهي كنند.
قيداري از سنندج

پروژه حكيم همچنان نيمهكاره است

پروژه مســكوني حكيم سالهاســت نيمهكاره مانده و ما همچنان
منتظريم خبري از آن برسد ولي خبري نيســت .از مسئوالن تقاضا
داريم درخصوص زمان تكميل اين پروژه كه در حال كهنهشدن است،
اطالعرساني كنند.
بديعي از تهران

ويرايش اطالعات بانكي در سجام نبايد هزينهای داشته باشد

چندي قبل چند بانك نظامي در هم ادغام شــدند و حساب و شماره
شباي دارندگان حســابهاي اين بانكها عوض شد .هماكنون براي
دريافت سود سهام عدالت و ...اطالعات بانكي اين افراد در سامانه سجام
بايد ويرايش شود كه براي ويرايش اين اطالعات دارندگان حساب بايد
5هزار تومان بپردازند ،درحاليكه ميدانيم ثبتنام سجام رايگان است.
حاال چگونه است كه براي ويرايش اطالعات سجام بايد پول پرداخت؟
كجاي دنيا براي ويرايش اطالعات از مردم پول ميگيرند؟! اگر سامانه
ســجام دولتي نيســت چرا مردم را مجبور به عضويت در سامانهاي
كردهاند كه مالكيتش در اختيار بخش خصوصي است؟ از اينها گذشته
مگر سود سهام عدالت چقدر است كه مردم بابت ويرايش يك شماره
حساب بانكي  ۵هزار تومان بپردازند؟!
بسيط از يزد

سود سهام بورسي از طريق سجام پرداخت شود

درحاليكه قرار بود سود سهام مختلف بورس از طريق سامانه سجام
و بدون مراجعه حضــوري مردم به بانكها پرداخت شــود اين روند
هنوز اعمال نشده و بهعنوان نمونه قرار است سود يكي از بزرگترين
سهامهاي بورسي از طريق بانك رفاه پرداخت شود .تصور كنيد از زمان
اعالم آغاز پرداخت سود اين سهام چه تعداد سهامدار به بانك رفاه كه
هميشه يكي از شلوغترين بانكهاست هجوم خواهند برد.
رئيسي از تهران

سيگاركشيدن در معابر عمومي ممنوع شود

چرا با وجود اجراي قانون ممنوعيت سيگاركشيدن در معابر عمومي
در گوشه و كنار جهان ،ايران چنين قانوني را اجرا نميكند و عدهاي
بيمباالت آزادانه و بدون هيچ ممنوعيتــي در كوچه و خيابان با دود
سيگارشان مردم را آزار ميدهند ،آنهم در اين روزهاي آلودگي هوا و
كرونايي؟ چه زماني قرار است چنين قانوني اجرا شود؟
حبيب از مشهد

دفتر پستي منطقه 11بارانداز شده است

شركت پست چند ســالي است دفاتر پســتي را به بخش خصوصي
واگذار كرده و برخي پيمانكاران با سودجويي دفاتر پستي را تبديل به
باراندازهايي شبيه مناطق خيابانهای شوش و خيام كردهاند و باعث
ايجاد مزاحمت براي همسايگان ميشوند .نمونه اين دفاتر ،دفتر پستي
فروزش در منطقه ۱۱اســت كه تقاضا داريم با توجه مسئوالن از اين
وضعیت خارج شود.
تهراني از تهران

اختالسهاي آشكارشده ،ناشي از نبود نظارت است

اختالسهايي كه عيان شده و تخلفات بسيار سنگين برخي مسئوالن
بانكي در گذشته و دستياران آنها ،حكايت از ضعف نظارت و بازرسي
از مجموعههاي مختلف دارد كه باعث تعدي به بيتالمال و اختالل
در نظام اقتصادي با آثار سوءدنبالهدار شده است .از مسئوالن كنوني
كشور انتظار ميرود ســكاندار ظلمستيزي و ريشهكنكننده هر نوع
فساد باشند.
نوحعلي عسكرآبادي

افزايش پلكاني حقوقهاي سال آينده عادالنه است

افزايش حقوق سال آينده براساس حساب و كتاب و ارزيابيها ،اقدامي
متفاوت با سالهاي گذشته است .اميدواريم اين طرح بهگونهاي اجرا
شود كه فشار معيشتي از دوش خانوادههاي كمدرآمد كه حقوقشان
هرگز همسان با تورم بهروز نشده ،برداشته شود.
منصوري از استهبان

پاسخ مسئوالن
مشكلي در خط اتوبوسراني جنتآباد به ارم سبز مشاهده نشد

شركت واحد اتوبوســراني تهران و حومه پيرو انتشار پيام مردمي با
عنوان« :مشــكالت جنتآباد  -متروي ارم ســبز» در ستون با مردم
روز ششــم مهرماه پاســخ داده است« :بهرغم فرســودگي و كمبود
اتوبوس در ناوگان اتوبوســراني پايتخت اين شــركت از هيچ تالشي
براي خدمترساني مطلوب به شهروندان محترم فروگذار نميكند.
طي بررســي بهعملآمده از سيســتم مديريت هوشــمند ناوگان،
خدماترســاني در خط مورد نظر شــهروند گرامي براساس برنامه
زمانبندي و ميزان تقاضاي سفر برنامهريزي شده و با كمترين انحراف
به مسافران محترم سرويسرســاني ميكند و هيچ تغييري در سر
فاصله حركت اتوبوسها ايجاد نشده است .ضمنا به عوامل خط مذكور
درخصوص نظارت بيشتر جهت خدماترساني مطلوبتر توجه الزم
داده شد .گفتني است سال گذشته 250دستگاه اتوبوس و مينيبوس
توليد داخل به چرخه خدماترســاني افزوده شــده و در سالجاري
نيز در تالشــيم بهمنظور تقويت ناوگان ،تعداد 500دستگاه اتوبوس
ديگر به شهر تهران اضافه كنيم كه در اين صورت بهتدريج وضعيت
خدماترساني در خطوط مختلف بهبود خواهد يافت.

مدرس دانشگاه

حوادث
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كوتاه از حادثه

بدهيمي
ليونی،جنايتآفريد

قاتلپدردانشجويششد
تحقيقات تيم جنايي در پرونده قتل
داخلی مسلحانه مردي كه جسدش پشت
فرمان ماشين اش پيدا شده بود،
نشان می داد كه عامل شليكهاي مرگبار ،يك
مدرس دانشــگاه بوده كه بهخاطر اختالف مالي
دست به اين جنايت زده است.
بهگزارش همشهري ،مدتي قبل جسد مردي در
پشت فرمان ماشين اش در شمال تهران پيدا و
از همان زمان تحقيقات براي كشــف راز قتل او
آغاز شد.
مقتول ،مردي ميانسال بود كه بر اثر اصابت گلوله
به سرش جان باخته بود و جسد وي را خانوادهاش
پيدا كرده بودند.
آنها طی تحقيقاتی گفتند :مقتــول آخرين بار
با مردي كه اســتاد دانشــگاه بود قرار مالقات
داشــت .او مبلغ زيادي از اين مرد طلبكار بود،
اما استاد دانشگاه براي پرداخت بدهياش امروز
و فردا ميكرد تا اينكه امــروز (روز حادثه) آنها
قرار مالقات داشــتند و قرار بود استاد دانشگاه
بدهياش را پس بدهد.
خانواده مقتول ادامه دادند :مرد بدهكار ،چندین
بار محل قرار را تغيير داد و همين موضوع باعث
شد كه پدرمان به او مشــكوك شود و به همین
دلیل ،لوكيشن آخرين محل قرارشان را برايمان
فرستاد .بعد از آن ديگر خبري از او نشد و هرچه
به وي زنگ زديم جوابگوی تماسمان نبود  .براي
راهي لوكيشني شديم كه او فرستاده بود
همين ِ
و ناباورانه جســدش را ديديم كه پشــت فرمان
ماشيناش افتاده بود.
تيم جنايي ،مظنون جنايت (استاد دانشگاه) را
شناسايي كرده بود و در ادامه معلوم شد كه دختر
مقتول يكي از شــاگردان وي بوده است .دختر
جوان به مأموران گفت :اســتادم از طريق من با
پدرم آشنا شد و به بهانه سرمايهگذاري و تجارت

بينالمللي مبلغــي از او گرفت و گفت كه ظرف
مدت كوتاهي اين مبلغ را چند برابر ميكند .اما
همه وعده هايش دروغ بود و حتي حاضر نميشد
پول پدرم را برگرداند و اختالف آنها بر سر همين
مسئله بود.
نامه عجيب

ســاعتي بعد مأموران محل زندگي تنها مظنون
جنايت را محاصره كرده و با دستور قضايي وارد
آنجا شدند .متهم در عملياتی غافلگيرانه دستگير
شد و در بازرسي جيبهايش ،نامهاي كشف شد
كه تكهتكه شده بود.
كارآگاهان تكهها را مانند پازل كنار هم چيدند
كه مشخص شد نامهاي خطاب به خانواده مقتول
اســت .در آن نامه به دروغ نوشــته شده بود كه
مقتول بهدليل مســائل ناموســي كشته شده و
خانواده مقتول تهديد شده بودند كه اگر شكايت
كنند ،فيلمهــاي خصوصي مقتــول در فضاي
مجازي منتشر خواهد شد.
در ادامه چند پاكت نامه و چند نامه كه از دستگاه
پرينتر ،پرينت گرفته شــده بود پيدا شد .متن
نامههاي تايپ شــده هماني بود كه مأموران از
داخل جيب متهم كشف كرده بودند.
اين نشان ميداد كه او قصد داشته پس از ارتكاب
جنايت ،با ارسال اين نامههاي دروغين به خانواده
و بستگان مقتول ،آنها و پليس را گمراه و مسير
پرونده را تغيير داده و خود را بيگناه جلوه بدهد.
كلكسيونی از اسلحه و مهمات

با وجود اين شــواهد ،متهم اصرار بر بيگناهي
داشت .در اين شرايط قاضي حبيباهلل صادقي،
بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت او را صادر
كرد .اين درحالي بود كه در بازرسي خانه متهم،
اسلحهاي كه با آن جنايت رخ داده بود پيدا نشد.

آخرين خواسته آرمان
از پدر و مادر غزاله:
به جوانيام رحم كنيد

در ادامه اما معلوم شد كه او خانه ديگري هم دارد.
مأموران شبانه قدم در آپارتمان دوم او گذاشتند
و در آنجا با كلكسيوني از اسلحه و مهمات مواجه
شدند.
همچنين 2كيلو سم سيانور نيز در خانه او كشف
شــد كه كمي از آنها داخل قوطي ريخته شده و
آماده استفاده بود.
كشف كلكسيون سالح و مهمات در خانه این مرد،
عجيب و مرموز و در اين شرايط بود که بازپرس
جنايي دستور تحقيقات بيشتر درباره اين متهم
را صادر كرد.
اقرار به جنايت

متهم چند روز در بازداشت بهسر ميبرد تا اينكه
اســرار جنايت را فاش كرد .او گفت :مقتول پدر
يكي از شــاگردانم بود كه براي سرمايهگذاري
مبلغي را در اختيارم گذاشت .قرار شد با آن كار
كنم اما مدت كوتاهي كه گذشت پولش را طلب
كرد .من پولي نداشــتم تا بدهياش را بپردازم.
روز حادثه هم با او قرار گذاشتم تا در اينباره با او
صحبت كنم ،اما مقتول تهديد كرد كه بايد هرچه
زودتر پولش را آماده كنم .من هم چون با اسلحه
به محل قرار رفته بودم تا او را تهديد كنم ،از كوره
در رفتم و به سمتش شــليك كردم .وي درباره
آپارتمان دومش كه در آن تعداد زيادي اسلحه و
مهمات وجود داشت نيز گفت :كلكسيون سالح
متعلق به من نيســت .يك گروه تروريستي مرا
مجبور كردند تا اسلحه و مهماتشان را در خانهام
نگه دارم كه با يكي از آنها دست به جنايت زدم و
بعد اسلحه را سر جايش گذاشتم چون آنها آمار

تمام سالحهایشان را داشتند .وي ادامه داد :بعد
از قتل هم نامهاي نوشتم تا آن را بهدست خانواده
و بستگان مقتول برسانم و قتل را ناموسي جلوه
بدهم ،به ايــن اميد كه آنهــا تهديدها را جدي
بگيرند و شــكايت نكنند ،اما خيلي زود دستم
رو شد.
انكار عجيب

هرچند متهم به جنايت اقرار كرده بود ،اما ماجراي
كلكسيون سالح هنوز حل نشده بود .تحقيقات
درباره ادعاي عجيب متهم چند هفته ادامه داشت،
اما در نهايت معلوم شد كه گفتههاي او حقيقت
ندارد و اين كلكسيون متعلق بهخودش است .او
ديروز بار ديگر براي تحقيق به دادسراي جنايي
تهران انتقال يافت اما اين بار و در اظهاراتي عجيب
جنايت را انكار كرد.
وي گفت :اعتراف من دروغ بود .قتل را فرد ديگري
انجام داده و من شــاهد جنايت بودم .وي ادامه
داد :روز حادثه فرد ناشناس مرا مجبور كرد تا سر
قراري كه با مقتول داشت حاضر شوم .او ميگفت
با مقتول اختالف دارد و مقابل چشم من به سمت
او شــليك كرد و جانش را گرفت .كلكســيون
اسلحه هم متعلق به گروهي است كه من آنها را
نميشناسم و فقط مجبور بودم امانتيهايشان را
در خانهام نگهداري كنم .متهم به قتل با دستور
قاضي حبيباهلل صادقي ،بازپرس جنايي تهران
بازداشت شده و شواهد حكايت از اين دارد كه او
به دلیل بدهي دست به جنايت زده است و حاال با
داستان سرايي ،سعي در گمراه كردن تيم جنايي
و مسير تحقيقات دارد.

دستگيرشدن786سارق درطرحكاشف

ماموران پليــس آگاهي پايتخت در جريــان تازهترين
انتظامی مرحله از اجراي طرح كاشــف موفق شــدند با انهدام
107باند سرقت از منزل786 ،سارق را دستگير و بخش
زيادي از اموال مسروقه را كشف كنند.
به گزارش همشهري ،سردار حسين رحيمي ،فرمانده انتظامي تهران
بزرگ در حاشــيه اجراي چهارمين مرحله از طرح كاشف كه با هدف
مقابله با سارقان منزل و مالخران برگزار شد ،به تشريح دستاوردهاي
اين طرح پرداخت و گفت :همزمان با هفته نيروي انتظامي كه ردههاي
مختلف خدمات خود به مــردم را افزايــش داده و در ارتباط با مردم
بودند ،بخشهاي عملياتي نيز در پليس پيشــگيري و پليس آگاهي
طرح مشتركي را براي برخورد با ســارقان منزل و مالخران به مرحله
اجرا درآوردند.
وي ادامه داد :ســرقت منزل يكي از دغدغههاي جدي شــهروندان
محسوب ميشود و در اجراي طرح كاشف ،طي  ۴۸ساعت۳۲۰ ،عمليات
هماهنگ عليه ســارقان به اجــرا درآمد كه حــدود ۳۰درصد از اين

عملياتها نيز در خارج از تهران و ساير شهرســتانها بود كه در اين
عمليات ۷۸۶سارق منزل دستگير شــدند و در مجموع از اين افراد تا
به اين لحظه ۷۲۰فقره سرقت از منازل در پوششها و اشكال مختلف
كشف شده كه با تكميل تحقيقات و انجام اعترافات اين روند افزايش
نيز ادامه خواهد داشت.
رئيس پليس پايتخت در ادامه گفت :تاكنون بيش از يكهزار فقره از
اموال مسروقه مردم كشف شده كه در ميان آنها بيش از 3كيلوگرم طال،
۱۰۰ساعت گرانقيمت۲۰ ،دستگاه لپتاپ۱۰۰ ،دستگاه تلفن همراه،
۵۰تخته قالي نفيس۴۰ ،تابلو گرانقيمت و ...كشف شده است.
سردار رحيمي درباره اينكه سارقان بيشتر چه منازلي را براي سرقت
انتخاب ميكنند ،گفت :آنها بيشتر خانههايي را كه گمان ميكنند در
آنجا ارز و طال نگهداري ميشود ،انتخاب ميكنند و براي سرقت وارد
آنجا ميشوند.
او در ادامه گفت :در اين طرح ۱۰۷باند سرقت از منزل منهدم شد كه
۶۳درصد از دستگيرشدگان در اين طرح ازجمله افراد سابقهدار هستند.

دختر جوان سردسته باند سارقان خشن

يكي از دستگيرشدگان طرح كاشف سارقي
اســت كه با ورود به خانهاي وياليي در
شمال تهران با كلنگ صاحب خانه را
به قتل تهديد كرد و امــوال زيادي را
براي ســرقت جمعآوري كرده بود اما
پيش از فرار با حضــور بهموقع مأموران
پليس دستگير شد .او در گفتوگويي جزئيات
بيشتري از اين سرقت عجيب را توضيح داد.

چطور شد كه دستگير شدي؟
با شاكي از طريق اينستاگرام آشنا شديم .او من و دوســتم را به خانهاش در جردن دعوت كرده بود .ما
هم رفتيم.
چطور شد كه نقشه سرقت كشيديد؟
2مرد كه دوستانمان بودند در نزديكي خانه منتظر بودند و وقتي به آنها پيام داديم وارد خانه شدند .آنها
چاقو داشتند و با تهديد دست و پاي شاكي را بستند و اموالش را سرقت كرديم.
چه وسايلي از آنجا سرقت كرديد؟
چيز زيادي نبود .حدود 5ميليون تومان.
اما شاكي مدعي است كه اموال سرقتي حدود 4ميليارد تومان ارزش دارد.
او ميخواهد ما را گرفتار كند .دروغ ميگويد .در اين حد نبود.
چطور شد كه باند سرقت تشكيل دادي و چند فقره سرقت كرديد؟
باند نداشتيم .من و دوستم به خانه شاكي رفتيم و چون ميترسيديم باليي سرمان بيايد به  2نفر ديگر
گفتيم كه بيرون خانه منتظرمان باشند.
چرا به اين راه كشيده شدي؟
وقتي بچه بودم پدر و مادرم از يكديگر جدا شدند و من هم دچار مشكل شدم.

چند ســال داري و براي چندمين مرتبه است كه
دستگیر شدهاي؟
34ساله هستم .اين براي پانزدهمين مرتبه است كه دستگير شدهام.
قبال چند مرتبه به اتهام جيببري ،سرقت پالك خودرو و سرقت از
منزل دستگير شده بودم.
آخرين مرتبه چه زماني از زندان آزاد شدی؟
حدود 4ماه قبل بود كه آزاد شــدم .مدتي بيكار بودم تا اينكه دوباره
دست به سرقت زدم.
چطور شد كه جيببري را رها كردي و سارق منزل
شدي؟
از جيببري چيز زيادي گيرم نميآمد .گفتم سرقت منزل را امتحان
كنم شايد اوضاعم بهتر شود؛ اما فايدهاي نداشت و باز هم دستگير شدم.
درباره آخرين سرقتي كه مرتكب شدي ،توضيح بده.
در يكــي از كوچ ه پسكوچههاي تجريش چشــمام بــه يك خانه
وياليي افتاد .فكر كردم آنجا خالي است .گفتم بروم از داخلش آهن و

مرگ شوهر 2روز بعد از قتل همسر
چند ســاعت پس از مرگ مرد جوان بر اثر مصرف بيش از حد موادمخدر،
جسد همسرش كه در خانهشان به قتل رسيده بود پيدا شد.
به گزارش همشهري ،شامگاه يكشنبه گذشته گزارش مرگ اسرارآميز مردي
به قاضي محمدتقي شعباني ،بازپرس جنايي تهران اعالم شد .متوفي مردي
حدودا 47ساله بود كه بهنظر ميرسيد بر اثر مصرف زياد مواد در خانه يكي از
دوستانش بدحال و به بيمارستان منتقل شده اما در نهايت جانش را از دست
داده است .با وجود اين بازپرس جنايي دستور انتقال جسد به پزشكيقانوني
را صادر كرد تا علت اصلي مرگ وي مشخص شود.

همچنين ۲۱مورد هنگام ارتكاب سرقت دستگير شدند كه اغلب اين
افراد زمان دستگيري با پليس درگير شده بودند.
رئيس پليس پايتخت همچنين از دستگيري ۳۰مالخر اموال مسروقه
خبر داد و گفت :متأســفانه در ميان مالخران برخي از افراد فعال در
صنوف مختلف ازجمله طالفروش و فرشفروش حضور دارند كه حاضر
شدهاند اموال مسروقه را بخرند .رحيمي با هشدار به سارقان و مجرمان
گفت :برخي از سارقان تصور ميكنند كه ميتوانند با فرار به شهر ديگر
از دست پليس پنهان شوند ،درحاليكه به صراحت اعالم ميكنم كه هر
سارقي حتي در نقطه صفر مرزي نيز شناسايي و دستگير خواهد شد.

سرقت از خانه وياليي با كلنگ

«در اينستاگرام با مردان طرح دوستي ميريختيم و به
خانهشان ميرفتيم و در ادامه همدستانمان كه 2مرد
بودند وارد ميشــدند و اموال صاحبخانه را سرقت
ميكرديم ».اين اعترافات دختري 23ساله است كه
سردسته باند سارقان خشن پايتخت بود .اعضاي اين
باند در آخرين سرقتشان از خانه مردي در جردن مبلغ
زيادي دالر و يورو به ارزش حدود 4ميليارد تومان سرقت
كردند .گفتوگو با سركرده اين باند را در ادامه بخوانيد.

يك ساعت از اين ماجرا گذشته بود كه معلوم شد همسر متوفي نيز به قتل
رسيده است .ماجرا از اين قرار بود كه پس از مرگ متوفي در بيمارستان و
انتقال جسدش به پزشــكيقانوني ،يكي از بستگان او مقابل خانه وي رفت
تا مدارك شناسايي او را برداشته و به پزشــكيقانوني ببرد .اما هرچه زنگ
زد ،كسي جوابش را نداد و اين در حالي بود كه تصور ميشد همسر وي در
خانه باشد.
در ادامه معلوم شد كه بوي تعفن شديدي از داخل آپارتمان متوفي به مشام
ميرسد .همين مسئله باعث شد كه ماجرا به پليس و آتشنشاني گزارش
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ضايعات سرقت كنم .از ديوار باال رفتم و
ميخواستم از درختي كه داخل حياط
بود ،پايين بروم كه از درخت افتادم.
ناگهــان صاحبخانه كــه مردي
حدودا 50ســاله بود ســر رسيد.
همان موقع در آنجا چشمام به يك
كلنگ افتاد و آن را برداشتم و سراغ
صاحبخانه رفتم .تهديد كردم كه اگر
سر و صدا كند ،او را ميكشم .گفتم آمدهام
وسايل خانهات را سرقت كنم و ساكت باش.
چند نفر در خانه بودند؟
فقط يك زن و شــوهر بودند كه ساكت شــدند اما ظاهرا همسايهها
فهميده بودند و با پليس تماس گرفتنــد و چند دقيقه بعد مأموران
آمدند و دستگيرم كردند.
اعتياد داري؟
بله ،هروئين مصرف ميكنم و به همين دليل دســت به سرقت زدم.
من سارق حرفهاي نيستم و اين بار شانســي اين همه اموال باارزش
گيرم آمد.
وقتي مأموران پليس خانه را محاصره كردند ،چه
كار كردي؟
ترسيده بودم .از ترس گريهام گرفته بود و نميدانستم چه كار كنم.
هيچ مقاومتي نكردم و دستگير شدم.
با 15فقره سابقهاي كه در پروندهات ثبت شده ،اگر
آزاد شوي باز هم دست به سرقت ميزني؟
دوست دارم به خانه شاكي بروم و برايش كارگري كنم .خودش گفته
كه من را قبول ميكند.

شــود و آنها با حضور در محل ،قفل آپارتمان را شكســتند و قدم در خانه
گذاشتند.
ماموران به محض ورود به خانه با پيكر بيجان همسر 45ساله متوفي روبهرو
شدند كه بر اثر خفگي به قتل رسيده بود .در ادامه و با حضور تيم جنايي در
محل معلوم شد كه 48ساعت از مرگ اين زن ميگذرد .از طرفي همسايهها
ميگفتند كه متوفي و همســرش مدام با يكديگر درگيري داشتند و آنها
هرشب صداي مشاجره و درگيريشان را ميشنيدند.
در اين شرايط فرضيه جنايت از سوي متوفي پررنگ شد و مأموران احتمال
ميدهند كه مرد معتاد در جريان درگيري ،همسرش را به قتل رسانده و پس
از آن خانه را ترك كرده و به خانه دوستش رفته و در آنجا بهدليل مصرف بيش
از حد موادمخدر ،جانش را از دست داده است .با اين حال تحقيقات در اين
پرونده همچنان ادامه دارد.

كمتر از 24ســاعت ديگر آرمان ،پسر جواني
كه به اتهام قتل دختر مــورد عالقهاش غزاله
به قصــاص محكوم شــده اســت ،در زندان
رجاييشــهر براي اجراي حكم پاي چوبه دار
خواهد رفت .او اما در آخرين ســاعات پيش
از انتقال به قرنطينه زندان از پدر و مادر غزاله
درخواست عفو و بخشش كرد.
به گزارش همشهري ،آرمان كه از 8سال قبل
به اتهام قتل غزاله در زندان به سر ميبرد ،روزها
و شبهاي سختي را سپري ميكند .كابوس
چوبه دار يك لحظه او را رها نميكند و در سوي
ديگر پدر و مادرش در بيرون از زندان بهدنبال
راهي براي نجات فرزندشان از مجازات هستند.
آنها كه در اين روزها تالشهاي زيادي را براي
جلب رضايت پدر و مادر غزاله انجام دادهاند ،تا
آخرين لحظه اميدوارند كه اولياي دم از حق
طبيعيشان گذشت كرده و آرمان را ببخشند.
آرمان ديروز براي اجراي حكم قصاص از بند
زندان به بخش قرنطينه منتقل شد .او اما پيش
از رفتن به قرنطينــه در گفتوگو با پدرش از
خانواده غزاله درخواست عفو و بخشش كرد.
پدر آرمــان در اينباره به همشــهري گفت:
استرس ناشــي از اجراي حكم قصاص باعث
شده كه حملههاي عصبي زيادي به آرمان وارد
شود .او اين روزها با يك مرده متحرك تفاوتي
ندارد و هر وقت كه تماس ميگيرد به سختي
ميتواند چند جمله صحبت كند.
پدر آرمان درباره آخرين گفتوگو با پسرش،
گفت :آرمان بازهــم از كاري كه كــرده ابراز
پشــيماني كرد و گفت حق پدر و مادر غزاله
اســت كه درباره او هر تصميمي بگيرند اما از
آنهــا ميخواهد كه بهخاطــر جوانياش به او
رحم كنند و او را ببخشند .وي ادامه داد :پسرم
هنگام وقوع حادثه كمتر از 18ســال داشت.
جوان و خام بود .او عالقه زيادي به غزاله داشت
و نميدانم چطور شد كه اين حادثه رقم خورد.
با اين اتفاق زندگي هر دو خانواده تباه شــد.
خانواده غزاله دختر دلبندشان را از دست دادند
و آرمان هم از 18سالگي به زندان افتاد و در اين
8سال مدام با كابوس چوبه دار و قصاص زندگي
كرد .هرچند پسرم دست به اشتباه بزرگي زده
كه قابل جبران نيست اما در اين سالها زجر
زيادي كشــيده و تنبيه سختي شده است .به
همين دليل از خانواده محترم شكور خواهش
ميكنم پسرم را ببخشند .آنها با اين كار تا آخر
عمر ما را مديون خودشــان ميكنند .كمتر
از 24ساعت ديگر قرار است پسرم پاي چوبه
دار برود و نميدانيد من و همسرم چه شرايط
سختي داريم .چشــم اميدمان به لطف خدا و
بخشش از طرف پدر و مادر غزاله است.

جنگلخوارها به دام
پليس افتادند
اعضاي باندي مخوف كه با جعل پروانه اقدام به
قطع درختان در جنگلهاي شمال كشور كرده
و چوب حاصل از آن را به فروش ميرساندند
دستگير شــدند .با توقيف 51خودروي حمل
چوب از اين باند ،آنها به قاچاق 8هزار تن چوب
جنگلي با پروانههای جعلي اعتراف كردند.
به گزارش همشــهري ،از مدتي قبل مأموران
پليس امنيــت اقتصادي اســتان مازندران با
دريافت گزارشهاي مردمي در جريان فعاليت
باندي قرار گرفتند كه اقدام به قطع درختان
جنگلي و قاچاق چوب در ســطحي گسترده
ميكردند .با شروع بررسيهاي تخصصي معلوم
شد كه اين گزارشها صحت دارد و اعضاي اين
باند مخــوف در جنگلهاي شهرســتانهاي
ساري و آمل فعاليت ميكنند.
ســردار مرتضي ميرزايي ،فرمانــده انتظامي
استان مازندران گفت :تحقيقات نشان ميداد
كه اعضاي اين باند با شناسايي درختان جنگلي
و چكشگذاري آنهــا ،پروانههاي جعلي براي
قطع اين درختان را صادر و با اين شگرد اقدام
به قطع و برداشت غيرمجاز 117اصله درخت
از مناطق جنگلي كرده بودند.
وي با بیــان اينكــه اعضاي اين بانــد پس از
برداشــت چوب اقدام به فروش آن به مراكز و
كارگاههاي توليد محصوالت چوبي در استان
مازندران و برخي دیگر از اســتانهاي كشور
ميكردند ،اضافه كرد :بــا تكميل اطالعات و
دريافت دســتور قضايي ،مأموران راهي محل
دپوي چوبهــاي جنگلي از ســوي اين باند
شــدند و 6هــزار و 500تن چوب بــه همراه
452فقره مجوز بهرهبرداري جعلي از متهمان
كشف كردند .سردار ميرزايي ادامه داد :در اين
عمليات 51دســتگاه خودروي حمل چوب
قاچاق توقيف شــد و در جريان رسيدگي به
اين پرونده 9سرشــاخه اصلي اين باند قاچاق
شناسايي و دستگير شدند .آنها در تحقيقات و
بازجوييهاي فني پليس به برداشت و قاچاق
8هزار تن چوب جنگلي به ارزش 160ميليارد
ريال اعتراف كردند.
بهگفته وي ،متهمان پس از تشــكيل پرونده
مقدماتي بــه مرجع قضايي معرفــي و با قرار
قانوني مناسب راهي زندان شدند.
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جشنواره

قپور درباره سينما و انديشهورزي درباره آن
نگاهي ب ه نظريات يوسف اسحا 

بازگشت به قصه و تصوير

يوسف اسحاقپور ،نويسنده و متفكر ايراني -فرانسوي
یادبود كه روز يكشــنبه در منزلش در پاريس درگذشت،
شخصيتي رسانهاي نبود .برخالف برخي نويسندگان
كه بهكرات با رسانههاي مختلف درباره آثار و آرايشان گفتوگو
ميكنند ،گويا او اصال خوش نداشت كه مدام شخصا به توضيح و
تفســير كارهايش بپردازد و ترجيح ميداده كه افكار و نگاهش از
خالل كتابهايي كه نوشته ،درك شود .اسحاقپور در 18سالگي
براي تحصيل عازم فرانسه شد و باقي عمرش را در آنجا به تحقيق و
تعمق در ماهيت تصوير (چه سينما و چه نقاشي) پرداخت و كتابها
و جستارهاي مهمي درباره ســينما يا فيلمسازان بزرگ همچون
لوكينو ويسكونتي ،ياسوجيرو ازو ،ســاتياجيت راي ،ارسن ولز و
كيارستمي يا نقاشان غربي و مينیاتور ايراني نوشت .او تمام عمر به
زبان فرانسه نوشــت و آنچه از آثارش در ايران منتشر شده ،به جز
«باستانشناسي سينما و خاطره يك قرن» كه مازيار اسالمي آن را
از انگليسي به فارسي برگرداند ،جملگي از زبان فرانسه به فارسي
تو
ترجمه شدهاند .در ســالهاي اخير3 ،كتاب «كيارستمي :پش 
روي واقعيت»« ،ساتياجيت راي؛ شــرق و غرب» و «ازو؛ فرمهاي
ناپايداري» وي با ترجمه محمدرضا شيخي به فارسي منتشر شد.
ستاري براي تفكر» با
پيشتر هم «سينما :گزارشي براي درك؛ ج 
ترجمه باقر پرهام ترجمه شده بود« .بر مزار هدايت» اسحاقپور را
هم پرهام ترجمه كرده كه گويا خود اسحاقپور از كيفيت ترجمه
رضايت داشت« .سرگذشت فكري شاهرخ مسكوب»« ،مينياتور
ايراني ،رنگهاي نور ،آينــه و باغ» و «ماركس هنــگام فروريزي
كمونيسم» ديگر كتابهايي هستند كه از اسحاقپور به فارسي در
دسترس است .ارزندهترين كتاب اســحاقپور را كتاب سهجلدي
«ارسن ولز» ميدانند كه به فرانسه نوشته شده و با توجه به حجم
زيادش شايد هيچ مترجمي در ايران برگردان آن را تقبل نكند .آنچه
در پي ميآيد ،از معدود مصاحبههايي است كه اسحاقپور انجام داده
و به فارســي نيز ترجمه شــده اســت .اين مصاحبه در شــماره
تپ ِ ِرس» به مناسبت انتشار كتاب اسحاقپور
ژانويه 1987مجله «آر 
با عنوان «سينماي معاصر از اين ســوي آينه» منتشر شده است.
ترجمه اين مصاحبه اولبار در شماره  35و  36بهمن و اسفند 1371
«كلك» منتشــر شــده كه در اينجا بخشهايي از گفتههاي
اسحاقپور را ميخوانيد.
نظريهپردازي درباره سينما بدون سخنگفتن
از آثار مشخص غيرممكن است .كار نقد به هدف
خود دست نخواهد يافت مگر زماني كه نهتنها به
ســخن گفتن درباره يك فيلم اكتفــا نكند ،بلكه
دريابد كه همين يك فيلم بهتنهايي از چه
زوايایي با ديگر فيلمها همداستان
ميشود و چگونه در كل سينما
دخيل خواهد بود؛ حتي نقد
بايد به فراتــر از اين هم
بينديشــد .كار بازن را
چگونــه بايد تعريف
كرد؟ آيا آنچه انجام
ميداد بررسي و
انديشهاي كلي

درباره آفرينش سينمايي بود يا درباره دورهاي خاص نظر ميداد.
حتي بر اين باورم كه چون عميقا به آنچه در مرحلهاي مشــخص
ميگذشت عالقهمند بود ،توانســت درباره مسائل كلي بينديشد.
من هم همين روش را دنبال ميكنم .با اين تفاوت كه از زمان بازن
تاكنون هم درصورتمسئله و هم در شــرايط جابهجايي بهوجود
آمده است .بازن ميخواست بداند «سينما چيست؟» .آن زمان بعد
از جنگ جهاني دوم بود با ولز و روسليني؛ شروع سينماي مدرن كه
بيش از پيش انديشهگرا بود .امروز ،احتماال بيشتر اين سؤال مطرح
است« :چگونه فيلم ممكن ميشود؟».
از نخســتين صحنه «همشــهري كين» وضوح و غناي تصوير
سينمايي و داستان فيلم ـ كه تناسبي هم با آن دارد ـ به حالت تعليق
درآمده و اين ناشي از نوعي چون و چراي «فلسفه انتقادي» است در
نحوه ارائه فيلم و رابطهاش با ذهنيت .بيجهت هم نيست كه در اين
فيلم ،مسئله شناخت به جاي سينماي پرحادثه هاليوودي مينشيند.
چيزي كه يكپارچه بود و بدون معضل ،دوتكه ميشود و در مقابل هم
قرار ميگيرد :قصه و مستند ،تخيل و بازسازي فني.
تصور ميكنم از پايان سالهاي هفتاد به بعد ،تغيير ديگري نيز
رخ داده است .بهنظرم ميآيد كه ما شاهد بازگشت به قصه و تصوير
هستيم كه همراه است با حسرت فراوان به سينماي قبل از ولز؛ اين
همان چيزي است كه من آن را «سينماي اينسوي آينه» ناميدهام.
در سينماي كالسيك ،نسبت به پرده رابطهاي با آينه و همچنين با
ماوراي آينه وجود داشته است .سينماي مدرن از زمان ولز اين آينه
را خرد كرده است .امروز انسان دوست دارد پرده جادويي را بازيابد؛
اما ديگر نه ماوراي آينهاي وجود دارد و نه آنسويي.
اين غيرممكن شــدن فيلمها ،ريشــه در جــاي ديگر دارد:
روشن اســت كه دليل آن در لحظه تاريخي اســت .تمام اتوپياها
[آرمانشهرها] از بين رفتهاند و در عين حال انسان دوست دارد به
گذشته اعتقاد داشته باشد .اما صرف اراده به داشتن عقيده هرگز
موجب بهوجود آمدن اثري نشده است.
بهنظر من ،جز چند استثنا ،در كتابهاي راجع به سينما كمبود
وجود دارد .در اين كتابها ،هنوز ســينما كامال از پديده تكنيك
خاص «لوناپارك» و سرگرمي و شيپرستي متخصصان جدا نشده
است .اما سينما ،نه مسئلهاي است كلي و نه كار سينماپرستان؛
سينما شكلي از آفرينش هنري است كه هستي جهان
را مدنظر دارد.
كار ســينماگران كمتر از كار نقاشان و موسيقيدانان
و نويسندگان نيست .آدم آرزوي مطالعه كتابهايي
نظير كتاب ژرژ باتاي [فيلسوف فرانسوي] درباره مانه
[نقاش فرانسوي] و كتاب تئودور آدورنو [جامعهشناس
و فيلسوف آلماني] درباره گوستاو مالر[آهنگساز
آلمانيزبان ] را دارد .كتاب آدورنو درباره
مالر تا حدودي الگوي كار من درباره
ويســكونتي« ،مفهــوم و تصوير»،
بوده اســت و اميدوارم توانسته
باشم نشان بدهم كه كار ولز
همانقدر اهميت دارد كه
كار هر يــك از بزرگان
آفرينــش هنــري
اين قرن.

درخشش جاده خاكي

نماینده سينماي ايرانبهترین فیلم جشنواره لندن شد

خيابانهايمريوان در انتظار بازيگران

50گروه نمايشي از 5آبانماه در استان كردستان گرد هم ميآيند
فهيمه پناهآذر
روزنامه نگار

قــرار بــود جشــنواره
تئاتر
بينالمللي تئاتر مريوان
اول آبانماه مثل هميشه
در شهر مريوان برگزار شود ،اما جشنواره
با تعويــق 5روزه به پنجميــن روز آبان
رسيد .جشــنوارهاي كه در آن مريوان
ميزبان بيش از 50گروه نمايشي در 5روز
خواهد بود.

نمونه آثار يوسف اسحاقپور

رحمان هوشــياري ،دبيــر اجرايي اين
دوره از جشــنواره حضــور گروههاي
نمايشــي شــركتكننده را منوط به
داشتن كارت واكسيناسيون و همچنين
در برخي مــوارد گرفتن تســت كرونا
عنــوان ميكنــد و در توضيح بيشــتر
به همشــهري ميگويد« :بــا توجه به
شــرايط كرونا و اينكه قرار بر اين است
تا جشــنواره به شــكل فيزيكي برگزار
شود ،براي آنكه مشكلي براي ميهمانان
و مخاطبان پيش نيايد ،مكانهاي اجرا
را محــدود كردهايــم و همچنين براي
حضور تماشاگران جانمايي انجام شده
اســت .عالوه بر اين همــه هنرمندان
حاضر درجشنواره كارت واكسيناسيون
خواهند داشت .گرفتن تست پيسيآر را
هم همزمان خواهيم داشت ».هوشياري
درباره آثار پذيرفتهشــده در بخشهاي
جشنواره هم توضيح ميدهد« :در اين
دوره از جشــنواره در بخش بينالملل

127متقاضي داشــتيم و 197اثر هم از
شهرهاي مختلف كشور متقاضي حضور
در جشنواره بودند10 .گروه هم در بخش
ويژه و جشنواره جشــنوارهها خواهيم
داشــت .در مجموع بخشهاي مختلف
235اثــر متقاضي حضــور بودند كه با
ارزيابي و داوريهاي انجامشده ،تصميم
گرفتيم بخــش بينالملل را به شــكل
مجازي برگزار كنيم5 .گــروه انتخاب
شدند كه اجراي آنها از طريق پلتفرمهاي
اختصاصي جشــنواره براي تماشاگران
پخش ميشود41 .اثر هم در بخشهاي
مختلف در مريوان اجرا خواهند داشت».
هوشياري ميگويد در ميان گروههاي
شركتكننده در ايران ،بيشترين استاني
كه اثر نمايشــي در مريوان اجرا خواهد
كرد ،استان اصفهان است.
وي بــه بخشهــاي ديگر هم اشــاره
ميكند؛ بخش جديدي بــه نام طرح و
ايده و نمايشــنامه براي فضاي بيروني.
هوشياري ميگويد« :اين بخش جديد
در جشنواره امسال است و ضرورت اين
بخش در بخش تئاتر خياباني احساس
شــده اســت .در اين بخــش 100اثر
ارسال شده كه در دســت داوري است
و برگزيــدگان اين بخش ،آثارشــان به
شكل كتاب منتشــر ميشود .در بخش
پژوهش هــم يك عنــوان كتــاب در
دســت چاپ اســت ».برگزاری کارگاه
آموزشــی از ديگر بخشهاي جشنواره
امسال است.
هوشياري يادآور ميشود« :يك كارگاه
به شكل مجازي برگزار ميشود كه استاد
آن اهل كشــور روســيه بوده و بهمدت
3روز وركشــاپ برگزار خواهد شــد.
كارگاه ديگر فيزيكي بوده و طي 2روز با
موضوع «عكاسي خياباني» توسط حامد
يغمائيان برگزار ميشود».

شصتوپنجمين جشنواره بينالمللي
فيلم لندن با موفقيت يك فيلم ايراني
در بخش رقابتي به پايان رسيد.
به گزارش همشــهري ،فيلــم «جاده
خاكي» اولين ســاخته پنــاه پناهي از
ايران از طرف هيات داوران برنده جايزه
بهترين فيلم بخش رقابتي جشــنواره
لندن در سال  2021شد .امین سیمیار
در این فیلم در نقش مرد جوانی ظاهر
شده که در حال راندن خودروی حامل برادر نوجوان عصبی خود (رایان
سرلک) ،مادر پریشــانحال خویش (پانتهآ پناهیها) و پدر معلولش
(حسن معجونی) و سگ بهشدت بیمارشان «جسی» از میان مزارع
و زمینهای مفروش به درختهای پسته به سمت مرز ایران با ترکیه
است .به اعتقاد منتقدان «جاده خاکی» از تمام ویژگیها ،مشخصهها
و نشانههای فیلمهای ایرانی در ۳۰سال اخیر برخوردار است.
مالگوزاتا شوموسکا ،رئیس جشنواره فیلم لندن درباره انتخاب فیلم
برنده گفت :جایزه بهترین فیلم (جشــنواره لندن) بــرای تجلیل از
فیلمسازی الهامبخش و شــاخص که جوهر سینما و جوهر زندگی را
به تصویر کشیده باشد ،اهدا میشــود .در تمام تاریخ سینما و بهویژه
در دوران شیوع کرونا به دنبال راههایی برای برقراری پیوند با زندگی
هستیم .انتخاب ما فیلمی اســت که باعث شود بخندیم ،گریه کنیم
و حس زنده بودن داشــته باشــیم .جاده خاکی در رقابت با  ۷نامزد
دیگر یعنی فيلمهاي «ب ِل» محصول ژاپن و کاری از مامورو هوسودا،
«سوراخ» محصول مشترک ایتالیا ،آلمان و فرانسه به کارگردانی میکل
آنجلو فرامارتینو« ،دست خدا» محصول ایتالیا کاری از پائولو سورنتینو،
«نیترام» محصول اســترالیا به کارگردانی جاستین کرزل« ،غروب»
محصول مشترک مکزیک ،فرانسه و سوئد به کارگردانی و نویسندگی
میشل فرانکو« ،لینگویی ،پیوندهای مقدس» محصول مشترک چاد،
فرانسه ،آلمان و بلژیک کاری از محمدصالح هارون و «چیزهای واقعی»
محصول انگلیس به کارگردانی هری وتلیف اين جايزه را بهدست آورد.
جايزه ساترلند ( بهترين فيلم اول) به لورا واندل براي فيلم زمين بازي
اهدا شد و جايزه گريوسون( بهترين فيلم مستند) به فيلم كوستو شن
ساخته ليز گاربسن تعلق گرفت.
فيلم «عشــق ،پدر» بهترين فيلم كوتاه و فيلم «كاســتا براوا لبنان»
ســاخته مونيا اكل با بازي نادين لبكي درباره اوضاع اقتصادي كشور
لبنان بهترين فيلم از نگاه مخاطبان معرفي شد .جشنواره فیلم لندن
بزرگترین رویداد سینمایی در انگلیس است که هرساله در نیمه دوم
ماه اکتبر با نظارت بنیاد فیلم بریتانیا ( )BFIبرگزار میشود .در این
جشنواره معتبر سینمایی که از ســال  ۱۹۵۷راهاندازی شده هرساله
بیش از  ۳۰۰فیلم بلند ،مســتند و کوتاه از حدود  ۵۰کشور جهان به
نمایش گذاشته میشود.

مستندي درباره حمله به كنگره آمريكا

روايت خشونت و جنون
آرش نهاوندي

مترجم

مستند «چهار ســاعت در كاپيتول» كه
مستند «اچبياو» در همكاري با بيبيسي ساخته
قرار اســت از روز 20اكتبر (28مهر) در
شبكه «اچبياو» در دسترس كاربران قرار گيرد .دن ريد
(كارگردان مستند ترك نورلند) ،تهيهكنندگي «چهار
ساعت در كاپيتول» را به كارگرداني جامي رابرتز برعهده
داشته است .اين فيلم 90دقيقهاي با استفاده از تصاوير
ديدهنشده از روز ششم ژانويه  ،2021زماني كه كنگره
آمريــكا موردحملــه معترضان بــه نتايــج انتخابات
رياستجمهوري آمريكا و طرفداران دونالد ترامپ قرار
گرفت و نيــز با گفتوگو بــا قانونگــذاران ،كارمندان،
معترضان و شورشيان و نيروهاي پليسي كه در آن روز در
ســاختمان كنگره آمريكا حضور داشتند ،ساخته شده
اســت .در اين فيلــم چگونگي اوج گرفتــن لحظهاي
خشونتها در ســاختمان كنگره آمريكا كه در آن روز
تعداد اندكي از نيروهاي امنيتي بــراي حفاظت از آن
حضور داشــتند و لحظات حســاس درگيريها ميان
نيروهاي پليس و شورشيان به تصوير كشيده شده است.

اين فيلم نگاهي نزديك و نسبتا بيطرفانهاي به وقايع آن
روز دارد .در ساخت اين فيلم همچنين از اظهارات افرادي
كه روي زمين افتاده بودند و تصاوير دست اول تلفنهاي
همراه و دوربينهاي دستي ،استفاده شده است« .چهار
ساعت در كاپيتول» تنها درباره لحظات خشونتبار حمله
شورشيان به ســاختمان كنگره نيست؛ در اين مستند،
همچنين تصاويري از لحظات شــادي و جشن و سرور
شورشيان در لحظه تصرف كنگره و درحاليكه بسياري
از كارمندان و نمايندگان كنگره زير ميزها يا دفاتر خود از
بيم جان بر خود ميلرزيدند نيز به تصوير كشيده شده و
درواقع روايت دستاولي ارائه ميدهد از حاالت متضاد
انساني و تقابل ديدگاهها و نگرش مردم آمريكا نسبت به
سياست و شــيوه اداره كردن جامعه .ســازندگان اين
مســتند همچنين به قضاوت بينندگان كامال اعتماد
كردهاند و عالوه بر پخش مصاحبههاي نمايندگان كنگره
ضداين واقعه ،گفتوگوهايي نيز با مهاجمان كه همچنان
از حمله به ســاختمان كنگره با افتخــار ياد ميكنند و

نگرش مليگرايانه اشــتباهي دارند ،ترتيب دادهاند .در
مستند «چهار ساعت در كاپيتول» همچنين وقت كافي
براي بيان احساسات قربانيان حادثه حمله به ساختمان
كنگره ازجمله لي هان ،از دســتياران نانســي پلوسي،
رئيس مجلس نمايندگان آمريكا ،اختصاص داده شده
است .لي هان در جريان گفتوگويي در سكانسي از اين
مستند ،شيوه پنهان شــدنش در يكي از دفاتر كنگره و
گذراندن چندين ساعت در رعب و وحشت در زمان حمله
معترضان به ساختمان كاپيتول را با چشماني اشكآلود
تشريح كرده است .اين حمالت به وضوح نشانگر شكاف
اجتماعي و سياســي عميق در جامعه بــود .اين حمله
آنچنان غافلگيركننده و خشــن بود كه بسياري آن را
حمله به پايههاي دمكراسي در آمريكا توصيف كردند و
نانسي پلوسي ،رئيس مجلس نمايندگان آمريكا نيز آن
را با حمالت روز 11ســپتامبر 2001مقايسه كرد .روز
ششم ژانويه  ،2021طرفداران ترامپ كه از شكست او در
انتخابــات رياســتجمهوري 2020در برابر جو بايدن
كانديداي دمكراتها بســيار ناراضي و عصباني بودند
همزمان بــا برگزاري جلســه تأييد نتيجــه انتخابات
رياستجمهوري آمريكا ،به ساختمان كاپيتول (كنگره
آمريكا و محل تشكيل جلســات مجلس نمايندگان و
ن حمله و براي
ســناي آمريكا) در مركز شهر واشــنگت 
ساعاتي ســاختمان كنگره را اشــغال كردند .براساس
گزارش خبرگزاريهــا در اين حمله دســتكم  ۵نفر
ازجمله يك پليس كشته و صدها نفر بازداشت شدند.

ضمیمهامروزهمشهری استانی

یاقوتهای سرخ ایران
مسير جدید برای اقتصاد آذربایجانشرقی
ابهام در وضعيت زمينهای وقفی قزوین
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سونامي خودكشي در ارتش اسرائيل
آمارهاي رسمي نشان ميدهد که يكپنجم خودكشيهاي صورتگرفته در
رژيم صهيونيستي مربوط به نيروهاي ارتش است
آمار و اطالعات مرتبط با تعداد خودكشي نظاميان اسرائيلي بار ديگر
خاورمیانه جنجالآفرين شده است .براساس آخرين آماري كه توسط مركز
پژوهشهاي پارلمان رژيم صهيونيســتي (كنست) منتشر شده،
يكپنجم خودكشيهاي صورتگرفته در اسرائيل مربوط به نظاميان است.
اين آمار نشــان ميدهد که تعــداد خودكشــي نيروهاي نظامي و ســربازان
رژيمصهيونيستي به بيش از ساالنه 100نفر (عمدتا زير 26سال) افزايش يافته
اســت .به اين ترتيب ،پديده «خودكشــي» دومين عامل اصلي در مرگومير
نيروهاي نظامي اسرائيل بهحساب ميآيد .اگرچه اين آمار بيانگر رشد 13درصدي
نسبت به تعداد خودكشيهاي صورت گرفته در ســال 2019و همچنين رشد
17درصدي نســبت به ســال 2018اســت ،اما با وجود اين برخي رسانههاي
معتبر همچون شــبكه الجزيره از تالش نهادهاي حاكميتي رژيم صهيونيستي
براي پنهــان نگاهداشــتن اطالعات اصلي دربــاره تعداد خودكشــي نظاميان
خبر ميدهند.
در گزارش اين شبكه آمده است :رشد قابل توجه آمار قربانيان ارتش اسرائيل در
جريان «مانورها» و يا «حوادث غيرنظامي» طي سالهاي اخير ،شائبه تالش اين
رژيم براي مخفيكردن آمار حقيقي خودكشيها ميان سربازان را افزايش داده
است .ماجراي خودكشيهاي روزافزون در داخل ارتش اسرائيل و افشاگريهاي
متعدد درباره تعداد آن به يكي از موضوعات جنجالي براي رسانههاي اين رژيم
طي سالهاي اخير تبديل شــده اســت .مهمترين دليل افزايش اين پديده در
ميان نظاميان اسرائيلي چيست و چه جزئيات معتبري تاكنون درباره آن منتشر
شده است؟

موفقیت جنگ رواني حماس و حزباهلل عليه ارتش اسرائيل

رسانههاي اسرائيل در سالهاي گذشــته تصوير ويژهاي از ارتش اين رژيم براي
افكار عمومي در سرزمينهاي اشغالي و همچنين منطقه و جهان ارائه دادهاند؛
تصوير «ارتشي شكستناپذير» كه قادر است با تمامي تهديدها مقابله كند و از
نقشي تعيينكننده در معادالت بينالمللي برخوردار باشد .بدون شك اين تصوير
با افشاي اطالعاتي همچون آمار رو به رشد خودكشي سربازان اسرائيلي همخواني
ندارد و بر اين اســاس ،نميتوان بازتاب قابل توجهي از اين آمار در رســانههاي
فراگير اســرائيل پيدا كرد .اما واقعيت ،محدود به رســانههاي رسمي يا دولتي
نيست .بهترين نشانه براي تأييد اين ادعا ،حساسيت گسترده افكار عمومي رژيم
صهيونيستي به اطالعات مربوط به آمار خودكشي نظاميان در سطح شبكههاي
اجتماعي است.
براساس آمار رسمي كنست ،بيش از يكپنجم تمام خودكشيهاي صورتگرفته
ميان صهيونيســتها در ســال گذشــته مربوط به نظاميان بوده است .از اين
ميان سهم سربازان مرد 80و ســربازان زن20درصد اعالم شده است .از سوي
ديگر ،بخــش عمده خودكشــيهاي صورتگرفته توســط يهوديــان مهاجر
(عمدتا روســيه و آفريقايي) بوده؛ اقليتي كه سالهاســت بهدليل عدمانسجام
در بافت اجتماعي صهيونيســتها با معضالت حقوقي ،اقتصادي و حتي رواني
روبهرو است.
واكنشهاي منفي و بسيار گسترده كاربران شــبكههاي اجتماعي عبريزبان
نسبت به اين آمار باعث شــده بخشهايي از ارتش اســرائيل ،ازجمله معاونت
رسيدگي به امور انساني ،توضيحاتي را پيرامون افزايش تعداد خودكشي نظاميان
منتشــر كند؛ توضيحاتي كه البته توسط بســياري از كاربران منتقد «مبهم»
توصيف شده است.
در اين توضيحات« ،ناآراميهاي رواني» مهمترين دليل رشــد خودكشي ميان
سربازان اعالم شده است .اما پيش از اين ،روزنامه هاآرتص در گزارشي جنجالي،
بخشي از اســناد محرمانه مطالعات ارتش درباره علل رشــد پديده خودكشي
نظاميان را منتشر كرده بود .در اين گزارش آمده است :بسياري از سربازاني كه
دست بهخودكشي زدهاند ،پيش از پايان زندگي خود براي مدتهاي طوالني در
حالت آمادهباش قرار داشــتهاند؛ حالتي كه بهطور طبيعي همراه است با تحمل
فشارهاي رواني شديد در محيط جغرافيايي محدود مانند سنگرهای مرزي و....
گزارشها نشان ميدهد که بســياري از اين نيروها ،پيش از اقدام بهخودكشي
نشانههاي معناداري مبني بر عدمالتزام به احكام فرماندهان و يا حتي بيميلي
نسبت به پرچم و ...را از خود بروز دادهاند.
از سوي ديگر و درحاليكه رسانههاي رسمي ارتش اسرائيل اصرار دارند شرايط
نيروهاي نظامي اين رژيم را طبيعي جلوه دهند ،گزارش هاآرتص نشان ميدهد که
تنها در سال ،2020بيش از 2هزار نيروي نظامي در پايگاههاي ارتش درخواست
مشاوره فوري رواني داشتهاند .اما از اين ميان ،تنها  26نفر واجد شرايط حساس
شمرده شده و در نتيجه مجوز خروج از پايگاهها براي رسيدگي به وضعيت رواني
خود را دريافت كردهاند .هاآرتص مينويســد :گروههاي حماس و حزباهلل طي
سالهاي اخير با طرح تهديدهاي متعدد ،شرايط ســختي را بر نيروهاي ارتش
اسرائيل تحميل كردهاند .آنان بدون شليك حتي يك موشك ،هزاران نيرو را براي
روزها و هفتهها به حالت آمادهباش درميآورند.
هاآرتص در اين زمينه به يكي از سخنرانيهاي مشهور سيدحسن نصراهلل ،دبيركل
حزباهلل لبنان اشاره ميكند .او پس از شليك چند راكت از سوي سرزمينهاي
اشغالي به جنوب لبنان گفته بود :پاسخ ما هر لحظه ممكن است در قالب شليك
موشك و يا عمليات نظامي عليه اشغالگران آغاز شود؛ سربازان اسرائيل از امروز
بايد يك لنگه پا منتظر ما بايستند! عبدالباري عطوان ،سردبير روزنامه رأي اليوم
اين مســئله را در قالب جنگ رواني و هدفمند مقاومت عليه رژيم صهيونيستي
توصيف كرده بود .به نوشــته او ،بهرغم صرف ســاالنه ميليونها دالر در مراكز
رسانهاي و انديشكدههاي صهيونيســتي ،اين مقاومت است كه توانسته جنگ
رواني عليه اين رژيم را مديريت كند.
تالشهاي بينتيجه ارتش

بحران خودكشي نيروهاي نظامي دستكم 10سال است كه به يكي از حاشيههاي
جنجالي براي ارتش اسرائيل تبديل شده است .راهكار مقابله با اين بحران تاكنون
۲سرفصل اصلي داشته:
 -1پنهانكاري آمارهاي واقعي  -2تاسيس مؤسسات روانشناسي براي جلوگيري
از وخيمترشدن شــرايط در داخل ارتش .با گذشت 10ســال اما بهنظر ميرسد
هيچكدام از اين دو روش ،تأثير چشــمگيري در توقف و يا مهار موج رو به رشــد
خودكشيها ميان ســربازان عمدتا جوان ارتش نداشته است .رژيم صهيونيستي
همچنين طي 3ســال اخير ،يگان جديدي را تحت عنوان «پاسداران دروازه» در
نيروهاي نظامي تشكيل داده كه ماموريت آن ،مراقبت از شرايط رواني ساير نيروها
و تهيه گزارشهاي منظم از فضاي حاكم بر پايگاههاي نظامي اســت .با اين حال
روشن نيست چنين روشهايي در سايه وجود تهديد نظامي دائم از سوي مرزهاي
غزه ،لبنان و البته سوريه تا چه اندازه كارآمد باشد.
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سردرگمیسیاست طالبان در مورد زنان

كيوسك

طالبان گفته است دختران افغان بهزودي به مدارس باز ميگردند اما هزاران زن شاغل نميدانند چه آيندهاي در انتظارشان است

دختــران افغان ،بعــد از وقفهاي
گزارش طوالنــي بهخاطــر قدرتگرفتن
طالبان ،دوباره اجازه خواهند يافت
به مدارس متوسطه بازگردند.
سعيد خوستي ،يكي از سخنگويان وزارت داخله
افغانستان ضمن اعالم اين خبر به الجزيره گفته
است كه زمان دقيق بازگشت دختران به مدارس
بهزودي توســط وزارت آموزش و پرورش اعالم
خواهد شد.
او گفته اســت كه بهزودي تمامــي مدارس و
دانشــگاهها بازگشايي خواهند شــد و عالوه بر
دانشآموزان دختر ،زنان هم بهكار تدريس خود
بازخواهند گشت .بعد از به قدرترسيدن طالبان،
از دانشآموزان دختر دبیرستانی خواسته شده
بود تا زماني كه محيط امن آموزشي ايجاد شود،
در خانههايشــان بمانند .دختــران در مدارس
ابتدايي البته به مدرسه ميرفتند.
منع حضــور دانشآموزان دختــر در مدارس،
نگراني از تكرار برخورد ظالمانه با زنان در دوره
اول حكمراني طالبان را زنــده كرد .با اين حال
طالبان از همان ابتداي به قدرترســيدن وعده
داد كه به حقوق زنان و دختران احترام خواهد
گذاشــت .اما آنتونيو گوترش ،دبير كل سازمان
ملل گفته اســت كه وعدههــاي طالبان درباره
رعايت حقوق زنان و دختــران دروغين بوده و
بهشدت از اين گروه انتقاد كرده است.
قطر و پاكســتان ،حاميان اصلــی طالبان هم
گفتهاند كه از سياستهاي طالبان درباره زنان
حمايت نميكنند و از اين گروه انتقاد كردهاند.
فعال تنها دانشآمــوزان دختر و ورزشــكاران
خبرهاي اميدواركنندهاي شنيدهاند و دهها هزار
زن كه در دولت پيشين شاغل بودهاند از آينده
خود خبر ندارند .در برخي مــوارد ،آنها نهتنها
اميدي به بازگشت بهكار خود ندارند كه نگران
اين هستند كه بهخاطر شــغل پيشين خود ،با
برخورد طالبان هم مواجه شوند.
دانشگاه ،با تفكيك جنسيتي
بحث بازگشــت دختران به دانشــگاه ،از پيش
مطرح بــود و 5هفته قبــل ،عبدالباقی حقاني،
وزير تحصيالت عالی دولــت طالبان گفت كه
زنان ميتوانند به دانشــگاه برگردند اما تفكيك

جنسيتي در دانشــگاهها اعمال خواهد شد .او
يك روز بعــد از اينكه طالبــان از كابينه جديد
خود رونمايــي كرد در يــك كنفرانس خبري
شركت كرد و شرايط بازگشت زنان به دانشگاه
را تشريح كرد.
او در اين كنفرانــس خبري گفت كه حجاب در
دانشگاه اجباري اســت و زنان بايد آن را رعايت
كنند .او همچنين گفت كه دانشــجويان دختر
فقط توسط اســتادان زن آموزش داده خواهند
شد؛ «شكر خدا ما تعداد زيادي معلم زن داريم.
در اين مسئله مشــكلي نخواهيم داشت .تمام
پيدا
تالش خود را خواهيم كرد تــا معلمان زن 
كنيم تا آموزش دانشجويان دختر به آنها سپرده
شود».
او البته گفــت كه تفكيك جنســيتي حتي به
محتواي درســي هم خواهد رسيد و موضوعات
آموزشي بازبيني خواهند شد.
كورسوي اميد براي ورزشكاران
يكــي از حوزههايــي كه بــا آمــدن طالبان با
ترديدهاي بســيار زيادي مواجه شد ،ورزش در
افغانستان است .نهتنها زنان كه حتي مردان از
تداوم فعاليتهاي ورزشــي اطمينان نداشتند.
بسياري از ورزشــكاران ،يا پنهان شدند و يا از
كشــور گريختند .اخيرا از يكي از مقامات ارشد
طالبان نقل شده كه زنان از پرداختن به ورزش

كالين پاول در مقابل كرونا تسليم شد

كالين پاول ،وزير خارجه آمريكا در دوران رياستجمهوري جورج
آمریکا دبليو بوش ،در پي ابتال به ويروس كرونا در ۸۴سالگي درگذشت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،خبر مرگ پاول را خانوادهاش از طريق
شبكههاي اجتماعي اعالم كردند .در بيانيهاي كه از سوي خانواده او منتشر شده،
تأكيد شده كه مرگ او با وجود تزريق  2دوز واكسن كرونا اتفاق افتاده است.پاول در
زمان حمله آمريكا به عراق در سال 2003وزير خارجه بود .آن زمان ،اين باالترين
مقامي بود كه يك سياهپوست در دولت آمريكا به آن دست يافته بود .پدر كالين
پاول يك مهاجر جامائيكايي بود اما خودش در شهر نيويورك به دنيا آمده بود.اما
معروفترين تصوير از كالين پاول ،تصویر او در سازمان ملل است كه با نشاندادن
يك فلش مموري ،به دروغ مدعي شــد كه دولت آمريكا اطالعاتي دارد كه نشان
ميدهد عراق داراي تسليحات كشتار جمعي اســت .او در روز پنجم فوريه2003
يعني حدود يكما هونيم قبل از يورش آمريكا به عراق ،به شوراي امنيت سازمان ملل
رفته بود تا ديگر قدرتهاي جهاني را براي همراهي با آمريكا متقاعد كند .بسياري
اين سخنراني را سنگبناي سلسله رويدادهايي ميدانند كه به حمله آمريكا به عراق
منجر شد .كالين پاول بعدها پذيرفت كه آن سخنراني «لك ه سياهي» در كارنامه او
بوده است .او گفت« :اين يك لكهسياه است چراكه من كسي بودم كه آن سخنراني
را به نام اياالت متحده در برابر جهانيان انجام دادم و اين ماجرا همواره در كارنامه
حرفهاي من باقي خواهد ماند».كالين پاول قبل از وزارت خارجه ،بين ســالهاي
 1989تا  1993رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا بود .تا آن زمان هيچ آمريكايي
آفريقاييتباري تجربه حضور در اين سمت را نداشت .پاول در سال ۱۹۵۸خدمت
خود در ارتش آمريكا را در پايگاهي نظامي در آلمان آغاز كرد و ســپس به ويتنام
اعزام شد .او در دوران كوتاهمدت رياستجمهوري جانافكندي ،مشاور نظامي
رئيسجمهور در جنگ ويتنام بود.

منع خواهند شــد .با اين حال او بعد از انتشــار
صحبتهايش گفته كه سخنانش به درستي از
پشتون ترجمه نشده است.
در اين ميــان ،عزيزاهلل فضلــي ،رئيس جديد
فدراســيون كريكت افغانســتان گفته اســت
كه مقامات ارشــد طالبان مخالف ورزش زنان
نيستند؛ «موضع آنها اين اســت كه بهصورت
رسمي هيچ منعي براي ورزش زنان وجود ندارد،
بهخصوص كريكت زنان .آنها مشكلي با شركت
زنان در ورزش ندارند .كســي از ما نخواسته كه
كريكت زنان را متوقــف كنيم ...اخيرا يك مقام
طالبان گفته است كه سياست بايد از ورزش جدا
نگه داشته شود و آنهايي كه ورزش را بلد هستند
و از نظر فني مهارت دارنــد در مناصب مربوطه
بهكار گرفته خواهند شد».
چنين رويكردي ،شايد از ترس اوليه ورزشكاران
بكاهد امــا همچنان ترديدهاي زيــادي درباره
ورزش زنان وجود دارد.
قضاوت و پنهانشدن از ترس
شرايط اما براي همه يكســان نيست و برخي،
نهتنها اميدي به آينده ندارند كه همچنان بايد از
گذشته بترسند .صدها قاضي زن در افغانستان،
از وقتي كه طالبان قدرت را بهدست گرفته ،در
ترس زندگــي ميكنند و از تــرس بدرفتاري و
انتقام ،خود را پنهان كردهاند.

به گزارش الجزيره ،قضــات زن بالفاصله بعد از
به قدرترسيدن طالبان زندگي پنهاني خود را
شروع كردهاند .آنها دليل خوبي هم براي اين كار
دارند؛ در 11روزي كه طالبان 34استان را فتح
كردند ،هزاران زنداني از زندانها آزاد شدند .در
ميان آنها ،محكوماني بودهاند كه حكمشــان را
قضات زن صادر كردهاند و احتماال تعداد زيادي از
آنان بعد از آزادي به طالبان پيوستهاند .نفوذ آنها
در طالبان چنان بوده كه مقامات طالبان درباره
ورود عناصر فاسد به اين گروه هشدار دادهاند.
با وجود اين ،برخي از قضات زن تالش كردهاند
كه بهكار خود برگردند .وحيده،يك قاضي زن در
بلخ براي نمونه بعد از تسلط طالبان به دادگاهش
برگشــت اما نگهبانان مســلح به او گفتند كه
دســتوري براي قبول قضات ندارند و او بايد به
خانه برود .او البته ديده بود كه مردان بهراحتي
به دادگاه ميروند و به اين مسئله اعتراض كرده
بود تا اينكه به او گفته شده بود زنان نميتوانند
در دادگاهي كه مردان در آن هستند ،كار كنند.
روزهاي سخت كارمندان
كارمندان زن دولتي هم احتماال با سرنوشــتي
همچون قضــات مواجــه خواهند بــود؛ مگر
اينكه آنقدر خوششــانس باشــند كه مردان
نتوانند جايشــان را بگيرند .طالبــان بعد از به
قدرترســيدن ،به كارمندان زن دستور داد تا
به خانه بروند و منتظر دستورات بعدي باشند.
آنطور كه مقامات طالبان گفتهاند ،دولت جديد
بهدنبال اين اســت كه تا آنجا كــه ميتواند از
كارمندان زن استفاده نكند و مردان را جايگزين
آنها كند .با اين حال در برخي مشاغل كه مردان
نميتوانند جاي زنان را بگيرند ،از زنان خواسته
خواهد شد تا بهكار برگردند.
در شــهرداري كابل هم كه تعداد بسيار زيادي
از زنان استخدام شده بودند ،همين وضعيت به
دستور طالبان پياده شــده است .شهردار كابل
ماه پيش گفته بود كه زنان به مرخصي فرستاده
شدهاند تا درباره آنها تصميمگيري نهايي شود.
تنها زنانــي كه از همــان ابتدا مشــخص بود
ميتوانند در مشــاغل خود بمانند ،كادر درمان
و پرستاران بودند كه طالبان گفته بود ميتوانند
بهكار خود ادامه دهند.

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

رشد  4.9درصدي اقتصاد چين

ثبت رشد اقتصادي  4.9درصدي چين در  3ماهه
سوم سال ،بسياري را در اين كشور و در جهان
نگران كرده است .رشد اقتصادي اين كشور در
3ماهه دوم ،حدود  8درصد بوده است .كاهش
ميزان رشــد اقتصادي چين تحت تاثير بحران
انرژي ،ادامه بحران كرونا و چالشهاي بازار امالك
در اين كشور اتفاق افتاده است.

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

مديريتكرونا درآمريكا اسير بياعتمادي

نيويورك تايمز نوشته كه ادامه مرگومير در آمريكا،
به دليل بــي اعتمادي بخش بزرگــي از جامعه به
واكسيناسيون اســت .اين در حالي است كه چند
نوع واكسن در آمريكا توليد ميشود و همه مردم به
واكسن دسترسي دارند .افرادي هم هستند كه كادر
درمان را به دليل فعاليت در زمينه واكسيناسيون
مورد تهديد قرار ميدهند .تاكنون 3هزار نفر كار
خود را به اين دليل ترك كردهاند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
كسي كه به عدالت رفتار كند ،حكمش نافذ و
جاري گردد.
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ناصرخسرو تحت وب

سفر با
چهار ديواري اختياري
ســفر با خودروهــاي كارواني كه در
دنيا به اتوكمپينگ مشــهورند يكي
از انواع جــا افتاده و مطرح ســفر و
گردشگري اســت كه در ايران هنوز
نوپاســت و بســياري با مزاياي آن
آشنايي ندارند .اين روزها جمله «ديگه
ســفر هم نميتونيم بريم» را زياد از
دوست و آشنا ميشــنويم و بنابراين
چنين ســفرهايي ميتواند بخشي از
هزينههاي گردشگري را كاهش دهد.
هرچند خريد يكــي از اين ونها هم
آنچنان با واقعيــت محتواي جيب ما
جور در نميآيد اما بــه هر حال براي
آن دسته كه توانايي خريد آن را دارند
انتخاب مناسبي است .به هر حال اگر
ممكن است طرفدار چنين شيوهاي
براي ســفر در چهارديواري اختياري
خود باشــيد ميتوانید طي روزهاي
بيستوهشــت و بيستونهم مهرماه
راهــي گردهمايــي اتوكمپينگ در
حاشيه درياچه چيتگر شــويد .اين
گردهمايــي از ســوي وزارت ميراث
فرهنگي،گردشگري و صنايعدستي،
كانون جهانگــردي و اتومبيلراني و
كلوپ ملي كمپينگ برگزار ميشود
و شايد بهترين موقعيت براي آشنايي
با اين نوع ســفر و گردشگري باشد.
هدف از اين گردهماييها «نمايش اين
وسيلههاي نقليه مسافرتي بهعنوان
عنصري مؤثر در رونق گردشــگري
بهويژه گردشگري روستايي ،بومگردي
و طبيعتگــردي در دوران كرونــا و
تشويق گردشــگران و مردم به آغاز
سفرهاي زميني با خودروهاي كمپر»
اعالم شده است.
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عدد خبر

خيابان «ناصر خسرو» را
فاطمه عباسي
كه حتما ميشناســيد،
همان جايي كه ميگويند معدن داروهاي ناياب اســت و
خيلي از دالالن دارو را بهواسطه خاليكردن جيب مردم
درمانده و ناچار و به خطر انداختن جان بيماران با فروش
داروهاي تاريخگذشته پولدار كرد و هنوز هم اگر سري به
اين خيابان بزنيد ،بهصورت نامحسوس كلمه «دارو» را هر
دو قدم يكبار از يك نفر ميشنويد .سالهاست كهسازمان
غذا و دارو به كمك پليس طرحهاي ضربتي مختلفي را در
اين خيابان به اجرا درآوردهاند تا با قاچاقچيان دارو مبارزه
كنند و تعداد زيادي از اين دالالن هم جمعآوري شدهاند .با
وجود اينكه اين طرحها تا حد زيادي موفقيتآميز بوده ،اما

اول آخر

رخ دیوانه  -عکس :همشهری  /منا عادل

كاربرهايــي كــه
بهبهــاي 100دالر
اينترنت استارلينك
را پيشخريد كرده
بودند از خريد خود
پشيمان شده و آن را
لغو كردند .اينترنتي
كه قرار است با سرويس شركت اسپيسايكس( )SpaceXتوسط
ماهوارههاي ايالنماســك ميلياردر آمريكايي ارائه شــود هنوز
نتوانسته خواستههاي مشتريها را برآورده كند و بسياري از خريد
خود پشيمان شدهاند .به گزارش ياهونيوز ،خريداران همچنين از
پاسخگو نبودن اين سرويس اينترنتي براي لغو كردن خريد ابراز
نارضايتي كردهاند.

تيك گرفتن با تيكتاك

والاستريت ژورنال گزارش
مفصلي دربــاره دختران
نوجواني منتشر كرده است
كه پس از عضو شــدن در
اپليكيشــن تيكتاك به
تيــك عصبــي و عوارض
رواني آن مبتال شــدهاند.
براســاس اين گزارش فقط در كلينيك كودكان سينســيناتي
واقع در ايالت اوهايوي آمريكا از ماه مارچ ســال گذشته ميالدي
10نوجــوان تحت درمان قــرار گرفتهاند كه با تشــخيص دكتر
دونالدگيلبرت مشــكل تيك عصبي آنها با استفاده بيش از حد از
اپليكشين تيكتاك در ارتباط بوده است .روانشناسان بر اين باورند
كه هر امكان نرمافزاري ميتواند در جاي خود مفيد باشــد و اين
فقط استفاده نابجا و افراطي از اين امكانات است كه موجب بروز
عوارض رواني ميشود.

3هزار نخ سيگار فقط در 12اپيزود

قوانيــن نمايش ســيگار
كشيدن در قاب تلويزيون
و پرده نقرهاي ســينما به
نسبت قوانين كشو رهاي
مختلف تفاوت دارد .براي
نمونه درحاليكه ســيگار
در هر فيلمي در تلويزيون
و ســينماي تركيه شــطرنجي ميشــود يكي از شخصيتهاي
سريالهاي آمريكايي فقط در 12قسمت 3هزار نخ سيگار كشيده
است .اين شخصيت توماس شلبي تبهكار سريال بيكيباليندرز
است كه سيانان اعالم كرده ســيگارهايي كه او طي ضبط اين
سريال كشيده هيچكدام سيگار واقعي نبوده و با موادگياهي تهيه
ن مورفي بازيگر نقش اول اين سريال تقريبا در تمام
شدهاند .كيلي 
سكانسها سيگاري به لب دارد.

طبق برآورد مراجع
رسمی ،جمعیت ایران از
حدود 81/07میلیون نفر
در سال  ۱۳۹۶با روندی
افزایشی به۹۵میلیون
و ۲۷۸هزار نفر در سال
 ۱۴۱۵خواهد رسید.

میلیون

تركیب جمعیتی ایران
بهنحوی پیش رفته كه در
سال  ۱۳۹۶تعداد مردان
حدود یك میلیون نفر
بیش از زنان بوده است؛
بهطوری كه از كل جمعیت،
41/04میلیون مرد و
40/02میلیون زن بودهاند كه
در سال  ۱۴۱۵تعداد مردان
به 47/9میلیون نفر و زنان
به 47/3میلیون نفر افزایش
پیدا خواهد كرد.

میلیون

طبق این گزارش ،در سال
 ۱۳۹۶تعداد مردان و زنان
در نقاط شهری 60/2میلیون
نفر بوده كه 30/5میلیون
مرد و 29/7میلیون زن
بودهاند ،اما برآوردهای
مركز آمار از این حكایت
دارد كه تا ۱۵سال آینده
مجموع زنان و مردان در
نقاط شهری به 76/3میلیون
نفر خواهد رسید كه سهم
مردان 38/3میلیون و زنان
37/9میلیون خواهد بود.

گرینویچ

پشيماني خريداران اينترنت استارلينك

اين روزها «ناصرخســروي تحتوب» است كه مردم را
گرفتار كرده و به دغدغهاي تازه براي مسئوالن تبديل شده
است.
همانطور كه ميدانيد و قبال هــم گفتهايم ،داروخانهها
اجازه فــروش آناليــن دارو را ندارند و فقــط كاالهاي
بهداشــتي و مكملهاي غذايي را عرضــه ميكنند كه
البته آنهم بياشكال نيســت .با اين حال ،حاال فضاي
مجازي و برخي از سايتهاي فروش اينترنتي و پلتفرمها
هم تبديل به ناصرخســروي مجازي شدهاند و با فروش
دارو و كاالهاي ســامتمحور بهصورت اينترنتي بدون
اينكه نظارت خاصي روي آن انجام شــود ،جان عدهاي
را به خطر مياندازند .آنطور كه محمدرضا شانهســاز،

رئيسكل ســازمان غذا و دارو گفته و حتما در صفحه
جامعه همشــهری خواندهاید این نوع تجارت سالمت
مردم را در معــرض خطر قرار داده اســت ،او میگوید:
« گاهي شاهديم كه فضاي مجازي اينقدر افسارگسيخته
عمل ميكند كه يك فرآوردهاي تحــت عنوان مكمل
الغري -كه ماده مخدر شيشه دارد -را عرضه ميكنند و
اين نشان ميدهد كه بايد نظارت و حساسيت كشوري
ايجاد شود».
روي صحبتمان با كساني است كه فكر ميكنند ميتوانند
با خيال راحت دارو را بدون نســخه و اينترنتي خريداري
كنند ،حواستان به كالهبرداران باشد؛ چراکه اينبار ديگر
پاي جانتان در ميان است و شوخيبردار نيست.

میلیون

دغدغه

واكسن با سند معتبر

با همگاني شدن واكسيناســيون كرونا در
كشور و صادر شدن كارت واكسن ديجيتال،
يك عده به صرافــت اين افتادهاند كه ســر
مردم كاله بگذارنــد و از اين موقعيت براي پر
شدن جيبشان سوءاســتفاده كنند .اگر اهل
فضاي مجازي باشــيد حتما تاكنون شاهد
انتشار اخبار ،اعالميهها و پيامكهاي جعلي
درخصوص ثبت نام براي دريافت واكســن و
يا انجام واكسيناســيون برخي جوامع هدف
و گروههاي سني در شــبكههاي اجتماعي
بودهايد .بهگفته پليس فتا ،اين اخبار جعلي
باعث سردرگمي افراد ،كالهبرداري از طريق
ثبت نام در يكســري ســايتهاي نامعتبر و
همچنين ايجاد مشكالتي براي مراكز تزريق
واكسن كرونا شده است .همانطور كه ميدانيد
هنوز هستند كساني كه به كل با تزريق واكسن
مخالفند و حاضر نيســتند واكسن بزنند اما
چون كارشان گير اســت و اگر كارت واكسن
نداشته باشند ،نميتوانند سفر كنند و از برخي
خدمات رايج محروم ميشــوند ،به هر دري
ميزنند تا بدون تزريق واكسن ،كارت واكسن
بگيرند .يك عده هم هستند كه با اينكه واكسن
زدهاند اما بهدنبال كارت يك نوع واكسن خاص
مثل فايزر هستند كه در دريافت ويزاي برخي
كشورهاي اروپايي دچار مشكل نشوند .برخي
هم افراد ناآگاه و زودباوري هســتند كه هنوز
از چگونگي دريافت كارت واكسن ديجيتال

آخر

صور
م

مطلع نشــدهاند .كالهبرداران و شــيادان از
همين ناآگاهي و گير بودن كار افراد استفاده
ميكننــد و با جعل كارت واكســن و داللي،
مبالغ هنگفتي را به جيب ميزنند .آنطور كه
پليس فتا ميگويد ،مجرمان ســايبري براي
فروش كارت واكسنهاي جعلي از برنامههايي
چون اينســتاگرام و تلگرام استفاده و با اعالم
اين موضوع كه توانايي ارائه كارت واكســن
معتبر را دارند ،اقدام به ترغيب افراد به واريز
وجه ميكنند .اما هم آنهايي كه ميخواهند
قانون را دور بزنند و هم كســاني كه اقدام به
كالهبرداري و داللي ميكنند ،نميدانند كه
راه به جايي نميبرند و به راحتي دستشان رو
ميشود ،چرا كه به راحتي ميتوان فردي كه
واكسن زده و نزده را با ورود كدملي در سامانه
وزارت بهداشت راستي آزمايي كرد و فقط نام
افرادي كه واكسن زده باشند در اين سامانه قيد
شده است .بهتر است بدانيد كه تنها مدرك
معتبر واكسيناسيون ايران ،كارت ديجيتال
صادرشده از ســوي وزارت بهداشت است كه
از طريق ســامانه  salamat.gov.irصادر
شــده و به هيچ وجه نبايد به لينكهايي كه
در پيامك براي شما ارسال ميشود مراجعه
كنيد .كافي است باركد دوبعدي QR-Code
مندرج روي كارت واكســن ديجيتال خود را
توسط يك گوشي تلفن همراه هوشمند اسكن
كنيد تا از اصل يا جعل بودن آن مطلع شويد.

بوك مارك
موزه معصوميت

هجوم به شهر ،نا اميد از آرمانشهر
بشر سالها پس از گذر از دوره شكار و غارنشيني و رو
سامان رضايي
آوردن به زندگي جمعي در سوداي آرمانشهري بود كه
يونانيها به آن يوتوپيا و اعراب ،مدينه فاضلهاش ناميدند .چند هزار سال طول كشيد
تا اينكه بشر به همان تعريف يوناني اين مفهوم بسنده كند؛ تعريفي كه در معناي اصل
واژه  utopiaبه معناي «جايي كه وجود ندارد» اســت .بشــر نااميد از داشتن يك
آرمانشــهر آن را به مفهوم «شهر» فروكاســت و جمعيتهاي پراكنده روستايي به
شــهرها هجوم آوردند .آنطور كه آمارها نشان ميدهند در سال 1300ميالدي فقط
يك دهم و در سال 1900ميالدي حدود يك ششم جمعيت جهان ساكن شهرها شده
بودند .اين آمار در دهههاي گذشته به نيمي از جمعيت جهان رسيده است و در اين
زمينه ايران گوي سبقت را از بسياري از كشورها ربوده است .بر اساس آخرين آمارهاي
مركز آمار كشــور ،ميزان نفوذ جمعيت به شــهرها در ايران به دستكم 72درصد
ميرســد .اين آمار قرار است در جهان تا ســال 2030ميالدي به  60درصد برسد و
همين موضوع ميزان ســرعت افزايش جمعيت شهرنشــين ايران را دوباره گوشزد
ميكند .تا چند دهه پيش بسياري با دايره و تنبك و با خوشحالي اين ترانه را زمزمه
ميكردند كه « بجای اُو ،کوکا مینوشــم دیگه نمرم والیت» .امــا كاهش توليدات
كشاورزي و تمركز نيروي كار در شهرها باعث شد جامعهشناسان و اقتصاددانها زنگ
خطر را چندين بار به صدا در بياورند .به گفته كارشــناسهاي اين حوزهها ،توسعه
حاشينهنشيني ،رشد بيكاري پنهان و مشاغل كاذب ،باال رفتن سطح مصرف ،افزايش
انحرافها و جرائم در محيطهاي مهاجرپذير و كاهش رشــد اقتصادي كشور فقط
برخي از تبعات هجوم جمعيت به شهرهاست .مطابق فرمولهاي اقتصادي جهان رشد
شهرها يكي از شاخصهاي توسعه به شمار ميآيند .اما در جامعهشناسي هم يك اصل
ساده و مسلم داريم كه كسي آنچنان سراغ آن نرفته است .مطابق اين اصل «هر تحول
اجتماعي و تغيير خارج از قاعده و قانوني منجر به ناهنجاريهاي اجتماعي و اقتصادي
ميشود» .در ايران هم رشد بيرويه شهرنشيني باعث فراگير شدن الگوي تكشهري
و تمركزگرايي شهري به جاي توسعه شهري شده است .در يك كالم توزيع ناعادالنه
امكانات در سطح كشــور مردم را وادار به كوچ اجباري به كالنشــهر تهران و ساير
شهرهای بزرگ كرده است.

بر و برگ

اشيا مثل دارويي بودند كه نگاه
اورهان پاموك
كردنشان دردم را كم ميكرد
و تا از آنها دور ميشــدم بيماري دوباره اوج ميگرفت .اين
تضاد انگار يك جاهايي به من جسارت ميداد ،اينكه بهزودي
به زندگي عادي هم برميگردم و ميتوانم سيبل را از صميم
قلب دوســت بدارم .تمام اينها را با شادي و غم پيش خودم
مرور ميكردم .اما تمام اين قولها و حرفها و حديثها تنها
يك روز و يا حتي چند ساعت بيشتر طول نميكشيد .انگار
حاال اين اشــيا بودند كه مرا بازي ميدادند و آنها بودند كه
حالم را تعريف ميكردند.

ديالوگ
سخنراني پادشاه

ليونل :لطفا سيگار نكشيد.
تام هوپر
بهنظــرم وارد شــدن دود
سيگار به ريهها شمارو ميكشه.
برتي :به آرامش احتياج
دارم .پزشــكانم ميگن
اين كار باعــث آرامش
گلو ميشه.
ليونــل :همهشــون
احمقن!
برتي :همهشون نشان
شواليه دريافت كردن.
ليونــل :ايــن احمق
بودن اونارو رســمي
ميكنه!

اثر :لیو کیانگ

هنرنمايي با در بطري
ال آناتســوي ( )El Anatsuiاز مدرنترين
شهنام صفاجو
مجسمهسازان آفريقايي است كه در پي تعريف
مجدد جايگاه قاره سياه در صحنه هنر جهاني برآمده است .ايده او استفاده از مواد
ســاده و روزمره براي خلق حجمهايي در مقياس بزرگ است؛ آثاري كه هويت
قومي سياهان آفريقايي را عيان ميسازد و نشان از تركيب اين ويژگي سنتي با
هنر انتزاعي نوع غربي دارد .مضامين كار اين مجسمهساز غنايي هم در مصرف،
تحول و محيطزيست خالصه ميشود.
موفقيت آناتســوي در ســال 1999با كوالژ در بطريهاي نوشيدني در خلق
آثار مفهومي حاصل شــد كه به شكلي ســمبليك به موضوعات مهمي چون
مصرفگرايي جهاني و تاريخچه آن ،ازجمله بردهداري اشــاره دارد و اينكه در
برخي نقاط جهان افراد نيازمند مجبور به اســتفاده مجدد از آنچه دور انداخته
شده ،هستند.
از آن زمان ،وي به ســاخت مجموعهاي از تابلوهاي ديواري بــا مواد بازيافتي
شناخته شده روي آورده كه ســواي در بطري ،از پارچههاي سنتي ،ميخهاي
آهني ،چوبهاي دريايــي ،تختههاي راهآهن ،ضايعات صنعــت چاپ و ...هم
استفاده ميكند .او اساساً رنگآميزي ميكند؛ بهگونهاي كه كارهاي آناتسوي با
نقاشيهاي گوستاو كليمت ،نقاش نمادگراي قرن 19اتريشي مقايسه ميشود.
به اعتقاد ال آناتسوي ،هنر در خأل رشد نميكند .او ميگويد :وقتي خانه را ترك
ميكنيد و به ســفر ميرويد ،اين بُعد فاصله ميتواند شما را به سطح جديدي
از همدلي و احساس نسبت به بنيان زندگي برســاند .پس داشتن فاصله از هر
سطح معمولي ،ســيل ايدهها را فراهم ميآورد .به اين معنا كه هنر هميشه در
حركت است .هر زمان كه چيزي را لمس ميكنيد ،مطمئناً تغييري هم ايجاد
ميشود؛ مثل يك صفحه كاغذي كه ميتوانيد آن را شكل دهيد .اين ميتواند
روي زمين هم اتفاق بيفتد؛ روي ســقف؛ روي ديوار و همه سياالتي كه پشت
اين مفهوم هستند .نمايشگاه فصل آفريقا كه بهعنوان دعوتي براي نگاه و درك
جهان از منظر آفريقا در  Salle des Gens d'Armesبرپا شــده و تا نوامبر
2021هم ادامه دارد ،تابلوهاي ديواري انتزاعي و شاعرانه ال آناتسوي را به رويت
مخاطبان جهاني درآورده است .همانند ساير رويدادهاي جمعي ،اين نمايشگاه
هم بهدليل پاندمي كرونا با تأخير برگزار شد و اكنون درهاي عمارت پادشاهي
قرون وسطايي كه در زمان انقالب به زندان تبديل شده بود ،به روي عموم مردم
باز شده تا ديوارها و ستونهاي آن با همكاري  Factum Arteو گالري اكتبر،
مزين به آثار اين هنرمند بزرگ آفريقايي شود.

مسير جدید
برای اقتصاد
آذربایجانشرقی

دوران پساکرونا فرصت مناسبی برای توسعه تولید
و تجارت در آذربایجانشرقی
با محوریت شرکتهای دانشبنیان است

ابهام در وضعیت زمینهای
وقفی قزوین
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مسير جدید برای اقتصاد آذربایجانشرقی

دوران پساکرونا فرصت مناسبی برای توسعه تولید و تجارت در آذربایجانشرقی
با محوریت شرکتهای دانشبنیان است
سید مرتضی احمدپور

خبرنگار

این روزها تأثیر همهگیری ویــروس کرونا بر
اقتصاد جهــان در حوزههایی ماننــد تولید و
صنعت ،موضوعی غیرقابل انکار در کشورهای
مختلف و ازجمله ایران اســت؛ موضوعی که در استانهای
صنعتی بیشاز پیش به چشم آمد و صنعتگران و بهطورکلی
فعاالن اقتصادی را درگیر کرد .ایندرحالیاست که در استان
آذربایجانشــرقی نیز همهگیری ویروس کرونا بخشهای
بزرگی از اقتصاد و بهویژه تجارت این استان را تحتتأثیر قرار
داد و با وجود اینکه مسئوالن در ابتدا مدعی تأثیر کم کرونا بر
تولیــد و صنعــت اســتان بودنــد و حتی مدعی شــدند
در2سالگذشــته حتی یک واحد تولیدی دراستان تعطیل
نشدهاســت ،اما اظهارنظر اخیر رئیس ســازمان مدیریت و
برنام هریزی آذربایجانشــرقی ،بهعنوان اصلیترین مسئول
برنامهریزی اقتصادی در استان ،مبنی بر وضعیت نامناسب
تولید و اقتصاد آذربایجانشرقی و فعالیت اقتصادی استان با
60درصد ظرفیت ،نشــانگر ضرورت توجه جدی به احیای
صنعت و بهطورکلی اقتصاد استان در دوران پسا کروناست.
میــان آذربایجانشــرقی ،با توجه به
درایــن
پیشتاز در تولید و
داشتن نقش
تجارت کشــور و
ارتبــاط گســترده

فعاالن اقتصادی این اســتان با کشورهای خارجی ،میتواند
پیشگام خروج اقتصاد و صنعت کشور از مشکالت فعلی هم
باشد ،اما این مهم درصورتی محقق میشود که شاهد بهوجود
آمدن عــزم جدی در همه دســتگاههای مربــوط و فعاالن
اقتصادی باشیم؛ موضوعی که بهنظر میرسد ازسوی دولت
سیزدهم با جدیت بیشتری درحال پیگیری است.
توجه به اقتصاد دانشبنیان

مدیر یک شرکت دانشبنیان با بیان اینکه تجارت و اقتصاد
در دوران پســا کرونا نیازمند فعالیت دوچندان و پررنگتر
شرکتهای دانشبنیان اســت ،میگوید :همانگونه که در
دوران کرونا نیز مشاهده کردیم ،این شرکتهای دانشبنیان
بودند که به کمک کشــورها آمدند و اکنون هم در بیشــتر
کشورهای جهان با پایان کرونا ،این شرکتهای دانشبنیان و
اقتصادهای مبتنی بر دانشهای نوین هستند که حرف نخست
را میزنند« .حامد اعیانی» ادامه میدهد :تاکنون دراستان
آذربایجانشرقی ،آنچنان که باید ،به شرکتهای دانشبنیان
توجه مناسبی نشدهاست .تنها در چند سال اخیر فعالیتهای
مثبتی دراین زمینه انجام شده که امیدواریم ادامه داشته باشد
و شرکتهای دانشبنیان نه در حرف ،بلکه در عمل حمایت
شــوند تا بتوانند نقش خود بهعنوان پیشران تولید و تجارت
را بهخوبی ایفا کنند .وی میافزاید :شرکتهای دانشبنیان
میتوانند در همــه زمینههای اقتصــادی و تولیدی همراه
مسئوالن استان باشند و بهعنوان شرکتهایی چاالک ،زمینه
تحول را در اجرای پروژههایی که برخی از آنها حدود 2دهه
است که خاک میخورند ،فراهم کنند و دراین حوزه پیشگام
باشــند .اعیانی اضافه میکند :بهعنوان مثال ،شــرکتهای
دانشبنیان میتوانند در زمینه اجرای پروژههایی مانند «مس
سونگون» و «نفلین سینیت سراب» ،مشارکت و زمینه توسعه
استان و به تبع آن ،کشور را فراهم کنند.
لزوم توسعه فعالیتهای صادراتی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تبریز هم
دراین زمینه میگوید :وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی در
دوره همهگیری ویروس کرونا مناسب نبود و در شرایطی که
ارتباطات تجاری کشورها کاهش یافت ،زمینههای جدیدی،

بهویژه در عرصه اقتصــاد دانشبنیان ،در جهان
خلق شدهاســت که ماهم باید از آنها اســتفاده
کنیم« .یونس ژائله» ادامه میدهد :جهان درحال پشتسر
گذاشــتن دوران همهگیری ویروس کروناست و درچنین
شــرایطی ،صادرکنندگان آذربایجانشرقی ،بهعنوان
یکی از اســتانهای فعال در حوزه صادرات ،باید
خود را بــرای حضور در بازارهــای جهانی آماده
کنند .وی میافزاید :اتاق بازرگانی تبریز با تشکیل
جلســههای کمیســیون «کارآفرینی ،گردشگری و
اقتصاد دانشبنیان» تالش میکنــد زمینههای جدید ر ا
شناسایی و با استفاده از راهکارهای مناسب ،به بهرهوری آنها
کمک کند .استفاده از شتابدهندههای صادراتی یکی از این
راهکارهاســت .ژائله عنوان میکند :امروزه بحث «تجارت
الکترونیک» از اهمیت ویژهای در اقتصــاد جهان برخوردار
شدهاســت که باید دراین حوزه نیز بهصورت حساب شده و
روشمندی فعالیت کنیم و تنها درحد شــعار و حرف باقی
نمانیم .رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
تبریز اضافه میکند :در وضعیت کنونی شــتابدهندههای
صادراتی ،با اســتفاده از ظرفیت شــرکتهای دانشبنیان،
میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت صادرات استان داشته
باشند .دراین راستا ،برگزاری جلسههای کارشناسی با حضور
اساتید دانشگاه ،فناوران و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع
را در دســتورکار قرار دادهایم تا با یک کار تخصصی ،بتوانیم
فعالیتهای این حوزه را پیش ببریم.
لزوم تغییر ریلگذاری اقتصادی

رئیس ســازمان مدیریت و برنام هریزی آذربایجانشرقی نیز
بهخبرنگارهمشــهری میگوید :با وجود تالشهای صورت
گرفته و هزینههای صرف شــده ،تاکنون نتایج موردانتظار
را درحوزههای اقتصادی و تولیدی اســتان شاهد نبودهایم.
بنابراین باید ریلگذاری را تغییــر دهیم تا بتوانیم به اهداف
اقتصادی و رشــد 8درصدی پیشبینی شــده درچشمانداز
اقتصادی اســتان برســیم« .داود بهبودی» ادامه میدهد:
با وجود صرف منابــع کالن ،متأســفانه همچنان وضعیت
درآمد ،رفاه ،اشــتغال ،ایجاد ثروت ،ایجــاد ارزشافزوده و
صادرات چندان مطلوب نیست .با توجه به این موضوع ،باید

پایان عملیات ریلگذاری راهآهن همدان -سنندج ،انتظار 17ساله
کردستانیها را برای اتصال به شبکه ریلی سراسری کشور محقق كرد
فرحناز چراغی

خبرنگار

پس از ۱۷ســال چشــمانتظاری ،خطوط راهآهن ســرانجام به استان
کردستان هم رســید ،اما این پروژه تا بهرهبرداری نهایی فاصله دارد و  
نیازمند اعتبار ویژه برای تکمیل است .پروژه راهآهن همدان  -سنندج
جزو پروژههای مصوب «مهر ماندگار» در سال ۱۳۸۳بود که فاز نخست آن از تهران به
همدان در سال ۱۳۹۶افتتاح شد .ایندرحالیاست که ریلگذاری فاز دوم که شامل
مسیر همدان به سنندج بود ،البته با تأخیر ،طی چند روز گذشته به پایان رسید.
طول خط آهن تهران -همدان   -سنندج حدود ۴۲۰کیلومتر است که مسیر تهران تا
همدان بهطول ۲۷۰کیلومتر ،در سال 1396به بهرهبرداری رسید .مسیر فاز دوم این
خط ریلی از همدان به سنندج نیز ۱۵۱کیلومتر طول دارد  .این فاز در ۳قطعه تعریف
شد که حدود ۶۴کیلومتر آن دراســتان همدان و باقیمانده آن در استان کردستان
واقع شدهاست؛ پروژه مهمی که مسئول اجرا و عملیاتی کردن آن ،شرکت زیرساخت
لونقل کشور است.
و توسعه زیربناهای حم 

بهدنبال راهکارهای نویــن و اســتفاده از فناوریهــا و
روشهای جدید در زمینه برنامهریــزی ،تولید و اقتصاد در
آذربایجانشرقی باشیم.
ظرفیتهایی که خاک میخورد

پایان عملیات ریلگذاری

وی عنوان میکند :ظرفیتهای قابلتوجهی در بخشهای
مختلف اقتصاد آذربایجانشــرقی ،مانند صنعت و خدمات
اســتان وجود دارد که هنــوز مورداســتفاده مطلوب قرار
نگرفتهاست .بهعنوان مثال ،بخش صنعت استان بهویژه در
سالهای اخیر ،بهصورت میانگین فقط با حدود ۵۸درصد از
ظرفیت خود فعالیت کردهاست؛ موضوعی که نشان میدهد
از قابلیتهای بسیاری برخورداریم که باید برای بهرهگیری از
آنها برنامهریزی مدونتری داشتهباشیم .بهبودی میافزاید :با
رفع موانع موجود و اصالح شاخصهای کسبوکار در دوران
یتوان به تولید و ارزشافزوده
پساکرونا درآذربایجانشرقی ،م 
بیشتری دست یافت و ظرفیتهای اقتصادی برزمین مانده را
درمسیر توسعه روزافزون استان ،بهکار گرفت  .رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه کشور
و استان درحال گذار به دوران پساکروناست ،اضافه میکند:
اگر بخواهیم در ســال آینده فعالیتهای استان را در ایجاد
ارزشافزوده ،درآمد و صادرات ارتقــا دهیم ،باید به تکمیل
ظرفیتهای خالی ،رفــع نواقص ســختافزاری و افزایش
بهرهوری توجه کنیم.

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توســعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتوگو با
خبرنگارهمشهری با اشاره به پایان عملیات ریلگذاری راهآهن همدان -سنندج طی
روزهای اخیر ،اظهار میکند :درحالحاضر این خط راهآهن تکمیل و اتصال ریلی به
خط اصلی این مسیر برقرار شدهاست.
«خیراهلل خادمی» به جزئیات اجرای خط ریلی همدان  -سنندج نیز اشاره میکند و
میگوید :این مسیر بهطول تقریبی ۱۵۱کیلومتر ،بهعنوان بخشی از طرح ملی ساخت
راهآهن تهران-همدان-سنندج بهحســاب میآید که بخش تهران-همدان آن در
سال ۱۳۹۶افتتاح شدهاست.
وی ادامه میدهد :عملیات ریلگذاری این مسیر از 2سمت همدان و سنندج همزمان
آغاز شد و به پایان رسیدن آن خبر خوبی مردم 2استان همدان و کردستان بهشمار
میرود.
بهرهگیری از ریل ملی

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در اجرای این خــط راهآهن از ریل ملی
استفاده شدهاست ،تصریح میکند۱۹ :هزارتن ریل تولید شده در کارخانه ذوبآهن
ی در اتکا به
اصفهان برای اجرای ریلگذاری این پروژه بهکار رفته است که نقطه روشن 
توان متخصصان داخلی است.
وی به مزایای پروژه خط آهن همدان  -ســنندج نیز اشــاره میکند و میافزاید :از
مهمترین مزایای راه آهن همدان -سنندج ،اتصال 2مرکز استان به شبکه ریلی کشور
است که دستاورد مهمی درحوزه حملونقل ریلی کشور بهحساب میآید.

گردوتکانیمرگباردرتویسرکان

چشمانداز ادامه پروژه

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور همچنین اظهار
میکند :با اتصال شهرســتان سنندج به شبکه راهآهن سراســری از طریق همدان
و تهران ،امکان توســعه پروژه در آینــده و اتصال آن به اســتانهای دیگری مانند
آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی و کرمانشاه نیز فراهم میشود.
خادمی ادامه میدهد :توسعه گردشگری ،رونق اشتغالزایی ،کاهش ترافیک جادهای
و ...از دیگر مزایای ساخت خط راهآهن همدان به سنندج بهشمار میرود.
وی به وضعیت باقیمانده عملیات اجرایی این پروژه نیز اشــاره می کند و میافزاید  :
۱۱هزار میلیارد ریال اعتبار بــرای اجرای بخش باقیمانده این پروژه الزم اســت.
ساختمان ایستگاهها ،ساخت بخشی از تقاطع غیرهمسطح مسیر و روسازی این محور
ریلی همچنان در دست اقدام است.

از ابتدای فصل گردوتکانی در تویسرکان استان همدان،
66نفر دچار حادثه
شدهاند که۲نفر از آنان
جان خود را ازدست
دادهاند

تدارک  7ایستگاه

فاطمه کاظمی
خبرنگار

آمارهای تأمل برانگیز

رئیس اورژانس پیشبیمارســتانی شهرســتان تویسرکان
دراین زمینه به خبرنگارهمشهری میگوید :از ابتدای فصل
گردوتکانی تاکنون66 ،نفر دراین زمینه دچار حادثه شدهاند
که ۲نفر براثر ســقوط از درخت گردو دراین شهرستان جان
باختند .ایندرحالیاســت که حدود ۷۰درصد از مصدومان،
حدود ۴۰ســال ســن دارند« .امین مالمیر» اظهار میکند:
مأموریتهای انجام شده ازسوی اورژانس تویسرکان و زمان
تماس افراد ،حاکی از این است که بیشترین میزان این حادثه
در ساعتهای ابتدایی روز و بهدلیل آماده نبودن بدن و هنگام
غروب آفتاب ،بهدلیل خســتگی گردوتکان ،رخ دادهاست.
وی اعتیــاد برخی از افراد گردو تکان ،ســن باال و داشــتن
بیماریهای زمینهای ازجمله بیماریهای دیابتی و قلبی را
از دالیل باال بودن آمار سقوط از درختان گردو در تویسرکان
میداند و میافزاید :سالگذشته نیز حدود 130نفر در جریان
گردوتکانی دچار حادثه شدند که اکنون تعدادی از آنان دارای
ضایعه نخاعی هستند.
نقش محوری تجربه و تخصص

«امیدعلی ســوری» یک باغدار تویسرکانی است که بیشاز
50ســال از عمرش را در جوانی روی شــاخهها و هماکنون
زیردرختان گردو گذراندهاست .او درباره ریشه تداوم چرخه

عكس :همشهري

هرسال «گردوتکانی» در شهرستان تویسرکان،
بهعنوان مهــد تولید گردو در ایــران ،حوادث
زیادی را بهبار میآورد که مهمترین دلیل آن،
رعایتنکردن اصول ایمنی هنگام انجام این کار است .آخرین
آمارهای اعالم شده ازسوی مسئوالن استان نشان میدهد ،از
ابتدای آغاز فصل گردوتکانی در سالجاری ،که به چند هفته
هم نمیرسد66 ،نفر گرفتار حادثه شــدهاند که 2نفر از آنان
فوت کردهاند و تعــدادی نیز قطعنخاع شــدهاند .پرداخت
حقالزحمه یک میلیونتومانی برای یــک روز گردوتکانی،
بخش قابلتوجهی از بیکاران تویســرکان را که بیشتر آنان
جوان هســتند ،به انجام کاری وسوسه میکند که تخصصی
درآن ندارند؛ موضوعی که سبب میشود تعداد زیادی از آنان
سالمت و حتی جان خود را از دست بدهند .ایندرحالیاست
که گردوتکانی یــک کار تجربی و البته تخصصی اســت که
تویسرکانیها از ابتدای کودکی با آن بزرگ میشوند و آن را
میآموزند ،اما این روزها بیشتر گردوتکانان ،غیرتویسرکانی و
البته غیرمتخصص و بیتجربه هستند.

مرگ و میر در زمینــه گردو تکاندن،
باوجود گسترش تکنولوژی و روشهای نوین چیدن محصول،
میگوید :در گذشته افراد از کودکی باالی درخت میرفتند و
هرسال با رشد درخت ،توانایی و شناخت آنان از درختشان
بیشتر میشد .وی میافزاید :آنان به تجربه میدانستند که
کدام درخت شاخه سستی دارد یا کدام شاخه قوتدار است
و براین اســاس شــیوه حرکت خود روی درخت را تنظیم
میکردند .در گذشــته افراد با تجربه از باالی درخت شروع
به تکاندن گردو میکردند تا به پایین برسند و اینگونه بود
که سال به سال براثر همزیســتی با باغشان شناخت کافی
از چگونگی برداشــت گردو داشتند.ســوری ادامه میدهد:
درچنین شرایطی افراد بومی در گذر زمان به گردوتکانهای
متبحری تبدیل میشدند که ضمن حفظ درخت و ریشهاش
از آسیب روشهای صنعتی ،با کمترین حادثهای محصولشان
را برداشت میکردند و اشــتغال دائم و درآمد مناسبی هم
داشــتند؛ موضوعی که درســالهای اخیر کمتر بهچشــم
میخورد .وی عنوان میکند :امروزه بهدلیل گسست نسلی و
مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ ،عمال نیروی بومی روی
درختهای گردو دیده نمیشود .بیشتر باغداران یک سال
زحمت باغشان را میکشند و فصل برداشت به دلیل همین
خطرات باغ را بــه غیربومیها اجاره میدهنــد .این باغدار
تویسرکانی اضافه میکند :نتیجه گسترش مهاجرت به مرکز
استان و شهرهای دیگر کشور ،خالیشدن شهر از نیروهای
جوان ،کمرنگ شدن کشــاورزی و باغداری دراین منطقه،
گرایش به مشاغل کاذب و بیکاری پنهان و درنهایت حضور
کارگران کارنابلد و غیربومی اســت که برای کســب درآمد
قابلتوجــه روزی یک میلیونتومان ،بــدون آموزش کافی
باالی درخت گردو میروند و حوادث ناگواری را رقم میزنند.
راهکارهای کاهش حوادث

اینها درحالیاســت که یک باغدار بازنشســته تویسرکانی
ضمن اشــاره به ویژگیهــای درخت گردو ،بــرای کاهش
اینگونه حوادث به عوامل مهمی اشاره میکند و میگوید:

درخت گردو «آفتابدوســت» است که رشــد زیادش هم
گواهی براین موضوع محســوب میشود و شــاخهها برای
نور زیادتر ،رشد طولی بیشــتری دارند .این موضوع در کنار
شیوه سنتی کاشت درختان در فاصله کم از یکدیگر ،سبب
ازدحام درختان و بلندی بیشازحد آنها میشــود و از رشد
افقی شاخهها جلوگیری میکند« .رسول سوری» میافزاید:
این درحالیاســتکه بهعنوان مثال در روسیه در متراژهای
مشخص ،تعداد محدودو استانداردی درخت گردو میکارند
و این شیوه سبب ایجاد فضای بیشتر درخت برای رشد افقی
شاخهها و جلوگیری از بلند شدن بیشازحد درختان میشود
که این موضوع سبب سهولت در برداشت محصول ،جلوگیری
از سرمازدگی و همچنین کاهش مخاطرات انسانی برداشت
گردو میشــود .وی ادامه میدهد :با اصالح شیوه باغداری
ازسوی باغداران تویسرکانی از یکســو و ارائه آموزشهای
صحیح به نیروهای بومی و غیربومی ازسوی دیگر ،میتوان
ســنت قدیمی کردوتکانی را حفظ کرد؛ سنتی که میتواند
زمینهساز گسترش پیوندهای خانوادگی در دوران جدید و
همچنین حفظ نیروهای جوان در تویسرکان شود.
مشکالت بیمهای

«سلمان سوری» باغدار دیگری است که به مشکالت موجود
در زمینه بیمه گردوتکانی اشــاره میکنــد و میگوید :در
تویسرکان حدود  10تا 15هزار باغدار گردو حضور دارند که از
میان آنها درنهایت حدود 300نفر زیرپوشش بیمه گردوتکانی
هستند .وی میافزاید :دلیل استقبال سرد باغداران از بیمه،
هزینه باالی این نوع بیمه برای هر فرد است و معموال باغداران
چنین میپندارند کــه صرفه اقتصادی نــدارد که کارگران
خود را بیمه کند .ســوری ادامه میدهد :ازسوی دیگر تعداد
اندک بیمههای پوشــشدهنده گردوتکانی نیز در استقبال
کم باغ داران از بهرهمندی از مزایای بیمه دراین زمینه موثر
بودهاست .حوادث گردوتکانی بهدلیل خسارتهای سنگینی
که بههمراه دارد ،پوشــش دهی آن برای بیمهها نیز صرفه

اقتصادی ندارد و اگرهم این فعالیت را زیرپوشش قرار دهند با
تأکید بر رعایت نکاتی مانند استفاده از کمربند و کاله ایمنی
است؛ مواردی که کمتر گردوتکانی آنها رعایت میکند ،چون
کار را بسیار ســختتر میکند .این باغدار جوان تویسرکانی
بر ضرورت حمایت بیشازپیش ســازمان جهاد کشاورزی
استان برای بیمه کشاورزان و گردوتکانها تأکید میکند و
معتقد است :اگر شرایط آسانتری برای بیمه کردن باغداران
و کارگران فراهم بود ،شاهد مشکالت کنونی نبودیم و حتی
درصورت بروز چنین حوادثی ،خانوادهها دچار مشــکالت
عدیدهای نمیشدند.
روش سنتی یا صنعتی؟

ســوری که کودکیاش را با باالرفتن از درختهای گردو
گذراندهاســت ،میگوید :تاکنون 2بــار از درخت گردو
افتادهام که خوشــبختانه دچار حادثــه جبرانناپذیری
نشدم ،اما هرســال شــاهد بروز چنین اتفاقهای تلخی
برای بستگانم هســتم؛ اتفاقی که منجر به قطع نخاع و یا
حتی مرگ فرد میشود و در هر 2صورت همه مسئولیت
متوجه باغداری اســت که فرد را بهکار گرفته است .وی
ادامه میدهد2 :روش برای گردوتکانــی وجود دارد؛ در
روش سنتی فرد با نیزه چوبی بعضا 2متری ،متناسب با قد
و جثه خودش ،باالی درخت میرود و با تکیه بر درخت و
حفظ آزاد بودن حرکت ،با هر 2دستش به تکاندن گردو
میپردازد .در نوع دوم که شیوه صنعتی است ،با استفاده از
تراکتور ،شاخهها و تنه درخت را تکان میدهند تا گردوها
بریزد که هزینه زیادی صرف اجــاره تراکتور و کارگر آن
میشود .ســوری عنوان میکند :روش صنعتی بهدلیل
آسیب زیاد به ریشه و حتی شکستن شاخههای درخت،
عمدتا مقرون بهصرفه نیســت و باغدار ترجیح میدهد
از روش سنتی برای برداشــت محصولش استفاده کند،
چراکه با این روش محصول درخت در سال بعد به میزان
قابلتوجهی کم میشود و حتی ممکن است اصال بار ندهد.

معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین تصریح میکند  :مسیر ریلی همدان  -سنندج
۷ایستگاه دارد .در فاز نخست 3ایستگاه سنندج ،دهگالن و قروه با پیشرفت فیزیکی
حدود ۸۵درصد ،تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
خادمی با بیان اینکه راهآهن همدان  -سنندج در 3قطعه طراحی شدهاست ،میافزاید:
پروژه ازنظر توپوگرافی منطقه۱۴ ،درصد در کوهســتان۲۰ ،درصد در تپهماهور و
۶۶درصد در دشت واقع شدهاست .همچنین مســیر ریلی همدان -سنندج دارای
۴۶تقاطع۲۹ ،دستگاه پل بزرگ و ۴۱۱دستگاه پل کوچک است.
وی عنوان میکند :خط ریلی همدان  -سنندج ظرفیت جابهجایی ساالنه ۳میلیون
تن بار و ۷۰۰هزارمســافر را  دارد و نقش مهمی در زمینه حملونقل بار و مسافر در
منطقه برعهده خواهد داشت.
خادمی درباره سرعت حرکت قطارها در خط همدان  -سنندج  پس از بهره برداری
نیز میگویــد :درصورت بهرهبــرداری نهایی از راهآهن همدان  -ســنندج ،حرکت
قطارمسافری ۱۶۰کیلومتر بر ساعت و حرکت قطار باری نیز ۱۲۰کیلومتر بر ساعت
خواهد بود.
بهرهبرداری نهایی در دهه فجر

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور درباره میزان اعتبار
هزینه شده برای این پروژه نیز اظهار میکند :تاکنون برای اجرای این پروژه ۲۰هزار
میلیارد تومان هزینه شده است .خادمی میافزاید :حدود ۴۳کیلومتر دیگر ریلگذاری
این پروژه در برنامه وجود دارد که دلیل آن ،اختالف ســطح ایســتگاه تشکیالتی تا
شهر سنندج است و باید انجام شود .تکمیل این بخش به اعتبار باالیی نیاز دارد .وی
تصریح میکند :سنندج بیست و سومین مرکز استان بهحساب میآید که به شبکه
ریلی متصل میشود که امیدواریم در دههمبارک فجر به بهرهبرداری نهایی برسد .
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور درباره بررسیهای فنی انجام شده برای ادامه پروژه
و اتصال آن به مرز باشماق مریوان نیز میگوید :در صورت استقبال طرف عراقی ،این
کار اجرایی میشود .خادمی اضافه میکند :درصورت حصول توافقهای الزم میان
۲کشور ،ریلگذاری را تا باشماق ادامه میدهیم؛ موضوعی که میتواند نقشی راهبردی
در توسعه مبادالت مرزی ،بهویژه در غرب کشور داشته باشد.
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همشهری
در پرونده ویژهای
وضعیت تولید انار
در  10استان قطب تولید
این محصول را بررسی
کردهاست

تهایسرخایران
یاقو 
نرضوی
بازارهایجهانی،چشمب هراهانارخراسا 

همزمان با آغاز فصل برداشت میوه صادراتی و پرمتقاضی انار از باغهای خراسانرضوی،
حجم تولید امسال این محصول در استان حدود 80هزارتن برآورد میشود که نسبت
به سالگذشته تغییر چندانی ندارد .کار برداشت انار که از اواسط مهرماه دراین استان
آغاز شدهاست ،تا پایان آبانماه از ســطح 7هزارو ۷۰۰هکتار از باغهای این محصول
ادامه مییابد .مســاحت کل باغهای بارور و غیربارور انار در خراســانرضوی حدود
8هزارو ۴۰۰هکتار است .میزان برداشــت انار از باغهای خراسانرضوی در شرایط
عادی و مناسب آبوهوایی و باغداری ،افزونبر ۱۵تن در هرهکتار است .با این وجود،
حجم برداشت انار از باغهای استان درپی خشکسالی سالهای اخیر ،کاهش نسبی
داشتهاست .اگرچه انار در بیشتر ۲۹شهرستان خراســانرضوی تولید میشود ،اما
شهرستانهای مهوالت ،بجســتان ،بردسکن ،خلیلآباد و کاشــمر بیشترین تولید
این محصول را به نام خود ثبت کردهاند .عمدهترین ارقــام تولیدی محصول انار در
خراسانرضوی شامل اردستانی ،قرمز ،ملس ،عقدا ،شیرین ،خزر و شیشهکپ است.
دراین میان شهرســتان مهوالت با 2هزار و ۱۰۰هکتار باغ انار و تولید ساالنه 3هزارو
۱۵۰تن محصول ،رتبه نخست کشت و تولید اینمحصول را در خراسانرضوی از آن
خود کردهاست .ازسوی دیگر خراسانرضوی در تولید انار به شیو ه نوین «زیرسایبان»،
بهعنوان راهکاری برای بهبود کمی و کیفی محصول ،افزایش بهرهوری آب و کاهش
خسارتهای ناشــی از آفات و بیماریهای فیزیولوژیک این محصول ،از استانهای
الگو در کشور بهشمار میرود .ایندرحالی است که انار خراسانرضوی به کشورهای
ارمنستان ،اماراتمتحده عربی ،کرهجنوبی ،عراق ،عمان ،ترکمنستان ،قطر ،آلمان،
سوئیس ،روسیه ،اتریش ،هند ،فرانسه و پاکستان صادر میشود .ازسوی دیگر همزمان
با فصل برداشت انار در خراسانرضوی ،فعالیت دالالن برای خرید ارزان این محصول
محسوس و قابل مشاهده است و این موضوع زمینهســاز نگرانی باغداران این استان
شدهاست .برای جبران نگرانی کشاورزان و باغداران و در راستای ایجاد زنجیره تولید
در بخش کشــاورزی ،اقدامهایی ازجمله ایجاد و راهاندازی واحدهای فراوری رب و
سس انار در شهرستانهای مرکز کشــت انار انجام شدهاست .همه اینها در شرایطی
است که برای جلوگیری از خامفروشی به تعداد بیشتری انبار و کارخانههای فراوری
در استان نیاز است.

شهرتجهانیانارساوه

استان مرکزی نخســتین تولیدکننده کیفی و دومین تولیدکننده کمی انار در ایران
است و محصول انار ساوه دارای شهرت جهانی اســت .بیشاز 10هزارو 500هکتار
از باغهای استان مرکزی زیرکشت محصول انار اســت .این باغها بهصورت عمده در
شهرستان ساوه و بهصورت جزئی در برخی شهرستانهای نیمهگرمسیر مانند محالت،
دلیجان و بخشی از تفرش وجود دارد .امســال انتظار میرود حدود 160هزارتن انار
از باغهای اســتان مرکزی برداشت شود و متوســط عملکرد انار استان در 7هکتار،
15تن پیشبینی میشــود .ارقام این محصول در استان شــامل ملس ترش ساوه،
ملس شیرین ساوه ،یوســفخانی ،خالک و برخی ارقام جزئی دیگر است ،اما بیشاز
80درصد ارقام انار در استان مرکزی را ملس ساوه تشکیل دادهاست 10 .تا 15درصد
از انار شهرستان ســاوه ،به دست شــرکتهای این شهرســتان که از بزرگترین و
معتبرترین شرکتهای کشور دراین حوزه محسوب میشــوند ،برداشت شده و در
صنعت آبگیری و اسانسگیری و دیگر صنایع فراوری مورد استفاده قرار میگیرد.
درحالحاضر حدود 5درصد از انار این استان به خارج از کشور و بیشاز  60تا 70درصد
در سطح کشور توزیع میشــود و 20درصد باقیمانده در استان به مصرف میرسد.
البته بهدلیل تحریمهای ظالمانه دشمنان در سالهای اخیر ،صادارت این محصول
کاهش چشمگیری داشتهاست .کشورهای حاشیه خلیجفارس مانند عمان ،امارات
متحدهعربی و همچنین کشورهای جمهوریآذربایجان ،ارمنستان ،عراق و افغانستان
متقاضی انار استان مرکزی هستند و برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و سوئد را
نیز میتوان به این اسامی افزود .در سالهای گذشته سرمازدگی باعث کاهش عملکرد
باغهای انار استان مرکزی شدهاست ،اما امسال پیشبینی میشود وضعیت برداشت انار
از باغهای این استان مطلوب باشد .البته درحالحاضر اثرات تداوم خشکسالی و کاهش
نزوالت جوی ،در سطح باغهای انار استان محسوس است و درصورتیکه در سالهای
آینده دراین زمینه تدبیری اتخاذ نشود ،کاهش عملکرد در واحد سطح را شاهد خواهیم
بود .از دیگر مشکالت انارکاران میتوان به آفتاب سوختگی در سطح باغها اشاره کرد
که علت آن کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دماست.

کاشت درخت انار دراستان آذربایجانشرقی در 10سالگذشته روند صعودی به خود
گرفته و تولید اینمحصول در یک دهه گذشته بیشاز 5برابر شدهاست .آمارهای موجود
نشان میدهد سطح زیرکشت انار درایناســتان نزدیک به 400هکتار بوده و یکی از
دالیل عمده توسعه باغها ،استفاده از آب فراوان در حاشیه رودخانه ارس است که نیاز
این محصول به آب را رفع کرده و امسال هم با توجه به تأمین آب کافی از رودخانه ارس،
مشکلی در تولید این محصول وجود نداشتهاست .اینها درحالیاست که برداشت انار از
باغهای آذربایجانشرقی از منطقه جلفا و باغهای این منطقه ،ازجمله «گردیان» آغاز
شده و باغداران مدعی تولید بهترین انار کشور دراین منطقه هستند .ساالنه در جلفا
نزدیک به 5هزارتن انار برداشت میشود که بخش قابل توجهی از محصول 6هزارو500
تنی انار استان را به خود اختصاص میدهد .ارتفاع ،اقلیم و دمای مناسب ،رطوبت نسبی
دمای هوا و مهآلودگی باغهای حاشیه رود ارس سبب میشود درختان انار دراین منطقه
بیشتر باشد .ارقام انار گلوشاه ،یزدی ،شــیرین ،ترش ،ملس و انارسیاه از ارقام عمده
تولیدی انار دراستان است و سالگذشته نیز آذربایجان شرقی توانست درزمینه تولید
انار ارگانیک و استفاده کمتر از کودهای شیمیایی ،رتبه برتر را در کشور بهدست آورد.

روستای«انبوه»؛قطبتولیدانارشیریندرگیالن

دراستان گیالن 2نوع انار شامل انارترش و انارشــیرین برداشت میشود .انار شیرین
بهصورت فله برای مصارف خوراکی است و از انارترش بیشتر برای پخت رب انار استفاده
میشــود .جنوب گیالن یعنی رودبار ،مرکز تولید انارشــیرین و شرق گیالن ،یعنی
شهرستان رودسر و غرب گیالن یعنی ماسال ،قطب تولید انارترش هستند .دراین میان
روستای تاریخی «انبوه» قطب تولید انارشیرین در گیالن محسوب میشود .شهرستان
رودبار ۱۵۵هکتار باغ انارشیرین دارد که ۱۰۵هکتار آن دراین روستا قرار دارد .براساس
پیش بینیهای انجام شده ،امســال بیشاز هزارو ۷۰۰تن انارشیرین در گیالن به بار
مینشیند .همه اینها درحالیاست که برداشــت انار درگیالن معموال از اوایل مهرماه
آغاز و تا آبانماه ادامه دارد .آمارهای ســازمان جهادکشاورزی نشان میدهد هرسال
حدود هزارو 740بهرهبردار انار در گیالن ،محصول خود را از باغهای این استان برداشت
میکنند .کیفیت انارشــیرین شهرستان رودبار مناسب اســت ،اما یکی از مهمترین
چالشها برای ارتقای کیفیت این محصول ،مدیریت بهتر ازســوی باغداران ازجمله
در زمینه اصالح باغهای قدیمی ،تغذیه مناسب باغها و کاشت ارقام بهتر است .اینها
درحالیاست که ظرفیتهای خوبی در زمینه توسعه باغهای انار در رودبار وجود دارد و
باغهای مناطق «نوده» و «انبوه» دراین شهرستان ،قابلیت توسعه تا حدود هزارهكتار را
دارند ،اما بهدلیل مهاجرت جوانان روستایی از این مناطق ،متقاضی برای توسعه باغهای
انار در این شهرستان بسیاركم است .انار از مهمترین محصوالت کشاورزی روستای انبوه
بهشمار میرود و درمجموع از بازارپسندی مطلوبی برخوردار است و توانسته بازارهای
خوبی را بهویژه در تهران از آن خود کند .ازســوی دیگر انار گیالن در بستهبندیهای
صادراتی به کشورهایی مانند اوکراین ،روســیه ،گرجستان و جمهوریآذربایجان و...
صادر میشود که بیشتر صادرات شامل انارترش است.

یپسند«قطرویه»
انارمشتر 

اســتان فارس نیز یکی از قطبهای تولید انار در کشور
بهشمار میرود .شهرستان نیریز با 6هزارو 500هکتار
باغ انار ،رتبه نخست تولید اینمحصول را در استان به
خود اختصاص داده و بخش «قطرویه» با تولید ساالنه
60هزارتــن ،بزرگترین تولید کننده انار شهرســتان
نیریز اســت .انار تولیدی دراین شهرســتان
عالوه بر مصارف داخلی ،به کشــورهای
کرهجنوبی ،روسیه ،کشورهای آسیای
میانه ،کشورهای حوزهخلیج فارس
و برخی از کشورهای اروپایی صادر
میشود .انار قطرویه بهدلیل رنگ
پوســت ،رنگ آریل ،ضخامت
پوســت و طعم میوه بســیار
بازارپسند و پرفروش است و
مشتریان زیادی هم دارد.

تولید انار در مازندران هرچند بهصورت انارستانهای گسترده و باغهای با مساحت باال
دیده نمیشود ،اما ساالنه بیشاز 20هزارتن انار دراین استان تولید میشود که عمده آن
نیز از ارقام بومی مازندران است .بیشترین سهم تولید انار در مازندران مربوط به شهرستان
بهشهر است که انار تولید شده در باغهای آن ،بهعنوان برند در منطقه شناخته میشود.
شهرستان بهشهر بهدلیل وجود تنها جنگل اناروحشی خاورمیانه به مساحت 10هزارهکتار
در تاالب میانکاله نیز بین مناطق تولیدکننده انار شاخص است .البته انار میانکاله عمدتا در
دسته انارهای ترش قرار دارد که برای تولید رب مورد استفاده قرار میگیرد .طی سالهای
اخیر کشت انار در سایر مناطق استان نیز افزایش یافته و اکنون میتوان در شهرستانهای
گلوگاه ،میاندورود ،ساری ،بابل ،آمل ،قائمشــهر و چند شهرستان دیگر نیز کشت انار را
مشاهده کرد .ضمن اینکه با انجام برخی اقدامها در زمینه نگهداری و کشت ،میزان تولید
انار در سطح نیز ازسوی باغداران مازندرانی افزایش یافتهاست .به همین دلیل در سالهای
اخیر افزایش انار تولید شده در مازندران مشهود بود؛ سالگذشته بیشاز 25هزارتن انار
از باغهای مازندران برداشت شد که پیشبینی میشود امسال این مقدار حدود 10درصد
افزایش یابد .همه اینها درحالیاست که سالگذشته نخستین محموله انار از مازندران به
روسیه صادر شد ،اما دراین زمینه هنوز اقدامهای مهم و موثری انجام نشدهاست.

جشنوار هایبرایانارهای«تنگسیاب»

لرستان ازنظر اقلیمی ،تنوع جالبی دارد و یکی از اســتانهای کوهستانی غرب ایران
بهشمار میرود که بیشتر مناطق این استان را کوههای زاگرس پوشاند ه است .آبوهوای
این استان ،از شمالشرقی تا جنوبغربی ،دارای تنوع کامال محسوسی است .یک بخش
از استان به جنوب خوزستان متصل و گرمسیر محسوب میشود و بخشهای شمالی و
شرقی آن سردسیر بهحساب میآیند .براین اساس در بخش گرمسیر این استان یعنی
«کوهدشت» ،انار کشت میشود و 3هزارو 500هکتار از زمینهای این بخش زیرکشت
این محصول قرار دارد .ســاالنه  60تا 70هزارتن انار دراین استان برداشت میشود و
بیشاز 4هزار بهرهبردار دراین حوزه فعالیت میکنند .در گذشته تجار کره جنوبي انار
این استان را ازسر زمین خریداری و بستهبندی میکردند و به کشورشان میفرستادند،
اما بعد اعمال تحریمهای ظالمانه ازسوی دشمنان ،این فرایند متوقف شد .درحالحاضر
انار لرســتان به کشــورهای حوزه خلیجفارس و روســیه صادر میشــود .در منطقه
«تنگ سیاب» واقع در کوهدشت ،انار بسیار باکیفیتی برداشت میشود که هم ازنظر
طعم و هم ازلحاظ میزان تولید قابل توجه است و طرفداران زیادی دارد .با توجه به این
موضوع هرسال در آبانماه در تنگ سیاب جشنواره برداشت انار برگزار میشود.

چالشهایتوسعهباغهایاناردرآذربایجانغربی

برداشت انار از باغهای استان آذربایجانغربی بهزودی آغاز میشود؛ هرچند انار از میوههای
اصلی استان محسوب نمیشود ،اما کیفیت انارهای تولیدی در باغهای آذربایجانغربی با
انارهای مرغوب جلفا و ساوه برابری میکند و جزو میوههای محبوب در استان محسوب
میشود .در 5سالگذشته تولید انار در استان روند به نســبت ثابتی داشته و ساالنه بین
 800تا هزارتن محصول در 125هکتار از باغهای استان برداشت شدهاست که البته نسبت
به سطح زیرکشت ،محصول کمتری به دســت میآید .کارشناسان حوزه کشاورزی
معتقدند باغداران توجه کافی به اصول ترویج و استفاده از روشهای نوین در
آبیاری این محصول در استان ندارند .بیشتر باغهای انار در استان در ارومیه
و سردشت و در کنار رودهای پرآب این 2شهرستان قرار دارند که امسال
با تنش آبی بهوجود آمده و کاهش محسوس آب رودخانههای بزرگ
استان ،باغهای انار نیز با مشکل آبیاری مواجه شدهاند و
احتمال کاهش تولید این محصول وجود دارد .با توجه
به حجم تولید انار دراستان ،صادرات این محصول
به خارج از کشور بهصورت محدود انجام میشود
و بیشتر انار برداشت شده بهصورت تازهخوری
مصــرف و حــدود 20درصــد از محصول
تولیدی نیز برای تهیه آبمیوه ،به واحدهای
فراوری اســتان ارسال می شود .یکی
از چالشهــای جدی برای
توســعه با غهــای انار
در آذربایجا نغربــی،
کوهستانی بودن منطقه
و سرما زدگی گسترده
باغهاي انار است.
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انارمشهور«سنگان»

سیستانوبلوچســتان با وجود کمبود آب و کمی بارش باران ،جزو  10اســتان برتر
در تولید انواع محصوالت کشــاورزی ،زراعی ،جالیزی و باغی است که درمیان انواع
محصوالت ،انار این استان از شهرت جهانی برخوردار است .براساس آمارهای ارائه شده
ازسوی وزارتجهادکشاورزی۲ ،هزارو۲۸۰هکتار از اراضی باغی سیستانوبلوچستان
را باغهای انار تشکیل میدهند که بیشاز هزارو۷۰۰هکتار آن بارور و بقیه غیربارور
است .عمده انار کشت شده دراین استان بیدانه سنگان ،ملس ساوه ،شهسوار ،فردوس
رقم بومي ميريحيايی و رباب هستند که برداشت این محصول بسته به شرایط جوی،
از اواسط شهریورماه آغاز میشود و تا آبانماه ادامه مییابد .انار برداشت شده از باغهای
اســتان عالوهبر تازهخوری ،برای مصارف دیگر ازجمله تهیه رب انار ،ادویه محلی و
همچنین رنگرزی فراوری میشود .براساس پیشبینیهای مسئوالن سازمان جهاد
کشاورزی سیستانوبلوچستان ،درسالجاری باغداران استان ٢٠هزارو ۵٣۵تن انار
برداشــت و به بازار مصرف عرضه میکنند .مهمترین نوع انار سیستانوبلوچستان
که شهرت جهانی دارد ،انار «ســنگان» است .دهستان ســنگان در بخش مرکزی
شهرستان خاش ،با داشــتن افزونبر 400هکتار باغ انار ،از قطبهای مهم تولید انار
در سیستانوبلوچستان بهشمار میرود که ساالنه بیشاز 4هزارو 500تن انار تولید
میکند .همچنین «فنوج» یکی از مناطق مهم تولید انار در استان محسوب میشود
که برداشت این محصول درآن بهدلیل شرایط آب و هوایی ،زودتر از باقی نقاط استان
انجام میشود.

بدارهورامان
باغهایشی 

استانکردستان درحدود ۴۸۰هکتار انارستان و بیشاز هزار بهرهبردار دراین حوزه
دارد .با توجه به این موضوع پیشبینی میشــود امسال 7هزارو ۴۰۰تن انار دراین
استان برداشت و روانه بازار مصرف شود .بهرهبرداران همهساله از نیمهمهرماه تا اواخر
آبانماه در شهرستانهای ســروآباد ،کامیاران و بانه اقدام به برداشت این محصول
میکنند ،اما در سالجاری تعدادی از باغداران برداشت محصول را کمی زودتر آغاز
کردهاند .برنامه سازمان جهاد کشاورزی توسعه ساالنه بیشاز ۳۰هکتار انارستان
در کردستان است .این موضوع درحالیاست که انارســتانهای کردستان بیشتر
در مناطق گرمســیری که دارای بیشاز 5ماه گرم و تابستانهای طوالنی هستند،
ساخته شدهاست .ایجاد باغهای انار در سطوح شیبدار و کوهستانی استان سابقه
دیرینهای دارد ،ضمن اینکه  70درصد از انار تولید شده بهصورت تازهخوری مصرف
میشود .مهمترین ارقام انار تولیدی در کردســتان را ملس ،رباب ،محلی اورامان،
شیرین ساوه و شیشهکپ تشکیل میدهند .از ارقام بومی منطقه هورامان نیز میتوان
به «یارالی» یا «کهوه ههنار»« ،ههجیجی» یا «دانهسیاو»« ،ههنار تشی» و «ههنار
شیرین» (زودرس) اشاره کرد .منطقه هورامان درشهرستان سروآباد ازنظر سطح
باغها و میزان تولید ساالنه انار ،رتبه نخست استان کردستان را به خود اختصاص
داده و بیشــترین باغهای انار و تمرکز این محصول در روستاهای «ژیوار»« ،بلبر»،
«سلین» و «ناو» است .درحالحاضر در سروآباد ۲۰۰هکتار برای توسعه انارستانها
درنظر گرفته شــده و در شهرستان سنندج نیز در منطقه ســیروان ،قابلیت ایجاد
۵۰هکتار انارســتان وجود دارد .همه این قابلیتها درحالیاست که کردستان در
زمینه برخورداری از صنایع فراوری صنعتی انار با مشکالت بسیاری مواجه است ،اما
حدود ۳۰درصد از انار استان بهصورت سنتی فراوری میشود و ۷۰درصد بهصورت
تازهخوری بهمصرف میرســد .تاکنون در زمینه صادرات انار در استان کردستان
اقدامی صورت نگرفتهاست.

عكس ها :همشهري

فصل برداشــت انار از باغهای این محصول در نقاط مختلف کشور فرا رسیده
و مشــتریان پروپاقرص داخلی و خارجی در انتظارند تا انارهای بازارپســند
استانهای مختلف را روانه بازار کنند .ایندرحالیاست که بیشتر مردم ایران،
انار را با برند ساوه میشناسند؛ موضوعی که سبب شده از ویژگیهای فراوان
محصول برداشت شــده دراستانهای مختلف کشــور غفلت شود.عالوه بر
استانمرکزی ،استانهای فارس ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،لرستان،
گیالن ،مازندران ،کردستان و خراسانرضوی نیز از قطبهای تولید انار در کشور
بهشــمار میروند .با توجه به این موضوع در پرونده پیشرو ،عالوه بر تحلیل
آماری وضعیت برداشت انار در قطبهای تولید این محصول در کشور ،مشکالت
انارکاران ،مهمترین ارقام این محصول و وضعیــت صنایع فراوری را نیز مورد
بررسی قرار دادهایم که در ادامه میخوانید.

موهبتیبهنام«ارس»
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ابهام در وضعیت زمینهای وقفی قزوین
فرشته رضایی
خبرنگار

کارشناسان معتقدند نبض توسعه اقتصادی
دراســتان قزوین کند میزند؛ موضوعی که
برخی مسئوالن قزوین معتقدند یکی از دالیل
آن ،حجم قابلتوجه زمینهای وقفی دراین اســتان است.
برخی بررسیها نشان میدهد حدود یکپنجم از مساحت
استان قزوین را زمینهای وقفی تشکیل میدهند و با توجه
به این موضوع بســیاری از افــراد در حوزههای صنعتی،
کشاورزی ،مسکنسازی ،توسعه زیرساختهای شهری و...
موفق به سرمایهگذاری مطمئن نمیشوند.
با توجه بــه این موضوع ،مســئوالن اســتان بهدلیل بروز
مشــکالت اساســی برای مردم و فعاالن اقتصادی بهویژه
در ۴شــهر این اســتان ازجمله «زیاران»« ،بیدســتان»،
«شــهر صنعتی الوند» و «شــهرصنعتی البرز» ،خواهان
مســاعدت و توجه متولیان وقف و نیز نهادهای مســئول
ازجمله قوهقضائیه هســتند تا با چارهاندیشــی برای این
موضوع ،بتوان از زمینهای وقفی درمسیر توسعه روزافزون
اقتصاد استان بهره مناسبی برد.
چالشی برای جذب سرمایهگذاری

برایــن اســاس نماینــده قزویــن ،آبیــک و البــرز
درمجلسشورایاســامی چند روز قبل و درجریان دیدار
رئیس قوه قضائیه با صنعتگران این استان گفت که « بخش
زیادی از زمینهای قزوین موقوفه اســت و مردم در اصل
مالکیت مشکل دارند».
«لطفاهلل سیاهکلی» همچنین با اشــاره به وقفی بودن
بخش زیادی از شــهر زیــاران ،تأکید میکنــد که برای
برونرفت مشکالت بهوجود آمده دراین زمینه ،باید تدابیر
راهگشایی ازسوی مسئوالن مربوط ازجمله در قوهقضائیه

اتخاذ شود.
حجم زیاد زمینهای وقفی دراســتان ،زمینهســاز بروز
مشکالتی در حوزه ساختوسازهای مسکونی و شهری یا
سرمایهگذاریهای صنعتی شدهاست .برهمین اساس هم
بود که چندی قبل «اصغر آهنیها» عضــو اتاق بازرگانی
اســتان قزوین ،یکــی از مهمترین موضوعهــای نیازمند
رسیدگی در شهر صنعتی البرز را اوقافی بودن زمینهای آن
دانسته و با اشاره به مشکالت سرمایهگذاری دراین منطقه،
تأکید کرده بود که موضوع اوقافی بودن زمینهای شــهر
صنعتی البرز باید زودتر مورد بررسی قرار گیرد.
با اینحال برخی از مسئوالن ارشد استان ،ازجمله استاندار
قزوین نیز وجود برخی مشــکالت در زمینه موقوفه بودن
بخشــی از اراضی اســتان را تأیید میکننــد .پیشاز این
«هدایت اهلل جمالیپور» اســتاندار قزوین ،درباره موقوفه
بودن زمینهای شــهر صنعتی البرز گفــت بود که «هیچ
مدرکی مبنی بــر موقوفه بودن زمینهای شــهر صنعتی
البرز در ســازمان ثبت اســناد و امالک وجود ندارد ».وی
همچنین تأکید کرده بود که «اگر در دادگاه موضوع سند
وقفی زمینهای شــهر صنعتی قطعی شــد ،باید با اجازه
مقاممعظمرهبری زمین دیگری در اختیار اوقاف قرار گیرد.
در رابطه با موضوع زمینهای شهر صنعتی البرز تابع نظر
دادگاه هستیم».
در انتظار بررسی ویژه

معاون عمرانی اســتاندار قزوین دربــاره وجود زمینهای
موقوفه دراســتان قزوین به خبرنگارهمشهری میگوید:
وجود حجم قابلتوجهی از زمینهای وقفی برخی مشکالت
را در حوزه ساختوســازها و جذب ســرمایهگذاریهای
صنعتی و ...بهوجود آوردهاست .این موضوع در «زیاران»،
«بیدستان»« ،شهر صنعتی الوند» و «شهرصنعتی البرز»
بهصورت محسوسی بهچشــم میخورد و نیازمند بررسی

عكس :همشهري

برخی مسئوالن قزوین معتقدند حجم قابلتوجه زمینهای وقفی در 4شهر استان
مشکالتی را در زمینه ساختوسازها و جذب سرمایهگذاری بهوجود آوردهاست
ویژهاست.
«علی فرخزاد» میافزاید :بهعنوان مثال در شــهر صنعتی
البرز ،مشکل اساســی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای
بخشخصوصی در بخش صنعت ،وجود مشکل مالکیت در
بخشی از زمینهای این منطقه است .در بخش کشاورزی
نیز برخی مالکان برای دریافت تســهیالت با مشکل مواجه
میشوند.
وی ادامه میدهــد :در زیاران نیز در حوزه ساختوســاز
و صدور پروانه ســاخت معضالتی وجــود دارد که با اتخاذ
راهکارهای مناســب ،میتوان این مشکالت را کاهش داد.
اگر موضوع زمینهای وقفی مورد بررسی موشکافانه قرار
گیرد و راهحل مناسب ارائه شــود ،در بیدستان نیز معضل
انشــعابهای برق ،آب و گاز شــهروندان رفع خواهد شد.
اینها ازجمله مشکالتی است که درصورت رفع آنها ،میتوان
شاهد رونق اقتصادی روزافزون درمنطقه بود.
مساحت زمینهای وقفی استان

معاون عمرانی اســتاندار قزوین درباره محدوده و مســاحت
زمینهــای وقفی اســتان قزوین نیز میگویــد :درمجموع
۲۰درصد از اراضی تحت مالکیت مردم استان ،موقوفه است که
حجم زیادی را شامل میشود .در بخش زیاران ۱۲هزارهکتار
موقوفه وجود دارد .در الوند ۸۵۰هزارهکتار زمین موقوفه ثبت
شدهاست .در بیدســتان هم حدود ۷۵۰هکتار زمین وقفی
داریم و موقوفههای مدرسهعالی شهید مطهری در شهرستان
البرز نیز درحدود ۴۵۰هکتار است.
فرخزاد ادامه میدهد :موضــوع تعیینتکلیف زمینهای
وقفی را در سفر اخیر رئیس قوهقضائیه به استان نیز مطرح
کردیم و پیشــنهاد دادیم یک هیأتی مرکب از نمایندگان
اســتان ،موقوفات و همچنین قوهقضائیه و دولت تشکیل
شود تا بتوانیم مشکل مردم را رفع کنیم .این موضوع جزو
مصوبات بود تــا اقدامهای الزم دراین زمینه انجام شــود.

وی بیان میکند :اینها درحالیاســت که در داخل شــهر
قزوین مشــکل حادی دراین زمینه وجود ندارد ،اما دراین
۴منطقه باید مشــکالت موجود را بررسی و برای رفع آنها
چارهاندیشی کرد.
فرخزاد درباره همکاری ادارهکل اوقاف و امورخیریه قزوین
با دولت برای رفع مشــکالت مردم استان دراین زمینه هم
اظهار میکند :مســئوالن این ادارهکل همکاری خوبی با
دولت داشتهاند .در شهر بیدستان شاهد همراهی مناسب
مســئوالن ادارهکل اوقاف برای کاهش مشکالت موجود
در زمینه تبدیل به احسن شــدن اراضی موقوفه خزانه در
منازل مسکونی شهر الوند که حدود ۳۵هکتار است ،بودیم؛
موضوعی که اگر محقق نمیشد با مشکالت زیادی مواجه
میشدیم.
موقوفات نباید خدشهدار شود

اینها درحالیاست که مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان
قزوین نیز با بیان اینکه مشکلی با فعالیت و اسکان مردم در
زمینهای اوقافی البرز نداریم ،میگوید :دراین زمینه با مردم
همراهی میکنیم ،اما معنای همراهی این نیست که تا زمانی
که عدم وقف بودن زمینی در البرز ثابت نشده ،حق و حقوق
موقوفه پرداخت نشود.
حجت االسالم و المسلمين«سیدمصطفی مجیدی» اظهار
میکند :هیچ شکی درباره وقفی بودن بخشی از زمینهای
شهر صنعتی البرز وجود ندارد .با این حال ،تابع رأی دادگاه
و دستگاه قضایی دراین زمینه هستیم.
وی با ابراز گالیه از برخی مسئوالن استان ،اضافه میکند :اگر
بهدنبال این موضوع هستیم که بگوییم شهر صنعتی البرز
موقوفه نیست ،نباید سنت وقف و موقوفه را یک مشکل در
استان معرفی کنیم .توقع هم داریم تا روزی که مستندات
پابرجاست و اراضی یادشده موقوفه است ،وقفیت آن دچار
خدشه نشود.

عدستیخوزستانروشناست
چراغصنای 
مريم جعفري

خبرنگار

همهگیری ویروس کرونا که از اســفندماه 1398بر بســیاری از
فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور در استانهای
مختلف کشور ســایه افکنده ،فعاالن حوزه صنایعدستی را نیز
تحتتأثیر قرار داده و سبب شده بسیاری از هنرمندان این بخش در سراسر
کشور ماههای سختی را پشتســر بگذارند؛ موضوعی که در خوزستان نیز
محسوس بود ،اما همه فعاالن این حوزه و حمایتهای صورت گرفته سبب شد
چراغ صنایع دســتی این اســتان همچنان روشــن بماند و حاال هنرمندان
خوزستانی خود را برای دوران پسا کرونا آماده میکنند.
این موضوع درحالیاست که برخی صنایع دستی استانخوزستان از اهمیت
و قدمت بســیار باالیی برخوردارند .ازجمله میتوان به دستبافی در منطقه
شوشتر اشاره کرد محصوالت نازکكاری چوب در دزفول نیز از كیفیت ممتازی
برخوردارند و به سبب مناسب بودن قیمت ،قابل عرضه در بازارهای مختلف
داخلی و خارج 
ی هستند.
با این وجود ،صنایعدستی موجود در خوزستان ،عالوه بر انواع دستبافتها،
شامل گونههای مختلف فراوردههای چوبی ،نمدمالی ،گیوه دوزی ،ورشوسازی،
سبدبافی ،ساخت محصوالت نقرهای و قلمزنی روی طال و نقره است.
صدور مجوزهای جدید

همه این قابلیتها درحالی بهعنوان توانمندیهایی درمسیر توسعه اقتصادی
خوزستان مطرح اســت که تالش فعاالن این عرصه در استان سبب شده در
دوران همهگیری ویروس کرونا نیز چراغ صنایعدســتی خوزستان همچنان
روشن بماند؛ آمارهای اعالم شده ازسوی ادارهکل صنایعدستی استان نشان
میدهد درطول سالگذشته۶۱۷ ،پروانه تولید انفرادی دراین استان صادر و
 ۳۱۸پروانه نیز دراین بخش تمدید شدهاست.
عالوهبراین ،دراین مدت برای 380صنعتگر این حوزه نیز کارت شناســایی
صادر شدهاست؛ موضوعی که نشــان میدهد حوزه صنایعدستی خوزستان
اگرچه در دوران همهگیری ویروس کرونا با مشکالت عدیدهای در حوزه تولید
و فروش مواجه شده ،اما نتوانسته هنرمندان و تالشگران این عرصه را دچار
رکود و رخوت کند.
ارائه تسهیالت حمایتی

فعالیتهای انجام شده

این آمارهــا درحالی ارائه میشــود که طی یک دو سالگذشــته طرحهای
مختلفی نیز باهدف توســعه و ترویج تولید صنایعدســتی در خوزســتان
اجرا شده یا در دســت اجراست که ثبت شــهرهای ملی بوریابافی (رفیع) و
احرامیبافی (شوشــتر) ،افتتاح بازارچه دائمی صنایعدستی «شهید هادی
کجباف» در اهواز ،طراحی و چاپ تمبر آثار شــاخص صنایعدســتی استان
کشور و تجلیل
خوزســتان و اهدا به موزههای تمبر سراسر
بخشی از این
از پیشکســوتان و حامیان صنایعدستی
فعالیتها محسوب میشود.
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ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

کمرنگ شدن رعایت پروتکلهای بهداشتی

روند نزولی همهگیری ویروس کرونا در اســتان اردبیل در روزهای اخیر خبر خوبی است ،اما
نباید سبب شود برخی از همشهریان رعایت پروتکلهای بهداشتی را فراموش کنند .متأسفانه
در روزهای اخیر درمعابر دیده میشــود که برخی از شهروندان از ماسک استفاده نمیکنند.
همچنین بسیار شنیده میشود که مجالس عزا و عروســی نیزبهصورت پررنگتری درحال
برگزاری است .از مسئوالن استان و همچنین شهروندان اردبیلی میخواهم همچنان نسبت
به رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام کنند تا شــاهد ورود استان به پیک ششم همهگیری
ویروس کرونا نباشیم.
امین حشمتی از شهر اردبیل
ضرورت مناسبسازی معابر برای تردد معلوالن

بهعنوان یک شهروند کرجی که سالهاست با برخی مشکالت جسمی مواجه هستم ،از مدیران
شهری درخواست میکنم تالش بیشتری برای مناسبسازی معابر شهر بهمنظور تردد افرادی
مانند من داشته باشند ،چراکه یکی از شاخصههای توسعه شهری ،مناسبسازی و ایمنسازی
شهرها برای استفاده افراد دارای معلولیت است .متأسفانه برخی معابر بهویژه در مناطق مرکزی
کرج دراین زمینه وضعیت مناسبی ندارند .اصالح پیادهروها با ایجاد مسیر تردد ویژه نابینایان
در پیاده روها ،نصب سنگفرشهای ویژه نابینایان و نیز رفع موانع فیزیکی سطح شهر ازجمله
مواردی است که باید برای انجام آنها هرچه سریعتر اقدام شود.
یک شهروند از کرج

خوزستان اگرچه در دوران همهگیری ویروس کرونا با مشکالت عدیدهای
مواجه شده است ،اما هنرمندان خود را برای دوران پسا کرونا آماده میکنند

همچنین عقد قرارداد در راســتای ثبــت دزفول به عنوان «شــهر جهانی
کپوبافی» ،طراحی و نمونهســازی محصوالت صنایعدســتی در رشتههای
زیورآالت سنتی و دســتبافتههای بختیاری ،پیگیری باززندهسازی رشته
ترکهبافی ،پیگیری روند پروژه ثبت شهرســتان اندیکا به عنوان «شهر ملی
دستبافتههای عشایر بختیاری» و اجرای پروژه ثبت نشانه جغرافیایی برای
3رشتهشــهر کارتبافی اندیکا ،ســفرهآردی اندیکا و چوقای اندیکا از دیگر
اقدامهایی است که باهدف توســعه وترویج تولید صنایعدستی درماههای
اخیر انجام شدهاست.
افزایش صادرات

صدای همشهری

نگاهی به حوزههای فعالیت صنعتگران خوزستانی نشان میدهد این استان
در عرصه صنایعدستی قابلیتهای متکثری دارد که بهرهگیری از آنها میتواند
در توسعه صادرات استان موثر باشــد؛ همچنانکه براساس آمارهای اعالم
شده ازسوی ادارهکل میراث فرهنگی این استان ،آمار صادرات صنایعدستی
خوزستان در سال ۵ ،۱۳۹۸میلیون دالر و در رشتههای گلیم ،زیلو ،حصیر
بوریا ،زیورآالت سنتی ،سفال ،شیشه دستســاز و مصنوعات مسی بود که
این آمار نسبت به مدت مشابه ســال قبل آن حدود یک میلیوندالر افزایش
داشته است.
دراین میان باید اشاره کرد که دستبافتههای تولید شده دراستان خوزستان

شامل 6رشته ملحفه بافی ،سجاده بافی ،چوخابافی ،عبابافی ،چفیه ،مقنعه و
جاجیم بافی است كه تولید و عرضه بیشتر درفصلهای مختلف سال ،متفاوت
اســت؛ موضوعی که اگرچه پساز همهگیری ویروس کرونــا با چالشهای
عدیدهای مواجه شــد ،اما فعاالن این حوزه امیدوارند با حمایت مســئوالن
مربوط ،بتوانند در دوره پسا کرونا سودآوری مناسبی داشته باشند.
ازسوی دیگر خراطی و نازکكاری چوب هم از دیگر صنایعدستی خوزستان
است که در شهرستانهای دزفول و بهبهان رواج بیشتری دارد .عالوهبراین
چوب قلیان ،زیرقلیان ،پایه آباژور ،شمعدان ،چوب لباسی و نمكدان ازجمله
محصوالت چوبی هنرمندان صنایعدســتی اســتان بهحســاب میآید که
طرفداران بسیاری در نقاط مختلف کشور دارند.
انواع صنایعدستی خوزستان

قلمزنی طال و نقره نیز از دیگر محصوالت صنایعدستی هنرمندان خوزستانی
محسوب میشود که در اهواز ،خرمشــهر و آبادان افراد زیادی دراین بخش
مشغول فعالیت هستند .درگذشته بیشــتر هنرمندان آبادانی به تولید انواع
زینتآالت طال میپرداختند ،اما درسالهای اخیر در اهواز و خرمشهر نیز تولید
این نوع محصوالت صنایعدستی رونق گرفتهاست و برخی کارگاههای فعال
دراین بخش ،عالوهبر قلمزنی این نوع محصوالت ،انواع فراوردههای نقرهای
سیاهقلم نیز تولید میکنند .محصوالت این حوزه ،بیشتر شامل انواع گردنبند،
دستبند ،مدال ،گلدان و انواع سرویسهای چایخوری و میوهخوری است.
ازسوی دیگر گیوهدوزی نیز در شهرهای بهبهان و دزفول متداول است گیوه
را زنان درفولی به هنگام فراغــت در خانه میبافند و ســپس به كارگاههای
گیوهدوزی عرضه میكنند .در دزفول نوعی گیوه به نام «چتری» تهیه میشود
كه رویه آن از نوعی پارچه دستباف به نام پارچه چتری و تخت آن از چرم است.
رواج سبدبافی

ورشوسازی نیز از دیگر هنرهای با ارزش دستی دراستان خوزستان است .مراكز
عمده ساخت ظرفها و وسایل ورشویی در خوزستان ،شهرهای دزفول ،شوشتر
و بهبهان هستند .با اینكه این صنعت سابقهای طوالنی دارد ،اما درسالهای
اخیر بهدلیل رواج استیل از یک سو و عدم عرضه كافی و در نتیجه كمی سطح
درآمد و دستمزد دریافتی ازسوی دیگر ،سبب شــده بیشتر صنعتگران این
رشته به كسب دیگری بپردازند.
سبدبافی نیز درخوزستان از صنایع دستی رایج است .دراین استان بهدلیل فراوانی
درخت خرما و وجود نخلستانهای متعدد ،تهیه انواع سبد با استفاده از برگ و
خوشه درخت خرما از دیرباز رواج داشته است .تعداد قابلتوجهی از زنان و مردان
خوزستانی هنگام فراغت از کار خانه یا بیرون ،به بافت انواع سبد میپردازند .تولید
این محصول بیش تر در خرمشهر و دزفول متداول است و سفالگری نیز بیشتر
در شهرهای آبادان و شوشتر رواج دارد.

عكس :همشهري

برهمین اساس هم هســت که معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی
خوزستان اعالم میکند در بازه زمانی سالهای  ۹۷تا  ۱۱۶ ،۹۹نفر از فعاالن
این حوزه از مزایای بیمه برخوردار شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد حضور
عالقهمندان به این حوزه دراستان همچنان سیر صعودی دارد.

«شکراهلل قاســمی» همچنین از اختصاص تسهیالت حمایتی به فعاالن این
حوزه در اســتان خبر میدهد و میگوید که سالگذشــته در حوزه مشاغل
خانگی (پشتیبان)۲۳ ،میلیارد و ۱۰۰میلیون ريال به ۳۶نفر اختصاص یافت
و این درحالیاست که ۴۸نفر هم برای دریافت تسهیالتی درحدود ۱۰میلیارد
ريال ،به بنیاد برکت معرفی شدهاند.
وی ادامه میدهد که ۹۷نفر نیــز برای دریافت تســهیالت کرونا در انتظار
تخصیص هســتند .همچنین  ۸۰نفر هم برای تســهیالت بالعوض معرفی
شــدهاند که از این تعداد  ۲۳نفر درمجموع حدود ۹۲۴میلیون ريال دریافت
کردهاند.

برج کج ساری
عکس :محسن اکبرپور

