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لحظــه تحويــل ســال 1400 هجــرى 
خورشــيدى به ساعت رســمى جمهورى 
اسالمى ايران برابر است با ساعت 13 و 7 

دقيقه و 28 ثانيه.
روز شنبه 30 اسفند 1399 هجرى شمسى، 
مطابق 8 شعبان 1442 هجرى قمرى و 20 

مارس 2021 ميالدى است.
سال 1400 سال گاو است.

حتما تا حاال ديده ايد و شــنيده ايد كه هر 
ســال را به يك حيوانى نســبت مى دهند 
و با توجه به خصوصيات حيوان ســال ها، 
خصوصيات و طالع بينى متولدين سال هاى 
مختلف را با توجه به حيوان سال تولدشان 
ارائه مى دهند. ســال 1400 نيز سال گاو 

است. 
رنگ اين ســال، رنگ تركيبى كنار هم از 

زرد و طوسى است.

مريم مقدم
 سال گذشته آمدى َســم نااميدى و افسردگى را روى شهرها بپاشى، 
برعكس همه شــهرها را به فكر انداختى كه نوروز امسال به خاطر وجود تو، 
رنگ وبوى بهترى به شهرها بدهند و در همدان گنجشك ها و عطر شكوفه ها 
بهار را ميهمان مردم كنند! يا خودت بســاطت را جمع كن يا آنقدر رعايت 

مى كنيم كه بساطت جمع شود!
چند روزى به ميهمانى بهار مانده است. اگرچه شهر پر شده از دورى ها، 
قرنطينه هــا و تبريك هاى پيامكى، اما نه كرونــا و نه هيچ چيز ديگرى 
حريــف عطر و اميد بهاران نمى شــود. هنوز گل ها شــكوفه مى دهند و 
درختان ســبز مى پوشــند به رســم يادآورى زندگانى؛ هنوز سفره هاى 
هفت ســين و عيدى ها تا نشده، هنوز مردم در سفره هايشان سبزه گندم 
و عــدس دارند، خانه ها گرد و غبار تكانده اند و عمو نوروز شــعر «ارباب 

خودم» را سر داده  است.
چند روزى است ملحفه سبز بهار روى طبيعت گسترده شده است؛ از شمال 
تا جنوب، شــرق تا غرب، در كنار تمام اشــك ها و مصيبت ها، سبزى نوروز 

ايستاده  است.
 از لحظه تحويل ســال، زمانى يك دور ديگر چرخش زمين آغاز شد، اميد 
مانند غنچه هاى گل  روى درخت هاى باغچه و بوستان، در دل مردم ايران مان 
جوانه زد؛ جوانه بركت، جوانه آرامش، سالمتى و روزى؛ اميد جوانه زد و همه 
ما، همه ما ايرانيانى كه زير لحاف ســبز فروردين خفته ايم، ايمان داريم اين 

جوانه اميد روزى درختى خواهد شــد در دل هايمان، كه شــاخه هايش از 
چشمانمان ســربر مى آورد. اين آواى دل انگيز بهاران گوش تك تك شهرها، 

استان ها و روستاهاى سرزمين مان را نوازش داده است. 
همه شهرها پيش از ورود اين ميهمان عزيز خودشان را نونوار كرده اند، حتى 
كروناى نفرت انگيز هم نتوانست جلوى شادى و تالش هاى نوروزانه را بگيرد. 
هرچند رعايت دقيق نكات بهداشتى و در خانه ماندن ها كمى اين فروردين 
را با فروردين هاى پيش متفاوت كرد، اما نتوانســت جلوى گرِد نشاطى كه 

بهار بر شهرها مى پاشد را بگيرد.
يكى برود، با دستكش و ماسك برود، يقه اين آقا/خانم كرونا را بگيرد، بگويد: 
عزيز، از خودى خوردى! آمده بودى كه گربه را بترســانى، نگفتى اين گربه 
آنقدر باال و پايين و تلخ و شــيرين روزگار را چشــيده كه قوى شده است؟! 
آمدى سم نااميدى و افسردگى را روى شهرها بپاشى، برعكس همه شهرها 
را به فكر انداختى كه نوروز امســال به خاطر وجود تو، رنگ وبوى بهترى به 
خودشان بدهند! يا خودت بساطت را جمع كن يا آنقدر رعايت مى كنيم كه 

بساطت جمع شود!
همه ايران اكنون سبز است و شهر ها سرحال از مستى بهار، در خانه ماندن ها 
خوشى فروردين را از بين نمى برد. به ويژه كه شهردارى ها در تالش اند شهر 
را در نگاه شهروندان رنگين تر از گذشته كنند. با اتفاقات اخير نه تنها از تالش 
شهردارى شهرها كم نشده بلكه بيشتر در تالش اند َسم افسردگى و تيرگى 

را از سطح شهر پاك كنند.

چشم نوازى گنجشك ها و عطر شكوفه هاى بهارى در دومين نوروز كرونايى 

مى كند سالم   بهار  به  شاداب  و  زيبا  همدان 
■ كروناى چينى حريف نوروز ايرانى نيست

مى پردازند و گندم استان همدان و بخشى از ايران نيز از اين روستا تأمين مى گردد. مهم ترين جاذبه گردشگرى روستاى 
قلعه جوق محوطه تاريخى و غار قلعه جوق است كه طبق نظر باستان شناسان زمان دقيق ايجاد اين قلعه مشخص نيست 
ولى به احتمال خيلى زياد در دوره مادها ايجاد شده است. گفته مى شود كه اين غار به عنوان پناهگاه شاهان ايرانى كاربرد 
داشته و طبق نظر برخى ديگر در آن به برگزارى آئين هاى مذهبى و نيايش مى پرداختند. چنانچه قصد رفتن به داخل غار 

را داشتيد، حتما بايد مجهز به لوازم سنگ نوردى و غارنوردى باشيد تا از لحاظ ايمنى مشكلى برايتان پيش نيايد.
روستاى قلعه جوق در 35 كيلومترى فامنين قرار دارد.

11. روستاى اكنلو
به احتمال زياد خيلى از ما نمى دانيم كه در ســال 1331 در اثر موج ســوم شيوع طاعون، پروفسور بالتازار و همكارانش از 

فرانســه به ايران آمدند و با همكارى پزشــكان ايرانى پايگاه تحقيق بيمارى هاى نوپديد و بازپديد انستيتو پاستور 
ايران را در اين روستا تأسيس كردند و پس از آن دانشمندان زيادى از اقصى نقاط جهان به روستاى اكنلو آمدند 
كه همه اينها سبب پيشرفت و شناخته شدن روستا بودند. اگر به روستاى اكنلو سفر كرديد مى توانيد از آزمايشگاه 
بالتازار ديدن كنيد. در اين پايگاه بر روى بيمارى هايى مانند طاعون، تب كيو و توالرمى فعاليت مى كنند. از طرفى 
اين روستا به دليل پرورش گوسفند و استفاده از پوست آنها شهرت فراوانى دارد و صادرات گوشت و پوست گوسفند 
از مهم ترين منابع درآمد روســتاييان به حساب مى آيد. همچنين مى توانيد به تاالب زيباى شيرين سو كه در چند 
كيلومترى اين روستا واقع شده سر بزنيد. در اين تاالب انواع پرندگان مهاجر، بومى و غيربومى زندگى مى كنند و 

در فصل هاى مختلف سال پذيراى گردشگران و كوهنوردان زيادى است. 
روستاى اكنلو در 32 كيلومترى شيرين سو قرار دارد.

 12. روستاى كاج
روستاى كاج يكى از روستاهاى ديدنى اطراف همدان است كه در 16 كيلومترى شهرستان رزن قرار دارد. در اين 
روســتا تپه هاى باستانى ديده مى شوند كه خرابى هاى ناشى از حمله نادر افشــار در آن پديدار هستند و رازهاى 
زيادى را از آن دوران در دل خود نگهدارى مى كنند. علت نام گذارى اين روســتا هنوز مشــخص نيســت اما اوج 
شكوفايى آن را به زمان سلجوقيان نسبت مى دهند زيرا بيشتر اماكن تاريخى باقيمانده مانند امامزاده اظهر، حمام 
و قلعه روستا همگى متعلق به زمان سلجوقيان هستند. خوب است بدانيد كه قاب سازى اين روستا شهرتى جهانى 
دارد و همچنان جوانان زيادى در كارگاه هاى روســتاى كاج مشغول به فعاليت در اين زمينه هستند. طبق آمار و 
ارقام بيكارى در اين روســتا وجود ندارد و مردم روستا نسبتا درآمد خوبى دارند. با خريدارى اين اشياى تزئينى و 
گليم بافى نه تنها يادگارى ارزشمند به عنوان سوغات همدان و روستاى كاج خواهيد داشت، بلكه به هميشگى بودن 

اين صنعت كمك مى كنيد.
روستاى كاج در 22 كيلومترى شهرستان رزن قرار دارد.

حال كه بيشتر با روستاگردى در اطراف همدان آشنا شده ايد، بهتر است در نخستين فرصت به يكى از اين مناطق 
جذاب برويد و ساعات خوشى را براى خود خلق كنيد. همچنين جهت بازديد از جاهاهاى ديدنى همدان، عالءالدين 
تراول با برگزارى تور همدان غار عليصدر در كنار شماست. كافيست تور مورد نظر خود را رزرو نماييد و با خيالى 
راحت همراه ما به گشــت وگذار در اين اســتان پردازيد. عالوه بر اين براى اقامت در بهترين هتل هاى همدان وارد 

سايت ما شويد و پس از مقايسه هتل ها اتاق موردنظرتان را رزرو نماييد.

پايتخت تاريخ و تمدن ايران نخســتين بار در دولت تدبير و اميد طعم جهانى شــدن با ميزبانى از مهم ترين رويدادهاى 
گردشگرى و ثبت شدن شهرهاى صنايع دستى خود را چشيد.

*اللجين با سفال جهانى شد
همزمان با ميزبانى همدان از رويدادهاى جهانى گردشگرى 2018، شهر اللجين يكى از مناطق مهم توليد سفال كشور در استان همدان كه 

سال ها عنوان پايتخت سفال ايران را ازآن خود كرده بود، در سال 1395 نيز موفق به كسب عنوان شهر جهانى سفال شد. 
ثبت شهرهاى جهانى صنايع دستى مزاياى بسيارى دارد كه مى توان آنها را در 2 شاخه كلى «مزاياى اقتصادى» و «مزاياى فرهنگى و اجتماعى» 
دسته بندى كرد. مزاياى اقتصادى اين دستاورد شامل معرفى محصوالت در سطح جهانى، تبديل شدن به برند بين المللى، فروش محصوالت در سطح 
جهانى و درنهايت رونق كسب وكار هنرمندان و صنعتگران مى شود. از سوى ديگر، از جمله نتايج مزاياى فرهنگى و اجتماعى نيز مى توان به معرفى زواياى 

فرهنگى جامعه موردنظر و استوار شدن پايه ملى فرهنگى صنايع دستى جامعه در سطح بين المللى اشاره كرد.
 مالير با مبل و منبت جهانى شد*

دى ماه 1398 مالير به واسطه هنر مبل و منبت جهانى شد. بى ترديد جهانى شدن مبلمان منبت اين شهر فصل جديدى به روى اين هنرصنعت گشود و حاال 
پس از گذشت يك سال، جهان شهر منبت به خوبى توانسته توانمندى ها، ظرافت ها و استعدادهاى هنرى بى همتاى خود را به رخ جهانيان بكشد.

پيش از اينكه مالير به عنوان شهر جهانى مبلمان و منبت در فهرست جهانى ثبت شود، به عنوان شهر ملى منبت ثبت شده بود. پس از ثبت به عنوان شهر ملى منبت، 
ثبت اين شهر به عنوان شهر جهانى مبلمان و منبت در دستور كار قرار گرفت.

شهر مالير واقع در همدان بيشتر از 5 هزار كارگاه براى توليد مبل و منبت دارد كه سبب شده 9 هزار استادكار و 20 هزار هنرمند فعال در اين رشته مشغول كار 
باشند. به طور كلى 11 شهر و 3 روستا از ايران در اين فهرست جهانى ثبت شده اند كه سبب شدند ايران در رتبه نخست بين كشورهاى جهان قرار بگيرد.

پيش از ثبت مالير به عنوان شهر جهانى مبل ومنبت شهرهاى ديگرى مانند تبريز براى فرش، اصفهان براى صنايع دستى خالقانه، اللجين براى سفال، ميبد براى 
زيلوبافى و چند شهر ديگر در فهرست شوراى جهانى صنايع دستى به ثبت رسيده بودند.

هنر منبتكارى هنرى است كه در آن هنرمندان و جوانان و استادكاران با دستان زحمتكش خود روى چوب آثار بى نظيرى را خلق مى كنند و به آن نقش و نگار 
مى دهند. هنر منبت امروزه در خانه هاى بيشتر ايرانيان به چشم مى خورد و حتى در تمام دنيا شناخته شده است.

تصويب نشان جغرافيايى براى تويسركان*
شهريور 1396 نيز استاندار وقت همدان با بيان اينكه نشان جغرافيايى براى تويسركان تصويب شده است، گفت: تويسركان و مالير رقيب هم نيستند بلكه مكمل 

و تقويت كننده يكديگر هستند.
مبل و منبت، گردو و فرش، گردشگرى، آب و هوا و آثار تاريخى از داشته هاى تويسركان است و با همه اينها بايد به روزى برسيم كه تويسركان يكى از شهرهاى 

مهم گردشگرى ايران شود.
اشترمل روستاى ملى صنايع دستى شد*

در تازه ترين اخبار آخرين روزهاى بهمن ماه 1399 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان به رسانه ها اعالم كرد: طى حكمى از سوى 
وزير ميراث فرهنگى روستاى «اشترمل» تويسركان نخستين روستاى صنايع دستى نام گرفت.

على مالمير با اعالم اين خبر، اظهار كرد: طى صدور حكمى از سوى وزير ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى كشور و براساس رأى نهايى چهارمين شوراى راهبردى انتخاب 
شهرها و روستاهاى ملى، روستاى اشترمل از توابع شهرستان تويسركان به عنوان روستاى ملى منبت گلريز معرفى شد.

 اشترمل، روستايى از توابع بخش مركزى شهرستان تويسركان در استان همدان است كه با رأى نهايى شوراى راهبردى انتخاب شهرها و روستاهاى ملى موفق به 
كسب اين عنوان شد. ديركل ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى همدان با بيان اينكه در اين روستا، بيش از 730 نفر در قالب 520 كارگاه توليد 

صنايع مبل و منبت فعال هستند، گفت: يكى از مهم ترين مزاياى ويژه و شاخص توليدات مبل و منبت روستاى اشترمل، توليد طرح گلريز 
است كه سبب شد اين عنوان را به خود اختصاص دهد.

وى تصريح كرد: دريافت اين دســت عناوين اثرگذار در كنار فعاليت بيشتر و اثرگذارتر مركز تخصصى مبل در 
روستاى اشترمل مى تواند تحوالت مهمى در بازار صنايع دستى تويسركان ايجاد كند.

همدان صدرنشين همدان صدرنشين 
شهرهاى ملى و جهانى صنايع دستىشهرهاى ملى و جهانى صنايع دستى
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 سال 1400 پايان قرن 14 و سال 1401 آغاز قرن 15 خواهد بود.
رئيس مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران گفت: سال 1400 پايان قرن اخير در تقويم هجرى شمسى است اما روز 

اول قرن پانزدهم، فروردين 1401 خواهد بود.
بنابر گزارش مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، معناى قرن يا صده، يكصد سال است. هر تقويم يك مبدأ دارد و در عرف نخستين 
سال هر تقويم سال يك محسوب مى شود. روز اول نخستين قرن هجرى خورشيدى، جمعه يك فروردين 1 و روز پايان آن، سه  شنبه 29 اسفند 
100، اســت. روز اول قرن دوم هجرى خورشيدى، چهارشنبه يك فروردين 101 و روز آخر آن، يك شنبه 29 اسفند 200، است. قرن چهاردهم 

هجرى خورشيدى، از روز چهارشنبه يك فروردين 1301، آغاز شده و روز يك شنبه 29 اسفند 1400 به انجام خواهد رسيد.
بنابراين، روز اول قرن پانزدهم هجرى خورشيدى، دوشنبه يك فروردين 1401 خواهد بود.

منبع خبر: مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

 سروناز الوندى
 نوروز 1400خورشيدى شايد دومين نوروز متفاوت باشد كه ايرانى ها تجربه مى كنند؛ 
زيرا امســال هم مانند سال گذشته هرگونه ديدوبازديد نوروزى ممكن است به قيمت جان 

افراد تمام شود. 
سال گذشــته در فضاى مجازى كمپينى با عنوان هشتگ عيد- شنيدنى-  نه- ديدنى راه 
انداخته شــده و از مردم مى خواست تا از طريق شــبكه هاى مجازى سال نو را به يكديگر 

تبريك بگويند تا از اين طريق سهمى در جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا داشته باشند.
ورود ويروس كرونا در اواخر بهمن 1398 به ايران و با توجه به قدرت باالى اين ويروس در 
انتشار سريع، امسال هم مانند سال گذشته عيد ديدنى، روبوسى و سر زدن به بزرگترهاى 
فاميل، كارى غيراخالقى تلقى مى شود كه ممكن است جان بقيه را به خطر بيندازد. اگرچه 
همواره صله رحم و ديدوبازديدها در نوروز به عنوان يك ارزش اخالقى و هنجار مرســوم در 
جامعه ما پذيرفته شده است؛ اما بايد بپذيريم كه در شرايط اضطرارى كنونى، اين رفتارها 
كامًال ضدارزش به حســاب مى آيد و با توجه به شيوع اين ويروس كشنده سرزدن به اقوام 
و آشــنايان ســالمند، نوعى خيانت به جان اين عزيزان است؛ البته بايد درنظر داشت، اين 

ويروس نشان داده است كه پير و جوان نمى شناسد.
مرگ برخى جوانان كامًال سالم و حتى ورزشكار بر اثر ابتال به كرونا، نشان مى دهد كه هنوز 
ابعاد پيچيده اين ويروس شناسايى نشده اســت؛ بنابراين در اين شرايط، ديدوبازديدهاى 
نوروزى، نه تنها جان سالمندان را به شــدت به خطر مى اندازد، بلكه احتمال دارد، سالمت 
افراد جوان و ميانسال را هم تهديد كند. بنابراين بهترين كار اين است كه امسال عيدديدنى 
را به عيد شنيدنى تبديل كنيم و از طريق تلفن و اينترنت با يكديگر در تماس باشيم؛ زيرا 
ماندن در خانه و رعايت نكات پيشــگيرانه ســبب مى شود كه زنجيره بيمارى قطع شود و 

اوضاع زندگى به روال عادى خود برگردد.

 عيدديدنى با تأخير
يكى از نگرانى هاى آغاز نوروز اين اســت كه ممكن اســت بخشى از مردم در روزهاى عيد 
قرنطينــه خانگــى را رعايت نكنند و بــه ديدوبازديد بروند و دوباره كرونــا اوج بگيرد، در 
اين صورت ديگر حتى امكانات پزشــكى كشــور نيز جوابگو نخواهد شد. در اين زمينه در 
اينســتاگرام كمپين هايى با عنوان «نه به عيدديدنى» ايجاد شــده كه مردم را به پرهيز از 
ديدوبازديد تشويق مى كند، از اين رو بسيارى از كاربران پيشنهاد كرده اند كه عيد را از طريق 
تلفن و شبكه هاى مجازى با عزيزانمان در تماس باشيم تا آنها را در معرض ابتال به ويروس 
كرونا قرار ندهيم. آنها مى گويند اين عيد، دوست داشتن در نديدن است و عيد ديدنى يك 

ظلم بزرگ است. 
يكى از كاربران مى نويسد: «امسال عيد را هم از دور به هم تبريك بگوييم. هميشه متفاوت 
بودن كار ســختى بود امــا خوب اين تمرينه براى اينكه بتوانيم هميشــه متفاوت از بقيه 
باشيم، درسته قبول دارم سخته كه بخوايم عادت چندين ساله ديدوبازديد و گشت وگذار و 
خوشگذرونى را يكدفعه كنار بذاريم، اما ارزش داره! ارزش داره كه بعد از اين مدت سال هاى 
ســال كنار هم شاد باشيم، ارزش داره كه لذت 13روز رو نچشيم اما عزيزانمون رو سال ها 
كنارمون داشــته باشيم. خوب هرچيز خوبى كه راحت به دست نمياد، اگه بياد ارزشش رو 
متوجه نمى شيم و سريع از دستش ميديم. بيايم 13روز رو فقط كالمى تبريك بگيم؛ تلفنى، 
پيامكى، تصويرى، مگه چى ميشه؟ بيايم عيدمون رو تو خونه بمونيم تا كاش هاى زيادى بعد 
اين مدت رو دلمون نمونه. من به نوبه خودم شرمندم از پذيرشتون. مهمون حبيب خداست 
اما نمى خوام آسيب ببينى دوست من. هميشه كه دوست داشتن نبايد باب ميل باشه، گاهى 
بايد دوست داشتن رو جورى غير مزاج آدم ها نشون داد، مهم نيست متوجه دوست داشتنت 

ميشن يا نه مهم اينه تو ميدونى چقد دوستشون دارى.»
يكى ديگر از كاربران نوشته است عيد ما پس از شكست كرونا باشد و مى نويسد: «پيشنهاد 

در قطع زنجيره كرونا همچنان جدى باشيد 

اين عيد شنيدنى است نه ديدنى

نرسيد يان  پا به  قرن 

همدان يكى از استان هاى كهن كشور است كه عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران را به خود اختصاص داده و به 
همين جهت ساالنه گردشــگران زيادى براى بازديد از 
جاذبه هاى ديدنى راهى اين منطقه مى شوند. از جاذبه هاى 
تاريخــى گرفته تا زيباتريــن جاذبه هاى طبيعى در اين 
اســتان، در كنار هم همدان را به مقصدى مناسب براى 
گردشگرى تبديل كرده اند. يكى از اين جاذبه هاى طبيعى، 
روســتاهاى همدان هستند كه در نوع خود بى نظيرند و 
مكانى مناسب براى گشت وگذار و كسب آرامش به شمار 
مى روند. اگر شما هم قصد سفر به منطقه اى آرام و به دور 
از هياهوى شــهرى را داريد، در ادامه ليستى از مناطق 
فوق العاده تماشايى را براى روستاگردى در همدان به شما 

معرفى كنيم. 
1. روستاى وركانه

وركانه به عنوان روستاِى بســيار زيبا در همدان، در 20
كيلومترى اين شهر قرار گرفته و با معمارى سنگى، لقب 
روســتاى اروپايى ايران و روســتاى رنسانسى ايران را به 
خود اختصاص داده اســت. اين القاب را به خاطر سنگى 
بودن روستا به آن داده اند، به طورى كه با قدم گذاشتن در 
روستا گويى به سال هاى بسيار دور و شهرهاى اروپايى پا 
مى گذاريد. كوچه  هاى روستا سنگ فرش بوده و خانه هاى 
ســنگى و باغ هاى سرسبز سبب شــده اند كه وركانه در 
فهرســت آثار ملى ايران به ثبت برسد و مكانى مناسب 
براى روســتاگردى در همدان به شــمار رود. آب وهواى 
معتدل روستا در فصل تابستان، فرصتى مناسب است تا از 
مناطق گرم به اين مكان بياييد و آب وهوايى تازه كنيد. از 
جاذبه هاى وركانه مى توان به اصطبل پرورش اسب اشاره 
كرد كه پيش از انقالب از آن به عنوان مكانى جهت پرورش 
اسب دربار استفاده مى كردند و امروزه گردشگران در آن به 
تفريح و سواركارى مى پردازند. درصورتى كه به اين روستا 
سفر كرديد، حتما از گورستان وركانه بازديد كنيد، زيرا 
اين گورســتان با انواع ديگر متفاوت است و در آن سنگ 

قبرى وجود ندارد.
قلعه مهرى خانوم از ديگر ديدنى هاى روســتاى وركانه 
اســت كه متعلق به مهرى خانم، ارباب روستا بوده است. 
آرامگاه امامزاده غيب هم از مكان هاى مقدس موجود در 
اين روستا است و اهالى وركانه براى آن ارزش و احترام زيادى قائلند، به طورى كه 
در پنجشنبه ها و جمعه ها بسيار شلوغ مى شود. طبيعت چشم نواز وركانه چشم هر 
بيننده اى را به خود جذب مى كند و بيشتر گردشگران به سختى دلشان مى آيد 
كه از اين روســتا بازگردند، زيرا با وجود صداى رودخانه هاى فصلى ، قنات روستا ، 
چشمه ها و باغات، شاهد محيطى خيره كننده و آرامش بخش هستيد. همچنين 
طبيعت وركانه به قدرى خاص و جذاب اســت كه مى توانيد در آن ســاعت ها به 

عكاسى هنرى مشغول باشيد و لذت ببريد. 
روستاى وركانه در 20 كيلومترى جنوب شرقى شهر همدان واقع شده است.

2. روستاى حيدره
اين روستا به عنوان روستاى معروف در همدان شناخته مى شود كه با آب وهوايى 
خوش در غرب شهر همدان و در دره اى وسيع و كم عمق به نام فخرآباد واقع شده 
است. اين روستاى خوش آب و هوا با منظره اى پلكانى، چشم اندازى زيبا و طبيعتى 
بكر مكانى مناســب براى استراحت و كسب آرامش به شمار مى رود. در روستاى 
حيدره رودخانه ها و چشمه هاى پرآب جارى هستند و انواع گونه هاى گياهى رايج 
و همچنين گونه هاى گياهان كميا ب دارويى مى رويند. سنگ هاى خاص و زيباِى 
دامنه اطراف روستا، چشم اندازى تماشايى را خلق كرده اند. به عالوه انواع حيوانات در 
اين روستا زندگى مى كنند و از دوران قديم در منطقه حيدره پرورش عسل صورت 
مى گيرد و عســل طبيعى نابى از اين كندوها استخراج مى شود. ساختمان هاى 
مسكونى با استفاده از سنگ و خشت ساخته شده و معمارى مغازه هاى روستا نيز 
بسيار خاص است. همه  اين عناصر در كنار آثار تاريخِى چندين هزار ساله، روستاى 
حيدره را به يكى از مكان هاى جذاب براى روستاگردى در همدان تبديل كرده اند. 

روستاى حيدره در 30 كيلومترى شهرستان بهار قرار دارد.
3. روستاى سيمين ابرو

از ديگر روســتاهاى زيباى اطراف همدان مى توان به روستاى سيمين ابرو 
اشــاره كرد كه در كوهپايه واقع شده اســت و بافت يكپارچه سنگى دارد. 
در تمام روستا ما شــاهد معمارى پله اى و كوچه هاى تنگ و باريك، حمام 
و خزينه ها هســتيم كه گفته مى شــود در كنار هم در حدود 300 ســال 
قدمــت دارند. اســتفاده از مصالح بومى، معمــارى و طراحى خاص و ويژه 
خانه ها و مغازه ها از ويژگى هاى منحصر به فرد روســتا هســتند كه در كنار 
هم اين روستا را به مكانى با ارزش هاى معمارى قابل توجه مشهور كرده اند. 
بافت كهن و ســاختماِن حمام قديمى روستا، نشــانگر سابقه باالى زندگى 
در آن هســتند و حتى در قبرستان آن برخى از سنگ ها به خاطر فرسايش 

زياد و قديمى بودن تخريب شــده و قابل 
سابق  كدخداى  خانه  نيســتند.  خواندن 
روســتا (ميرزا مراد كهوند) معمارى زيبا 
داشــته و همواره گردشــگران زيادى را 
مجــذوب خــود مى كند. اين روســتا با 
توجه به طراحى و چشــم انداز زيبايش 
لوكيشن برخى از سريال هاى ايرانى بوده 
اســت. مردم روستا را اقوام آريا و طوايف 
لُر تشــكيل مى دهند  كه بيشتر در حوزه 

باغدارى درحال فعاليت اند.
از طرفى از آنجايى كه روستا كوهستانى 
و ســنگى بوده و در منطقه بن بست قرار 
گرفته اســت، به صورت دســت نخورده 
باقى مانده و همين موضوع سبب زيبايى 
چندبرابر آن شده است. روستاى سيمين 
ابرو شــامل دره هاى زيبايى از جمله دره 

گاودانه، دره گل ها، دره على عسگر، دره جن، دره غول، دره پشت مزارستان، 
دره پيپول، دره سرتاف سيمين خرابه و دره يونجه مى شود. همچنين وجود 
دائمى  آب قنات، چشــمه ها و رودخانه هاى فصلى مخصوصا در فصول بهار 
و تابســتان طراوت و تازگى دل انگيزى به روســتا هديه مى دهند. روستاى 
ســيمين ابرو با طبيعت كم نظيرش بهشتى براى روســتاگردى در همدان 
به حســاب مى آيد و همه ساله ميزبان گردشــگران زيادى از سرتاسر ايران 
اســت. چنانچه به روستاى ســيمين همدان رفتيد، حتما آش خوشمزه آن 
را امتحان كنيد و گردوى باغ  هاى اين روســتا را به عنوان ســوغات همدان 

خريدارى كنيد. 
روستاى سيمين ابرو در 16 كيلومترى جنوب شرقى همدان قرار دارد.

(پيروز) 4. روستاى پرى
در شهرستان و در دهستان كمازان روستايى به نام پرى يا پيروز قرار دارد و طبق 
نظر كارشناســان قدمت آن به قرن چهارم پيش از ميالد بازمى گردد. روســتاى 
پرى يكى از مكان هاى مناسب براى روستاگردى در همدان است كه با طبيعت و 
چمنزارهاى سرسبز و فضايى به دور از شهر، محيطى مناسب براى كسب آرامش 
و خلق تجربه اى نو شناخته مى شود. اين روستا به جهت قرارگيرى در منطقه اى 
كوهستانى چشــم اندازى تماشــايى دارد و باغ هاى فراوان، رودخانه هاى جارى، 
قنات هــاى قديمى و گياهان كمياب دارويى زيادى را در خود جاى داده اســت. 
منطقه حفاظت شــده لشگردر، زيستگاه حيات وحش روستاى پرى است كه در 
آن انــواع حيوانات مانند روباه، كبك، گرگ و خرگوش زندگى مى كنند. در مركز 
روســتا قلعه پرى بنا شده شده است كه زمان ساخت آن را به قرن چهارم پيش 
از ميالد نسبت مى دهند و مقبره مادر كريم خان زند را در آن يافته اند. از طرفى 
بر فراز آن قلعه كريم خانى قرار دارد و طبق نظر برخى از بوميان محل تولد كريم 
خان زند است. همچنين در خارج و اطراف روستا چندين تپه باستانِى متعلق به 
زمان مادها واقع شــده و از آنها ســفال و سكه هاى قديمى پيدا كرده اند. از ديگر 
جاذبه هاى روستاى پرى همدان مى توان امامزاده دوخواهران و حمام قديمى را نام 
برد. درصورت سفر به اين روستاى معروف همدان، دست خالى برنگرديد و انواع 
ســوغاتى ها حوشمزه مانند شيره انگور، كشمش، بادام و گردو را براى عزيزانتان 

خريدارى كنيد. 
روستاى پرى همدان در 27 كيلومترى جنوب شرقى مالير واقع شده است.

5. روستاى اشتران
روستاى اشتران روستايى زيبا در همدان و در 22 كيلومترى شهرستان تويسركان 
واقع شده است كه ظرفيت هاى گردشگرى زيادى دارد، به همين دليل در سال 
87 به عنوان روستاى هدف گردشگرى در همدان برگزيده شد. اين روستا قدمت 
زيادى دارد و آن را مى توان از سنگ نوشــته هاى كوفى زباِن مسجد جامع روستا 
متوجه شد. در روستاى اشتران همدان جاذبه هاى تاريخى زيادى ديده مى شوند 
كه مى توان به قلعه نظامى، مسجد اشتران، كتيبه ها اشاره كرد. قلعه موجود در اين 
روستا از زمان قاجار به جاى مانده و به لحاظ موقعيت جغرافيايى و وسعت، به عنوان 
يكى از قلعه هاى كمياب در همدان به حساب مى آيد. همچنين لباس محلى زنان 
روستا كراس، پاچين، چارقد و جليقه هاى زيبايى هستند كه گردشگران را وسوسه 
مى كنند تا آنها را بپوشند و عكس يادگارى بگيرند. پس از گشت و گذار و اقامت در 
اين روستا مى توانيد باسلوق، قالى بافى و منبت كارى اين روستا را به عنوان سوغات 

خريدارى نماييد. 
روستاى اشتران در 38 كيلومترى جنوب غربى شهر همدان قرار دارد.

6. ملحم دره
در غرب همدان و در ميان كوه هاى سرســبز و تماشايى، روستايى واقع شده كه 
به آن لقب ماســوله غرب كشــور را داده اند. اين روستا به عنوان دومين روستاى 
گردشگرى همدان محسوب مى شــود كه در زيبايى چيزى از ماسوله كم ندارد 
و بكر و دســت نخورده باقى مانده است. پلكانى بودن روستا، خانه هاى سنگى و 
ايوان هاى چوبى خانه ها از ديدنى هاى آن محســوب مى شوند و طبيعت ديدنى 
روستاى ملحم دره در كنار بافت تاريخى آن زيباييش را چندبرابر كرده است. در 

سرتاسر روستا باغ هاى آلو و انگور همه جا روييده اند و گردشگران زيادى از طريق 
تور همدان به روســتاى ملحم دره مى آيند تا در جشنواره آلو (آئين شكرگزارى 
برداشــت آلو) شركت كنند و با آداب و رسوم مردم روستا نيز آشنا شوند. هنگام 
بازگشت از روستا سوغاتى هاى خوشمزه اى مانند انگور، لواشك، رب آلو، انواع مربا، 

قيسى و ترشى آلو را از دست ندهيد.
روستاى ملحم دره در 3 كيلومترى شهرستان اسدآباد قرار دارد.

7. روستاى عليصدر
روستاى عليصدر در 70 كيلومترى شهر همدان قرار گرفته و جاذبه هايى همچون 
مجتمع توريستى و غار عليصدر، امام زاده هاشم و امام زاده زيد را در خود جاى داده 
است. يكى از ديدنى ترين جاذبه هاى استان همدان يعنى غار عليصدر در اين روستا 
قرار دارد و بيشــتر مردم ايران آن را مى شناسند. اين غار با عنوان بزرگ ترين غار 
آبى جهان شناخته مى شود و نماى فوق العاده زيبا و حيرت آور آن يكى از عجايب 
طبيعى جهان شناخته مى شــود. با وجود اين غار، روستاى عليصدر در ماه هاى 
متفاوت ســال به ويژه در نوروز بسيار شلوغ و مملو از گردشگر مى شود. بازى هاى 
سنتى اين روستا كمرزنى، هفت سنگ و چلنگ آغاج هستند كه در جشن هاى 

مختلف و در زمان عيد اجرا شده و گردشگران مى توانند از آنها بازديد كنند. 
روستاى عليصدر در شهرستان كبودراهنگ قرار دارد.

8. روستاى حبشى
هر چقدر از ديدنى ها و قدمت پايتخت تمدن ايران يعنى همدان بگوييم، انگار كم 
گفته ايم. در تمام اين اســتان شاهد جاذبه هاى زيبا و تاريخى فراوانى هستيم كه 
هر كدام دنيايى متفاوت براى خود دارند. يكى ديگر از روستاهاى تاريخى همدان 
روستاى حبشى نام دارد كه در 26 كيلومترى شهر اسدآباد در دامنه مرتفع كوه و با 
چشم اندازى ديدنى قرار گرفته است. اين روستا تابستان هاى معتدل و زمستان هاى 
سرد و خشك دارد و در فصل بهار و رويش گياهان، كوه هاى اطراف روستا رنگارنگ 
شده و منظره اى وصف نشدنى را پديد مى آورند. باستان شناسان با توجه به ساختار 
معمارى سنگى و خشتى روستا قدمت آن را به زمان مادها نسبت مى دهند. مردم 
روســتاى حبشى همدان بسيار ميهمان نواز بوده و بيشتر به زبان شيرين كردى 
ســخن مى گويند. زنان روستا به فرآورى محصوالت لبنى مشغولند و مردان هم 
وظيفه دامدارى و كشاورزى را برعهده دارند. اگر مسيرتان به شهرستان اسدآباد 
افتاد مى توانيد در اين روستاى زيباى همدان توقف كنيد و ساعاتى خوش را در 

طبيعت كوهپايه ا ى آن سپرى نماييد.
روستاى حبشى در 30 كيلومترى شهر اسدآباد واقع شده است.

9. روستاى گشانى
روستاى گشانى يكى از روستاهاى ديدنى نزديك همدان است كه در شهرستان 
تويسركان قرار دارد و به دليل جاذبه ها و آب و هواى كم نظيرش گردشگران زيادى 
را مجذوب خود كرده اســت. اين روستا از لحاظ معمارى و بافت جزو روستاهاى 
پلكانى به حساب مى آيد كه تقريبا ســنت ها و اصالت خود را حفظ كرده است. 
مقبره امامزاده ابراهيم و گورستان روستا از جاذبه هاى تاريخى آن به شمار مى روند 
و طبيعت مطبوع آن هم زبانزد طبيعت گردان است. به سبب قرارگيرى روستا در 
اقليمى خوش آب و هوا و بارندگى هاى زياد، تا چشــم كار مى كند انواع پوشش 
گياهى و باغ ديده مى شوند. به ويژه اگر در فصل بهار و تابستان مسافر اين روستا 
باشيد، مى توانيد انواع ميوه هاى خوشمزه مانند بادام، زردآلو، گيالس، آلو و گردو 
ميل كنيد و سوغات ببريد. اما جداى از طبيعت تماشايى و بافت تاريخى، به دليل 
بارندگى هاى فراوان چشمه هاى آب معدنى زيادى در اين روستا جارى هستند و 
بر معروفيت آن افزوده اند. روستاى گشانى با طبيعتى بكر و بافتى دست نخورده 

فرصت زندگى به دور از هياهوى شهرى را براى شما فراهم مى كند. 
روستاى گشانى در 17 كيلومترى شهر تويسركان قرار دارد.

 10. روستاى قلعه جوق
قلعه جوق روستاى تاريخى در همدان و در شهرستان فامنين قرار گرفته است. 
بهترين فصل بازيد از اين روســتا بهار و تابستان هســتند كه به سبب زيبايى 
شــگفت انگيز آن، گردشگران با تور همدان يا به صورت شخصى راهى قلعه جوق 

مى شوند. بيشتر مردم روستا به دامدارى و كشاورزى مشغول 
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مى كنيــم اين عيد را از طريق تلفــن و اينترنت با همديگر در تماس 
باشيم و به ديدار كسانى كه دوستشان داريم نرويم تا آنها را در معرض 
ويروس كرونا قرار ندهيم. بدانيم كه اين عيد برخالف همه هزاره هاى 
گذشته، دوست داشتن در نديدن است و عيدديدنى يك ظلم بزرگ. 
«عيد ما بعد از شكست كرونا»؛ اين را شعار خود قرار دهيم و يك قرار 
ملى بگذاريم كه عيد امسال را موكول كنيم به زمانى كه ويروس كرونا 
در كشــورمان از بين رفته است. آن وقت، لباس نو، آجيل و شيرينى 
مى خريم و به ديدوبازديد مى رويم تا ســنت زيبا و ايرانى عيد نوروز را 

ولو با تأخير به جا بياوريم».

كتاب جايگزين ديد و بازديد عيد
كرونا در اين روزهاى پايانى سال استرس فراوانى را به مردم وارد كرده 
و تحمل روزهاى در خانه ماندن كرونايى بسيار سخت شده است؛ اما با 
فراهم كردن شرايط حضور بيشتر در خانه و دورهمى هاى خانوادگى، 
فرصتى جديد را براى بهره ورى بيشتر از اين در كنار هم بودن، فراهم 
خواهد شد. يكى از اين كارها كتابخوانى است، يكى از كاربران فضاى 
مجازى معتقد اســت گذر از خواندن هاى مجــازى به خواندن متون 
چاپى براى نسل امروز بسيار سخت شده، اما نياز امروز بشر به عميق 
كردن دانســته هايش، ضرورى مى نمايد كه به مطالعه  كتاب بپردازد. 

خوانــدن كتاب در كنار يكديگر و همراه هم، خود موضوعيت ويژه اى 
دارد كه مى تواند رشــد قابل توجهى را بــراى ما در اين دوره  در خانه 

ماندن، رقم بزند.
عالوه بــر اين مــوارد يكى ديگر از كاربران با شــركت در اين كمپين 
نوشــت: «مى دونم اكثر دوستان خودشون رو تو خونه قرنطينه كردن 
و حوصلشون سر رفته، ميدونم خيلى هاتون براى آخر سال برنامه هاى 
متنوعى داشــتين، يك ســال منتظر اين روزا بودين، ميدونم خيلى 
ســخته ولى شما واقعا انسان هاى قوى و با اراده اى هستين كه تا االن 

نزديك 3 هفته است، تونستين تو خونه بمونين. 
لطفــاً همچنان تو خونه بمونين تا اين زنجيره انتقال قطع بشــه، ما 
كارهــاى بزرگتر از اين كرديم وقتى چيــن ميتونه بيمارى رو تو اون 
حجــم از جمعيت كنترل كنه چرا ما نتونيــم؟ اين بهترين وقته كه 
فيلم هايى كه دوست دارين رو ببينين كتاب هايى كه تاحاال نخوندين 
رو بخونين بيشــتر كنار خانواده هاتون وقــت بگذرونين. اميدوارم كه 
هرچه زودتر از اين بحران هم عبور كنيم مالكين خونه ها، مغازه دارها 
هواى مســتأجرتون رو داشته باشين! انســان بودن رو نشون بدين. 
افرادى كه نيازمند هســتند كارشون كساد شــده هواشون رو داشته 
باشــيم، بخدا هيچ كس از خونه موندن نمرده. عيد امســالمون عيد 

شنيدنى باشد نه عيدديدنى».
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 مهدى ناصرنژاد
هرسالى كه بر يك ملك و ملت مى گذرد سراسر غم و شادى و تالش و 

ايستادگى براى گذران عمر است. 
زندگى نمى شــود بدون حادثه و سرگذشــت خوب و بد باشد و باالخره در 
كنار همه تالش و بيم و اميدها براى ســپرى كردن عمر، لحظه ها و روزهاى 
خوب و خوشــى هم هست و به قول آدم هاى دنياديده و سرد و گرم چشيده، 
«هميشــه در روى يك پاشــنه نمى چرخد» و دنيا را هر طور كه بنگرى و 
فكرش را بكنى، همان گونه مى گذرد و ســرانجام اينكه، سيبى را كه به هوا 

پرتاب كنى، هزار چرخ مى خورد تا به زمين برسد. 
اين حرف ها براى اين اســت كه بگوييم، زندگى فرازونشيب و تلخ وشيرينى 
فراوانى دارد و هم ه با هم اســت. به دنبال هر ســربااليى يك سرپايينى هم 
هســت، اما ســال 99 هم با همه اتفاق هاى تلخ آن بر ملت ايران گذشــت 
و تا بياييم تكان بخوريم، مى بينيم كه ســر ســفره هفت سين سال 1400 

نشسته ايم و دست دعايمان روبه درگاه الهى است. 
چنانچه تمام حوادث ســال 1399 را كنار هم بچينيم و خوبى ها و خوشى ها 
و موفقيت هــا در تمام بخش هــاى زندگى فردى و اجتماعــى را هم كه به 
فال نيك بگيريم، بازهم نتيجه مى گيريم كه ســال خوبى نداشته ايم! امسال 
حوادث ناشــى از مرگ ومير و گرفتارى هاى ويــروس منحوس كرونا خيلى 

هموطنان ايرانى را آزار داد. 
تنها حدود 60 هزار نفر فوتى بر اثر ابتال به يك بيمارى مرموز در يك ســال 
براى يك ملت رقم كمى نيســت و واقعا يك فاجعه بزرگ اســت و آن دسته 
از هموطنان گرامى كه به اين علت عزيزان خود را از دســت دادند و غريبانه 
در سوگشان نشستند، مى دانند فاجعه كرونا يعنى چه! از سوى ديگر، جامعه 
ايران امســال سخت ترين و دهشــتناك ترين سال اقتصادى را سپرى كرد و 
چه خانواده هايى كه زير فشار مشكالت مالى و اقتصادى ناشى از تعطيلى ها 
و ضرر زيان كســب وكار، بيكارى، اجاره بهاى سنگين خانه و مغازه، كمبود و 
گرانى مواد اوليه و ابزار كار و توليد و خالصه اينكه هزاران مشــكل بزرگ و 

كوچك اين چنينى، قامتشان خم شد! 
همچنين تعطيلى مدارس و دانشــگاه ها و ديگر مراكز آموزشــى و فرهنگى، 
ضربه هــاى هولناكى بــر پيكر جامعه تحميل كرده اســت و مهمتر از همه، 
خانه نشــينى و دورى از نشــاط زندگى، فشــار روحى و روانى سنگينى بر 
خانواده ها به ويژه قشــرهاى جوان وارد كرده است كه جبران و ترميم چنين 
عارضه هاى اجتماعى غيرممكن است و با گذر زمان هم برطرف نخواهد شد. 
طبق نظرات بســيارى از جامعه شناسان، وقوع جنگ تحميلى بر مردم ايران 
در ســال هاى اوليه پيروزى انقالب و طوالنى شدن 8 ساله اين جنگ لعنتى 
چنان بر روح و روان مردم ايران تأثير گذاشت كه خلق وخوى ايرانيان و شيوه 
نگــرش مردم به زندگى، در دوران پيش و پس از جنگ اصال قابل مقايســه 

نبوده و دگرگونى هاى فراوانى بر جاى گذاشت. 
حال به گفته همين جامعه شناســان، اثرات مخرب همه گيرى ويروس كرونا 
كه به درازا كشــيده و پايان آن هم تاكنون بر هيچ دانشمندى معلوم نيست، 
اثرات مخرب روانى به مراتب شــديدتر و بيشــترى براى مردم جهان خواهد 
داشــت كه قابل مطالعه و تأمل اســت. چندى پيش اتفاقا دوستى را پس از 
ماه ها مالقات كردم كه بســيار نگران و آشفته يافتمش! علت را جويا شدم، 
گفت فالنى! خانمم كه هميشــه در اوج ســالمتى و نشاط بود و چند سالى 
هــم از خدمتش در آموزش و پرورش باقى اســت، پس از فوت برادر و يكى 
از دوســتان صميمى اش به دليل ابتال به كرونا ، به تدريج دچار افسردگى شده 
و با وجود اقدامات پزشــكى و هزينه هاى سنگين، نتيجه كه نگرفتيم هيچ، 
بلكه روزبه روز حالش وخيم تر مى شــود و روزگار اســف بارى را مى گذرانيم! 
واقعا در موارد اين چنينى و در مقابل اين بالى ناگهانى چه كارى از دســت 
ما مردم عــادى برمى آيد؟ جز اينكه ببينيم و بشــنويم و تحمل كنيم، چه 

عيدىعيدى كه عيد نيست كه عيد نيست  

مى شود كرد؟! 
 در چنين حال و زمانه  اســت كه واقعا قشــر هاى زيادى از هموطنان متأثر از همه اين مشكالت، دل و دماغى براى عيد ندارند. شاعر ايرانى 

و اگر اشتباه نكنم، منوچهرى دامغانى، مى سرايد
: «چنان خشك سالى شد اندر دمشق * كه ياران فراموش كردند عشق».

اما از سويى ديگر همان گونه كه اشاره شد، غم و شادى هميشه با هم هستند و ما ايرانيان بسيار بر اين حقيقت عمر و زندگى تأكيد داريم. 
در همين مدتى كه به ســال نو و عيد نوروز باقى اســت، بسيارى از هموطنان از جمله همشــهريان عزيز همدانى، به شدت درحال تدارك 
مايحتاج خود براى برگزارى عيد نوروز هســتند و شــلوغى نقاط اصلى بازار و مراكز خريد عمده در همدان، همين موضوع را نشان مى دهد. 
كافى اســت در هر ســاعت از شبانه روز كه رفت وآمد ها مجاز اســت، صف طوالنى و چندرديفه يكى از آجيل فروشى هاى معروف همدان را 

مشاهده كنيد، قطعا تصديق خواهيد كرد كه چه مى كنند اين مردم!!! 
عيد در معناى خوشــى آن، احســاس بودن و خوشايندى است كه بايد در قلب آدم باشد و بدون شك فارغ از غم و درد و رنج زمانه، آن را 

كه در دلش عيد است، بساط عيد و عيدانه اش هم برقرار است و بايد گفت نوش جانت، ما را هم دعا كن. 

نوروز 1400 را مردم كمى متفاوت تر از نوروزهاى 
ديگــر آغاز خواهند كرد؛ نوروزى كه هيچ شــباهتى با 
نوروز ســال هاى گذشــته ندارد و تقريبا مى توان گفت 
خيلى از مردم براى رســيدن آن در تكاپو نيستند؛ زيرا 
در ســالى كه گذشت، كوويد-19 بســيارى از مردم را 
داغدار كرد و چيزى حدود 60 هزار فوتى داشــتيم كه 
اين حجم از مرگ ومير در كشــور ما بى ســابقه است. 
كشــورمان حتى در ايام جنگ تحميلى هم اين تعداد 
شــهيد در طول يك ســال نداد، بنابراين خانواده هاى 
زيادى نوروز امسال را به دليل غم عزيز از دست رفته شان 
در ســوگ هستند و عيد را با حال و هواى ديگرى آغاز 
خواهنــد كرد. نوروز هر ســال هميشــه با شــادى و 
خريدهــاى عيد همراه بود؛ زيرا ديد و بازديدى در بين 
بود و افراد خود را براى گردش و تفريح آماده مى كردند، 
اما برخالف سال هاى گذشته، امسال به دليل مشكالت 
اقتصادى و محدوديت تردد و ســفر ديــد، و بازديدى 

وجود ندارد كه افراد در تكاپو باشند.
نوروز امســال قرار اســت بدون ديد و بازديد باشــد؛ 
فرهنگــى كه ويژگى اصلــى نوروز بود و بــه آن معنا 
مى بخشــيد، اينك به اجبار كرونا حذف شــده اســت. 
صله ارحامــى كه مى توانســت كدورت هــاى چندين و 
چندساله را از بين ببرد و بهانه اى باشد براى رفتارهاى 
لطيف تر بين آدم ها و نشاط تازه اى در خانواده ها ايجاد 
كند و محبت بين مردم تجديد شــود، در نوروز 1400 
به شدت كاهش پيدا مى كند. ديدارى كه سبب مى شد 

ميزان تنش در ســطح ُخرد بين افراد، در سطح ميانه 
بين خانواده ها و در ســطح كالن در كل جامعه كاهش 
پيدا كند، اينك نيست و ما از اين جهت كاركرد مثبت 

عيد نوروز را به طور موقت از دست داده ايم.
 از ويژگى هاى جدانشــدنى ديگر نوروز هميشــه بحث 
سفر بوده كه به يقين امسال هم به دليل محدوديت هايى 
كه ســتاد مديريت كرونا اعمــال مى كند و هم به دليل 
مراعات مردم پيش بينى مى شــود كه تعداد اين سفرها 

كاهش يابد.
از طرفــى تعطيالت نوروز موجب مى شــد كــه افراد 
خستگى از تن به در كنند و اين استراحت افراد را براى 
پس از تعطيالت آماده مى كرد تا كارها را با تمام قدرت 
و انرژى بيشترى جلو ببرند؛ اما كوويد-19 موجب شده 
خســتگى كار بر تن آدم ها باقى بماند؛ زيرا ســال هاى 
گذشــته به واســطه خريدها و هياهوى عيد كاسب ها 
درآمد خوبى داشــتند و مغازه دارهاى مستأجر به اميد 
فروش اسفند، زير بار اجاره 11  ماه از سال مى رفتند اما 
اكنون به دليل فــروش كم و بى رونقى بازار، درآمد آخر 

سال پروپيمانى ندارند.
 قشــر متوســط و ضعيف جامعه با مشــكالت عديده 
اقتصادى مواجه شــده اند و همين موضوع، انگيزه ها را 
براى آغاز يك ســال جديد از ميان برده اســت. امسال 
همچنيــن به دليل اينكه ارتباطات وســيع نيســت و 
خانواده ها مجبورند در خانه بمانند و تفريح و سفر و ديد 
و بازديدى در كار نيست احتمال افزايش خشونت هاى 

1400نوروزى متفاوت تر از گذشته

خانگى وجود دارد، برخالف نوروز ســال هاى گذشته 
كه با آمدنش موجب كاهش خشــونت مى شــد و مهر 
و محبت بيــن افراد را افزايش مى داد. خشــونت هاى 
خانوادگى به اختالفات درون خانوادگى دامن مى زند و 
افراد خشــونت عليه همديگر را بيشتر انجام مى دهند. 
البته نوروز امســال ويژگى هاى خوبى هم دارد؛ زيرا ما 
شــرايط خاصى را تجربه خواهيم كرد. ويژگى ديگرى 
كه نوروز 1400 به دليل تأثيرپذيرى از پاندمى مى تواند 
داشته باشد اين است كه ارتباطات ديجيتال را افزايش 

خواهد داد. 
ما به مرور شاهد گسترش فضاى ديجيتال و عمومى تر 
شــدن اين فرهنگ بين مردم خواهيم بود. همچنين 
شاهد حركت به سمت درست اســتفاده كردن از اين 
فضا. از آنجا كه ضريب نفوذ رســانه هاى ديجيتال اين 
روزها بين مردم بسيار باالست و تعداد زيادى از مردم 
از شبكه هاى اجتماعى اســتفاده مى كنند، اميد است 
كــه نوروز1400 به كالس درس بزرگى تبديل شــود 
كه مردم شيوه درست اســتفاده از فضاى ديجيتال را 

بياموزند.
براى  اميدى  روزنه  مى توانــد  نوروز1400  همچنين 

مردم باشــد؛ بــراى بهترشــدن شــرايط اقتصادى 
موجــود. به هرحال ما ســال ســختى را پشت ســر 
گذاشــتيم و در اين مدت بر مردم فشــار سنگين و 

مضاعفى وارد شده است. 
شايد با همت و درايت مسئوالن، گشايشى در وضعيت 
اقتصادى و توسعه كشــور ايجاد شود. معموال پيش از 
عيد ســال هاى گذشته هميشه مردم منتظر يك پرش 
قيمتى بودند و همين موجب مى شد تا تالش كنند در 
ماه هاى بهمن و اسفند نقدينگى شان را تبديل به كاال 
كنند تا ارزش پولشان پايين نيايد اما در نوروز امسال 
همه منتظرند و كســى اقــدام خاصى انجام نمى دهد؛ 
گويى منتظرند از ميزان تورم كاســته شــود. جدا از 
اينكــه اين انتظار واقع بينانه اســت يا نه، خود اين امر 
نشــان دهنده نوعى اميدوارى نسبت به آينده است كه 
مردم بتوانند زندگى بهترى داشــته باشند. اميدواريم 
كه نوروز 1400 ســالى روشن، اميدبخش و پررونق و 
روبه جلو باشــد و ما شــاهد يك آرامش پس از توفان 

باشيم.
* دكتر عليرضا يزدى شريفى
روانشناس اجتماعى
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نمودار تفكيكي ماهانه مرگ كرونايي در يكسال گذشته

اسفند
98/12/29

بهمن
98/11/26

مرداد
99/05/31

شهريور
99/06/31

تير
99/04/31

مهر
99/07/30

فروردين
99/1/31

خرداد
99/03/31

آبان
99/08/30

آذر
99/09/30

دى
99/10/30

بهمن
99/11/23

ارديبهشت
99/02/31

هشدارها براى رسيدن 
به فصل سر سال و 

افزايش تعداد مراجعات به 
بيمارستاها

بازگشايى مدارس 

هريور 
در نيمه ش

به افزايش 
كه منجر 

ب ابتال شد
شي

كاهش 
محدوديت ها و 

بازگشايى اصناف 
كه موج و پيك 

كرونا در همدان 
را به دنبال 

داشت

موارد ابتال
يك نفر

موارد ابتال
174 نفر

موارد ابتال
505 نفر

موارد ابتال
440 نفر

موارد ابتال
2 هزار و 842 نفر

موارد ابتال
هزار و 425 نفر

موارد ابتال
هزار و 23 نفر

موارد ابتال
هزار و 221 نفر

موارد ابتال
422 نفر

موارد ابتال
222 نفر

موارد ابتال
هزار و 411 نفر

موارد ابتال
677 مورد

موارد ابتال
279 نفر

موارد فوت
يك نفر

موارد فوت
7 نفر

موارد فوت
69 نفر

موارد فوت
41 نفر

موارد فوت
371 نفر

موارد فوت
231 نفر

موارد فوت
82 نفر

موارد فوت
256 نفر

موارد فوت
54 نفر

موارد فوت
44 نفر

موارد فوت
178 نفر

موارد فوت
141 نفر

موارد فوت
22 نفر

تعداد نفرات بسترى شده در 
بيمارستان همدان 
موج اول: 400 نفر 
موج دوم: 612 نفر 
موج سوم: 714 نفر

همدان  در  كرونا  واكسيناسيون 
زمستان 99

زمستان سال 1400

فروردين تا تيرماه 1400

مرداد تا پايان آذر 1400

فاز اول

فاز اول

فاز دوم 

فاز سوم 

گروه نخست: كاركنان بهداشت و درمان 
گــروه دوم: افــراد در معــرض خطر ماننــد ســالمندان، مراكز 

نگهدارى معلوالن جسمى، حركتى و جانبازان 
گروه سوم: افراد در مشاغل خدماتى و ضرورتى

عموم مردم

گروه نخست: تمام افراد باالى 65 سال 
گروه دوم: افراد بين 16 بين تا 64 سال داراى بيمارى زمينه اى 

گروه سوم: افراد شاغل كه بيشترين تماس با مردم دارند.

گروه نخست: افراد ساكن در مراكز تجمعى 
گروه دوم: افراد 55 تا 64 سال بدون بيمارى زمينه اى 

گروه سوم: افراد در مشاغل و خدمات 

هزار و 10543 هزار و 575
تعداد قربانيان مرگ تعداد مبتاليان به كوويد19 تاكنون

 با كوويد19 تاكنون

تعداد فوتى هاى روزانه تعداد مبتاليان به كوويد19 روزانه
به كوويد19

يك تا 5 نفر10 تا 15 نفر

تعداد مراجعان سرپايى 
به اورژانس بيمارستان هاى 

استان همدان با عالئم تنفسى 
مشكوك به كرونا

بيش از200 مورد

هر 24 ساعت
40 نفر در بخش عادى 

بيمارستان بسترى 
مى شوند

تعداد تفكيكى مبتاليان قطعى 
كرونا در شهرستانها تا روز 

چهارشنبه 20 اسفند 99
اسدآباد..................  382 نفر
 بهار..........................  623 نفر
 تويسركان.............  673 نفر
 رزن...........................  460 نفر
 درگزين...................  199 نفر
 فامنين.....................  185 نفر
 كبودراهنگ...........  676 نفر
مالير............. هزار و 924 نفر
نهاوند...........  هزار و 170 نفر 
شهرستان همدان چهارهزار 

و سه نفر 
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نمودار تفكيكي ماهانه مبتاليان كرونا در يكسال گذشته

در  كرونا  يكســالگى  تا  كوويد19  مبتاليان  آمارماهيانه 
همدان

بهمن ماه 98 روزى بود كه آمار رسمى علوم پزشكى همدان از ابتالى يك 
همدانى به كرونا را به دليل سفر به قم كه آن روزها كانون بيمارى شناخته 
شده بود حكايت مى كرد. حاال با گذشت 13 ماه از اين تاريخ در حالى وارد 

يك سالگى شيوع كرونا مى شويم كه ترس از موج چهارم وجود دارد.

 حاال كه به تعطيالت نوروزى نزديك شــده ايم، بهتر 
اســت كه كم كم براى ســفر و گذراندن روزهاى تعطيل 
برنامه  ريزى كنيم. از نوروز 99 تا به حال شرايط زندگى براى 
همه مردم دنيا تغيير كرده اســت. حاال كه ويروس كرونا 
جزوى از زندگى هر روز ما شده، الزم است كه خودمان را 
با شرايط مطابقت دهيم. اگر نمى دانيد براى سفر در نوروز 
1400 و با توجه به شرايط كرونايى بايد چه نكاتى را رعايت 

كنيد، با ما همراه باشيد.
همه مــا به خوبى مى دانيم كه تعطيالت عيد شــلوغ ترين 
روزهاى تمام ســال براى سفر رفتن است. هيچ شهرى در 
كشــورمان وجود ندارد كه روزهاى تعطيل نوروز، جنب و 
جوش نداشــته باشد. اين مسأله ســبب مى شود كه سفر 

رفتن بيشتر از هميشه نيازمند برنامه ريزى شود.
شــهرهاى توريستى ايران مانند شــيراز، اصفهان، كيش، 
مشــهد و ... در تعطيالت نوروز هميشــه پر از گردشــگر 
هستند. اين شلوغى سبب مى شــود كه پيدا كردن بليت 
هواپيما، قطار، اتوبوس يا هر وســيله ديگرى كمى سخت 
شود. اجاره ويال، سوئيت يا آپارتمان هم با اين شرايط كمى 
سخت مى شود. بيشتر واحدهايى كه در مناطق خوب شهر 
قرار دارند در روزهاى شــلوغ سال مانند ايام نوروز، خيلى 

سريع پُر مى شوند.
خوشــبختانه براى نجات از اين شــرايط راه هاى ساده اى 
وجود دارد اما ممكن اســت همه از آنها مطلع نباشند. در 

ادامه اصلى ترين نكات را براى شما بازگو كرده ايم:
كمى زودتر آماده سفر شويد

فرقى ندارد مى خواهيد براى سفرهاى خارجى اقدام كنيد 
يا سفرهاى داخلى. در هرحال براى راحتى خودتان هم كه 
شده كارها را به دقيقه 90 نسپاريد! اگر قصد سفر خارجى 
داريد و بايد ويزا بگيريد، حداقل بايد از 3 ماه پيش كارهاى 

مربوط به ويزا را آغاز كنيد.
سفرهاى داخلى اما اين زمان طوالنى را نياز ندارند. از اوايل 
اســفند بايد براى تهيه بليت ســفرتان دست به كار شويد. 
البته اگر با وســيله نقليه شــخصى خود به سمت مقصد 
سفرتان راهى شويد اين مرحله را گذرانده ايد و به اصطالح 

يك هيچ جلوييد!
1400 برنامه ريزى براى سفر در نوروز

پس از اين مرحله بايد به فكر محل اقامتتان در سفر باشيد. 

تا به امروز بيشتر مسافران پس از اينكه به شهر مقصدشان 
مى رســيدند، در كوچه و خيابان هاى شهر به دنبال افرادى 
مى گشــتند كه تابلوهايى با نوشته ويال و سوئيت در دست 
داشتند. ممكن بود ساعت ها در خيابان بگردند و به گزينه 
مورد نظرشان نرســند! حاال مى خواهيم راهى براى نجات 
از اين شــرايط به شما نشــان دهيم: «اجاره آنالين ويال و 

سوئيت».
سايتى مانند اتاقك هر روز به روزرسانى مى شود تا بهترين 
اقامتگاه ها را در شهرهاى داخلى كشورمان براى مسافران 
آماده كند. در ســايت اتاقك انواع و اقســام اقامتگاه ها در 
بازه هاى قيمتى مختلف براى اجاره كردن ليســت شــده 
اســت. يعنى هر ســليقه و هر بودجه اى كه داشته باشيد، 

مى توانيد اقامتگاه موردنظرتان را پيدا كنيد.
اتاقك هــاى اقتصادى براى كســانى مناســب اســت كه 
بودجه زيادى براى اجاره ويال يا سوئيت كنار نگذاشته اند. 
اقامتگاه هاى بومگردى بيشــتر به درد افــرادى مى خورد 
كه دوست دارند زندگى روســتايى را امتحان كنند. براى 
اجاره ويال در شــمال و پيدا كردن ويالهاى استخردار هم 
مى توانيد به سادگى از طريق اتاقك اين كار را انجام دهيد. 
خالصه بگوييم، با انتخاب كردن شهر مقصدتان در صفحه 
اول سايت مى توانيد همه موارد موجود را مورد بررسى قرار 

دهيد.
وسايل ضرورى سفر را فراموش نكنيد

اگر داروى خاصى مصرف مى كنيد، حتما از همراه داشتن 
آن در سفر مطمئن شويد. لوازم بهداشتى، چيزهايى مانند 
مالفه، شــامپو، صابون، حولــه و... را همراه خود داشــته 
باشــيد. البته اگر در هتل اقامت داشته باشيد اين لوازم در 
اتاقتان وجود دارد. به همراه داشتن مدارك شخصى مانند 
شناســنامه، كارت ملى و دفترچه هــاى بيمه هم در طول 

سفر نياز است.
رعايت كردن نكات و پروتكل هاى كرونايى

به خاطر وجود ويروس كرونا توجه به نكات بهداشــتى در 
طول ســفر بايد بيش از پيش باشد. همراه داشتن ماسك، 
محلول ضدعفونى كننده، دســتكش و اين قبيل موارد كه 
عضو هر روز زندگى ما شده اند، در طول سفر الزامى است.

پيشــنهاد مى كنيم در طول ســفرتان از هــر اقامتگاهى 
اســتفاده نكنيد. ميزبان هاى اتاقك براى آسودگى هرچه 

بيشــتر مسافران، اقامتگاه هاى خود را ضدعفونى مى كنند. 
همچنين بسته هاى بهداشتى با عنوان بسته سپيد هم در 
اتاق ها وجود دارد كه مى تواند كمك خوبى براى شما باشد. 
براى اطالعات بيشتر در مورد اقامتگاه هاى پاك و بسته هاى 
سپيد اتاقك پيشنهاد مى كنيم كه مقاله هاى زير را مطالعه 

كنيد.
  مراقبت هاى غذايى و امتحان كردن غذاهاى

محلى
نمى دانم اين مورد نكته مهمى براى ســفر در نوروز 1400 
محســوب مى شــود يا نه! اما اگر شكمو باشيد قطعا با اين 
پيشــنهاد موافق هستيد. براى اينكه ســفرتان از هميشه 
دلچسب تر شود، بهتر است كه غير از مراكز تفريحى، سراغ 
رستوران هاى ســنتى شهرهاى مختلف هم برويد. امتحان 
كردن غذاهاى محلى ايرانى و شكم گردى در سفر، يكى از 

تفريحات خوشمزه سفر براى هر گردشگرى است.
اما مهمتر از غذاهاى ســنتى اين است كه به هر رستورانى 
نرويد! براى اينكه دچار بيمارى هاى گوارشى نشويد حتما 
حواســتان به خورد و خوراكتان باشد. بهتر است كه براى 
رفع تشــنگى هم به جــاى آب لوله كشــى از آب معدنى 

استفاده كنيد.
از ايمنى خودرو مطمئن شويد

يكى از مهم ترين نكات ســفر در نوروز 1400 سالم بودن 
ماشينتان اســت. همراه داشتن وسايلى مثل زنجير چرخ، 
الستيك اضافه براى پنجرى گرفتن، همراه داشتن مدارك 
ماشين از ضروريات است. پيش از راه افتادن هم حتما بايد 
باد الســتيك ها، روغن موتور، روغن ترمز، برف پاك كن ها، 
چراغ ها، ميزان باترى خودرو و ... را بررســى كنيد. بستن 
كمربند ايمنى هم در حين حركت با ماشــين از واجباتى 

است كه نبايد فراموش شود.
ايمنى منزل پيش از سفر

وقتى براى ســفرهاى نوروزى از خانه خارج مى شويد بايد 
براى ايمن ماندن خانه هم كارهايى انجام دهيد. وقتى چند 
روز محيط خانه را تــرك مى كنيد بايد از ايمن ماندن آن 
مطمئن شــويد. اما چطور؟ تمام درها و پنجره ها را ببنديد 
و قفل كنيد. شــيرهاى گاز، شيرهاى آب و همه چراغ ها را 
بررسى كنيد كه حتما بسته يا خاموش باشند. به فكر آب 

دادن به گلدان هايى كه در خانه داريد هم باشيد.
1 را
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 غزل اسالمي
در 7 ماه گذشــته ســرمايه برخي ها در بورس ايــران تا 70-60 درصد 
كاهش يافت. اما برخي  توانســتند با ســرمايه گذاري اوليه 20-10 ميليون 
تومانــي در اين بازار در يك ســال به خريد خانه و ماشــين دســت بيابند. 
همين طور كســاني كه در اواخر پاييز ناآگاهانه وارد خريدوفروش طال و دالر 
شدند نيز با كاهش سرمايه ريالي مواجه شدند. بسياري از افراد شب پيش از 
انتخابات آمريكا طــال و دالر خريدند و به اميد انتخاب ترامپ منتظر صعود 
بازارهاي مالي شدند، اما در يك هفته حدود 20 درصد از سرمايه آنها از بين 
رفت. در همين زمان بســياري از آنها كه در بازار رمزارزها فعاليت مي كردند 
نيز با انتظار كاهش قيمت ها پس از انتخاب ترامپ، ارزهاي خود را فروختند 
اما با پيروزي بايدن يك شبه و به سرعت قيمت ارزهاي ديجيتالي باال رفت و 

آنها كه فروخته بودند از سود جا ماندند و حجم سرمايه شان كاهش يافت.
اين واكنش ها نشان مي دهد كه تمام بازارهاي مالي در دنيا به علم و آگاهي 
فراواني نياز دارند و نمي توان با ســرمايه زيــاد به اميد اطالعات و راهنمايي 
ديگران وارد بازارهاي مالي شد، زيرا به احتمال قوي متضرر اين بازار خواهند 

شد. 
با اين حال اتكا به علم ديگران ســبب شــد تا تعداد سهام داران بازار سرمايه 
در فروردين سال 99 از حدود 200 هزار نفر به بيش از 4 ميليون نفر(بدون 
درنظر گرفتن مشموالن سهام عدالت) برسد. در آن زمان تقريبا همه سهم ها 
ســودده بودند، ولي در حســاس ترين زمان، اغلب آنها كه سهم هاي خوب و 
بنيادي را مي شــناختند و به اخبار سياســي روز دنيا و كشور مسلط بودند 
توانستند با سود خوب از بازار خارج شوند اما آنها كه با عموم پيش مي روند 
و به شايعات متكي بودند با زيان بااليي مواجه شده و نتوانستند همه سرمايه 

خود را نجات بدهند. 
درست زماني كه بسياري از مردم براساس برخي شايعات و اخبار وارد بورس 
شــدند و صف هاي طوالني  روبه كوچكتر شــدن گذاشت، شاخص بورس تا 
حدود 2 هزار و صد باال رفت، در اين زمان بسياري تازه وارد بودند و در مدت 
زمان كم سود كرده بودند كه همين به آنها انگيزه افزايش سرمايه را مي داد 
اما يك باره ريزش آغاز شــد و شاخص بورس تا حدود هزار و صد پايين آمد. 
همين ريزش بســياري را ترساند و سبب شد با ضرر از بازار خارج شوند و يا 
برخي ها حتي قيد پول خود را براي مدتي و تا زمان باال رفتن قيمت سهام ها 
زدند و عقب  نشستند. اغلب اين زيان ها گريبان افرادي را گرفت كه سياست 
را نمي شــناختند و با موج حركت مي كردند، درصورتي كه در بازارهاي مالي 

اغلب مواقع بايد بر طمع قالب شد و برعكس موج حركت كرد. 
پــس از 7 ماه زيان دهي و ايجاد نااميدي در بين مردم شــوراي عالي بورس 
سناريويي را براى حمايت از سهام داران ُخرد درنظر گرفت و با شرط و شروط 
به سهام داران ُخرد وعده بازدهى 25 درصدى را داد و طرح حمايت صندوق 

توسعه بازار از سهام  داران ُخرد را تصويب كرد.
بر اين اســاس سهام دارانى كه در تاريخ 12 اسفندماه ارزش پورتفوى آنها ده 
ميليون تومان يا كمتر بود و ورود آنها به بازار سرمايه در سالجارى تا آن زمان 
اتفاق افتاده بود، روى پورتفوى ســهام خود نوعى ضمانت حداقل بازدهى از 

صندوق توسعه دريافت مي كنند.
بنابراين اگر ســهام داران خردى كه ارزش پرتفوى شان زير ده ميليون تومان 
است، تا ارديبهشت 1401، هيچ سهمى از پرتفوى خود را نفروشند، در تاريخ 
مذكــور بازدهى 25 درصدى براى آنها تضمين شــده و چنانچه اين بازدهى 
رخ ندهد و كمتر از 25 درصد باشــد، جبران و مابه التفاوت به ســهام داران 

پرداخت خواهد شد.
اين آخرين تصميمي بوده كه ســهام داران خرد را از كاهش ســرمايه اوليه 
نجات مي دهد اما آنها كه بيش از مبلغ ذكرشده وارد بورس كرده اند همچنان 

با زيان مواجه هستند! و اين نتيجه نابلدي در بازار بورس است.
11 برابر سود براي افراد صبور *

بازار رمزارزها در يك ســال گذشــته كامال برعكس بورس ايران عمل كرده 
و فعاالن خود را كه دســت به سرمايه گذاري بلندمدت زده اند را با سودهاي 
شگفت آوري مواجه كرده اســت. اما اين بازار هم مانند بورس به كساني كه 

علم و تخصصي در اين زمينه ندارند زيان زيادي وارد كرده است.
تغييــرات ثانيه اي قيمت ارزهاي ديجيتالــي مانند بيت كوين و زيان دادن يا 
جاماندن از ســود، هيجان مضاعفي حتي به برخي از كاربلدها وارد مي كند. 
گرفتن ســود از اين بازار هم مانند بورس، تنها با تحليل تكنيكال امكان پذير 

نيست و بايد به تمام اخبار و واكنش هاي سياسي مسلط باشيم.
بيت كوين در 13 ماه گذشــته بيش از 11 برابر به ســرمايه گذاران بلندمدت 
خود سود داده است. حتي در يك سال گذشته تعدادي از آلت كوين ها تا 40
برابر هم ســود داده اند. همين سوددهي و اخبار عمومي در راستاي افزايش 
قيمت ها تا چندصد هزار دالر در چند ماه آينده، ســبب شده تا توجه عموم 
به آن جلب شود و بسياري با تكيه بر علم و آگاهي فعاالن ارزهاي ديجيتالي 
تمايل براي ورود به اين بازار داشته باشند. بسياري از اين افراد حتي ماهيت 
ارز ديجيتال و بيت كوين را نمي شناســند اما مي خواهند از موج ســواري جا 
نمانند، درحالي كه اغلب آنها حتي يك بار در هيچ صرافي ديجيتالي به نوسان 
و روند باال و پايين شدن قيمت ها نگاه نكرده اند و حتي با ترديد به صحت آن 
نگاه مي كنند. اما براساس شنيده هاي خود مي خواهند از سود آن جا نمانند!

اما اين بازار همانند بورس دوســر دارد و لبه آن تيغ تيز اســت. تعداد بسيار 
محدودي هســتند كه تحليل ارز ديجيتال را بلدند و يا از تجربه ديرينه خود 
براي خريدوفروش اســتفاده مي كنند. اما بســياري از فعاالن در اين عرصه 
وقتي ســود مي كنند منتظر سود بيشــتر مي مانند و وقتي ريزش يا اصالح 
مي خورد از نگراني ضرِر بيشتر آن را مي فروشند و به سرعت با افزايش قيمت 
دوباره مواجه مي شوند و براي جا نماندن از سود با قيمت باالتر از فروش خود 
دوباره وارد بازار مي شــوند آنها ممكن اســت به دالر سود كنند اما روزبه روز 

مقدار ارز ديجيتال آنها كوچكتر مي شود.
درست اســت كه ارز بيت كوين با ارزش بازار حدود 845/36 ميليارد دالري 
در رتبه يك بازار قرار داشته و سهم 59/64 درصدي از كل بازار را در اختيار 
دارد و در مقايسه با ساير آلت كوين ها با سودي متوسط، بسياري از مشتريان 
خود را با افزايش سرمايه چشمگير غافلگير كرده است اما دليل بر آن نيست 
كــه جذابيت آن غيرمتخصصان را هم به اميد راهنمايي گرفتن از دوســتان 
خود، وارد بازار كند؛ زيرا ممكن است لبه تيز آن گريبان سرمايه گذاران خود 
را بگيرد و آنها را متضرر كند. چنانچه قيمت بيت كوين در ســال 96 تا مرز 
20 هــزار دالر صعود كرد و در يك رونــد چندماهه تا حدود 3 هزار و 200

دالر پايين آمد و دوباره به حدود 13 هزار دالر رسيد. 
در زمســتان سال 98 دوباره سير نزولي به خود گرفت و دوباره كانال 3 هزار 
را براي دقايقي به خود ديد. در همين زمان بود كه بســياري از تحليلگران و 
فعاالن اين عرصه صحبــت از ريزش قيمت آن به كمتر از صد دالر صحبت 
مي كردنــد اما در كمتر از 14 ماه قيمــت آن تا مرز 60 هزار دالر باال آمد و 
درحالي كه بيشتر تحليلگران سياسي و اقتصادي فعال در عرصه ارز ديجيتال 
منتظر صعود دوباره بودند اما در كمتر از يك هفته، در اوايل اســفند 99 تا 
مرز 44 هزار دالر اصالح شــد و ســپس بســياري از تكنيكاليست ها منتظر 
ريزش تا كانال  30 و حتي 20 هزار دالر بودند تا كف ســازي مناســبي براي 

صعود دوباره تا مرز 200 و يا حتي 300 هزار دالر داشته باشد.
 بــا اين حال تحليلگران فاندامنتال اصالح تا 20 هزار دالر را امري غيرممكن 
مي دانســتند و با انتظار رســيدن به كانال 60 هزار دالر بيت كوين هاي خود 

را حفظ كردند.
 بنابرايــن ورود به اين بازار همچون بورس نيــاز به اطالعات كافي و قدرت 
تحليل بــازار دارد، عالوه بر آن صبر حرف اول و آخر را براي ســودگيري از 

اين بازار مي زند.
ســودهاي جذاب در اين بازار فقط مختص تحليلگران كاربلد و كســاني كه 
براي سرمايه گذاري بلندمدت وارد بازار مي شوند، است در غير اين صورت بُرد 

در آن شانسي خواهد بود.

بررسي وضعيت بورس ايران و ارزهاي ديجيتالي 

مــردم  زيان 
پرسود بازارهــاي  در 

تعداد بيماران جديد كرونايى جديد برابر اســت با: بيماران فعلى ضرب در 
ميزان مسرى بودن بيمارى ضرب در تعداد تماس بيماران با افراد سالم. همچنين 
بدانيم كه بيمار، فقط فرد مبتال و داراى عالئم ويروس كرونا نيست، بلكه هر كسى 

مى تواند ناقل بى عالمت بيمارى كوويد-19 باشد. پس:
 ويروس كرونا احساسات ما را نمى شناسد، عيد را در خانه بمانيم،
 تا جاى ممكن از هر نوع تماس فيزيكى غيرضرورى پرهيز كنيم،
 با همه افراد، حتى افراد خانواده مان فاصله 2 مترى را حفظ كنيم،

 در خانه بمانيم!
 خريدهاى غيرضرورى را حذف كنيم،

 هر كار غيرضرورى را فعًال كنار بگذاريم،
 تا جاى ممكن يك نفر از اعضاى خانواده  مسئوليت خريد را بر عهده بگيرد،

 اســترس سيســتم ايمنى را ضعيف مى كند، پس كارهايى را انجام دهيم كه به 
آرامش مان كمك مى كند،
 عيدديدنى را حذف كنيم،

 از دست دادن با ديگران و روبوسى كردن پرهيز كنيم،
 از سر زدن غيرضرورى به سالمندان يا افرادى با بيمارى هاى زمينه اى خوددارى 

كنيم،
 از وسيله نقليه شخصى و درصورت ضرورت استفاده كنيم،

 در خانه بمانيم!!
 به سوپرماركت هاى و فروشگاه هاى بزرگ كمتر برويم،

 از فروشگاه هاى كوچك تر خريد كنيم،
 بچه ها را در خانه نگه داريم،

 مراقب سالمندان باشيم،
 خودمان را با عالقه مندى هايى مانند ورزش، آشپزى يا هر چيزى كه دوست داريم 

سرگرم كنيم،
 براى بچه ها بازى هايى در نظر بگيريم و با هم در خانه وقت بگذرانيم،

 از اجتماعات، ميهمانى ها و هر ديد و بازديدى دورى كنيم،
 در خانه بمانيم!!!

چگونه ترمز كرونا را چگونه ترمز كرونا را 
                                  در عيد                                   در عيد 
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همه چيز دست خودمان است. دست مردمى كه اگر رعايت كنند و مانع 
از بروز پيك چهارم شوند، مى شود نوروز متفاوتى با نوروز گذشته تجربه كرد 
و اگر رعايت نكنند، احتمال بر جاى ماندن شــرايط فعلى و حتى تشــديد 
محدوديت هاى كرونايى از جمله منع كامل تردد دور از انتظار نيست. اما آيا 
واقعا همه چيز دست خودمان است و ستاد ملى تنها مسئول نتيجه گيرى از 

وضعيت است؟
در آستانه نوروز، اوضاع كرونايى كشــورمان دوباره پيچيده شد، تاجايى كه 
هنوز مشــخص نيســت چه وضعيتى در انتظارمان خواهد بود؛ وضعيتى كه 
مســئوالن آن را در گــرو رفتار مردم مى دانند، درحالى كــه به نظر اين گونه 

نيست.
در ســالگرد شناسايى ويروس كرونا در كشــورمان و اپيدمى كوويد-19 كه 
خيلى سريع به وضعيت پاندمى و دنياگيرى رسيد، سايه ويروس جهش يافته 
كرونا به ســرعت درحال گسترش بر سراسر كشورمان است. خطرى كه حاال 
در چندين اســتان كشورمان از جمله تهران، البرز، قزوين و... گسترده شده 
و در خوزستان به مرز بحرانى بسيارى جدى رسيده به طورى كه براى مقابله 
با آن، تدابيرى ويژه از جمله ايجاد محدوديت در تردد درون اســتانى به اجرا 

درآمده است.
البته آن گونه كه مســئوالن وزارت بهداشــت كشــورمان مى گويند، شواهد 
حكايــت از آن دارد كــه ويروس جهش يافته در انگليــس كه «كنت» لقب 
گرفته، در اقصى نقاط كشورمان چرخيده و شيوع آن مختص به چند استان 
نيست. گزاره اى كه معنايش، احتمال سرعت گرفتن شديد شيوع ويروس در 
كشــور و بروز بيمارانى است كه سريع تر از مبتاليان قبلى و شديدتر از آنها 
به وضعيت حاد بيمارى مى رســند و خطر مرگ بيش از گذشته تهديدشان 

مى كند.
اين مقدمه بحرانى اســت كه از مدت ها پيش درباره وقوع آن در كشــورمان 
هشــدار داده شده اســت؛ بروز پيك چهارم ابتال به كوويد-19 در ايران كه 
احتماال تفاوت هاى چشمگيرى با پيك هاى گذشته خواهد داشت و به مراتب 
ســهمگين تر از آنها خواهد بود. اتفاقى كه از هم اكنون نشــانه هاى آغاز آن 
در افزايش برخى آمار ها از جمله آمار بيماران ســرپايى در برخى شــهر هاى 
كشورمان هويداســت و احتماال در سايه برخى مسائل مانند در پيش بودن 

نوروز، شدت و سرعت خواهد گرفت. 
اما چاره چيســت و در نوروز چه وضعيتى پيش رويمــان قرار دارد؛ نوروزى 
مشــابه نوروز امســال يا متفاوت از آن؟ آيا قرار است وضعيتى مشابه آذرماه 

را تجربــه كنيم كه منع تردد سراســرى اجرايى شــد و هنوز هم در برخى 
مســير ها پابرجاست يا قرار است نوروزى در پيش داشته باشيم كه با رعايت 
پروتكل هاى كرونايى مى شــود سفر تفريحى هم داشت و حتى در هتل ها و 
مراكز اقامتى سكونت كرد و از حضور در تفرجگاه ها و اماكن گردشگرى هم 

بهره مند شد؟
پاســخ مســئوالن به اين پرســش تا اين لحظه يك چيز ثابت است؛ اينكه 
همه چيز دســت خودمان است. دســت مردمى كه اگر رعايت كنند و مانع 
از بروز پيك چهارم شــوند، مى شــود نوروز متفاوتى با نوروز گذشته تجربه 
كرد و اگر رعايت نكنند، احتمال برجاى ماندن شــرايط فعلى و حتى تشديد 
محدوديت هاى كرونايى از جمله منع كامل تردد دور از انتظار نيست. اما آيا 
واقعا همه چيز دست خودمان است و تنها مردم هستند كه اين معادله را به 
سمت جواب هاى متفاوت ســوق مى دهند و مسئوالن و ستاد ملى مقابله با 

كرونا نقش انفعالى دارند و نتيجه گيرى وضعيت را به عهده  دارند؟
اندك تأملى در اين باره كافى اســت تا دريابيم ســتاد ملــى مقابله با كرونا 
همان گونه كه در عنوانش پيداســت، نقشــى وراى نتيجه گيرى از وضعيت 
كرونايى كشور دارد و مى بايســت تصميماتى ويژه براى پيشگيرى از شيوع 
بيشــتر ويروس و بيمارى ناشى از آن اتخاذ كند تا مانع از بروز پيك چهارم 
بيمارى در كشــور شــود. تصميماتى مشــابه آنچه بار ها اتخاذ كرده و لغو 
پروازها، بســتن مرز ها و حتى اعمال محدوديت هاى شديد كرونايى از جمله 
آنهاســت. تصميماتى كه اگر اتخاذ نشــوند، بى شــك نوروز 1400 همراه با 
محدوديت هــاى فراوان خواهد بود و شــباهتى به برنامه هــاى خوش بينانه 

اعالم شده مانند مجاز بودن سفر با رعايت پروتكل ها نخواهد داشت.
تكليفــى كــه تا همينجــا هم بــراى تعيين آن دير شــده، چون موج 
بازارگردى هــاى پيش از نوروز آغاز شــده و حتــى برنامه ريزى براى 
انجام ســفر هم در دســتور كار بســيارى از مردم قرار گرفته اســت. 
مردمــى كــه جمعيت بزرگى از آنها مهاجرانى هســتند كه از شــهر و 
ديارشــان كنده شده و در كالنشهر ها سكونت دارند و از ديرباز فرصت 
طوالنى مدت تعطيالت نوروزى بهترين مجال براى بازگشــت ايشــان 
به ديارشــان و ديدار با اقوام و آشنايانشــان است. فرصتى كه اگر قرار 
اســت به ناگاه در روز هاى انتهاى اســفندماه از ايشــان گرفته شــود، 
مى تواند نارضايتى بســيارى را در پى داشــته باشــد. اتفاقى كه براى 
جلوگيرى از وقوع آن، ســتاد ملى موظف بــه تصميماتى جدى، آن هم 

در اســرع وقت و با قيد فوريت است.

است خودمان  دست  چيز  استهمه  خودمان  دست  چيز  همه 
عليرضا اطهرى

مطالعه در عيد نوروز به چند دليل از اهميت ويژه اى برخوردار 
است؛ از جمله اين داليل، توقف مطالعه برخى از داوطلبان در اين 
ايام است. بنابراين اگر شما در اين مدت به مطالعه بپردازيد، حتما 
از بسيارى از داوطلبان سبقت مى گيريد. دليل ديگرى كه مى توان 
به آن اشاره كرد، نزديك شــدن به زمان كنكور است؛ قطعا مرور 
مطالب خوانده شــده در اين بازه زمانى مى تواند در كسب نتيجه 

مطلوب مؤثر واقع شود.
اهميت مطالعه در عيد نوروز به قدرى زياد است كه حتى آن دسته 
از داوطلبانى كه تا پيــش از عيد براى كنكور درس نخوانده اند، با 
آغــاز مطالعه از عيد نوروز تا زمان كنكــور مى توانند به رتبه قابل 
قبولى دست يابند. بنابراين از فرصت طاليى نوروز نهايت استفاده 
را ببريد و با برنامه ريزى كنكور و همچنين تالش مســتمر مسير 

دستيابى به اهداف خود درست را بپيماييد.
تعطيالت نوروز فرصت مناســبى براى مرور درس ها، تثبيت آنها، 

حل تمرين و تست است.
داشتن يك برنامه جامع و نقشــه راه مناسب مى تواند به شما در 
مسير دستيابى به اهدافتان كمك كنند. با يك برنامه ريزى اصولى، 
عالوه بر اينكه بيشتر دروس خود را مطالعه مى كنيد، مى توانيد در 
پايان هفته كارهايى كــه در طول هفته انجام داده ايد را از جدول 
زمان بنــدى خط زده و با اين كار روحيه و انگيزه خود را دوچندان 
كنيد، زيرا هر هفته شــاهد پيشــرفت خود خواهيــد بود. توصيه 
مى كنيم در ايام نوروز با توجه به توانايى خود، 8 تا ده ســاعت در 

طول روز مطالعه كرده و در كنار آن تست بزنيد.
طورى برنامه ريزى كنيد كه حــدودا 60 درصد از زمان مطالعه را به 
دروس اختصاصى و 40 درصد را به دروس عمومى اختصاص دهيد. 
براى بازدهى بيشتر، 45 دقيقه تا يك ساعت به خواندن دروس خود 
بپردازيد سپس يك ربع استراحت كنيد و دوباره مطالعه را آغاز كنيد. 
توجه داشته باشيد كه درس خواندن مداوم و بدون استراحت، بازدهى 
يادگيرى شــما را كاهش مى دهد. اگر پيش از عيد و هنگام مطالعه 
درس ها از هر مبحث خالصه اى نوشته باشيد، مى توانيد ازآنها در پايان 

هر روز، ايام نوروز و دوران جمع بندى استفاده كنيد.
پــس از مطالعه دروس مورد نظر، ابتدا تمرين هاى تشــريحى و 
ســپس تســت هاى مربوط به آن مبحث را حل كنيد. پايان هر 

هفته نيز خالصه درس هايى را كه در طول هفته مطالعه كرده ايد 
را مرور نماييد. بهتر اســت تســت زنى هاى دروس اختصاصى را 
همان روز و دروس عمومى را حداقل يك تا 2 روز پس از مطالعه 

انجام دهيد.
نخستين اولويت داوطلبان كنكورى درس خواندن است؛ بنابراين 
تا حد ممكن در تعطيالت نوروزى به مســافرت نرويد و بيشترين 
زمان خــود را به مطالعه و مرور درس ها اختصاص دهيد. ســعى 
كنيد برنامــه خود را طورى تنظيم كنيد كه خارج از توان شــما 
نبوده و انعطاف پذير باشد. متقاضيان شركت در كنكور مى توانند از 
تعطيالت طاليى نوروز براى مرور درس هاى نيمسال نخست، حل 
تست هاى پرتكرار سال هاى گذشته و همچنين جمع بندى مطالب 

خوانده شده براى تثبيت مباحث در ذهن استفاده كنند.
يكى از نكات مهم براى مطالعه در ايام نوروز، توجه ويژه به دروس 
عمومى است، زيرا به دليل فّرار بودن اين دروس تأكيد مشاوران بر 
اين است كه داوطلبان هرچه به پايان سال و زمان برگزارى كنكور 
نزديك تر مى شوند، بيشتر به دروس عمومى اهميت بدهند. براى 
اين كار نيز اگر پيش از عيد خالصه درس ها را تهيه كرده باشــيد 
مى توانيد پاراگراف هاى مهــم را به همراه خالصه هايى كه از پيش 
تهيه كرده ايد، مطالعه كنيد تا وقت زيادى از شما نگيرند. چنانچه 
از فرصت دوران طاليى نوروز به طور صحيحى اســتفاده كنيد، در 
هنگام اعالم نتايج كنكور سراســرى مى توانيد مزد زحمات خود را 

دريافت كنيد.
پرسش هاى متداول

1- در ايام نوروز چند ساعت مطالعه روزانه را پيشنهاد مى كنيد؟
8 تا ده ساعت مطالعه روزانه مى تواند بازه زمانى مناسبى باشد، اما 
ساعات مطالعه هر فرد، با توجه به ميزان توانايى او تنظيم مى شود.

2- چه ميزان از وقــت خود را به مطالعه دروس تخصصى در ايام 
عيد نوروز اختصاص دهيم؟

بهتر اســت كه حدود 60 درصد از زمان شما صرف مطالعه دروس 
اختصاصى گردد.

3- چه مدت پس از مطالعه هر درس عمومى، تســت زنى براى آن 
مناسب است؟

تست زنى براى اين دروس را به يكى دو روز پس از مطالعه موكول 
كنيد.

 سخنى با كنكورى ها 

1400 نوروز  عيد  در  كنكور  براى  مطالعه  روش 

اهميت مطالعه در عيد 
نوروز به قدرى زياد است كه 

حتى آن دسته از داوطلبانى كه 
تا پيش از عيد براى كنكور درس 
نخوانده اند، با آغاز مطالعه از عيد 
نوروز تا زمان كنكور مى توانند به 

رتبه قابل قبولى دست يابند

زنده بـاد اميد
1- سال 1399 كه بيشتر صاحبنظران به رغم اعالم نظر 
دانشگاه تهران، آن را آخرين سال قرن مى دانند، به روزهاى 

پايانى خود نزديك مى شود.
حال چه اين ســال را سال آخر قرن بدانيم و چه سال ديگر 
را سال پايانى قرن محسوب كنيم كه هر 2 امرى قراردادى 

است، واقعيت پايان سالى سخت براى مردم ايران است.
2- سال 99 مصداق بارز شعر حاجى فيروز است كه در اين 
روزهاى هر ســال خوانده كه سالى كه گذشت، سال بد بود 

... برو ديگه برنگردى! 
البته حاجى فيروز همه سال ها را بد عنوان مى كند اما سال 
99 تمام ســال هاى بد قبلى را روســفيد كرد و در بدى و 

سختى به سالى مثال زدنى تبديل شد.
3- در سال 99 مردم ايران در بين سختى هايى كه داشتند، 

دچار 2 شر و سختى بزرگ نيز شدند.
بالى بزرگ كرونا و شر ترامپ و تحريم هاى ريز و درشت كه 

زندگى را براى مردم ايران سخت تر از گذشته كرد.
4-كرونا روزگار ســختى را بــراى مردم ايــران رقم زد و 
ارتباطات را كاهش، بســيارى از كســب وكارها را تعطيل و 

سبك زندگى ايرانى ها را دچار تغيير كرد.
اما شــر كرونا براى مردم ايران در از دست دادن عزيزان با 
ابتالى به كرونا و ممنوعيت ســوگوارى و ماندن بغض فراق 

در گلو جلوه كرد.
بسيار سخت است كه عزيزى از دست برود اما در غم فراق 
وى نتوان آداب تســليت به بازماندگان و سوگوارى را به جا 

آورد و عزيزان و سوگواران را غريبانه تنها گذاشت.
5- بســيارى از مردم در سال ســخت و بد كرونا و تحريم 
و با بى تدبيرى مســئوالن و در ميان بگومگوى آنها با هم، 
بيــكارى، كمبود و نبود كاال و گرانى و صف در بازار، ناتوانى 
در تهيه اقالم آموزشــى چون تبلت و موبايل براى فرزندان، 
اجاره بهاى ســنگين و دشــوارى هاى اقتصادى بسيارى را 

تجربه كردند.
البته همدلى و حركت هاى مؤمنانه اندكى از دشوارى مردم 
كاست اما همه گير نبود و نتوانست رنج محروميت و ناتوانى 

در اداره معيشت زندگى را از بسيارى خانواده ها دور كند. 
6- شــر ترامپ رفت اما تحريم و كرونا هنوز مانده اســت و 
سختى زندگى مردم و مبارزه آنها با كرونا و مقاومت در برابر 

تكانه هاى اقتصادى همچنان ادامه دارد.
تكانه ها و مقابله اى كه اكنون دورنماى خوبى از سال 1400
به دســت نمى دهد و با آنكه رئيس جمهور از بارش رحمت 
در سال آينده سخن مى گويد اما باورى عمومى به اين سخن 
نيست و به نظر نمى رسد در ميان بى اخالقى سياسيون در 
حق هم فارغ از مشكالت مردم كه به بهانه انتخابات درحال 

اوج گرفتن است، گشايشى در زندگى مردم رخ دهد.
7- ســال سخت 99 قهرمانان بســيارى داشت از شهداى 
سالمت تا جهادگران و نيروهاى مردمى كه به ميدان آمدند 
تا با الگوبردارى از سال هاى پرافتخار دفاع مقدس با وحدت 

ملى از مشكالت مردم بكاهند.
 اين آخرين روزهاى ســال، وقت قدردانى از تمام كســانى 
اســت كه فداكارانه به ميدان آمدند تا سختى زندگى براى 
مردم ايران كمتر شــود و اين حضــور جلوه هاى زيبايى از 

وحدت ملى را به نمايش گذاشت.
همچنين زمانى براى گراميداشــت يــاد و خاطره تمامى 
عزيزانى اســت كه در اين ســال از ميان مــا رفتند به ويژه 
عزيزانى كه غريبانه و ناباورانه با ابتالى به كرونا درگذشتند.

با قدردانى از تمامى كسانى كه دل آنها براى مردم ايران مى تپد 
و گراميداشت ياد و خاطره درگذشتگان امسال، فارغ از اينكه 
سال 1400 تداوم سختى هاى سال گذشته باشد يا باز وحدت 
ملى ايرانيان با لطف الهى معجزه كرده و سالى متفاوت و پر خير 
و بركت را رقم بزند، همچنان اميدوار به آينده باقى مى مانيم و 

هم نوا با آن شاعر عاشق زمزمه مى كنيم؛
«همه چيز را از من گرفته اند

حتي نوميدي را
پس زنده باد اميد»

روزهاى 
سال پايانى 

تند دور   روى                                               
سوگند حاجى شفيعى

 روزهاى پايان ســال هميشــه روى دور تند اســت، زمان به سرعت 
مى گذرد و كارهــاى عقب افتاده هم كه تمامى ندارند؛ چه كارهاى منزل و 
گردگيرى و خانه تكانى پايان سال به رسم هر ساله ما ايرانيان و چه كارهاى 
محل كار و جمع بندى عملكرد يكساله! همه به نوعى در تكاپو هستند، بماند 
كه يكســرى كارها هم راه نمى افتد و پاسخش «ان شاءا... سال جديد انجام 

مى شود» است.
آغاز ســال جديد، امســال را خاص تر مى كند، وارد صده 400 مى شــويم و 
تجربه جالبى خواهد بود، هرچند حال وهواى عيد امسال هم مانند پايان سال 
98 رنگ وبوى كرونايى دارد و همين موضوع ذوق و شــوق روزهاى نوروز را 
كمتر كرده و رفت وآمدها و مسافرت هاى نوروزى در عيد 1400، براى حفظ 
ســالمتى خودمان و مردم كشورمان منع شده است. كرونا نمى گذارد مانند 
ســال هاى گذشــته و با خيال راحت بازارهاى شب عيد را باال و پايين كنيم 
حتى اگرخريدى هم در كار نباشــد، قدم زدن در بازار شب عيد عالمى دارد، 
آن هم با بوى خاص روزهاى پايان اســفندماه كه حس خوبى ايجاد مى كند، 

بماند كه متأســفانه مشكالت اقتصادى و جيب خالى 
بيشــتر قشرهاى جامعه نســبت به سال هاى گذشته 
و تــورم و گرانــى و ... به حدى زياد شــده كه حتى 
ممكن است سرپرستان خانواده ها در دلشان بگويند: 
«خدا پدر كرونا را بيامرزد كه امسال عيد، ما را كمتر 

شرمنده زن و بچه و اقوام مى كند.»
امــا همه اين مشــكالت و محدوديت ها كه مســبب 
بخشــى از آن كرونا اســت، نبايد موجــب كمرنگ 
شــدن حال وهواى نوروز و مانع از بين رفتن شــور و 
شــوق مان براى آغاز ســال جديد باشد، مگر مى شود 
از مراســمات زيباى پايان ســال و نوروز گذشت. اين 
مراسمات از كودكى با ما عجين شده و آئين نياكان ما 
ايرانى هاست؛ اما امسال هم اين مراسمات را خودمان 

و بدون دورهمى ها برگزار خواهيم كرد و نمى گذاريم اين آئين كمرنگ شود 
و از ياد نسل هاى جديد برود.

 طبق رســم هرســاله در اواسط اســفندماه ســبزه را مى گذاريم و در فكر 
آماده كردن سين هاى ديگر سفره زيباى هفت سين و رنگ كردن تخم مرغ ها 
براى تزئين ســفره هستيم كه اين خود نماد اميد و ادامه داشتن زندگيست. 
اميدوارم اين روزها به كمتر شدن رفت وآمد ها و كمرنگ شدن آداب و رسوم 

منجر نشود.
در پنجشنبه پايان سال هم به ياد همه عزيزان در خاك خفته، همانند سال 
گذشته از راه دور فاتحه اى مى فرستيم و براى آرامش و شادى روح آن عزيزان 

الرحمن و ياسين مى خوانيم.
 هنگام خواندن دعاى تحويل سال امسال جاى خيلى از عزيزان كه در سال 

گذشــته از بين ما رفته اند، به ويژه عزيزانى كه بر اثر ويروس منحوس كرونا 
جان خود را از دســت داده اند و عزيزان شــهداى سالمت، بغض گلوى مان 
را خواهد فشــرد و ياد مى كنيم از آن عزيزان و براى شــادى روحشــان دعا 

مى كنيم.
و دعاى يا مقلب القلوب تحويل ســال را به نيابت از همه مردم دنيا خواهيم 
خواند كه ســال جديد سالى پر از صلح و سالمتى و به دور از همه مشكالت 
اقتصادى و اجتماعى و... براى همه مردم جهان به ويژه مردم شريف و نجيب 

ايران باشد.
اين روزها را از ياد نبريم و قدر عافيت و كنار هم بودن ها و آدم هاى اطراف مان 

را پس از نابودى كرونا بيش از پيش بدانيم.
به اميد روزها و نوروز بدون كرونا و به دور از تحريم و مشكالت اقتصادى!
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8

چالش هيــوالى يكســاله

 شكل گيرى بحران و ريشه هاى تاريخى
واكنش يك جامعه به مســائل حاد خودش،  ريشــه هاى تاريخى و فرهنگى و 
سياسى خاصى دارد كه با توجه بدان ها مى توان فهميد عكس العمل ها چه بوده 

و چگونه شكل گرفته است.
 از اين رو تجربه تاريخى ما در مواجهه با قحطى ها و بيمارى هاى واگير،  چندان 
متفاوت از امروز نبوده است. آنچه اهميت دارد شرايط مديريت بحران و اعتماد 

مردم به نهادهاى متولى است. 
در جامعه ايرانى هم مانند هر جامعه ديگرى در مواقع بحران شاهد رفتارهاى 

سياه و سفيد و رفتارهاى خاكسترى مختلفى بوده ايم.
 آنچه در فضاى رسانه اى ديده مى شود،  مى توان در يك طيف طبقه بندى كرد،  
يك سر اين طيف،  جدى گرفتن وسواس گونه و استرس زا براى برخى از مردم 
بوده و سر ديگر اين طيف نوعى بى توجهى و بى خيالى مفرط است،  به گونه اى 
كه گويى خبرى نيســت و اتفاقى نيفتاده است. برخى در اين ميانه استدالل 
كرده اند كه بهتر اســت مردم را متوجه جديت اين بيمارى و حتى ترس از آن 

كرد، بى آنكه دچار استرس و تنش روحى شوند. 
براى زندگى در شرايط بحرانى از نظر فرهنگى آمادگى نداريم 

 ما از نظر فرهنگى براى مواقع بحرانى آمادگى نداريم و نياموخته ايم كه اتفاقا 
ادب نه براى خودمان كه به خاطر ديگران و حفظ جانشان مستلزم حفظ حريم 
و پرهيز از برخى رفتارهاى روزمره عادى است،  رفتارهايى كه در حالت عادى 
نشانه احترام و ادب هستند و در حالت بحرانى،  خطر سالمتى و گاه خطر جانى 
را بــراى عزيزان در پى دارند. همين نبــود مهارت هاى اجتماعى براى زندگى 
در شــرايط بحرانى مهم ترين عاملى ست كه پذيرش قرنطينه و رعايت نكات 

بهداشتى پيشگيرانه را براى مردم سخت مى كند.

 الگوى مصرف فرهنگى در دوران كرونازده
ابعـاد اجتماعـى پديـده كرونـا انكارناپذيـر اسـت، زيـرا در شـبكه اى از روابـط 

اجتماعــى ظهــور و بــروز و گســترش يافتــه اســت. 
 يكـــى از حوزه هاى اجتماعـــى متأثـــر از ايـن پديـــده، سـبك زندگـى 

كنشـگران اجتماعـى، به ويـژه بُعـد الگـوى مصـرف فرهنگـى اسـت. 
سـبك زندگـى در كشـور، تأثيـرات متنـوع و متعـددى از ايـن ويـروس يافته 
و همچنـــان خواهـد يافت. بحـران كرونـا توانسـته اســت در ايــن يكسال، 

بســيارى از رفتارهــا، نگرش ها و حتــى ارزش ها را دچـار تغييـر كند.
در ايــــن دوران، الگــوى مصــرف مجــازى جايــــگاه ويــژه اى داشــته 
اســت. بــه نظــر مى رسـد كـه بحـران كرونـا، ضـرورت بازنگـرى در ارتبـاط 

بـا سياسـت هاى رسـمى نسـبت 
بـــه فضـاى مجـازى را بيـش از گذشـته يـادآورى مى كند. فضـاى مجـازى، 
ضمـــن اينكـه بخـش زيـادى از زمـان آزادشـــده در ايـن دوران را گرفتـه 

اسـت، بـراى پركردن بسـيارى از 
خألهـــاى ايجادشـده در سـبد مصـرف فرهنگـى خانـــواده ايرانـى، ايفـاى 

نقـش كرده اسـت.
ديندارى در جامعه كرونازده

به مــوازات تســريع و تشــديد مدرنيتــه 2 مسأله در جامعه ما مطرح است؛ 
از سويى كمرنگ شدن دين گرايــــى ســنتى و ناتوانـــى آن از انطبـاق بـا 
مدرنيتـه و از سـوى ديگر بـه لحـاظ تـداوم حـس نيـاز بـه معنويت گرايـى و 

دين گرايـى متناسـب بـا آن اسـت.
اما در ايـن ميـان جهـان كرونايى شـده اى كـه خودمراقبتـى، دورى از جمـع، 
فاصله گيــــرى اجتماعــــى و قرنطينــه عمومــى جمعــــى را شــكل داده، 

خودبه خــــود خواسـته يـــا ناخواسـته عامـل مضاعفـى شـده اسـت.
تقويـت و توسـعه فردى شدن دين، براى جامعه اسالمى كه بيشتر مراسمات 
و فعاليت هــاى آن جمعى اســت، نگرانى هايــى را به وجود آورده اســت. در 
همين رابطه شــــيوع ويــروس كرونــا بــه تعطيلــى فعاليــت مســاجد، 
كليســاها، كنيســه ها و معابــد و عبادتگاه هاى پيـروان اديـان مختلـف در 

سراسـر جهـان منجر شـد.
در جهـان اسـالم نيز لغـو فعاليـت مسـاجد كـه از مهم تريـن آنهـا مى تـوان 
بـه لغـو مراسـم حـج عمـره، تعطيلـى مســاجد مهــم در جهــان اســالم و 

تعطيلــى آســتان هاى مقدس در ايــران مى توان اشــاره كــرد.
 كرونا و آينده ديندارى

پــس از شــيوع كرونــا و تعطيلــى مناســك دينــى و اماكــن مذهبــى 
بــا دو فرضيــه دربــاره وضعيــت ديــندارى در جهــان پســاكرونا مواجه 

خواهيم بود.
 نخســــت ديــدگاه كســانى كــه از كاهــش نقــش اجتماعــى ديــن و 

گســترش سكوالريســم و بحران ديندارى ســخن بــه ميــان مى آورنــد و 
ديگــرى كســانى كــه از بازگشــت ديــن در جامعــه ســخن مى گوينــد.

دورى از دانش فيزيكى
همچنيـن تعطيلـى مـــدارس و دانشـگاه ها موجـب جـدا شـدن ميليون هـا 
كـودك، نوجـوان و جـوان از فعاليت هـاى آموزشـى و اجتماعـى بـراى مدتـى 

طوالنـى خواهـد بـود كـه بعـداً 
ممكـن اسـت جبـران آن بـه آسـانى ممكـن نباشـد. 

شـايد بتـوان گفـت كـه همه گيـر شـدن ويـروس كرونـا، فرصتى ارزشـمند 
بـــراى مسـئوالن و كنشـگران دولتـى اسـت تـا با القـاى پيامدهـاى جمعى 
بـودن اين شـــرايط، زمينه هاى شـكل گيرى يـك نظـم اجتماعـى جديـد و 
نظارتـــى اجتماعـى را فراهـم كننـد و از ايـن شـرايط بـه عنـوان يـك الگـو 
و آزمـــون عملـى در مشـاركتى شـدن رويارويـــى بـا مسـائل و مشـكالت 

اجتماعـى بهره بـردارى كننـد.
 امـرى كـه محققـان توسـعه بـر اهميـت آن تأكيـد دارنـد و از شـكل گيرى 
چنيــن شــرايطى بــه عنــوان پيش زمينــــه نهادينــه شــدن افــكار و 

رويكردهــاى توســعه محور يــاد مى كننــد.
 نهادينــه كــردن ايــن پنداشــت و تصــور كــه شــرايط حــال حاضــر 
در ايــــران به ماننــد سرنشــــينان يــك كشــتى اســــت و هرگونــه 
ســــهل انگارى از طــرف يكــى از سرنشــــينان كشــتى مى توانـد جـان 
ديگـران را بـا خطراتـى مواجـه كنـد، نيازمنـد تالشـى جـدى و بى وقفـه از 

سـوى رسـانه ها و سـاير نهادهـاى فرهنگ سـاز اسـت. 
در ايـــن زمينــه، بهره گيـــرى از اشـــعارى چـون«بنـــى آدم اعضـــاى يـــك 
پيكرنـــد / كه در آفرينـــش ز يك گوهرند// چو عضـوى بـــه درد آورد روزگار 
/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار» بـه مثابـه يك تفكـر اجتماعـى بومـى و داراى 
پذيـــرش اجتماعى باال مى توانـد در تقويـت وجـدان جمعـى و بـه دنبـال آن 

تقويـــت انســـجام و نظارت اجتماعى راهگشـا باشـد. 
در چنيـــن شـــرايطى اسـت كـــه نهادينـه شـدن احســـاس مسـئوليت 
اجتماعـى و مشـاركت جمعـى در الگوهـا و مدل هاى بومـى مديريـت بحـران 

قـرار مى گيـرد.
و در پايان بايد به مســئوالن امر يادآورى كرد كــه از اين پديده مى توانند با 
زمينه سازى مناسب براى حفظ و افزايش انسجام اجتماعى بهره بردارى مثبت 

كنند. 
از هميـــن رو الزم اسـت تـا پيامدهـاى اجتماعـــى و روانـى بحـران كرونـا 
مـورد مطالعــه قــــرار گرفتــه و مدل هاى تســكين، تعديــل، جبــران و 
ترميــــم در آن دســته از حوزه هاى اجتماعــــى مــورد صدمــه، تهيــه و 

اجــرا شــود.

ياسر زارعى
 پس از همه گيرى ويروس كرونا و تداوم آن، نگرانى ها در 
جامعه جهانى افزايش پيدا كرد و به تبع كشــور ما هم كه از 
همان ابتدا درگير اين ويروس شد به منظور مقابله با تشديد 
آسيب هاى ناشى از آن، اتخاذ برخى تصميمات مديريتى و 
گاه ايجاد محدوديــت در برخى حقوق و آزادى هاى معموِل 

مردم، ضرورت پيدا كرد.
چــــون  محدوديت هايى  و  سياســــت ها  اعمــــال 
فاصله گــــذارى اجتماعــــى، حذف تعامالت روزانه و 
كافه هــا،  پارك هــا،  گردشگرى،  مراكــــز  تعطيلــى 
رستوران ها، زيارتگاه هــــا، مــــدارس، دانشــگاه ها و 

باشــگاه ها در دستور كار قرار گرفت.
اما از همان ابتدا و پس از گذشــت يكسال، مى توان گفت 
را  خاصــى  اجتماعــى  پيامدهــــاى  بحران  اين  شيوه 
بــه دنبــال داشــته كــــه تأثيــر آن بــر گروه هاى 
اجتماعــى-اقتصــادى متفــــاوت بوده است؛ بــراى 
مثــال بســيارى از كســــب وكارهاى وابســته بــه 
رونــــق زندگــــى اجتماعــى ماننــــد تأسيسات 
و  ورزشــــى،  فعاليت هاى  تهيه غذاهــا،  گردشــگرى، 
كافى شــاپ ها در كوتاه مــدت كســاد شــده و چه بســا 
بسيارى از آنها بــا تــداوم بحــران، ورشكســت شدند.

همين مسأله موجب شد تا عموم مردم وقت بيشترى را در 
خانه بگذرانند و همين حضــور طوالنى مــدت در منــزل 
در جامعـه اى بــا الگــوى زندگــى مردســاالر، فشــار 
انجــام وظايــــف خانگــى را بــراى زنــان بيشــتر 
كــرد و به تبع تنش هايى ميـان زوجيـن يـا ميـان آنهـا و 

كـودكان نيز بيشتر شــد. 
 نبود مهارت هاى اجتماعى براى زندگى در شــرايط بحرانى 
مهم تريــن عاملى اســت كه پذيرش قرنطينــه و رعايت 
نكات بهداشتى پيشــگيرانه را براى مردم سخت مى كند، 
اما مديريت درســت بحران نيز رفتارهــاى غيراخالقى و 

خودخواهانه را كم مى كند.

گرانى قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم سبب شده تا مردم در يك 
سال گذشــته قيد مصرف آجيل را بزنند؛ چنين اتفاقى براى مشاغلى كه 

رونق شان در روزهاى عيد اســت، بسيار خسارت بار خواهد بود.
با گذرى در خيابان هاى همدان و با بررســى مغازه هاى آجيل فروشــى و 
شيرينى فروشــى در ســطح شهر به راحتى كرختى و كســادى مغازه ها را 

مشاهده مى كنيد.
 اين درحالى اســت كه درحال حاضر بيشــتر كســانى كه بــه مغازه هاى 
آجيل فروشــى مى روند، تنها محصول بسته بندى شده چون شكالت، گز و 

لواشك لقمه اى را خريدارى مى كنند.
دست كشيدن مردم از خريد سبب شده برخى از واحدهاى صنفى بدترين 
روزها را به شــــب برسانند، از اين رو خواسته آنها از مردم اين است كه با 
رعايت مسائل بهداشــتى خريد كنند و مطمئن باشند كه كسبه هم براى 
آنكه دچار ويروس كرونا نشــوند، خودشان بيشــتر نكات ايمنى را رعايت 

مى كنند.
بيش از يك ســال اســت كه فعــاالن صنف آجيل و خشــكبار از كاهش 
مشــــترى گله مند هســتند. عليرضا مغازه آجيل فروشى دارد؛ او فكــــر 

مى كرده نيمه دوم ســال همه چك هايش را با خيال راحت پاس مى كند، 
اما بازار برخالف پيش بينى هايش شــده اســت.

وى مى افزايد: چند وقتى اســت كه قيمت آجيل ارزان شده (در قياس با 
ســال گذشــته) به همين دليل فكر مى كردم امسال فروش خوبى داشته 

باشيم، اما تداوم بيمارى كرونا در اين ايام كسادى بازار ما را بيشتر كرد.

كوچ بسيارى از قنادان به مشاغل ديگر
آن طور كه ترابى، يكى ديگر از قنادان شــهر مى گويد: درحال حاضر قنادان 
و شـيرينى فــــروش هاى همدان از ترس كرونا چندان رغبتى براى توليد 

شيرينى ندارند.
ترابى با بيان اينكه در شرايط فعلى بازار شيرينى در همدان بى رونق است، 
ادامه مى دهد: درصورتى كه روزهاى پايان ســال مردم قصد خريد شيرينى 

داشته باشند، امكان دارد فروش مغازه داران كمى رونق بگيرد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط فعلى فروش شــيرينى در همدان 
كامال كساد اســت، بيان مى كند: متأسفانه ميزان فروش شيرينى در يك 
ســال گذشته به حدى خراب بود كه برخى مغازه داران به تعطيلى و ابطال 

پروانه هايشان اقدام كردند 
مشــاغل  بــه  ديگر رو آوردند.و 

 بيكارى 20 درصــد از كارگران قنــادى ها پس از كرونا
ترابى با بيان اينكه شــيوع ويروس كرونا و مشــكالت پس از آن ســبب 
شــده 20 درصد از كارگران قنادى ها و شيرينى پزان همدان بيكار شوند، 
ادامه مى دهد: متأسفانه افراد به دليل ويروس كرونا چندان رغبتى به خريد 

شيرينى نشان نمى دهند.
وى در ادامــه از تداخل صنفى در بخش قنادان انتقاد مى كند و مى افزايد: 
تداخل صنفى ســبب شده تا بســيارى از قنادان و شيرينى پزان با مشكل 
مواجه شــوند و اين درحالى اســت كه گاهى فروشگاه هاى بزرگ هر نوع 
شيرينى با هر كيفيت نامرغوبى در اختيار مردم قرار مى دهند، به طورى كه 
شــاهديم برخى از مغازه هاى نان فانتزى يا شكالت فروشــى هم در سطح 

شهر همدان به فروش شيرينى روى آورده اند. 
وى معتقد اســت رســانه ها بايد به جاى انتشــــار تيترهايى كه موجب 

سياه نمايى مى شود، به راهنمايى مردم بپردازند.

ن در آستانه نوروز
كام تلخ شيرينى پزا
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 سياه بهار

ساِل بد با مرگ «سيامك شايقى» در فروردين ماه آغاز شد. شايقى نويسنده، 
كارگردان و تهيه كننده آثار متنوعى در ســينماى ايران بود. اين فيلم ســاز 
به دليــل بيمارى ســرطان چند روزى در كما بــود و درنهايت 27 فروردين 
درگذشــت. مهم ترين اثر شــايقى، فيلم «باغ فردوس، 5 عصر» با بازى رضا 

كيانيان بود.
خردادمــاه 99، 2 نفر از بازيگران قديمى ســينماى ايران از دنيا رفتند. 25
خرداد «محمدعلى كشاورز» يكى از غول هاى بازيگرى سينماى ايران در 90

سالگى به دليل كهولت ســن درگذشت. كشاورز در تاريخ سينما و تلويزيون 
ايران يگانه بود. او در خشــت و آينه ابراهيم گلســتان، رگبار بهرام بيضايى، 
مادر، ســوته دالن و هزاردســتان على حاتمى، ناصرالدين شاه آكتور سينما 
محسن مخملباف، زير درختان زيتون عباس كيارستمى و آقاى هالو داريوش 
مهرجويى بازى كرد و از اين نظر در تاريخ سينماى ايران بى همتاست؛ چون 
كمتر بازيگرى اســت كه با همه بزرگان ســينماى ايران كار كرده باشد. در 
همين ماه صديقه كيانفر بازيگر قديمى سينماى ايران هم درگذشت. كيانفر 
كار در راديو را از ســال 1336 با گويندگــى و اجراى نمايش در راديو نفت 
آبادان تجربه كرد. پس از آن، در طى 50 سال در بيش از 40 فيلم سينمايى 

و تلويزيونى ايفاى نقش كرد.

مرگ هاى تابستانى
در تيرماه هم اما، 2 بازيگر ديگر ســينماى ايران درگذشــتند. «ســيروس 
گرجســتانى» پس از 40 ســال بازى در بيش از 70 اثر، 12 تير درگذشت. 
«متهــم گريخت» از به يادماندنى ترين آثار او در تلويزيون بود. ســريالى كه 
رضا عطاران ســاخت و گرجســتانى در آن با نقش «هاشــم آقا» به بهترين 
شكل شمايل آدم هاى حاشيه نشين تهران را به تصوير كشيد. ديگر درگذشته 

تيرماه، «احمد پورمخبر» بود. پيرمردى كه به شــكل عجيب و غريب توسط 
«رضا عطاران» كشف شد و در چند سريال تلويزيونى هم بازى كرد. 

مرداد 99، ماِه درگذشت «خسرو سينايى» بود، يكى از مهم ترين هنرمندان 
و فيلمســاران نســل اول ســينماى ايران. او از پيش از انقالب فيلم مستند 
مى ســاخت و يكى از مستندسازان بزرگ تاريخ ســينماى ايران نيز به شمار 
مى رفت. «عروس آتش» شــايد مهم ترين فيلم ســينمايى سينايى و يكى از 

پرحاشيه ترين فيلم هاى دهه 70 ايران بود. 
ســينايى با عروس آتش درباره قبايل و فرهنگ هــاى قبيله اى حرف مى زد 
كه چطــور زندگى افراد را تحت تأثير قرار مى دهند. همان ســال ها نمايش 
اين فيلم، ســبب آتش زدن چند سينما در ســطح كشور توسط مخالفانش 
شــد. اما چند روز پس از درگذشت سينايى، يكى از بازيگران جوان سينماى 
ايران هم به طور باورنكردنى درگذشــت. خليلى در 43 سالگى در اثر سرطان 
درگذشــت تا از او تصاويرى به ويژه در سريال هاى مختارنامه و كاله پهلوى به 

يادگار بماند.

پاييز تب دار
مهر امســال اما، با بقيه ماه هاى ســال متفاوت بود. ايران در پاييز امســال 
بزرگ ترين خواننده ســنتى تاريخ خود را از دســت داد. محمدرضا شجريان 
پس از چند سال درگيرى با بيمارى سرطان درنهايت 22 مهرماه در گذشت. 
بزرگــى اين اتفاق به قدرى بــود كه تا چند روز جامعه ايــران را تحت تأثير 
قرار داد. خســرو آواز ايران درنهايت پس از حواشــى فراوان در توس، كنار 
فردوســى بزرگ به خاك سپرده شــد. چند روز پيش از درگذشت شجريان 
اما، يكى از بازيگران قديمى ســينماى ايران هم از دنيا رفت. «بهمن مفيد» 
به مظلومانه ترين شــكل و پس از 40 سال ممنوع الكارى، درنهايت در آرزوى 
بازى دوباره براى مردم ايران در 78 ســالگى درگذشــت. مفيد در مهم ترين 

آثار ســينماى پيش از انقالب ايران و با فيلم سازانى همچون على حاتمى و 
مسعود كيميايى سابقه همكارى داشت.

بــا فراررســيدن آبــان و آذر 99، مرگ امــا، همچنان در خانــه هنر ايران 
مى چرخيــد. «كــرم اكبرى مباركه» كه با نقش درخشــان «ابن ملجم» در 
سريال امام على(ع) جاودانه شده بود، آبان ما در اثر ابتال به كرونا درگذشت. 
مباركه پيش از اين سريال نيز در 2 فيلم مطرح سينماى ايران، مرگ يزدگرد 
و مســافران، هردو از بهرام بيضايى، نقش آفرينى كرده بود. كمتر از يك ماه 
بعد، مرگ اين بار به سراغ «پرويز پورحسينى» رفت. پورحسينى بازيگرى را 
از سال 1339 آغاز كرد. او در طى 50 سال بازيگرى، در كارهاى كارگردانان 
نامــدارى چون پيتر بروك، بهرام بيضايى، على حاتمى، حميد ســمندريان، 
آربى اوانسيان، مسعود كيميايى، داوود ميرباقرى، واروژ كريم مسيحى و امرا... 
احمدجو بازى كرد. پورحســينى از نسل طاليى بازيگران سينماى ايران بود 
كــه كارش را با بازى در تئاتر آغاز كــرده بود. او 24 آبان 99 به كرونا مبتال 

شد و 7 آذرماه درگذشت.

 اندوه زمستانى
اگرچه سال سياه 99، پر از هنرمندانى بود كه درگذشتند اما يكى از آخرين 
مرگ ها، دردناكترين شــان هم بود. «على انصاريان» فوتباليســت پيشين و 
بازيگر سينما و تلويزيون ايران بهمن ماه به كرونا مبتال شد و پس از چند روز 
درگذشــت. انصاريان كه در تمام زندگى اش لحظه اى ابراز ارادت به مادرش 
را رها نكرد، در روز مادر درگذشــت تا مرگ، بار ديگر روى ديگرى از زندگى 

را نشامان دهد. 
«بنگر ز جهان چه َطْرف بربســتم؟ هيچ*َوز حاصِل عمر چيست در دستم؟ 
هيچ*شمِع َطَربم، ولى چو بنشستم، هيچ*من جاِم َجَمم، ولى چو بشكستم، 

هيچ».

مهم ترين هنرمندانى كه سال 1400 كنار مردم نيستند

هيچ» بشكســتم،  چو  ولى  َجمم،  جاِم  «من 
حسين پارسا

چه دوست داشته باشيم و چه نداشته باشيم، سال 99 سال مرگ بود. سالى كه هزاران ايرانى، از پير و جوان و زن و مرد و كودك، زير خاك رفتند و آنچه باقى ماند، جز حسرت و اندوه و رنج نبود. آدم هايى كه 
هر كدام زندگى و قصه خود را داشتند و هيچ يك، كمتر از ديگرى نبودند. با اين حال، مرگ، امسال هم بين هزاران درگذشته، هنرمندان بسيارى را هم با خود همراه كرد. از استاد آواز تا پيِر بازيگرى و از فوتباليست 

هنرمند تا فيلسماز قديمى.  نيلوفر بهرمندنژاد
شايد بتوان سال 99 را سخت ترين سال فعاليت حرفه اى پرستاران در چند دهه اخير به حساب 
آورد. قطعا يكى از گروه هاى درمانى كه فداكارانه به ميدان خدمت آمدند و نقش چشمگيرى در نجات 

جان بيماران مبتال به كرونا داشتند، نيروهاى پرستارى بودند.
در همه گيرى ويروس كرونا تالش هاى كادر پرتوان بهداشت و درمان از جمله قشر زحمتكش پرستار 
بر كسى پوشيده نيست. سفيدپوشانى كه در يك سال گذشته بحران كرونا با عشق و از خودگذشتگى 
براى بهبود حال بيماران كرونايى جانفشــانى كردند تا دردى از دردهاى آنها بكاهند و شــادى را به 

خانواده ها هديه كنند.
در همين راســتا به نمايندگى از تمامى پرستاران به سراغ برخى از پرستاران رفتيم كه از جنگيدن و 
كار زياد خســته اند و در بيمارستان ها با سخت ترين شرايط ممكن براى نجات جان افراد جان خود را 

معامله كرده و زندگى خود را براى بقاى زندگى ديگران به خطر انداخته اند.

عرصه  سفيدپوشان  جهاد 
كرونا ميدان  در  سالمت 

حدود 7 ســال ســابقه كار دارم، از سال 91
فعاليت خود را به عنوان يك پرســتار طرحى 
در بيمارستان بعثت آغاز كردم؛ در بخش هاى 
مختلف از جملهCCU، كودكان و سوختگى 
هم بوده ام اما بيشترين فعاليت من در اورژانس 
بوده، همان طور كه مى دانيد بيمارستان بعثت 
يكــى از فعال تريــن بيمارســتان ها و مركز 
تروماى غرب كشــور است. حدوداً يك سال 
است كه بخش VIP بيمارستان بعثت فعال 
شده است و من از زمان افتتاح اين بخش در 

اين قسمت فعاليت مى كنم.
با توجه به اينكه بيشــتر مردم معتقد هســتند كه پرســتارى حرفه پرمشقت و 
ســختى است، مى توان گفت اين حرفه يك علم همه جانبه است و وقتى كه اين 
حرفه را انتخاب مى كنى بايد يك انسان چندجانبه باشى. به اين منظور كه وقتى 
يك بيمار تحت نظر يك پرستار قرار مى گيرد بايد تمام جنبه هاى روحى و روانى 
و جســمى آن بيمار را درنظر گرفت، در اين حرفه برخالف ساير حرفه ها با جان 
يك انسان ســروكار داريم؛ بنابراين سبب مى شــود كه كامًال تحت تأثير عوامل 

مختلف قرار بگيريم.
ايثارگرى هايــى را به معنــاى واقعى در اين بحران ديدم كه بســيار باارزش بود. 
هيچ كــدام از كاركنان نگران خود نبودند بلكــه نگرانى آنها به دليل عزيزانى بود 

كه در خانه داشتند.
اينكه در هر ماه موظف است چند شب سر كار باشد 30 روز ماه را مجبور است 
هر شب در خانه بيدار باشــد به دليل اينكه ساعت فيزيكى بدنش به هم ريخته 
و ديگه نمى تواند آن آرامش را داشــته باشــد و همان چند ساعتى كه مى خوابد 
چندبار از خواب مى پرد زيرا اگر مسئول شيفت شب اطفال باشد دائم فكر مى كند 
نكند بچه تشنج بكند يا از تخت بيفتد؛ يا اينكه پرستارى كه در بخش سى.سى.
يو فعاليت مى كند، صداى آالرم مانيتورى كه مريضى به آن وصل است، در خواب 

هم ملكه ذهنش مى شود كه نكند مريض دچار مشكل شود. 
پرســتاران لحظه هايــى را تجربــه مى كنند كه دوســت دارند گاهــى در كنار 
خانواده شان باشند. خيلى از مواقع بوده كه در روزهاى تعطيل نوروزى، جشن ها 
و عزادارى ها مجبور بوديم كه در بيمارستان و دور از اعضاى خانواده خود مشغول 
كار باشــيم، تنها كســانى كه اين لحظات را تجربه كرده اند متوجه سختى هاى 
اين حرفه مى شــوند، وقتى بى خوابى شديدى را در طوالنى مدت تجربه مى كنيم 
نهايتاً كار به جايى مى رسد كه دچار اختالالت خواب مى شويم، با اختالل در ريتم 
خواب و بيدارى دچار بيمارى مى شويم كه بعدها اثرات منفى خواهد گذاشت اما 
با وجود همه اين مشــكالت من حرفه ام را دوست دارم و درصورت بحرانى شدن 
شــرايط همچنان به فعاليت خود ادامه خواهم داد تا آن رســالتى كه بر عهده ام 

هست را انجام دهم.
در ادامه به مشــكالت پرستارانى كه اكنون در طرح هستند مى توان اشاره كرد، 
نيروهاى رسمى وضعيتشان مشخص اســت اما نيروهاى طرحى هيچ تضمينى 
برايشان نيست كه ادامه فعاليت داشته باشند يا نه و تاكنون هم پاسخى دريافت 

نكرده اند.
پرستارى اصيل است، حرفه پرستارى از حرفه هاى سخت، سنگين و پرمسئوليت 
اما با مزد و مزاياى پايين اســت و به طور معمول مطالبات پرستاران يا پرداخت 
نمى شــود، يا اگر پرداخت مى شود بســيار پايين است و متناسب با زحمتى كه 

مى كشند، نيست.

از ســال 1388 به عنوان پرســتار 
طرحــى كارم را آغــاز كــردم و 
درحال حاضر حدود 11 سال است 
كه در اين حرفه در بيمارستان مهر 
مالير مشغول هســتم. اين دوران 
نه تنها براى قشر پرستار بلكه براى 
بوده،  ســختى  دوران  مردم  آحاد 
به طور كلى همه مردم از وضعيت 
كنونى رنج مى برند اما افرادى كه 
در تماس بيشــترى با اين ويروس 
كه  هستند  درمان  كادر  هســتند 

بايد به صورت چندين شــيفت در مراكز درمانى حضور داشته باشند، 
اما خوشبختانه شــرايط نسبت به ماه هاى ابتدايى شيوع اين بيمارى 

بهبود يافته است.
اما من به دليل اينكه بيشــترين وقتم را در بيمارســتان مى گذرانم و 
ممكن اســت ناقل باشم، اســترس اينكه اين ويروس را به خانواده  ام 
منتقل كنم بيشــتر نگرانم مى كند، به ويژه اينكه همســرم هم سابقه 
سكته مغزى دارد و بيشتر در معرض خطر است؛ از طرفى ديگر پسرم 
تازه وارد مدرســه شده است و بايد وقت بيشــترى را براى مديريت 
تكاليف درســى اش صرف كنم، از اين  رو مشغله كاريم نيز بيشتر شده 

است.
مشكل ديگرى كه وجود دارد عادى انگارى مردم است؛ هنوز بسيارى 
از آنها اين ويروس را جدى نگرفته اند و نسبت به رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى بى اهميت هستند، بى توجهى و جدى نگرفتن اين بيمارى 
توســط مردم كه به صورت پنهانى مراسم عروســى و دورهمى هاى 
خانوادگى  خود را برگزار مى كنند رنجش ما پرستاران را دوبرابر كرده 
اســت و همين همكارى  نكردن ها سبب فشارهاى روز افزون و افزايش 
حجم ما شده است. اين دســته افراد عالوه بر خودشان، افراد ديگر را 
هم دچار درد سر مى كنند زيرا همراهى مردمى نقش عمده اى در به 

نتيجه رسيدن زحمات كادر درمان در مقابله با كرونا دارد.
 امــا جا دارد بگويــم كه من به عنوان يك كادر درمــان كه روزانه با 
چنديــن نفر از اين  بيماران ســروكار دارم، مى بينــم كه چگونه اين 
ويروس ميكروســكوپى بيماران را از پا مى اندازد و موجب مرگ آنها 

مى شود. 
يكى از تلخ ترين خاطره من مربوط به دورانى اســت كه مادرم دچار 
ســكته مغزى شــد و مجبور بودم عالوه بر كارهاى بيرون از منزل، از 
مادرم هم مراقبت كنم. گاهى اوقات آنقدر خسته مى شدم كه از خدا 
مى خواستم در يك جايى اين چرخه را قطع كند. هرچند همه آدم ها 
وقتى مــدت زمان طوالنى در يك شــرايط روزمرگى قرار مى گيرند 
پس از مدتى كم كم خودشــان را با آن شرايط سازگار مى كنند؛ اما با 
وجود همه اين ســختى ها و مرارت ها، درصورت بحرانى شدن شرايط 
حتماً به كار خود ادامه خواهم داد چون با عالقه و عشــق اين حرفه 

را انتخاب كرده ام.

چهارده سال پيش به عنوان 
پرستار كارم را آغاز كردم و 
در اين سال ها در بخش هاى 
بخش  ازجملــه  مختلفــى 
اتــاق عمــل و جراحى مغز 
بــوده ام،  خدمت  مشــغول 
همچنيــن به عنوان مدرس 
و مربى دانــش و تجربياتم 
را در اختيــار دانشــجويان 
زيادى قــرار داده ام، اكنون 
نيــز در بيمارســتان بعثت 

فعاليت مى كنم. در آغازحرفه پرســتارى شــايد مانند خيلى 
از همكارانم ســخت ترين روزهاى كارى را هم متصور شــده 
بودم، اما روزهاى كرونايى، قطعا از ســخت ترين روزهايى كه 
تصور مى كردم هم دشوارتر اســت. من با بيماران صحبت و 
درددل مى كنم، همان طور كه با خانواده يا دوستانم صحبت 
مى كنم. انرژى مثبت مى تواند روحيه افراد را بهبود بخشد و 
حال بد را از بين ببرد و خوبى را به افراد تزريق كند، درواقع 

پرستارى يعنى همين.
شــايد تلخ ترين خاطره روزهــاى كرونايى مــن، مربوط به 
درگير شــدن يكى از همكارانم كه سابقه آسم داشت، با اين 
ويروس مرموز اســت، خاطرم هست كه ساعت 8 شب تلفنى 
با همكارم صحبت كردم و او گفت كه به خاطر مثبت شــدن 
تست كرونايش استعالجى گرفته و از من خواست كه كپسول 
اكســيژن پدرم را كه در منزل داشــتم بــه او امانت دهم تا 
درصورت ضرورت اســتفاده كند، ساعتى بعد همسرش براى 
بردن كپسول به در منزل ما آمد و من كپسول پر از اكسيژن 
را به او دادم و با خيالى آسوده از خدا سالمتيش را خواستم، 
فردا صبح كه براى شيفت كارى به بيمارستان رفتم در كمال 
ناباورى شنيدم كه همكارم ده شب دچار حمله تنفسى ناشى 
از كرونا شــده و سريعا به بيمارســتان منتقل و در اورژانس 
دچار ايســت قلبى به دنبال مشكل تنفسى شده و تحت احيا 
ICU قلبى- ريوى قرار گرفته اســت و با هوشــيارى 4، در

بسترى اســت، واقعا لحظات غيرقابل باور و دشوارى بود، به 
لطف خدا و دعاى خيــر و تالش بى وقفه تمامى كادر درمان 
همكار عزيزم پــس از 2 هفته با حال عمومى خوب و با پاى 
خود از ICU مرخص شــد، پرستارى لحظات تلخ و شيرين 

زيادى دارد.
ايــن صحنــه يك نبرد اســت و ما خود را به جاى پرســتار، 
سربازانى مى بينيم كه قسم يادكرده ايم و در مقابل بيمارانمان 

مسئوليت داريم. ما براى اين شغل به دنيا آمده ايم.

راضيه هاشمى 
دانشجوى ارشد پرستارى

زينب معظمى 
كارشناس پرستارى 

صفورا يغمايى 
ى دانشجوى دكترى پرستارى بالين
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 تنظيم برنامه هاى نوروز 
با اين حال به نظر مى رسد با توجه به گفته هاى مديران ارشد وزارت بهداشت، 
در شهرهاى آبى و زرد شايد نياز به آماده باش پرستاران نباشد اما در شهرهاى 
قرمز و نارنجى برنامه آنكالى براى پرســتاران درنظر گرفته شــده اســت تا 

درصورت بروز خيز جديد كرونا با آن مقابله شود.
بر همين اســاس به نظر مى رسد از آنجا كه در يك پيك طوالنى بيمارى كادر 
پرستارى در همدان چون ديگر شهرهايى كه با كوويد-19 در جنگ تن به تن 
بودند حاال كه وضعيت آبى و زرد حاكم اســت و بار كرونا كاهشــى شده، اين 
امكان وجود دارد كه پرستاران براى تجديد روحيه و توان به مرخصى تشويقى 

(اجبارى) بروند.
در اين مجال سازمان پرستارى نيز اعالم كرده است كه اگر درگير موج چهارم 
بشويم شايد اين امكان وجود نداشته باشد كه نيرويى به مناطق بحرانى اعزام 
شود؛ بنابر اين در مناطق آمايشى بايد باهم هماهنگ باشند تا درصورت لزوم 

هر منطقه آمايشى مشكل منطقه خود را مديريت و مرتفع سازد.
آغاز آموزش بخش نظرى 

در همين راســتا رئيس نظام پرستارى همدان با اشاره به آغاز آموزش بخش 
، نظرى دوره پرستارى ICU براى 5 هزار پرستار در سطح  ر كشــو

گفت: آموزش هاى نظرى اين دوره 
از هفتــه گذشــته آغاز 

شــده از اين رو 
مديــران 

پرستارى با همكارى رؤساى دانشكده هاى پرستارى، ارزياب ها و مسئول مركز 
آموزشى و مهارتى دانشگاه بر كيفيت اين دوره ها نظارت داشته باشند. 

هادى زرينى به فراخوان اين معاونت درسال 2020 كه سال پرستار و ماما از 
ســوى سازمان جهانى بهداشت نام گذارى شده بود اشاره كرد و گفت: در اين 
فراخوان از دانشگاه ها خواسته شد تا طرح هاى خود را متناسب با اولويت هاى 
معاونت پرستارى براى سازمان ارســال كنند كه درنهايت 45 طرح ارسال و 
پس از بررسى و داورى 6 طرح انتخاب شد و فرايند عملياتى كردن طرح هاى 

منتخب آغاز شده است. 
وى ادامه داد: براى اجراى طرح مراقبت تسكينى و پرستار پيگير بودجه الزم 
به دانشگاه هاى پايلوت پرداخت شده؛ بنابراين نظارت شود كه اين بودجه براى 
توســعه كلينيك هاى مراقبت هاى تسكينى كه قرار است به مراكز مراقبت در 

منزل متصل شود، هزينه شود.
 بيش از هزاران پرستار به كرونا

مبتال شدند
رئيس نظام پرســتارى اســتان همــدان گفت: 
از ابتــداى شــيوع كرونــا تاكنــون يك 
هزار و 900 پرســتار در اســتان به 
ويروس كرونا مبتال شــدند كه 
متاســفانه 2 نفر از آنها در 
به  خدمات رســانى  راه 
را  خود  جان  بيماران 

از دست دادند.
اظهار  زرينــى، 
ماه  در  داشت: 
گذشته تعداد 
ن  ا ر بيمــا
مشــكوك 

و مثبت كرونايى در اســتان همدان به حداقل رســيد و ورودى بيمارستان ها 
به طرز چشــمگيرى كاهش يافت اما از هفته گذشته دوباره مراجعه بيماران 

تنفسى به بيمارستان ها افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه اگر روند افزايشــى بيماران تنفســى و مبتال به كرونا ادامه 
داشــته باشد پيك چهارم بيمارى ايجاد مى شود، تصريح كرد: پرستاران هنوز 
هم مجبور به پوشــيدن لباس هاى طاقت فرسا و خدمات رسانى به بيماران در 

شرايط سخت هستند.
رئيس نظام پرســتارى همدان با اشــاره بــه اينكه بخش بزرگــى از جامعه 
پرستارى بخاطر ارتباط با بيماران كرونايى به اين ويروس مبتال شده اند، گفت: 
خوشــبختانه تعداد بســيار زيادى از همكاران ما بهبوديافته و به سركار خود 

بازگشتند.
زرينى درباره وضعيت پرداخت حق و حقوق پرستاران استان اظهار كرد: حق 
فوق العاده ويژه براى تمام پرستاران شاغل در دانشگاه عملى و پرداخت شده اما 

براى پرستاران شركتى هنوز پرداخت نشده و در دست اقدام است.
وى با بيان اينكه پاداش كرونا براى پرســتاران هم پيگيرى و پرداخت شــده 
اســت، گفت: يكى از مطالبات پرســتاران مربوط به تعرفه گــذارى خدمات 
پرستارى است كه با وجود اينكه سال 86 در مجلس شوراى اسالمى تصويب 

شده اما هنوز عملى نشده است.
رئيس نظام پرســتارى همدان با تأكيد بــر اينكه تاكنون 2 تن از همكاران ما 
بر اثر ويروس كرونا و در راه خدمات رســانى به بيماران جان خود را از دســت 
داده اند، تصريح كرد: از مردم تقاضا داريم با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى به كاهش حجم كارى پرستاران و پرسنل بيمارستانى 

كمك كنند.
زرينى با بيان اينكه در ســال گذشــته به صورت مقطعى با كمبود تجهيزات 
حفاظت فردى و بهداشتى روبه رو بوديم، تصريح كرد: خوشبختانه امسال اين 

مشكل برطرف شده و كمبودى احساس نمى شود.

آماده باش پرستاران در نوروز

گرفتند كرونـا  پرستـــاران  ز   ا نيمى 
هنوز مشخص نيست موج جديد كرونا قرار است با باز 

شدن برخى محورهاى ســفر چه به روزمان بياورد و قرار 

است باز شاهد مرگ هاى چند نفرى و مبتاليان صدها نفره 

در همدان باشيم يا نه اما آنچه درحال رقم خوردن است، 

نشــان از آن دارد كــه درصــورت رعايــت نشــدن 

دستورالعمل هاى بهداشتى و ساده انگارى كه اين بار ممكن 

اســت مســئوالن نيز به آن دامن بزنند، احتمال طغيان 

بيمارى وجود دارد؛ از همين رو در شهرهاى قرمز و نارنجى 

تيم هاى آماده باش درمان پرستارى تشكيل مى شود.

قشرى كه در يك سال گذشته روزهاى سختى را پشت سر 

گذاشــتند و با توجه به احتمال خيز چهارم كرونا درحال 

آماده باش براى مقابله با اين سختى ادامه دار هستند. 

 فيض ا... مظفرپور
در طول 35 سالى كه معملى مى كنم تجربيات زيادى كسب كرده ام و 
از نزديك با مســائل و مشــكالت آموزش وپرورش و معلمان و دانش آموزان 
آشــنا هستم. آخرين تجربه ام به همراه بسيارى از همكاران در سراسر كشور 

آموزش مجازى دانش آموزان است.
تحفه اى كه كرونا آن را به ارمغان آورده است. تا همين اسفندماه سال 98 و 
براســاس قوانين و دستورالعمل هاى آموزش وپرورش، آوردن هرگونه گوشى 
تلفن همراه، تبلــت و امثالهم به مدارس ممنوع بود و اين ممنوعيت نه تنها 
شــامل دانش آموزان ســنين پايين تر و مقطع ابتدايى بلكه تا پايان مقطع 
متوســطه دوم و كالس دوازدهمى ها را نيز شــامل مى شد. البته تا آنجايى 
كــه اطالع دارم اين قانــون و اين ممنوعيت هنوز به طور رســمى از طرف 
آموزش وپرورش لغو نشــده اســت و يكى از مهم ترين چالش هاى مدارس و 
خانواده ها از يك دهه گذشــته بردن گوشى توسط دانش آموزان به مدرسه 
به صورت غيرقانونى و مخفيانه بود كه در برخى موارد از جمله فيلم بردارى از 
تنبيه بدنى دانش آموزان توسط معلمان، در مواردى به يك معضل كشورى 

مبدل مى شد و سروصداى زيادى ايجاد مى كرد.
اما به ناگاه ورق برگشــت و شرايط 180 درجه عوض شد و از اسفند 98 كه 
شــيوع كرونا بسيارى از مشــاغل و اجتماعات را به تعطيلى كشاند. مدارس 
و دانشــگاه ها نيز از تأثيــرات آن در امان نماندند و بــه يكباره به تعطيلى 

كشيده شدند.
 از ايــن رو تنها راه جبران نقيصه تعطيلــى كالس هاى حضورى مدارس 
و دانشــگاه ها، آموزش هاى مجازى تشخيص داده شد و آموزش وپرورش 
به خريد پيام رســانى به نام شــاد اقــدام كرد. اين كلمه مخفف شــبكه 
آموزشــى دانش آموزان اســت كه در ابتدا براى اســتفاده دانش آموزان 
ابتدايى طراحى شــده بود و بعدها به پايه ها و مقاطع ديگر آموزشى نيز 

تسرى پيدا كرد. 
اكنون شــبكه شــاد تنها شــبكه مجازى دانش آموزان كشــور محسوب 
مى شــود. اگرچه به دليــل ظرفيت پايين و محدوديت هاى اين شــبكه و 
پيام رســان در برخى موارد معلمان از پيام رســان هاى ديگرى نيز كمك 

مى گيرند و در آن فضاها بــه دانش آموزان درس مى دهند؛ ولى اين كار 
عموميت ندارد. گاهى در واتســاپ و حتى در فضاهايى نظرى اسكايپ و 

اسكاى روم نيز آموزش انجام مى شود.
در هرحال همان طور كه گفتيم درحال حاضر ورق برگشــته، اگر تا يكسال 
پيش بردن و همراه داشــتن گوشى براى دانش آموزان ممنوع بوده و تخلف 
محسوب مى شد و براى مدارس و خانواده ها يك چالش بود، حال از اسفند 
98 به بعد نداشتن گوشى براى دانش آموزان يك نوع نقطه ضعف محسوب 
مى شــود و داشتن گوشى و خريد و تهيه آن براى دانش آموزان و خانواده ها 

يك چالش بزرگ است.
 براســاس آمارى كه در شــهريورماه گذشته از رســانه ها و حتى از طرف 
نمايندگان مجلس اعالم شده 3/5 تا 5 ميليون دانش آموز در سراسر كشور 
از داشــتن گوشــى محروم بوده و قدرت خريد آن را نداشته اند كه در اين 
زمينه آموزش وپرورش با كمك خيرين و ســاير دستگاه ها براى جبران اين 
نقيصه اقداماتى را در پيش گرفت كه به تهيه گوشــى و تبلت براى تعدادى 
از دانش آموزان منجر شــد. ولى هم اكنون هيچ آمــار دقيقى از افرادى كه 
نتوانســته اند براى آموزش مجازى گوشــى تهيه كنند در دســت نيست و 
به نظر مى رســد آموزش وپرورش و ساير دســتگاه ها در اين زمينه سكوت 

مصلحت آميز در پيش گرفته اند.
و شــايد يكى از داليلى كه در ابتداى ســال و حتــى 2 هفته پيش از آغاز 
مهر آموزش وپرورش به بازگشــايى مدارس و آموزش حضورى آقدام كرد، 

همين نبود زيرســاخت هاى الزم براى آموزش مجازى 
بوده است.

به تازگــى نيز معاون وزيــر آموزش وپرورش اعالم 
كــرده كه در ســال آينده تحت هر شــرايطى 

آمــوزش دانش آموزان حضــورى خواهد بود، 
اگرچه به متن خبر دســت نيافتم كه منظور 

نامبرده از ســال آينده فروردين ماه 1400
بوده يــا مهرماه، ولى به نظر مى رســد 

باشــد؛  فروردين ماه  همان  منظور  كه 

در آخرين اظهارنظر وزيــر آموزش وپرورش نيز تأكيدكرده كه مدارس پس 
عيد بازگشايى شــوند و كالس هاى حضورى داير شود؛ زيرا آسيب هايى كه 
دانش آموزان در يكسال گذشته از تعطيلى مدارس و آموزش هاى نصفه ونيمه 
مجازى ديده اند، جبران ناپذير اســت و ممكن است ادامه اين روند به ترك 
تحصيل گســترده دانش  آموزان و رفتن آنها به سراغ كار و زندگى بينجامد. 
درحال حاضر كه 15 اســفند 99 اين مطلب را مى نويسم به جرأت مى توانم 
بگويم كه درصد قابل توجهى از دانش آموزان مقطع متوســطه شاد نيستند 
و در كالس هاى مجازى آنالين نمى شوند و به دليل نبود كنترل و دسترسى 
مديران مدارس و مسئوالن آموزش وپرورش به دانش آموزان و نبودن قوانين 
الزام آور در اين زمينه و قطع ارتباط خانه و مدرســه، همچنين نبود ســواد 
رســانه اى برخى خانواده ها، استفاده از شــبكه شاد به شدت درحال كاهش 
است. از اينها گذشته محدوديت هاى آموزش مجازى و شبكه آموزشى شاد 

موجب شده كه دانش آموزان عطاى آن را به لقايش ببخشند. 
شاد نتوانست شــادى را به خانواده ها و دانش آموزان هديه كند بلكه شادى 
را از آنها گرفته و مشكالتى كه براى دانش آموزان در فضاى مجازى درحال 
رخ دادن است در آينده به يك چالش اجتماعى در جامعه مبدل خواهد شد 
و كم تحركى و اســتفاده بيش از حد از فضاى مجازى روح و روان جامعه را 

نيز رنجور و آزرده خواهد كرد.
پس بياييد براى دانش آموزان و آينده ســازان كشــور شــادى را به ارمغان 
آوريم نه شــاد را؛ اگر دانش آموز شــاد و فعال نداشــته باشيم شبكه شاد 
دردى را از آنــان دوا نخواهد كرد. اگرچه براى مســئوالن آموزش وپرورش 
در طول يكسال گذشــته راهى جز توسل به شاد و آموزش مجازى 
راه ديگرى نمانده بود و الزامات شــرايط كرونايى كشور 
و حفظ ســالمت دانش آموزان آنان را به اتخاذ 
اين تصميم وادار كرده بود. ولى همان گونه 
كه معاون وزير وعده داده است اميدواريم 
در سال آينده يعنى فروردين  ماه، دوباره 
شاهد شور و نشاط دانش آموزان با حضور 

در كالس هاى درس و مدرسه باشيم.

شاد شادى آور نيست

اندر حكايت آموزش مجازى دانش آموزان
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انتخابا انتخابات سايه نااميدى بر  سايه نااميدى بر 

 اكرم چهاردولى
 بيش از 3 ماه تا برگزارى انتخابات دوره ســيزدهم رياست جمهورى و ششمين دوره 

انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا در سال 1400 زمان باقى است، اما آنچه از فضاى سياسى و 
اجتماعى برداشت مى شود، غلبه فضاى سرد و نااميدى بر مردم براى حضور در انتخابات است. به طورى كه وزير كشور 

چندى پيش از فضاى سرد و ساكت حاكم بر انتخابات ابراز نگرانى كرد.
البته اين دلسردى مردم ريشه هاى متعددى دارد كه امروز خودى نشان داده است. نبود احزاب قدرتمند، نبود فعاليت سياسى و مدنى 

در دانشــگاه ها و مجامع عمومى سبب شده كه كنشــگران اصلى هنگام انتخابات نيز دلسرد شوند. عالوه بر اين شيوع بيش از يكساله كرونا و 
تبعات روانى،  اقتصادى و اجتماعى كه بر فضاى امروز گذاشته، مى توان گفت نوعى افسردگى سياسى ايجاد كرده و سبب شده است كه چه مردم و 

چه كنشگران سياسى و اجتماعى به نوعى بى توجه شده و به سمت درون گرايى پيش بروند و درنتيجه اظهارات شان نيز دلسردى از انتخابات را نشان بدهند.
 تجربه انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراى اسالمى در اسفند سال 98، شيوه نظارت ها و درنهايت تركيبى كه در مجلس شوراى اسالمى شكل گرفت نيز سبب 

مى شود كه مردم احساس كنند نمى توانند كانديداهاى خود را آزادانه معرفى و انتخاب كنند.
از سوى ديگر مجلس شوراي اسالمي طرح هايي تصويب و دولت را موظف به اجراي آن مي كند كه چندان دورانديشانه نيست و به نوعى بر فقر و مشكالت مردم مي افزايد 

كه البته تجمع هاي اطراف مجلس نيز نشان دهنده ضعف و ناكارآمدي مسئوالن در حل مشكالت است.
بنابراين بايد همه دست به دســت هم دهيم تا مردمي كه دچار ســردرگمي شــده اند را از اين وضعيت خالص كنيم و كســي هم نيست كه پاسخگوي مردم نااميد باشد، همه 

مسئوالن درحال فرافكني هستند و نوعي بي نظمي سياسي و نااميدي پديدار شده است، درحالى كه حل مشكالت نيازمند تصميمات انقالبي و اجراي قانون و رعايت حقوق مردم 
است. اگر مشكل حاكميت دوگانه حل شود و همه نهادها تابع قانون و رأي مردم باشند، اگر انتخاباتي آزاد و با حضور كانديداهايي از همه جريان هاي سياسي برگزار شود، مي توان 

به پايان اين افسردگي سياسي اميدوار بود. 
با اين حال در فرصت باقى مانده تا انتخابات رياســت جمهورى ســيزدهم و ششــمين دوره انتخابات شوراها، تالش هاى گروه هاى سياســى هر روز پررنگ تر مى شود و همچنان ابهام و 

پرسش هاى زيادى درباره ميزان مشاركت، تمايالت جناحى مردم و موضوعات ديگرى كه هركدام مى تواند در اين انتخابات سرنوشت ساز باشد، وجود دارد.
زيرا درحال حاضر مهم ترين مشــكل مردم، اقتصاد اســت. اگر جامعه احساس كند كه حضور در عرصه سرنوشت ساز انتخابات كمك بيشترى به حل مشكالت كشور خواهد  كرد به طور 
قطع حضور پرشورى در انتخابات خواهند داشت. از اين رو انتخابات رياست جمهورى 1400 مى تواند به واسطه حضور جريان ها و احزاب مختلف، ساليق قشرهاى گوناگون را اغنا كند. 

كارشناسان نيز معتقد هستند انتخابات رياست جمهورى 1400 انتخابات خاصى است، ناظران و مجريان برگزارى انتخابات اگر مى خواهند مردم پاى كار بيايند بايد فضا پرشور و نشاط 
و رقابتى باشد. در غير اين صورت با وضعيت اقتصادى فعلى و شيوع كرونا اقبالى از سوى مردم به انتخابات وجود نخواهد داشت.

 اگر ما فضا را به سمت وسويى ببريم كه فقط يك جريان سياسى وارد عرصه انتخابات شود، مردم اقبالى به انتخابات نشان نخواهد داد و اين فضا بانشاط نخواهد شد؛ ما بايد به ايجاد 
فضاى رقابتى كمك كنيم. 

به هرحال انتخابات محل حضور جريان هاى متنوع سياسى است. به  ميزانى كه حاكميت بتواند اين فضا را براى جريانات سياسى بازتر كند، مردم امكان انتخاب بيشترى پيدا مى كنند 
و اينكه بيش از چند نامزد حضور دارند كه مى توانند به آنها رأى دهند، در حضور حداكثرى مردم مؤثر است.

محمد ترابى
مى توان گفت كه برجام در دهه 90 قرن سيزدهم شمسى اصلى ترين محور 
ديپلماسى و سياست خارجى در كشورمان بوده است. حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحانى در كارزار رقابت انتخاباتى سال 1392، با وعده حل مشكالت و 
رونق اقتصادى با اســتفاده از روش مذاكرات و لغو تحريم ها با اختالف بســيار 

فاحشى توانست گوى سبقت را از ديگر كانديداها بربايد. 
البته شــايان ذكر است كه آغاز مذاكرات به دوران پيش از دولت يازدهم بازمى 
گردد. برنامه مشــترك اقدام مالى (برجام) 23 تير 1394 (14 ژوئيه 2015) در 
وين اتريش بين ايران، اتحاديه اروپا و گروه 5+1 (چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا و 

اياالت متحده آمريكا به عالوه آلمان) بسته شد. 
با اين حال در دوره دوم رياست روحانى در پاستور با روى كار آمدن دونالد ترامپ 
رئيس جمهور پيشين اياالت متحده آمريكا، برجام تبديل به يك جنگ تمام عيار 

ديپلماتيك در عرصه بين الملل شد. 
اين رئيس جمهور جمهورى خواه آمريكا در 18 ارديبهشت 1397، به طور رسمى 

از برجام خارج و بازگشت تحريم ها به صورت گذشته را اعالم كرد.
ســال 97 و 98 درگيرى ها و تنش ها ميان جمهورى اســالمى ايران و اياالت 

متحده آمريكا و متحدانش در منطقه اوج گرفت. 
با خروج يكجانبه آمريكا از برجام و كاهش فروش نفت كشــور، برخى مشكالت 
اقتصادى در ايران پديدار شــد. با اين حال اين اتفاق چند چيز را به خوبى براى 
سياستمداران كشورمان ثابت كرد و برخى از مجهوالت عرصه ديپلماسى حداقل 

براى ايران مشخص شد. 
1- اينكه پس از خروج اياالت متحده آمريكا از برجام، با وجود تأكيد كشور هاى 
اروپايى بر حفظ برجام و جبران تحريم هاى آمريكا، نتوانســتند اقدام كارسازى 
انجام دهند. از اين رو روشن شد كه كشورهاى اروپايى درصورت حضور نداشتن 
اياالت متحده در كنار آنها نقش بخصوصى در عرصه سياســى و اقتصادى نمى 

توانند در برابر كشورى همچون ايران بازى كنند. 
شــايد اين درس بزرگى براى سياستمداران و ديپلمات هاى كشورمان باشد كه 
درصورت اقدام به مذاكرات دوباره، به صورت مستقيم دولت فعلى اياالت متحد را 
درنظر گرفته و هزينه اى براى مذاكره براى كشورهاى اروپايى تا پيش از توافق 

نهايى با آمريكا، درنظر نگيرند. 
2- درس ديگرى كه از اتفاقات اخير و پيرامون برجام در سال هاى اخير به ويژه 
در سالجارى مى توان گرفت، اين است كه قدرت ديپلماسى در عرصه حقوق بين 

الملل، ابزارى است كه مى توان با استفاده از آن كشورى همچون اياالت متحده 
را به انزوا كشانده و متحمل شكست كند. 

شايد بتوان سال 99 را سال پيروزى ايران بر آمريكا در عرصه ديپلماسى خواند.
 در ادامه گزارش تقابالت ديپلماســى ايران و آمريكا را در زمان ترامپ مرور مى 

كنيم:
- ترامپ 20 آگوست در كاخ سفيد اعالم كرد: واشنگتن خواستار بازگشت همه 
تحريم هاى سازمان  ملل براساس قطعنامه 2231 (مكانيزم اسنپ بك) عليه ايران 

است.
 - در همان ماه آگوست رافائل گروسى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در 

تهران با محمدجواد ظريف ديدار و رايزنى كرد.
- على اكبــر صالحى معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران و 
رافائل گروسى با انتشار بيانيه اى مشترك بر سر «ارتقاى اعتماد متقابل به منظور 
تسهيل اجراى كامل موافقت نامه جامع پادمان و پروتكل الحاقى» و «دسترسى 

به 2 مكان مشخص شده توسط آژانس» توافق كردند.
- روز شــنبه 19 ســپتامبر 2020 مايك پومپئو وزير امــور خارجه آمريكا در 
گزارشى ضمن اتهام به فعاليت هاى ايران، چكاندن ماشه بازگشت فورى تحريم ها 
را اعالم كرد، و گفت ما ماشه بازگشت فورى تحريم ها را كشيده ايم تا تقريباً همه 

تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران برگردد.
- تالش دولت ترامپ در شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى استفاده از اسنپ 
بك عليه ايران، 21 آگوست با مخالفت 13 عضو از 15 عضو اين شورا مواجه شد 

و به شكست انجاميد.
- وزير خارجه آمريكا با انتشار بيانيه اى ادعا كرد كه طبق تحريم هاى تسليحاتى 
شــوراى امنيت درســت 5 ســال پس  از پذيرش برجام و برپايه آنچه ايران و 
كشــورهاى بزرگ در قطعنامه 2231 توافق كرده بودند، به پايان رسيده است، 

را بازگردانده است.
- به شهادت رســيدن محسن فخرى زاده دانشمند هسته اى و رئيس سازمان 
پژوهــش و نوآورى وزارت دفاع در 7 آذرماه يكــى ديگر از اقدامات دولت وقت 
آمريكا و متحدانش در منطقه براى مقابله با ايران در زمينه هســته اى در سال 

99 بود. 
- 11 آذرماه كليات طرح «اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع 

ملت ايران» در مجلس با 251 رأى موافق تصويب شد.
- 30 دسامبر تالش آمريكا براى فعال سازى كميته تحريم عليه ايران در راستاى 

اجراى مكانيزم ماشه، از طريق مجمع عمومى اين سازمان هم با ده رأى موافق 
و 110 رأى مخالف به شكست انجاميد؛ هرچند با تمام مخالفت ها پومپئو باز هم 

از ادعاى خود دست نكشيد.
شكست سياست هاى ترامپ در برابر ايران، نكته مشترك ميان بيشتر مقامات و 
تحليل گران غربى به حساب مى آيد. با اين حال پس از پايان دولت ترامپ و روى 
كار آمدن جو بايدن رئيس جمهور فعلى اياالت متحده آمريكا، كارزار جديدى از 

عرصه رقابت ديپلماسى ميان كشورمان و آمريكا به وجود آمده است.
اين رئيس جمهور دموكرات كه از ابتدا با سياست هاى اتخاذى ترامپ عليه ايران 
مخالف بود، بر بازگشت به برجام و مذاكرات با ايران تأكيد كرده است. با اين حال 
اكنون به رسم قوانين نانوشته ديپلماسى براى گرفتن امتياز حداكثرى و از سوى 
ديگر فشار ها و موانعى كه مقامات و متحدان مخالف برجام آمريكا به وجود مى 
آورند، تاكنون و پس از گذشت چندين هفته از ورود بايدن به كاخ سفيد، خبرى 

از لغو تحريم ها و بازگشت آمريكا به برجام نشده است. 
با اين حال اقداماتى از ســوى اعضاى برجام و دولت جديد آمريكا صورت گرفته 

است كه در ادامه آنها را مرور مى كنيم.
- 25 آذرماه با رأى اكثريت نمايندگان كالج انتخاباتى اياالت متحده، جو بايدن 

به طور رسمى به عنوان چهل وششمين رئيس جمهور اين كشور معرفى شد.
- انتخاب افرادى مانند «تونى بلينكن» وزير خارجه و «وندى شرمن» معاون يا 
«رابرت مالى» به عنوان نماينده ويژه در امور ايران و برخى منتخبان سمت هاى 

ديگر كه هر يك به نوعى با مذاكرات هسته اى و برجام مرتبط بوده اند.
- يكم اســفندماه ريچارد ميلز سرپرست نمايندگى آمريكا در نامه اى به شوراى 
امنيت سازمان ملل متحد به طور رســمى ادعاى گذشته دولت ترامپ مبنى بر 

اعمال تحريم هاى شورا عليه ايران را پس گرفت.
- توافق ميان ايران و آژانس بين المللى اتمى پس از سفر گروسى به تهران.

- سه كشور اروپايى عضو برجام (انگليس، فرانسه و آلمان) پنجشنبه شب طى 
بيانيه اى از تداوم روند كاهش تعهدات هسته اى ايران به ويژه توقف اجراى پروتكل 

الحاقى ابراز نگرانى كردند.
- اعالم شبكه الجزيره از تصميم تروئيكاى اروپايى براى پس گرفتن پيش نويس 

طرح محكوميت ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى خبر داد.
- روزنامه وال استريت ژورنال عنوان كرد كه عقب نشينى تروئيكاى اروپا براى ارائه 

قطعنامه عليه ايران به شوراى حكام مورد حمايت واشنگتن قرار گرفته است.
-آمريكا 16 اسفندماه طى نامه اى خطاب به كنگره اعالم كرد كه وضعيت اضطرار 
ملى عليه ايران را كه در سال 1995 آغاز شده، از 15 مارس براى يك سال ديگر 

تمديد مى كند.
روند گام هاى مثبت اياالت متحده براى رفع تحريم ها و بازگشت به برجام، ُكند 
برداشته مى شود. طى چند هفته گذشته بار ها مقامات آمريكايى اظهار كرده اند 
كه ابتدا بايد ايران به تعهدات خود ذيل قرارداد برجام برگشته تا پس از آن آمريكا 

به تعهدات خود بازگردد.
با اين حال به گفته كارشناسان داخلى و خارجى، هم دولت روحانى و هم دولت 
بايــدن قصد دارند كه تا پيش از انتخابات 28 خردادماه 1400 و روى كار آمدن 
دولت بعدى در ايران، به توافقات الزم براى بازگشــت آمريكا به برجام، دســت 

پيدا كنند. 

بررسى ديپلماسى هسته اى ايران در سال 99
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