
تهران پساكرونا

مأموریت ناممکن  
میان تهران  و   واشنگتن

گفت وگو با مازن الزيدي، نويسنده و روزنامه نگار عراقي درباره نخست وزير پيشنهادي اين كشور 

 نخست وزيری الکاظمی می تواند
  منجر به كاهش تنش های ايران و آمريکا 

در عراق شود

مديران شهری و كارشناسان درگفت وگو با همشهری 
ازضرورت مطالبه سهم شهرداری از منابع ملی می گويند

با آثار و گفتاري از: سید ابراهیم امینی،  زهرا نژادبهرام
 زهراصدراعظم نوری، افشین حبیب زاده، سیدحسن رسولي

حجت نظری، حسین ایمانی جاجرمی و محمدعلي پورنیا

شهر تهران در سال 99 با اتکا به چه اولويت هايي مديريت مي شود؟

با رعایت فاصله گذاري هوشمند #كرونا_را_شکست_مي دهيم

ما آدم هاي قبل كرونا نيســتيم و همه خوب مي دانيم كه اين 
بيماري ســبك زندگي و حتي تفکرمان را عوض كرده است. 
كرونا تنها قافيه را براي شــهروندان تنگ نکرده و شــهر نيز 
نفسش از روز و شبي كه با كرونا سپري مي شود به تنگ آمده 
اســت. حفظ شــهر در روزهاي كرونايي نيازمند مديريتي با 
سبك و سياق جديد اســت اما آنطور كه از گفته هاي اعضاي 
شوراي شهر تهران برمي آيد، كسري بودجه دغدغه اي است كه 

مجال چنداني به پيشبرد برنامه هاي 
شهري نمي دهد. اولويت هاي مديريت 

شهري و شهرداري تهران براســاس برنامه سوم توسعه شهر 
تهران پيش بيني شده بود و با تکيه بر آن بودجه سال99 يك 

مقداري دست باال به تصويب شورا رسيده بود. 
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زور مزد99  به هزینه  
معیشت نرسید 

گزارش همشهري از آثار و تبعات 
تعيين يك جانبه مزد كارگري

سخن نخست
مهران كرمي ؛ مديرمسئول

امروز پس از نزديــك به چهار هفته انتشــار كاغذي 
مطبوعات از سرگرفته شــد، اما احتماال به دنبال وقوع 
اپيدمي كرونا در ايران و جهان و تغييرات گسترده در 
سبك زندگي انسان ها و چرخه اقتصادهاي ملي و جهاني بسياري از چيزها در حوزه 
كسب و كارها ازجمله مطبوعات دگرگون شده است يا در آينده نزديك خواهد شد. 

روزنامه همشهري نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست.
در يك هفته اي كه همشــهري همچون ديگر روزنامه ها ناگزيــر به توقف فعاليت 
در حوزه نشريات كاغذي شــده بود فرصتي پيش آمد تا بتواند در عرصه هاي ديگر 
رسانه اي حضوري متفاوت را تجربه كند. بخش عمده حضور همشهري در فضاي 
آنالين، چند رسانه اي و فضاي مجازي بود كه در كنار ديگر رسانه هاي شناسنامه دار، 
نقش مهمي در اطالع رســاني در اين حوزه با انتشار اخبار مستند و متقن ايفا كرد. 
اينك كه مسئوالن امر به اهميت انتشار مطبوعات در فضاي مکتوب براي جلوگيري 
از گسترش شبه خبر و اخبار جعلي پي برده اند، از امروز بار ديگر به ميان مخاطبان 
رســانه هاي مکتوب آمده ايم تا دست به دســت يکديگر و با رعايت اصول ايمني و 
بهداشتي، با بليه سخت و جانسوز كرونا مبارزه كنيم. همشهري همچون قبل از عيد 
تمركز خود را بر توليد و انتشار اخبار و اطالعات در زمينه كرونا و تغييرات مترتب بر 
آن در سپهر اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي قرار داده است و با توجه به لزوم رعايت 
فاصله هاي فيزيکي و اجتماعي ناگزير با صفحات كمتري منتشر مي شود. با اين حال 
عالوه بر انتشار كاغذي و حضور در حوزه هاي چندرسانه اي و آنالين هر روز 8صفحه 
و در مجموع 24صفحه به صورت الکترونيك در شــکل پي دي اف روي سايت قرار 
مي دهد. در عين حال با توجه به اينکه زمينه براي توزيع سراسري روزنامه فراهم 
نيست و انتشار استاني روزنامه ها از 30فروردين از سر گرفته مي شود در يك هفته 
پيش رو با قيمت 3000تومان تنها در تهران توزيع مي شــود. اميدوارم با همراهي 

خوانندگان فهيم، همچنان در كنار شما باشيم و ياري رسان ما باشيد.

جهان پساكرونایي 
مطبوعات

ديدگاه
علیرضا محمودي   ؛ دبير گروه ادب و هنر

شــيوع كرونا، ماننــد يك فيلــم علمــي تخيلي بد 
ساخته شده، اهميت قهرمان ها و روايت ها را نمايش داد. 
آدم ها براي تداوم خــود در غارهاي مدرن قرنطينگي، 
هــم قهرماناني بــراي اميدواري مي خواســتند و هم 
داستان هايي براي ادامه دادن. در بازي بي شوخي مرگ و زندگي، تصوير قهرمان هاي 
سفيدپوش كروناي ايراني، ناشناس و اميدوار با حركات موزون در شبکه هاي اجتماعي 
تکرار شد. آنها براي شکستن هيبت بالي نازل شده، هنر  مغفول مانده را به نمايش 
گذاشــتند. اما از روايت هاي فراوان بعد از شيوع، آنچه بيشتر شايع شد، ارجاع بود و 
كنترل ارجاع. همگي از دل روايت هاي تلويزيون؛ بزرگ ترين منبع روايت ايراني اين 

روزها. يکي براي »دورهمي«، يکي براي »پايتخت« و ديگري »پدرساالر«.
در حالي كه اغلب كاربران كالفه در قرنطينه، در شــبکه هاي كرونا زده مشــغول 
حمله به بازخواني بنيامين بهادري از ترانه كودكانه)فرهاد مهراد، شــهيار قنبري، 
اسفنديار منفردزاده/1355( و دفاع از ارجاع هاي سينمايي سريال پايتخت به 2فيلم 
)»همسفر« مسعود اسد اللهي و »ممل آمريکايي« شــاپور قريب/ 1354( بودند، 
تعداد اندكي ويرايش صوتي سريال پدرساالر )اكبر خواجويي/ 1374( در آخرين 

پخش از شبکه آي فيلم را تحليل مي كردند. آنها مي خواستند 
توضيح دهند كه چرا صداي بنــگاه داري كه به قهرمانان رقم 

رهن و اجاره يك خانه در اوايل دهه70 را گوشــزد مي كرد، در واپسين نوروز قرن 
چهاردهم ويرايش شده.

سرگرمي، ارجاع و دیگر هیچ 

نگاه
حامد مظاهریان   ؛ معاون برنامه ريزي شهرداري تهران

شايد هنوز براي خيلي از بزرگ ترها خيابان هاي قديمي و 
كوچه پس كوچه هاي تهران يادآور فرياد روزنامه فروشاني 

است كه با روزنامه اي در دست، خبر از واقعه اي داغ مي دادند. بعدها 
به تدريج مکان هاي موقت به نام دكه هاي روزنامه فروشي با همت 

بلديه در شهر جاي خويش را در ميان ساير كاربري ها باز كرد و تهران پايتخت، حال و 
هوايي سياسي و اداري تر به خود گرفت.

همشهري؛ روزنامه اي با 
داشته هاي فراوان مادي و معنوي

يادداشت
حسن نمك دوست تهراني؛  استاد ارتباطات و روزنامه نگاري

جهان در اين روزهاي كرونايي حتي اگر براي همه 
بي تغيير مانده باشــد براي روزنامه هــاي چاپي و 

روزنامه نگاران شان در ايران به قطع و يقين تغيير كرده است.
روزنامه نگاري، بنابر آرمان هاي تاريخي خود، حرفه جست وجوي حقيقت است؛ 
نه آنکه حقيقت نزد روزنامه نگاران است يا آنها روايتگران آن، بلکه در اين معنا 
كه حرفه اي هاي اين عرصه مي كوشند با روايت تا حد ممکن دقيق، منصفانه، 
متوازن و بي طرفانه واقعيت، كمك حال جامعه براي نزديك شدن به حقيقت 

باشند؛ فرايندي بسيار پيچيده و دشوار و سراسر چالش.
پيمودن اين فرايند، نياز به شــهامت جامعه براي مواجه شــدن با تلخي هاي 
حقيقت دارد. اين بار اما »خياط، خود به كوزه افتاده اســت« و پرســش مهم 
اين اســت كه آيا روزنامه هاي كاغذي و ما روزنامه نگارها جرأت روبه روشدن با 
واقعيت تلخي را داريم كه در برابرمان قد علم كرده است؟ اين واقعيت كه شمار 
قابل مالحظه اي از مردم، مقامات و حتي همکاران مان در رسانه هاي ديگر، بود 
و نبود مطبوعات كاغذي را علي السويه مي دانند و بر اين اعتقادند كه انتشار يا 

عدم انتشار روزنامه ديگر اهميت و تفاوتي معنادار براي جامعه ندارد.
در موقعيت كنوني، تکرار بحث هاي نظري، برشمردن مزيت هاي كلي مطبوعات 
چاپي و يادآوري هاي تاريخي و احساسي كمکي به حل مسئله اصلي نمي كند؛ 
اســتدالل هاي كلي بي زمان و المکان ازجمله اينکــه مطبوعات مي توانند در 
فضاي پرغوغــاي امروز جامعه و ســيل عظيم و بي پايان خبرها و شــايعات و 
دروغ ها، اطالعات و شبه اطالعات و ضد اطالعات، منبع موثق باشند، عميق تر و 
همه جانبه تر از فضاي مجازي و شبکه اي به توضيح و تحليل رويدادها بپردازند، 
هدفمند و انديشه شــده رفتار كنند و... همان قدر به در بســته مي خورد كه 
يادآوري نقش مطبوعات در بزنگاه هاي تاريخي و گفتن از نوستالژي ورق زدن 
روزنامه ها و عطر خوش كاغذ. حقيقت، ديگر براي اين استدالل هاي كلي، »تره 

هم خرد نمي كند«.
راه حل چيست؟ به نظرم اينکه از بيان و تکيه بر كليات دست برداريم و در عمل 
و در واقعيت ما روزنامه نگارها بکوشــيم هويت روزنامــه را به روزنامه مان- چه 
كاغذي و چه ديجيتال و آنالين و چندرسانه اي-  بازگردانيم. تالش براي نزديك 
شدن و نزديك كردن جامعه به حقيقت، ذات و ماهيت روزنامه و روزنامه نگاري 
است. اكنون هم راه نجاتي جز اين نيســت. مخاطب امروز، ديگر و بيش از هر 
زمان انتظار دارد در جريان خبر درســت قرار بگيرد، در مصاحبه پرسش هاي 
خود را ببيند و پاسخ پرسش هاي خود را بيابد، مي خواهد گزارش ها زندگي او 
و جريان هاي جامعه را عميق و صادقانه روايت كنند، نياز دارد مقاله ها دقيق و 
متني بر اطالعات و روشنگر باشند. مخاطب به جاي بيان كليات، نياز دارد كه 
پاسخ مسائل روزانه خود را در روزنامه ها ببيند و به آنچه مي بيند اعتماد كند. 
خالصه و سرجمع، روزنامه ها و روزنامه نگاران به دور از واهمه از حقوق او و ملت 
در برابر كژي ها و ناراستي ها حمايت كنند. سال هاست كه از انجام اين وظيفه 
بازمانده ايم. 180سالي مي شــود كه جز دوره هاي كوتاه چنين نبوده ايم. آنچه 

اكنون درو مي كنيم محصول همين بازماندن ها و نبودن هاست.
صد البته مي توان و كار بسيار درستي است كه نقش عمده و مخرب حکومت و 
حکومت ها را در بروز نابساماني هاي امروز تمام رسانه ها، اعم از چاپي و آنالين 
و ديداري و شــنيداري، توضيح داد، بر آن تأكيد و به آن انتقاد كرد. اما بياييد 
دست كم اين بار چنين نکنيم. بياييد در مقام روزنامه نگار و در مقام يك روزنامه 
چاپي درباره آنچه خود بايد باشــيم تا بود و نبودمان براي مخاطبان و جامعه 
بي اهميت و علي الســويه نباشد، انديشــه كنيم. بياييد روزنامه نگار و روزنامه 

باشيم.

 بیایید روزنامه نگار 
و روزنامه باشیم

الكل مسموم قاتل 
728  ایرانی

 شمارقربانيان مصرف الکل
از مرز 700 نفر گذشت
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 ملت ایران 
درآزمون بیماري اخیر 

خوش درخشید

رهبر معظم انقالب در سخنراني 
تلويزيوني روز نيمه شعبان: 

2

هشت صفحه ضمیمه روزانه را ورق بزنيد

چرا سیگارگران شد؟ هفته گذشته سيگاري ها ناچار شدند براي 
خريد هر پاكت سيگار خارجي بين 2تا 5هزار تومان بيشتر بپردازند

گوشی های دوران پساكرونا در ماه های آينده  شركت های 
فناوری برنامه ويژه ای برای رونمايی از گوشی های مهم دارند

پسا كرونا  شهر تهران در سال99 با اتکا  به چه اولويت هايی مديريت 
می شود؟

چالش نقاهتگاه در روزهای كرونایی مركز ايزوالسيون 
200تختخوابی در تبريز جوابگوی بهبوديافتگان از كرونا نيست

پنجه در پنجه كرونا پا به پاي پزشکان و پرستاران بيمارستان 
مسيح دانشوري كه در خط مقدم شکست ويروسي كشنده هستند

حمله به قرنطینه خانگي روشي منحصربه فرد براي اينکه از 
نظر رواني با در خانه ماندن كنار بياييم

15

جناب آقای احمدرضا درويش
درگذشت بانوي صبور، ام الشــهيدين حاجیه خانم »دلشاد نظری« را 
تســليت مي گوييم؛ اميدواريم روح مطهر اين بانوي بزرگوار در كنار روح طيبه  
فرزندان شهيد خود مشــمول رحمت و مغفرت باشد و براي بازماندگان صبر و 

اجر  از درگاه خداوند متعال مسئلت مي كنيم.
موسسه همشهري

برادر گرامی جناب آقای احمدرضا درويش
درگذشت مادر گرامی تان را كه با تقديم دو شهيد واالمقام در دوران دفاع مقدس 
از اســوه های ايثار و پايداری كشور و انقالب اسالمی مان بودند به شما و خانواده 
محترم تســليت عرض می كنم. از خداوند منان علو درجات برای ايشــان و آن 

شهيدان گرانقدر و صبر و اجر برای شما و بازماندگان مسئلت دارم.
پیروز حناچی

4

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه13

بازگشت روزنامه ها به دكه
 همشهري در گفت وگو با كارشناسان رسانه اي انتشار دوباره مطبوعات
و توقف چند روزه آنها به دليل شيوع ويروس كرونا را بررسي مي كند

صفحه هاي 4و5 ضمیمه الكترونیك همشهري را  از طریق  
»اسكن باركد« زیر  بخوانید

ساماندهي باجه هاي گل و مطبوعات در سال جاري
مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران جزئيات طرح ساماندهي باجه هاي گل 
و مطبوعات در پايتخت را تشريح كرد. برزين ضرغامي در اين رابطه به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: »در بخش ساماندهي باجه هاي گل و مطبوعات با دو 
بحث مواجه هستيم كه يکي از آنها طراحي آن است كه بتوانيم از لحاظ مبلمان 
شهري آنها را ساماندهي كنيم كه مسئوليت اصلي اين امر با شركت ساماندهي 
مشاغل شهر تهران است، اما در اين بازه زماني اين اقدام به شکل اقدام مشترك 
بين سازمان زيباسازي  شــهرداري تهران و شركت ســاماندهي مشاغل شهر 
تهران انجام مي شــود.«  او ادامه داد: »گفت وگو ها در اين زمينه انجام شده و 
اكنون به دنبال اين هســتيم تا فراخوان طراحي باجه هاي گل و مطبوعات را 
اعالم كنيم، زيرا موضوعي كه بايد به آن اهميت داد همخواني طرح جايگزين 
و شايسته با مبلمان شهري است. در طراحي جديد به دنبال جمع آوري بساط 
جرايد كف پياده راه ها هستيم كه اميدواريم با اعالم فراخوان عمومي طرح هاي 
جديد اين اقدام عملي شود.« ضرغامي درباره فضاي تبليغاتي باالي باجه هاي 
گل و مطبوعات عنوان كرد: »بايد به اين نکته تأكيد كنم كه مســئوليت تمام 
تبليغات انجام شده در سطح شهر با سازمان زيبا سازي  شهرداري تهران است، 
اما در دوره اي از زمان نزديك به 4 سال گذشته، مسئوليت تبليغات باجه هاي 
گل و مطبوعات سطح شهر برون سپاري شــد و حاال ما در سازمان زيبا سازي  
شهرداري تهران منتظر هســتيم تا با اتمام قرارداد مجدد كار تبليغات فضاي 

محيطي باجه هاي گل و مطبوعات را بر عهده بگيريم.« 
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مردم براي كمك به اقشار ضعيف وظيفه دارند
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنانشــان با اشاره 
به تالش جدي مسئوالن در ســتاد ملي مقابله با كرونا و ارائه 
گزارش ها به رهبري گفتند: در ســتاد ملي تصميم هايي براي 
قشرهاي ضعيف جامعه گرفته شــده است كه توصيه و تأكيد 
مي كنم اين برنامه ها را هر چه ســريع تر، بيشتر و بهتر به اجرا 
درآورند، البته مردم نيز براي كمك به اقشار ضعيف وظيفه دارند.

رهبرانقالب اسالمي به مشكالت و سخت شدن شرايط زندگي 
براي برخي افراد جامعه به علت تبعات ناشي از كرونا اشاره كردند 
و افزودند: افرادي كه توانايي و تمكن مالي دارند، فعاليت هاي 
وسيعي را به منظور كمك به نيازمندان آغاز كنند، به خصوص 
كه در آستانه  ماه مبارك رمضان كه  ماه انفاق و ايثار است، قرار 
داريم. حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: خوب است كه در  
ماه مبارك رمضان يك رزمايش گسترده براي مواسات، همدلي 
و كمك مؤمنانه به نيازمندان و فقرا در جامعه شكل بگيرد و براي 
اثبات ارادتمان به امام زمان)عج( صحنه ها و جلوه هايي از جامعه 
مهدوي را كه جامعه اي همراه با قسط، عدل، عزت، علم، برادري 

و همياري است، به وجود آوريم.
ايشان همچنين با اشاره به برگزار نشدن جلسات عمومي دعا، 
توسل و سخنراني در  ماه مبارك رمضان امسال، آحاد مردم را 
به عبادت، تضرع و خشــوع در تنهايي و در خانه ها و در ميان 

خانواده ها توصيه كردند.
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنانشان به مسئوالن و فعاالن 
جوان در عرصه علم و فناوري نيز توصيه كردند موضوع جهش 
توليد حياتي است و فراموش نشود زيرا بايد به هر قيمتي كه شده 
موضوع توليد پيگيري شود و به مرحله جهش برسد. همچنين 
جوانان فعال در عرصه علم و فناوري كار آزمايشگاهي و توليد 

نيازهاي كشور را به صورت جدي پيگيري كنند.

جــدال لفظــي و توييتري 
سخنگوي وزارت بهداشت مجلس

ايران با سفير جمهوري خلق 
چيــن در تهران، بــار ديگــر مباحثات 
جنجالي پيرامون ميزان پايبندي عملي به 
شعار نه شــرقي و نه غربي را زنده كرده 
اســت. در جديدترين اتفاقات درباره اين 
موضوع، جمعي از نماينــدگان مجلس 
خواستار توضيح محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه و احضار سفير چين شده اند.

ماجرا از آنجا شــروع شــد كه كيانوش 
جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت طي 
اظهاراتي گفته بود كه »به نظر مي رســد 
آمار هاي چين يك شوخي تلخ بود.« اين 
جمله با واكنش »چانگ هــووا« مواجه 
شد كه نوشــت »وزارت بهداشت چين 
هر روز نشســت خبري دارد. پيشــنهاد 
مي كنم براي حصول نتيجــه، اخبار آن 
را با دقت بخوانيد.« بــا اصرار جهانپور بر 
سخنان خود، سفير چين بار ديگر با لحني 
تحكم آميز خطاب به وي نوشت كه »آقاي 
عزيز، بنابراين اميدوارم كه شما به حقايق 
و تالش هاي بزرگ مــردم چين احترام 

بگذاريد.« 
در داخل كشــور نيز ســخنگوي وزارت 
بهداشــت با هجمه ســنگيني از سوي 
گروه هــاي سياســي اصولگــرا مواجه 
مي شود؛ جهانپور از سوي اين گروه متهم 
شــد كه ســخن آمريكايي ها را درباره 

چين تكرار كــرده و موجبات رنجش 
دولت چين را فراهم آورده اســت و 
درحالي كه هيچ كشــوري حاضر به 

كمك به ايران نيست، چين ده ها 
تن كمك هاي بهداشــتي 

براي ايــران فرســتاده 
است. از سوي ديگر، 

سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت 
خارجه ايــران نيز جانب ســفير چين را 
گرفت و در توييتي نوشت: »دولت و ملت 
چين پيشــگام مبارزه با ويروس كرونا و 
اعطاي كمك هاي سخاوتمندانه به ساير 

كشورها در اقصي نقاط جهان هستند.
 شــجاعت، تعهــد و حرفه اي گري چين 
در مهار كرونا شايســته تبريك اســت. 
ايران همــواره قــدردان چيــن در اين 
شرايط دشوار بوده است.« نشريه »صبح 
صادق«، نزديك به سپاه پاسداران نيز در 
نوشتاري، اظهارات جهانپور را نسنجيده، 
غيركارشناسانه و تأســف برانگيز خواند 
كه موجــب دلخوري دولت چين شــده 
و همكاري هاي بين المللــي را با چالش 

مواجه كرده است.
17نماينده مجلس در تذكــري به وزير 
خارجه، اظهارات سفير چين در واكنش 
به اظهارات »كارشناسي« سخنگوي وزير 
بهداشت را »خارج از شئون ديپلماتيك« 
توصيف كرده و خواســتار احضار سفير 
چين توســط وزارت خارجه شــده اند. 
نمايندگان مجلــس همچنين اظهارات 
ســخنگوي وزات خارجــه را برخــالف 
خط مشي راهبردي »نه شرقي، نه غربي« 

نظام جمهوري اسالمي ايران دانسته اند.
در شبكه هاي اجتماعي نيز مناقشه سفير 
چين با سخنگوي وزير بهداشت 
ايران بازتاب وسيعي ميان 
كاربران داشته است؛ 
گروهــي از كاربران و 

كارشناســان، گفتارهاي مقامات ايراني 
در مقابل ســفير چين را عقب نشــيني، 
تحقيرآميز و ناشــي از وابستگي به چين 
و انحراف از شــعار نه شــرقي و نه غربي 

دانسته اند.
در مقابــل گروهي ديگر بــر اين موضوع 
تأكيد داشــته اند كه اظهارات سخنگوي 
وزارت بهداشت ايران در شرايط حساس 
كنوني، غيركارشناســي، برخالف منافع 
كشور و همصدايي با آمريكاست. دسته اي 
از كاربران هم به سفير چين حق داده اند 
كه از منافع كشــورش به هر شكلي دفاع 
كند، اما عقب نشيني مقامات ايران را ناشي 
از وابستگي به چين دانسته اند، به طوري 
كه علي مطهري نماينده مردم تهران در 
توييتي به اين وابســتگي اقتصادي اشاره 
كرده و نوشــته است: »گســتاخي سفير 
چين درباره كرونا بايد پاســخ داده شود. 
وزارت خارجه بايد ســفير چين را احضار 
كند. متأســفانه نياز اقتصادي ما به چين 
باعث شــده كه درباره ظلم عظيم دولت 
چين به مسلمانان اين كشور نيز سكوت 
كنيم. قرار نبود مبارزه ما با آمريكا منجر 

به وابستگي به چين شود.«
اين دعوا و مناقشه برخاسته از تصويري 
است كه اصول و مباني سياست خارجي 
جمهوري اســالمي ايران بر آن بنا نهاده 
شده است: استقالل، عزت، عدم وابستگي 

به شرق و غرب.
 با اين حال دســتگاه ديپلماســي كشور 
در برهه هــاي متفــاوت متهــم بود كه 
عملكردش با اين گزاره ها همخواني ندارد؛ 
تالش ها براي تنش زدايي در روابط با غرب 
در دوره اي بــه رويارويي بــا غرب منجر 
شده است و تداوم و تشديد همين 
رويارويي با غرب نيز، گرايش 
ايران به شــرق را تقويت 
كــرده اســت. گرايش 
به شــرق نيز هيــچ گاه 
مطابق برنامــه و اهداف 
پيش نرفته است. روابط 
جمهوري اسالمي ايران 
با چين و روسيه به عنوان 
نمادهاي شــرق، شكل 
استراتژيك و راهبردي 

پيدا نكرده است. 

نمايندگان مجلس در واكنش ها به جدال توييتري سفير چين و سخنگوي وزارت بهداشت 
خواستار توضيح وزارت خارجه شده اند

رهبر معظم انقالب در سخنراني تلويزيوني روز نيمه شعبان:  در حاشيه سياست

  روايت ســردار حاجــي زاده از 
عمليات انتقام شهيد صياد 

سردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده هوافضاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در يادداشتي 
براي نخستين بار از عمليات انتقامي كه بعد از 
شهادت شهيد صياد شيرازي انجام شده بود 
جزئيات كوتاهي داده است. او در يادداشت 
خود كه خبرگزاري فارس منتشر كرد نوشته 
اســت: به فاصله كوتاهي رزمنــدگان يگان 
موشكي سپاه با شــليك ده ها فروند موشك 
به سوي پادگان اشــرف انتقام رفيق شهيد 
خود را گرفتند و ضربه فراموش نشــدني به 
منافقين وارد كردنــد. در اين عمليات ويژه 
كه با همــكاري وزارت اطالعات اجرا شــد، 
ابتدا با يك ضربه مختصــر منافقين را براي 
مراسم تدفين كشته ها به قبرستان مرواريد 
مقر اشرف در نزديكي بغداد كشاند و بعد از 
اطمينان از تمركز نيروها با ضربات سنگين 
موشكي انتقام اين شــهيد عزيز از منافقين 

كور دل گرفته شد.

  تكذيــب ادعــاي شــبكه هاي 
فارسي زبان

معــاون ارتباطــات و اطالع رســاني دفتر 
رئيس جمهــوري با تكذيب ادعــاي يكي از 
شــبكه هاي فارســي زبان خارج از كشور، 
تصريح كرد: هفته گذشته شوراي عالي امنيت 
ملي جلسه اي نداشته و بديهي است كه هر 
نقل قول از جلسه اي كه اساسا برگزار نشده، 
كذب محض و دروغ آشكار است. به گزارش 
ايســنا، عليرضا معزي، معــاون ارتباطات و 
اطالع رساني دفتر رئيس جمهوري در حساب 
كاربري خود در توييتر در تكذيب نقل قول 
منتشر شــده از زبان حسن روحاني در يكي 
از شــبكه هاي فارســي زبان خارج از كشور 
نوشــت: »هفته  گذشــته، يك جلسه  ستاد 
ملي  كرونا، يك جلسه با روساي كميته هاي 
آن، دو جلســه هيأت دولت و يك جلســه 
ستاد اقتصادي به رياســت  روحاني برگزار 
شده و »شوراي عالي امنيت ملي« جلسه اي 
نداشته است. شــبكه ايران اينترنشنال در 
مطلبي مدعي شده براســاس اطالعاتي كه 
به دست آنها رسيده اســت حسن روحاني، 
رئيس جمهوري ايران، در جلسه روز سه شنبه 

1۹ فروردين شوراي عالي امنيت ملي 
گفته كه حتي اگر دو ميليون نفر جان 
خود را در اثر ابتال به كرونا از دســت 
بدهند، به دليــل وضعيت اقتصادي 

نمي توان كشور را تعطيل كرد.

تهران و پكن؛ گاهي دور،  گاهي نزديك

 رئيس جمهور وزير جديد جهادكشاورزي را منصوب كرد
رئيس جمهوري اسالمي ايران با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و طي حكمي كاظم 
خاوازي را به عنوان »وزير جهادكشاورزي« منصوب كرد. كاظم خاوازي در جلسه روز چهارشنبه مجلس با ۱96رأي 
به عنوان وزير جهاد منصوب شد. در آن جلسه 2۱5نماينده حضور داشتند. 

2  شنبه 23 فروردين ۹۹  شماره 7۹13 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

 استقبال ايران 
از معرفي نخست وزير مكلف عراق

بحران سياسي در عراق با انتخاب نخست وزير مكلف اين كشور وارد فاز 
 سياست
حل و فصل شــده اســت. 2 مقام ديپلماتيك ايران بــراي همكاري خارجي

همه جانبه تهران با مصطفي الكاظمي چراغ سبز نشان دادند.
 به دنبال معرفي مصطفي عبداللطيف الكاظمي به عنوان نخســت وزير مكلف عراق، 
سيدعباس موســوي، ســخنگوي وزارت خارجه ايران از اين تحول استقبال كرد و 
گفت: ايران همواره از استقالل، حاكميت ملي، يكپارچگي ارضي و ثبات سياسي در 
كشور عراق حمايت كرده و اتفاق نظر تمامي جريانات سياسي عراق از طريق روندهاي 
دمكراتيك را تنها مسير براي حل و فصل مسالمت آميز اختالفات مي داند؛ از همين 
رو جمهوري اسالمي ايران از توافق گروه هاي سياسي در عراق كه نتيجه آن معرفي 
مصطفي كاظمي به عنوان نخست وزير جديد بود، اســتقبال مي كند و آن را گامي 

صحيح در مسيري درست مي داند.
موسوي آمادگي كامل ايران براي همكاري با دولت عراق را اعالم كرد. برهم صالح، 
رئيس جمهوري عراق روز پنجشنبه پس از اجماع فراكسيون هاي شيعي و به دنبال 
كناره گيري »عدنان الزورقي« از مكلف شــدن، مصطفي الكاظمي را مأمور تشكيل 

دولت جديد كرد. 
ايرج مسجدي، سفير ايران در بغداد هم در رابطه با موضع ايران پيرامون نامزد هاي 
تصدي پست نخست وزيري عراق با بيان اينكه ديدگاه و موضع ايران در قبال انتخاب 
»مصطفي الكاظمي« مثبت است ، تأكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران تابع مقررات، 
قوانين و احترام به نظام سياسي عراق است و هر كس كه در فرايند قانوني و با رأي 
اعتماد مجلس اين كشور به عنوان نخست وزير انتخاب شود ما به او  احترام مي گذاريم 

و كمك و حمايت هم مي كنيم.
مسجدي افزود: ما روي هيچ شــخص و گزينه اي به هر شكلي، نه سلبي و نه ايجابي 
براي معرفي نخست وزيري عراق ورود نكرديم و پيام ما اين بود كه هر كسي كه طبق 

قانون بيايد ما نيز آماده همكاري و حمايت از او خواهيم بود.

5روز از رد 3فوريت طرح قرنطينه 
يك ماهه كشــور به خاطر بحران دولت

كرونا از سوي اكثريت نمايندگان 
مي گذرد و اين بحث همچنان محل نقد و منازعه 
طراحان آن و نماينده اخطار دهنده اســت كه 

ادله اش باعث خروج طرح از سوي مجلس شد.
هرچند علــي اديانــي راد، عضو فراكســيون 
اصولگرايان واليي و نماينده قائمشهر با استناد 
به اصول 75، 7۹و176قانون اساسي سبب شد 
مجلس به رد اين طرح قانع شــود اما طراحان 
و موافقان اين طــرح 3فوريتي همچنان پيكان 
انتقاداتشان را به سوي مسعود پزشكيان، رئيس 
آن جلســه و ادياني راد در شــبكه هاي مجازي 

گرفته اند.
طيبه سياووشــي، حميده زرآبادي، عبدالكريم 
حســين زاده، فاطمه ســعيدي و فريد موسوي 
نماينده عضو فراكســيون اميد و از طراحان اين 
طرح هستند كه بعد از رأي منفي مجلس به رد 
اين3 فوريت از طريق حساب هاي شخصي شان 
در توييتر، در متني مشــابه ايرادات گرفته شده 
را در نقض وظيفه و اختيارات مجلس شــوراي 
اسالمي برشمردند و ادياني راد و پزشكيان را به 
اشتباه جبران ناپذيري متهم كردند؛ اشتباهي كه 
به زعم آنها سبب وارد شدن خسارات به كشور و 

به خطر افتادن جان مردم شده است.
در ادامه اين روند، طيبه سياووشي 2 روز بعد از 
رأي منفي مجلس به اين طرح در توييتي ادياني 
را خطاب قرار داد و نوشت: »اينكه نماينده  مردم، 
قوانين را عليه »مردم« تفسير كند، اسباب تأسف 
است. حال كه از چنان پشتوانه اي برخورداريد تا 
در مقابل مطالبه  مردم بايستيد و طرح 3 فوريتي 
تعطيلي كشور را با اخطاري بيجا به حاشيه ببريد، 
بهتر است امثال شما جوابگوي جان و سالمتي 

مردم و بي مسئوليتي مجلس باشيد.«
به دنبال او ادياني راد نيز در3 توييت اظهارات او 
را از روي بي سوادي و نداشتن تجربه نمايندگي 
متهم كرد. در پي موضع گيــري تند ادياني راد، 
اين بار عبدالكريم حسين زاده، طراح اصلي طرح 
مذكور به ميــدان آمد و در دفاع از سياووشــي 
و زرآبــادي خطاب بــه ادياني راد در حســاب 

شــخصي اش درتوييتر نوشــت: »ابتدا گفتند 
اخطار قانون اساســي دارد؛ درحالي كه بنا بود 
درباره 3 فوريت طرح رأي گيري شود و فوريت، 
قابل اخطار دادن نيست. در ادامه همان اخطار 
غيرقانوني گفتند طرح مغاير اصول قانون اساسي 
اســت؛ حال آنكه به فرض اگر چنيــن بود هم 
شوراي نگهبان بايد آن را رد كند و بعد فرمودند 
كه تعطيلي كشور براســاس اصل 7۹ اصال در 
اختيار مجلس نيست و بايد دولت اليحه بدهد. 
پرســيدم پس چرا اصل 7۹ در فصل مربوط به 
قوه مقننه در قانون اساســي آمده و نه در فصل 

قوه مجريه؟«
به زعم او، رد شدن طرح 3 فوريتي تعطيلي كشور 
آن هم در روزهايي كه هموطنــان فوج فوج به 
كرونا مبتال مي شوند و از دست مي روند، سنگ 
قبري بر مجلس بود. حسين زاده باليي كه بر سر 
طرح 3فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور آمد را 
نمود كامل استبداد رأي و زيرپا گذاشتن قانون 
دانست. همچنين تأكيد كرد: جلسه علني مجلس 
را پس از يك ماه تعطيلي تشكيل دادند تا به ما و 
ديگران بفهمانند مجلس به يك نهاد دست چندم 
تبديل شده اســت كه در بحراني ترين شرايط 
كشــور هم نمي تواند از حداقل اختيارات خود 
استفاده كند.  او همچنين در ادامه رشته توييتش 
با عنوان برادر نهج البالغــه اي من – خطاب به 
پزشكيان - و عنوان آقاي مدعي سواد تقنيني! 
– خطاب به ادياني راد- متذكر شــد: روز قيامت 
و داوري حق براي ما ســنگين است كه حساب 
و  كتاب منافع سياسي را بر جان مردمان ترجيح 
داديم.  در ادامه اين منازعه پروانه سلحشوري، 
نماينده تهــران به ميدان آمــد و در حمايت از 
طراحان طرح 3فوريتي در حساب شخصي اش 
در توييتر خطاب بــه رئيس جمهور تأكيد كرد: 
»طرح تعطيلي يك ماهه كه در راســتاي حفظ 
جان هموطنــان و كادر درمان بــود با مخالفت 
برخي نمايندگان از دستور خارج شد اما همچون 
همتايان خود براي جان انســان ها ارزش قائل 
شويد و جز مشاغلي كه در جهت تامين مايحتاج 
ضروري و دارويي مشــغول به فعاليت هستند، 

مابقي را به حالت تعليق درآوريد.«

رهبر معظم انقالب اسالمي در خجسته عيد نيمه شعبان و ميالد 
حضرت  بقيه اهلل االعظم ارواحنا فداه در سخنان زنده و تلويزيوني رهبري

خطاب به ملت شريف ايران، احســاس نياز عميق و گسترده 
بشريت امروز به منجي را در طول تاريخ كم سابقه خواندند و با تأكيد بر معناي 
حقيقي و سازنده انتظار يعني »اميد و اعتقاد به گشايش و فرج و تحرك و اقدام 
براي دستيابي به آينده روشــن« افزودند: ملت ايران در آزمون بيماري اخير 
خوش درخشيد و رفتار و نظم عمومي آن در به كار بستن توصيه ها خوب است 
البته زندگي براي برخي قشرهاي ضعيف با سختي در حال گذران است كه 
مسئوالن بايد برنامه هاي كمك به آنها را هر چه سريع تر و بهتر اجرا و مردم نيز 

 ماه رمضان امسال را به رزمايش گسترده كمك به نيازمندان تبديل كنند.

احساس نياز به يك دست نجات بخش
رهبر انقالب اسالمي با تبريك عيد ميالد حضرت ولي عصر)عج( به ملت ايران، 
مسلمانان و همه آزاديخواهان جهان افزودند: احساس نياز آگاهانه نخبگان 
جهان و نياز ناخودآگاه امروز توده هاي ملت ها به »يك دست قدرت الهي، به 
امامت معصوم و به حقيقت واالي مهدي موعود« نشان دهنده اين واقعيت است 
كه مكاتب گوناگون و مسلك هاي مختلف بشري با همه  ادعاها، نتوانسته اند 

آرامش و خوشبختي را براي ملت ها به ارمغان بياورند.
ايشان با اشاره به مشكالت گوناگون جامعه 
بشري با وجود پيشرفت هاي علمي گفتند: 
بي عدالتي، فقــر، بيماري، فحشــا، گناه، 
شكاف طبقاتي بسيار وسيع و سوءاستفاده 
قدرت ها از علم، موجب شــده كه جامعه 
بشري دچار احســاس خستگي، اضطراب 
وگرفتاري باشد و احساس نياز به يك دست 
نجات بخش در همه جاي دنيا، اوج بگيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
علم و خرد و تجربه را از نعمت هاي بزرگ 
الهي و حل كننده بســياري از مشــكالت 
بر شــمردند اما خاطرنشــان كردند: علم 
و خرد همچنان كه تاكنون اثبات شــده، 
نمي تواند گره بي عدالتي را باز كند و تحقق 
اين آرزوي هميشگي بشــر نياز به دست 
قدرت الهي دارد و به همين علت، مأموريت 
بزرگ حضرت بقيــه اهلل االعظم پر كردن 
زمين از قسط و عدل اســت. رهبر انقالب 
اسالمي عدالت وعده داده شــده در زمان 
ظهور صاحب الزمان را عدالت در همه شئون 
زندگي بشر ازجمله عدالت در قدرت، ثروت، 
سالمت، كرامت انساني و منزلت اجتماعي 
خواندند و افزودند: به لطف و قدرت الهي اين 
وعده با دست قدرت امام عصر حتماً محقق 

خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به بيان 

وعده »فرج و حركت عظيم الهي« در همه اديان افزودند: انتظار فرج در اسالم 
انتظاري سازنده و همراه با اميد و تحرك و اقدام است و به همين علت همانگونه 
كه پيامبر خاتم و ائمه هدي فرموده اند، انتظار فرج جايگاه بسيار مهمي دارد 
و برترين اعمال اســت. رهبر انقالب انتظار فرج حضرت ولي عصر را مهم ترين 
مصداق انتظار خواندند و افزودند: البته انتظار فرج و گشايش بايد ناظر به همه 
امور زندگي باشد و به همين علت انتظار فرج، خودش يك گشايش است چرا 

كه انسان را از يأس و درماندگي نجات مي دهد.

امت محمدي)ص( نبايد دچار نااميدي شود
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه امت محمدي)ص( در هيچ حادثه اي 
نبايد دچار يأس و نااميدي شود، افزودند: انتظار فرج به معناي نشستن، بي عملي 
و چشــم به در دوختن نيست بلكه به معناي آماده شــدن و اقدام كردن براي 

دستيابي به آينده روشن و وعده داده شده است.
ايشان افزودند: به همين علت براي ايجاد جامعه مهدوي بايد هم خودسازي كرد 
و هم به قدر توان دگرسازي، و محيط پيراموني را به جامعه مهدوي كه جامعه 

قسط، عدالت، معنويت، معرفت و برادري و عزت است، نزديك كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي انتظار حقيقي فــرج را در تضاد با بي صبري و مدت 
معين كردن براي ظهور حضرت خواندند و افزودند: در آماده سازي براي فرج، 
بي صبري و عجله كردن ممنوع است چرا كه پروردگار بر مبناي شتاب و عجله 
انسان ها تصميم نمي گيرد، ضمن اينكه هرحادثه وقت معين و حكمتي دارد و 
براساس آن حكمت انجام مي شود. ايشان با اشاره به اوضاع ناشي از بيماري كرونا 
در جهان افزودند: انتظار فرج به معناي فرج و گشايش بعد از شّدت نيز هست به 
همين علت، انسان منتظر از اين حادثه مأيوس و متالطم نمي شود و با حفظ 

آرامش خود مي داند كه اين اوضاع بالشك تغيير خواهد كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي دعا و مناجات را موجب افزايش آرامش ناشي از انتظار 
فرج دانستند و افزودند: در 2  ماه پر بركت شعبان و رمضان، ادعيه فراوان و داراي 
مضامين عالي وجود دارد كه مي توان با مناجات و استغاثه با پروردگار و راز و نياز 
با ائمه هدي، رحمت الهي را جلب و احساس آرامش بيشتري كرد. رهبر انقالب 
اسالمي با اشاره به مناجات ملت ايران با پروردگار در شب ميالد حضرت مهدي 
موعود تأكيد كردند: ميليون ها دســتي كه ديشب به آسمان بلند شد و با خدا 
راز و نياز و به درگاه او استغاثه كرد، قطعاً و بالشك موجب جلب رحمت الهي و 

منجر به بروز بركات فردي و اجتماعي خواهد شد.

تقدير رهبر انقالب از كادر درماني كشور
رهبر انقالب اسالمي در بخش دوم سخنانشــان به موضوع بيماري كرونا اشاره 
كردند و با تأكيد بر اينكه اين موضوع يك آزمون عمومي و عجيب براي دولت ها و 
ملتهاست، گفتند: در مورد آمارها و اقدامات بسيار خوب انجام شده و توصيه هاي 
مسئوالن، به قدر كافي مطالبي گفته شده و صداوسيما هم انصافاً در اين زمينه 
بسيار خوب عمل كرده اما نكته مهم، خوش درخشيدن ملت ايران در آزمون اين 

بيماري وباي مدرن است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي اوج اين افتخار ملي را متعلق به كادر درماني كشــور 
دانســتند و افزودند: كادر درماني كشــور با تحمل رنج دوري از خانواده حتي 
در تعطيالت نوروز و تحمل فشارهاي ناشــي از مراقبت از بيماران بدحال، جان 
و ســالمت خود را در خدمت به مردم قرار دادند و اين موضوع بسيار با عظمت، 
خاطره خوشي را در ذهن ملت ايران بر جاي خواهد گذاشت. رهبر انقالب اسالمي، 
حضور داوطلبانه طالب و دانشجويان جهادي و هزاران بسيجي پرتالش و آحاد 
مردم در ميدان ارائه خدمات به كادر درماني و بيماران و حتي نيازمندان را بسيار 
با ارزش و خرسندكننده برشمردند و گفتند: نيروهاي مسلح نيز انصافاً همه توان 
سازندگي و ابتكار خود از بيمارستان ها و نقاهتگاه هاي تجهيز شده تا توانايي هاي 
علمي و توليد امكانات بهداشتي و درماني را 
وارد ميدان كردند و ظرفيت هاي جديد نيز 
در اين مســئله در نيروهاي مسلح و جوانان 
خارج از آنها كشف شد. ايشان مشاركت هاي 
مردمي در سراسر كشــور را نيز انصافاً زيبا و 
شگفت انگيز خواندند و با اشاره به نمونه هايي 
از اين اقدامات افزودند: همه اين حركت هاي 
ارزشمند نشان دهنده عمق و رسوخ فرهنگ 
اسالمي در مردم اســت و برخالف خواسته 
برخي كه در يكي دو دهه اخير تالش كردند 
فرهنگ اســالمي- ايراني را تحقير و مردم 
را متوجه ســبك زندگي غربــي كنند، اين 
حركت ها نشان داد خوشــبختانه احساس 
تفكر و فرهنگ اسالمي و زنجيره ارزش هاي 

اسالمي در مردم ايران قوي و راسخ است.

مردم به توصيه هاي قاطعانه مســئوالن 
عمل مي كنند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به رفتار و 
عملكرد دنياي غرب در ماجراي كرونا اشاره 
كردنــد و با برشــمردن مصاديقي همچون 
مصادره ماسك ها و دستكش هاي كشورها 
به وسيله برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا، 
هجوم مردم به فروشــگاه ها و خالي كردن 
قفســه ها و به جان هم افتــادن براي چند 
دستمال توالت، صف كشــيدن مردم براي 
خريد اسلحه، معالجه نكردن بيماران سالمند 
و خودكشي افراد به علت ترس از كرونا، گفتند: در اين ماجرا فرهنگ و تمدن غرب 
محصول خود را نشــان داد كه اين نتيجه طبيعي فلسفه حاكم بر تمدن غربي 

مبتني بر فردگرايي و مادي گرايي و غالباً بي خدايي است.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان يكي از سناتورهاي غربي كه گفته بود 
»غرب وحشي زنده شده است«، افزودند: هنگامي كه ما مي گوييم غرب يك روح 
وحشي گري برخالف ظاهر اتوكشيده و ادكلن زده خود دارد، برخي آن را انكار 

مي كنند اما حاال خود آنها صراحتاً همين واقعيت را مي گويند.
ايشان به بُعد ديگري از ماجراي بيماري كرونا در كشور يعني رفتار عمومي ملت در 
به كار بستن توصيه ها اشاره كردند و گفتند: مردم واقعاً به آنچه ستاد ملي مقابله با 
كرونا به صورت تصميم قاطع مي گويد عمل مي كنند، البته ممكن است چيزي را 
به صورت مرّدد اعالم كنند و مردم به اين نتيجه نرسند كه بايد به آن عمل شود اما 
در جايي كه مطلبي قاطعانه گفته مي شود مردم همراهي مي كنند كه نمونه بارز 
آن نرفتن به سيزده بدر امسال و پذيرفتن يك نظم عمومي بود البته اين رفتار بايد 

ادامه يابد و تصميم هاي ستاد ملي جدي گرفته و به آنها عمل شود.

كرونا نبايد ما را از مشكالت ديگر غافل كند
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به يك وجه ديگر حادثه كرونا تأكيد كردند: 
كرونا يك مشكل بزرگ و ابتاليي خطرناك براي بشريت است اما اين قضيه نبايد 
ما را از ديگر مشكالت و حوادث مهم دنيا غافل كند زيرا در سال هاي گذشته، دنيا 
و يا كشور ما با مشكالت و حوادث بزرگ تر از آن هم مواجه بوده است. ايشان يكي 
از اين حوادث را كه در 32 سال قبل روي داد، حمله شيميايي هواپيماهاي رژيم 
بعث صدام به شهر حلبچه عراق و بخش هايي از مناطق مرزي ايران برشمردند و 
گفتند: در آن زمان، برخي از همين كشورهاي مدعي تمدن و ترقي، سالح هاي 
شــيميايي را در اختيار صدام قرار دادند و تا امروز هم هيچ يــك از آنها درباره 
جنايتشان جوابي نداده اند. رهبر انقالب اسالمي، جنگ هاي جهاني اول و دوم، 
جنگ ويتنام و حمله آمريكا به افغانستان و عراق را از ديگر حوادث مهم و بزرگ 
سال هاي گذشته دانستند و خاطرنشان كردند: حادثه كرونا نبايد موجب غفلت ما 
از ظلم و ستم قدرتمندان دنيا به ملت هاي مختلف ازجمله مردم فلسطين و يمن 
شود و همچنين نبايد از توطئه و دشمني استكبار غافل شد چرا كه برخالف تصور 
عده اي كه مي گويند اگر ما دشمني نكنيم آنها نيز دشمني نمي كنند، دشمني 

استكبار با اصل نظام جمهوري اسالمي و مردم ساالري ديني است.

ملت ايران در آزمون بيماري 
اخير خوش درخشيد

موافقان و مخالفان طرح تعطيلي يك ماهه كشور در فضاي مجازي با نيش 
و كنايه به مشاجره پرداختند

 قرنطينه اعصاب نمايندگان را 
به هم ريخت



 در روزگاري كه شــرايط 
سخت اقتصادي، معيشت گزارش

را  شــهروندان  اغلــب 
تحت تأثير قرار داده، تقريبا ســه چهارم 
مردم تهران معتقدند كه كسب و كارها 
همچنان بايد تعطيل بمانند تا كرونا مهار 
شود. نظرســنجي صورت گرفته توسط 
دفتر مطالعــات اجتماعــي و فرهنگي 
شــهرداري تهران و مركز افكارسنجي 
دانشجويان ايران )ايسپا( نشان مي دهد 
بيشتر مردم حاضرند يكي دو ماه ديگر را 
با وضعيت دشــوار مالي تحمل كنند اما 
كرونا به مرور، رخت بربندد و ديگر سر و 
كله اش آنچنــان در زندگي روزمره پيدا 

نباشد.
اطالعاتي كه ايسپا با همكاري شهرداري 
تهران جمع آوري و نتايجش را منتشــر 
كرده، حــاوي نكات مهمي اســت كه 
مي تواند به مســئوالن در دوراهي هاي 
تصميم گيري اين روزهــا، كمك كند. 
البته جالب اينجاســت كه از يك ســو 
نارضايتي مردم از تصميمات نســبت به 
اســفندماه كاهش پيدا كرده و از سوي 

ديگر رضايتشان از اقدامات صورت گرفته 
افزايش يافته اســت. در اين نظرسنجي 
همچنين عنوان شده كه با شيوع كرونا 
در 16درصد از خانوارهاي تهراني تنش 
خانوادگــي به ســبب در خانــه ماندن 
افزايش يافته اســت. در 58درصد اين 
خانواده ها تنش ميان زن و شوهر افزايش 
داشــته و 46درصد هــم افزايش تنش 

والدين با فرزندان را تجربه كرده اند.

بهبود رضايت، كاهش نارضايتي
موج سوم نظرسنجي كرونا توسط دفتر 
مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران طراحي و جمع آوري اطالعات آن 
توسط مركز افكارســنجي دانشجويان 
ايران )ايسپا( از 16 تا 19فروردين1399 
انجام شــده اســت. حجم نمونه هزار و 
23نفر و نظرســنجي به صورت تلفني و 
در سطح شهر تهران صورت گرفته است. 
نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد در 
عين حال كــه نگراني مردم نســبت به 
ابتال به كرونا افزايش يافته اما از عملكرد 
دولت و شهرداري رضايت دارند و البته 
چشم انداز مبهمي درباره پايان اپيدمي 
پيش بيني مي كنند. خالصه اي از نتايج 

نظرسنجي را در ادامه مي خوانيد.

نگراني 51درصدي مردم نســبت به 
ابتال به كرونا

51درصد از مردم تهران نگراني زيادي 
در مــورد ابتالي خود يا خانواده شــان 
به كرونــا دارند و 29درصد نيز ســطح 
نگراني شان پايين است. نسبت به موج 
اول نظرسنجي در ميانه اسفندماه98، 
ميزان نگراني افراد از ابتال به كرونا اندكي 
افزايش و نسبت كساني كه نگراني شان 
را »كم« اعــالم كرده اند كاهش يافته و 
بر افراد با نگراني متوســط افزوده شده 

است.

موافقت سه چهارمي با ادامه تعطيلي 
كسب وكارها

سه چهارم پايتخت نشينان موافق ادامه 
تعطيلي كســب وكارها هستند. ميزان 
موافقت با تعطيلي در بين حقوق بگيران 
بخش دولتي و خصوصي باالي 80درصد 
و در ميان كاركنان مســتقل و كارفرما 

حدود 68درصد است. حدود 70درصد 
از پاســخگويان گفته اند همين االن از 
نظر اقتصادي مشكل دارند يا نهايتا يكي 
دو ماه ديگر مي تواننــد ادامه دهند. در 
بين گروه هاي مختلف، بازنشســتگان 
كمتر از ديگران نگران تداوم تعطيلي و 
اثر آن بر زندگي شان هستند؛ 50درصد 
آنها گفته اند بيش از 5ماه دوام مي آورند. 
بيشــترين نگراني در ميــان گروه هاي 
شغلي نيز به كاركنان مستقل تعلق دارد 
كه 50درصدشان اعالم كرده اند همين 

االن هم از نظر اقتصادي مشكل دارند.

48درصد مردم به آمار اعتماد ندارند
48درصد از شــهروندان اعتمادشان به 
آمار رسمي ابتال و فوت كرونا در كشور 
پايين، 25درصد در ســطح متوســط 
و 27درصد زياد اســت. مطابق نمودار 
ميزان بي اعتمادي نسبت به آمار رسمي 
در 3موج نظرســنجي روندي كاهشي 

داشته است.

افزايش رضايت از شهرداري
27درصــد از شــهروندان رضايت خود 
را از اقدامــات شــهرداري در مواجهه با 
كرونا زيــاد و 37درصد متوســط اعالم 
كرده اند. همانطور كــه در نمودار ديده 
مي شــود ميزان رضايت شــهروندان از 
عملكرد شهرداري در فاصله ميان 2موج 
نظرسنجي افزايش داشته است. ميزان 
رضايت در پهنه شــمال و جنوب )خط 

خيابان انقالب( تفاوتي ندارد.

نارضايتي از دولت همچنان باالست
رضايت از دولت و ديگر نهادهاي عمومي 
نيز همچون اعتماد به آمار رســمي در 
طول فاصلــه ميان 3موج نظرســنجي 
بهبود يافته است. مطابق نمودار ميزان 
نارضايتي از 65درصد در ميانه اسفند به 

46درصد هم اكنون رسيده است.

سه چهارم مردم تهران معتقدند كه كسب و كارها 
همچنان بايد تعطيل بمانند تا كرونا مهار شود

70درصد شهروندان تهراني به خاطر شيوع كرونا از نظر اقتصادي به مشكل خورده اند.   عكس:همشهري/ امير رستمي

  پايتخت نشينان موافق 
ادامه يافتن تعطيلي

حامد فوقاني
دبير سرويس شهري

شهر

شهرداري تهران در برنامه تهران 20جزئيات مشكالت مالي اين 
روزهاي شهرداري را شرح داد

ميراث  كالن بدهي، سد راه  خدمت رساني 
بهتر در پايتخت

»ما در سوئيس زندگي نمي كنيم. در 
تهران زندگي مي كنيم و با 50هزار 
ميليــارد تومــان بدهي انباشــته 
شــهرداري روبه رو هســتيم كه بايد پرداخت كنيم تا بتوانيم دوباره 
وام بگيريم اما تقريبا هر چيزي كه به بانك مي دهيم فقط »بهره« اين 
تسهيالت است.« گفت وگوي شهردار تهران و مجري برنامه تهران20 
صدا و سيما در دقايق پاياني به اين جمله رســيد. پيروز حناچي در 
انتهاي اين برنامه تلويزيوني تأكيد كرد كه مشــكالت مالي و كاري 
شــهرداري زياد اســت اما بخش هاي مختلف آن از سازمان پسماند 
تا بهشت زهرا در اين شرايط دشــوار مقابله با بيماري كرونا بيش از 

روز هاي عادي مشغول كار هستند.
شهردار كه پس از يك سال مجددا در برنامه تهران20 حضور پيدا كرده 
بود درباره تراكم جمعيت براي حمل ونقل گفت: قبل از شرايط كرونا 
شهرداري تهران فقط در مترو روزانه به بيش از 2ميليون سفر سرويس 
مي داد اما در شرايط كرونا و هفته دوم فروردين به روزي 80هزار سفر 
كاهش يافت، يعني در واقع عمال قطارهــا خالي تردد مي كردند و در 
هفته سوم اين رقم به 40درصد رســيد. حناچي در پاسخ به سؤالي 
درباره اينكه آيــا تالش مي كنيد تراكم جمعيت كمتر شــود، گفت: 
فاصله فيزيكي بعد از كرونا مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد ولي 
توجه كنيد كه ما تقاضاي سفر را به وجود نمي آوريم، ما تقاضاي سفر را 
جواب مي دهيم. همكاران من در مترو اقداماتي انجام داده اند و تالش 
مي كنند با آموزش و عالمت گذاري، مردم را متوجه رعايت فاصله كنند 
و اگر توجه كنيد كف متروها عالمت گذاري شده است اين بخش در 
دست ماست و بخشي هم دست مردم است كه همكاري كنند، ما كسي 
را براي سوار شدن به قطار اجبار نمي كنيم و از سويي جلوي سوار شدن 

افراد به واگن ها را نمي گيريم. 

اجراي طرح ترافيك 
شهردار تهران گفت: از هفته آينده ســاعات اجراي طرح ترافيك با 
ســاعات اداري هماهنگ خواهند بود به اين شــكل كه زماني براي 
رسيدن مردم به ادارات درنظر گرفته مي شــود و زمان اتمام ساعات 
اداري زماني براي خروج مردم و رسيدن به خانه هايشان درنظر گرفته 

خواهد شد. 
شــهردار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره تامين 
واگن هاي جديد با توجه به هدف رسيدن به 7ميليون سفر مترو گفت: 
70واگن به صورت »CKD« در گمرك مانده بود و بايد تبديل به واگن 
مي شد كه همه انجام و به ناوگان حمل ونقل اضافه شد. درباره خريد 
2هزار واگن هم بايد بگويم كه كشور در شرايط تحريم قرار دارد و نقل 
و انتقال پول جزو مشكالت كشور است و به همين دليل نتوانسته ايم 

اين واگن ها را تهيه كنيم.
او درباره تسهيالت متعلق به شهرداري در بانك آينده كه براي تكميل 
خط 6 و 7 مترو اختصاص يافته اســت، گفت: بانك آينده بايد 910 
ميليارد تومان بدهي به ما بدهد كه پيگيري هاي زيادي كرده ايم كه آن 
را بگيريم اما بانك وثيقه هاي ما را قبول نمي كند. نتيجه پيگيري هاي 
ما اين شــد كه 210ميليارد تومان از اين پــول را گرفته ايم. ارتباط 
سيســتم بانك مركزي با دولت قاعده هاي مشخصي دارد. شهرداري 
تهران به علت دريافت حجم بســياري وام و بازپس نــدادن وام ها در 
زمان تعيين شده، تبديل به يكي از بزرگ ترين بدهكاران بانكي شده 
و بيشتر اين بدهكاري بانكي مربوط به حمل ونقل عمومي بوده است. 
بانك مركزي اجازه  پرداخت مستقيم وام از بانك شهر به شهرداري ها 
را نمي دهد و علت هم اين است كه بانك شهر بيش از ظرفيت خود به 
شهرداري وام پرداخت كرده است. بعد از روي كار آمدن آقاي همتي در 
بانك مركزي، چهارچوب هاي جديدي وضع شده است. حساسيت هاي 
آقاي همتي در بلندمدت به نفع كشــور و در كوتاه مدت مشكالتي را 

براي شهرداري به وجود آورده است.
او ادامه داد: هم اكنون بيش از 6 ماه است كه اين تسهيالت متعلق به 
مديريت شهري وجود دارد و بانك آينده و هيأت مديره آن وثيقه هاي 
ما را كه هزار و 300ميليارد تومان است نمي پذيرد درحالي كه هر روز 
سود اين مبلغ را دريافت مي كند و چيزي هم به شهرداري نمي دهد. 
ضمن اينكه بايد بدانيم اين وام براي كار اقتصادي نيست و قرار است با 
آن كار عام المنفعه انجام شود و بانك آينده بايد اين را هم درنظر بگيرد. 
من در اين زمينه گردش كار را به شوراي شــهر داده ام اما بانك هاي 
خصوصي تحت امر ما نيســتند و من 3بار با مسئوالن بانك صحبت 
كرده ام و از باالترين سطوح اين مسئله را بارها دنبال كرده ام اما نتيجه 

نداشته است.
او تأكيد كرد: نوسازي واگن هاي قبلي در دستور كار قرار دارد اما اصل 
مشكل واگن سازي  نبود قطعات CKD است؛ اين قطعات بايد از چين 
به واگن سازي  برسد. حناچي درباره 22ميليارد تومان بلوكه شده در 
چين و 602 واگن، بيان كرد: قرارداد آماده وجود دارد و وزارت كشور 
مشــخصات فني را تأييد كرده و بانك مركزي اين قرارداد را پذيرفته 
است؛ در ادامه هم بايد اين نامه به شركت بيمه ارسال شود. ارسال نامه 
به اين شــركت مصادف با آغاز بحران كرونا در چين شد كه درحال 

حاضر بيماري كرونا سبب توقف كار شده است.
شــهردار افزود: حدود 20هــزار ميليارد تومان به بانك شــهر براي 
حمل ونقل عمومي بدهكار هستيم. نخســتين قدم تسويه بخشي از 
بدهي هاي گذشته است؛ به ميزاني كه بدهي هاي گذشته تسويه شود 
به همان ميزان هم باب تسهيالت بانكي براي شهرداري باز مي شود. 
مشكالت خود را با بسياري از بانك ها ازجمله ملي، صادرات و تجارت 
حل كرده ايم. زماني كه شهرداري به اعتبار نياز دارد يك بانك عامل 
داخلي بايد مأموريت پرداخت وام را بپذيرد. تعقيب هزار ميليارد تومان 
وام نيز با همكاري بانك شهر و كشاورزي نيز براي خريد ارزي تعيين 
شده اســت.50درصد وثيقه اين وام را دولت ضمانت مي كند و براي 
50درصد ديگر شهرداري بايد تأمين وثيقه انجام دهد. اين هزارميليارد 
تومان براي حمل ونقل عمومي و مترو هزينه خواهد شد. 500ميليارد 
تومان اوراق مشاركت نيز براي تعميرات و نوسازي اتوبوس هاي موجود 

تعين شده است.

بدهي انباشته 50 ميليارد توماني 
شــهردار در پايان اين برنامه تلويزيوني گفت: با اينكه ســؤال مطرح 
كنيد و از من چالش بخواهيد مشــكلي ندارم اما اگر موضوعي مطرح 
مي شــود بايد همه جزئيات آن را تعقيب كرد. تمام تالش ما اين بود 
كه در شرايط خاص حاضر عالوه بر نگراني ازهمه گيري اين بيماري، 
نگراني ديگري حاكم نشود همه همكاران من از بخش هايي كه براي 
حفظ سالمت مردم تالش مي  كردند تا فضاي سبز كه همه فعاليت هاي 

نوروزي عادي خود را آماده كرده بود.

محمد سرابي
خبرنگار

 شهردار تهران ۲۳۰ هزار شاخه الله به شهداي مدافع سالمت هديه كرد
شهردار تهران با حضور در باغ راه الله هاي منطقه ۲ تهران، ۲۳0 هزار شاخه گل به شهداي سالمت تقديم كرد. پيروز 

حناچي در بازديد از باغ راه الله ها كه با مشاركت يكي از شهروندان طراحي 
شده  اين اقدام را نماد مشاركت شهروندي برشمرد.
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متــن كـامـل در سایت

اوضاع مالي تهران در ميانه بحران 
كرونــا دچــار نفس تنگي شــده؛ 
اين موضــوع، در كنــار دور باطل  
بدهي هــاي انباشــت دوره هاي 
گذشــته عمــق بحــران بي پولي 
مديريت شــهري پايتخت را نشان 
مي دهد؛ بدهي هايي كــه در آغاز 
دوره پنجم مديريت شهري بيش 
از 62هزار ميليــارد تومان تخمين 
زده شــده بود و حاال در سال سوم 
مديريت شهري اين مبلغ به حدود 
50هزار ميليارد تومان كاهش يافته 
اســت. با وجود اين، هرمبلغي هم 
كه براي تأديــه بدهي ها پرداخت 
مي شــود، نهايتا مي تواند سود اين 
مبلغ كالن را پوشــش دهد و اصل 
بدهــي دســت نخورده مي ماند. 
عالوه بر بدهي هاي انباشت شــده، 
بحران اقتصادي و كاهش بي سابقه 
درآمدهــاي ناشــي از پيامدهاي 
شــيوع كرونا هم اين روزها نمك 
روي زخم مديريت شهري پايتخت 
شــده و اين نهاد را با چالش جدي 
بي پولي مواجه كرده است. به ويژه 
اينكه شهرداري تهران از نخستين 
روزهاي ورود اين ويروس به كشور 
در كنار وزارت بهداشــت، در صف 
نخست مقابله با كرونا ايفاي نقش 
كــرده و برنامه هــا و اقداماتش با 
صرف ميلياردها تومــان كماكان 
ادامه دارد. انتظارات باال از مديريت 
شــهري در حالي است كه به گفته 
سيدحســن رســولي، خزانــه دار 
شوراي شــهرتهران، »شهرداري 
از حيــث مالي نفس هــاي آخر را 
مي كشد و با توجه به كاهش شديد 

منابع درآمدي اگــر منابع الزم از 
سوي دولت تزريق نشود، با كمال 
تأسف در روزهاي آينده برنامه هاي 
پيشگيرانه صرفا به دليل خالي شدن 
جيب شــهرداري متوقف خواهد 

شد.« 

ضرر و زيان ۲500ميليارد توماني 
معــاون  مظاهريــان،  حامــد 
برنامه ريــزي، توســعه شــهري 
و امور شــوراي شــهرداري تهران 
در اين بــاره به همشــهري گفت: 
»برآوردهاي اوليــه حاكي از اين 
است كه سازمان شهرداري تهران 
بيش از 2500ميليــارد تومان در 
بحران كرونا متضرر شــده است، 
بنابراين كامال منصفانه اســت كه 
بخشي براي جبران اين هزينه ها به 
شهرداري تعلق بگيرد.« اين مدير 
ارشد شهرداري تهران با بيان اينكه 
شــهرداري تهران در بحث مقابله 
با كرونا فراتر از شــهر تهران عمل 
مي كند، اضافه كرد: »شــهرداري 
نخســتين گروهي بود كه با درك 
موضوع، خود را در بخش هايي كه به 
آن مربوط است، مسئول دانست و 
به عنوان حامي شهروندان در قضيه 
بحران كرونا به ايفاي نقش پرداخت 
و با اقدامات مختلف، سرعت شيوع 
اين ويروس را در كالنشهر 9ميليون 
نفري تهران كاهــش داد. با اينكه 
هنوز با ايده آل ها فاصله داريم، اما به 
باور من در مسير درستي در حال 

حركت هستيم.« 

دولت به شهرداري هم مثل بخش 
بهداشت نگاه كند

  سيد محمود ميرلوحي
پيامدهــاي بحران كرونا بــر تهران 

ديگـــــر  و 
ها  نشــهر كال
بيـــــــش از 
ديگر شــهرها 
اثرگذار بوده؛ تا 

جايي كــه اين بحــران، تقريبا همه 
بخش هــاي اقتصــادي و اصناف را 
متضرر كرده اســت. اما حوزه هايي 
مثل صنعت، خدمات و گردشــگري 
كه بيشــترين منابع درآمدي تهران 
در اين حوزه هاست، در بحران كرونا 
بيشترين آســيب را در حال تجربه 
كردن هســتند. بنابراين، از آنجا كه 
براساس نوع و كاركردي كه مديريت 
شــهري تهران دارد، همــزاد بخش 
درمان به حســاب مي آيد، الزم است 
كه دولت توجه بيشتري به شهرداري 
داشــته باشــد. به عنوان مثال، اگر 
جمع آوري ضايعات بيمارســتاني و 
پســماند شــهر حتي يك ساعت به 
تعويق بيفتد، آثــار و پيامدهاي آن 
كامال مشــخص كردن هستند. اين 
در حالي اســت كه همه بخش هاي 
شهرداري از همان آغاز درگير موضوع 
شدند و هر يك با تمام ظرفيت وارد 
گود شــده اند و كماكان اين خدمات 
ادامه دارد. با وجود اين، شــهرداري 
يكــي از ســازمان هايي اســت كه 
بيشترين تأثيرپذيري را از اين بحران 
داشــته اســت. در مدت 2ماهي كه 

از ورود كرونــا به كشــور مي گذرد، 
شــهرداري 5هزار ميليارد تومان از 
منابع درآمدي خود عقب مانده است 
و درصورتي كه تنهــا 2ماه ديگر اين 
وضعيت ادامه داشته باشد، شهرداري 
فقط ظــرف 4 ماه بيــش از 10هزار 
ميليارد تومان از منابع درآمدي خود 
عقب مي افتد. از اين رو انتظار داريم 
دولت همانطور كه بخش بهداشت و 
درمان را به درستي در اولويت توجه 
قرارداده است، به مديريت شهري هم 
كه در كنار بخش بهداشت و درمان 
در حال خدمات رساني است، توجه 
كرده و زيان هاي مالي اين ســازمان 
را از طريــق منابع صندوق توســعه 
ملي و يا تسهيالتي كه در اين شرايط 

تخصيص مي يابد، پوشش دهد.

مكاتبه با دولــت براي تخصيص 
اعتبار از صندوق توسعه ملي

  علي اعطا، 
ي  ســخنگو

شوراي شهر
مطالبــه ما از 
دولــت ايــن 

اســت كه به شــهرداري تهران نگاه 
ويژه و حمايتي شود. يكي از نخستين 
نهادهايي كــه در زمينــه مقابله با 
شيوع كرونا تصميماتي را اتخاذ كرد، 
شوراي شهر تهران بود. در هفته اول 

اســفند ماه بود كه پارلمان شــهري 
پايتخت با تصويب طرحي دو فوريتي 
به شــهرداري مجوز داد تا 4درصد 
از اعتبارات خــود را كــه در مواقع 
بحراني براي عادي ســازي  شرايط و 
پيشــگيري از حوادث مورد استفاده 
قرار مي گيرد، در بحث مقابله با كرونا 
هزينه كند، اما به هرحال با توجه به 
شرايط موجود، شــهرداري تهران با 
تنگناهاي جدي مالي مواجه اســت. 
شهرداري  تهران ماهانه هزار تا هزار 
و 100 ميليارد تومــان هزينه جاري 
دارد كه از ايــن مبلغ 400 ميليارد از 
محل ماليات بر ارزش افزوده تأمين 
مي شــده؛ از طرفي حدود 50 درصد 
درآمدها از محل ساخت وسازهاست 
كه در اين شــرايط به اين بخش هم 
آسيب جدي وارد شده است. بنابراين 
انتظار ما از دولت اين است كه از مبلغ 
پيش بيني شــده در صندوق توسعه 
ملي، 20 درصــد از طريق پرداخت 
مســتقيم و 80 درصــد از طريــق 
تســهيالت ارزان قيمــت در اختيار 
مديريت شــهري قرار بگيرد؛ چراكه 
شهرداري هم از اين مبلغ سهمي دارد 
و بايد به آن اختصاص داده شــود. به 
همين خاطر مكاتباتي در اين زمينه با 
دولت انجام شده  و مطالبه ما از دولت 
نگاه ويژه و حمايتي از ســوي دولت 

است كه اميدواريم محقق شود.

مديران شهري و كارشناسان در گفت وگو با همشهري از ضرورت مطالبه سهم 
شهرداري از منابع ملي مي گويند

نفس تنگي اوضاع مالي 
تهران در وانفساي كرونا

همشهري؛ روزنامه اي با داشته هاي 
فراوان مادي و معنوي

با نگاهي بــه تاريخ مطبوعــات در ايران چه 
بسيار روزنامه هايي كه آمدند و رفتند و در اين 
ميان، تعداد كمتري ماندگار شدند و بايد اميدوارانه براي تعدادي 
از آنها در آينده اي نزديك تولد يك قرن حضورشان گرفته شود. 
اما در ميان آمدن و رفتن روزنامه ها، همشــهري با نوآوري و ديد 
بلند آفرينندگانش و با نگاه به شهروندمداري پا به عرصه نهاد. چه 
بسيار روزنامه نگاران جواني كه مشق روزنامه نگاري را با عشق از 
همشــهري آموختند؛ روزنامه اي كه با خود رنگ را در مطبوعات 
ايران آورد و با ماهيت خالقانه خود تاريخ روزنامه نگاري در ايران 
را ارتقا و هويتي نو بخشيد، هم به شهر و هم به شهرداري تهران. 
اكنون روزنامه با مشكالت ريز و درشــتي دست به گريبان است. 
خواسته مديريت شهري تهران حل مشكالت مؤسسه و بازآفريني 
نقش قدرتمند و نوآورانه روزنامه در شــرايط به سرعت در حال 

تغيير فعلي است.
چهارشنبه بازديدي داشتم از ساختمان مركزي روزنامه همشهري. 
خبر خوب راه اندازي مجدد »همشــهري محله« همپا با رويكرد 

نوين مديريت شهري در توجه به محالت تهران بود.
در طول زمان، تصميم گيري هاي اشتباه مديريتي سبب تحميل 
هزينه هاي فراواني به همشهري شده است. نوكيا و مايكروسافت 
تجربيات مشــابهي را به نمايش مي گذارند كه چگونه اشتباهات 
هرچند كوچك ولــي مصيبت بار مي توانند منجــر به هدر رفتن 
بخش بزرگي از مزيت ها شوند. مؤسســه همشهري هم گونه اي 
ديگر ولي مشابه از نقطه نظر اشــتباهات راهبردي را به نمايش 
مي گذارد كه چگونه اقدامات و تصميم هاي اشتباه مديران گذشته 
توان مؤسسه را به تحليل برده؛ به گونه اي كه جبران آن اشتباهات 

سال ها زمان خواهد برد.
به زعم من مؤسسه همشهري داراي پتانسيل معنوي و سرمايه 
عظيم اجتماعي بي نظيري است كه الزم است تا اين پتانسيل 
نهفته بالفعل شود. شــايد بايد كار را با اين سؤال كليدي آغاز 
كرد كه اكنون جايگاه همشهري در ميان شهروندان و مديريت 
شهري تهران چيســت؟ اگر روزي اين مؤسسه وجود نداشته 
باشد شهر تهران و حرفه روزنامه نگاري چه صدمه اي متحمل 
خواهد شد؟ مديريت مؤسسه تالش هايي را براي انجام تغييرات 
و در بستر »امروز« قرار گرفتن شــروع كرده، ولي الزم است 
تغييرات ســرعت يافته و در وهله اول جايگاه واقعي مؤسسه 
همشهري تعيين و با نگاه راهبردي تصميم گيري الزم صورت 

پذيرد.
تيم مديريت شــهري كنوني خواهان بالندگي همشهري است. 
مشكالت با تصميم گيري هاي صحيح و شجاعانه مديريتي، اعتماد 
به جوانان، به رسميت شناختن كســب و كارهاي نوپا، استقبال 
از فعاليت در فضاي مجازي و تالش براي كســب مجوز تلويزيون 
محلي قابل حل خواهدبود؛ نبايد اين فرصت اســتثنايي از دست 

برود.

كرونا؛ مردم، مسئوالن!

خانواده ها از بســته هاي فرهنگي 
استفاده كنند 

  غالمحسين محمدي، رئيس مركز روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري تهران

با شــيوع ويروس كرونا در ايران از اوايل اسفند98، همپاي خدمات 
اجرايي، واحدهاي نظرسنجي  هم فعال تر شــده  و تالش كرده اند با 
مراجعه بي واســطه به افكار عمومي، زمينه ســاز تصميم هاي بهتر 

مسئوالن در روزهاي سخت شوند.
اما نظرسنجي ها به مثابه زنگ هشدار رضايت اجتماعي، اينك درباره 
كشور به ما چه مي گويند؟ نخست آنكه گسترش شيوع كرونا و ارائه 
خدمات دولتي، موجب بهبود رضايت نســبي شهروندان از عملكرد 
دولت شده است. سومين نظرسنجي انجام شده توسط دفتر مطالعات 
اجتماعي شهرداري تهران نشــان مي دهد ميزان نارضايتي مردم 
از عملكرد دولت از 65درصد در ميانه اســفند به 46درصد در ميانه 
فروردين ماه رسيده است. اين تغييرات مويد آن است كه شهروندان، 
فارغ از سويه هاي سياسي، چشم به عمل دولتمردان دارند، آنجا كه 

قدمي برداشته مي شود، مردم واقف و قدردان تالش ها هستند.
دوم، ميزان بي اعتمادي نســبي نســبت به آمار ارائه شده درباره 
تعداد مبتاليان و كشته شــدگان كروناست. 48درصد از شهروندان 
اعتمادشان به آمار رسمي ابتال و فوت كرونا در كشور پايين، ۲5درصد 
در سطح متوسط و ۲7درصد زياد اســت. شهروندان به همان ميزان 
كه متوجه اقدامات دولتمردان هستند و اين خدمات، وجهه ترميمي 

داشته است، عدم شفافيت و پنهان كاري را نيز برنمي تابند.
اما يكي از نكات حائز اهميت درنظرسنجي هاي اخير، گزارش افراد از 
آسيب به اقتصاد خانواده و كاهش درآمدشان است. طبق نظرسنجي 
فاضلي )1۲ تا 16فروردين99( و نيز نظرســنجي سوم دفتر مطالعات 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري )16 تا 19فروردين99( حدود 70درصد 
از پاســخگويان گفته اند همين االن از نظر اقتصادي مشكل دارند يا 
نهايتا يكي دوماه ديگر مي توانند ادامه دهند. اين آمار نشان دهنده 
ضرورت موضوع و نيازمند تأمل جدي درباره سياست هاي اقتصادي 

و كمك به اقشار آسيب پذير است. عالوه براين، 1۲.۳درصد كاركنان 
غيردولتي، نيز تا زمان پركردن پرسشــنامه ضربه اقتصادي اساسي 
خورده اند. ايــن داده ها، ضرورت مداخله ســريع، هدفمند و بدون 
هدررفت منابع در چارچوب هاي متداول مداخالت دولت را نشــان 

مي دهد.
ميانگين تخمين پاسخگويان درباره زمان طول كشيدن بحران كرونا 
به ۳ ماه نزديك است. 68.9درصد پاسخگويان نيز زمان ۳ماه و بيشتر 
را مدنظر دارند )نظرســنجي اينترنتي  فاضلي1۲ تا 16فروردين99( 
معناي اين گزاره آن اســت كه جامعه آمادگي ذهني براي پذيرش 
بازه هاي زماني ۳ماه و بيشتر را دارد و از سوي ديگر به سختي مي تواند 
هرسخني درباره عادي شدن شرايط در كوتاه مدت را باور كند. اصرار 
بر كوتاه مدت خواندن بحران يا حركت به سمت عادي  شدن، بدون ارائه 

استدالل قانع كننده و شواهد معتبر، بي اعتمادي را افزايش مي دهد.
درنهايت، با توجه به اينكه به نظر مي رســد بيمــاري كرونا كماكان 

گريبانگير جامعه خواهد بود بايد تالش كرد 
ميدان و حوزه ديد برنامه ريزي در زمينه مقابله 
جامعه با كرونا و تجهيز شــهروندان به لحاظ 
روانــي، اقتصادي و فرهنگــي آينده نگرتر 
عمل كند. ايمن سازي جامعه، پاسخگويي به 

نيازهاي شهروندان و چرخيدن چرخ هاي اقتصادي كشور بايد به طور 
جامع و در كنار يكديگر در سياستگذاري ها لحاظ شود. بنابراين بايد 
از طريق انجام نظرسنجي هاي مرتب و ادواري، براي انعكاس مسائل 
گروه هاي مختلف اجتماعي )فارغ از طبقه، جنسيت، سن، نوع كار و 
فعاليت، وضعيت سالمت و...( در سياستگذاري هدفمند و هوشمند 

بستري و فرصتي فراهم كرد.
* اين گفتار برمبنــاي يافته هاي نظرســنجي هاي دفتر مطالعات 
شهرداري تهران و نيز نظرسنجي هاي اينترنتي دكتر محمدفاضلي 

)فروردين99( تنظيم شده است.

  مجتبــي دانشــور، 
آمــوزش  مديــركل 
شهروندي شــهرداري 

تهران
نظرسنجي اخير به خوبي 

نشــان مي دهد كه حلقه اصلي در مبارزه با كرونا، 
قطع زنجيره و رعايت موضــوع فاصله اجتماعي 
است. اما به دليل شرايط اقتصادي كنوني، اشتغال 
برخي از صنوف در دستور كار قرار گرفته و بنابراين 
راه اصلي، پايبند بودن به فاصله اجتماعي و رعايت 
توصيه بهداشتي به حساب مي آيد.  حال با توجه به 
اينكه نظرسنجي ها از شرايط سخت مالي شهروندان 
حكايت مي كند و در خوشبينانه ترين حالت 70درصد 
مردم تا يك ماه آينده بتوانند مايحتاج خود را تامين 
كنند، وجود سيستم پيشتيباني مالي قوي در اين 
مواقع به كار مي آيد. به هر ترتيب ما اكنون با تغيير 
 سبك زندگي خيلي ســريع مواجه شده ايم. اين 
مسئله يك فرصت خوب است و در عين حال به خاطر 
فشار رواني وارده، مشكالتي را ايجاد كرده است. 
بهترين راه، ايجاد بستر مناسب براي سرگرم كردن 
و آموزش خانواده است. با توجه به اينكه ما دبيرخانه 
شهر دوســتدار كودك را تشــكيل داده ايم، در 
تالش بوده و هستيم، سرگرم كردن بچه ها و تامين 
زيرساخت هاي مناســب براي اين منظور را ايجاد 
كنيم. برگ برنده شهرداري تهران در همين حوزه، 
سرعت عمل در ارائه خوراك هاي فرهنگي و خدماتي 
به شــهروندان در خانه بوده است. كنسرت هاي 
آنالين و اهداي رايگان ۲7هزار جلد كتاب در حوزه 
كودك و نوجوان در تعامل با استارتاپ جزئي از اين 
خوراك ها به شمار مي رود. اين در حالي است كه از 
هفته جاري، با ورود حوزه فيلم و سينما، اكران فيلم 
در فضاي مجازي هم صورت مي گيرد. از طرف ديگر 
بايد براي ماه مبارك رمضان نيز برنامه هايي درنظر 
گرفته شود تا مردم در خانه و در زمان افطار تا سحر 
و شب نشــيني، از برنامه هاي فرهنگي و آموزشي 
خوبي از طريق فضاي مجازي و اينترنت برخوردار 
شوند. بنابراين بايد گفت كه هم محتواي فرهنگي 
و آموزشي مناسب در اين روزها به شهروندان بايد 
داده شود و هم خود خانواده ها با همكاري، اين روزها 
را در خانه و در كنار يكديگر مديريت كنند و استفاده 

از بسته هاي فرهنگي را جدي بگيرند.

ادامه از 
صفحه اول

مجيد جباري
خبرنگار

تهران 10هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي اش را به دليل شيوع كرونا از دست داده است.  عكس:همشهري/ حسين تهراني



ماجراي پرحاشــيه تعيين 
دستمزد سال99 كارگران دستمزد

باالخره باوجــود اعتراض 
نماينــدگان كارگــري، بــا رأي گيري 
نمايندگان دولت و كارفرما به پايان رسيد و 
حداقل دستمزد مشــموالن قانون  كار با 
21درصد افزايش، يك ميليون و 835هزار 
و427تومان تعيين شد. همچنين حقوق 
كارگران در ساير سطوح مزدي به ميزان 
15درصد به عــاوه ماهانه 91هزار تومان 
افزايــش يافــت و طبــق قانــون بايد از 
فروردين ماه ماك واريز حقوق قرار گيرد.

به گزارش همشــهري، مذاكــرات مزدي 
ســال99 كارگــران، از ابتــدا بــا تأكيد 
نماينــدگان كارگــري بر لــزوم جبران 
هزينه هاي تحميل شــده به معيشــت 
كارگران و حذف شكاف ايجاد شده ميان 
مزد و هزينه آنها آغاز شــد و نمايندگان 
دولت نيز موافقت ضمني خود براي احياي 
قدرت خريد كارگــران را اعام كردند. در 
اين شرايط طرف كارگري تمركز خود را بر 
استخراج آمارهاي واقعي از سبد معيشت 
كارگران گذاشــت تا تصويري به نســبت 
واقعي از وضعيت هزينــه اي خانوارهاي 
كارگري ارائه دهــد. البته در مقابل طرف 
كارفرمايي با اســتناد به اينكه هزينه هاي 
قابل توجهي به حوزه توليد وارد شده، انجام 
تكاليف قانوني دولت در قبال معيشــت 
كارگران را خواستار شــد و در ادامه نيز با 
مطرح كردن بحث فريز مزدي، عما گارد 
خود را براي افزايش دستمزد بست. قبا 

كف خواسته طرف كارگري براي افزايش 
حداقل دستمزد 45درصد اعام شده بود.

نتيجه مذاكرات
در دويست ونود ويكمين جلسه شوراي عالي 
كار كه چهارشنبه شب با حضور نمايندگان 
دولت و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي 
براي تعيين حقوق و دستمزد سال1399 
برگزار شد، بعد از 6ساعت رايزني، توافق 
جامعي ميان شــركاي اجتماعي شــكل 
نگرفت و كار به جايي رسيد كه نمايندگان 
كارگري طبــق آنچه بارها اعــام كرده 
بودند؛ جلســه را تــرك كردنــد زيرا در 
ساختار معيوب شــوراي عالي كار، عما 
6عضو كارفرمايي )3نماينده از تشكل هاي 
كارفرمايي بخش خصوصي و 3نماينده از 
دولت كارفرما( مقابل 3نماينده كارگري 
قرار دارند و طرف كارگري درنهايت ناچار 
اســت نظر بخش كارفرمايي را به عنوان 
مصوبه قبول كند. بر همين اساس، وقتي 
طرف كارفرمايي روي فريز مزدي متمركز 
بود و طرف دولتي نيز از افزايش نه چندان 
زياد دستمزد طرفداري مي كرد، اعضاي 
كارگري نشست شــورا را ترك كردند تا 
مصوبه تعيين مزد 99كارگران با رأي گيري 
كارفرما و دولت و بدون تأييد كارگران به 
امضا برســد. البته از منظر قانون كار، اين 
مصوبه كه براي نخستين بار در تاريخ قانون 
كار كشورمان با رأي گيري دوطرف نهايي 

شده، قانوني و قابل اجراست.

ميزان افزايش مزد
با توافق دولت و كارفرما در جلســه اخير 
شــوراي عالي كار، حداقــل دســتمزد 

كارگران مشمول قانون كار با 21درصد 
افزايش از يك ميليــون و 516تومان به 
يك ميليــون و 835هزار تومان رســيد. 
البته در اين جلســه تصميماتي نيز براي 
افزايش مبلغ بن كارگري و حق مســكن 
كارگــران گرفته شــد كه با احتســاب 
آنها ميــزان دريافتي كارگــران افزايش 
بيشــتري تجربــه مي كند؛ امــا از آنجا 
 كه بخــش عمــده حداقلي بگيران عما 
از دريافت مزايا محروم هســتند و حتي 
برخي بــدون دريافت مزايــا مجبور به 
امضاي مفاصاحساب مي شــوند، طرف 
كارگري، افزايش مبلغ بن كارگري را در 
زمره افزايش دستمزد نمي داند و بر لزوم 

افزايش خود رقم دستمزد تأكيد دارد.
به گــزارش همشــهري، طبــق مصوبه 
شوراي عالي كار، مبلغ كمك هزينه مصرفي 
خانوار )بن خواربار( از 190هزار تومان در 
ســال98 به 400هزار تومان در سال99 
افزايش يافته است. همچنين شوراي عالي 
كار خواســتار افزايش 100درصدي حق 
مسكن و رساندن آن از 100هزار تومان به 
200هزار تومان بود كه براي اجرايي شدن 
بايد در هيــأت دولت به تصويب برســد؛ 
ازاين رو فعــا نمي توان اين رقــم را جزو 

افزايش دستمزد به حساب آورد.
از سوي ديگر، براساس مصوبه شوراي عالي 
كار، دســتمزد كارگران غيرحداقلي بگير 
در ساير ســطوح مزدي در ســال99 ، به 
ميزان 15درصد به اضافــه روزانه 30هزار 
و 338ريــال افزايش مي يابد و مشــروط 
به داشــتن حداقل يك سال ســابقه كار 
در بنگاه طرف قــرارداد، مبلغ 175هزار 
تومــان به عنوان پايه ســنوات خدمت به 
حقوق ماهانــه آنها اضافه خواهد شــد. 
به عبارت ديگر، حقوق روزانه كارگران در 
ساير سطوح مزدي، از 505هزار و 627ريال 

در سال گذشــته به 611هزار و 809ريال 
افزايش مي يابد.

كارگران چقدر حقوق مي گيرند؟
با مصوبه اخير شوراي عالي كار، كف حقوق 
ماهانه كارگران مشــمول قانــون كار در 
ماه هاي 30روزه به يك ميليون و 835هزار 
و 427تومان مي رسد. البته كارفرمايان بايد 
طبق قانون 500هزار تومان نيز به عنوان 
كمك هزينه مصرفي خانوار )بن خواربار( 
و حق مســكن به كارگران بپردازند كه در 
اين صورت يك كارگر حداقلي بگير بايد با 
احتساب مزايا، ماهانه 2ميليون  و 335هزار 
و 427تومان دريافت كند. ضمنا اگر هيأت 
دولت با افزايش 100درصدي بن مسكن 
موافقت كند، 100هزار تومــان ديگر به 
اين دريافتي اضافه خواهد شد. همچنين 
كارگران داراي فرزند، بــه ازاي هر فرزند 
ماهانه 183هــزار و 547تومان حق اوالد 
دريافت خواهد كرد. بر اين اساس حداقل 
دســتمزد و مزاياي يك خانوار كارگري 
داراي 2فرزند، 2ميليون و800هزار تومان 
در مــاه 30روزه و 2ميليون و863هــزار 
تومان در  ماه 31روزه خواهد رســيد؛ كه 
البته همچنان با حقوقي كه مدنظر طرف 

كارگري بود تفاوت فاحش دارد.

دستمزد99 و هزينه معيشت
از 3ســال پيش هزينه معيشت نيز عما 
به عنوان يكي از پايه هاي تعيين دستمزد 
كارگران به رسميت شناخته شده و بايد 
دستمزد تعيين شــده با هزينه استخراج 
شده براي زندگي كارگران مناسبت داشته 
باشد. البته هرســال به بهانه اي اين قانون 

به طور كامل اجرا نشــده و امسال نيز اين 
اتفاق به بهانه كرونا و نامساعد بودن وضع 
توليد رخ داده است. به گزارش همشهري، 
شــركاي اجتماعي در جلسه 6اسفند98 
شــوراي عالي كار، هزينه ســبد معيشت 
يك خانوار 3.3نفره كارگري را 4ميليون 
 و 940تومان تعيين كردند كه از افزايش 
شــديد هزينه زندگي كارگــري حكايت 
داشــت به گونه اي كه حتــي براي حفظ 
وضعيت سال98 معيشــت كارگران، بايد 
حداقل حقوق امســال 58درصد افزايش 
مي يافــت تا فقط از بدتر شــدن وضعيت 
جلوگيري كند. با اين تفاصيل، رقم فعلي 
حداقل دستمزد كارگران فقط 37درصد از 
هزينه معيشــت مورد توافق شوراي عالي 
كار را پوشــش مي دهد. حتي با احتساب 
پرداخــت مزايا نيز درصد پوشــش دهي 
دستمزد به هزينه معيشــت از 47درصد 
فراتر نمي رود. در اين وضعيت دستمزد يك 
كارگر داراي 2فرزنــد در يك ماه 30روزه، 
معادل 54.7درصد از هزينه معيشت است 
و عما نيمي از هزينه معيشت كارگري بايد 
از طريق حذف هزينه هاي غيرضروري و 
كوچك كردن سبد مصرفي خانوار جبران 
شود. البته اين محاسبات فقط محاسبات 
حداقلي است كه مورد توافق شوراي عالي 
كار قــرار گرفتــه؛ چراكــه محاســبات 
طرف هاي كارگــري از رســيدن هزينه 
معيشت به 6ميليون تومان حكايت دارد 
كه در اين صورت حتي دستمزد كارگري 
داراي 2فرزند نيز فقط پاسخگوي 45درصد 
از هزينه هاي معيشت يك خانوار كارگري 
اســت و همچنان 55درصــد هزينه هاي 

معيشت آنها بي پاسخ مي ماند.

 محاسبات همشهري نشان مي دهد حداقل دستمزد يك كارگر حداقلي بگير در سال99 
فقط 37درصد از هزينه معيشت را پوشش مي دهد

گزارش همشهري از آثار تعيين مزد كارگري

احمد ميرخدايي
روزنامه نگار

زورمزد99 به هزينه معيشت نرسيد 
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 بازگشايي مشروط واحدهاي صنفي استان ها؛ از امروز 
براساس مصوبات ستاد ملي كرونا و با ابالغ پروتكل و اعالم فهرست كسب وكارهاي كم خطر توسط اتاق اصناف 
ايران، بازگشايي واحدهاي صنفي كم خطر به شرط ثبت نام در سامانه 
وزارت بهداشت از امروز آغاز شد. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

   نظر طرف كارفرمايي درباره مزد99
كارفرمايان باال رفتن هزينه توليد و ناتواني واحدهاي توليدي در پرداخت حقوق باالتر را دليل 
فريز مزدي اعالم مي كنند و البته بعد از مصوبه شوراي عالي كار معتقدند كه دستمزدها چندان 
هم فريز نشده است. حسين سالح ورزي، عضو هيأت رئيسه كانون عالي كارفرمايي مي گويد: 
با احتساب افزايش مزايا و حق بيمه پرداختي از سوي كارفرما، هزينه هاي پرسنلي و دستمزد 
كارگران در سال99 كه توسط كارفرما پرداخت مي شــود 4۰درصد افزايش داشته هرچند در 
ظاهر براساس مصوبه شوراي عالي كار، امسال افزايش حداقل دستمزد نسبت به سال9۸ معادل 
۲۱درصد است. به عقيده سالح ورزي، پرداخت چنين هزينه هايي خارج از توان فعلي كسب وكارها 
و بنگاه هاي تحت فشار است. همچنين حميدرضا سيفي، عضو كارفرمايي شوراي عالي كار به 
رسانه ها گفته است: در سال99 مجموع دريافتي يك كارگر مجرد با احتساب مزايا نسبت به سال 
گذشته ۳۶.۵درصد افزايش يافته است. او معتقد است وقتي پايه حقوق ۲۱درصد رشد مي كند، 
كل هزينه هاي كارفرما ۲برابر اين رقم افزايش پيدا مي كند، ازاين رو در كنار پرداختن به چالش 
معيشت كارگران، بايد به مشكالت كارفرمايان و بنگاه ها نيز توجه كرد. او بحران كرونا را نيز در 
فشار پرداخت مزد بر بنگاه ها مؤثر دانسته و گفته است: بحران كرونا بزرگ ترين بحران بعد از جنگ 
جهاني دوم است و نمي توان چشم را روي اين بحران جهاني، ركود اقتصادي و تعطيلي بنگاه ها 

ببنديم و فقط يك روي سكه را ببينيم.

   دستور رئيس جمهوري براي عرضه 
سهام همه شركت هاي دولتي

همزمان با عرضه سهام شــركت شستا به عنوان 
بزرگ ترين شركت شــبه دولتي يا خصولتي ايران، 
حسن روحاني رئيس جمهوري هم به وزير اقتصاد 
دستورداد هرچه سريع تر مقدمات عرضه بقيه سهام 
شركت هاي دولتي را فراهم كند. هفته قبل هيأت 
دولت تصويب كرد بقيه سهام شركت هاي دولتي هم 
از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري به عموم مردم 
واگذار شود. قرار است در گام نخست سهام دولت 
در بانك ها، بيمه ها، پااليشــگاه ها، پتروشيمي ها و 
شركت هاي فعال در حوزه معادن و فلزات در قالب 
۳صندوق سرمايه گذاري به عموم مردم و به هر نفر 
۲ميليون تومان فروخته شود. بر همين اساس ديروز 
رئيس جمهوري در گفت وگويي با فرهاد دژپســند 
وزير امور اقتصادي و دارايي دستور داد سريعا طبق 
مصوبه اخير دولت، سازوكار عرضه سهام بنگاه هايي 
را كه در اختيار دولت، نهادهاي عمومي و نيروهاي 

مسلح هستند، در بورس فراهم كند.

 حقوق يــك كارگــر حداقلي بگير 
داراي 2فرزند با احتساب كل مزاياي 
پرداختي، 54.7درصــد از كل هزينه 

معيشت را پوشش مي دهد
 با مصوبــه مــزد99، حداقل نيمي 
از هزينه معيشــت كارگــري بايد از 
طريق حذف هزينه هاي غيرضروري 
و كوچك كردن سبد مصرفي خانوار 

جبران شود

جدول حقوق 99 كارگران مشمول قانون كار
درصد تغييرمبلغ )ریال(عنوان

611,80921مزد روزانه قانون كار

18,354,27021مزد ماهانه قانون كار )30روز(

23,354,27029مزد كارگر مجرد با مزایا

27,025,12428مزد كارگر با 2 فرزند با مزایا

30,33815نرخ افزایش سایر سطوح مزدي

4,000,000110بن كارگري قانوني كار

1,000,0000حق مسكن قانون كار

1,835,42721حق اوالد براي هر فرزند

83,46621مزد هر ساعت كار عادي

116,85321فوق العاده هر ساعت اضافه كاري

29,21321فوق العاده هر ساعت شبكاري

33,38721فوق العاده هر ساعت جمعه كاري

2,753,14021فوق العاده نوبت كاري صبح- عصر- شب

1,835,42721فوق العاده نوبت كاري صبح- عصر

4,129,71121فوق العاده نوبت كار صبح- شب یا عصر- شب

يك ماه پس از گزارش اختصاصي همشهري با 
عنوان ديپلماســي ســامت عليــه تحريم، بانك

روزنه هايي از گشــايش احتمالي در شكسته 
شدن تحريم ســامت ايرانيان گرفتار كرونا و تحريم هاي 

آمريكا ايجاد شده است.
به گزارش همشهري، اين روزها رايزني مقامات بانك مركزي 
و وزارت خارجه براي اســتفاده از حق قانوني ايران، جهت 
بهره مندي از منابع مالي كمك ســريع صندوق بين المللي 
پول شدت گرفته و وارد فاز تازه اي شده است. روز پنجشنبه 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي از ارسال دومين 
نامه خود به رئيس صندوق بين المللي پول خبر داد و اعام 
كرد: انتظار داريم كه صندوق به ســرعت، به درخواســت 
ايران پاســخ مثبت دهد. ايران خود از بنيانگذاران صندوق 
بين المللي پول بوده و در 50سال گذشته از تسهيات اين 

نهاد جهاني استفاده نكرده است.
سكاندار بانك مركزي كه يكي از اولويت هاي كاري يك ماهه 
اخيرش را شكستن بن بست دريافت كمك از منابع صندوق 
بين المللي پول قرار داده، 22اسفند سال گذشته اعام كرد؛ 
يك هفته قبــل از آن، در نامه اي به كريســتاليناگئورگيوا 
رئيس صندوق بين المللي پول، اســتفاده از حق ايران براي 
بهره مندي از طرح 50 ميليارد دالري تســهيات ســريع 
آن صندوق را براي اســتفاده در روند پيشگيري، درمان و 
مقابله با آثار اقتصادي ويروس كرونا، خواســتار شده است. 
روزنامه همشهري 19اسفندماه ســال گذشته در گزارشي 
نوشــت: صندوق بين المللي پول و بانــك جهاني تاكنون 
62ميليارد دالر براي مقابله با ويروس كرونا درنظر گرفته اند، 
اما اصلي ترين پرسش اين است كه سهم ايران از اين ميزان 

اعتبار جهاني چيست؟ 

دستور روحاني به همتي
همزمان با رفــع توقيف 1.6ميليــارد دالري از دارايي هاي 
توقيف شده بانك مركزي نزد كلير اســتريم لوكزامبورك 
آن هم پس از 4سال، حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران 
در گفت وگو با عبدالناصر همتــي، رئيس كل بانك مركزي 
گفت: »صندوق بين المللي پول بايد به وظيفه خود نسبت 
به تعهدات بين المللي عمل كند.« او تأكيد كرد: »صندوق 
بين المللي پول بايد بدون هرگونه تبعيض بين ايران و ديگر 
كشورها در اين شــرايط بدون تأثيرپذيري از شيطنت هاي 
دشــمنان ملت ايران، بــه وظيفه خود نســبت به تعهدات 
بين المللي عمل كنــد.« رئيس كل بانــك مركزي هم در 
گفت وگو با حسن روحاني با اشــاره به اقدامات انجام گرفته 
گفت كه درخواســت ايران از صنــدوق بين المللي پول، در 
مرحله طرح در هيأت اجرايي صندوق اســت و ما مصمم به 

پيگيري آن هستيم.

گزارش رئيس كل به مردم
ســاعتي پس از گفت وگوي رئيــس كل بانــك مركزي با 
رئيس جمهوري، همتي با صدور بيانيه اي با عنوان گزارش 

به مردم اعام كرد: يك ماه پيش، بعد از اعام رسمي آمادگي 
صنــدوق بين المللي پول براي كمك ســريع و بدون قيد و 
شرط به كشور هايي كه درگير مقابله با ويروس كرونا هستند، 
درخواســت ايران را براي اســتفاده از حق ايران از حمايت 
صندوق اعام كردم، اما افرادي درخارج، درصدد وارونه جلوه 
دادن تاش ها و انحراف درخواست هاي به حق ايران بوده اند.
اشاره رئيس كل بانك مركزي ايران به برخي انتقادها و البته 
شيطنت ها براي جلوگيري از كمك صندوق بين المللي پول 
به ايران اســت كه اميدوارند نماينده آمريكا و كشــورهاي 
همســو در اين نهاد بين المللي با درخواست ايران مخالفت 
كنند. مورگان اورتگاس، ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا 
در گفت وگو با بي بي سي فارسي گفته؛ اياالت متحده موضع 
خود را براي »صندوق بين المللي پول و جهان« روشن كرده 
و مخالفت خود با هرگونه تخصيص وامــي به ايران را اعام 

كرده است.
به گزارش همشــهري، ايران از صنــدوق بين المللي پول 
درخواســت 5ميليــارد دالر كمك فوري كــرده و محمد 
نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهوري ايران شــايعه 
رد درخواســت ايران در صندوق بين المللي پول را مردود 
دانســته، در اين ميان رئيس كل بانك مركــزي هم اعام 
كرده است: ســازوكار اروپا اينســتكس و حتي كانال مالي 
ســوئيس كه به ادعاي خود آمريكا، از تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا مستثني اســت، كانال هاي در دسترس براي انجام 
برخي از مبادالت كمك هاي انســان دوســتانه و از جمله  
منابعي اســت كه صندوق دراختيار ايران قرار خواهد داد و 
كشورهاي اروپايي و ساير كشورها، در روند استفاده از اين 
2 كانال قرار دارند. همتي با ابراز اميدواري نســبت به اينكه 
مخالفت آمريكا، به وجهه تخصصي صندوق و نيزكاركرد آن 
براي كمك به كشورهاي عضو، به ويژه ايران، آسيبي نرساند، 
گفت: ما مصمم به پيگيري درخواست خود در قالب تامين 

مالي سريع هستيم.
اشاره همتي به 2كانال مالي اينســتكس و كانال مورد نظر 
دولت آمريكا يعني كانال مالي ســوئيس نشان دهنده ايران 
است كه مســير انتقال پول درخواســتي ايران از صندوق 
بين المللي پول از 2مســير فراهم اســت و بهانه احتمالي 
آمريكايي ها مبني بر اينكه درصورت تصويب پيشنهاد ايران، 

امكان انتقال پول وجود ندارد را مخدوش مي سازد.
هرچند جزئياتي از نامه رئيس كل بانك مركزي و رايزني هاي 
صورت گرفته با صندوق بين المللي پول منتشــر نشده، اما 
به نظر مي رســد درصورت مخالفت اين نهــاد بين المللي با 
درخواست ايران تحت فشــار آمريكا، ايران درصدد توقف 
پرداخت حق عضويت خود برخواهد آمــد كه هنوز درباره 

قطعيت اين فرضيه نمي توان به محكمي قضاوت كرد.

يك روز بعد از انتشار خبر احتمال آزاد 
شــدن 1.6ميليارد دالر از منابع ارزي ارز

ايران قيمت دالرتا مــرز 16هزار تومان 
عقب نشيني كرد. به نظر مي رسد درصورت اعطاي وام 
ارزي صندوق بين المللي پول به ايران، براي مقابله با 

شيوع كرونا، قيمت دالر باز هم تحت تأثير قرار بگيرد.
به گزارش همشــهري، درحالي كــه قيمت دالر آرام 
آرام خود را به مرز 17هزار تومــان نزديك مي كرد، 
انتشار خبر رفع توقيف بخشــي از منابع ارزي ايران 
به نزول قيمت دالر در بازار آزاد منجر شد. قيمت هر 
دالر آمريكا از ابتداي امســال تاكنون 10درصد و از 
آبان ماه پارســال تاكنون 50درصد رشد كرده است. 
ظرف روز هاي گذشــته به دليل كاهش قيمت نفت، 
كندي روابط تجاري ايران با كشــورهاي همسايه و 
افزايش هزينه هاي دولت به دليل شــيوع كرونا، كه 
مي تواند فشار بر كسري بودجه دولت را بيشتر كند، 
قيمت دالر شيب صعودي بيشتري پيدا كرده بود و 
موجب شده بود در گام نخست، قيمت هر دالر آمريكا 
در طول تعطيات نوروزي تا 16هزار تومان و سپس 
تا مرز 17هزار تومان پيش روي كند. سرمايه گذاران 
انتظار دارند جريانات ورودي ارز به كشور، تحت تأثير 
مولفه هاي اقتصادي گفته شــده، كند و ذخاير ارزي 
با محدوديت هاي تازه اي مواجه شــود اما خبر رفع 
توقيف يك ميليارد و 600ميليون دالر از دارايي هاي 
ارزي ايران در لوكزامبورگ اميدواري ها را نسبت به 
افزايش رقم ذخاير ارزي ايران افزايش داده و همين 
موضوع بــه كاهش التهاب بــازار ارز، هرچند به طور 
موقت، منجر شده است. قيمت هر دالر آمريكا ظرف 
2روز گذشته از مرز 17هزار تومان عقب نشيني كرده 
و حتــي در برخي معامات در محــدوده پايين تر از 
16هزار تومان دادوستد شــده است. ايران در تاش 
اســت براي مقابله با شــيوع كرونا 5ميليارد دالر از 
صندوق بين المللي پول وام دريافت كند اگرچه هنوز 
مشخص نيست با پرداخت اين وام به ايران موافقت 
شود اما به نظر مي رســد درصورت اعطاي اين وام به 

ايران قيمت دالر آمريكا بار ديگر كاهش يابد.

آنچه اتفاق افتاده بود
منابع ارزي توقيف شده ايران كه قرار است پس از رفع 
توقيف آزاد شود؛ عمدتا مربوط به خريد اوراق بدهي 
خارجي يعني اوراق بدهي اروپايي و آمريكايي اســت 

كه بعد از وقوع دور جديد تحريم ها بلوكه و مســدود 
شده بود و دولت ايران اجازه برداشــت آن را به دليل 

تحريم هاي آمريكا نداشت.
اين اوراق، بخشــي از 3.6ميليارد دالري هستند كه 
بانك مركزي ايران )عمدتا از سال1378 تا سال1386( 
خريداري كرده و در آن دوران به دليل نبود تحريم خريد 
آنها مشكلي نداشــت اما وضع تحريم عليه بانك هاي 
ايراني كه از سال2006 آغاز و در سال2008 شامل همه 
بانك هاي ايراني شد، مانع نقل و انتقال اين دارايي ها 
شــد. به نظر مي رســد در آن دوران پيش از آنكه اين 
دارايي ها عما مسدود شوند، امكان نقل و انتقال اين 
دارايي ها وجود داشت ولي دولت قبلي به نحو مطلوب 
از اين فرصت استفاده نكرد. در دور جديد تحريم ها هم 
دادگاهي در آمريكا اين دارايي ها را مسدود كرد. اما پس 
از بلوكه شدن اين دارايي هاي ارزي، اوايل سال جاري، 
ايران در اعتراض به عملكرد غيرقانوني و نامشروع دولت 
آمريكا شكواييه خود را در ديوان بين المللي دادگستري 
ثبت و تأكيدكرد اعمال دولــت اياالت متحده آمريكا 
برخاف حقوق بين الملل است كه مورد موافقت اين 

ديوان قرار گرفت.
پس از طرح اين شــكايت، آمريكايي ها دوباره پرونده 
ديگري را براي توقيف ايــن دارايي ها در دادگاهي در 
لوكزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسايي و اجراي 
رأي دادگاه آمريكايي در پرونده به اصطاح تروريستي 
ديگري موســوم به هاوليش در دادگاه لوكزامبورگ 
شــدند. دادگاه لوكزامبورگ مراتب را به طرفين اباغ 
كرد و در نهايت بانك مركــزي ايران با همكاري مركز 

امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري استدالالت 
حقوقي خود را به دادگاه ارائه كرد.

آزاد سازي  منابع ارزي
گزارش همشهري حاكي است: با پيگيري هاي بانك 
مركزي، دادگاه لوگزامبورگ 1.6ميليارد دالر از منابع 
مالي ايران را رفع توقيف و دادگاه ديگري با دســتور 
موقت، از انتقال اين منابع به آمريكا جلوگيري كرده كه 
مي توان اميدوار بود اين مبلغ در آينده در اختيار ايران 
قرار گيرد. رئيس كل بانك مركزي در اين باره اعام كرد: 
با وجود تاش هاي دولت آمريكا، با پيش دستي حقوقي 
و پيگيري قضايــي در لوگزامبورگ، 2پيروزي نصيب 
ايران شده است. به گفته همتي، 1.6ميليارد دالر متعلق 
به بانك مركزي نزد كليراســتريم لوكزامبورگ، كه از 
تاريخ 25دي ماه سال1394 در توقيف بوده، رفع توقيف 
شده و سپس با صدور دســتور موقت از شعبه ديگري 
از دادگاه هاي كشور يادشــده از انتقال همان وجوه به 
آمريكا و توزيع ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه 
11سپتامبر به ايران پيشگيري شد. به  اين ترتيب، اين 
منابع مالي ايران كه ممكن بود با شيطنت آمريكايي ها 
يا در توقيف بماند يا به آمريكا منتقل شود، اكنون رفع 
توقيف شده و مي توان اميدوار بود كه در اختيار ايران 
قرار بگيرد. البته هنوز مشخص نيست كه امكان انتقال 
اين منابع به ايران وجود دارد يا خير، اما درصورت رأي 
قطعي دادگاه، ممكن است ايران بتواند اين منابع مالي 
را صرف واردات كاالهاي مورد نياز خود در كشورهاي 

خارجي كند.

نام سرمايه گذاري تامين اجتماعي موسوم 
به شســتا به عنــوان بزرگ ترين هلدينگ بورس

چندرشته اي ايران روي تابلوي بورس تهران 
درج شــد. شســتا در 2دهه گذشــته همواره به عنوان 
بزرگ ترين شركت شــبه دولتي ايران معرفي شده و قرار 
است 12درصد از سهام اين شــركت به زودي در بورس 
عرضه شود. اين می تواند گام نخست و البته قدمي بزرگ 
براي شفاف سازي عملكرد شبه دولتي ها در اقتصاد ايران 
به شمار آيد. پيش بيني مي شود نزديك به 2ميليون نفر در 
جريان عرضه اوليه سهام شستا شركت كنند و اين شركت 
در كنار فوالد مباركه و پتروشــيمي خليج فارس در زمره 
بزرگ ترين شركت هاي پذيرفته شده در بورس قرار بگيرد.

به گزارش همشــهري، 4ســال پيش حســن روحاني 
رئيس جمهوري وعده داد ســهام شركت سرمايه گذاري 
تاميــن اجتماعي)شســتا( و همينطــور شــركت هاي 
زيرمجموعه آن در بورس عرضه مي شــود. از زمان طرح 
بحث واگذاري شستا در بورس تاكنون چندين مدير در اين 
مجموعه تغييركرده و هربار واگذاري به تعويق افتاده اما 
بعد از آنكه پارسال اين شركت در بورس پذيرفته شد نام آن 
روي تابلوي بورس درج شد و قرار است به زودي سهام اين 
شركت در بورس عرضه شود. به نظر مي رسد سهام شستا 
چهارشنبه هفته جاري در بورس عرضه شود. چهارشنبه 
هفته قبل هم 12درصد از ســهام شركت سرمايه گذاري 
صباتامين، يكي ديگر از شــركت هاي زيرمجموعه شستا 
متعلق به تامين اجتماعي در فرابورس عرضه شــده بود 
كه با استقبال ســرمايه گذاران مواجه شد و يك ميليون و 

944هزار نفر سهام آن شركت را خريدند.

ارزش شستا چقدر است؟
به گزارش همشــهري، هنوز به طور دقيق بــرآوردي از 
ارزش كل ســهام شركت شســتا انجام نشده و مشخص 
نيســت قيمت پايه هر ســهم چه ميزان ارزشــگذاري 
شــده اما اطاعات عملكرد شســتا نشــان مي دهد اين 
شــركت هم اكنون مالك اصلي هلدينگ هــاي بزرگي 
مانند هلدينگ صباتامين، صدرتامين، ســرمايه گذاري 
ســيمان تامين، تاپيكو، تاصيكو، مديريــت صنايع نوين 

تامين، سرمايه گذاري توسعه انرژي تامين و بسياري ديگر 
از شركت هاي سرمايه گذاري است كه ارزش آنها ده ها هزار 

ميليارد تومان برآورد مي شود.
گفته مي شــود جمع كل ارزش سهام شــركت هايي كه 
شستا از طريق هلدينگ هايش در آنها سهم دارد 44هزار 
ميليارد تومان است. اين شركت هم اكنون 12درصد سهام 
فوالد مباركه، 7درصد از سهام شركت ملي صنايع مس، 
33درصد از سهام شركت ملي نفتكش، 26درصد از سهام 
شركت كشتيراني و 43درصد از سهام شركت پااليشگاه 
نفت ستاره خليج فارس را در اختيار دارد كه هريك از اين 
شركت ها در زمره بزرگ ترين شركت هاي ايران هستند. 
شستا همچنين سهام بسياری از شركت هاي بزرگ ايران 
در حوزه نفت وگاز، پتروشيمي، سيمان، داروسازي و معادن 

و فلزات را در اختيار دارد.
هم اكنون هلدينگ خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان و 
ملي صنايع مس جمعا با ارزشي معادل 280هزار ميليارد 
تومان بزرگ ترين شــركت هاي بورس هســتند و شستا 
نيز بخشي از سهام هريك ازاين شــركت ها را در اختيار 
دارد. پيش بيني مي شــود در جريان عرضه اوليه ســهام 
شستا 2ميليون سهامدار مشــاركت كنند و اين عرضه به 
بزرگ ترين عرضه اوليه تاريخ تبديل شــود. شركت هايي 
كه شستا در آنها به صورت مستقيم و غيرمستقيم سهامدار 
است ساالنه 32هزار ميليارد تومان محصول مي فروشند و 
جمع كل سود ساالنه اين مجموعه در سال97 از 3هزار و 

500ميليارد تومان فراتر رفت.
 اين هلدينگ با سرمايه اســمي 8هزار ميليارد تومان در 
گزارش 12 ماه تلفيقي، 7هزار ميليارد تومان سود خالص 
شناسايي كرده و سود اصلي شركت 4هزار و 500ميليارد 
تومان است. همچنين سود هر سهم شستا در سال مالي 
قبل و منتهي به 31خرداد سال گذشــته 565ريال و در 
6 ماه منتهي به پايان آذر سال گذشته 131ريال است. اين 
شركت داراي 200زيرمجموعه، هزار عضو هيأت مديره و 
44هزار و 289نيروي انســاني است. همچنين 170هزار 
نفر در شركت هاي زيرمجموعه شستا به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم مشغول به فعاليتند.
برخي اطاعات نشان مي دهد جمع كل اوراق بدهي شامل 
اسناد خزانه و اوراق مشاركت متعلق به شستا 150ميليارد 
تومان است و جمع مطالبات شستا از دولت در پايان سال 

قبل 3هزار ميليارد تومان بوده است.

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي هم اكنون 10درصد 
از توليد فوالد خام، 34درصد توليد سيمان، 47درصد از 
توليد مس نورد و اكستروژن و بخشي از توليدات محصوالت 
ساختماني، پتروشيمي و پااليشگاهي را در ايران در اختيار 
دارد. اين ارقام نشان مي دهد احتماال پس از عرضه سهام 
اين شــركت در بورس احتماال اين شركت به بزرگ ترين 

شركت بازار سهام ايران تبديل خواهد شد.

فروش زيرمجموعه ها
براساس برنامه هاي قبلي قرار است به موازات عرضه سهام 
شركت مادر سهام شركت هاي زيرمجموعه شستا هم در 
بورس و فرابورس عرضه شــود. آنطور كه حسن روحاني 
رئيس جمهوري در سال نخســت رياست جمهوري اش 
وعده داد، شستا بايد تا سال1401 سهام كل 157شركتي 
كه وعده داده است را از طريق بورس بفروشد. درحال حاضر 
تامين اجتماعي در مالكيت و مديريت 128شركت نقش 
دارد و سهام برخي شركت ها را هم به صورت غيركنترلي 
در اختيار دارد. قرار است با فروش 157شركت زيرمجموعه 
شستا تعداد هلدينگ هاي زيرمجموعه اين مجموعه بزرگ 
اقتصادي از 9شركت به 5هلدينگ شامل نفت و گاز، بانك 
و بيمه، دارو و معادن و فلزات كاهش يابد. فروش ســهام 
سرمايه گذاري دارويي تامين كه به تاصيكو معروف است 
در سال جاري نيز در ادامه همين سياست انجام شد. در اين 
برنامه شستا تنها نيست و بقيه صندوق هاي بازنشستگي 
مانند صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق نفت و فوالد 
هم حضور دارند كه بايد سهام شركت هاي زيرمجموعه شان 
را بفروشــند اما به غيراز شســتا از واگذاري سهام بقيه 

صندوق هاي بازنشستگي فعا خبري نيست.

چه كسي در برابر پرداخت وام صندوق  بين المللي پول به ايران كارشكني مي كند
رايزني فشرده براي شكست تحريم سالمت

رضا كرباليي
روزنامه نگار

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

نام بزرگ ترين شركت شبه دولتي ايران روي تابلوي بورس رفت

آغاز شفاف سازي شبه دولتي ها
 احتماال 12درصد سهام سرمايه گذاري تأمين اجتماعي)شستا( 

چهارشنبه اين هفته در بورس عرضه مي شود

عقب نشيني دالر با آزاد سازي  منابع ارزي
 رفع توقيف از 1.6ميليارد دالر منابع ارزي بلوكه شده در لوكزامبورگ به كاهش نسبي قيمت دالر 

در بازار آزاد ارز منجر شد



محمد باريكاني
خبرنگار

انجمنصنفيدفاترخدماتمســافرت
هواييوجهانگرديايراندربرآورديكهگردشگري

بهرئيسجمهوريارائهشــد،اعالمكرد
920ميلياردتومانكفزيانكرونابهصنعتگردشگري
ايرانتنهادراسفندماهسال98وفروردينسال99است.
اينآماربااحتسابريزشگردشــگرانيكهباخطوط
هواييسفرميكردندتهيهشــدهوحرمتاهللرفيعي،
رئيسانجمنصنفيدفاترخدماتمســافرتهواييو
جهانگرديايرانبههمشهريميگويد:اگرريزشبخش
ريليوزمينيرانيزمحاسبهكنيم1200ميلياردتومان
كفخســارتياستكهكرونابهشــركتهايخدمات

گردشگريواردكرد.

خالي ماندن 3ميليون و 520هزار صندلي پروازي 
براساسگزارشارائهشدهبهرئيسجمهوريكهنسخهاي
ازآنبرايروزنامههمشــهريارسالشــد،دربخش
پروازهايداخلــيازتهيههربليتپروازشــركتهاي
خدماتگردشــگري5درصدكارمزددريافتميكنند.
بادرنظرگرفتنكمترينقيمتمحاســبهشدهبهمبلغ
350هزارتومانوريزششــديدگردشگردرسال99،
شركتهايخدماتمسافرتي49ميلياردتومانمتضرر

شدهاند.
اسفندماهسال97وفروردينســال98،تعدادسهونيم
ميليونصندليپروازي،گردشگرانومسافرانداخلي
راجابهجاكرد.درمدتمشــابهامســال،ميزاناشغال
صندليهايپروازيبا80درصدريــزشمواجهوتنها
700هزارصندلياشغالشد.يعنيتنها700هزارمسافر
باحملونقلهوايــيجابهجاشــدندوپاندميكرونا،

2ميليونو800هزارصندليپروازيراخاليگذاشت.
دربخشپروازهايبينالمللينيزباتوجهبهبستهشدن
مرزهاولغوپروازهابهدليلهمهگيريكرونا،90درصد
ازمسافرانپروازهايبينالملليريزشداشت.انجمن
صنفيدفاترخدماتمسافرتيدرگزارشيكهتوسطوزير
ميراثفرهنگيدرنشستهيأتدولتبهرئيسجمهوري
تقديمشد،اعالمكردكهدراسفندماه97وفروردينماه
98تعداد800هزارصندليپروازيدربخشپروازهاي
بينالملليفروختهشدكه720هزارصندليدرسفرهاي

نوروزي99ازدسترفتوخاليماند.
براساسگزارشانجمنصنفيدفاترخدماتمسافرت
هواييوجهانگرديبهدولت،بادرنظرگرفتنكمترين

ميزانكارمزدبهمبلغ300هزارتومانبرايشركتهاي
خدماتمسافرتيازمحلفروشصندليهايپروازهاي
خارجي،شركتهايخدماتمسافرتيمبلغ216ميليارد
تومانازمحــلريزشگردشــگرانخروجيدربخش

پروازهايخارجيزيانديدند.

از دست رفتن 10ميليون نفر شب اقامت در هتل ها
دربخشهتلهايداخلينيز3ميليوننفرشباقامت
درتورهايقشــموكيشومشهدازدســترفتكهبا
درنظرگرفتنسود20هزارتومانيشركتهايخدمات
مسافرتيازمحلفروشاتاقهتلهابهگردشگران،بابت
هرنفرشباقامت،دركمترينحالتشركتهايخدمات

مسافرتي60ميلياردتومانزيانديدند.
دربخشرزروهتلهايخارجينيزبــادرنظرگرفتن
30هزارتومانكفكارمزدبرايهرنفرشــباقامتدر
هتلهايخارجي،7ميليوننفرشباقامتازدسترفت
كهزيانناشيازآنبرايشركتهايخدماتگردشگري

كشور210ميلياردتومانبرآوردشد.

385ميليارد تومان هزينه جاري همراه با زيان 
3500دفترخدماتمسافرتيدركشورفعالهستند
كههريكازآنهــاميانگين10پرســنلكاريدارند

ودرمجموعبيــشاز35هــزارنيــرويكاردراين
شركتهافعاليتميكنند.براســاسگزارشيكهبه
رئيسجمهوريارائهشدهاست،دراسفندماهسال98
وفروردينماهسال99هردفترگردشگري70ميليون
تومانبابتحقوقپرسنلپرداختكردهكهجمعآن
مبلغيمعادل245ميلياردتوماناســت.اگرهردفتر
40ميليونتوماننيزطياين2ماهاجارهبهاپرداخت
كردهباشد،شركتهايخدماتمسافرتيكشورمبلغ
140ميلياردتوماننيزدرايــنمحلهزينهكردهاند،
درحاليكهفروشكاالوخدماتآنهاامســالبهصفر

رسيد.
مجموعزيانيكــهدفاترخدماتمســافرتهواييو
جهانگرديايــرانازطريقوزيرميــراثفرهنگيبه
رئيسجمهوريارائهكرده،رقميمعادل920ميليارد
توماناستكهبهگفتهحرمتاهللرفيعي،رئيسانجمن
صنفيدفاترخدماتمســافرتهواييوجهانگردي
ايران،كفزياناستوبدونمحاسبهرقمكنسلشدن
ســفرهادربخشحملونقلريليوزمينيوهزينه
راهنماو...استكهبامحاسبهآنها،1200ميلياردتومان
خسارتبهدليلشــيوعكرونادرايرانبهشركتهاي
خدماتمسافرتيدراسفندماهسال98وفروردينماه

سال99تحميلشد.

زيان 1200 ميليارد توماني كرونا به دفاتر گردشگري
شركتهايخدماتگردشگري535ميلياردتومانتنهادربخشهتلوپروازدرنوروز99خسارتديدند
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هماكچقايسيبدا
تشتكرابمامشديع
كمشچهچينحماست
حشكاياكتايهد
رهشمياقسوبهژا
ميهرفماكاننل
تقراتفتساميتي

وجلدرخارواي
هلهوسالتخاركس
انلاردفادباو
رجاذخاانادنام
مجاروهنوردها

وجاوخيمتالوات
نيريشوداهرفهلر
يمهسديمااكنيا

جدول7913
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افقي:
جــواب- پيشــگاه- -1 

گوشهنشيني
2-شوروهيجانيااشتياقخود

راازدستدادن
3-نيرويياريرســان-ازآالت
موســيقي-دربيانعلتبهكار

ميرود
4-همــراهافــاده-معصيت-
ســرگرمي-شكســتنآنهنر

نيست
5-تحمل-پســوندشــباهت-

پوشاكدست
6-زاييدن-بازشــيميايي-از

مصالحساختماني
7-تكخال-نوعــيتايربدون

تيوب-قوس
8-كــرمانگليلولــهگوارش-
ســرورشــهيداناهــلقلم-

نايبالسلطنه
9-كبوتردشتي-وخيم-آبگير

10-زيركي-مقــدور-جنبش
مقاومتاسالميفلسطين

11-ســالنمهماني-خودروي
فرانسوي-بلندترينقلهزاگرس

12-رشــتهباريــك-پــول
كرهجنوبي-نسيمشب-خزنده

خوشخطوخال
13-پسازرمضــان-ممنوع-

سراينده

14-رمانيازمجيــدقيصري،
نويسندهمعاصركشورمان
15-خراب-عاشق-ايوان

 
عمودي:

1-پسوندشــباهت-تركبند-
محصلدانشگاه

2-پاكان-عنــوانجنگهايي
كهپيامبر)ص(درآنهاشــركت

نداشت-آغشتهبهخون
3-مجموعهشــعريســروده
سهرابســپهري-مرگ-كلمه

شرط
4-كمپشت-تكيهكردن-پدر

ومادرها
5-وسيلهآرايشيبرايفركردن

مويسر-سرشار-ريشه
6-خــرسكارتونــي-خباز-

پوشاكزنانه
7-بهزوركســيرابــهكاري
واداشــتن-مخــزنذخيــره

سيمان-نزاكت
8-ازتقسيماتقرآن-ازاسباب

تدخين-خواهر
9-چوبعرب-بسياربيرحم-

گياهيازخانوادهريواس
10-گليزيبــا-ازحواريون-از

محبتخارها...ميشود
11-تعطيلــي-دشــنامگو-
دورهايدرآغازخدمتسربازي

12-كامپيوترقابلحمل-فاني-
ضميريعربي

13-پريشان-چوپان-بستنراه
عبورومروردرپيادهروها

14-دوستي-ظرفيتبرحسب
تن-ناشايست

15-ازمشتقاتآمونياك-سخن
گستاخانه-زيرخاكپنهانكردن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدولاعداد|3622
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

توضيح: باتوجهبهعدمچاپروزنامههمشهريوانتشارالكترونيكيآنطيچندروزگذشتهودرجنشدن
جدولكلماتدرآن،ازامروزجدولكلماتطبقروالقبليهماهنگباشمارهروزنامهمنتشرميشود.

زهرا رفيعي
خبرنگار

شمارجوانانبيكارحاشيهتاالب
هامونكهروزگاريكشــاورز،تاالب

دامداروصيــادبودنــد،آنقدر
زيادشدهكهنمايندهدفترتوسعهسازمانملل
درتهــرانازديدنشــانتعجــبميكنــد.
برخيشاندرسايهايســتادهاندتاآفتابداغ
نيمروزغروبكند،روزهــاازپسهمبگذردو
سالتمامشــود.خبريازرونقاقتصاديدر
شــهرهاوروســتاهاياطرافهاموننيست.
قايقهايفرســودهووارونهدربسترتاالببه
خاكنشستهاندونشــانازروزهاييدارندكه
ساكنانحاشيه،درروزگارپرآبيتاالبصيادي

ميكردند.
2سالاستكهآســمانافغانســتانبيشاز
ســالهايطوالنيقبــلميبــارد.بارانيكه
چندصــدكيلومترآنســوترميباريدوراهي
تاالبهامونميشد،حاالباسد»كجكي«در

افغانستانمهاروراهيكشتزارهايآنكشور
ميشــود.آبيكهبهتاالبميرســدناشياز
سيالبياستكهافغانســتاننميتواندباسد

كجكيآنرامهاركند.
ظرفيــتآبگيريســدكجكــي2.8ميليارد
مترمكعبيايكســومذخيرهدرياچههامون
است.براساسمعاهدهسال1351بينايرانو
افغانستان،قراربوددرهرثانيه،26مترمكعب
درثانيه)850ميليونمترمكعبدرسال(آب
راهيهامونشود.ولياينتعهدبهبهانهحضور
طالبان،بهطوركاملاجرايينشــدهاست.در

نتيجهگردوغباروبيكاريعايدايرانشد.
مذاكراتبرسرحقابههامونبهنتيجهنرسيده
اســت.مهاجرتهايگســترده،فقر،بيكاري
وتعديبهعرصههايانــدكتاالبيدربخش
ايرانيهامونفراگيرشــد.روستاهايزيادي
خاليازســكنهشــدندوآنهاكهماندندبراي
انتقالومسدودكردنهماناندكآبناشياز
سيالب،برايكشاورزيوصياديدايكزدندو

گودالحفركردند.
بــرايراهانــدازياقتصادمحليدرحاشــيه
هامون،پروژههاينيمهجانانجامشــد،ولي
هيچكدامبهنتيجهمطلوبنرسيد.درروزهاي
پايانياسفندماهسال98تيميبهنمايندگياز
برنامهتوســعهمللمتحد)UNDP(ازهامون
بيرونق،بازديدكرد.براســاسسنديكهبين
ســازمانحفاظتمحيطزيســتايرانواين
ســازمانبينالملليامضاشد،قراراستپروژه
5ســاله»ارتقايمديريتجامعمنابعطبيعي
براياحياياكوسيســتمتــاالبوحمايتاز
معيشــتهايجايگزيــنجوامــعمحليدر

تاالبهايهامون«اجراييشود.
علــيارواحــي،مديــرمليطــرححفاظت
ازتاالبهــايايراندراينبارهبههمشــهري
ميگويد:هدفاينپروژهكــهباحمايتمالي
اتحاديــهاروپااجراميشــود،توجهبهنقشو
ارتباطزندگيمــردمدرتاالبهايهامونو
همچنينحياتهاموندرزندگيمردماست.
قراراســتهمزمانهمبرموضوعحفاظتاز

تاالبوهمبرارتقايســطحمعيشتساكنان
اطرافتاالبتمركزكند.

دربرنامــهمشــتركســازمانحفاظــت
محيطزيستودفترتوسعهسازمانمللتالش
ميشودفشاربرمنابعتاالبهايهامون)هامون
پوزك،هامونسابوريوهامونهيرمند(وبر
منابعآبــيمجموعهاينتاالبهــابهحداقل

برسد.
وحيــدپورمــردان،مديــركلحفاظــت
محيطزيســتاســتانسيستانوبلوچستان
نيزدرگفتوگوباهمشــهريميگويد:تاالب
هامونازديربازبهرهبردارانوذينفعانيهمچون
كشــاورزان،صيادانودامدارانداشــتكهبا
خشكساليهايپياپي،بهرهبردارانبرايتامين
معيشتتاآنجاكهتوانستندتاالبراتحتفشار
قراردادند.امادر2ســالاخير،برايبرداشتن
فشارهابرتاالباجازهجاليزكاريدادهنشدو
دايكهاوگودالهايانتقالونگاهداشتآب

نيزبرچيدهشد.
وقتيبهجامعــهمحلياجازهامــرارمعاشاز
طريقتاالبدادهنشــود،بايدبــهآنهاراهحل
جايگزينداد.ســازمانحفاظتمحيطزيست
باهمكاريدفترتوســعهمللمتحددرتالش
اســتچندراهحلجايگزينبهجايصيادي،
جاليــزكاريوچــرايبيرويهدامدربســتر
خشكيدهتاالبدراختيارساكنانحريمتاالب

بگذارد.
اينروزهاامابروزپاندميكرونااجرايســند
همكاريراكندكردهاســت.باايــنحالبه
گفتهوحيدپورمردان،بايدبــههمهراههايي
فكركردكهامــكانايجادرونقدرمعيشــت
مــردمرافراهمكند.اوميگويــد:»دربازديد
نمايندهســازمانمللازباقيماندهسفالهاي
هزارانســالهشهرســوخته،جوانانبيكاركه
ســركوچههاجمعبودندوقايقهايبهخاك
نشستهاهاليروســتاهاياطرافهامونجلب
توجهكرد.برايآنهاسؤالبودكهچراديگرهيچ
كارگاهسفالگريدراينمنطقهدايرنيست؟«
شايدبتواناهاليحاشــيههامونرابامشاغل
هزارانسالهياحتيگردشگرينجاتداد.اماتا
آنزمانحافظانسرزمينرستمتنهانظارهگر
تيرهاييدرتاريكيهستندكهبهصورتپايلوت

درسرزمينشاناجراميشود.

 كرونا اجراي برنامه
 5 ساله سازمان ملل در ايران 

براي مديريت اكوسيستم  
هامون و تغيير معيشت 

ساكنان را به تاخير انداخت

برنامه جهاني هامون به تعويق افتاد



جناب آقاي  امير توكلي
با كمال تأســف و تأثر درگذشــت  بــرادر گرامي تان  را تســليت عرض 
مي نماييم؛  از ايزد منان بــراي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و  

بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري

سركار خانم سپيده فراهاني
درگذشت  پدر و خواهر گرامي تان  را تسليت عرض مي نماييم؛  از  خداوند 
متعال براي آن مرحومان علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر 

و سالمتي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري

ایرانشهر    شنبه 23 فروردين 99  شماره 7913 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

 کاهش ۸۷ درصدی تصادف جاده ای در ایالم
رضا همتی زاده، رئیس پلیس  راه ایالم به ایرنا گفت: کاهش ترددهای بین  شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا 
موجب کاهش ۸۷ درصدی تصادف های جاده ای در این استان 
شده است. 
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   در روزهای گذشته خبرهايی از كاهش ذخاير خون 
در كرمانشــاه، گيالن، ايالم، خوزستان، سيستان  و گزارش

بلوچستان و فارس به گوش می رسد. نگرانی از انتقال 
ويروس كرونا و كاهش مراجعه مردم به مراكز اهدای خون، موجب 
كاهش ذخاير خونی در برخی از اســتان ها شده است. همچنين 
سخنگوی سازمان انتقال خون كشور ضمن اعالم كاهش حدود 40 
درصدی اهدای خون در استان های اصلی درگير با ويروس كرونا، 

شرايط برخی استان ها را نگران كننده توصيف كرده است.

ترس از کرونا؛ عامل کاهش اهدای خون در گیالن 
  فرشته رضایی - رشت: گيالن از اســتان هايی است كه به 
دليل آمار بــاالی تصادف، نياز به خون در آن زياد اســت و اهالی 
اين استان، ساالنه ۸0 هزار واحد خون اهدا می  كنند و در مجموع 
ساالنه به طور ميانگين بيش از 200 هزار واحد خون و فرآورده های 
خونی در گيالن توليد می شود. با وجود اين نياز اما نگرانی از كرونا 
و كاهش قابل توجه اهدای خون مشکالت زيادی را در اين استان 

به وجود آورده است. 
مدير كل انتقال خون به همشهری می گويد: اهداكنندگان مطمئن 
باشند محيط مراكز انتقال خون استريل و ضدعفونی شده است و 

نگرانی برای انتقال بيماری به آنها وجود ندارد.
بابک پاكدل خوش اخالق با بيان اين كه بيماران تاالسمی، عمل 
جراحی قلب باز و نوزدانی كه نيازمند تعويض خون هســتند در 
اولويت دريافت خون قرار دارند، می افزايــد: گيالن بيش از هزار 
بيمار دياليزی، 1160 بيمار تاالســمی، 270 بيمار هموفيلی و 
حدود 200 بيمار مبتال به فاويســم دارد كه همه آنها به صورت 
مســتمر نيازمند مصرف فرآورده های خونی هســتند و اين نياز 

تعطيلی ندارد. وی با تاكيــد بر اين كه بيمارســتان های گيالن 
نيازمند حضور اهداكنندگان به ويژه اهداكنندگان مستمر و جوان 
هســتند، اظهار می كند: 37 هزار و 310 نفر به صورت مستمر به 
مراكز اهدای خون مراجعه می كنند. 17 هزار و 164 نفر ســابقه 
اهدای خون را دارند و سال گذشته هم ۸936 نفر برای نخستين 

بار خون اهدا كرده اند.
مديركل انتقال خون گيالن البته تاكيد می كند اطالع رسانی های 

اخير هم موجب حضور نيروهای بسيج و سپاه و بسيج خواهراندر 
انتقال خون و اهدای خون شــده اســت، اما با اين حال هنوز هم 

كمبود وجود دارد.
بر اساس آمار مركز انتقال خون گيالن، از جمعيت 2 ميليون و ۵60 
هزار نفری گيالن، يک ميليون و ۵00 هزار نفر واجد مشــخصات 
اهدای خون هستند، اما در سال گذشته فقط ۸2 هزار نفر اقدام به 

اهدای خون كردند.

کاهش اهدای خون در کرمانشاه به یک سوم 
  فرحناز چراغی - کرمانشاه: در كرمانشاه هم گرچه كاهش 
ذخاير خونی نگرانی های زيادی ايجاد كرده، اما بيشترين نگرانی 

مربوط به گروه خونی AB است.
مديركل بانک خون كرمانشــاه با بيان اين كه اگر اهداكنندگان 
هر روز به مراكز مراجعه نکننــد ذخيره ها در حد۵-4  روز كاهش 
می يابد به همشــهری می گويد: در  يکی دو هفته اخير حتی در 

برخی گروه های خونی برای يک روز هم ذخيره نداشتيم.
پژمان صالحی فر علت اين كاهش محسوس و نگران كننده ذخاير 
خون در استان را كاهش مراجعه  مردم به مراكز انتقال خون عنوان 
می كند و می افزايد: در حالت عادی روزانه 200 نفر مراجعه  برای 
اهدای خون داشتيم، اما در روزهای ابتدايی قرنطيه اين تعداد به 

كمتر از يک سوم كاهش پيدا كرده بود.

وی با تاكيد بر اين كه هر 2 ثانيه يک نفر بــه خون نياز دارد و اين 
ضرورتی اســت كه همه مردم بايــد آن را درک كنند، می افزايد: 
بســياری فکر می كنند در شــرايط كرونايی نيازی به اهدا خون 
نيســت، اما بيماران تاالســمی، مادران باردار و بيماران تصادفی 

همواره به خون نيازمندند و اين موضوع تعطيلی پذير نيست.
مديركل انتقال خون كرمانشاه با بيان اين كه هر استان بايد برای 
هر گروه خونی ذخيره ۵ روز را داشته باشد، ادامه می دهد: ميانگين 
اهدای خون در استان ۵/۵ درصد و در كشــور 6 درصد است در 
حالی كه ميانگين اهدای خون در دنيا 30 درصد و در كشورهای 

توسعه يافته باالی ۵0 درصد است.
صالحی فر در ادامه به پويش كشــوری اهدای خون بانوان اشاره 
می كند و می افزايد: اين پويش در استان با استقبال خوبی مواجه 
شده است و تا يک هفته ديگر ادامه دارد. اميدواريم اهدای خون 
بانوان در طول سال ادامه داشته باشد.وی ساعت كاری بانک خون 
استان را از 7:30 تا 19 هر روز اعالم می كند و می گويد: در روزهای 
كرونايی و همچنين در روزهای عادی برای رعايت فاصله اجتماعی 
و پرهيز از ازدحام جمعيت مردم می توانند با مراجعه به ســايت 

انتقال خون، اينترنتی نوبت بگيرند.

کمبود خون در سیستان  و بلوچستان به مرز هشدار رسید
شيوع ويروس كرونا در سيستان  و بلوچستان هم موجب كاهش 
60 درصدی ميزان مراجعه برای اهدای خون شــده است. رئيس 
ســازمان انتقال خون سيســتان و بلوچســتان با تاييد اين خبر 
می گويد: در حال حاضر با توجه به كاهش مراجعه  اهداكنندگان 
خون، خون های اهدايی از ديگر استان ها مانند خراسان  رضوی و 

جنوبی، تهران و كرمان به اين استان ارسال می شود.
سهيال خسروی با بيان اين كه نياز اســتان به فرآورده های خونی 
ثابت و در شــرايط كنونی بــه همه گروه های خونی نياز اســت،  
می افزايد: ســال گذشــته 7۸ هــزار و ۵۵1 نفر در سيســتان و 
بلوچستان برای اهدای خون به مراكز انتقال خون مراجعه كرده اند 

كه از اين تعداد 61 هزار و 9۵1 نفر موفق به اهدای خون شده اند.
به گفته وی، وجود بيــش از 3 هزار بيمار تاالســمی، هزار بيمار 
هموفيلی و هزار بيمار با مشکالت انعقاد خون در استان موجب شده 
است نياز به خون در اين اســتان بيش از ديگر استان ها احساس 
شــود.وی از واردات 42 هزار و 34 واحد خون به استان در سال 
گذشته خبر می دهد و می افزايد: از ابتدای سال 1619 واحد خون 

برای رفع نياز خون نيازمندان به استان وارد شده است.
در ايالم، خوزســتان و فارس هم كمبود ذخاير خون مشــکالتی 
ايجاد كرده است كه اين كمبود در استان فارس بيشتر در بخش 

گروه های خونی منفی به چشم می آيد.

تهدید ذخایر خونی در روزگار کرونا
مراجعه به مراكز اهدای خون به دليل ترس از انتقال كرونا كاهش قابل توجهی يافته ، اما سازمان انتقال خون اعالم می كند ذخاير خونی را در حد قابل قبول تامين كرده است

تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان به دلیل تعداد باالی مراکز درمانی، بیشتر با مشکل ذخیره خون مواجه هستند

   ترس از کرونا، اهدای خون را  از یادمان نبرد 
سخنگوی سازمان انتقال خون کشــور با بیان این که نیاز به خون و فرآورده های آن یک نیاز همیشگی و روزانه 
است به همشهری می گوید: ما هم به مردم ایران توصیه می کنیم در روزگار شیوع کرونا برای کارهای غیرضروری 
از منزل خارج نشوند  با این همه، مردم در نظر داشته باشند که اهدای خون یک کار ضروری و با اهداف ایثارگرانه 
است. طی این روزها هم باید نیاز بیماران خاص مثل بیماران مبتال به تاالسمی با اهدای خون روزانه تامین شود.  
بشیر حاجی بیگی با تاکید بر این که انتقال ویروس کرونا از راه خون ممکن نیست و ارتباطی به انتقال خون ندارد، 
می افزاید: در همه مراکز انتقال خون در سراسر کشور، نکات بهداشتی رعایت می شود و اهدای خون در مراکز اهدای 
خون از بدو تاسیس سازمان در محیطی کامال استریل انجام می شود. همچنین همه تجهیزات و وسایل استفاده شده 
در زمان اهدای خون کامال استریل هستند و هیچ خطری سالمت اهداکنندگان را تهدید نمی کند.  وی با اشاره به آمار باالی بیماران تاالسمی در 
مازندران، گیالن، کرمان،  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و تهران نیاز به اهدای خون را در این استان ها بیشتر می داند و 
اظهار می کند: همچنین کالن شهرهای کشور و استان های تهران، فارس، خراسان  رضوی، اصفهان، آذربایجان  شرقی و خوزستان به دلیل این که 
تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی زیادتری دارند با مشکل کاهش ذخیره روبه رو هستند.  حاجی بیگی البته اعالم می کند که در حال حاضر 
ذخایر خونی کشور در حد قابل قبول تامین شده و سازمان انتقال خون ایران با تقویت شبکه خون رسانی کشور، فرآورده های خونی را در همه 

مراکز درمانی و بیمارستانی کشور تامین کرده است و واحدهای پخش و انتقال خون در سراسر کشور به خوبی مدیریت می شوند. 

آب و هوا 

صدای استان ها

آنالين بخوانيد

021-23023405 پيام های خود را با اين شماره در ميان 
ostanha@ hamshahri.orgبگذاريد

بارندگی ها تا دوشنبه ادامه دارد
 برف بهاری در روزهای گذشته اهالی برخی از استان های كشور چون 
تهران، البرز، قزوين، گيالن، گلســتان، مازندران، قم، مركزی، زنجان 
و خراسان  شمالی را غافلگير كرد. اين در حالی اســت كه از روزهای 
ابتدايی امسال بارندگی های بهاره هم در كنار لطافت هوا، موجب بروز 
آب  گرفتگی، سيالب و فوت چند نفر در برخی مناطق كشور شده است. 
به گزارش گروه ايرانشهر، هرچند بارش های بهاره موجب خوشحالی 
كشاورزان برخی مناطق شده، اما رگبار، تگرگ، برف و كاهش دمای 
هوا، مشکالتی را هم به وجود آورده است. سرما و برف در استان مركزی 
كشاورزان ساوه ای را متضرر كرده است و به گفته حسن شريفی، رئيس 
اداره جهاد كشاورزی اين شهرستان، فقط طی چهارشنبه شب موجب از 
بين رفتن ۵0 درصد از حاصل كار كشاورزان در مزارع ۸ هزار هکتاری جو 
و همچنين آسيب شديد به بخش اعظم محصوالت سردرختی باغ های 

ميوه اين شهرستان شده.
بارندگی، عالوه بر خســارت كشاورزی، آســيب هايی هم در بخش 
تاسيسات به همراه داشته و عليمردان طالبی، مدير كل مديريت بحران 
استانداری همدان، در اين باره می گويد: بارش شديد باران به بخشی از 
تاسيسات زيرساختی اين استان به ويژه در حوزه برق خسارت زده است.
در اردكان اما خسارت باران ابعاد جانی پيدا كرد ؛ روز چهارشنبه با وقوع 
سيل در اين شهرستان استان يزد، يک خودرو پاترول، با سرنشينان 
خانوادگی، گرفتار شد. 2 نفر از سرنشينان اين خودرو كه كودكان يک و 
نيم و 9 ساله بودند مفقود شدند كه پس از جست و جوی نيروهای امدادی 
هالل احمر و اورژانس، جنازه آنها پيدا شــد. در خرم آباد هم پيرزنی از 
اهالی روستای چم قرق به داخل رودخانه خرم رود سقوط كرد و نيروهای 

امدادی پس از چند ساعت جسد وی را يافتند.
بارندگی ها همچنين در كرمانشاه منجر به گرفتاری 10 خانوار عشاير 
در نقاط مختلف شد كه نيروهای امدادی آنها را نجات دادند، اما عمليات 
نجات در گيالنغرب نتوانست جان دختر غرق شده را نجات دهد و در 

نهايت جسد وی در منطقه تنگه حاجيان كشف شد. 
هرچند بارش ها در بســياری از اســتان ها امروز به پايان می رسد، اما 
در گيالن همچنان شــاهد حادثه هســتيم به طوری كه روز گذشته 
سبحان اهلل علی پور، سرپرست اداره كل راهداری و حمل  و  نقل جاده ای 
گيالن، از وقوع 3۸ مورد ريزش و رانش در محورهای اين استان خبر داد.
در خوزستان هم هشدارها از احتمال باال آمدن آب رودخانه و مسيل ها 
و وقوع سيل خبر می دهد. محمد ســبزه زاری، مدير كل هواشناسی 
خوزستان، اين هشدار را تا روز يکشــنبه برقرار می داند و می گويد: تا 
اواسط وقت يکشنبه رگبار و رعدوبرق به شــکل متناوب و وزش باد 
متوسط تا شديد و تندباد لحظه ای با احتمال تگرگ در حوضه های آبريز 
كارون، مارون و دز و ارتفاعات شرق، شمال  شرق و شمالی خوزستان 
پيش بينی می شود. اين هشدار در كهگيلويه و بويراحمد هم اعالم شده 
است و علی داودی مهر، مديرعامل شركت آب منطقه ای كهگيلويه و 
بويراحمد، از احتمال سيالبی شدن رودخانه های استان طی روزهای 

آينده گفته است.
پيش بينی های هواشناسی نشان می دهد بارش  در اغلب استان های 
كشور امروز به جز سيستان و بلوچستان و هرمزگان ادامه خواهد داشت. 
روزهای يکشنبه و دوشنبه هم در شمال غرب، شمال شرق، دامنه های 
زاگرس جنوبی، دامنه های جنوبی البرز و بخش هايی از جنوب كشور 

بارش پيش بينی شده است.  

 
   وضع نامناسب کنارگذر حصارک

رمپ های كنــار گذر پل حصــارک از هر دو طــرف ورودی و 
خروجی وضع نامناسبی دارد. از مســئوالن می خواهم به اين 

مشکل رسيدگی كنند.
نصیری از البرز

   آسفالت نامناسب خیابان های کرج 
آســفالت خيابان ها در مناطق مختلف كرج نامطلوب اســت 
و مسئوالن شهرداری به اين وضع رســيدگی نمی كنند. اين 
مشــکل به ويژه در مناطقی چون 4۵متری گلشهر و بلوار ارم 

ديده می شود. 
یک شهروند از البرز

   درخواست نیروهای قراردادی بانک 
از خرم آباد تماس می گيرم. لطفا استخدام نيروهای قراردادی بانک سپه 

اين شهرستان را پيگيری كنيد. 
یک شهروند از لرستان 

  صفحه دوم ایرانشهر در نسخه دیجیتال روزنامه همشهری
newspaper.hamshahrionline.ir

   اولين روزهای فروردين جاری بود كه وزير 
ارتباطات با انتشار توئيتی همدانی ها را در همدان

بهت فرو برد. محمدجواد آذری جهرمی 
در اين توئيت، طبق مصرف اينترنت، اثبات كرده بود با 
آغاز نوروز 99 يک ميليون نفر از تهران و 40 هزار نفر از 
قم خارج شــده اند كه 10 درصد اين افــراد را همدان 
جذب كرده و اين استان حائز رتبه برتر در جذب مسافر 
شده بود. اين در حالی بود كه 10 روز قبل از آن استاندار 
اعالم كرده بود همدان به علت شيوع ويروس كرونا از 
پذيرش مسافر معذور است و نيروی انتظامی نيز اعالم 
كرده بود خانه مسافرها و سوئيت ها حق پذيرش مسافر 

ندارند.

عبور مسافر یا بومیان مهاجر؟
رســانه ها به مطالبه برخاســتند و 
خواهان پاســخگويی مديران ارشد 
همــدان در اين باره به شــهروندان 
همدانی شدند، اما واكنش های اوليه 
انکار بود و تکذيب! هر چند تعدادی 
از مسئوالن به اعالم اين مطلب اكتفا 
كردند كه صد هزار نفر اعالم شــده 
فقط از همدان عبور كرده اند و در اين 
منطقه ساكن نشده اند به همين دليل 

وزير بايد از مردم همدان عذرخواهی كند.
البته بر خالف اين ادعاها، اســتاندار همدان با انتشار 
فيلمی در كانــال تلگرامی اعالم كرد صــد هزار نفر 
همدانی های مقيم تهران به زادگاه خود بازگشته اند 
و در بدو ورود به شــهر »قول« داده اند از خانه خارج 
نشوند. سيد  ســعيد شــاهرخی همچنين ادعا كرد 
با وجــود تعطيلی اماكــن تفريحی و گردشــگری و 
ممنوعيت پذيرش از ســوی هتل ها، پذيرش مسافر 
و گردشــگر غيربومی در همدان كذب است. ساعتی 
نگذشت كه يکی از پايگاه های خبری همدان با انتشار 
فيلمی صحبت های اســتاندار را به راســتی آزمايی 
گذاشــت و طبق صداهايی كه از پذيرش چند هتل 
شاخص در همدان ضبط شده بود، ثابت كرد كه اتفاقا 
هتل های همدان بدون هيچ محدوديتی پذيرش مسافر 
دارند. شــنيده ها هم حکايت از فعاليت برخی اماكن 
گردشــگری مانند غار عليصدر تا روز دوم فروردين 

داشت. 
همان روز دادســتان همــدان در واكنش بــه فيلم 
منتشرشده در گفت وگو با رســانه ها ضمن تاييد خبر 
پذيرش مســافر در هتل ها، اعالم كرد به همه هتل ها 
حداكثر تا فردا ســاعت 10 صبح، مهلت داده شده تا 
نسبت به تخليه مسافران و تعطيلی اقدام كنند. حسن 

خانجانی افزود: هتل ها و مجموعه های 
متخلف در پاســخ به پذيرش مسافر، 
همدانی بودن آنهــا را بهانه كرده اند 
اما دادستانی حتی اقامت شهروندان 
در اين ســوئيت ها را بی دليل و بدون 
توجيه خواند و دستور تخليه مسافران 
را ابالغ كرد. در جريان اين اتفاقات بود 
كه پليس هم از شــهروندان خواست 
اگر ملکی به مسافران اجاره داده شده 

گزارش دهند تا با مالک برخورد شود. 
البته با توجه به اقدامات انجام شده، مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان همدان اعالم كردند اگر اين 
اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه و همکاری شهروندان 
نبود، قطعا آمار مبتاليان و در ادامــه آمار مرگ و مير 
ناشــی از ابتال به ويروس كرونا در استان بيشتر از اين 

حرف ها بود.

تاثیر اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده
در ادوار گذشته شاهد بوديم كه برخی 
مديران ارشد استان در مقابل چنين 
اخباری رويه انــکار و تکذيب پيش 
گرفته بودند، اما اين بار مسئله بسيار 
مهم تر و پای جان انســان ها در ميان 
اســت و بی توجهی به پروتکل های 
وزارت بهداشــت فاجعه انســانی به 
بار خواهــد آورد. همدانی ها به ويژه 
اصحاب رسانه انتظار دارند در برخورد 
با الاقل اين بار صداقت بيشتری ديده 
می شد و به جای پاک كردن صورت 

مســئله با نيروهای وزارت بهداشــت و درمان همراه 
می شدند و اندكی از بار آنها كم می كردند. 

معاون امور بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
همدان در اين باره به همشــهری می گويد: مطمئن 
باشيد اگر اين اقدامات كنترلی و بازدارنده و در مقابل 
مشاركت و همکاری شهروندان نبود، تعداد موارد ابتال 
به اين بيماری دست كم 2 تا 3 برابر وضعيت موجود 
نبود و همچنين با تجمع و ازدحام در بيمارســتان ها 
و پايين آمدن كيفيت خدمات رســانی درمانی حتی 
مرگ و مير ناشــی از اين بيماری 30 تــا 40 درصد 

افزايش می يافت.
منوچهر كرمی تأكيد می كند: تا هميشــه نمی توانيم 
بگوييم همه جا تعطيل باشد بلکه هم شهروندان بايد 
با هوشــمندی و مهارت بتوانند خريدهای خود را به 
صورت امن انجام دهند و كمترين خــروج از منزل را 
داشته باشــند و هم بازاريان اقدامات الزم را كه منجر 
به كمترين تماس با شهروندان در عين خدمات رسانی 
می شــود انجام دهند. اگر اين اقدامات تا پايان ادامه 
داشته باشد از مرحله سخت اين شرايط عبور خواهيم 
كرد.وی درباره وضعيت همدان از نظر شيوع ويروس 
كرونــا می گويد: تالش مــا اين بوده 
كه روش نمونه گيــری را به بهترين 
شکل انجام دهيم و در بعضی از روزها 
تســت ۵0 درصد بيماران ما مثبت 
اعالم می شود. عالوه بر اين بيماريابی 
فعالی داريم و همين نکته باعث اضافه 
 شدن آمار می شــود. در حال حاضر 
ابتالی اين بيماری در استان همدان 
2۵ نفر برای هر 100 هزار نفر است و 
اين يعنی فرايند بيماريابی ما صحيح 
است. در شــرايط كنونی با همکاری 
دستگاه های اجرايی و مردم وضعيت همدان مطلوب 
است و اين روند رو به جلو و بدون شتاب پيش می رود. 

فاطمه کاظمی
همدان – خبرنگار

حواشی مسافران نوروزی  همدان
هجوم مسافران به همدان در روزهای شيوع كرونا و تکذيب و تاييد مسئوالن يکی از نکات عجيب در تعطيالت نوروزی بود

با آغاز نــوروز 99 یک 
میلیون نفر از تهران و 40 
هزار نفر از قم خارج شدند 
که 10 درصد از این افراد 
به اســتان همدان سفر 

کرده اند 

شــهروندان بایــد با 
هوشــمندی و مهارت 
بتوانند خریدهای خود را 
به صورت امن انجام دهند 
و کمترین خروج از منزل 
را داشته باشند تا مرحله 

سخت کرونا بگذرد
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براساس آمارهای موجود، حدود هزار نفر که از 
بیمارســتان های تبریز مرخص شده اند، امکان 
اســتراحت و ایزوالســیون آنها درمنزل وجود 
ندارد. به گفته کارشناســان درمانی این دسته 
از افراد عالوه بر اینکــه نیاز به مراقبت های ویژه 
برای بازیابی سالمت کامل خود دارند ، می توانند 
به عنــوان ناقل بیماری نیز محســوب شــوند. 
هرچند، به گفته فرمانده قــرارگاه عملیاتی این 
نیرو در شــمال  غرب کشــور، در روزهای اخیر 
یک نقاهتگاه 200تختخوابــی در تبریز افتتاح 
شده است، اما بی شــک این نقاهتگاه جوابگوی 
نفرات ترخیص شــده و بهبودیافته از کرونا در 

تبریز نیست.
مدیر روابط  عمومی دانشــگاه علوم  پزشــکی 
تبریز در پاســخ به همشــهری دربــاره تدابیر 
درنظرگرفته شده برای رفع این مشکل می گوید:  
بیماران کرونایی پــس از بهبودی، می توانند در 
نقاهتگاه های غیربیمارستانی از جمله نقاهتگاه 
ارتش مستقر شــوند. آنها در منازل هم امکان 
بستری شــدن دارند و با نظارت مستقیم علوم 

 پزشکی داروهای خود را دریافت می کنند. 
 جمــال حســینی دربــاره ظرفیــت محدود 
200 تخت نقاهتگاه ارتش اظهار می کند: برای 
این بیماران نگهداری در منازل هم مطرح است 
و افراد خانواده می توانند با جداسازی اتاق خواب 
فرد بیمار و اختصاص دادن سرویس بهداشتی 

و حمام جداگانه یا ضدعفونی مســتمر حمام و 
توالت مشــترک از انتقال این بیماری به دیگر 

اعضای خانواده جلوگیری کنند.

اقدام ویژه برای تشخیص بیماری
رئیس مرکز بهداشت تبریز از اقدام های این مرکز 
برای ایزوالســیون خانگی و کمک به تشخیص 
بیماری خبر می دهد و می گویــد: برای این که 
شــهروندان با احســاس عالئم اولیه بیماری به 
مراکز درمانی مراجعــه نکنند و در خطر ابتال به 
بیماری قرار نگیرند، کارشناسان این مرکز با آنان 
در منزل تماس و اطالعات کلی سالمت خانواده 

را از آنان می گیرند.
احمد مردی درباره بیمارانی که پس از ترخیص 
از بیمارستان نیاز به مراقب های ویژه برای گذران 
دوران قرنطینه دارند نیز بیان می کند: بیماران 
بهبود یافته از کرونا می توانند با مراقبت های ویژه 
در منزل از روند بهبود ســالمتی خود اطمینان 
حاصل کنند. کارشناسان ســالمت هم به آنان 
راهنمایی های الزم را ارائــه می کنند و در کنار 
آن، اســتفاده از سایت مرکز ســالمت و سامانه 
سیب نیز می تواند به گذراندن دوران قرنطینه در 

منزل کمک کند.
ایــن مســئول به اقــدام برخــی افــراد برای 
سوء استفاده از شرایط موجود هم اشاره می کند 
و می افزاید: کارشناسان بهداشت فقط با شماره 
4030 با شهروندان تماس می گیرند تا در صورت 
مشــاهده عالئم بیماری، اطالعات الزم را ارائه 
دهند و افراد را در ایزوالسیون خانگی و مراجعه 

احتمالی به مراکز درمانی کمــک کنند. براین 
اساس، شهروندان باید از پاســخگویی و دادن 
اطالعات به افرادی که با شماره ای غیر از 4030 

تماس می گیرند، خودداری کنند. 

شیوع گسترده در8 محله تبریز 
رئیس دانشــگاه علوم  پزشــکی تبریــز هم در 
گفت وگو با همشهری با بیان این که کمیته علمي 
درمان کرونا در این دانشگاه تشکیل شده  است، 
اظهار می کند: دانشگاه حدود 2 میلیارد تومان 
به بیمارانی  اختصاص داد که مشکل حاد ریوی  

دارند تا درمان آنها کامل شود.
محمدحسین صومی با اشاره به وضعیت مبتالیان 
به کرونا در استان عنوان می کند: سراب ، شبستر ، 
مرند ، میانه ، مراغه ، اهر و تبریز به نسبت جمعیت، 
بیشــترین تعداد مبتالیان به کرونــا را دارند و 
 البته آمار تبریز به نســبت جمعیــت در حال

افزایش است.
وی می گوید: تراکم جمعیتــی و رعایت نکردن 
موارد بهداشتی، سبب افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا در تبریز شده و تعداد بیماران در این شهر 
در حال افزایش اســت و در محله های عباسی ، 
مارالن ، ولی عصر ، قره باغی سردرود و یکه دکان 
و بهشــتی و قراملک تبریز تعــداد مبتالیان از 

محله های دیگر بیشتر است.
صومی با رد کمبود ماسک و تجهیزات مورد نیاز 
کادر درمان تاکید می کند: روزانه هزار ماســک
N95  در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز استفاده 
و 700دست لباس مخصوص حفاظتی هم توزیع 

می شود و مدیریت بیمارســتان هم به صورت 
جدی پای کار است. 

اقدام های پیشگیرانه 
یکی دیگر از مشکالت، در معرض آسیب بودن 
کودکان کار و خیابان اســت که همچنان بدون 
ماسک و دســتکش به فعالیت مشغولند و این 
موضوع نگرانی هایی را بــرای مردم تبریز ایجاد 
کرده اســت. فرگل صحاف، سرپرست اداره کل 
بهزیستی آذربایجان شرقی، در این  باره می گوید:  
در چند روز گذشته توزیع بسته بهداشتی برای 
کودکان کار و خیابان، توزیــع بیش از 3۵00 
بسته غذایی از ســوی پایگاه خدمات اجتماعی 
برای مددجویــان شناسایی شــده در معرض 
آسیب، تب ســنجی مرتب افراد مقیم در مراکز 
شــبانه روزی به ویژه کودکان بی سرپرســت و 
بدسرپرست زیرپوشــش بهزیستی انجام شده 

است. 
هادی بدری، سرپرست ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تبریز، هم از اجرای 
مرحله سوم عملیات پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا بــا اجرای عملیــات ضدعفونــی بر پایه 
محله های پرخطــر خبر می دهــد و می گوید: 
مســیرهای پرتجمع به دلیل احتمال شــیوع 
بیشــتر ویروس کرونا بیش از پیش مدنظر قرار 
گرفته  است و شهروندان این مناطق باید رعایت 
اصول بهداشتی را مورد توجه قرار دهند تا هرچه 
سریع تر میزان شیوع این ویروس کاهش یافته 

و قطع شود.
پیش از این معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز اعالم کرده بود که تمهیدات زیادی در این 
مناطق پرخطر انجام گرفته، اما همچنان آمار در 
حال افزایش است. امیدواریم با برنامه ریزی های 

انجام شده، این روند کنترل شود.
کالن شهر یک میلیون و 800 هزار نفری تبریز، 
از جمله شهرهای کشورمان است که شیب ابتال 
به کرونا در آن در روزهای نخســت بسیار پایین 
بود، اما بعد از چهارشنبه آخر سال و خرید عید، 
منحنی شــیوع کرونا در آن به سرعت صعودی 

شد.

پیگیری ایزوالسیون در خانه 
رئیس بیمارستان امام  رضا )ع( تبریز به مراجعه 
حــدود 4 هزارنفر مراجعه کننده بــه این مرکز 
درمانی از آغاز کرونا اشــاره می کند و می گوید: 
در این شــرایط عالئم بیماری و وضعیت بالینی 
بیمار از ســوی پزشــکان کنترل می شود و در 
صورتی که عالئم کرونا وجود نداشــته باشــد 
یا بیمار امکان ایزوالســیون در خانه را داشــته 
 باشد، با تجویز داروهای الزم به منزل فرستاده 

می شود.
مسعود فقیه دینوری با اشاره به ظرفیت محدود 
بیمارســتان و بخش های مربوط به کرونا اظهار 
می کند: بیمارانی که نیاز به مراقبت و استراحت 
دارند به مراکــز قرنطینه تاییدشــده یا منزل 
فرســتاده می شــوند، اما هرگز بیماران بدحال 
که نیاز به مراقبت مستمر پزشکی دارند تا زمان 

بهبود از بیمارستان مرخص نمی شوند.

محله های درگیر 
با کرونا

تراکم جمعیتی 
و رعایت نکردن 
موارد بهداشتی، 
سبب افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا در 
تبریز شده و تعداد 
بیماران در این شهر 
در حال افزایش 
است و در محله های 
عباسی ، مارالن ، 
ولی عصر ، قره باغی 
سردرود و یکه دکان 
و بهشتی و قراملک 
تبریز تعداد مبتالیان 
از محله های دیگر 
بیشتر است

بودجه برای 
تکمیل دوره درمان 
رئیس دانشگاه علوم 
 پزشکی تبریز با بیان 
این که کمیته علمي 
درمان کرونا در این 
دانشگاه تشکیل شده 
 است، اظهار می کند: 
 دانشگاه حدود
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تلخ و شیرین از کرونا 

تکاپوی جهانــی برای مهار 
بیمــاری کرونــا حاکی از 
موفقیت نسبی سیاست های 
بهداشتی و درمانی به اجرا 
درآمده در جهان است. حتی در چند روز گذشته تابلوی 
بازارهای بورس در برخی کشــورها با رشد مثبت مواجه 
شده است. به عبارت دیگر کاهش تعداد مبتالیان جدید به 
ویروس کرونا و همچنین کاهش تعداد مرگ ناشی از این 
بیماری در جهان به ویژه دراروپا ســبب شد معامله گران 
در بورس های بین المللی نســبت به چشــم انداز پیش رو 

خوشبین و بازارها مثبت شوند. 
برهمین اساس، پایین آمدن تعداد مرگ و میر ناشی از ابتال 
به کرونا در کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و ایتالیا 
ســبب بهبود اوضاع معامالت در بورس های بین المللی 
شده اســت. درهمین حال تالش های بهداشتی ایران با 
نتایج مثبتی همراه بوده اســت. شناسایی روزانه صدها و 
گاه هزاران بیمار کرونایی در سراسرکشور، نشان دهنده 
برنامه فعال کشــور برای مهار این بیماری بوده است، اما 
موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده که مسئوالن وزارت 
بهداشت، با جدیت بیشــتری، وسعت و شدت برنامه های 
بهداشتی و درمانی کشور را پیگیری کنند. قرار گرفتن در 
اقلیم خاورمیانه و داشتن مرزهای طوالنی با کشورهایی 
مانند افغانستان و پاکســتان و نیز نزدیکی ایران به شبه 
قاره هند، بایــد افزایش دوراندیشــی ها را در کانون های 
بهداشتی و درمانی کشور به همراه داشته باشد. مهار کرونا 
در افغانستان و سراسر شبه قاره باید برای ایران نیز بسیار 
بااهمیت باشد، زیرا الزمه مهار موفقیت آمیز ویروس کرونا 
در گرو موفقیت برنامه های منطقه ای و جهانی است. اگر 
یکی از کشورهای خاورمیانه نتواند برنامه جامعی برای مهار 
کرونا درپیش گیرد، قطعا درســتی و کارآمدی طرح های 
بهداشتی کشــورهای دیگر را با مشــکل مواجه می کند. 
البته مدیران بهداشتی و درمانی ایران سیاست جامعی در 
ایران و مرزهای کشــور به اجرا گذاشته اند که بسیار موثر 
بوده است، به طوری که سازمان بهداشت جهانی درستی و 
موثربودن برنامه های بهداشتی و درمانی ایران را در مجامع 

جهانی تایید کرده است. 
اما نکته دیگری کــه رفتار غیرمنتظره ویــروس کرونا را 
درسطح جهانی به نمایش گذاشت، مربوط به آلوده شدن 
یک ببر 4ساله به این ویروس در آمریکاست. »بنا به اعالم 
مقامات رسمی آمریکا، تست کرونای یک ببر در باغ وحش 
برون کافسین مثبت بوده اســت. برهمین اساس وزارت 
کشاورزی آمریکا اعالم کرده است: منشأ سرایت ویروس 
به ببر 4ساله و همچنین 4ببر و شیر دیگر که به این بیماری 

دچار شده اند، کارگران این بخش بوده اند.«
بدین خاطر اتفاق یاد شده این سئوال را مطرح می کند که 
آیا انتقال ویروس از انســان به حیوان اتفاق خواهد افتاد؟ 
درحالی که کارشناسان می گویند شیوع ویروس درجهان 
از طریق انسان به انســان انجام می شود و انتقال از انسان 
به دام تاکنون تأیید نشده است، اما وجود این بیماری در 
ببرها می تواند بر دامنه نگرانی ها بیفزاید. چنین رویدادی 
می تواند خطری برای ســالمتی میلیون هــا دام و طیور 
درجهان باشــد. زیرا در دنیای کنونی پرورش دام و طیور 
مهم ترین منابع غذایی انسان است. مطابق اطالعات رسمی 
هم اکنون درایران حدود 2/۵میلیون تن مرغ، یک میلیون 
تن تخم مرغ و 8۵0هزارتن گوشت تولید می شود که برای 

منابع غذایی کشور بسیار حیاتی است.

مرکز ایزوالسیون 200تختخوابی در تبریز جوابگوی بهبودیافتگان از کرونا نیست

معاون درمان دانشگاه علوم  پزشکی استان: اگر بدون برنامه ریزی به زندگی عادی بازگردیم، 
کمبود تخت ویژه بیمارستانی بحران زا می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: به دلیل شیوع کرونا، نشاکاران مجاز به استفاده از کارگران روزمزد غیربومی نیستند

جاده های خلوت

   
تعطیالت نوروز معموال اوج تردد جاده ای 
و مســافرت در کشــور به ویژه در استان 
گردشــگرپذیری مانند اردبیل است. با 
این حال امسال حکایت جاده های نوروزی 
استان متفاوت از ســال های دیگر بود و 
بحران کرونا سبب شــد از میزان سفرها 
به میزان قابل توجهی کاسته شود. البته 
به گفته شــهروندان اردبیلــی عالوه بر 
این که تعــدادی از هموطنــان با آگاهی 
به شرایط بحرانی ســفرهای خود را لغو 
کردند، بستن برخی ورودی های استان 
نیز در کاهش این تردد تاثیرگذار بود که 
نمونه آن مسدود شدن جاده حیران بود 
که مهم ترین محور مواصالتی اردبیل به 

استان گیالن به شمار می رود. 

کاهش خودروهای شخصی؛ افزایش 
حمل بار 

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان درباره مقایســه تــردد ورودی 
و خروجــی وســایل نقلیه از اســتان به 
همشــهری می گوید: درچنــد روز اخیر 
میزان ورود وسایل نقلیه 17درصد کاهش 
و خروج از اســتان نیز 27درصد کاهش 
داشته است.علی رحمتی می افزاید: کاهش 
تردد در جاده های اردبیل فقط مربوط به 
مبادی ورودی و خروجی اســتان نبوده و 
در بازه زمانی مورد بررسی شاهد کاهش 
چشــمگیر تردد داخل اســتان بوده ایم. 
به گفته رحمتی، ســال89 میزان تردد 
وسایل نقلیه در جاده های داخلی استان 
در تعطیالت نوروز 7میلیون و 8۵7هزار و 
38مورد بود که این میزان درسال 99 به 
3میلیون و 981هزار و ۵19مورد رسید و 
کاهش 9۵درصدی را نشان می دهد.وی 
بیان می کند: با وجود کاهش تردد جاده ای 
مســافران، با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی بــرای مقابله با ویــروس کرونا 
سیســتم حمل ونقل کاال به فعالیت خود 
ادامه داده اســت و 17هزارتن کاال دراین 
بازه زمانی جابه جا شده است که افزایش 
81درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
دبیر کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی 
حمل ونقل استان اردبیل اظهار می کند: با 
توجه به آگاهی های مردمی و اجرای تدابیر 
الزم در مبادی ورودی و خروجی اســتان 
حتی در روز 31فروردین که همه ساله اوج 
تردد را شاهد بودیم با کاهش 29درصدی 
و در داخل اســتان با کاهش ۵8درصدی 

مواجه شدیم که آمار قابل توجهی است.

اردبیل یادداشت

سید مرتضی احمدپور 
تبریز - خبرنگار

بیژن کیامنش 
روزنامه نگار

چالش نقاهتگاه در روزهای کرونایی

شیوع کرونا در کشور و اســتان آذربایجان  شرقی به آخرین روزهای 
دومین ماه خود می رســد و با وجود اعمال قرنطینه و فاصله گذاری 
اجتماعی، این بیماری هنوز قصد خداحافظی ندارد. در حالی که روزانه 
حدود 80 نفر به جمع مبتالیان جدید استان اضافه می شود، مجموع 
مبتالیان آذربایجان شرقی هم در حال نزدیک شدن به رقم 2 هزار نفر 
است و از این تعداد، 205 نفر فوتی ثبت شده است. به گفته مسئوالن 

درمانی استان، 60 درصد از مبتالیان بهبود پیدا کرده اند. 
اما یکی از نکات قابل توجه در ترخیص بیماران بهبود یافته این است که 
تبریز، به جز نقاهتگاه کم ظرفیت تازه ساخت، مرکز ایزوالسیون برای 
گذران دوران قرنطینه این بیماران ندارد و آنها پس از ترخیص، مجبور به 
بازگشت به منازل خود و سپری کردن این دوره همراه با اعضای خانواده 
هستند که این موضوع به شیوع بیش از پیش این بیماری دامن می زند. 

محدودیت هایی برای برنج کاران راه دراز البرز تا بازگشت به وضعیت عادی 

البرز این روزهــا آرام تر و کم تردد تر به نظر می رســد و اعمال 
طرح های ممنوعیت تردد در روند ابتالی افراد به کرونا نیز تاثیر 
گذاشته است. به گفته مســئوالن علوم پزشکی استان، تعداد 
بیماران کرونایی کاهش یافته، اما برای از بین رفتن کلی این 
بیماری راه درازی در پیش است، چرا که با پایان قرنطینه و طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، امکان شیوع دوباره این بیماری وجود 
دارد و به نگرانی ها دامن زده است. از 13 فروردین به بعد آماری 
از البرز گزارش نشده، اما در همان مقطع ابتالی 3۵8۵ بیمار 
به کرونا در البرز گزارش شد که از این آمار، 293۶ نفر ترخیص 

شده  اند و 170 نفر نیز فوت کرده اند. 

نگران اوج گیری دوباره کرونا 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره روند کاهشی 
ابتال به کرونا در این استان به همشهری می گوید: در تالشیم 
تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های استان 

را به کمتر از 300 نفر برسانیم.
حسن اینانلو با بیان این که تا رهایی از این ویروس و بازگشت به 
وضعیت عادی راه درازی در پیش داریم، عنوان می کند:  اکنون 
نیمی از ظرفیت تخت های ویژه بیمارســتانی البرز در اختیار 
بیماران کرونایی است و بی شک اگر بخواهیم بدون برنامه ریزی 
به زندگی عادی بازگردیم، این تخت های آی. سی. یو موجود در 

استان پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود.
اینانلو می افزاید: هرچند تعداد تخت های ویژه بیمارستان های 
کشور و به تبع آن اســتان البرز در چند سال گذشته افزایش 
داشــته، اما هنوز هم با سرانه اســتاندارد فاصله داریم و اگر با 
این شــرایط به وضعیت عادی بازگردیــم، کمبود تخت ویژه 

بیمارستانی بحران زا می شود. 
وی می گوید: توصیه می کنم خیران اگر به دنبال کمک به حوزه 
بهداشت و درمان هســتند، در مسیر افزایش تعداد تخت های 

ویژه بیمارستانی اســتان گام بردارند. این مسئول با اشاره به 
راه اندازی نقاهتــگاه مهدیه اظهار می کند: بــا کمک خیران، 
تجهیزات الزم برای راه اندازی آن تامین شده و تا چند روز آینده 
 شــاهد آغاز به کار آن خواهیم بود. بیمارانی که نیاز به مکانی

برای گذراندن دوران قرنطینه خود دارنــد، می توانند به این 
نقاهتگاه مراجعه کننــد و از خدمات مناســب این مجموعه 

بهره مند شوند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز تاکید می کند: 
باید برنامه مدونی برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شــود تا 
آســیب های اجتماعی و اقتصادی این ویــروس بیش از این 

مشکل ساز نشود.

ادامه محدودیت تردد در کرج تا اطالع ثانوی 
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی البرز نیز بــا بیان این که 
اجرای طــرح زوج و فرد از جلو در خانه تا اطــالع ثانوی ادامه 
دارد، می گوید: اکنون ۶3 نقطه ورودی به شهرهای استان البرز 

شناسایی و 3۶ نقطه آن مسدود شده است.
غالمعلی شــرق ادامه می دهد: در 27 نقطه نیز گیت تســت 
سالمت فعال اســت و مسافران از ســوی ماموران غربالگری 
می شوند و افراد مجاز به حریم شــهری فقط باید دارای پالک 
خودروی تهران و البرز باشــند. نحوه شناســایی افراد ساکن 
و بومی هم با اســتفاده از کارت ملی، پالک خــودرو و آدرس 

بیمه نامه خودرو است.
وی عنوان می کند: براساس توافق ها و دستورهای کمیته ملی 
کرونا، این طرح با هدف حفظ سالمت مردم اجرا و از ورود افراد 
غیربومی جلوگیری می شود. در اجرای این طرح تالش شده با 
حذف ترددهای غیرضروری، از شیوع بیماری ویروسی کرونا 
جلوگیری شود.شــرق با تاکید بر رعایت موازین بهداشتی و 
توجه به اعمال محدودیت های تردد در شهرهای استان اضافه 
می کند: برای حمایت از آحاد مردم جامعه و همچنین اجرای 
قانون، پلیس مکلف اســت با افرادی که خــالف قوانین عمل 

می کنند برخورد کند.

به زودی زمان نشــاکاری در زمین های کشاورزی مازندران فرا می رسد، 
اما شیوع کرونا سبب شده  است امسال کشاورزی در استان های شمالی، 
که گستره و سرعت آلودگی به این ویروس در آنها زیاد بود، با دشواری ها 
یا به عبارتی محدودیت های جدیدی همراه شود. یکی از الزام های انجام 
این بخش از کشت، حضور پرتعداد در زمین های کشاورزی برای نشای 
شالی و استفاده از کارگران فصلی روزمزد برای تسریع در انجام این فعالیت 
است، اما، بنا به تأکید مسئوالن، اســتفاده از کارگران غیربومی به دلیل 
شیوع کرونا ممنوع است و باید کارگران همان منطقه برای نشاکاری به 
کار گرفته شوند؛ موضوعی که می تواند شالی کاران را برای کشت سنتی با 

مشکالت زیادی مواجه کند. 

کشت سنتی 50 درصدی
بیش از ۵0 درصد از زمین های کشــاورزی مازندران به صورت ســنتی 
زیرکشت می روند و این موضوع را رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران 

نیز تأیید می کند.
به گفته عزیزاهلل شــهیدی فر، از 213 هزار هکتار شــالیزار موجود در 
مازندران، حدود 100 هزار هکتار به روش مکانیزه کشت می شود و این 
یعنی همچنان نیاز به حضور کارگران روزمــزد در این بخش از اقتصاد 

استان ضروری است.
این مسئول در گفت وگو با همشــهری اظهار می کند: امسال کشاورزان 
به دلیل شیوع کرونا مجاز به استفاده از کارگران روزمزد غیربومی شهر 
خود نیستند و کشاورزان باید کارگران محلی را در زمین های کشاورزی 
به کار بگیرند.استاندار مازندران نیز با تأکید بر حفظ سالمت کشاورزان، 
که معموال در روستاها زندگی می کنند و قشر آسیب پذیر جامعه هستند، 
می گوید: مسئوالن شهرستانی و به ویژه دهیاران باید پیگیری و نظارت 
الزم را در این زمینه داشته باشند تا امسال از کارگران غیربومی مناطق 

مختلف استان در شالیزارها استفاده نشود.
احمد حســین زادگان در گفت وگــو با همشــهری می افزاید: وضعیت 
پیش آمده ضرورت توجه بیشــتر کشاورزان به کشــاورزی مکانیزه را 
دوچندان کرده است. ضمن این که دســتگاه های مرتبط از جمله بانک  

کشــاورزی نیز باید با اجرای طرح های تشویقی کشاورزان را به مکانیزه 
کردن کشاورزی در زمین های خود تشویق کنند.

سموم کشاورزی کرونا را از بین نمی برد 
مسئوالن استان در تالشند ضریب احتمال شیوع ویروس کرونا در میان 
کشاورزان را با اعمال برخی محدودیت ها و توصیه ها، کاهش دهند و حتی 
همین امسال بر میزان استفاده از تجهیزات و ادوات مکانیزه کشاورزی 
بین کشاورزان بیفزایند. برای نمونه، امسال با توزیع 3۵0 دستگاه ماشین 
نشاکار بین کشاورزان مازندران، تعداد دستگاه های نشاکار در زمین های 
کشاورزی استان به 2۵00 دستگاه رسید. اما هنوز حدود 113 هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی استان باید با دست کشت شود و این موضوع نگرانی 
را در میان مسئوالن افزایش داده اســت. به همین دلیل، رعایت برخی 
نکات خاص بهداشتی در کشاورزی از سوی کارشناسان بهداشت محیط 

به شدت توصیه می شود.

لزوم رعایت چند نکته ویژه
استاد گروه مهندسی بهداشــت محیط دانشگاه علوم  پزشکی مازندران 
با بیان این که به دلیل وابســتگی اقتصــادی و همچنین امنیت غذایی 
ناگزیریم کشاورزی را ادامه دهیم، به همشــهری می گوید: کشاورزان 
عالوه بر نکات کلی رعایت بهداشت فردی، مانند شستن دست ها و رعایت 

فاصله با اطرافیان که این روزها توصیه می شــود، باید چند نکته ویژه را 
هم رعایت کنند.

محمدعلی ززولی می افزاید: با توجه به ارتباط مستقیم شالی کاران با آب، 
حساسیت کار برای آنها بسیار باالست. برای کشاورزان در شمال از دیرباز 
تهدید ابتال به »تب شالیزار« وجود داشت و این یعنی احتمال بروز بیماری 
در این شغل بسیار باالست. امسال کرونا تهدید سالمت کشاورزان را بیشتر 

کرده است. به همین دلیل باید نکات دیگری را هم رعایت کنند.
وی ادامه می دهد: کشــاورزان باید تــا حد امکان تماس بــا آب را کم 
کنند. اســتفاده از لباس های مخصوص، دستکش های ضدآب و عینک 
به طورجدی توصیه می شود، چون ویروس از راه چشم یا زخم و تَرک های 

دست هم وارد بدن می شود.
ززولی تأکید می کند: این باور که زمین های کشاورزی به دلیل استفاده از 
سموم عاری از ویروس هستند، کامال اشتباه است، چون ویروس با گندزدا 

از بین می رود، نه سموم کشاورزی.
وی بر همراه داشــتن محلول کلر برای ضدعفونی کــردن ظروف مورد 
استفاده در زمین های کشاورزی و همچنین تعویض لباس ها پس از انجام 
کار و قرار دادن لباس کار در محلول ضدعفونی کننده که در منزل نیز قابل 
تهیه است تأکید می کند و می گوید: شرایط کشاورزی در سال جاری کامال 
متفاوت است و کشاورزان باید، برای حفظ سالمتی خود و اطرافیان، نکات 

بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

فتانه احدی 
البرز - خبرنگار

اشکان جهان آرای
مازندران - خبرنگار

پوپک قاسمی
اردبیل- خبرنگار

کاروانسرای شفیع آباد شهداد کرمان
كاروانسرای شفيع آباد از ديدنی های استان كرمان و شهر شهداد در روستايی 
با همين نام در حاشيه كلوت های شــهداد واقع شده است. به گزارش تسنيم  ، 
البته اين روزها اين منطقه به دليل شيوع كرونا شاهد حضور گردشگری نيست. 



 طرح ترافيك تهران در شرايطي 
قرار است از امروز اجرايي شود گزارش

كه مخالفت ها و موافقت ها با آن 
هنوز به پايان نرسيده است.

ديروز مخالفت ها با اجراي طرح هاي ترافيكي 
پايتخت به اوج خود رسيد. معاون فني مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درباره 
اجراي طرح ترافيك در تهران اعالم كرد كه 
ستاد ملي كرونا در جلســات، مخالف انجام 
طرح ترافيك در تهران است؛ چراكه با اجراي 
آن يا بايد از تاكسي اســتفاده شود يا مترو و 
اتوبوس. آنگونه كه محســن فرهادي گفته، 
به تاكسي ها اعالم شــده كه طبق راهنماي 
تدوين شــده، در صندلي عقب خودرو تنها 
2مسافر سوار كنند، اتوبوس ها نيز با 50درصد 
ظرفيت جابه جا شــوند و در مترو هم اعالم 
شده كه مسافر ايستاده ممنوع بوده و نصف 
ظرفيت واگن ها مسافرگيري شود و طبيعتا 
اين موضوع ايجاد صف خواهد كرد. بنابراين 
پيشنهاد ما اين بوده كه شــهرداري تهران 
طرح ترافيك را به عقب اندازد. البته اجراي 
گام دوم فاصله گذاري اجتماعي در تهران از 
30فروردين ماه صورت مي گيرد. همچنين 

حجت نظري، عضو شــوراي شهر تهران نيز 
در صفحه شخصي توئيتر خود نوشت: اجراي 
طرح ترافيك در تهران در شــرايطي كه به 
دســتور رئيس جمهور دوسوم كارمندان نيز 
بايد سركار بروند، يعني افزايش جمعيت در 
واگن هاي مترو و اتوبوس! پيامدش هم ايجاد 

موج ابتال به كرونا در پايتخت است.
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز 
در توييتر نوشت: اگر هدف از طرح ترافيك، 
كاهش تــردد )و در نتيجــه كاهش آلودگي 
هوا و آلودگي صوتي( اســت، ان شاءاهلل كه با 
محدودسازي مشــاغل و اصناف، اين هدف 
حاصل شــده است! شــوراي ترافيك تهران 
به رياست شهردار اجازه بدهد طرح ترافيك 
همچنان متوقف بماند تا جمعيت بيشتري به 

سوي مترو و اتوبوس گسيل نشود.

جزئيات اجراي طرح 
با اين حــال طرح ترافيك و طــرح محدوده  
كنترل آلودگي هوا از امــروز در تهران اجرا 
مي شود. به گفته يوســف حجت، سرپرست 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
برابر تصميم شــوراي ترافيك تهران، اجراي 
طرح ترافيك و طرح محدوده آلودگي هوا كه 
يك هفته به تعويق افتاده بود از امروز شنبه 
23فروردين مــاه مطابق با مصوبه شــوراي 

اسالمي شهر در ســال 99 صورت مي گيرد. 
براساس مصوبه شوراي ترافيك شهر تهران، 
ساعت اجراي طرح ترافيك و طرح محدوده 
آلودگي هوا بــراي ســال 99 از 6:30صبح 

تا ســاعت 19بعدازظهر در نيمه اول ســال 
تعيين شــده اما با توجه به شــرايط به وجود 
آمده به دليل بروز ويروس كرونا از روز شنبه 
23فروردين مــاه تا اطالع ثانــوي طرح هاي 
ترافيكي از ساعت 7:30تا 19اجرا خواهد شد. 
يك بار خروج رايگان از محدوده هاي ترافيكي 
در بازده زماني 14تا 16براي شهروندان درنظر 
گرفته شده است و چنانچه شهروندي پيش 
از ســاعت 7:30 وارد محدوده هاي ترافيكي 
شده و در بازده زماني 14تا 16 از اين محدوده 
خارج شود ترددش رايگان محسوب خواهد 
شد. رزرو روزهاي تردد در سامانه  تهران من، 
در هفته پيش رو الزامي نيست؛ در عين حال 
توصيه مي شود حساب شهروندي افراد پيش 

از تردد شارژ كافي داشته باشد.

تغيير متناسب طرح 
نحوه اجراي طرح هاي ترافيكي متناســب با 

شيوع كرونا مي تواند تغيير كند. طرح ترافيك 
و آلودگي هوا از ســاعت7:30 تا 19 اجرايي 
مي شود و از ســاعت 14 تا 16 به شهروندان 
شاغل در تهران فرصت 2ساعته داده خواهد 
شد كه در طرح هاي ترافيكي از داخل طرح 
فقط يك بار به صورت رايگان خارج شوند. اين 
طرح منطبق با ساعت كاري ادارات و شاغالن 
است كه براين اساس در ساعت 14 تا 16 نيز 
امكان يك بــار خروج رايگان وجود داشــته 
باشد و اين مسئله براي افرادي كه با ماشين 
شخصي در محل كار حاضر مي شوند مناسب 
است. شــهروندان بايد در كارت شهروندي 
خود حداقــل 56هزار تومان اعتبار داشــته 
باشــند. البته درصــورت عدم موجودي در 
حساب شــهروندي، طرح ترافيك با ضريب 
يك حساب مي شــود و در واقع 20درصد به 
ضرر آنهــا خواهد بود. در ضمــن رزرو طرح 

ترافيك در هفته آينده الزامي نيست.

ترددها از امروز در تهران به اوج خود مي رسد و بايد ديد 
طرح فاصله گذاري چقدر براي كنترل كرونا مفيد است

بر كرونا پيروز خواهيم شد اگر از تردد غيرضروري در شهر اجتناب كنيم.

طرح هاي ترافيكي در سايه 
مخالفت ها و موافقت ها

سيد محمد فخار
خبر نگار
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طــرح ترافيــك و آلودگي هوا 
از ســاعت7:30 تــا 19 اجرايي 
مي شــود و از ســاعت 14 تا 16 
به شهروندان شــاغل در تهران 
فرصــت 2ســاعته داده خواهد 
شد كه در طرح هاي ترافيكي از 
داخل طرح فقط يك بار به صورت 

رايگان خارج شوند

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهر 
شــهرداري تهران روز چهارشــنبه ضمن بازديد از رسانه

مؤسسه همشهري و شركت در جلسه هيأت مديره اين 
مؤسسه بر پتانسيل مادي و معنوي مؤسسه همشهري تأكيد كرد و 
اظهارداشت: »مؤسســه همشــهري اكنون داراي سرمايه عظيم 

اجتماعي و سرمايه بي نظير مادي است كه الزم است تا اين پتانسيل 
نهفته در همشهري به فعل تبديل شود.«

به گزارش همشــهري، حامد مظاهريان در اين بازديد و جلسه بر 
حل مشكالت سال هاي اخير مؤسسه همشهري تأكيد كرد و افزود: 
»2معاونت منابع انساني و معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 

شورا با شفاف سازي  در كنار مؤسسه همشهري خواهند بود و بايد 
مشكالت همشهري با ديدگاه مديريت بحران حل شود.«

مظاهريان در ادامــه ضمن بيان اين ســؤال كه اكنــون جايگاه 
همشهري در مديريت شهري تهران كجاســت؟ ادامه داد: »بايد 
نگاه استراتژيك درون همشهري وجود داشته باشد و پرسيد كه اگر 
روزي اين مؤسسه وجود نداشته باشد مديريت شهري تهران و حرفه 
روزنامه نگاري چه ضربه اي خواهد خورد؟ و با اين ديدگاه الزم است 
تا جايگاه حقيقي مؤسسه همشهري تعيين شود و با نگاه راهبردي 

تصميم گيري الزم صورت پذيرد.«

در پايان معاون شهردار تهران با يادآوري اينكه تصميم گيري هاي 
اشتباه مديريتي چه ضربه اي مي تواند برپيكره هر مؤسسه و سازماني 
بزند، گفت: »در طول زمان تصميم گيري هاي اشــتباه مديريتي 
هرچند كوچك سبب تحميل هزينه هاي فراواني براي سال ها شده 
است. سرگذشت شــركت هايي مثل نوكيا و ماكروسافت ازجمله 
اينگونه اقدامــات و تصميم گيري ها بوده كه ســال ها توان جبران 
اشــتباه آن براي مديرانشان وجود نخواهد داشــت. تيم مديريت 
شهري كنوني خواهان حل مشــكالت همشهري است و نبايد اين 

فرصت استثنايي از دست برود.«

معاون برنامه ريزي شهرداري تهران در بازديد  از مؤسسه همشهري تأكيد كرد

حل مشكالت همشهري با ديدگاه مديريت بحران

چگونگي غسل و دفن قربانيان كرونا در 
بهشت زهرا)س(

 رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران در مورد نحوه 
 بهشت 

تغسيل و تدفين فوت شدگان ناشي از كرونا توضيحاتي زهرا
را ارائه كرد. ناهيد خداكرمي با اشــاره به آغاز تغسيل 
فوت شدگان ناشي از كرونا به ايسنا گفت: »پيرو صحبت هايي كه در 
مورد نحوه  تغسيل و تدفين فوت شدگان ناشي از كرونا وجود داشت، 
وزارت بهداشت در همان ابتدا دستورالعملي را در مورد انجام غسل و 

تدفين اين افراد صادر كرد.« 
او با بيان اينكه بعد از مدتي شــاهد مراجعات افراد مختلف بوديم كه 
درخواست داشتند فوت شدگان ناشي از كرونا براساس موازين شرعي 
و مذهبي كه براي همه فوت شدگان انجام مي شود تدفين شوند، ادامه 
داد: »اين افراد درخواست داشتند كه فوت شدگان كه بعضا از اعضاي 
خانواده شان بودند غسل داده شــوند كه ما مراتب را به اطالع وزارت 
بهداشت و ســتاد مقابله با كرونا رســانديم.« رئيس كميته سالمت 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه برهمين اســاس وزارت بهداشت و 
ستاد مقابله با كرونا نيز براساس آخرين دستورالعمل هاي بين المللي 
و همچنين كســب نظر مراجع، دســتورالعملي جديد را براي نحوه  
تغســيل و تدفين بيماران كرونايي صادر كرده است، گفت: »در اين 
دستورالعمل  تمامي موازين بهداشتي و اصول حفاظتي از دستگاه هاي 
مختلف كسب شده است. به عنوان مثال نظرات كارشناسي متخصصان 
آب و خاك در مورد انتقال اين ويروس به آب و خاك كســب شده و 
براساس نظرات دســتگاه هاي مختلف اين دســتورالعمل تدوين و 
ابالغ شده است.« خداكرمي با بيان اينكه براساس اين دستورالعمل 
تغسيل و شست وشوي فوت شدگان ناشي از كرونا تنها در چارچوب 
آرامستان هاي سراسر كشور و در تهران نيز تنها توسط سازمان بهشت 
زهرامي بايست انجام شود، يادآور شد: »برهمين اساس شست وشوي 
فوت شدگان در بيمارســتان يا منازل ممنوع است و بايد اين افراد به 
عنوان فوت شــده كرونايي تحت تدابير مخصوص به سازمان بهشت 
زهرا منتقل شوند و تنها غسال هاي آموزش ديده سازمان بهشت زهرا 
نيز بايد نسبت به شست وشوي اين فوت شدگان اقدام كنند. هرچند 
كه پيش از اين نيروهاي داوطلبي به صورت افتخاري در غســالخانه 
مشغول به كار بودند، اما در اين برهه تنها از افرادي استفاده مي شود كه 
آموزش هاي الزم را ديده باشند.« او با بيان اينكه به صورت مدام سالمت 
تطهيركننده، حمل كنندگان متوفي و قبركن ها چك مي شود، گفت: 
»خوشبختانه تا به امروز حتي يك نفر از تطهيركنندگان نه مشكوك 
به كرونا بوده است و نه به كرونا مبتال شده است كه اين نشان مي دهد 
تمامي موازين بهداشتي رعايت مي شــود.« خداكرمي با بيان اينكه 
تطهيركنندگان وسايل و البسه مخصوص دارند، تأكيد كرد: »ستاد 
كل نيروهاي مسلح تعدادي از وســايل حفاظت شخصي مخصوص 
نظامي هايي كه در جنگ هاي بيولوژيك استفاده مي شود به سازمان 
بهشت زهرا اهدا كرده و اين در حالي است كه سازمان مربوطه نيز از 
وسايل استاندارد نيز برخوردار است.«  اين در حالی است كه معاون 
امور اجتماعی و فرهنگی شــهردار تهران با تاكيد بر ضرورت اجرای 
مداخالت روانی- اجتماعی در روزهای كرونايی برای داغديدگان از 
كارگروه تخصصی »سوگ« برای حمايت  و همدردی با اين افراد در 
شهرداری خبر داده است. محمدرضا جوادی يگانه به همشهری گفت: 
»اين كارگروه تخصصی از كمك فكری و همراهی متخصصين حوزه 
سوگ؛ مهرداد عربستانی) انسان شناس(، جبار رحمانی)انسان شناس(، 
سيدحسين مجتهدی)روانشناس( و اميرحسين جاللی )روانپزشك(، 
انجمن های تخصصی سالمت، روانشناسی، جامعه شناسی، مددكاری 
اجتماعی و جمعی از دانشجويان عالقه مند و داوطلب برخوردار است.« 

در مترو عالمت ها را فراموش نكنيد
محل نشستن و ايستادن مسافران در قطارها، 
پله برقي ها، مقابل باجه هــاي فروش بليت 
و دســتگاه هاي خودپرداز در ايســتگاه هاي 
خطوط مترو عالمت گذاري شده اند. فرنوش 
نوبخت، مديرعامــل شــركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه دربــاره اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي با نصب نشــانه هايي 
در مترو پايتخت مي گويد: ما نمي توانيم مانع 
استفاده شهروندان از مترو شويم يا براي اين 
موضوع مأمــور پيش بيني كنيــم و تنها راه 
اجراي موفق اين طرح، همكاري شهروندان 
و مســافران در مترو رعايت فاصله اجتماعي 

است.

اجراي طرح رزرو صندلي اتوبوس ها
ترفــع، مديرعامل اتوبوســراني نيز در مورد 
اجراي طرح رزرو صندلــي، با تأكيد بر اينكه 
اين طــرح بــراي اتوبوس هــاي حمل ونقل 
عمومي نيست، گفت: اين طرح براي ناوگان 
اتوبوسراني نيســت، بلكه يك اســتارتاپ، 
اپليكيشــني را به نام »به همــراه« طراحي 
كرده كه مردم درصورتي كه مايل نباشند از 
حمل ونقل عمومي استفاده كنند، مي توانند 
با در اختيار گرفتن يك ميني بوس يا اتوبوس 
خصوصي دربســتي، با درج مبــدا و مقصد 
خود، از اين طــرح بــراي صندلي هاي اين 
ميني بوس ها و اتوبوس هاي دربستي استفاده 

كنند.

نصب طلق در تاكسي ها
از طرفــي اجراي طــرح فاصله گــذاري در 
تاكسي هاي پايتخت اجرا مي شود، به طوريكه 
در راستاي حفظ سالمت مسافران و رانندگان 
تاكسي، از روزهاي گذشــته اقدام به نصب 
طلق هايي براي ايجاد فاصله ميان رانندگان 
و مسافران شده و اين در حالي است كه براي 

اجراي طــرح فاصله گــذاري اجتماعي تنها 
2مسافر مي توانند در صندلي هاي عقب سوار 
شوند. در مرحله اول، اين جداكننده ها روي 
3هزار دستگاه تاكســي نصب مي شود. اين 
طرح در خطوط پرتقاضا اجرايي مي شــود و 
بعد از آن، در مابقي تاكســي ها نيز اجرايي 
مي شــود. همچنين فضايي براي رد و بدل 
كردن پول تعبيه شده، اما ترجيح با پرداخت 

الكترونيك كرايه تاكسي است.

مراقب فاصله ها باشيد
بنا به تصميم ستاد ملي كرونا بايد 
»دو ســوم« كاركنان در محل كار 
خود حاضر باشــند و تمهيدات 
خاصي براي پوشــش حمل ونقل 
عمومي علي الخصوص اتوبوس ها 
انديشيده شده اســت. محمود 
ترفع، مديرعامل شــركت واحد 
اتوبوسراني شــهر تهران با بيان 
اينكه از امروز شــنبه هيچ يك 
از اتوبوس هــاي پايتخــت در 
پاركينگ ها متوقف نخواهد بود و 
ناوگان اتوبوسراني علي الخصوص 
خطوط بي آرتي فعــال خواهند 
بود، اظهار مي كند: البته ســعي 
كرديم با وجود كمبود امكانات و 
وقت، اتوبوس ها را عالمت گذاري 
كنيم. وي با بيــان اينكه از روز 
شنبه مســافران با عالمت هايي 
روي صندلي هاي اتوبوس مواجه 
مي شــوند، ادامه مي دهد: روي 
صندلي هاي ۲تايي، تنها يك نفر 
مي تواند بنشيند و صندلي خالي 
نيز با عالمت مشــخص مي شود؛ 
همچنين در كف اتوبوس ها عالمتي 
نصب خواهد شــد كه مردم را به 
رعايت فاصله گــذاري اجتماعي 

دعوت مي كند.

ث
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سال پيش بارندگي هاي بهاري تهران آنقدر 
شديد بود كه در ايام نوروز، سيل بار ها شهر 
را تهديد كرد. امســال بارندگي هــا بعد از 
ســيزدهم فروردين هم ادامه پيدا كرد ولي 
اين بار شــهر در مقابل ســيل و آبگرفتگي 
مقاومت بيشتري دارد. تجربه سال گذشته 
نيز به شــهرداري كمك كرد تــا آمادگي 
بيشــتري در مقابل بارندگي هاي سريع و 

شديد داشته باشد.
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران درباره 
وضعيت معابر تهران با توجه به بارندگي هاي 
مداوم اظهــار كرد: باوجــود بارندگي هاي 
گســترده خوشــبختانه هيچ نقطه اي در 
تهران گرفتار سيالب نشده است. كانال ها 
به دليل اليروبي و نظــارت مداوم همكاران 
ما در شــهرداري آب را انتقال داده و طبق 
پيگيري هاي انجام شده حتي تا نيمه هاي 

شب موردي از سيالب گزارش نشده است.
زهرا نژادبهرام با اشاره به اينكه حجم كانال ها 
پر آب بوده است، گفت: پيش از آغاز فصل 
بارش مســيل هاي هفت گانه شهر تهران با 

دقت اليروبي شده است.
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران 
نيز دراين باره گفت: يكي از نكات مهم حين 
بارش باران ســيالبي شــدن رودخانه ها و 
مسيل  هاي داخل هر شــهر است كه عامل 
اصلي وقوع ســيل در داخل شهرهاســت 
از هميــن رو پيــش از آغاز فصــل بارش، 
مسيل هاي هفت گانه شــهر تهران با دقت 

اليروبي شده است.
اصغر عطايي افزود: از آنجا كه ما در فروردين 
سال گذشته بارش هاي حجيم ايران را شاهد 
بوديم امسال ظرفيت مسيل ها و محل هاي 
عبور آب باران را افزايش داديم تا اگر حجم 

بارش ها از سال گذشته بيشــتر بود دچار 
مشكل نشويم.

سخنگوي ســازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شــهرداري تهران هم با اشــاره به 
اينكه بارش شديد باران بحراني را در سطح 
پايتخت ايجاد نكرد، گفت: بارش هاي باران و 
حتي برف در تهران روي داد اما اين بارش ها 
حادثه و بحران قابل توجهي در شهر نداشت. 
با اقدامات شهرداران مناطق مختلف تهران 
تمهيدات از قبل انديشــيده شده بود و اين 

بارش ها با حداقل حوادث پايان يافت.
جــالل ملكي بــا بيــان اينكــه مأموران 

130ايســتگاه آتش نشــاني شــهر تهران 
همچون گذشــته در آماده بــاش كامل به 
ســر مي برند، گفــت: در چنديــن نقطــه 
آبگرفتگي جزئي داشــتيم و شــهروندان 
درصورت نيــاز به خدمات آتش نشــانان با 

سامانه 125 تماس حاصل كنند.
به گفته غالمحسين محمدي، رئيس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران 
در تهران 530كيلومتر شبكه اصلي آب هاي 
سطحي وجود دارد كه براي مهار سيالب ها 
عالوه بر اليروبي دائمي اين مســيرها، رفع 
مشكل 10گلوگاه ســيالبي در دستور كار 

برف و باران بهاري در شهر تعطيل
اليروبي دائمي نهر ها و مسيل ها مانع بروز سيل در تهران شد

قرار دارد.
اليروبي مســير هاي اصلــي، انتقال آب در 
تهــران را باز نگه مــي دارد امــا زباله هاي 
پالســتيكي اگــر در نهر ها ريخته شــوند 
همچنان مي تواننــد آبگرفتگي هاي محلي 

ايجاد كنند.

امكانات برف روبي
به طور معمول امكانات برف روبي ســازمان 
در پايان اسفندماه از ســامانه كاري خارج 
مي شوند. با وجود اين با بارش برف در صبح 
پنجشــنبه 10تن نمك به همراه 7دستگاه 
خودروي مكانيزه سازمان مديريت پسماند 
در حالت آماده باش قرار گرفتند. از آنجا كه 
ذخيره نمك داخل دســتگاه ها در ساعات 
متمادي موجب فرسودگي مي شود، در اين 
روز تنها 2خودروي مكانيزه نمك پاشي به 
مناطق شمالي شهر اعزام شدند و 5خودروي 
ديگر هــم در حالت آماده باش در ســايت 
پشتيبان مستقر شدند تا درصورت نياز در 
كمتر از يك ساعت در محل هاي مورد نظر 

در مناطق يك، 2، 3 و 4 حاضر شوند.
بارندگي كه از هفته پيش آغاز شده بود در 
روز هاي آينده با كاهش دمــاي هوا همراه 
خواهد بود و مديركل هواشناســي استان 
تهران با اعــالم ادامه بارش هــاي پراكنده 
و رگبــاري تا روز يكشــنبه )24فروردين( 
اظهار كرد: بارش ها به صورت مداوم گاهي 
همراه با رگبار، آذرخــش، تندباد موقتي و 
در مناطق مســتعد با احتمال بارش تگرگ 
و در ارتفاعات همراه با بارش باران و برف و 
مه خواهيم داشت ولي سيالبي پيش بيني 

نمي شود.
مجتبي جاللي افزود: در چند روز گذشــته 
نســبت به لغزندگي جاده هــا، آبگرفتگي 
موقت بعضي معابر، مــه و كاهش ديد، باال 
آمدن سطح آب رودخانه ها و سيالبي شدن 

مسيل ها هشدار داده بوديم.
بارندگي در اســتان تهران به حدي بود كه 
عادل مصدقي، معاون راهداري و حمل ونقل 
جاده اي اســتان تهران از كوالك و ريزش 
ســنگ در ارتفاعات اســتان مانند مسير 
لواسانات - فشم محدوده امين آباد خبر داد.

با وجود اينكه تعطيلي هاي مرتبط با بيماري 
كرونــا باعث كاهــش رفت وآمد در شــهر 
شده اســت اما باز هم معابر مسير حركت 
خودرو هايي اســت كه مي توانند در هنگام 

بارندگي ترافيك ايجاد كنند.
ديروز در شــبكه هاي اجتماعــي فيلمي از 
جاري شدن ســيل در دره فرحزاد منتشر 
شد كه خالف واقع بود. واقعيت آن است كه 
رودخانه كن و فرحزاد در پي بارندگي هاي 
اخير پرآب شده و تنها در مسيل آب جاري 

است.

موج سرما از شنبه
مديريت بحران استان تهران در اطالعيه شماره۲۲۹ درباره موج جديد بارش ها هشدار داد. در اين اطالعيه آمده است: عبور يك سيستم 
چرخنده بسيار قدرتمند شمالي )توفان برفي( از روي درياي خزر كه حركت چرخش آن برخالف عقربه هاي ساعت است سرماي شمال 
روسيه و منطقه سيبري را با قدرت زياد به سمت ايران پمپاژ مي كند و همزمان با عبور امواج قدرتمند يك سيستم مديترانه اي كه رطوبت فوق 
اشباع درياي سرخ همراه خود دارد بارش برف و باران آغاز مي شود و نخستين بارش برف سراسري قسمت هاي زيادي از ايران را سفيدپوش 
خواهد كرد. اين سامانه حداقل 3شبانه روز فعال خواهد بود و از روز سه شنبه ايران را ترك خواهد كرد. با آغاز بارش ها دما در تهران حدود 
۱۵درجه كاهش خواهد يافت و در شب به منهاي4درجه خواهد رسيد. اين دما در مناطق شمالي تهران حتي به منفي8درجه مي رسد. روز 
يكشنبه موقتا بارش ها تضعيف شده اما از بامداد دوشنبه با عبور موج دوم مجددا بارش ها آغاز مي شود و بارش برف در ارتفاعات زاگرس و 

البرز مركزي ازجمله كوه توچال بسيار سنگين و تا حد يك متر خواهد بود.

ث
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محمد سرابي
خبر نگار

 جاده فشم؛ ديروز در برخی از راه های ارتباطی به سمت شهر تهران ريزش كوه رخ داد.
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 اعتراض به تمرينات رونالدو در ورزشگاه ماديرا
انتشار عكس هايي از كريستيانو رونالدو در حال تمرين در ورزشگاه سي دي ناسيونال ماديرا با اعتراض رسانه هاي 
پرتغال همراه بود كه او چرا توانسته با خروج از قرنطينه تمرين كند؟ رئيس بهداشت منطقه اي ماديرا اما معتقد است 
رونالدو حق دارد با رعايت فاصله گذاري اجتماعي، تمرينات حرفه اي خود را انجام دهد.

2 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

 هشدار اينفانتينو درباره شروع ليگ ها
رئيس فدراسيون جهاني فوتبال به فدراسيون هاي 
عضو فيفا هشدار داد كه ليگ هاي كشورشان را زود 
از سر نگيرند. جاني اينفانتينو در اين باره گفت: »از 
همه دعوت مي كنيم كه ســامت در اولويت قرار 
دارد. هرچقدر روي اين موضــوع تأكيد كنم هم 
كافي نيست. ارزشــي ندارد كه زندگي انساني را 
براي هر بازي، هر رقابت و هر ليگي در معرض خطر 
قرار دهيم. همه بايد اين مســئله را در ذهن خود 
داشته باشند. اين بيشتر بي مسئوليتي خواهد بود 
اگر مسابقات را در شرايطي از سربگيريم كه هنوز 
وضعيت صد درصد ايمن نيســت. اگر الزم باشد 
كه بيشتر صبر كنيم، بايد اين كار را انجام دهيم. 
بهتر است در چنين شرايطي صبر كنيم تا اينكه 

بخواهيم ريسك كنيم.« 
 تغيير دوباره در سرنوشت ليگ بلژيك

مســئوالن فوتبال بلژيك قرار است در آينده اي 
نزديك درباره احتمال ازسرگيري ليگ حرفه اي 
اين كشور تصميم گيري كنند و براي جلوگيري 
از نقره داغ شدن احتمالي از ســوي يوفا تصميم 
به عقب نشــيني از تصميم اوليه خــود مبني بر 
مختومه اعام كردن ليگ دســته اول اين كشور 
بگيرند. براســاس گزارش هاي منتشرشده قرار 
بود در تاريخ 15آوريل )27فروردين( در مجمع 
عمومي سازمان ليگ حرفه اي بلژيك، پيامدهاي 
ورزشي و مالي مختومه اعام كردن فصل جاري 
ژوپيلر ليگ مورد ارزيابي قرار بگيرد كه برگزاري 
اين مجمع به تاريخ 24آوريل )5ارديبهشــت( 

موكول شد.
 نوكمپ در خدمت مبارزه با ويروس كرونا

باشگاه بارسلونا اعام كرد استاديوم خانگي اش، 
نوكمپ، به عنوان محل جمــع آوري نمونه هاي 
تست ويروس كرونا مورد استفاده قرار مي گيرد. 
باشگاه اميدوار است به اين ترتيب در مبارزه عليه 

اين ويروس نقشي بازي كرده باشد.
  ليگ تونس تعطيل نمي شود

شيوع كرونا باعث تعطيلي مسابقات فوتبال در قاره 
آفريقا شده اســت. با اين حال فدراســيون فوتبال 
تونس با انتشار بيانيه اي اعام كرد كه به هيچ وجه 
به تمام كردن مســابقات به صــورت نيمه كاره فكر 
نمي كند. به گزارش »ارم نيوز« فدراســيون فوتبال 
تونس اعام كرده كه به هيچ وجه به فكر لغو كامل 
مسابقات نيست و هرزمان حكومت اين كشور پايان 
ماجراي كرونا را اعام كند، ليگ اين كشور شروع 

خواهد شد.

جهان

حمله ويروس كرونا در بيشتر جاهاي دنيا نتايج مشتركي به دنبال 
آورده؛ نتايجي مثل افزايش همدلي مردم براي عبور از اين دشمن 
نامرئي. اين اتفاق در دنياي فوتبال هم رخ داده و هواداران و اعضاي 
تيم هاي مختلف ســعي مي كنند روي مســائل مهم تر انســاني 
تمركز كنند. مثا در انگلستان خيلي خبري از دعوا بر سر قهرمان 
معرفي شدن يا نشدن ليورپول نيست. كروناي ما اما انگار با آنها فرق 
دارد. از روزي كه كركره ليگ به اين بهانه پايين كشيده شده، هر روز 
بساط يك دعواي بي  فايده و تاريخ مصرف گذشته پهن مي شود؛ از 
جدال بر سر ساواكي ها و توده اي ها تا درگيري فرسايشي پيرامون 
اينكه چه كسي بايد قهرمان معرفي شود. اين وسط حتي نيما نكيسا 
هم فرصت را مغتنم شمرده و به گلي كه عابدزاده در جام جهاني از 

آمريكا خورد، گير داده است. آقا واقعا دم همگي گرم!

كروناي ما، كروناي آنها

رضا فتاحي، سرپرســت تيم فوتبال ســپاهان هم نشان داد براي 
خودش آدم جالبي اســت. فتاحــي گفته: »اميــدوارم با تمرين 
مخفيانه بازيكنان پرسپوليس برخورد شود.« ما مدافع پنهان كاري 
سرخپوشــان در اين مورد نيســتيم، اما انصافا بــا »تمرين« چه 
برخوردي بايد بشود؟ مثا خوب است 3 امتياز از پرسپوليس بگيرند 
و بدهند سپاهان؟ يعني سطح آتو گرفتن از رقيب به اينجا رسيده؟ 
البته سرپرست سپاهان يك آرزوي ديگر هم دارد: »اميدواريم نتيجه 
بازي ما با پرسپوليس در زمين رقم بخورد.« كدام بازي؟ مگر اين دو 
تيم قرار است مسابقه ديگري هم داشته باشند؟ اگر منظور استاد 
مسابقه برگشت ليگ است، بايد دوباره توضيح بدهيم سپاهان در 
زمين حاضر نشد، وگرنه قطعا نتيجه در ميدان رقم مي خورد. به جاي 
اين دفاع چشم بسته، آيا بهتر نيست سرانجام بپذيريد تصميم تان 

غلط بوده و به جز خودتان به بقيه مدعيان هم ضربه زديد؟ 

نيامديد كه در زمين رقم بخورد

خب به ســامتي مجريان نوروز فوتبالي هم از هواداران اســتقال 
عذرخواهي كردند تا اين رسانه كم كم به ركورددار گاف و پوزش تبديل 
شود. به لوگو توهين مي كنند بعد عذر مي خواهند، با اسم سرمربي مزاح 
مي كنند بعد عذر مي خواهند، نسخه خروج از ايران تجويز مي كنند بعد 
عذر مي خواهند... همينطور چپ و راست فتح و فتوحات انجام مي دهند، 
بعد ناچار به عقب نشيني مي شوند. قطعا در برخي موارد آستانه تحمل 
مردم ما هم پايين است و هر نقد و شوخي ساده اي با سوژه هاي مورد 
عاقه شان را تحمل نمي كنند، اما آيا بهتر نيست دوستان عزيزمان در 
تلويزيون هم متوجه عواقب حرف هايي كه مي زنند باشند تا بعد ناچار 
به ماله كشي نشوند؟ مخصوصا در اين دوره و زمانه كه هر چيزي هر جا 
بگويي، فورا فيلمش وايرال مي شود و شبكه هاي اجتماعي را تصرف 

مي كند، كمي درايت و آينده   نگري راه دوري نمي رود. 

تلويزيون؛ ركورددار عذرخواهي

نكته بازي

نامه تهديدآميزي كه هفته دوم فروردين، كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به فدراسيون فوتبال ايران نوشــت، كم سابقه بود و چند روز بعد هم با 
برگزاري نشست هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال ايران بي اثر شد. اما 

آن نامه نكته اي مهم داشت كه رسانه هاي داخلي ناديده اش گرفتند.
نامه مذكور با امضاي دبيركل كنفدراسيون و خطاب به حيدر بهاروند، 
نوشته شده بود. بهاروند از دي ماه سال گذشته و به دنبال كناره گيري 
مهدي تاج، سرپرســت رياست فدراسيون فوتبال شــده، اما در نامه  
اي اف سي، پست او نايب رئيس )VICE PRESIDENT( عنوان شده 
است.حاال سؤال اين است: اگر بهاروند نايب رئيس فدراسيون است، پس 

رئيس فدراسيون چه كسي است؟
تا پيش از كناره گيري تاج، بهاروند يكي از 3نايب رئيس فدراسيون بود. 
اگر فرض را بر اين بگيريم كه كنفدراسيون فوتبال آسيا تعمدا جلوي 
نام او كلمه نايب رئيس را نوشته، معني اش مي تواند اين باشد كه اين 
كنفدراسيون تغييرات سال گذشته در هيأت رئيسه فدراسيون ايران را 

هنوز به رسميت نشناخته است.
ماجرا زماني عجيب تر مي شود كه بدانيم وب سايت اي اف سي همچنان 

تاج را رئيس و علي كفاشيان و حيدر بهاروند را نواب رئيس فدراسيون 
فوتبال ايران مي داند.پيش از اين علي كفاشيان ادعا كرده بود كه با وجود 
كناره گيري از نايب رئيسي فدراسيون، اســتعفاي كتبي نداده است. 
او با استناد به همين موضوع گفته بود چنانچه مديران وزارت ورزش 
بخواهند، مشكلي براي جانشيني تاج ندارد.پيچيده ترين بخش اين 
داستان به خود تاج مربوط مي شــود. او چند ماه پيش به بهانه بيماري 
از رياست فدراسيون كنار رفت، اما به مانند كفاشيان متن استعفايش 
هيچ گاه منتشر نشد. شايد به دليل همين ابهامات بود كه پس از ايراد 
گرفتن كنفدراسيون فوتبال آسيا به تغيير دبيركل فدراسيون فوتبال 
ايران، برخي رسانه ها از تاش تاج براي بازگشت به فدراسيون خبر دادند.
 كنفدراســيون فوتبال آســيا، در نامه هاي بعدي اش، انتخاب مهدي
 محمد نبي به جاي ابراهيم شكوري را به رسميت شناخت، با وجود اين 

تغييرات را در وب سايتش اعمال نكرد.
احتماال تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد حتي در وب سايت فدراسيون 
فوتبال ايران هم حيدر بهاروند همچنان نايب رئيس است و نه سرپرست 

رياست!

   آيا AFC همچنان تاج را  رئيس فدراسيون
   ايران مي داند؟

همشهري يكي از عجيب ترين نامه هاي كنفدراسيون فوتبال آسيا را بررسي مي كند

كرونا فوتبال را گرفتار بحران كرده. همه رقابت ها 
و مسابقه هاي رسمي به تعويق افتاده و باشگاه ها 

و تيم هــاي ملــي در باتكليفــي محض 
به ســرمي برند. تــا اينجــاي كار برنامه 
رقابت هاي مقدماتي جــام جهاني هم 
عوض شده و تيم ملي ايران كه روزهاي 
حساســي را در اين مسابقه ها در پيش 

دارد، بايــد منتظر اعــام برنامه جديد 
بماند؛ برنامه اي كه تا اينجاي كار ظاهرا به 

مهرماه موكول شده و ممكن است باز هم دچار 
تغيير شود. همين باتكليفي و سردرگمي باعث 
شده  تا شايعات عجيبي درباره نيمكت تيم ملي 

شنيده شود.
انتخاب اسكوچيچ هم از ابتدا منتقدان جدي و 
فراواني داشت. بسياري كارنامه و سابقه او را با 
وعده هاي داده شده درباره يك جانشين شايسته 
براي كارلوس كي روش متناسب نمي دانستند. 

همان زمان شنيده شد كه قرارداد با اسكوچيچ 
تا پايــان تيرماه و پايــان دور مقدماتي جام 
جهاني اســت؛ جايي كه ايــران با توجه 
به 2شكســت برابر بحرين و عراق كار 
ســختي براي صعود خواهد داشت. 
حاال كه مســابقه هاي تيم ملي در 
فروردين و خرداد بــه تعويق افتاده 
و به زمــان ديگري موكول شــده، 
شنيده مي شود كه فدارسيون تمايلي 
به ادامه همكاري با سرمربي كروات خود 
ندارد.جالب اســت كه حتي ظاهرا خود 
اســكوچيچ هم انگيزه اي بــراي ادامه 
اين همكاري ندارد. او بعــد از تعطيلي 
مسابقه ها به طور كامل به تعطيات رفته 
و حتي وضعيت بازيكنان ايران را زيرنظر 
نگرفته اســت. ظاهرا او ارتبــاط خاصي با 
كســي ندارد و از وضعيــت بازيكنان مطلع 

نيست. حتي مسئوالن فدراسيون هم چندان خبري 
از اسكوچيچ كروات ندارند.

روز گذشته شــايعه اي در رســانه ها منتشر شد كه 
مذاكراتي براي سپردن هدايت تيم ملي فوتبال 
به گابريل كالدرون انجام شــده و اين مربي 
آرژانتيني هم ابراز رضايت كــرده دوباره در 

ايران كار كند. ظاهرا كالدرون اعام كرده 
حاضر است با حضور مســتمر در ايران 
هدايت تيم ملي را بر عهــده بگيرد و از 
طرف ديگر مبلغ درخواســتي او براي 
فدراسيون فوتبال معقول است اما نكته 
مهم حضور مجدد ايــن مربي در ايران 
بحث طلبش از باشگاه پرسپوليس است. 

به نظر مي رسد اگر فدراسيون و كالدرون به 
توافق برسند، مربي آرژانتيني هم حاضر است 
از طلب 550هزار دالري خود گذشت كند تا 
بدون مشكل روي نيمكت تيم ملي بنشيند. 
حتي گفته شد كه موضوع مذاكره با كالدرون 
به مقامات باالدســتي فدراسيون هم گزارش 
شــده و اين مقامات هم موافقت خود را براي 

عقد قرارداد با كالدرون اعام كرده اند.

البته روز گذشــته مهدي محمدنبي، دبيركل جديد 
فدارســيون فوتبال درباره شــايعه قطع همكاري با 
اسكوچيچ گفت: »اين مسائل صحت ندارد. او مرخصي 
گرفته و به شهر زاگرب رفته  است. او به دليل موضوع 
كرونا نتوانســت به ايران بيايد. اگر شرايط عادي 
شــود، او به ايران بازمي گردد و تمرينات تيم 
ملي را ادامه خواهيــم داد. اوايل اكتبر 
)اواسط مهر( تا نوامبر )آبان( 4مسابقه 
داريم. اسكوچيچ كماكان مربي تيم 
ملي است و تغييرات در اين زمينه 
صحت نــدارد.« او درباره اينكه آيا 
قرارداد اسكوچيچ تا تيرماه اعتبار 
دارد يا خير؟ گفت: »بــه دپارتمان 
تيم هاي ملي اعام كردم كه اين موضوع 
را بررسي كنند و به من اطاع دهند. هنوز 
قرارداد او را بررســي نكرده ام.« همين نكته 
كليدي صحبت هاي نبي است؛ قراردادي 
كه هيچ كس تاريخ دقيق آن را نمي داند و 
شايد همين مسئله منشأ اخبار جديدي 
در روزهاي آينده باشد و شايعه ها را به 

حقيقت نزديك كند.

  نيمكت تيم ملي و يك شايعه عجيب! 
  اسكوچيچ هنوز نيامده رقيب پيدا كرده؛ گابريل كالدرون گزينه جديد هدايت تيم ملي است
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 سريال استعفا در بارسا

 رئيس باشگاه بارسلونا اين روزها شرايط دشواري دارد. 6 عضو هيأت مديره، از سمت خود كنار رفتند و گفته شده
 3 مدير ديگر نيز به زودي استعفا خواهند كرد. با وجود اين شورش داخلي ، اما بارتومئو همچنان مي تواند به رياست 

خود ادامه دهد و فعال خطر منحل شدن، هيأت مديره او را تهديد نمي كند.

برخالف سلبريتي ها و اينفلوئنســرهاي ايراني كه اكثرا تنها كمكي كه در 
شرايط سخت قرنطينه به هموطنان و هواداران خود كرده اند اين بوده كه 
از آنها بخواهند در خانه بمانند، نمونه هاي خارجي بيشــتر دست ودلبازي 
به خرج داده اند. عالوه بر افرادي نظير جك دورســي، مؤســس توييتر كه 
28درصد ثروت خود معادل يــك ميليارد دالر را به كمــك براي مبارزه 
با بيماري كوويــد-19 اختصــاص داده يا چهره هايي مثــل اپرا وينفري 
)10ميليون دالر(، آرنولد، پينك، التون جان، كيم كارداشيان، ليدي گاگا، 
ريحانا، كايلي جنر، آنجلينا جولي و بســياري ديگر كه ارقام قابل توجهي 
)حدود يك ميليون دالر( از ثروت خود را به مبــارزه با اين ويروس چيني 
يا كمك به تجهيز بيمارســتان هاي پذيراي دچار شــدگان هبه كرده اند، 
ورزشــكاران خارجي هم پابه پاي آدم معروف هاي موسيقي، سينما،مد و... 
براي مقابله با كرونا دست به جيب شده اند. مسي يك ميليون يورو به شهر 
بارسلونا و كشــور آرژانتين و گوارديوال كه پريروز مادر 82ساله اش را بر اثر 
اين بيماري از دســت داده، همين مقدار به ايالــت كاتالونيا كمك كردند. 
لواندوفسكي و همسر ورزشكارش هم كمكي به همين ميزان صرف مبارزه 
با ويروس چيني كردند. تيم ملي آلمان 2.5ميليــون يورو اهدا كرد. توبي 

آلدرويرلد، مدافع بلژيكي تاتنهام براي چند بيمارستان تبلت هايي خريد تا 
بيماران يا كادر درماني براي تماس با عزيزان شان در قرنطينه از آنها استفاده 
كنند. اندي رابرتسون، مدافع چپ اسكاتلندي ليورپول به صورت ناشناس 
انبارهاي خواربار شهر محل تولدش را از كاال پر مي كرد تا مردم براي تهيه 
ارزاق عمومي به مشــكل نخورند. او 53هزار وعده غذايي به همشهريانش 
در گالسكو اهدا كرد. كريســتيانو رونالدو عالوه بر 1.1ميليون دالر كمك 
نقدي، براي تجهيز بيمارستان هاي ليسبون و پورتو كه صرف خريد اقالمي 
نظير پنكه و... 15تخت آي سي يو با تجهيزات كامل شد، چند دستگاه تنفس 
مصنوعي، هزاران ماسك و گان هم خريداري و اهدا كرد. امباپه هم رقمي به 
يك خيريه اهدا اما تأكيد كرده كه مبلغ آن فاش نشود. نيمار هم يك ميليون 
را بين يونيسف و بنيادي خيريه در كشورش تقسيم كرد. فدرر، ستاره تنيس 
هم همين مبلغ به مبتاليان در سوئيس اختصاص داد. رشفورد و جو كول 
به بنيادي كه روي تغذيه رايگان بچه مدرسه اي ها فعاليت مي كند، كمك 
مالي كردند تا در ايام كرونا به مشكل نخورند. ژوزه مورينيو دست به جيب 
نشد اما داوطلب كمك هاي يدي شد. ويلفرد زاها، ستاره كريستال پاالس 
كه در بنگاه امالك زوپراپرتيز شريك است، 50خانه را در لندن رايگان در 

اختيار افرادي قرار داد كه اين روزها به صورت فشرده درگير خدمات رساني به 
بيماران ويروس كرونا هستند. آبراموويچ، مالك روس چلسي هم هتل هايي 
براي همين منظور براي كاركنان سالمت عمومي شهر لندن رزرو كرد. در 
سوئد هنوز كرونا جدي گرفته نشده و دستوري براي قرنطينه صادر نشده 
اما زالتان ايبراهيموويچ از بازيكنان فوتبال خواست بخشي از درآمد و ثروت 
خود را به اين امر اختصاص دهند. خودش 100هزار يورو اهدا كرد و گفت: 
»اگر كرونا به سراغ زالتان نرود، زالتان به ســراغ آن خواهد رفت!« پوگبا 
هم كه عضو افتخاري يونيسف اســت، 27هزار پوند كمك مالي كرد اما در 
كنار اين رقم ناچيز، به فعاليت گســترده اي براي جمع آوري كمك دست 
زد. باشگاه ليون كه خودش و كشــورش قرباني كرونا بودند و به گفته يك 
پزشك فرانسوي، در ميزباني از هواداران يوونتوس عامل ورود اين ويروس 
به فرانسه شدند، 300هزار يورو به بيمارســتان ها كمك كرد. باشگاه هاي 
منچســتريونايتد، ســيتي و ليورپول هم كمك هاي خود را معطوف تهيه 
غذا براي نيازمندان كردند. ساديو مانه، مهاجم باشگاه حدود 45هزار يورو 
به كميته ملي مبارزه با كرونا در كشور زادگاهش سنگال اهدا كرد. بيشتر 
باشگاه ها كه به خاطر تعطيلي فوتبال درآمد قابل توجهي از محل حق پخش، 
بليت فروشي و فروش كاالها و پيراهن تيم را از دست داده اند، دست كم رقمي 

چند صد هزار يورويي براي اين امر كنار گذاشتند.
همه اين كمك ها در حالي است كه بيشتر بازيكنان فوتبال به خاطر شرايط اين 
فصل به كاهش دستمزد خود تن داده اند و از 2ماه تا 70درصد حقوق ساالنه 

خود را به باشگاه بخشيده اند.

سيدجالل حسيني بازيكن و كاپيتان پرسپوليس كه اصالتا 
اهل بندرانزلي است به مناســبت نيمه شعبان 2هزار بسته 
مواد غذايي، مواد بهداشــتي، ماســك و دستكش به ارزش 
يك ميليارد تومان به نيازمندان اين شهرســتان اهدا كرد. 
كاپيتان سرخپوشــان همچنين از ميالد امام حسين)ع( تا 
ميالد امام زمان)عج( هر شــب 400وعده غــذاي گرم بين 
نيازمندان بندر انزلي توزيع كرد.حســيني درخصوص اين 
اقدام خود به همشهري گفت: »من اين حركت را براي كمك 
به مردم شهرم انجام دادم و اميدوارم كه توانسته باشم سهم 

كوچكي براي كمك به مردم انزلي انجام دهم. اين روزها براي 
مردم گيالن و به خصوص انزلي به سختي مي گذرد و اميدوارم 
كه اين بيماري هرچه زودتر تمام شود و مردم به روال عادي 

زندگي خود بازگردند.«
سيدجالل درخصوص چگونگي كمك خود گفت: »من 2هزار 
بسته مواد غذايي و بهداشتي و ماسك و دستكش را به انزلي 
فرستادم و شخصا پيگيري كردم تا اين كمك ها به دست مردم 
برسد.« حســيني درباره اينكه اين كمك ها چطور به دست 
مردم رسيده گفت: »برادر من در انزلي اين كمك ها را دريافت 

كرده و من از طريق او بسته هاي حمايتي را شخصا به دست 
مردم رسانده ام. قرار است در شــب هاي مبارك ماه شعبان 
هم 400وعده غذاي گرم بين مردم توزيع شود.«حسيني در 
شرايطي براي كمك به مردم انزلي اقدام كرده كه مقرر شده 
معموال هرشخص خير بايد ابتدا با يك مركز خدماتي هماهنگ 
كند و بعد از آن كمك هاي خود را به دســت آنها برساند تا از 
طريق آن مركز بين افراد نيازمند توزيع شود. مشخص نيست 
كه حاال كاپيتان سرخپوشان چطور مي خواهد شخصا تمام 
اين بسته هاي كمكي را به دست مردم برســاند.از كاپيتان 
پرســپوليس درباره وضعيت تمرينات تيم و تعيين تكليف 
سرنوشت اين فصل ليگ پرسيديم و او با گفتن اينكه فعال قصد 
ندارد درباره فوتبال مصاحبه كند تنها به ذكر اين نكته بسنده 

كرد كه با نظر مديران تيم درباره تعيين قهرمان موافق است.

بهروز رسايلي| اخيرا يك خبرگزاري مدعي 
شد بخشي از مبلغ انتقال يحيي گل محمدي 
از شهرخودرو به پرســپوليس، توسط عضو 
سابق هيأت مديره استقالل فراهم شده است. 
بنا به اين گزارش، گويا اين مبلغ را عبدالرضا 
موسوي به مهدي رسول پناه قرض داده است. 
البته هر دو طرف بعد از انتشار خبر، قويا آن 
را تكذيب كردند، اما طرح اين گزارش كافي 
بود تا يك بار ديگر داســتان تكراري مديران 
پرسپوليسي در استقالل )و يا برعكس( داغ 
شود. اين يك ســوءظن هميشگي است كه 
ظاهرا تــا وقتي مالكيت دو باشــگاه به طور 
مشترك و در اختيار دولت باشد، گاه و بيگاه 

بايد شاهد تكرارش باشيم.
عبدالرضا موسوي

اين عضو اقتصــادي ســابق هيأت مديره 
استقالل مورد حمايت كامل فرهاد مجيدي 
بوده اســت، اما حتي اين مسئله هم باعث 
نشــد بعد از طرح شــايعه قرض دادن او به 
پرسپوليسي ها، صفحه موسوي هدف حمله 
هواداران خشمگين اســتقالل قرار نگيرد. 
شــايد آنچه اين شــايعه را براي هواداران 
باورپذير مي كرد، مصاحبه اي بود كه موسوي 
در بدو حضــورش در هيأت مديــره انجام 
داد. او آن زمان گفــت تمايل چنداني براي 
مديريت در استقالل نداشته و چون به وي 
تكليف كرده اند پاي كار آمده است. موسوي 
همچنين گفته بود اگر در پرسپوليس هم به 
كمك هاي مالي او نياز باشد، دريغ نخواهد 

كرد!
محمد رويانيان

شــايد مشــهورترين نمونــه از مديــران 
غيرهمرنگ در تاريخ پرسپوليس و استقالل 
باشد؛ كسي كه اطرافيانش تأييد كرده بودند 
قبل از حضور در فوتبال هوادار استقالل بوده 
است. او كه به قلعه نويي پيشنهاد سرمربيگري 
در پرسپوليس را داده بود، بنا به اذعان خود 
امير در همان زمــان چند مورد كمك مالي 
چشمگير به استقالل كرد. رويانيان يك بار 
در يك مراسم گلريزان در زورخانه، از لفظ 
ناشايستي براي خطاب كردن پرسپوليسي ها 
)اعم از خودش( اســتفاده كرد كه حسابي 

جنجال ساز شد.

رضا افتخاري
مديرعامل اسبق اســتقالل كه طي دوران 
كارش در اين باشــگاه به شدت تحت فشار 
بود و سرانجام با گريه از سمتش استعفا داد، 
متهم مي شــد به اينكه پرسپوليسي است. 
اين ظــن مخصوصا زماني تقويت شــد كه 
افتخاري در يكي از نخستين مصاحبه هايش، 
از علي پروين و همايون بهــزادي به عنوان 
اسطوره هاي فوتبالي مورد عالقه اش ياد كرد!

حميدرضا سياسي
باوركردني نيست، اما سياسي به عنوان عضو 
هيأت مديره پرســپوليس براي اســتقالل 
اسپانسر جور كرد و بعدا كه مديرعامل شد، 
حدود 8 ميليارد تومان به اين باشگاه كمك 
مالي كرد! به طور كلي سياســي يك چهره 
عجيب در تاريخ مديريــت فوتبال ايران بود 
كه حتي در استانداردهاي غريب اين حوزه 

هم جا نمي گرفت.
پندار توفيقي

اين هم جــزو عجايب اســت، اما مي گويند 
پندار توفيقي در زمان معاونتش در باشگاه 
استقالل روي باخت اين تيم در داربي تهران 
شرط بســته بود! اين مسئله را نخستين بار 
ميرشاد ماجدي افشا كرد و پس از آن مورد 
تأييد نظري جويباري قرار گرفت. ظاهرا بازي 
مورد شرط بندي، مســابقه رفت دو تيم در 
ليگ چهاردهم بود كه پرسپوليس دو بر يك 
برنده شد. براي سرخ ها نوري و عاليشاه گل 
زدند و گل استقالل در آن بازي را هم سجاد 

شهباززاده به ثمر رساند.
بهرام افشارزاده

افشارزاده طي مدتي كه در استقالل مسئوليت 
داشت، كال مديري كم هياهو نشان داد، اما اين 
مسئله مانع از آن نشد كه حسن روشن عالقه 

ويژه بهرام خان به پرسپوليس را افشا نكند.
محمدعلي تركاشوند

معاون سابق علي اكبر طاهري در پرسپوليس، 
هميشه متهم به حمايت از استقالل مي شد. 
دليل اين مســئله هم تصاوير و پست هاي 
چند سال قبل او در فيس بوك بود كه بعد از 
پذيرش مســئوليت در پرسپوليس، رو شد. 
تركاشوند البته بارها شايعه استقاللي بودنش 

را تكذيب كرد.

يكي از كليشــه اي ترين حرف ها در فوتبال 
ايران اين اســت كه همه بايد كمك كنند تا 
علي دايي رئيس فدراسيون فوتبال ايران يا 
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا شود. تحقق 
اين رؤيا اما 2 اشــكال جدي دارد؛ نخســت 
اينكه دايي اصوال عالقه اي به مديريت ندارد 
و بارها هم اين مســئله را عنوان كرده است. 
او بعد از آويختن كفش هــا )كه همين كار را 
هم در ديرترين زمــان ممكن انجام داد!( در 
فوتبال شــيفته مربيگري است و تحت هيچ 
شرايطي نمي تواند ارتباطش را با مستطيل 
ســبز و زمين چمن آن قطع كند. او دوست 
دارد تيمش را ارنج كند و لب خط فرياد بزند؛ 
حتي اگر اســتاديوم كامال خالي باشد. خود 
شهريار هم بارها اين مسئله را عنوان كرده و 
گفته كوچك ترين عالقه اي به تصدي كارهاي 
مديريتي ندارد. بنابراين روشن نيست كه اين 

همه اصرار گاه و بيگاه براي چه انجام مي شود. 
آخرين نفر از تكراركننــدگان اين ايده، نيما 
نكيسا ست كه گفته مســئوالن بايد به دايي 
التماس كنند تا بيايد و رياست فدراسيون را 
بپذيرد؛ اما وقتي خودش عالقه ندارد، چه كار 

مي شود كرد؟
ابهام دوم امــا مربوط به توانايــي مديريتي 
دايي است. در حقيقت شهريار با وجود همه 
ارزش هايش به عنــوان بازيكن و تجاربش در 
كســوت مربي، هرگز در فاز مديريتي محك 
نخورده و هيچ كدام از كساني كه اصرار دارند 
او پستي مثل رياســت فدراسيون را بپذيرد، 
تصوير روشني از توانايي دايي در اين عرصه 
ندارند. بنابراين واقعا از كجا مي شود فهميد 
آقاي گل فوتبال دنيا، حتما مدير خوبي هم 
هست؟ به اين ترتيب شايد بد نباشد يك بار 

براي هميشه به اين كليشه پايان بدهيم.

  كمك يك ميلياردي سيدجالل به مردم انزلي
كاپيتان پرسپوليس: از طريق برادرم بسته هاي حمايتي را توزيع مي كنم

 خيانت پشت ميز مديريت؟
    شايعه كمك مالي موسوي به پرسپوليسي ها، يك سوءظن

  هميشگي را تازه كرد

   دايي و مديريت؛  نه به 2دليل

 سلبريتي ها و ورزشكاران  عليه ويروس كرونا
  كمك هاي نقدي ورزشكاران و هنرمندان براي مبارزه با كرونا چشمگير بوده است

  كشتي تا تيرماه تعطيل شد
فدراسيون كشــتي با توجه به توصيه اتحاديه جهاني 
كشتي تا تيرماه سال جاري تمامي برنامه هاي اردويي 
و رقابت هاي خود را لغو مي كند. محمدابراهيم امامي، 
 ســخنگوي فدراســيون با بيان اين موضــوع گفت:

» 18 فروردين ماه اتحاديه جهاني كشتي در نامه اي به 
فدراســيون هاي ملي اعالم كرد كه تمامي رقابت هاي 
قهرماني خود را كه تا روز 10 تيرماه برنامه ريزي شده 
بودند به تعويق مي انــدازد و تاريخ جديد برگزاري اين 
مسابقات نيز پس از هم انديشي با ميزبان، كميسيون فني 

و دپارتمان ورزشي اتحاديه اعالم خواهد شد.«
 كاراته كاي مشكوك به كرونا به شمال رفت!

دكتر لشگري عضو ســتاد مقابله با كرونا در ورزش و 
رئيس كميته پزشكي فدراسيون كاراته، در مورد آخرين 
وضعيت سجاد گنج زاده ملي پوش المپيكي كاراته ايران، 
كه مشكوك به كرونا اعالم شده است گفت:» به محض 
اينكه اطالع يافتيم اين كاراته كاي پرافتخار و جوانمرد 
كشورمان از ناحيه قفسه سينه احساس درد دارد بالفاصله 
اقدامات تشخيصي و باليني را براي او انجام داديم. در اين 
رابطه سي تي اسكن ريه از او به عمل آمد كه خوشبختانه 
مشكلي نداشت و تست كرونا نيز از ايشان گرفته شد و 
قرار است تا 3 روز ديگر پاسخ اين تست نيز اعالم شود. 
همچنين به جهت اطمينان خاطر بيشتر تست سطح 
اكسيژن خون، فشار خون و نوار قلب نيز انجام شد كه 
از اين نظر هم مشكلي وجود نداشت.« اين اظهارات در 
حالي مطرح مي شود كه طبق اطالع همشهري ورزشي 
گنج زاده به همراه چند تن از كشتي گيران براي كمك 
به مردم محروم قرنطينه به شهرهاي شمالي سفر كرده 
است! پيش تر طباطبايي، رئيس فدراسيون كاراته اعالم 

كرده بود كه گنج زاده در قرنطينه خانگي حضور دارد.

منهاي فوتبال

پيشكسوت استقالل: قهرمان آسيا 
نمي شويم چون مديران خوبي نداريم

سالگرد نخستين قهرماني يك تيم ايراني در آسيا مصادف شده بود 
با جنجال هاي عجيب و حواشي تلخي در فوتبال ايران. در روزهاي 
گذشته اظهارنظرهاي مختلفي از پيشكسوتان فوتبال درباره اين 
مجادله ها منتشر شد. حسين فرزامي پيشكسوت آبي ها درخصوص 
پنجاهمين سالگرد نخستين قهرماني استقالل در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا به همشــهري مي گويد: »چرا اين موفقيت ها ديگر 
تكرار نمي شود؟ به اين خاطر كه كساني مدير هستند كه اطالعي از 
ورزش و فوتبال ندارند. در اين بين رسانه ها هم خيلي خوب به اين 
موضوع پرداختند؛ البته غير از رسانه اي كه در آن اقدامات مرحوم 
خسرواني زير سؤال برده شــد. آنها چيزي نمي دانند و از همين رو 

اظهارات و نظرات اشتباه مي دهند.«
او در اين باره مي افزايد: »به هرحــال تلويزيون در اين زمينه مقصر 
است. يك زماني برنامه هاي ورزشي ما را امثال وارث و متقي تهيه 
مي كردند. آنها خودشــان قهرمان شــنا و فوتبال بودند. واقعا االن 
توليدات تلويزيون مطلوب مردم نيست. رسانه ملي بايد تكليفش 
را مشخص كند. چرا برنامه نود را تعطيل كرديد كه برنامه مردمي 

و بي طرف بود؟«
فرزامي درخصوص اينكه برخي معتقدند در دوره هايي كه استقالل 
قهرمان آسيا شده تعداد تيم هاي شركت كننده در ليگ قهرمانان 
زياده نبود و حتي رقابت ها در قالب تورنمنت هاي چهارجانبه برگزار 
مي شد می گويد: »من جواب شــما را با يك مثال مي دهم. ما االن 
ليگ برتر خودمان را برگزار مي كنيــم و برخي تيم ها مي گويند ما 
به دليل مشكالت مالي كه داريم در اين رقابت ها شركت نمي كنيم 
اما آيا ليگ تعطيل مي شود؟! مطمئنا اينطور نيست. اين قانون است 
و نمي توان قانون را برعكس كرد. قانون مي گفت بياييد شركت كنيد 
حاال اگر برخي تيم ها شركت نمي كردند به كسي مربوط نمي شد.«

پيشكسوت فوتبال با بيان اين مطلب كه سوءمديريت باعث شده 
ما چنددهه در فوتبال نتوانيم قهرماني آســيا را در رده باشگاهي و 
ملي كسب كنيم تأكيد كرد: »اين سوء مديريت از باشگاه استقالل 
گرفته تا فدراســيون فوتبال و وزارت ورزش وجود دارد. امثال تاج 
و ســلطاني فر اطالعــي از ورزش ندارند. در گذشــته علي عبده و 
خسرواني با خدماتي كه براي ورزش و فوتبال كشور انجام دادند در 
 ميان مردم اعتبار داشتند. االن هم مديران ما بايد براي خدمت به
 و رزش و مردم همه تالش خود را انجام بدهند. همين االن مجموعه 
بولينگ عبده روزانه 2هزار نفر مراجعه كننده دارد كه از بخش هاي 
مختلف مثل استخر، باشگاه، بيليارد، بولينگ و... استفاده مي كنند. 
يا اماكن ورزشي كه تيمسار خسرواني براي استقالل باقي گذاشت 
مثل زمين تنيس و ده ها مورد ديگر كه االن مي شد آنها را فروخت 
و پولش را به حساب باشگاه استقالل ريخت تا مشكالتش حل شود. 
اما متأسفانه دارند از امكانات اســتقالل به راحتي و بدون پرداخت 
 پولي استفاده مي كنند. دولت بايد اســتقالل و پرسپوليس را رها 

كند.«

گفت وگو
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شبكه  اجتماعي

در روزهايي كه كرونا اكثــر ليگ هاي جهان را به تعطيلي كشــانده، 
رسانه هاي خبري بيشتر روي اخبار نقل و انتقاالتي زوم كرده اند. يكي از 
ستاره هايي كه اين روزها آينده اش مورد توجه رسانه هاي بين المللي قرار 
گرفته، كسي نيست جز ليونل مسي كه هنوز قراردادش را با بارسا تمديد 
نكرده است. شبكه تلويزيوني TNTSPORTS آرژانتين كه چندي پيش 
مدعي شده بود مسي در آستانه بازگشت به كشورش و بازي براي نيولز 
اولد بويز قرار گرفته، به تازگي خبري تحت عنوان بمب منتشر كرده كه 
براساس آن مسي فاصله اي تا انتقال به اينتر ايتاليا ندارد. همچنين اين 
شبكه تلويزيوني خبر داده مسي وثيقه آزادي رونالدينيو از زندان پاراگوئه 
را پرداخت كرده است. انتشار اين اخبار باعث شد تا مسي كه عالقه اي به 
واكنش نشان دادن به شايعات ندارد، متن خبر اين شبكه در توييتر را روي 
اينستاگرامش قرار دهد و همه  چيز را تكذيب كند. كاپيتان بارسا در اين 
خصوص نوشته است: »اين خبر جعلي است. چند هفته پيش، خبر همين 
روزنامه در مورد بازگشت به نيولز هم اشتباه بود. خوشبختانه هيچ كس 

ديگر حرف هاي آنها را باور نمي كند.«

واكنش تند مسي به يك  شايعه!

واكنش تند ليونل مســي از طريق استوري اينســتاگرام باعث شد تا 
خبرنگار شبكه TNTSPORTS وارد ماجرا شــود و توضيحاتي در اين 
خصوص منتشر كند. ارنان كاستيو مدعي شده همه  چيز يك  شوخي بوده 
و مسي به نوعي زود قضاوت كرده است. خبرنگار اين شبكه در اين خصوص 
مي گويد: »مي خواهم درباره خبري كه در بخشي به نام بمب منتشر شد، 
صحبت كنم. همه از اين برنامه لذت مي بريــم و مي خنديم و خيلي ما را 
سرگرم مي كند چون همه  چيز را به شوخي مي گيريم. اگر ناراحتي به وجود 
آمده است، عذرخواهي مي كنم. آن اخبار همه شوخي بود. تصور مي كنم 
مسي فقط كپشن را خوانده باشد و ويدئو را نديده باشد. در ويدئو مشخص 
است كه اين اطالعات تنها جوك بودند. اميدوارم متوجه شده باشيد اين 

بخشي از برنامه طنز است.«

همه  چيز جوك بود!



حدود ۱۴ سال است كه صدا و سيما حاضر به تحويل باندهاي فركانسي ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز كه براي افزايش ظرفيت موبايل كشور حياتي به حساب مي آيد نشده است

محققان دانشگاه كمبريج می گويند: اكنون جهان در حال دست و پنجه نرم كردن با حداقل سه نوع ويروس sars-cov-2 است

عمليات سخت آزادسازي فركانس هاي طاليي

يادداشت

بازي هاي جدي فرصتي براي غلبه بر كرونا

با اپيدمي وسيعي كه بيماري كوويد۱9در 
سطح جهان رقم زده و تأثير بيسابقه آن بر 
زندگي مردم، حكمراني دولت ها از سويي 

و مولفه هاي زيست فردي و اجتماعي آحاد جهانيان از سوي ديگر دچار 
وقفه، ركود و بحران شده است. نكته قابل توجه اما اين است كه برخالف 
بسياري از صنايع و سرگرمي ها كه به دنبال اين بحران جهاني، ضريب 
نفوذ و بازده اقتصادي خود را از دست داده اند، رسانه- صنعت بازي هاي 
ويدئويي با رشد چشمگير مخاطب روبه رو بوده است. به نحوي كه مطابق 
آمار اعالم شده توسط مديرعامل Verizon، فقط در آمريكا، خانه نشيني 
مردم سبب افزايش ۷5درصدي نرخ مصرف هفتگي بازي هاي آنالين 
شده است. اين در حالي است كه با بررسي بازار سرگرمي هاي پرطرفدار 
در ايران، رشــد اســتفاده از بازي در دوران كرونا به وضوح به چشــم 
مي خورد. از كنار هم قرار دادن اين واقعيــت و آمار 2۸ميليون نفري 
بازيكنان بازي در ايران)تا پايان سال ۱396، مطابق با آمار رسمي بنياد 
ملي بازي هاي رايانه اي( كه تخمين زده مي شــود تا پايان سال۱۴۰۱ 
به بيش از ۴۱ميليون نفر برســد، ظرفيت بي نظير بازي براي مقابله با 
بحران هايي همچون كرونا، هويدا مي شود. در اين بين تعطيلي گسترده 
مراكز آموزشي و بن بست انتخاب راه حل هاي جديد و فراگير در اين گونه 
شرايط، توانايي منحصربه فرد شاخه اي از بازي هاي ويدئويي با عنوان 
»بازي هاي جدي« را براي مديريت ســازوكارهاي آموزشي، بيش  از 
پيش نمايان مي كند. بازي هاي جدي يا بازي هاي هدفمند در حقيقت 
گونه اي از بازي هاي ويدئويي هستند كه هدف اصلي آنها سرگرم كنندگي 
نيســت؛ بلكه از ابزار سرگرم ســازي بازي براي اهدافي جدي تر مثل 
آموزشي، تبليغات، فرهنگسازي و حتي كنترل سالمت و درمان استفاده 
مي كنند. مثال در بازي هاي جدي آموزشي، كاربر مي تواند بازي كند، 
سرگرم شود و حين طي كردن مراحل بازي، آموزش هاي متفاوتي كسب 
كند. اين آموزش مي تواند طيف وسيعي از موضوعات تدريس دروس 
تحصيلي مدارس تا آموزش پيشگيري در برابر بيماري ها را شامل شود. 
تا جايي كه در كنار هزاران بازي آموزشي توليد شده در ايران و جهان، 
اخيرا چيني ها بــازي Battle of Pathogens را براي مقابله با كرونا 
توليد كرده اند كه در آن بيمار بستري شده به  دليل ابتال به كرونا، ضمن 
شكست دادن ويروس ها، مطالبي آموزشي را براي كنترل و درمان بهتر 
بيماري دريافت مي كند. اين در حالي است كه استفاده از ابزار بازي براي 
آموزش، حتي با تعطيلي كالس هاي حضوري درس انسدادي ندارد و 
قابل بهره برداري است. در دنيا، بازي هاي جدي طي چند سال اخير با 
 Allied Market رشد قابل توجهي روبه رو بوده اند. مجموعه تحقيقاتي
Research پيش بيني كرده است كه درآمد جهاني از بازي هاي جدي 
با نرخ رشد ساالنه ۱9درصدي به بيش از 9ميليارد دالر خواهد رسيد 
و همين عدد، بيان گر فضاي روبه رشــد توســعه و بهره برداري از اين 
بازي ها است. در كشور ما هم بنياد ملي بازي هاي رايانه اي با برگزاري 
رويداد جامع »جايزه بازي هاي جدي« طي سال هاي اخير، قدم هايي را 
براي ايجاد فضاي حياتي و پشتوانه سازي علمي در كشورمان برداشته 
است. يكي از كاركردهاي رويداد »جايزه بازي هاي جدي« كه در سال 
۱39۸سومين دوره خود را سپري كرد، شناسايي بازي ها و فعاالن اين 
حوزه است كه اطالعات مناســبي در مورد وضعيت رشد اين بخش از 
بازي هاي ويدئويي را منتقل مي كند. اين رويداد در سومين سال خود در 
3 بخش سمپوزيوم بازي هاي جدي، هكاتون بازي هاي جدي و جشنواره 
بازي جدي سال برگزار شد كه به شكل خاص بخش سمپوزيوم ميزبان 
جديدترين تحقيقات در اين زمينه و بخش جشنواره ميزبان جديدترين 
بازي هاي جدي توليد شده بودند. به همين سبب رشد تعداد بازي هاي 
جدي ارسال شده به جشــنواره مي تواند شــاخص خوبي براي رصد 
فعاليت هاي اين حوزه باشد. براساس آمار و اطالعات موجود در دبيرخانه 
اين رويداد تا كنون نزديك به ۷۰تيم پژوهشي و تيم يا شركت بازي سازي 
به عنوان بازي ساز جدي)كه تمام يا بخشي از فعاليت هاي آنها معطوف به 
ساخت اينگونه از بازي هاست( شناسايي شدهاند. همچنين تعداد آثار 
ارسالي از 36 اثر در ســال۱39۷ به ۷2 اثر در سال۱39۸رسيده كه دو 
برابر شدن اين مقدار به نوعي گسترش فعاليت هاي مربوط به اين حوزه 
را نيز مشخص مي نمايد. از سوي ديگر، در سال۱39۸ بيش از ۱۴دستگاه 
مختلف در برگزاري اين رويداد مشــاركت داشتند كه خود عامل مهم 
ديگري براي رشد بازي هاي جدي محسوب مي شود. نتايج اين رويداد 
و برنامه هاي آن، هر سال تيمها و گروه هاي با استعداد بيشتري را به اين 
دغدغه نزديك مي كند و نتايج اقدامات همين تيم هاي نوپا اما پرتالش 
نشان مي دهد با توجه جدي تر كشور به اين مسير بسياري از معضالت 

دنياي نوين با راهحل هاي نوين قابل حل است.

سيد صادق پژمان
مديرعامل بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
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تالش جهاني
 Mesoblast همچنين در همان روز، شركت سلول هاي بنيادي
اعالم كــرد، كارآزمايي بالينــي روي 2۴۰بيمــار را با حمايت 
انستيتوي بهداشت ملي آغاز كرده است. در فرايند آزمايش هاي 
اين شركت نشان داده مي شــود كه آيا ســلول هاي مشتق از 
آزمايش هاي مغز اســتخوان مي توانند به بيماراني كه واكنش 
ايمني كشنده اي به ويروس كرونا نشان داده اند، كمك كنند. در 
شرايط عادي، توليد يك واكسن جديد براي جلوگيري از ابتال 
به يك بيماري سال ها طول مي كشد، اما صنعت داروسازي در 
تالش است تا فشــار را براي كمتر شدن بازه زماني با حمايت از 
سازمان هاي غيرانتفاعي، آژانس هاي دولتي و مقامات نظارتي 

بيشتر كند.
شــركت Novavax مي گويد كه واكســن آنها پاســخ ايمني 
قدرتمندي را در آزمايشگاه ها و آزمايشات حيواني گرفته است 
و آنتي بادي هايي توليد مي كند كه مي توانند ويروس را بكشند. 
درحالي كه توليد نهايي كه بايد در دسترس همه قرار بگيرد، هنوز 
 Novavax يك سال يا بيشتر با ما فاصله دارد؛ اما تالش شركت
آنقدر قوي بوده است كه حاال به مرحله تست انساني رسيده اند.

پيش از اين نيز شــركت Moderna واكســني ساخته بود كه 
نخستين مرحله تســت باليني آن ۱5مارس انجام شد. واكسن 
ديگري نيز توسط شركت Inovio Pharmaceuticals ساخته 
شد كه روز دوشنبه هفته گذشته به يك فرد داوطلب تزريق شد.
 يكي از شــركت هاي عظيــم مراقبت هــاي بهداشــتي با نام

 Johnson & Johnson آزمايشــات باليني واكســن خود را 
در ماه سپتامبر آغاز مي كند و براي اين امر تقريبا 5۰۰ميليون 
دالر هزينه مشاركت از طريق بخشي از وزارت بهداشت و خدمات 
انســاني اياالت متحده دريافت كرده اســت. آزمايش واكسني 
ساخته شده از سوي محققان دانشگاه پيتزبرگ و كالج پزشكي 
بيلور در هيوســتون نيز در انتظار اجازه ســازمان غذا و داروي 

آمريكا هستند تا آزمايش انساني خود را آغاز كند.
دكتر پيتر هوتز، مدير مركز بيمارستان واكسيناسيون كودكان 
تگزاس در كالج پزشــكي Baylor مي گويد: همه ما در تالش 
هستيم تا كاري كه تا پيش از اين تجربه نكرديم را انجام دهيم و 
آن سرعت بخشي به توليد واكسن در ميان همه گيري ويروس 

خطرناك كرونا است.
البته براي COVID-19 هنوز هيچ درمان قطعي وجود ندارد، 
بيماري كه توســط ويروس كرونا ايجاد مي شــود و محققان و 
پزشكان در حال آزمايش درمان هاي مختلف براي نجات جان 
افرادي هســتند كه هنوز دچار اين بيماري نشده اند. اما مسئله 
اين است كه توليد انبوه واكسن حداقل براي ۱2 تا۱۸ ماه ديگر 
امكان پذير نيســت و تازه درصورت توليد احتماال نمي شود در 
اختيار همه افراد قرار بگيرد و ممكن است در اين بين كشورهاي 
ثروتمند منفعت بيشتري ببرند. تجهيزات توليدي مورد نياز به 
اين بستگي دارد كه كدام نوع واكسن به بهترين وجه كار مي كند. 
برخي محققان مي گويند: دولت ها و مؤسســه هاي خصوصي 
بايد بــه توليد كنندگان كمك مالي كنند تــا حجم توليد خود 

را باال ببرند.

انتخاب برنده؟
مهم ترين چالش در ايجاد سريع بسياري از واكسن ها، افزايش 
توليد است، زيرا زيرساخت هاي مورد نياز بسته به نوع واكسن 
متفاوت خواهد بود. واكســن ممكن است شــامل نسخه هاي 
ضعيف شــده و يا غيرفعال ويروس كرونا باشــد و يا بخشي از 
پروتئين ســطحي و يا دنباله اي از RNA و DNA كه داخل نانو 

ذرات يا ويروس ديگري مانند سرخك به بدن تزريق مي شود.
 ،Wellcome چارلي ولر، رئيس برنامه واكســن ها در شركت
سرمايه گذار تحقيقات زيست پزشــكي مستقر در لندن گفت: 
پلتفرم RNA و DNA ممكن است پروســه راحت تري داشته 

باشــد كه توليد آن را هم راحت تر مي كند. اما هيچ واكسني با 
اين رويكرد هنوز در هيچ بيماري روي بدن انسان خود را ثابت 

نكرده است.

دومين تست واكسن در آمريكا
محققان آمريكا به تازگي دومين آزمايش ايمني واكسن تجربي 
COVID-19 را انجام دادند، اما اين بار با استفاده از تزريق عميق 
در پوست به جاي تزريق هاي معمول. دكتر جان اروين از مركز 
تحقيقاتي دارويي گفت: اين مهم ترين آزمايشي بود كه تاكنون 
انجام داديم. مردم بــراي انجام اين آزمايش داشــتند درهاي 

مؤسسه را مي شكستند.
اين آزمايش توسط شركت Inovio Pharmaceuticals كه 
يكي از كانديداهاي ساخت واكسن كرونا است انجام شد. ديگر 
نامزد متفاوت واكسن كرونا  ماه گذشته آزمايش ايمني در افراد 
را در سياتل پشت سر گذاشت كه توسط مؤسسه ملي بهداشت 
اياالت متحده ساخته شد. در حدود دو سوم از شركت كنندگان 
در اين تحقيق نخستين دوز اين واكسن را دريافت كردند. اين 
مراحل اوليه، نخستين قدم ها در مسير اثبات ايمني واكسن براي 
انجام آزمايش هاي بزرگ تر اســت. دكتر پابلو تباس از دانشگاه 
پنســيلوانيا درباره نحوه متفاوت تزريق عميق اين واكسن زير 
پوســت داوطلبان و اشــاره به علت آن گفت: تزريق واكسن در 
اعماق پوست به نوعي باعث تقويت سيستم ايمني بدن در توليد 

آنتي بادي هاي محافظ مي شود.
 دكتر جان اروين كه مســئول آزمايشــات باليني در شــركت

 Inovio اســت نيز مي گويد: اگر همه  چيز خــوب پيش برود و 
واكسن بي خطر باشد ما بايد آن را روي تعداد بيشتري آزمايش 
كنيم و به بررسي اثر آن بپردازيم. اما آنچه واضح است اين است 
كه واكســن درصورت تأييد و تثبيت، به اين زودي ها به مرحله 

توليد انبوه و قرار گرفتن در دسترس عموم نمي رسد.

محققان دانشــگاه كمبريج در تازه ترين مطالعات خود اعالم 
 كرده اند كه نــوع جديد ويــروس كرونا كه عامــل بيماريكرونا

COVID-19 است هم اكنون به 3نوع در گوشه و كنار جهان  
جهش يافته است.براســاس گزارش ديلي ميل، ويروس sars-cov-2 كه 
اكنون همه جهان را گرفتار خود كرده اســت طي ســرايت خود به مناطق 
مختلف به 3نوع تبديل شده است. هم اكنون نوعA اين ويروس در واقع همان 
ويروســي اســت كه از خفاش ها و پنگوئن ها به انسان ســرايت كرده ولي 
شايع ترين ويروس در چين نيســت. رايج ترين نوع ويروس جديد كرونا در 

 Bاست كه از شب كريسمس در اين كشور شيوع پيدا كرد. نوع Bچين، نوع
از نوعA مشتق شــده و رايج ترين ويروس شهر ووهان و به طور كلي مناطق 
شرق آسيا بوده است. نوعC هم به عنوان »دختر« نوعB شناخته شده و از 
طريق سنگاپور به كشورهاي اروپايي سرايت كرده و در بيماران كشورهاي 
فرانسه، ايتاليا، سوئد و انگلستان شناسايي شده است. نوعA، شايع ترين نوع 
 Bدر كشورهاي اســتراليا و آمريكا بوده اســت. اين در حالي است كه نوع
رايج ترين نوع در انگليس است و كشورهاي سوئيس، آلمان، فرانسه، بلژيك 

و هلند هم بيشتر با اين نوع ويروس مواجه هستند.

جهش ويروس جديد كرونا به 3نوع 

ويروس جديد كرونا حاال نزديك به 3 ماه اســت كه دنيا را به خطر انداخته و روزبه روز قربانيان 
بيشــتري مي گيرد. براي از بين بردن اين ويروس كه به ريه هيچ كســي از بزرگ و كوچك رحم 
نمي كند، شركت هاي مختلف پزشكي در حال تالش براي جنگيدن با بيماري حاصل از اين ويروس 
)COVID-19( هستند و سرعت خود را براي پيدا كردن توليد يك واكسن جديد و آزمايشات باليني براي درمان هاي بالقوه باال 
برده اند. روز چهارشنبه هفته گذشته، شركت بيوتكنولوژي Novavax مستقر در مريلند اعالم كرد، اوايل  ماه مي  آزمايش هاي 
انساني واكسن در استراليا را روي داوطلبان اجرا خواهد كرد. شركت Novavax يكي از چندين كمپاني است كه برنامه هاي 

اميدوارانه درباره ساخت واكسن ويروس كرونا را اعالم كرده كه خيلي سريع در مرحله تست انساني قرار گرفته است.

3 ماه پس از شيوع نوع جديد ويروس عالم گير كرونا، آزمايش انساني چند نوع واكسن مقابله با آن وارد 
مرحله جديدي شده است

فاز جديد آزمايش واكسن كرونا 

زهرا خلجي
خبرنگار

سال هاست كه يك نبرد تمام عيار براي 
پس گرفتــن و آزادســازي باندهاي فناوری

فركانســي ۷۰۰ تــا ۸۰۰ مگاهرتز از 
صدا و سيما در جريان است و طي اين سال ها با وجود 
ابالغيه هــا و مصوبه هــاي مختلف در ايــن رابطه 
هيچ كدام از دولت ها نتوانسته اند اين باند فركانسي را 
كه به خاطر كاربرد بااليشان در ارتباطات موبايل به 
فركانس هاي طاليي هم مشــهور هســتند، از اين 

مجموعه پس بگيرند.
در زمان شيوع ويروس كرونا و اجبار مردم به در خانه 
ماندن به صورت ناگهاني ترافيك استفاده از اينترنت 
در كشور شاهد يك جهش تاريخي شد و نياز كشور 
به اين باند فركانســي بار ديگر خودش را به صورت 

جدي نشان داد.
طي هفته هاي اخير به صورت بي سابقه اي مردم براي 
امور مختلف از كارهاي اداري گرفته تا سرگرمي به 
سمت استفاده از شبكه ارتباطي كشور رفتند و اين 
مسئله باعث شد تا به ويژه ظرفيت شبكه تلفن همراه 

اپراتورها اشباع شود.
از آنجايي كه اكثر مردم به خاطر سرعت باال و سهولت 
دسترســي از اينترنت موبايل براي كارهاي روزمره 
خود استفاده مي كنند، افزايش چند برابري مصرف 
اينترنت كشــور در اين دوران باعث شــد تا سطح 
رضايتمندي كاربران از كيفيت اينترنت به شــدت 
كاهش پيدا كند. اپراتورهاي تلفن همراه كشور تالش 
كردند با شــيوه هاي مختلف ايــن افزايش و جهش 
مصرف ديتا و مكالمه هاي تلفنــي را مديريت كنند 
اما براساس نظر كارشناسان، افزايش بيشتر ظرفيت 
نيازمند باندهاي فركانســي جديد است كه بهترين 
آن در اختيار صداوسيما قرار دارد و بيشتر از ۱۴سال 
اســت با وجود ابالغيه هاي مختلــف و مصوبه هاي 
جهاني، حاضر بــه تحويل آن بــه وزارت ارتباطات 
نيست. براساس آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي از مجمــوع بيش از ۷5 ميليون 
مشترك اينترنت پهن باند كشور بيشتر از 66 ميليون 
مشــترك كاربر اينترنت موبايل هستند و دسترسي 
نداشتن زيرســاخت هاي ارتباطاتي كشــور به اين 
فركانس هاي خالي باعث يك بحران جدي براي مردم 
شده است. طي هفته هاي اخير ظرفيت شبكه موبايل 

از ۱۱ پتابايت عبور كرده است.

 ماجراي ديرينه 
بحث بر سر آزادســازي باندهاي فركانسي ۷۰۰ تا 
۸۰۰ مگاهرتز كه در اختيار صداوســيما قرار دارد، 
يك ماجراي طوالني است و بيشتر از  ۱۴ سال است 
كه صداوســيما حاضر به اجراي اين مســئله نشده 

است. اين در حالي است كه به گفته مقام هاي وزارت 
ارتباطات، اين باند فركانســي تقريبا خالي اســت و 
صداوسيما مدت هاست كه اســتفاده چنداني از آن 

ندارد اما حاضر به آزادسازي آن هم نمي شود.
اين باندهاي فركانسي به خاطر آنكه در رده فركانسي 
پايين قرار دارند، پوشــش بهتري در ســطح كشور 
داشــته و به همين خاطر درصورت اســتفاده از آنها 
با نصب دكل هاي بســيار كمتر نســبت به باندهاي 
فركانسي ديگر مي توان ظرفيت بهتري براي شبكه 
ارتباطات سيار كشور فراهم كرد. اين در حالي است 
كه اســتفاده از باندهاي فركانسي باالتر عمال هزينه 

ارزي بسيار هنگفتي را به كشور تحميل مي كند.
اتحاديه بين المللــي مخابرات از ســال ها پيش به 
تمامي سازمان هاي تلويزيوني سطح جهان پيشنهاد 
كرده اين فضاي فركانســي را آزاد كنند و در اختيار 

اپراتورهاي موبايل بگذارند.
درســال 2۰۰6 كه ايــن مقــررات تحــت عنوان 
GE06)ژنو 2۰۰6( تصويب شــد، نمايندگان ايران 
از ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطــات راديويي 
)به عنوان متولي فضاي فركانســي كشور( و سازمان 
صداوسيما هم آن را امضا كردند. در آن زمان »علي 
عسگري« معاون فني وقت صداوسيما كه هم اكنون 

رئيس سازمان صداوسيما ست، بر اين موضوع صحه 
گذاشت ولي تا به امروز اين وعده عملي نشده است.

براســاس توافقنامه ســال 2۰۰6 كه ۱۴ سال از آن 
مي گذرد، ۱2۰ كشور ازجمله ايران متعهد شدند تا 
۱۷ مي سال 2۰۱5 ميالدي پخش راديو تلويزيوني 
خود را به طور كامل از آنالوگ بــه ديجيتال تبديل 
كنند. براســاس اين توافقنامــه بين المللي، ايران 
متعهد شده بود تا تاريخ 2۷ خرداد 9۴ تكه باندهاي 
۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز را آزاد كند تا امكان استفاده از 
اين ثروت ملي براي اپراتورهاي موبايل كشور فراهم 
شود. اين مسئله به ويژه براي پوشش بهتر شبكه تلفن 

همراه در مناطق روســتايي و دورافتاده بسيار 
حائز اهميت است. اپراتورها  هرچه به سمت 
فركانس هاي باالتر بروند، تعداد دكل هاي 
بيشتري نياز دارند و هزينه پوشش باالتر 

مي رود.

نياز حياتي كشور 
وزير ارتباطات چندي پيش در گفت وگو 
با همشهري تأكيد كرد كه استفاده از باند 
۷۰۰ و ۸۰۰ هم اكنــون براي كشــور تبديل 
به يك موضوع حياتي شــده و ماجرايي مستحب 

نيست.
به گفته محمد جواد آذري جهرمي، هزينه 
توســعه باند ۷۰۰ يا ۸۰۰ حداقل نصف 
هزينه توسعه در باند فركانسي 2۱۰۰ 
اســت. اين در حالي است كه ۷۰ درصد 
هزينه بخش تلكام كشور ارزي به حساب 

مي آيد.
وزير ارتباطات در اين رابطه به همشهري 
مي گويد: مــن مي توانــم مثــال به خاطر 
مالحظات سياسي يا شــخصي خودم سكوت 
كنم و بگويم صداوسيماست و نبايد به آنها »تو« گفت 
و مسئله براي آدم هزينه دارد. مي شود هم واقعيات 
را گفت. آنچه وظيفــه ما بود، پيگيــري كرده ايم و 
موضوع را به ســتاد اقتصاد مقاومتي ارجاع داده ايم. 
ستاد اقتصاد مقاومتي تصويب كرده كه اين فركانس 
به ما بازگردد. به دولت و مجلــس ماجرا را گزارش 
كرديــم. تا االن ايــن فركانس ها را به مــا نداده اند. 
فردا اگر تعرفه ارتباطات باال رفت، كســاني كه اين 
تصميم را گرفته اند، بايد خودشــان به مردم پاسخ 
دهند. اگر نتوانيم به هر شيوه اي از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ 
استفاده كنيم، اتفاقي كه در نهايت مي افتد، افزايش 

تعرفه هاي ارتباطات مردم است.

ثروت ملي بال استفاده 
صدا و سيما در حالي سال هاست به آزادسازي باند فركانسي ۷00 و ۸00 مگاهرتز بي توجهي كرده كه 
عمال بخش عمده اين باند فركانسي كه اكنون براي كشور حياتي به حساب مي آيد، خالي و بالاستفاده 
است. نسترن محسني، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي اعالم كرده كه پايش و نظارت اين فركانس ها نشان داده كه هم اكنون ۸۵ درصد اين پهناي 

باند بي استفاده مانده است.
درواقع شرايط حال حاضر شبكه ارتباطات موبايل كشــور مانند اين است كه ما 3 الين براي تردد 
خودرو داشته باشيم، اما تعداد ماشين ها به اندازه ۵ الين باشد. درصورتي كه با افزايش الين ، مي توان 
از اشباعي كه ايجاد شــده جلوگيري كرد. هم اكنون هم كم هزينه ترين روش براي مردم و كشور 
استفاده از باندهاي فركانسي ۷00 و ۸00 مگاهرتز است. بايد ديد صدا و سيما حاضر مي شود منافع 

ملي كشور را درنظر بگيرد يا خير. 

ث
مك

مقایسه پوشش دهی باندهای فرکانسی در شبکه موبایل

سه نوع شناخته شده ویروس جدید کرونا

باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز می توانند با تعداد دکل های کمتر بیشترین پوشش دهی را فراهم کنند

A B C

TYPE A TYPE B TYPE C

شبيه ترين نوع ويروس به ويروس 
شناخته شــده در خفاش ها و 
پنگولين ها به حســاب می آيد. 
دانشــمندان اين نوع را عامل و 
ريشــه شــيوع همه گير شدن 

ويروس در جهان می دانند. 

نوع B از نوع A مشــتق شده و 
رايج ترين ويروس شهر ووهان و 
به طور كلی مناطق شرق آسيا به 

حساب می آيد. 

نوع C  هم جهــش جديدی از 
نوع B  به حساب می آيد كه از 
طريق ســنگاپور در گروهی از 
كشورهای اروپايی انتشار پيدا 

كرده است.
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تهران بايد با فناوري آشتي كند 

 

وقت آن رســيده اســت كه تهران با ابزارهاي قرن بيست ويكم 
اداره شــود؛ كرونا براي ما يك كالس درس واقعي بود. مديران 
كالنشــهرهايي مانند تهران به وضوح ديدند كه ديگر نمي شود 
مانند ســابق شــهرها را اداره كرد. روزي كه از اين بحران عبور 
كنيم، شهرداري بايد اقدامات متفاوتي را در دستور كار قرار دهد. 
در اين روزها فهميديم كه توسعه زيرساخت هاي ديجيتال چقدر 
اهميت دارد. طرح فاصله گذاري اجتماعي، طرحي است كه براي 
محدود كردن تعامالت اجتماعي و ارتباطات فيزيكي ارائه شد اما 
آيا ما زيرساخت كافي براي پيش بردن كارها به شكل الكترونيكي 
را داشتيم؟ نگاهي به اطراف خود بيندازيد. همين مقدار اندك 
امكانات زيرســاختي در حوزه ارتباطات مجازي كمك كرد تا 
تعدادي از شــهروندان زندگي روزمره خود را در قرنطينه هاي 
خانگي تا حدي پيش ببرند. شاهد مثال اين ادعا، شهرهاي بزرگي 
در جهان هستند كه در اين حوزه ها سرمايه گذاري خوبي كرده 
بودند مثل سئول، پايتخت كره جنوبي كه مديران شهري در آن 
توانستند خيلي خوب از اين امكانات در حوزه اطالع رساني و ارائه 
خدمات استفاده كنند. اما ما؟ حاال ديگر برايمان مبرهن شده كه 
تهران نقطه ضعف بزرگي به نام فقر فناوري دارد. زيرساخت هاي 
مجازي و ديجيتال در اين شهر هنوز آنطور كه بايد توسعه پيدا 
نكرده اســت. اولويت بعدي كه در روزهاي پساكرونايي بايد در 
دســتور كار مديريت شــهري قرار گيرد، توجه به آسيب هاي 
هنگفتي است كه به كسب  و كارهاي كوچك و دهك هاي پايين 
درآمدي جامعه وارد شده است. بخش اجتماعي شهرداري تهران 

بايد در حوزه خدمات فرهنگي رويكرد تازه اي اتخاذ كند.

كرونا به ما ياد داد كه شــهر را بايد با اســتانداردهاي الزم اداره 
كنيم. امروز نياز به وجود پياده رو هاي بيشــتر و بوســتان هاي 
آماده تر و فضاهاي عمومي مهندسي شده به شدت حس مي شود. 
شــهرهاي بزرگ همواره به ايــن فضاها نياز دارنــد؛ چه براي 
كمك رساني، چه براي جلوگيري از ازدحام و چه براي حضور پيدا 
كردن افراد در آنها در ايام قرنطينــه و با حفظ فاصله اجتماعي. 
توســعه اســتاندارد اين فضاها مي توانند در مديريت بحران به 
شهرها كمك كنند. براي مثال در شهرك اكباتان فضاي بسيار 
محدودي براي قــدم زدن وجود دارد و به محــض خروج افراد، 
ازدحام ايجاد مي شود. درحالي كه مي شد با ايجاد فضاهاي سبز 
در اطراف بلوك ها، از تراكم جمعيت در اين شهرك جلوگيري 
كرد. يكي ديگر از درس هايي كه كرونا به ما داد، اهميت معماري 
ساختمان ها و آپارتمان ها در تهران بود. حاال كه همه ما روزها در 
خانه حبس شديم، به خوبي مي دانيم كه چقدر مهم است در خانه 
فضايي مثل حياط، بالكن و... داشــته باشيم؛ فضاي مياني بين 
فضاي عمومي و خصوصي. شهرداري بايد مقررات تازه اي در اين 
خصوص براي خانه هايي كه در دست ساخت قرار دارند وضع كند 
و معماري و شهرسازي ما بايد به سمت مقياس هاي انساني برود.
حاال در ميانه بحراني به نــام كوويد19 ايســتاده ايم. وقت آن 
رسيده كه شهرداري هويت خود را دوباره پيدا كند. از اين روزها 
كه فاصله گرفتيم بايد »مديريت يكپارچه شــهري« را به شكل 
جدي مطالبه كنيم. امروزه صدها نهاد و ارگاِن ناهماهنگ با هم، 
شهر تهران را اداره مي كند. در چنين ساختاري، هرگز نمي توان 
بحران هايي ماننــد كرونا را مديريت كرد. نتيجه اين ســاختار 
حضور كمرنگ شهردار شهر و قوانين ضد ونقيضي است كه هرگز 

ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند.

اين روزها حضور شهرداري در ســتاد كرونا بسيار حياتي است 
و اين نهاد مي تواند به عنوان يكــي از بازوهاي اصلي كنترل اين 
ويروس در شهر عمل كند. شهرداري ها با امكاناتي كه در اختيار 
دارند مي توانند در كارهاي مختلفي اعم از ضدعفوني فضاهاي 
عمومي، كنترل قرنطينه، آموزش شــهروندان براي پيشگيري، 
اجراي طرح هاي غربالگري يا فاصله گــذاري اجتماعي، توزيع 
بسته هاي بهداشتي، ساماندهي حمل ونقل عمومي و... به ستاد 

كرونا كمك كنند و تأثيرگذار باشند.
شهرداري تا امروز كه حدود 2 ماه از شروع شيوع ويروس كرونا 
در كشــور مي گذرد، اقدامات پراكنده اي در ايــن زمينه انجام 
داده، اما نتوانسته به شــكل مؤثري طرح هاي مختلفي از قبيل 
فاصله گذاري اجتماعي و حمل ونقل عمومي و زيباســازي شهر 
را به درستي مديريت كند. عالوه بر اينكه امسال در زمان نوروز 
كاري براي زيباسازي شهر انجام نشد، فضاي مؤثري براي ايجاد 
روحيه بهتر براي شهرونداني كه حتي براي خريد كوچكي از خانه 
خارج مي شوند، از طرف شهرداري ايجاد نشد. طرح هاي مختلفي 
مي تواند در اين باره در شــهر اجرا شود و ايده پردازان در اين باره 
مشاركت كنند تا فضاي شــهري براي روحيه بهتر شهروندان 

مناسب سازي  شود.
مسئله مهم اين است كه شــهرداري بايد براي اجراي طرح هاي 
مختلف همــه جوانب را درنظر بگيرد، مشاركت ســنجي كند و 
سازگاري مردم با آن موضوع را بسنجد. اگر اين طرح ها عقالني و 
كارشناسي باشند، مردم هم در اجراي آنها مشاركت خواهند كرد. 
مثل موضوع كم كردن سفرها در ايام نوروز كه خيلي ها همكاري 
كردند. برنامه هايي مثل ســوار نكردن بيش از 10مسافر در هر 
اتوبوس يا سوار نكردن بيش از 2مسافر در صندلي عقب تاكسي 
و... بدون درنظر گرفتن موارد كارشناسي نمي تواند چندان مؤثر 
باشد. در ناوگان اتوبوسراني روزانه تعداد زيادي مسافر جابه جا 
مي شود. بايد بررسي شود كه آيا اين ناوگان حمل ونقل، ظرفيت 
كاهش تعداد مسافران در هر اتوبوس را دارد و جوابگوي جمعيتي 
كه هر روز جا به جا مي شوند هست؟ ابتكارهايي مثل كاهش تعداد 
مسافران در تاكسي ها نيز زماني قابل اجراست كه از لحاظ مالي 
از رانندگان حمايت شود. از آن طرف حتما الزم است كه كمك 
كلي تر و اساسي تر از سوي دولت به همگان انجام شود. ارائه وام 
يك ميليون توماني نمي تواند جوابگوي هزينه خانوارها باشــد؛ 
مثال اگر دولت به جــاي اين مبلــغ وام 10ميليون توماني ارائه 
مي كرد، تعداد زيادي از افراد مجبور نبودند براي كســب درآمد 
از خانه خارج شوند و به نظر مي رســد حاضر بودند بعد از پايان 
بيماري اين وام را با سود 10درصد به دولت پس بدهند. حداقل 
با ارائه چنين حمايت هاي مالي ای مي توانستيم ميزان تردد در 
شهر و حضور فيزيكي افراد در مشاغل مختلف را كاهش دهيم 

كه چنين اتفاقي رخ نداده است.
كرونا درس هاي بســياري براي رفتارهاي شــهروندي خواهد 
داشــت. به نظرم تا چند ماه آينده تغييرات اساســي در اخالق 
شــهروندي و زندگي اجتماعي خواهيم ديد. همين حاال شاهد 
مشاغل نوظهوري هستيم كه شهر را دستخوش تغيير كرده اند. 
نمونه بارزش ميوه فروشي آنالين است كه مردم از آن استقبال 
خوبي كرده اند. سوپرماركت ها ارسال هاي خود را قوي تر كرده اند. 
ديگر حتي الزم نيست شست و شــوي خودرو در كارواش انجام 
شود و به شكل آنالين مي توان آن را سفارش داد. خريد و فروش 
آنالين حاال تبديل به يك رفتار اجتماعي همه گير شــده است 
كه قطعا  ادامه دار خواهد بود. بســياري از امــور دولتي و اداري 
شهري به شكل الكترونيك در حال انجام است. آموزش مجازي 
دانشــگاه ها و مدارس  شــكل هماهنگ تري به خود گرفته كه 
قطعا همه اين موارد منافع بلندمدتي براي جامعه در پي خواهد 
داشت. ساماندهي آنالين دستفروشان نيز از آن كارهايي است كه 
بهترين زمان براي اجراي آن، همين روزهاست. قطعا هر كدام از 
آنها يك موبايل دارند و مي توانند مثل بازار روزهاي هفتگي، بازار 

روزي به شكل آنالين داشته باشند.

تأثير بلندمدت كرونا بر شهر

ما آدم هاي قبل كرونا نيستيم و همه 
خوب مي دانيم كه اين بيماري سبك گزارش

زندگي و حتي تفكرمان را عوض كرده 
است. كرونا تنها قافيه را براي شهروندان تنگ نكرده 
و شهر نيز نفسش از روز و شبي كه با كرونا سپري 
مي شود به تنگ آمده است. حفظ شهر در روزهاي 
كرونايي نيازمند مديريتي با سبك و سياق جديد 
است اما آنطور كه از گفته هاي اعضاي شوراي شهر 
تهران برمي آيد، كسري بودجه دغدغه اي است كه 
مجــال چنداني به پيشــبرد برنامه هاي شــهري 

نمي دهد.

هشــدار وقوع بحران جديد درصورت كسري 
بودجه در دوران كرونا

اولويت هاي مديريت شهري و شــهرداري تهران 
براساس برنامه سوم توسعه شهر تهران پيش بيني 
شده بود و با تكيه بر آن بودجه سال99 يك مقداري 
دســت باال به تصويب شورا رســيده بود. شهربانو 
اماني، عضو كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شــهر تهران در رابطه با برنامه هاي شــوراي شهر 
براي مديريت شــهري در دوران كرونا به خبرنگار 
همشهري مي گويد:»متأسفانه اواخر سال98 به رغم 
اينكه يك متمم بودجه 25هزار ميليارد توماني براي 
بهبود خدمت رساني به شهروندان تهراني مصوب 
شد، ما كسري بودجه داشــتيم. من معتقد بودم با 
درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه99 با كسري 

بودجه روبه رو مي شويم. 
در همه صورت شوراي شهر با تكيه بر اين پيش بيني 
كه مي توان طرحي نو در تهران انداخت، اين بودجه 

را تصويب كرد.« براســاس گفته امانــي، از زمان 
تشكيل شــوراي پنجم جلوي بحث شهرفروشي 
گرفته شــد و پيش بيني اين بود كه با مشــاركت 
ســرمايه گذاران، مردم و تدابير تشــويقي؛ طرح 
سرمايه گذاري را در شهر تهران از طريق ساخت و 
سازهاي درست و شناسايي محل جديد درآمدي 
محقق شود اما متأسفانه مديريت شهري تهران با 

اين ويروس ناميمون روبه رو شد.
اين عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر اين موضوع 
كه ويروس كرونا اقتصاد ايران و جهان را تحت تأثير 
قرار داده اســت،  در مورد شــهر تهران گفت:»در 
اين ميان شــهرداري تهران نيز از ايــن دايره جدا 
نيســت، قطعا در 3 ماه اول پيش بيني اين اســت 
كه شهرداري در سال99 با كســري بودجه 43 تا 
56درصدي روبه رو شــود. وظايفي كه ستاد ملي 
كرونا برعهده ستاد كروناي تهران گذاشت، موجب 
شد تا هزينه هاي زيادي براي نجات جان شهروندان 

بر دوش شهرداري قرار بگيرد.«
از نظر اماني بدهكاري دولت ها به شهرداري، بحثي 
است كه در ادوار مختلف فعاليت شوراي شهر تكرار 
شده است و هم اكنون نيز موضوع تفاوت چنداني 
با قبل ندارد؛»وقتي در دولت قبل نفت بشــكه اي 
120دالر به فروش مي رسيد،  دولت ها يارانه بليت 
مترو، اتوبوس و ســهم خود را براي اداره پايتخت 
به درســتي پرداخت نمي كردند. در اين شــرايط 
هرچند كه دولــت دچار چالش جدي اســت اما 
شهرداري هم نزديك به 70هزار نيروي انساني دارد 

و بايد براي رفع هزينه هاي آنها گام بردارد.
 نبايد فراموش كنيم كــه بخش هايي مانند بخش 
نگه داشت شهر به هيچ وجه تعطيلي بردار نيستند 
و بايد هزينه هاي انجام اين امور تأمين شــود، مگر 
مي شــود انتظار داشــت كه پســماند جمع آوري 

نشود؟ يا سازمان ميادين، بهشت زهرا، آتش نشاني 
و... فعاليت شــان را انجــام ندهنــد؟ اين بخش 
از فعاليت هاي شــهرداري نه تنهــا تعطيلي بردار 
نيستند بلكه در اين شرايط مسئوليت مضاعفي بر 

دوش شان قرار دارد.«
آنطور كه اين عضو شــوراي شــهر تهران توضيح 
مي د هد، در اين شــرايط آقايان محسن هاشمي، 
رئيس شوراي شهر و پيروز حناچي، شهردار تهران 
نامه اي به رئيس جمهور نوشــتند و از او خواستند 
تا بخشــي از بودجه مبارزه با كرونا به فعاليت هاي 
شــهرداري اختصاص پيــدا كند، چراكــه تمام 
كانون هاي سياسي،  اقتصادي، امنيتي و... در تهران 
قرار دارد؛ بنابراين خدمات رساني در اين شهر كار 
دشوارتري است. اماني در رابطه با سرنوشت اين نامه 
نيز توضيح داد: »بايد اميد داشت كه با مطالبه گري 
اين خواسته محقق شــود، چراكه بحث مديريت 
تهران نسبت به ديگر كالنشــهرها متفاوت است. 

دكتر زالي با حضور در شوراي شهر اذعان داشتند 
كه 2هفته پيش رو ســخت تر از هفته هاي گذشته 
است، بنابراين مسئوليت ما براي حفظ سالمت شهر 
و شهروندان سنگين تر مي شود و دولت بايد توجه 
ويژه اي نسبت به مديريت شــهري تهران داشته 
باشد. اگر اين كســري بودجه رفع نشود، شرايط 
خيلي سخت تر خواهد بود و بحران هاي تلخ تري از 
اتفاقات آبان به وقوع مي پيوندد. در واقع بايد گفت 
كه اگر اين كسري بودجه حل نشود شهرداري براي 
انجام وظايفي كه قانون برعهده اش گذاشته است، 

دچار مشكل خواهد شد.«

در انتظار ارائه برنامه مالي گذار از بحران
هزينه هاي اداره شــهر تحت تأثير تــورم حداقل 
40درصد افزايش خواهد يافت و اين در حالي است 
كه توقف حتي يك روزه در انجــام ماموريت هاي 
شــهرداري تهران پيامدهاي سياســي ناگواري را 
موجب مي شود. خزانه دار و نايب رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي شــهر تهران در گفت وگو با 
همشهري در مورد برنامه هاي سال99 شوراي شهر 
تهران در شرايطي كه كشــور با شيوع كرونا دست 
و پنجه نرم مي كند، مي گويــد: »تأثير اقتصادي و 
مالي بحران كرونا بر نظام درآمد هزينه شهرداري 
به حدي وســيع اســت كه عالوه بر ضرورت ارائه 
برنامه مالي گذار از بحران توســط آقاي شــهردار، 
اولويت بندي از حيــث تخصيص منابع مالي تغيير 
يافته و به ســرفصل هاي هزينه اي اجتناب ناپذير 

اختصاص مي يابد. 
ما در انتظــار دريافت اين نقشــه راه هســتيم.« 
براي تامين هزينه هاي جاري و نگه داشــت شهر 
الزم است شــهردار سهم شــهرداري از اعتبارات 

100هزار ميليــارد توماني مصوب مديريت بحران 
كرونا را مطالبــه  و وصول كند. فقــط براي تامين 
هزينه هاي ضروري نگه داشت شهر ماهانه 1000 
تا 1100ميليارد تومان منابع مالي مورد نياز است 
و توقف حتي يــك روزه در انجــام ماموريت هاي 
اين نهاد عمومي غيردولتي مثال در بهشــت زهرا، 
حمل ونقــل عمومي، رفت و روب شــهر، مديريت 
پسماند و ساير ماموريت هاي شهرداري، پيامدهاي 

سياسي ناگواري را موجب مي شود.
سيدحسن رســولي مي افزايد: »نيمه اول امسال 
دوره بحران كرونا و ســپري كردن آثــار و تبعات 
اجتماعي و اقتصادي آن است. نقش ما در مديريت 
بحران، امدادي است. اما در تامين خدمات شهري 
و اداره شهر، وظيفه منحصر به فرد و قانوني داريم. 
در اين راستا اعمال مديريت به ويژه در بخش تامين 
و تخصيص مالي درآمــد و هزينه هــاي جاري و 
نگه داشت شهر از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار 

است. 
اما عدم قطعيت اوضاع جــاري و پيش روي فعاالن 
اقتصادي و مؤديان شهرداري، شكاف و عدم تعادل 
منابع و مصارف ما را تا سه برابر عدم تحقق درآمدي 
متمــم بودجــه 3هــزار ميلياردي ســال جاري، 
حداقل در 6ماهه اول افزايــش خواهد داد. بايد از 
پيش فرض هــاي خوش بينانه در شــرايط بحران، 
برخالف آنچه بارها از سوي برخي از مقامات ارشد 
كشــور بيان شــده كه به زودي مصيبت به پايان 
خواهد رسيد، پرهيز كرد.« شهرداري برخالف ساير 
دستگاه هاي اجرايي با اتكا بر مدل اقتصاد بنگاهي، 
به صورت درآمد -هزينه امرار معاش مي كند. هيچ 
مساعدت مالي از سوي منابع مالي عمومي و دولتي 

متوجه بلديه نيست.

كرونا چه تأثيري بر شيوه مديريت شهر گذاشته است؟

بحران كرونا 
دامنگير پروژه هاي شهري

خديجه نوروزي- ليال شريف
خبر نگار

حسين ايماني جاجرمي
 كارشناس حوزه شهري

محمدعلي پورنيا
 كارشناس مديريت شهري

اجراي حداقل 5پروژه بزرگ مقياس در تهران 

ش
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در مورد راهبردها و بر

اقدامات براي اجراي پروژه هاي امسال شهرداري تهران مي گويد:»ورود شجاعانه 
آقاي شهردار به موضوع پروژه هاي مشاركتي و اقدام به مولدسازي دارايي هاي 
راكد شهرداري در اين پروژه ها با حمايت و همكاري كامل شوراي شهر خواهد بود 
تا حداقل 5پروژه بزرگ مقياس در شهر تهران  پرداخته شود. از سويي پيشنهاد 
داده ايم تا زمينه سازي  انتشار اوراق مشاركت شهري در دوره كرونا با تعيين نرخ 
ترجيحي سود به منظور جذب و هدايت بخشي از نقدينگي سرسام آور كشور 
به سمت و سوي توسعه شهري انجام شــود. درصورت اهتمام آقاي شهردار و 
پشتيباني شورا، پيش بيني مي شود آقاي رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت و 
شوراي پول و اعتبار كه درك عيني از شرايط عمومي كشور دارند، مساعدت و 

موافقت كنند.« وي با بيان صريح و دقيق تنگناها و محدوديت ها به شهروندان 
و تقاضاي كمك و همكاري آنان با اســتمداد از ظرفيت رسانه ملي و سايران، 
واقع گرايي حوزه مديريت شهري تهران )شورا و شهرداري( و انتخاب و اعمال 
سياست رياضت اقتصادي و كاستن از هزينه هاي غيرقابل اجتناب، همچنين 
تقويت و توسعه تعامل با اركان نظام و دولت، انتقال بي پرده محدوديت ها و طلب 
توجه و مددكاري بيشتر به منظور كمك به اعمال مديريت بهتر شهري، رايزني و 
گزارش دهي كارآمد شهرداري با رئيس محترم قوه قضاييه و تقاضا از ايشان جهت 
كمك به حل معضل 17هزار حكم صادره ولي اجرا نشده كميسيون هاي ماده100، 
با استفاده از اختيارات خويش و عنداالقتضا با استيذان از مقام معظم رهبري كه 

رضايت مالكان  را درپي خواهد داشت.

جهان
شهرها پس از دوران كرونا  به چه تغييراتي نيازمندند؟
آماده براي ويروس هاي آينده

شــهرها در دوران كرونا يا هر نوع 
بيمــاري عفوني واگيــردار به تيغ 
دولبه تبديل مي شــوند؛ از يك سو 
به مشكل ســازترين بخش بحران تبديل مي شوند و از سوي ديگر به 
كليدي براي مهار بحران. سرعت شــيوع و انتقال بيماري به واسطه 
باالبودن تماس هاي انساني در شهرها افزايش مي يابد. امروزه بيش 
از 4ميليارد انسان در شهرها ســكونت دارند و اين بيش از نيمي از 
جمعيت جهان اســت. براســاس تحليل هاي اقتصادي، 600شهر 
در جهان، دوســوم توليد ناخالص جهاني را به عهده دارند، زيرا اين 
شهرها كه مراكز اصلي تجارت فراملي و دادوستد هستند، جمعيت 
بااليي دارند و شــهرهاي متراكم و پرجمعيت خطر شيوع بيماري را 

دوچندان مي كنند.

شهرها، تيغ دولبه دوران كرونا
تراكم باالي جمعيت و اهميت اقتصادي ايــن مراكز تجاري بزرگ، 
اكنون به 2ســالح مخرب براي بقاي شــهرها در عصر كرونا تبديل 

شده است. 
پيش بيني شــده  اســت تنها در نيويورك قطع درآمد شهرداري از 
محل ماليات به واسطه تعطيلي مراكز تجاري مبلغي درحدود 4.8 تا 
6 ميليارد دالر خواهد بود. قرار است بودجه شهر نيويورك به شدت 
تحت تأثير اين كســري ماليات قرار گيرد و شهردار نيويورك اكنون 
به دنبال راهكاري است تا پيش از ارائه طرح بودجه جديد، در برنامه 
هزينه هاي جاري شهر از محل كاهش هزينه هاي غيرضروري توسط 
بخش هاي مختلف شوراي شهر و شــهرداري، منبعي براي جبران 
خسارت هاي آتي بيابد. البته دولت ها در كشورهاي مختلف به كمك 
شهرداري ها آمده اند تا با پرداخت حقوق كارمندان و كارگران يكي از 
چالش هاي بزرگ اقتصادي شهرها را التيام بخشند، اما اين بسته هاي 
حمايتي نيز تنها بخشي از خسارت هاي مالي وارد شده به شهرها را 
جبران خواهد كرد و نبايد فراموش كرد كه شــيوع كرونا، به واسطه 
مختل ساختن چرخه اقتصاد، جهان را در آستانه همه گيري ديگري 

قرار داده  است: ركود اقتصادي.

درس هايي از گذشته
با اين همه، شــهرها و شــهرداري ها همزمان در آماده سازي، مهار و 
سازگاري براي شيوع كرونا نقش كليدي را به عهده دارند. بسياري از 
شهرها، ازجمله شهرهايي كه درون مرز جغرافيايي سنگاپور و تايوان 
قرار گرفته اند، با واكنش به موقع و مناســبي كه حاصل تجربه هاي 
به دست آمده شــهرداري ها و دولت از همه گيري هاي پيشين بود، 
توانستند به واســطه افزايش قابليت هاي پژوهشــي، بهبود سامانه 
سالمت و مهم تر از همه، رهبري و هدايت درست، شيب نمودار ابتال 
به كرونا را كاهش دهند و آســيب هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به 
حداقل ممكن برسانند. وجود چنين نمونه هايي نشان دهنده آن است 
كه از دل هر بحراني ممكن اســت تغييراتي مثبت نيز ســربرآورد و 

زندگي آينده انسان هاي باقيمانده را امن تر سازد.
پس از پايان عصر كرونا، جهان - دست كم بخش هاي توسعه يافته اي از 
جهان كه دولت هايي كارآمد و دلسوز برآنها مديريت مي كنند - هرگز 
مانند قبل نخواهد بــود. تعامالت اجتماعــي و نظام هاي اقتصادي 
بازتعريف خواهند شد تا درصورت بروز بحراني مشابه و شايد وخيم تر، 
كشورها بتوانند واكنشي مناسب و به موقع داشــته  باشند. شهرها، 
به عنوان اعضاي حياتي كشورها نيز از تغييرات در امان نخواهند بود. 
انتظار مي رود تجربياتي كه مديران شهري از مديريت شيوع بيماري 
در دوران كرونا كســب كرده اند، پس از پايان همه گيري براي ايجاد 
تغييرات بزرگ به كار گرفته شوند؛ همانطور كه تجربيات به دست آمده 
از همه گيــري جهاني قرن نوزدهم به توســعه، مهندســي و بهبود 

سامانه هاي آب و فاضالب در شهرهاي جهان منجر شد.

تغييرات سازوكار شهرها و مديريت فضاي شهري
درحال حاضر نيــز تغييراتي اضطــراري و متعدد بــراي مديريت 
شــيوع كرونا در شــهرهاي بزرگ و كوچك جهان رخ داده اســت. 
كاهش 80درصدي تردد در متروها، خلوت شدن پررفت وآمد ترين 
بزرگراه هاي جهــان و كاهش آلودگي  صوتي و محيطي در شــهرها 
ازجمله تغييراتي اســت كه در حال حاضر مي توان در گوشه و كنار 
جهان مشــاهده كرد. همچنين شــهرداري ها براي تســهيل تردد 
نيروهايي كــه حضور آنهــا در مديريت بحران كرونا حياتي اســت 
تغييراتي را در مســيرهاي شــهري ايجاد كرده اند: افزايش خطوط 
دوچرخه سواري، رايگان ســازي خدمات اشتراك گذاري دوچرخه، 
تغيير عملكــرد چراغ هاي راهنمايي و رانندگــي، تعليق كرايه هاي 
حمل ونقل عمومي و بســتن خيابان ها به روي خودروها ازجمله اين 

تغييرات است.
ميشله آكوتو، استاد سياست هاي شــهري دانشگاه ملبورن، معتقد 
اســت آنچه كوويد19 درمورد مديريت شــهري تغيير خواهد داد، 
با تراكم شــهرها و مديريت اين تراكم و فضاهاي شهري در ارتباط 
خواهد بود؛ زيرا به اعتقاد او مديريت فضاهاي شهري و تراكم جمعيت 
تأثير كليدي بر جان به در بردن از بيماري هاي واگيردار در شهرهاي 
پرجمعيــت دارد. به گفته اين متخصص، بازنگري مديران شــهري 
بر تمركززدايي از خدمات ضروري شــهر، مديريت بهتر تجهيزات و 
ملزومات شهري و ايجاد شبكه هاي خردتر انتقال مواد غذايي ازجمله 

تغييراتي است كه بايد پس از دوران كرونا رخ دهد.
همچنين محققان دانشــگاه تگزاس در پژوهشــي به تغييراتي 
كه مديران شــهري براي مقابله با چالش هاي پس از كرونا به آن  
نيازمندند اشــاره كرده اند؛ تغييراتي كه بــه گفته اين محققان، 
پيش از زنده شدن دوباره شــهرها بايد در زيرساخت هاي شهري 
ايجاد شــوند. افزودن تجهيزات ردياب حرارتي و كنترل گرهاي 
سالمت به ســامانه هاي حمل ونقل عمومي و فرودگاه ها، كاهش 
تراكم در ايستگاه ها و كاهش تأخير سفرهاي شهري، نشانه گذاري 
فضاهاي عمومي انتظار براي حفظ فاصله ايمن، تامين ماسك و 
ضدعفوني كننده دست براي عموم شهروندان، كاهش سرنشينان 
وســايل حمل ونقل عمومي و ايجاد فاصله گذاري در ايستگاه ها، 
افزايش مسيرهاي امن براي دوچرخه ســواري، ايجاد تغيير در 
گنجايش مراكز عمومي مانند ورزشــگاه ها و نمايشگاه ها و حتي 
كالس هاي دانشگاهي، پشتيباني از كســب وكارهاي كوچك و 
اقتصاد وابســته به هنر در شهرها، تغيير در شــيوه ارزشگذاري 
مشاغلي كه بيشــتر در معرض خطر ابتال به بيماري ها قرار دارند 
اما كمترين حقوق را دريافت مي كنند، تأكيد بيشتر بر دوركاري 
مشــاغل و تمركز بر مديريت فقر و نابرابري اقتصادي در شهرها 
ازجمله تغييراتي هســتند كه شــهرها پس از دوران كرونا براي 
جبران آسيب هاي ناشــي از اين همه گيري و جلوگيري از وقوع 

تجربه اي مشابه، به آنها نياز خواهند داشت.

سميرا مصطفي نژاد
خبرنگار



»حقيقت« ويروس
هيچ كس در خيابان گام بر نمي داشت چون خبر هولناك را شنيده بودند. نه جنگ بود و نه لشكركشي نظامي اما تلفات آمار 

نگران كننده اي داشت. بالي آخرالزماني و تداعي خاطره مرگ هاي قرون وسطايي در اوج روزگار مدرنيته همه را شوكه 
كرده است. كرونا شده بود اسم رمز مرگ و هراس و خيلي زود همه دنيا باورش شد كه از يك ويروس ناپيدا، متحمل ضربه جبران ناپذيري 

شده است. در همان روزها بود كه ثبت سند از چنين واقعه مهم تاريخي براي جماعت هنرمند شد بهانه ساخت مستند و كار چنان 
دشوار شد كه حضور در بهداشتي ترين نقاط درماني هم شبيه شد به قدم زدن بي خيال در خط مقدم مناطق جنگي با احتمال 

باالي مرگي كه بي محابا بر صورتت بوسه مي زند.با اين پيش فرض اما هنر و فاجعه درهم آميخت تا محصولش بشود مستند، 
بشود فيلمي براي ثبت در تاريخ بشريت از روزهاي مرگ و مبارزه و هراس و مقاومت، از روزهاي شيوع كوويد-19.

مسعود مير
روزنامهنگار
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نزديكبه2ماهازتعطيليسالنهاينمايشي
ميگذرد؛تعطيليايكــهپيشبينيدرباره
ازســرگيريدوبــارهفعاليتاينســالنها
امكانپذيرنيســتوگروههاينمايشياين
روزهــامانندديگرصنوفدرگيرمشــكالت
اقتصاديوحتيمعيشــتيهســتند.امادر
اينميانمعاونتبهداشتوزارتبهداشت،
دستبهصدوردســتورالعملجديديزدهو
به تازگي دستورالعملهاي»گام دوم مبارزه 
باكوويد-19«رارويســايترســمياين
وزارتخانهمنتشركردهاســت؛بخشنامهاي
كهصداياعتراضخيليهاراباوجودبيكاري
بلندكردهاســت،هرچنداينبخشــنامهاز
رويسايتبرداشتهشــدامانگرانيدرمورد
گروههاينمايشــيوســالندارهايبخش
خصوصيهمچنــانادامــهداردوبايدديد
توييتهايوزيرارشــادمبنيبــرپيگيري
مطالباتبهواقعيتميپيونــددودرنهايت

تصميمــاتعجوالنهبرخــيازوزارتخانهها
مبنيبرصدوردســتورالعملهابرچهپايهو

اساسياست؟
دربخشــيازايندســتورالعملآمدهاست:
»مســئوليننظارتبرســالنهاينمايش
موظفنددرصورتمشــاهدهسرفهوعطسه،
ازتماشــاچيدرخواســتكنندكهســالن
انتظار/نمايش/ســينماراترككند.ضروري
اســتظرفيتفروشبليت،بهنصفشرايط
ظرفيتاسميسالنكاهشيابد .فروشبليت
بهصورتالكترونيكيانجامشــود.همچنين
ضرورياستمواجههچهرهبهچهرهبازيگران
تئاتربايكديگررويصحنهنمايش،اتاقهاي
گريم،تعويضلبــاسونظايــرآنباحفظ
رعايتحداقــلفاصلهيكمترانجامشــود.
استقراروچيدمانمراجعينرويصندليهاي
ســالنهايانتظار/نمايشبايــدبهگونهاي
تنظيمشــودكهحداقلفاصلهيكمتربين
آنهارعايتشود.«بخشيازاينراهنماداراي
موارديمختلفودرعينحالعجيباست
كهفارغازميزانكارشناســيبودنطرحآنها

بهمنظوربازگشاييسالنهايسينماوتئاتر،
بهنظرميرســدبخشعمدهايازنظرامكان

اجراييشدنابهامبرانگيزاست.

بازشدن ســالن هاي نمايشي با تمهيدات 
فايده اي ندارد

اتابكنادري،بازيگروكارگردانتئاتردرباره
صدورچنيندســتورالعملهاييوهمچنين
تبعاتآنبههمشــهريميگويد:»منهم
ايندستورراتااندازهايخواندمامامعتقدم
تازمانيكهحلقهشــيوعكروناازبيننرفته،
بازكردنســالنهاينمايشيصحيحنيست،
هرچندخودماهمدرنمايشيبازيميكرديم
كهاينبيكاريسختاســتاماهيچچيزي
باالترازسالمتينيســت.بابازكردندرهاي
سالنهاينمايش،بسياريازمشاغلنيزبايد
بازشودازگروههايپشتيبانيتادوستانفني
سالنهاوگروههايديگر،وبهنظروقتياين
مشاغلمجبوربهحضورباشــندحاالتعداد
تماشاگر1۵يا20نفرباشدفرقينميكند.«
اينمديرپيشــينيادآورميشود:»باالخره

رفتوآمداتفاقميافتدواينشيوعوانتقال
صورتميگيرد.وقتيمعتقديمكهدرخانه
بايدبمانيمبنابراينهمهبايددرخانهبمانيم.
باحضورعوامــلوبازيگرانوبيشترشــدن
ترددها،مشكالتبيشترميشــود.تازماني
كهآمارتلفاتپايينبيايدبايدصبركنيم.اين
خيليبداســتوقتيخودسخنگويوزارت
بهداشتاعالمميكندكهبهواسطهسفرهاي
دورهاول،وضعيتناپايداربــودهومابياييم

سالنهارابازكنيم.«

رسيدن به ثبات اقتصادي و رواني جامعه
نــادريكــهدرنمايــش»سهشــنبههاي
لعنتي«محمدمهديخاتمــيبازيميكرد
وايــننمايشبهدليــلويــروسكرونادر
تئاترشــهرنيمهتمامماند،بــهنكتهديگري
نيزاشــارهميكند:»گوياوزارتبهداشتهم
دستورالعملراازرويسايتبرداشتهاست؛

بااينحالبايدباتوجهبــهپايينآمدنآمار
تصميمگيريجديــدياتخاذكرد.هماكنون
درووهانچينجشــنگرفتندكــهكرونارا
شكستدادند.سالنهايســينمابازشدهو
حتيبليتهارانصفقيمتكردندامامردم
همچنانبهسينمانميروندچراكهوضعيت
روانيواقتصاديجامعهتازمانيكهبهثبات
كاملنرسدبازشدنســينماهاوسالنهاي
تئاترباكمترينمخاطــبروبهروخواهدبود.

آرش نهاوندي
روزنامهنگار

زنگ خطر براي سينماي آمريكا به صدا در آمد

كمپانيهايدارندهســالنســينماوســالنداران
خصوصــيومالكانخردســالنهايســينمادر
آمريكاپسازشــيوعكرونادرمعرضورشكستگي
كاملقرارگرفتند.شــيوعويــروسكروناواعمال
محدوديتهــادرزمينهفاصلهگــذارياجتماعي،
تعطيليتعدادزيــاديازواحدهــاياقتصاديدر
سراسردنياازجملهآمريكارادرپيداشتهاست.به
گزارشنشنالاينترست،يكيازصنايعبزرگآمريكا
كهبهدليلشيوعويروسكوويد19بهشدتمتضرر
شدهصنعتفيلمسازيواســتوديوهايهاليوودي
هستند.اماسالنهايسينمابهعنوانآخرينزنجيره
درصنعتســينماشــايددراينميانبيشــترين
آســيبراديدهاند.براســاسآخريناخباربهدليل
شيوعويروسكروناوتعطيليســالنهايسينما،
»ايامســي«بزرگترينكمپانيدارندهسالنهاي
زنجيرهايسينمادردنيادرآســتانهورشكستگي

قرارگرفتهاست.
درروزهاياولشــيوعكروناكهموجيازوحشتميان
عالقهمندانبهســينمابهوجودآمدهبود،مديرانتعداد
زياديازسالنهايسينماتالشكردندتابهمشتريانخود
اطميناندهندكهقواعدبهداشتيواقداماتاحتياطيدر

سالنهايسينمارابهمنظورمحافظتازجانتماشاگران
رعايتميكنند.ازجملهاينكهصندليهاوكفســالن
سينماهاراميانسئانسهاينمايشضدعفونيخواهند
كردومحدوديتهايفاصلهگذارياجتماعيرانيزرعايت
خواهندكرد.اماسينماروهاهيچگاهاينادعايمديران
سالنهايسينماراباورنكردندچراكهتاپيشازايننيز
سينماهابهعنوانيكيازغيربهداشتيترينمراكزتفريحي
درميانمردمشناختهشدهبودندودرشرايطعاديهم
نظافتدرسالنهايسينمابهطوركاملرعايتنميشد.
درروزهايابتداييشيوعكروناوحتيپيشازبستهشدن
تمامســالنهايســينمادرآمريكانيزحضورمردمدر
سالنهايسينمابهدليلعدماعتمادبهوضعيتبهداشتي

اينسالنهابهشدتكاهشيافتهبود.
بستهشدنتمامسالنهايســينمادرآمريكابهدليل
شــيوعكرونابهوضوحباكسآفيــسآمريكا)جدول
فهرستفيلمهايپرفروشدرگيشه(راتحتتأثيرقرار

دادهاست.آمارفروشفيلمهادرهفتهاخيردرآمريكا
بهطوركمسابقهايكاهشيافتهاست.دريكماهاخير
سالنهايســينمادرآمريكاتنها۵۵.3ميليوندالر
درآمدداشــتهاند.در2روزآخرهفتهاخيرنيزفروش
فيلمهادرگيشه60تا70درصدكاهشيافتهاست.در
روزهايابتداييشيوعكرونادرآمريكاسينماهاومراكز
تفريحيدرشهرهاينيويوركولسآنجلسبهمنظور
پيشگيريازشــيوعكروناتعطيلشدند.امااوجگيري
شيوعكرونادرآمريكاسببشدكهدرسايرايالتهاو
شهرهايبزرگآمريكاسالنهايسينمابستهشوند.اين
مسئلهبهمنزلهصدورحكممرگبراياغلبكمپانيهاي
مالكســالنهايســينمادرآمريكاتلقيشدهاست.
ايامســيازجملهبزرگتريندارندگانســالنهاي
زنجيرهايسينمادرآمريكاست.اينكمپانيكهداراي
660سالنسينماستبهدليلخريدسالنهايجديد
سينماوگسترشتجهيزاتسالنهايخودهماكنون
۵ميليــارددالربدهيدارد.البتهبهنظرميرســداين
كمپانيتوســطكمپانيهايديگرخريداريشودو
مالكانجديددردورهپسازكروناسالنهايسينماي
متعلقبهكمپانيايامســيرابازگشاييكنند.البته
وضعيتبرايسالنهايخصوصيوشخصيسينما
كامالمتفاوتخواهدبودومشخصنيستآنهاحتي
پسازپايانشيوعكرونابتوانندسالنهايسينماي

خودرابازكنند.

چگونهدركناركروناتئاتركاركنيم
اعتراض اهالي نمايش به دستور العمل هاي بهداشتي 

فهيمه پناه آذر
روزنامهنگار

اصفهان؛ مبدا يك نامه هشدارآميز
مرتضي آتش زمزم، مستندساز اصفهاني كه در همان روزهاي آغاز اسفندماه 
وضعيت بيماران كرونايي در شهرش را به تصوير كشيد خيلي زود متوجه وخامت 
اوضاع شد و همان روزها نامه سرگشاده اي هم خطاب به رئيس جمهور نوشت و از 
شدت اين بيماري و شيوع بسيار زيادش در اين استان خبر داد. اين نامه هرچند 
خيلي به چشم نيامد اما نشان داد مستندسازها در مسير انجام مسئوليت هاي 

اجتماعي خود چقدر پيشرو و جدي هستند.

يزد؛ سرباز بي اسلحه 
در شهر يزد مجيد شيدا در اسفندماه پروژه »سربازان بدون اسلحه« را 
كليد زد. مجاهدت هاي كادر درماني عليه ويروس كرونا و احواالت بيماران 

و روزمرگي آنها محور اصلي ساخت اين مستند بود.

تهران؛ پايتخت بي نفس
در تهران مستندهاي بســياري با موضوع ويروس كرونا و جوانب مختلف 
اثرگذاري اش بر ســالمت و زندگي ايراني ها ساخته شد و هنوز هم در حال 
ساخت است. در همان روزهاي آغازين اسفندماه حامد شكيبانيا با تيمش به 
بيمارستان مسيح دانشوري و بيمارستان امام خميني و سينا رفت تا پروژه 

»در خط مقدم« را بسازد.

مشهد؛ ابتال و سلفي 
در شهر مشهد كه خبر آمار نگران كننده ابتالي مردمش به دليل حجم زياد ترددها 
و مسافران هميشگي اش، روزهاي اسفند را براي همه ما بسيار دردناك كرده بود 
مستندسازها بي هراس و با شجاعت دست به دوربين شدند. هاشم مسعودي 
مستند »گلشهر« را با موضوع فعاليت گروهي از مهاجرين افغانستاني در منطقه 
گلشهر مشهد براي توليد ماسك و غربالگري مردم ساخت. گلشهر البته روايت 
ديگري هم در دل خود دارد از مبارزه  يكي از رزمنده هاي فاطميون با ويروس 
كرونا. مسعودي يك پروژه ديگر هم در دست ساخت دارد كه مدت هاست آن را 
به طور مشترك شروع كرده است. او با محسن جهاني مشغول ساخت مستندي 
است كه شخصيت اصلي اش يك پرستار و فيلمساز است. قالب فيلم سلفي نگاري 
است. محسن جهاني كه خودش پرستار و مستندساز است اين پروژه را روايت 
مي كند. در مشهد البته مسعود زارعيان هم در حال ساخت يك مستند با موضوع 
كرونا بود اما چون خودش مشكوك به بيماري كرونا شد و بايد در قرنطينه خانگي 

مي ماند فعال اين پروژه متوقف شده است.

اجتماع كرونايي
بخش عمده مســتندهايي كه با موضوع كرونا ساخته شده يا در حال ساخت 
است در واقع پروژه هاي مستندسازي اجتماعي هستند كه به كوويد- 19آلوده 
شده اند. علي كرمي پروژه »نفس گير« را ساخته كه در آن به مخاطبش گوشزد 
مي كند در ايام شيوع اين بالي جهان گير از توجه شايعات دوري كند و با روحيه 
مسئوليت پذير اجتماعي در اين ميدان سخت مبارزه حاضر شود. اين اثر لوكيشن 
بيمارستاني هم دارد و بيمارستان مسيح دانشوري و بوعلي ميزبان ثبت سندهاي 
تصويري اين مستندساز بوده است. محمدكياساالر هم كه خودش پزشك است و 
دبيري چند جشنواره سينمايي در حوزه سالمت را بر عهده داشته پروژه متفاوتي 
را در برخي از بيمارستان هاي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران كليد زده 
است. او با همكاري برخي پزشكان و پرستاران كه با موبايل خودشان تصاوير اين 
روزهاي كرونايي را ضبط مي كنند مي خواهد مستندهايي آماده كند كه زاويه ديد 
در آنها كادر درمان بيمارستان ها هستند. او همچنين درباره سوگ هم يك پروژه 
ديگر را تدارك ديده كه موضوع اصلي اش بستگان و بازماندگان درگذشته هاي 

ناشي از اين بيماري هستند.

كرونا؛ فرم متفاوت 
در روزهاي كرونايي خبر ساخت يك مســتند تجربي از ميثم شاه بابايي با 
بهره مندي از المان هاي تصويري و كالم درباره مواجهه انســان امروزي با 
تنهايي اجباري ناشــي از قرنطينه كرونا خبر خوشحال كننده اي است. اين 
مستند يك كار تكنيكي و متفاوت اســت و البته ساختش هنوز ادامه دارد. 
محسن خان جهاني هم از همان نخستين روزهاي شيوع بيماري با دوربينش 
در خيابان ها و برخي بيمارستان ها حاضر شــد و تصاويري جالب با نگاهي 
انتقادي درباره بي توجهي برخي افراد نســبت به اهميت قرنطينه و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي ساخت. او بي تفاوت ها راجع به كرونا و شيوعش را به 

دام دوربين انداخته است.

مستندهاي تك نفره
اين اتفاق بي ترديد يك احساس مسئوليت است. از چه حرف مي زنيم؟ از اينكه 
يك مستندساز به عنوان فيلمبردار، صدابردار و كارگردان خودش به تنهايي 
در صحنه حضور پيدا كند و مستند بسازد. يكي از اين مستندسازها مهدي 
قربان پور است كه مستند »من، زمين، كوويد« را در جزيره كيش با موضوع 
ويروس كرونا ساخته اســت.  جابر مطهري زاده در شهر سبزوار هم مستند 
»ناخوانده در شهر« را كليد زد و مشغول كار شد اما خودش به دليل ابتال به كرونا 
فعال خانه نشين شده است. محمد حسني در بيمارستان فيروزگر مستندي را 
ساخته است. مهدي جدايي هم كار يك مستند گزارشي با عنوان »ديپلماسي 
سالمت« با نگاهي جهاني به بيماري كرونا را در دست دارد.احمد آزاد مشغول 
ساخت مستند »پروتكل« است كه موضوعش مراحل تهيه داروي ضد كرونا در 
يك شركت داروسازي است. محمدعلي شعباني هم در ژانر مستند بازسازي 

فيلمي به نام »روزي روزگاري ايران« را براي ساخت در دست توليد دارد.

نامداران جامانده 
با اينكه مستندسازان در روزهاي كرونا بســيار فعال بودند اما نمي توان از 
ازجاماندگان اين مسير هم نامي نبرد. طبق اطالعاتي كه در اختيار روزنامه 
همشهري قرار گرفته است محمدمقدم با يك ايده بسيار متفاوت درباره كرونا به 
خاطر برخي ناهماهنگي ها و عدم همكاري سازمان ها به خصوص نيروي انتظامي 
نتوانسته كارش را بسازد. همچنين تورج اصالني هم در تدارك يك پروژه با 

موضوع كروناست كه هنوز به مرحله توليد نرسيده است.

انيميشن ويروسي 
اهالي ديرين ديرين دست به كار شده اند و »كوويد 19ثانيه« را به تهيه كنندگي 
محمد ابوالحسني و كارگرداني علي درخشي توليد مي كنند. اين مجموعه 

انيميشن در 15قسمت 19ثانيه اي با موضوع كرونا توليد مي شود.

حمايت در پيش است
نكته مهم درباره انبوه مستندهايي كه در اين متن به آنها اشاره شده اينكه اين 
فيلم ها در همين لحظه در زمره فيلم هاي توليد شده توسط مركز گسترش 
سينماي مستند و تجربي به شمار نمي روند. مركز اين روزها آثار را رصد مي كند 
و از همه مستندسازان هم خواسته طرح هايشان را ارسال كنند و اگر اين طرح ها 
و پروژه ها در مركز به تأييد برســد موضوع تهيه كنندگي كار و حمايت مالي 
توسط مركز گسترش سينماي مستند و تجربي به نتيجه خواهد رسيد. البته 
مركز رسما اعالم كرده كه حامي پروژه هاي كرونايي است و فعال بقيه طرح هاي 

مستند را مسكوت نگه خواهد داشت.

زنان مستندساز
ليال اميني كه مستندي خودنگار با موضوع كرونا و مرگ در تهران ساخت و الهام 
اسحاقي كه درگير طرحي با موضوع موفقيت ايران در مقابله با اين بيماري است 

در واقع پيش قراول زنان مستندساز در روزهاي كرونا لقب دارند.

معتقدمبازگشتمجددمردمبهسينماوتئاتر
زمانميبرد.درستاستهنرمندانميتوانند
فضايروحيوروانــيراتلطيفكنندوتمام
تالششانهمايناستامااينموجسونامي
تأثيرخودراميگذاردوبهنظربابازگشــايي
مجدديكزمانازدسترفتهخواهيمداشت.«

سرانجام مطالبات صنفي
باتعطيليسالنهايتئاتروادامهآنتازمان
نامشخصعالوهبرافزايشمشكالتاقتصادي
گروههاينمايشي،ســالنهاينمايشينيز
درتهديدتعطيليهســتند.بعدازاستعفاي
غيرمترقبهشــهرامكرميدراوجمشكالت
وآمدنقادرآشــناكهتجربهمديريتمركز
هنرهاينمايشيراداشتهبايدديدآشناتاچه
اندازهميتواندمشكالتراحلكند؟ازسويي
نيزســتادپيگيريمطالباتانجمنصنفي
تماشاخانههايايرانتشكيلشدهچقدردر
گرفتنمطالباتوحمايتهاموفقميشود؟
ستاد۵نفرهپيگيريمطالباتانجمنصنفي
تماشاخانههايايرانكهكارخودراآغازكرده
واينستادمتشــكلازهيأتمديرهانجمن
صنفيتماشاخانههايايرانشاهينچگيني،
داوودناموروخياموقاركاشــانيوهمچنين
مهديكوهيانومحمدعليدشتگلياست.

پيگيري همشهري درباره وضعيت آثاري 
كه تحت عنوان فيلم مستند در 2 ماه گذشته 
با محوريت ويروس كرونا ساخته شده اند و البته 
آنچه فارغ از گزارش هاي تصويــري كه اين روزها 
به وفور توليد و عرضه مي شــوند، ختم شــد به اين 
متن كه حاال در نخســتين روز انتشار نسخه چاپي 
روزنامه ها در ســال جديد مهمان چشمان شماست. 
دستيابي به اين اطالعات در روزهاي قرنطينه بدون 
مساعدت هاي بي دريغ شــهنام صفاجو، مدير روابط 
عمومي مركز گسترش ســينماي مستند و تجربي و 

جشنواره سينماحقيقت امكان پذير نبود.

اولين تپش مستند در قلب كرونا
حاال ديگر همه مي دانند كه نخستين شهر ايران كه با 
سيلي محكم ويروس چيني از نفس افتاد قم بود. جالب 
اينكه نخستين پروژه مستند معتبر درباره كرونا هم 
در قم ساخته شد. قم قلب كرونا بود و جواد يغموري و 
مهدي اميني مستند »تنگ ناي« را از اوايل اسفند در 
بيمارستان كامكار قم كه نخستين مركز درمان كروناي 
كشور لقب گرفت ساختند. آنها روزهاي متمادي در اين 
بيمارستان حضور داشتند و نكته مهم اينكه در روزهاي 
ابتدايي شيوع بيماري اين مستندسازان 
حتي لباس مناسب و ماسك به اندازه 
كافي براي حضــور در قلب كروناي 
ايران را نداشــتند ولي هر روز به 
بيمارستان رفتند و تالش پرسنل 
از دكتر و پرســتار تا نيروهاي 
خدماتي و مبــارزه بيماران و 
همراهان آنها با بيماري مهلك 
قرن را به تصوير كشــيدند. 
اين مستند به دليل پيشرو 
بودنش در آغاز جريان توليد 
و ساخت مستندهاي ديگر 
با موضوع كرونا در كشور از 
همان ابتدا مورد حمايت مركز 
گسترش ســينماي مستند و 

تجربي قرار گرفت.

گزارشهمشهريازفيلمهايمستندي

نروزهادربارهويروسكرونادركشور
كهاي

ساختهميشود
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  همسان سازي  حقوق حداقل بگيرهای تامين اجتماعي چه شد؟
موضوع افزايش مســتمري و همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان 
تامين اجتماعي دوباره فراموش شد و اين در حالي است كه 60 درصد 
آنها حداقل بگير هســتند؛ يعني در تامين هزينه هاي زندگي مشكل 
دارند. چطور مي توانند نزديك به 3.5ميليون انسان حداقل بگير را ناديده 

بگيرند؟ اكنون كرونا بهانه اي شده براي كم توجهي به ساير مشكالت.
رضاخاني از تهران

  جريمه ديركرد و برگشت زدن چك ادامه دارد
در حالي كه در 2 ماه گذشته درآمد اغلب مردم ايران در پايين ترين حالت 
ممكن بوده و مسئوالن هم مدام شعار داده اند كه قسطي كم نمي شود 
و چكي هم برگشت نمي خورد، هم چكم را برگشت زدند هم به دليل 
تأخير در پرداخت قســط، 200هزار تومان جريمه شدم. چه زماني 

مي توانيم به خبرهايي كه منابع رسمي اعالم مي كنند، اعتماد كنيم؟
زارع رفيع از كمالشهر كرج

   بخشنامه دوركاري شركت نفت فالت قاره اجرايي نمي شود
شــركت نفت فالت قاره واقع در تهران به گونه اي با بخشــنامه هاي 
دوركاري برخورد مي كند كه همه پرســنل مجبور هستند به سركار 
بيايند. آيا در شرايطي كه هنوز تهران به اوج شيوع كرونا نرسيده است 
و كارشناســان عنوان مي كنند كه روزهاي بدتر در راه اســت واجب 
است تمام پرسنل اين شركت بزرگ به ســر كار بيايند؟ چرا مديران 

بخشنامه هاي ابالغي را ناديده گرفته اند؟
از پرسنل نفت فالت قاره 

  فكري براي هزاران مربي ورزشي بيكار كنند
هزاران مربي ورزشــي در رشــته هاي مختلف در گوشه و كنار كشور 
به دليل شرايط كرونايي بيكار هستند و چون اغلب ساعتي و كارمزدي 
كار مي كنند حقوق ماهانه ندارند. بيمه يك ماهه هم كه اعالم شده به 
همه افراد با هر سابقه بيمه اي تعلق مي گيرد، شامل تعداد كمي از مربيان 
ورزشي مي شود، زيرا اغلب مربيان ورزشي بيمه تامين اجتماعي يا مشابه 
آن را ندارند! از مسئوالن تقاضا داريم تدبيري براي اين قشر زحمتكش 

كه به طور مستقيم با سالمت جامعه ارتباط دارند، داشته باشند.
افتخاري از كرج

   در خطوط بي آرتي اصول فاصله گذاري رعايت نمي شود
در اتوبوس هاي خطوط بي آرتي اصال فاصله گذاري رعايت نمي شود و 
مردم از سر و كول هم باال مي روند. اينكه ماسك و دستكش هم داشته 
باشيم كمكي نمي كند چرا كه نمي توان نفس كشيد. مسئوالن مسير 
ترمينال آزادي به تهرانپارس را بررسي كنند تا ببيند چگونه همگي 

عامل انتقال ويروس كرونا مي شويم.
فتحي از تهران 

   چاره اي جز رفتن به سركار نداريم
ما هم قدر سالمت را مي دانيم و دلمان مي خواهد از خودمان مواظبت 
كنيم اما وقتي چاره اي جز رفتن به ســركار نداريم چه بايد بكنيم؟ 
شركت ما اگر به سر كار نرويم اخراجمان مي كند. البته فقط ما كارگران 

به سركار مي رويم و از مديرانمان خبري نيست.
حسيني از رباط كريم

   واقعا دولت قصد دارد بابت يك ميليون وام سود بگيرد
آيا گرفتن ســود از رقم يك ميليون تومان به آنهايــي كه يارانه بگير 
هستند، با عدالت سازگار اســت؟ اوال خيلي ها يارانه نمي گيرند كه 
طبيعتا از اين وام نه چندان مناسب بي بهره مي مانند. دوم اينكه چرا 

دولت نمي تواند از سود همين وام ناچيز هم بگذرد؟
ملكي از اصفهان

سرگرمي، ارجاع و ديگر هيچ 
جدا از جدل بي پايان و مهم حقوق مادي و معنوي  ادامه از 

هنرمندان صاحب آثار مرجوعي و مخدوش شده صفحه اول
در اين حوادث، آنچه باعث مي شــود هميشــه ارجاعــات فرهنگي 
بحث انگيز شــوند، ايجاد شرايط مقايسه ذهني اســت. مخاطبان با 
شنيدن صداي بنيامين و نشنيدن رقم قيمت و ديدن معادل دهه نودي 
2ستاره سينما و موسيقي دهه50 در ذهن خود سعي مي كنند زمان، 
مكان و فضاي اثر ارجاع شده و كيفيت زندگي خود و گذشتگان را در 

حال و هواي آن اثر با زمان و مكان و فضاي امروز خود مقايسه كنند.
حذف صداي دوبله پدرساالر در پخش مجدد، تصميم مديران شبكه 
نسيم با روي صحنه آوردن بنيامين و نامه مدير سازمان به مدير سيما 
براي جست وجوي حراســتي در علت ارجاع در پايان پايتخت، همه 
عملياتي است كه از دست مديران سازمان براي جلوگيري از عمليات 
ذهني مخاطبان برمي آيد. مديران و تصميم گيران به جنبه هاي حقوقي 
هنرمندان و ذهني مخاطبان كاري ندارند، همه تالش ها اين است كه 
از منظر سياسي نمي خواهند متهم به اهمال شوند. آنها نمي خواهند 
ارجاعات براي رقباي سياســي، بهانه اي براي حمله به رفتار سياسي 
باقي برنامه ها شود. ســرگرمي مخاطب كرونايي در اين ميان هدفي 

گمشده است.
ترويج ساده زيستي خانه قمرخانمي در دل يك ملودرام و تقبيح عمل 
عروس جوان خانواده كه زندگي شــبكه اي را قبول ندارد و بر كوس 
استقالل اقتصادي مي كوبد، با نمايش رشد سرسام آور هزينه ها جور 
در نمي آيد. نمي شــود با اين همه داستان در تهيدستي و جمع شدن 
سفره خانوار كوچك شده ايراني، قصه ســاالري يك گاراژدار و پهن 
كردن ســفره چندمتري را به مخاطب قبوالند. نمي شود هم سريال 
طنز با ارجاعات شــفاف سياســي ســاخت و هم به زنده كردن هنر 
تقبيح شده متهم شد. نمي شود از مهران مديري يك مصلح-منتقد 
اجتماعي بي پرده روانه آنتن كرد و فراموش كنيم كه در برنامه اش به 

معمولي ترين حقوق هنري بي توجهي مي شود.
همزماني تعطيالت كشــداري كه لم دادن در خانه و بطالت در آن در 
حد جنگيدن در سواحل نورماندي ستايش شــده بود، نشان داد كه 
دست هاي ما ايرانيان براي سرگرمي مردم فارسي زبان چقدر در روايت 
خالي اســت. كرونا زمينه مقايســه روزانه كارنامه مديران بهداشتي 
و اقتصادي كشــورها، فرهنگ ها و تمدن ها را فراهــم كرد.  اي كاش 
زمينه اي براي مقايسه كارنامه سرگرم  كردن مردم در خانه نشانده در 
اين پهنه ها هم فراهم مي شد. شايد آن وقت بيشتر دنبال پيدا كردن 
شكاف هاي فكري و مديريتي مي رفتيم كه در آن بدون هراس از ارجاع 
و مقايسه مردم را سرگرم كنيم. كرونا يك فيلم علمي-تخيلي بد است 

و فيلم هاي بد آموزنده تر.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستبرد پيك موتوري  
به حساب مشتريان هايپر 

پيك موتــوري هايپرماركــت با همدســتي 
2كالهبردار حرفه اي حســاب مشترياني را 
كه به صورت تلفني ســفارش كاال مي دادند 

خالي مي كرد.
به گزارش همشــهري، راز فعاليــت اين باند 
زماني فاش شــد كه تعدادي از مالباختگان با 
حضور در پليس فتاي تهران خبر از دستبرد 
به حســاب هاي بانكي شــان دادنــد. تمامي 
شــاكيان مدعي بودند كه ظرف 2 هفته آخر 
اسفند افرادي اقدام به برداشت هاي ميليوني از 
حساب هاي بانكي آنها كرده اند.آن هم در حالي 
كه در همه اين مدت كارت عابربانك آنها نزد 

خودشان بوده و آن را به كسي نداده اند.
تحقيقات اوليه مأموران از اين حكايت داشت 
كه تمامي شاكيان ساكن يكي از مناطق شمالي 
تهران هستند و بررسي نحوه دستبرد به حساب 
بانكي آنها نيز نشان مي داد،آنها قرباني يك باند 
اسكيمري شده اند. به اين معني كه آنها زماني 
كه قصد خريد داشته اند در دام كالهبرداران 
گرفتار شــده اند و كالهبرداران با كپي كردن 
اطالعات بانكي كارت عابربانك آنها با استفاده 
از اسكيمر، كپي اين كارت ها را تهيه و سپس 
به راحتي اقدام به ســرقت از حساب هاي آنها 
كرده اند. با مشخص شدن اين موضوع مأموران 
جست وجو براي شناســايي محلي كه تمامي 
شاكيان از آنجا خريد كرده بودند را آغاز كردند. 
طولي نكشيد كه معلوم شد همه اين افراد به 
تازگي از يك هايپرماركت در شــمال تهران 
تلفني خريد كرده اند و پس از آن پيك موتوري 

فروشگاه، اجناس را به دست آنها رسانده بود.
ماموران پليس فتا راهي هايپر ماركت مورد نظر 
شدند. هر چند در ابتدا صاحب هايپرماركت 
مظنون اصلي بود اما او از ماجراي ســرقت ها 
اظهار بي اطالعي كــرد و در تحقيقات معلوم 
شد كه پيك موتوري فروشــگاه كه جواني به 
نام فرشيد بود بعد از اينكه اجناس را به دست 
مشتريان مي رســاند، با استفاده از دستگاه پز 
سيار، مبلغ خريد را دريافت مي كرد. بنابراين 
كســي كه مي توانست اين ســرقت ها را رقم 
زده باشد، كســي جز اين فرد نبود. اما طبق 
اظهارات صاحــب هايپرماركت، فرشــيد از 
مدتي قبل محل كارش را تــرك كرده بود و 
ديگر براي اين فروشگاه كار نمي كرد و كسي 
هم از محل زندگي اش خبر نداشــت. دستور 
بازداشت مرد جوان صادر و تحقيقات تخصصي 
براي شناســايي محل زندگي وي آغاز شــد. 
مأموران با ســرنخ هايي كه از ايــن فرد وجود 
داشت موفق شدند با ردگيري موتورسيكلت 
وي به 2مرد جوان برســند كه در تحقيقات 
معلوم شد همدستان فرشــيد هستند. اين2 
نفر   بودند كه موتورسيكلت را تهيه كرده و در 
اختيار فرشــيد قرار داده بودند و با همدستي 
او اقدام به خالي كردن حســاب مالباخته ها 
مي كردند. بــا اطالعاتي كه    به دســت آمد، 
مخفيگاه پيك موتوري نيز شناســايي و او در 
يك عمليات ضربتي دستگير شد. فرشيد پس 
از انتقال به اداره پليس به سرقت هاي اسكيمري 
اعتراف كرد و گفت: نقشــه اين ســرقت ها را   
همدستانم كشيدند. من بيكار بودم و به دنبال 
كار مي گشــتم تا اينكه با آنها آشنا شدم. آنها 
در ازاي تهيه موتورســيكلت و جاي خواب، از 
من خواســتند كه به عنوان پيك موتوري در 
هايپرماركت كار كنم و بعــد از مدتي گفتند 
كه بايد با استفاده از اسكيمري اطالعات كارت 
مشتريان فروشگاه را كپي كنم و در اختيارشان 
قرار دهم. من در ابتدا قبول نكردم ولي با تهديد 
آنها مواجه شــدم. آنها با تعقيب من، آدرس 
محل سكونتم را پيدا كرده بودند و چندين بار 
مادر و همســرم را نيز تهديد كرده بودند. آنها 
يك دستگاه اســكيمر روي دستگاه پز نصب 
كردند و من بعد از اينكه اجناس مشــتريان 
را به دستشــان مي رســاندم و كارتشان را در 
دستگاه مي كشيدم، رمزشان را هم يادداشت 
مي كردم و در اختيار اين افــراد قرار مي دادم. 
به گفته سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس 
فتاي تهران، با دســتگيري اعضــاي اين باند 
تاكنون 30نفر از مالباختگان شناسايي شده اند. 
بررسي ها نشان مي دهد  متهمان با اين شگرد 
بيش از 280ميليون تومان از حساب ها سرقت 

كرده اند.

آوار مرگ
زني 40ســاله وقتي از كنار يك ســاختمان 
قديمي عبــور مي كرد بر اثر ريزش بخشــي 
از ديوار جانــش را از دســت داد. به گزارش 
همشهري، ساعت19:57 بيستم فروردين ماه 
به قاضــي مصطفي واحدي كشــيك جنايي 
تهران خبر رسيد كه زني 40ساله بر اثر ريزش 
آوار جانش را از دست داده اســت. اين زن از 
پياده روي خياباني در شــمال تهران در حال 
گذر بوده كه ناگهان ديواره بناي قديمي ريزش 
كرده و او زير آوار گرفتار شــده است. به دنبال 
اين حادثه خواهر اين زن در دادسراي جنايي 
تهران از مقصران مرگ خواهرش شكايت كرد. 
به اين ترتيب تيمي از كارشناسان اداره حوادث 
كار مأمور شدند تا به بررسي اين حادثه مرگبار 

بپردازند و مقصران را شناسايي كنند.

آتش سوزي، دست ســارقاني را كه با 
اجــاره باغي در شهرســتان مالرد و داخلي

كندن تونــل، خود را بــه لوله اصلي 
انتقال نفت از تهران به تبريز رسانده و اقدام به سرقت 

نفت مي كردند، رو كرد.
به گزارش همشــهري، اعضاي اين باند مدتي قبل 
نزد صاحب باغي در مالرد رفتند و با پيشنهاد مبلغي 
وسوســه كننده از او خواســتند كه باغش را به آنها 
اجاره دهد. خيلي زود قرارداد اجاره بسته شد و اين 
باغ و وياليي كه داخل آن بود، در اختيار اعضاي باند 

قرار گرفت.
آنها پس از در اختيار گرفتن باغ نقشــه اي را كه در 
سر داشتند عملي كردند. ســارقان در داخل يكي 
از اتاق هاي ويال، شــروع به كنــدن چاهي به عمق 
8متر كردند و از انتهاي چاه، تونلي به طول 15متر 
حفر كردند كه انتهاي آن درست زير لوله اصلي نفت 
بود كه از تهران به تبريز مي رفت. اعضاي اين باند با 
استفاده از تجهيزاتي كه داشتند اقدام به شكستن 
لوله نفت كردنــد و پس از آن نفت را با اســتفاده از 
شــلنگ هاي معمولي به باغچه اي كه داخل باغ بود 
رســانده و از اين طريق اقدام به پركردن تانكرهايي 
مي كردند كه مخصوص انتقال نفت سرقتي بود و آن 
را به فروش مي رساندند. سرقت  عجيب اين باند ادامه 

داشت تا اينكه يك اتفاق ساده دست آنها را رو كرد.

آتش  در باغ
چند هفته پيش بود كه مأمــوران پليس مالرد در 
جريان آتش ســوزي عجيب در باغي در اطراف اين 
شهر قرار گرفتند. ماجرا مشــكوك بود و به همين 
دليل مأموران تحقيقات خود را درباره اين موضوع 
آغاز كردند. سرهنگ مهدي سرپناه، معاون اجتماعي 
پليس غرب استان تهران در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: مأموران ما پس از چند هفته كار اطالعاتي 
و زيرنظر گرفتن غيرمحســوس باغ مــورد نظر به 
اطالعاتي دست يافتند كه نشــان مي داد اين باغ، 
محلي براي سرقت نفت از لوله اصلي است. به همين 
دليل با دريافت دستور قضايي، عصر يكشنبه هفته 
گذشته راهي آنجا شدند و با دستگيري 2سارق، تونل 
و تجهيزاتي را كه آنها براي سرقت نفت استفاده كرده 

بودند، كشف كردند.
وي ادامه مي دهد: بررســي ها نشــان مي دهد كه 
اعضاي اين باند از حــدود 2ماه پيش و با حفر تونل، 
اقدام به ســرقت نفت مي كردند و نفت  مسروقه را 
در محل هايي كه از قبل شناســايي كــرده بودند و 
عموما براي تهيه قير استفاده مي شد و يا به صورت 

خام فروشي، مي فروختند.
به گفته وي، فعاليت اعضاي اين باند ادامه داشت تا 
اينكه در يكي از روزها مقداري نفت كه روي سطح 
زمين ريخته شده بود دچار آتش سوزي شده و همين 

باعث لو رفتن ماجرا مي شود.

من بي خبر بودم!
با كشف اين پرونده، صاحب باغ تحت بازجويي قرار 
گرفت، اما مدعي شد كه از ماجراي سرقت نفت خبر 
نداشته اســت. او گفت: مدتي قبل چند نفر نزد من 
آمدند و باغم را اجاره كردند. چند روز بعد دوباره به 
من مراجعه كردند و گفتند كه مي خواهند در داخل 
باغ يك چاه آب حفر كنند و پس از استخراج آب، آن 
را از طريق تانكر به باغداران منطقه بفروشــند. من 
هم قبول كردم و تصور مي كردم تانكري كه داخل 
باغ رفت وآمد دارد، در حال انتقال و فروش آب است 
تا اينكه يك روز متوجه شدم داخل باغ آتش سوزي 

رخ داده و خــودم را به آنجا رســاندم و با پاره كردن 
كيسه هاي گچ كه در آنجا داشتم شروع به مهار آتش 
كردم و پس از آن هم ماجرا را به پليس و آتش نشاني 

خبر دادم.
به گفته ســردار خانچرلي، فرمانده انتظامي غرب 
استان تهران، با دستگيري 2نفر از اعضاي اين باند، 
تحقيقات نشان مي دهد كه پشت پرده ماجرا فردي 
است كه در اين حوزه به صورت رسمي و تخصصي 
تبحر داشته كه از طريق وزارت نفت در حال پيگيري 
براي شناسايي و دســتگيري او هستيم. همچنين 
فردي كه عامل اصلــي اجاره اين باغ و سردســته 
سارقان اســت نيز تحت تعقيب قرار داد و از سوي 

ديگر باغ مورد نظر نيز با دستور قضايي پلمب شد.

 تصادف مرگبار به خاطر پارك بد كاميون
راننده كاميوني كه در جاي مناسبي پارك نكرده بود، باعث تصادف مرگبار شد. به گزارش همشهري، اين حادثه بامداد 
پنجشنبه رخ داد. راننده كاميون در جاده جاجرود در جاي نامناسبي پارك كرده بود كه باعث شد  خودروي پرايدوانت 
با آن برخورد كند. در اين حادثه پسري 19ساله كشته و 2نفر ديگر مصدوم  و دستور بازداشت راننده كاميون صادر شد.

آتش سوزي در باغ دست دزدان نفت را رو كرد

رئيس پليــس تهران با اشــاره به رشــد 
12درصدي جرايم خرد از ابتداي ســال 
تا كنون در پايتخت، از افزايش 30درصدي 
كشف جرايم و دستگيري مجرمان در اين 

مدت خبر داد.
به گزارش همشــهري، ســردار حسين 
رحيمي گفــت: در بحث كشــف جرم با 
تالش هــا و اقدامات صــورت گرفته رتبه 
سي ام كشور هســتيم و همه توان خود را 
براي كشف جرم و دســتگيري مجرمان 

به كار بسته ايم.
رئيس پليس تهران، همچنين از كشــف 
2.5تــن انــواع مواد مخــدر در 20روز 
فروردين ماه ســال جاري خبر داد و گفت: 
همكارانم در پليس مبارزه با مواد مخدر با 
پيجويي ها و پيگيري هاي مستمر و پيچيده 
در 2 ماه گذشته موفق به شناسايي اعضاي 
يك باند بزرگ قاچاق مواد مخدر شدند كه 

از مرزهاي جنوب شــرق و شرق كشور با 
شگرد هاي خاصي، انواع مواد مخدر را وارد 
پايتخت مي كردند. وي افزود: از اعضاي اين 
باند بزرگ، بالغ بر يــك تن و 55كيلوگرم 
انواع مواد مخدر كشــف و تاكنون 4نفر از 
اعضاي اين باند دستگير شــده اند. وي با 
اشاره به افزايش 230درصدي كشفيات در 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزود: پليس با تمام توان خود و با اشرافيت 
خوبي كه در اين حوزه ايجاد شــده است 
مبارزه بي امان و مضاعفي را با ســوداگران 

مرگ خواهد داشت.
سردار رحيمي با اشاره به رهاسازي برخي 
معتادان متجاهر در پي شيوع كرونا، گفت: 
حدود 7هزار معتاد متجاهر در اسفند ماه 
سال گذشته آزاد شــدند كه اين موضوع 
مشكالتي را براي شهروندان در پي داشته 
است. وي با تأكيد بر اينكه پيگير برگرداندن 

اين افراد به مراكز بازپروري و ترك اعتياد 
هســتيم، افزود: در مركز مهر سروش كه 
تحت نظارت و مديريــت پليس پايتخت 
اســت، با وجود اينكه تا كنــون حتي يك 
نفر را هم آزاد نكرده ايم، با توجه به رعايت 
اصول بهداشتي و مراقبتي و رعايت طرح 
فاصله گذاري اجتماعي در اين مركز كسي 
به ويروس كرونا مبتال نشده است. از سوي 
ديگر روزانه در مركز مهر سروش، 10هزار 

ماســك با رعايت اصول دقيق بهداشتي 
تهيه و توليد كه پس از استريل شدن مورد 

استفاده مردم قرار مي گيرد.
وي با اشــاره به تشــكيل جلســاتي در 
اســتانداري و همچنين وزارت بهداشت 
درخصوص رهاســازي معتادان متجاهر، 
اظهــار داشــت: آمادگــي الزم را بــراي 
جمع آوري معتادان از ســطح شهر داريم، 
چراكه برخي از اين افراد مي توانند موجبات 

شيوع برخي بيماري ها را ايجاد كنند. سردار 
رحيمي همچنين با اشاره به انتشار كليپي 
در فضاي مجــازي كــه در آن خانمي در 
جلوي يكي از كانكس هاي پليس، حركات و 
سخنان ناشايستي را از خود نشان مي دهد، 
گفت: بالفاصله اين شــخص شناسايي و 
دستگير كه برابر آخرين خبرهاي به دست 
آمده معلوم شده وي داراي مشكل روحي و 
رواني بوده و پرونده اتهام او از طريق مرجع 

قضايي در حال پيگيري است.

در شــرايطي كه ويــروس كرونا هر روز جــان افراد 
بيشــتري را مي گيرد، تعداد قربانيــان مصرف الكل 
تقلبي نيز پابه پاي اين آمار پيش رفته و خانواده هاي 
بيشتري را عزادار مي كند؛ آنچنان كه طبق گزارش 
پزشــكي قانوني در هفته هاي اخير پرونده دست كم 
728نفر كه به دليل مسموميت الكل جان باخته بودند 

به اين سازمان ارجاع شده است.
به گزارش همشــهري، در روزهاي نخستين شيوع 
ويروس كرونا در كشــور شايعه شده بود كه نوشيدن 
الكل، كرونا را از بين مي برد و همين باور غلط موجب 
مسموميت هزاران نفر شد و صدها نفر را به كام مرگ 
كشاند. اين افراد كساني بودند كه با مصرف الكل  قالبي 
كه در بازار با عنوان الكل خوراكي به فروش مي رفت، 

مسموم شده بودند.
براســاس آمارهاي سازمان پزشــكي قانوني كشور 
از ابتداي اسفند ماه ســال1398 تا 19فروردين ماه 
سال جاري پرونده 728نفر به دليل مسموميت ناشي 
از مصرف الكل به اين سازمان ارجاع شده است؛ اين در 
حالي است كه كل آمار تلفات ناشي از مصرف الكل در 
مدت مشابه سال قبل )اسفند97 و فروردين98( در 
كشور 66نفر بود كه آمار امسال نشان مي دهد تعداد 
افرادي كه امسال با الكل جان باخته اند نسبت به سال 

قبل 662نفر بيشتر شده است.
طبق همين گزارش پس از انجام آزمايشــات الزم از 
728پرونده ارجاع شده، به طور قطعي مرگ 471نفر 
تعيين و علت مرگ 257نفر ديگر در دســت بررسي 
است. همچنين از 471نفر مرگ قطعي بر اثر مصرف 
الكل در كشــور كه اكثريت آن در اثر مصرف متانول 
بوده اســت، 422نفر مرد و 49نفر زن بودند. از ميان 
257مورد تحت بررســي، 205نفر مرد و 52نفر زن 
بودند. سن درگذشتگان ناشي از مسموميت با الكل در 

دوماهه اخير بين 14 تا 78سال بوده است.

5 استان بدون قرباني
با اينكه مسموميت هاي الكلي در برخي استان ها به 
معضلي جدي تبديل شد و اســتان هاي ديگر را نيز 
تا مرز بحران كشاند اما جالب است بدانيد در 5استان 
كشور هيچ موردي از مرگ بر اثر مصرف الكل گزارش 
نشده است. در 2 ماه اسفند98 و فروردين سال جاري 
5استان خراسان شمالي و جنوبي، لرستان، كرمان و 
كهگيلويه و بويراحمد هيچ مورد مرگي بر اثر مصرف 

تركيبات الكلي نداشتند.

آخرين آمار تهران
آنطور كه سازمان پزشــكي قانوني اعالم كرده است 
تهران با 192قرباني در بين ساير استان ها بيشترين 
جانباخته را دارد. براساس آمار منتشرشده تاكنون در 
تهران 192نفر بر اثر مسموميت با الكل جان باخته اند 
كه از اين تعداد 82مورد از آنها قطعي است و 110مورد 
ديگر نيز همچنان تحــت آزمايش هاي تكميلي قرار 
دارد. همچنين از بين 82مــورد قطعي 69نفر مرد و 
13نفر زن هستند كه بين 17 تا 74سال سن داشتند.

اتانول يا متانول؟
اما در اين شرايط ســؤال مهم اين است كه كدام نوع 
از الكل خاصيــت ضدعفوني دارد و مي شــود از آن 
استفاده كرد؟ حامد ناييجي، مديركل روابط عمومي 
و امور بين الملل سازمان پزشــكي-قانوني كشور در 
اين باره به همشهري مي گويد: »درحال حاضر انواع 
مختلفــي از الكل در صنايع مختلف مورد اســتفاده 
قرار مي گيرد كه موارد رايج آن شــامل اتانول )الكل 
ســفيد يا الكل طبي(، متانول )الكل صنعتي يا الكل 
چوب(، ايزوپروپيل الــكل و اتيلن گليكول )ضديخ( 
است اما در اين ميان فقط الكل طبي يا اتانول خاصيت 
ضدميكروبي و ضد عفوني كننده دارد و ســاير انواع 
الكل ها براي مصارف مختلــف صنعتي مثل حالل، 
سوخت، ضد يخ و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.« 
وي ادامه مي دهد: »با شــيوع ويروس كرونا و نگراني 
ناشي از آن، متأســفانه برخي هموطنان تحت تأثير 
مطالب غيرعلمي و با تصور اثربخشي اتانول و يا حتي 
متانول در ضدعفوني كردن بدن و يا استفاده از متانول 
جهت ضدعفوني كردن سطوح و دست ها دچار عوارض 
جبران ناپذيري شــده اند. بايد توجه داشت آنچه در 
ميان الكل هاي موجود اثر ضدعفوني كننده مناسب 
دارد فقط اتانول است و در عين حال استفاده از اتانول 
به صورت دهان شويه و يا غرغره كردن و حتي نوشيدن 
آن هيچ اثري در ضدعفوني كردن بدن و پيشگيري از 

ابتال به ويروس كوويد-19 ندارد.« 
ناييجي در ادامه مي گويد: »اثرات ضدعفوني كننده 
متانول بسيار ناچيز اســت اما در عين حال ماده اي 
سمي است كه از طريق جذب پوستي، تنفس و شرب 
مي توانــد موجب بروز مســموميت، نابينايي موقت 
يا دائم و حتي مرگ شــود. اين نوع الــكل به عنوان 
ضدعفوني كننده مورد استفاده نبوده و به دليل اثرات 

سمي، هيچ نوع استفاده خوراكي ندارد.«

شمار قربانيان مصرف الكل از مرز 700نفر گذشت
الكل مسموم؛ قاتل 728 ايراني

دوربين هاي مداربسته راز جنايت را فاش كرد

رشد 12درصدي جرايم خرد در پايتخت

وقتي جسد مردي بدون كفش در خرابه كشف شد، 
اين احتمال مطرح شد كه او قرباني مصرف بيش از حد 
مواد مخدر شده است؛ اما دوربين هاي مداربسته نشان 

داد كه جنايتي مرموز رخ داده است.
به گزارش همشــهري، ســاعت9:30 صبح يازدهم 
فروردين ماه، رهگذري كه از كنــار خرابه اي حوالي 
خاني آباد عبور مي كرد، چشمش به جسد مردي افتاد 
كه در خرابه ها افتاده بــود. از آنجا كه اغلب معتادان 
گاهي براي مصرف مواد به خرابــه مي رفتند به نظر 
مي رســيد كه او هم يكي از همان معتاداني بود كه 
در مصرف مواد زياده روي كرده و در اين شرايط مرد 
رهگذر ماجرا را به پليس خبر داد. طولي نكشيد كه 
مأموران كالنتري خاني آباد در خرابه حاضر شــدند، 
اما وقتي ديدند كه قرباني كفش به پا ندارد به موضوع 
مشكوك شدند. آنها به بازرسي جيب هاي مرد جوان 
پرداختند، اما مدركي كه هويت او را فاش كند به دست 
نياوردند. در اين شــرايط ماجرا بــه قاضي مصطفي 
واحدي، كشــيك جنايي تهران گزارش و با حضور 
وي و كارآگاهان جنايي پايتخت در محل تحقيقات 

آغاز شد.

ردپاي دوست صميمي
پزشــكي قانوني اعالم كرد كه مــرگ متوفي بر اثر 
برق گرفتگي اســت. اما هنوز هويت قرباني مشخص 
نبود تا اينكه ساكنان محل او را شناسايي كردند. وي 
مهدي نام داشت و ساكن همان حوالي بود. همچنان 
كه بررسي ها ادامه داشت قاضي جنايي متوجه دوربين 
مداربسته مغازه اي شد كه مشــرف به خرابه بود. در 
بازبيني تصاوير ضبط شده، مشخص شد كه ساعت 
6صبح مرد جواني با خودروي وانت پرايد، مقابل خرابه 
توقف كرده و درحالي كه اطراف را زيرنظر داشــته تا 
كسي او را نبيند، جسد مهدي را در خرابه رها كرده و 
بعد متواري شده است. چهره راننده خودرو در دوربين 
ثبت شده بود و خانواده مقتول با ديدن عكس او، وي 
را شناسايي كردند. او دوست صميمي مقتول به نام 
حميد بود كه دستور بازداشت وي صادر شد و مأموران 
راهي خانه اش شــدند. با دستگيري حميد، بازپرس 
جنايي دستور بازرسي خانه اش را صادر كرد و در خانه 
وي كاپشن و كفش هاي مقتول به همراه مقداري سيم 
برق كشف شد. اين درحالي بود كه پزشكي قانوني نيز 
علت مرگ قرباني را برق گرفتگي اعالم كرده بود. در 
اين شرايط مأموران به تحقيق از حميد پرداختند كه 
او منكر قتل دوستش شد و گفت: من و مهدي بيش از 

30سال است كه بچه محل و دوست صميمي هستيم. 
شب حادثه مهدي به همراه يكي از دوستان مان به نام 
سهراب، مهمان خانه ما بودند. آنها مواد مصرف كردند 
و حدود ساعت 11شب، سهراب خانه ما را ترك كرد. 
اما مهدي پيش من ماند و باز مواد كشيديم. نيمه هاي 
شب بود كه متوجه شدم او نفس نمي كشد، من هم 
ترسيدم و تصميم گرفتم جسد را از خانه خارج كنم و 

جسد مهدي را در خرابه رها كردم.
در ادامه وقتي مأموران بــه او گفتند كه علت مرگ 
برق گرفتگي است، متهم ســكوت كرد و حرفي نزد. 
در گام بعدي مأموران به سراغ ســهراب رفتند و به 
تحقيق از او پرداختند. روايتي كه او مطرح مي كرد با 
روايت حميد متفاوت بود. وي گفت: روز حادثه من و 
حميد در خيابان بوديم كه مهدي )مقتول( را ديديم. 
او با مردي جوان درگير شده بود كه در دعوا، ناگهان 
مهدي حالش بد شد و روي زمين افتاد. حميد فورا به 
سمت او رفت و وقتي كمي سرحال شد پيشنهاد داد تا 
همگي به خانه برويم و مواد بكشيم. همه قبول كرديم. 
به خانه حميد رفتيم و مواد كشيديم. پس از آن من و 
مقتول از خانه حميد بيرون آمديم و نمي دانم بعد از آن 
چه اتفاقي افتاد. شايد بعد از آن مهدي )مقتول( دوباره 

به خانه حميد بازگشته بود.
با توجه به مدارك به دســت آمده، بازپرس واحدي، 
دستور بازداشــت اين 2نفر را صادر كرده و آنها براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران قرار گرفتند و تحقيقات از آنها ادامه دارد 

تا معماي اين پرونده آشكار شود.

 سرقت عجيب نفت
از لوله اصلي در باغ اجاره اي

اعضاي باند بين المللي، مواد مخدر را در روكش صندلی، بيل كمپرسی، لباس و... جاسازي مي كردند
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همشهري در گفت وگو با كارشناسان رسانه اي انتشار دوباره مطبوعات و توقف چند 
روزه آنها به دليل شيوع ويروس كرونا را بررسي مي كند

فراگيري بحران كرونا همه عرصه هاي اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده و مطبوعات ايران نيز از اين قائده مستثنا نيستند. درحالي كه اغلب كشورهاي درگير كرونا، چاپ 
مطبوعات را متوقف نكرده اند و تنها شيوه توزيع آن دستخوش تغييرات شده اما در هفته آغازين فعاليت روزنامه ها در سال جديد، انتشار نسخه هاي چاپي مطبوعات در 
كشور ما ممنوع شد. ممنوعيت نسخه چاپي مطبوعات در حالي اتفاق افتاد كه پيش از اين نيز روزنامه ها با بحران ريزش مخاطب و اقبال اندك روبه رو بوده اند. كارشناسان 
و اساتيد رسانه و همچنين برخي از روزنامه نگاران در اين رابطه ديدگاه هاي مختلفي دارند. آنها در اين بررسي به انتقاد نسبت به عملكرد روزنامه ها و دستخوش سانسور 
شدن رويدادها و وقايع اشاره مي كنند و آن را به عنوان بحران اصلي مطبوعات و رسانه ها در ايران بر مي شمارند. اما با وجود اين همچنان بر ضرورت انتشار نسخه چاپي 

روزنامه ها تأكيد دارند و آن را به عنوان مولفه اصلي مقابله با تك صدايي در جامعه مي دانند. بازگشت روزنامه ها به دكه
بازداشتن مطبوعات از پاسخ به پرسش هاي بحرانجامعه به مطبوعات نياز دارد

عدم انتشار نسخه كاغدي روزنامه ها در زيست رسانه اي كشور ما 
تعصب و تاملي را به همراه دارد، بدان جهت كه گمان مي رود اين 
عدم انتشار رويكرد حضور مؤثر و كارآمد و تأثيرگزار روزنامه تحت 

الشعاع قرار مي دهد.
در چنين شرايطي وقتي روزنامه هاي كاغذي چاپ نمي شود به معناي آن است كه گام ديگري 

براي پاك كردن صورت مسئله و به حاشيه راندن آنها برداشته شده است.
وقتي كه رسانه ها مورد كم لطفي، كم توجهي و بي عنايتي مديريت كالن رسانه اي كشور قرار 
گرفته معني ديگرش آن اســت كه ما به تدريج هم مخاطب و هم اعتماد او را از دست داده ايم. 
نتيجه دامنه دار تر اين خدشه هايي كه براي آزادي بيان و اطالع رساني شفاف براي رسانه ها فراهم 
شده منجر به رويرداني عمومي به ويژه در دو سه سال اخير شده است. بنابراين در چنين فضايي 
ناخواسته مخاطب را براي اطالع رساني و حتي سرگرمي حوالت داده ايم به رسانه هاي برون مرزي، 
فضاي مجازي و... رسانه هاي داخلي هم اكنون آنقدر رنجور شده اند كه گاهي مخاطب احساس 
مي كند بودن و يا نبودن آن برايش فرقي نمي كند. حتي رســانه ملي كه مدعي ملي است اگر 
سريالي مانند پايتخت داشته باشد مخاطبي دارد. در غير اين صورت به دور از تعارف و پروپاگاندا 
مخاطبي براي رسانه ملي وجود ندارد و اين بخش دردناك ماجراست. در برهه كنوني نه تنها راديو 
و تلويزيون كه خبرگزاري ها و روزنامه هاي ما با بحران مخاطب روبه رو هستند. به همين جهت 
مي بينم پيش از ماجراي كرونا و تعطيلي روزنامه ها نيز، مخاطب جدي، مؤثر و پيگير كه پيش 
از اين صف مي بستند و در انتظار نشر روزنامه بودند، مشاهده نمي شود و مخاطبان رنجور و كم 

تعداد شده و اين باعث تأسف است.
اگر بخواهيم از زاويه تعطيلي روزنامه ها به بهانه بيماري كرونا نگاه كنيم اين عدم انتشار كمك 
مي كند به تفكري كه مي خواهد اصال رسانه اي وجود نداشته باشد يا اينكه رسانه بي اهميت بي اثر 
و بي نقش شوند. عدم انتشار نسخه چاپي روزنامه ها باعث مي شود زير پاي رسانه ها به كلي خالي 
شود و 100 و چندي رسانه برون مرزي وجود دارد كه با اين اقدام مخاطبان ما به آنها حوالت داده 
مي شوند. با همه اين احوال روزنامه ها، خبرگزاري ها و راديو تلويزيون وقتي انتشار و فعاليت شان 
اهميت پيدا مي كند كه پاسخ گوي مخاطب باشند. وقتي اين چنين باشد ديگر اهميت ندارد، 
كاغدي باشند يا ديداري و شنيداري و... در هر وضعيت انتشار مخاطب خواهند داشت. در غير 
اين صورت مخاطب براي دريافت پاسخ خود دست به جست وجو مي زند او به دنبال پاسخي براي 
آالم دروني، فكري، سياسي، اقتصادي، هنري، اجتماعي، صنعتي و... است و نياز خود را از منابع 

ديگر دريافت و برطرف مي كند. استمرار و تداوم نشر و فعاليت رسانه هاي ما درصورتي مؤثر است 
كه اجازه داده شود به رسالت و نقش تاريخي خود عمل كنند. در واقع ضرورت فعاليت رسانه براي 
اطالع رساني شفاف و كاربردي است نه آنكه اطالعات غلط بدهيم و بعد براساس اين اطالعات 

غلظ، تحليل هاي غلط به خورد مخاطبان داده شود.
به زعم من اگر گريز سرمايه در كشــور وجود دارد، اگر رانت خواري وجود دارد و اگر ناهنجاري 
سيستمي و سازماني شده دليل عمده آن جلوگيري از اطالع رســاني به هنگام و محروميت 
رسانه ها از اطالع رساني است. اگر اجازه مي داديم رسانه ها به نمايندگي از مردم، نقش پاسخگويي 
و جست وجوگري خود را ايفا كنند بي شك آستانه آسيب پذيري ما در حوزه هاي مختلف كاهش 
پيدا مي كرد. اگر قرار است روزنامه ها منتشر شــوند كه بايد منتشر شوند يكي از عمده ترين 
شاخص هاي توسعه پايدار آزادي رسانه اســت در حدي كه قانون ما - قانون اساسي و قانون 
مطبوعات - تعيين كرده نه فراتر. اين قانون آزادي متضمن تامين امنيت ملي، منافع ملي و مصالح 

ملي است. در اين صورت رسانه هاي ما بيننده، شنوده و مخاطب خواهند داشت.
آستانه درد ها، آالم، آسيب ها، كم توجهي و... موجود در جامعه خيلي فراتر از آن چيزي است كه 
گفته مي شود و عدم اعتماد به رسانه ها به معناي عدم اعتماد به دولت و سيستم كالن مديريت 
جامعه است. با  اين همه هنوز اين نتيجه حاصل نشده كه جامعه نسبت به نشريات چاپي بي نياز 

شده و قطعا همچنان به روزنامه ها و مطبوعات نياز مبرم است.

اساســا در روزنامه نگاري حرفه اي، 
مخاطب با 2 پرســش اصلي مواجه 
اســت؛ يكي چگونگي هــا و ديگري 
چرايي ها. پاسخ به چگونگي و چرايي 
از زماني كه وب گســترش پيدا كرد، 
عمدتا به عهده مطبوعات بوده و باعث 
ايجاد و گســترش ژانري به نام روزنامه نگاري تحليلي شده است. 
مطبوعات نقش حياتــي در تحليل چگونگــي و چرايي ها بازي 
مي كنند. اگر اين نقش از آن گرفته شود- همانند شرايط كنوني 
كه به خاطر بيماري كرونا مانع چاپ شــدن روزنامه شــده اند- به 
پرسش هاي مخاطبان نمي توان پاســخ داد؛ نه تنها پاسخي داده 
نمي شود كه حتي ســازوكار تحليل و پاسخگويي متوقف خواهد 
شد. آثار اين روند يكه تازي شبكه هاي اجتماعي در تحليل وقايع 
در دوره حســاس بحران كنوني است. شــبكه هاي مجازي محل 

بروز شايعات هستند و عمال با متوقف ساختن چاپ روزنامه ها به 
شبكه هاي اجتماعي رسميت داده مي شــود و در نتيجه شايعات 
گسترش مي يابد. سوق دادن مخاطبان روزنامه ها به سمت و سوي 
شبكه هاي مجازي و شايعات آن، در واقع زمينه اي مي شود براي 
رشد و نمو فيك نيوزها.  بنابراين متوقف ساختن چاپ مطبوعات 
در بحران فعلي به هيچ عنوان تصميم مناسبي نيست. برعكس بايد 
اجازه داد كه مطبوعات در بحران كرونا موقعيت خود و شيوه هاي 
توزيع روزنامه را پيدا كنند. همانطور كه در تمام دنيا در وانفساي 
كرونايي، روزنامه ها چاپ مي شــوند و تنها سيســتم و سازوكار 
توزيع روزنامه تغيير پيدا كرده و معموال در بســته هاي بهداشتي 
اطمينان بخش به مشتركان و مخاطبان آن ارسال مي شود. نكته 
حائز اهميت ديگر دغدغه مندي در مورد كاهش اقبال به رسانه هاي 
مكتوب است كه سال هاست مطبوعات با اين مسئله دست و پنجه 
نرم مي كنند. چاپ نشدن روزنامه در اين موقعيت حساس در واقع 
به نوعي صحه گذاشتن بر فاصله مخاطب با رسانه چاپي و دامن زدن 
به بحران هاي سنگين مطبوعات است. چاپ نشدن روزنامه ها نقطه 
تاريك ديگري در اطالع رســاني ايجاد مي كند؛ چراكه مطبوعات 
اغلب در پي تهيه گزارش ها و سوژه هاي توليدي خود هستند. يعني 
اصطالحا شبكه هاي اجتماعي و وب سايت ها رويداد محور هستند 
اما مطبوعات سوژه محورند. بنابراين مطبوعات نقش بسيار مؤثري 
در آموزش مواجهه با بحران و مهار آن دارند. در تكميل اين چرخه 
بايد گفت در بحران كنوني 2 قشر پناه مردم هستند؛ يكي پزشكان 
و ديگري رســانه ها. بنابراين نبايد با مانع ايجاد كردن براي چاپ 
روزنامه ها، اين رابطه را قطع كنيم.  شايد تصور شود كه صدا و سيما 
به تنهايي قادر باشــد يك تنه از پس جريان اطالع رساني بحران 
كرونا بر آيد. پاسخ منفي است، به دليل آنكه صداوسيما تنها اخبار و 
اطالع رساني رسمي را دنبال مي كند و در اين شرايط تك صدايي، 
مردم ســوق پيدا مي كنند به سمت رســانه هاي غيررسمي. اگر 
مطبوعات باشند، حداقل جاي رسانه هاي غيررسمي را پر مي كنند 
و از تك صدايي فاصله خواهيم گرفت. به عقيده من، با چاپ نكردن 

روزنامه ها نمي توان اين بحران را مديريت كرد.

فريدون صديقي
استاد روزنامه نگاري

گفتارگفتار

مجيد رضاييان
استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه نگاري

تعطيالت و تمهيدات كرونايي مطبوعاتمطبوعات ايران بدون چاپ يعني تقريبا هيچ

مخاطــب مطبوعات كم شــده. تيراژ  
بهترين روزنامه هاي خصوصي به رقم 
خنــده داري رســيده. روزنامه ها روي 
دكه ها مي مانند. حتي خيلي از كساني كه مخاطب مطبوعاتند، مطالب را 
اينترنتي روي سايت ها مي خوانند يا سرسري به تكه پاره هاي هر مطلب كه 
در شبكه هاي اجتماعي مي چرخد، نگاهي مي اندازند. پس اين مطبوعات 
كاغذي چرا بايد بمانند؟ اين يك هفته بعد از تعطيالت نوروز كه ستاد ملي 
مقابله با كرونا تصميم گرفت چاپخانه ها تعطيل باشند و روزنامه ها چاپ 
نشوند، فرصت خوبي بود كه به اين سؤال ها فكر كنيم: مطبوعات امروزه 
چكاره اند؟ مگر كسي هم آنها را مي خواند؟ شايد مهم ترين پاسخ را به اين 
سؤال بتوان از زاويه اقتصاد مطبوعات در همين دوران داد: يك هفته توقف 
چاپخانه ها نشان داد كه روزنامه هاي ايران هنوز نمي توانند از محتواهاي 
ديجيتال خود درآمد كسب كنند. درآمد آنها، چه از حيث تك فروشي و چه 
از باب جذب آگهي، تقريبا به صفر رسيده بود. اگر اوضاع به همين منوال 
پيش مي رفت، شايد روزنامه هاي حاكميتي و دولتي و عمومي كه به شير 
بودجه وصلند باقي مي ماندند اما روزنامه هاي خصوصي با خطر فروپاشي 
مواجه مي شدند. در روزهاي گذشته، بارها گفته شد كه مطبوعات كمتر 
تالش كرده انــد وارد حوزه هاي نوين ارتباطي شــوند و به دليل همين 
عقب ماندگي از فناوري، در بحراني مثل كرونا به ِگل نشستند. نقد كامال 
درستي است و مطبوعات از اين نظر كاستي هاي زيادي دارند. البته بايد 
گفت فعاليت رسانه اي با فناوري هاي نوين پول و سرمايه زيادي مي خواهد 
و هزينه زيرساخت ها و نيروي انساني اي كه در اين حوزه نياز است، شايد 
خيلي بيشتر از وسع مطبوعاتي باشد كه سال هاست با مشكالت اقتصادي 
دســت وپنجه نرم مي كنند. افزون بر اينكــه در مطبوعات، قالب هاي 
ديجيتال و چاپي در كنار هم حركت مي كنند و قالب ديجيتال نيامده 

كه چاپ را از ميدان به در كند. اما به هر حال، بــا چنين اما و اگرهايي 
نبايد اصل نقد به عقب ماندگي فناورانه مطبوعات را نشــنيده گرفت. 
يك هفته توقف انتشار چاپي بايد تلنگري براي مديران مطبوعات باشد 
كه هرچه بيشتر روي حوزه هاي ارتباطي نوين سرمايه گذاري كنند و به 
 فكر جذب مخاطباني باشند كه به فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي و 
قالب هاي چندرسانه اي عادت كرده اند. از سوي ديگر، در همين يك هفته 
كه مطبوعات زير منگنه بودند، زخم زبان هاي زيادي زده مي شد با اين 
مضمون كه مطبوعات فقط باقي مانده اند تا يارانه دولتي بگيرند و كاغذ 
رانتي در بازار بفروشند. كارنامه تعداد چشمگيري از مطبوعات از اين زاويه 
سياه است. اين حرف ها نشان مي داد كه عده اي با سوءاستفاده از آشفته  
بازار مطبوعات، آبرو و حيثيت كل صنف روزنامه نگاران چاپي را برده اند 
و حاال كه صنف مطبوعات نياز به كمك و توجه دارد، كسي به آن روي 
خوش نشان نمي دهد.ولي همه اينها دليل نمي شود كه نگوييم بدترين 
زمان ممكن براي اينكه مطبوعات ترغيب يا حتي وادار شوند كه به سوي 
فناوري هاي نوين بروند يا كاسبي هاي غيرحرفه اي را كنار بگذارند، همين 
دوران همه گيري كرونا بود. در اقتصاد انقباضــي دوران كرونا و در اوج 
شوك اقتصادي و اجتماعي بيماري كه كل بازار رسانه اي به هم ريخته 
بود، هيچ نشريه اي نمي توانست خود را چنان به  سرعت به فناوري ها 
مجهز كند و به درآمدزايي برسد. شايد اغراق آميز نيست كه بگوييم اگر 
اين شرايط چندي ديگر ادامه پيدا مي كرد، مطبوعات خصوصي نابود 
مي شدند. تازه همين حاال كه انتشار نسخه هاي چاپي از سر گرفته شده، 
مشخص نيست اوضاع مطبوعات به كجا ختم شود. ماجراي مطبوعات 
ايران و حياتي بودن قالب چاپي براي آنها فقط به اقتصاد و كسب وكار 
نشر خبر مرتبط نيست. چاپ در ايران مسئله اي هويتي است. مطبوعات 
نهادهايي هستند كه محتواي خود را در انواع قالب ها منتشر مي كنند و 
قالب چاپي هم يك قالب در اين ميان است. اما همين قالب اصيل است 
كه همچنان به مطبوعات ايران هويت مي دهد و باعث مي شود كه يك 
نهاد مطبوعاتي اوج بگيرد، برند شود و جاي پايش را سفت كند. مطبوعات 

همچون برخي ديگر از قالب هاي رسانه اي مثل سينما و كتاب، در كنار 
فناوري هاي نوين ارتباطي خود را حفظ كرده اند. آنها مثل ويدئو يا تلگراف 
نبوده اند كه از بين بروند. هنوز هم مطبوعات زيادي هستند كه مي توانند 
روي پاي خودشان بايستند، حتي بدون يارانه دولتي و رانت كاغذ. در 
ثاني، مهم ترين شــاخصه مطبوعات در نظام رسانه اي ايران استقالل 
نصفه نيمه و تكثري است كه نسبت به ديگر رسانه هاي جريان اصلي 
دارد. طي 20سال گذشته، مطبوعات به شدت تحت فشار بودند و بخشي 
از ريزش مخاطب نيز حاصل همان فشارهاست. اما همچنان مطبوعات 
تنها رسانه در ميان رســانه هاي جريان اصلي كشور است كه مي توان 
صداهاي غيرهمراه با صداهاي رسمي را در آن مشاهده كرد. گروه ها و 
چهره هايي در ايران نشريه منتشر مي كنند يا در نشريات حضور مي يابند 
كه كمتر در رسانه هاي ديگر كشور جايي دارند. بنابراين حذف مطبوعات 
در ايران تاحدي به معناي حذف آزادي بيان و آزادي رسانه نيز خواهد بود. 
به عالوه، مطبوعات نشان داده اند كه مي توانند نسل بعد روزنامه نگاران 
كشور را با كيفيت بهتري تربيت كنند. كارآموزي و تعليم روزنامه نگاران 
جوان در مطبوعات، با زاويه انتقادي بيشتر و فضاهايي متفاوت از فضاهاي 
رسمي رسانه هاي ديگر انجام مي شود. همين روزنامه نگارانند كه ممكن 
است بعدها حتي كار مطبوعاتي را رها كنند و به رسانه هايي با قالب هاي 
جديدتر بروند اما آن روحيه نقد قدرت و انتقاد نسبت به شرايط جاري 
را كه ميراث كار مطبوعاتي شان اســت، با خود به رسانه هاي نوين نيز 
خواهند برد. به طور روزمره هم مطبوعــات از زاويه انتقادي تيزتري به 
مسائل نگاه مي كنند و در بزنگاه ها، همين نگاه انتقادي را به تدريج به 
سراسر نظام رسانه اي كشور ســرايت مي دهند. بنابراين مي توان ديد 
كه نقش مطبوعات در نظام رسانه اي ايران نقشي حياتي است و خيلي 
بيشتر از ديگر رسانه ها به كاركرد اصلي رسانه نزديك است. پس اگر اين 
رسانه حذف شود، آسيبي كه به نظام رسانه اي و منافع عمومي مردم وارد 
خواهد آمد، خيلي بيشتر از فراموشي مشتي اوراق كاغذي خواهد بود كه 

صرفا با مركب سياه شده اند.

 كرونــا بازگشــت روزنامه ها 
به كيوســك ها پــس از پايان 
تعطيالت نوروزي را يك هفته 
به تعويق انداخــت؛ 3هفته به 
جاي 2هفته. سنت خانه نشيني 
نوروزي روزنامه نگاران را حتي 
حمله آمريكا به عراق در نوروز82 )جز معدودي روزنامه( و سيل 
نوروز98 هم تغيير نداد. گرچه همين غيبت 2هفته اي منتقداني 
دارد و اغلب روزنامه نگاران را براي آن شماتت مي كنند اما مگر 
زيرساخت هاي توزيع در ايام تعطيل نوروزي فراهم است؟ نه 
فقط نوروز كه اگر اتفاقي مهم مصادف با تعطيالت چند روزه 
شود، بايد قيد انتشــار روزنامه را در آن روزها زد. حتي در ايام 
غيرتعطيل، روزنامه نگاران اگر شب ها ساعتي روزنامه را ديرتر 
به چاپخانه برسانند بايد قيد توزيع آن را در چند استان بزنند؛ 
ايام برف و باران هم كه هزار دليل هست براي نرسيدن روزنامه 
به اين و آن استان. اكثر توزيع ها هم متمركز بر 2 يا 3 مؤسسه 
است و براي آنها هم به صرفه نيست براي توزيع يك يا 2 روزنامه 
كل چرخه شان را به كار گيرند، تازه براي صاحبان كيوسك هايي 
كه از فروش سيگار بيشتر سود مي برند تا روزنامه. اتفاقا منطق 
اقتصادي كه باعث مي شود كركره كيوسك روزنامه فروشي ها در 
ايام تعطيلي طوالني مدت مطبوعات پايين نرود، همين سيگار 
و تنقالت و آب معدني فروشي و... است. بنابراين محل فروش 
و عرضه روزنامه تعطيل نيست؛ تحريريه ها هم كه مي توانند 
تعطيل نباشند اين وسط غيبت شبكه توزيع، چرخه توليد و 
فروش را مي خواباند. حيات مطبوعات بسته به تك فروشي و 

آگهي است؛ خصوصا براي نشريات بخش خصوصي. طبيعي 
بود كه آنها از تعطيلي اجباري مطبوعات پس از پايان تعطيالت 
نوروزي ناراضي باشــند. اما همين دوره كرونايي مي توانست 
تلنگر و آزمايشي طبيعي باشد براي صاحبان مطبوعات كه به 2 
تغيير در حفظ شريان اقتصادي نشريه و تغيير سازمان تحريريه 
فكر كنند. يكي انتقال آگهي از شكل كاغذي به شمايل سايتي 
است. مسئول سازمان آگهي هاي يكي از روزنامه هاي پرتيراژ 
كشور نقل مي كرد كه مدير روابط عمومي يكي از شركت هاي 
خودروسازي از او خواسته كه واسطه انتشار آگهي محصوالتشان 
در يك كانال تلگرامي باشــد! ذهنيت آگهي دهنده را اينطور 
مي توان تغيير داد كه آگهي متني و عكسي در صفحات كاغذي 
نشريات مي تواند تبديل به آگهي هاي مولتي مديا در صفحات 
ديجيتال آنها باشــد. دوره كرونايي مي تواند دومين تغيير را 
هم نويد دهد: اينكه ساختار سنتي تحريريه هاي موجود كه 
براساس صفحه - خبرنگار تعريف شــده، نيازمند بازچينش 
است. هر نشريه كاغذي نيازمند يك سازوكار تحريريه اي و فني 
براي حضور در فضاي مجازي است تا هم خأل اطالع رساني به 
فاصله 2۴ ساعت از انتشار هر نسخه كاغذي را پر كند و هم بتواند 
در دوران تعطيالت روزنامه ها را در عرصه خبر فعال نگه دارد. 
به واقع تنها خروجي سازمان تحريريه نمي تواند صفحه محدود 
روزنامه باشد بلكه با هدايت آن به عرصه مجازي مي توان هم 
دست آنها را در حجم باز گذاشت و هم سايت  روزنامه را از نسخه 
آنالين صفحات كاغذي به صفحاتــي تبديل كرد كه قابليت 
چندرسانه اي را نيز به متن اضافه مي كند. اين دوره مي تواند 
زمان فكر و برنامه ريزي جدي تر به روزنامه هايي باشد كه نه كرونا 
و نه سيل و برف و تعطيلي تقويمي، آن را به تعطيلي اجباري 
نبرد و چرخه آگهي هاي آن را محدود به نيم تاها و چند كادرهاي 

بي روح روزنامه هاي كاغذي نكرد.

سعيد اركان زاده يزدي
روزنامه نگار

يادداشتيادداشت

سرگه بارسقيان
  روزنامه نگار و معاون سردبير روزنامه »ايران«

جانبازان به صورت عام و گروه ويژه اي از آنان به صورت خاص نياز به 
مراقبت هاي ويژه دارند. برخي از آنان داراي شرايط خاص جسمي و 
روحي هستند و برابر قانون به عنوان جانبازان ويژه  از آنان ياد مي شود 
و در بيماري هاي بحران ســاز جهاني از مصونيــت كافي برخوردار 
نيستند و در صورت عدم توجه به آنان خطرات جدي آنان را تهديد 
مي كند. مدتي است جهان را بيماري اي به نام كوييد19 فراگرفته و در 
برخي كشورها وضعيت بحراني تر است. اين موضوع در كشور ما و در 
برخي استان ها شرايط بحراني پيدا كرده و چنانچه همراهي و همدلي 
هماهنگ در مبارزه با اين ويروس منحوس در كشور نباشد، اتفاقات 
ناگواري را پيش رو خواهيم داشت.  بنياد شهيد و امور ايثارگران در 
اولين اطالعيه خود 3 گروه با مشخصات زير را داراي خطرات بيشتر 

اعالم كرد: 
1-افراد مبتال به بيماري  هاي مزمن از قبيل ديابت، بيماري هاي ريه 
مانند جانبازان شيميايي، بيماران با نارسايي مزمن كليه،  ريه، قلب و 
كبد حتي اگر بيماري آنها تحت كنترل باشد  يا بيماراني كه در حال 
حاضر عفونت هاي فعال مانند عفونت ادراري،  تنفسي، گوارشي و... 

دارند و نيز مبتاليان به انواع سرطان.
2-افرادي كــه داروهاي ضــددرد، داروهاي كورتونــي، داروهاي 
ضدسيســتم ايمني در بيماران روماتيسمي و يا پيوند عضو شده و 
داروهاي شيمي درماني استفاده مي كنند يا تحت راديوتراپي جهت 

بيماري هاي صعب العالج هستند. 
3-افراد با مشكالت حركتي خصوصا جانبازان نخاعي و  انواع ضايعات 

مغزي و...
در اين اطالعيه ضمني به جانبازان در خصوص عدم خروج از منزل و 
پرهيز از حضور در اماكن شلوغ، رعايت بهداشت دست با شست وشوي 
مكرر و منظم با آب گرم و صابون و استفاده از ماسك براي جلوگيري 
از انتقال ويروس تاكيد شده است.  جانبازاني كه در مراكز درماني و 
آسايشگاهي نگهداري مي شوند به طور طبيعي از بهداشت مورد نظر 
در مقابله با اين ويروس برخوردارند، ولي جانبازاني كه در منازل از 

آنان نگهداري مي شود در صورت عدم توجه احتمال بروز خطر در آنان 
بيشتر است. در استان هايي كه ميزان خطر شيوع اين بيماري بيشتر 
بوده است برخي از جانبازان ضمن تماس از عدم وجود لوازم بهداشتي 
به منظور ضدعفوني كردن محيط اطراف خود خبر داده اند و با توجه 
به شرايط جسمي امكان حضور آنان در محيط هاي پررفت و آمد براي 
تهيه چنين لوازمي عمال غيرممكن شده است.  بنياد شهيد و امور 
ايثارگران تاكنون ۴ اطالعيه در اين خصوص صادر كرده است كه براي 
آگاهي و پيشگيري از شيوع اين بيماري اقدام مناسبي است، ولي در 
كنار اين آگاهي بخشي بايد تمهيداتي پيش بيني كند تا با توزيع لوازم 
بهداشتي در سطح كشور در بين جانبازان از بروز فاجعه و شيوع آن 
در بين جانبازان جلوگيري كند.  در تماسي كه با يكي از مديران بنياد 
در جهت پيش بيني هاي الزم در جلوگيري از شيوع اين بيماري در 
بين جانبازان داشتم، ايشان از تامين منابع مالي و تخصيص آن به 
استان ها جهت تهيه لوازم بهداشتي سخن گفت. با گذشت چندين 
روز از اين بيماري و روند رو به رشد آن و آسيب پذيري جانبازان به 
ويژه گروه هاي خاص، انتظار مي رود در روند توزيع اين امكانات در بين 
جانبازان تسريع شود تا شاهد شيوع آن در بين جانبازان كه در اين 

خصوص بسيار آسيب پذير هستند، نباشيم.

جانبازان را دريابيد

ايثارگران بدانند
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آمادگي آموزش و پرورش براي اتمام 
سال تحصيلي 

معاون تربيت بدني و سالمت وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه زمان 
بازگشايي مدارس به نظر ستاد ملي مبارزه با كرونا بستگي دارد، اظهار كرد: 
با توجه به آموزش 8۵ درصد دروس، آموزش و پرورش آمادگي دارد تا 
سال تحصيلي را درصورت ادامه روند تعطيلي مدارس به اتمام برساند. به 
گزارش ايرنا مهرزاد حميدي در برنامه  »صبح و نشاط« شبكه سه سيما 
با تشريح سياست هاي حوزه تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش در 
ايام تعطيلي كرونا پرداخت و از خانواده ها خواست كه در هنگام تماشاي 
تلويزيون و كارهاي خانه، فعاليت حركتي داشته باشند و نرمش و ورزش 
را فراموش نكنند تا باعث افزايش نشاط خانواده  و افزايش ايمني بدن شود. 
وي با تشكر از معلمان كشور كه چند روز پس از آغاز تعطيالت كرونايي 
به آموزش دانش آموزان از طريق فضــاي مجازي پرداختند و در جهاد 
آموزشي شركت كردند، گفت: از ۵اسفند مدارس تعطيل شدند و از همان 
زمان پيگيري آموزش ها با صدا و سيما آغاز شد و از 10اسفند نخستين 

كالس هاي آموزشي پخش شد و شبكه هاي ديگر نيز وارد شدند.



كيوسك

رسانه ها نسبت به مصطفي الكاظمي 
دچار نوعي ابهام هستند؛ امري كه البته ريشه در 
فقدان اطالعات و پيشينه اي روشن از فعاليت هاي 
سياسي وي دارد. اگر بخواهيم نگاهي مختصر 
به پيشــينه الكاظمي و مسير سياسي اي كه در 
اين ســال ها طي كرده داشته باشيم بايد از كجا 

شروع كنيم؟ 
 مصطفي الكاظمــي پيــش از هر چيز بــا عنوان 
روزنامه نگار و مرد روابط عمومي شناخته مي شود. 
پيشــينه حزبي او نيز به دهه 90و همكاري با احمد 
چلبي در كنگــره ملي بر مي گردد. بــا آمريكايي ها 
و مشــخصا نئوكان ها روابط ديرينه اي دارد چرا كه 
چلبي نماينده اين جريان در پرونده عراق به شمار 
مي رفت. الكاظمي عالوه بر چلبــي، روابط ويژه اي 
هم با كنعــان المكيه )يكي از زمينه ســازان حمله 
نظامي به عراق و داعيه داران چشــم انداز نئوكان ها 
بعد از 2003( داشــت. ازجمله نتايــج اين روابط و 
همكاري ها، راه اندازي مؤسســه »حافظه عراقي« 
توسط المكيه و الكاظمي بود. هدف از تشكيل اين 
مؤسسه، جمع آوري اسناد تاريخي عراق عنوان شده 
بود اما در عمل، آرشــيو ملي عراق را از كشور خارج 
كرده و به آمريكا انتقال دادند؛ آرشــيوي كه شامل 
اطالعات محرمانه و مســائل مربوط به امنيت عراق 
مي شد. اكنون با گذشت بيش از 17سال همچنان 
دولت هاي عراق از بازگرداندن اين آرشيو به كشور 
ناتــوان بوده اند و اين را مي تــوان نكته اي منفي در 

سابقه الكاظمي به حساب آورد.
بنابراين مي توان گفت پيشــينه نخست وزير جديد 
عراق بيش از هر چيز به روابط عمومي بر مي گردد. 
الكاظمي بعد از 2003و سقوط نظام صدام به پشت 
پرده بازگشت. طي اين سال ها در انتقال پيام  ها بين 
طرف هاي داخلي و خارجي مرتبــط با عراق نقش 
داشت اما با وجود اين، از هيچ موقعيت سياسي قابل 
توجهي برخــوردار نبود تا اينكه ناگهان، براســاس 
رابطه خانوادگي با حيدرالعبادي، توسط وي به عنوان 
رئيس ســازمان اطالعات عراق انتخاب شد. از آن 
زمان همچون ديگر شــخصيت هايي كه در مراكز 
حساس كشــور قرار مي گيرند به تحكيم موقعيت و 
تقويت روابط سياسي خود پرداخت، به گونه اي كه 
نام مصطفي الكاظمي به نامي آشنا و رايج در محافل 

سياسي تبديل شد.
روابط الكاظمي با آمريكايي ها نيز به دليل ســيطره 
وي بر برخي پرونده هاي امنيتي، همكاري با ائتالف 
بين المللي عليه داعش و ديگر مسائل، روابط عميقي 
به شمار مي رود. اينها تمام نكاتي است كه مي توان 

به عنوان پيشينه مصطفي الكاظمي بيان كرد.
 بر اين اســاس آيا مي توان انتخاب 
الكاظمي را نوعي پيروزي براي واشنگتن مقابل 

تهران به شمار آورد؟
 مصطفي الكاظمي مي تواند نقطه تالقي ايراني ها و 
آمريكايي ها باشد. در واقع روابط وي با هر دو طرف 
و همچنين حضورش در ســاختار امنيتي مي تواند 
به نوعي زمينه ســاز كاهش تنش و آرام كردن فضا 
باشد. البته هنوز براي چنين قضاوت هايي زود است. 
درحالي كه الكاظمي به تازگي مكلف به تشكيل دولت 
شده است برخي پيش بيني مي كنند او با سناريوي 
الزرفي يا حتي عالوي روبه رو شــود؛ به اين معنا كه 
با وجود توافق سياسي و همچنين حضور قابل توجه 
نمايندگان احزاب در مراســم تعيين وي به عنوان 
نخســت وزير، در نهايت از مرحله تشكيل كابينه و 

يا اخذ رأي اعتماد از پارلمان با موفقيت عبور نكند.
اينجا بايد به نكته مهمي اشــاره كنم، برخي بر اين 
باورند كــه صعود الكاظمي و اجماعي كه بر ســر او 
شــكل گرفت در نتيجه ســفر ژنرال قاآني به عراق 
بوده است؛ به اين معني كه الزرفي، به عنوان نماينده 
كامال متمايل و نزديك به آمريكا از صحنه دور شده 
و در مقابل، از صعود مصطفي الكاظمي حمايت شد. 
بنابراين چنين تفســيري در عــراق وجود دارد كه 
انتخاب الكاظمي به عنوان نخست وزير، يكي از نتايج 

سفر ژنرال قاآني به شمار مي رود.
در واقع مي توان گفت اين ســفر بــه نوعي موازنه 
پيشين را تغيير داد؛ شــايد مهم ترين نكته در اين 
زمينه، توقف تنش هاي نظامي و امنيتي بود كه قبل 
از سفر ژنرال قاآني جريان داشت؛ از حمالت هوايي 
و راكتي گرفته تا احتمــال كودتاي نظامي و... تمام 
اينها بعد از ســفر ژنرال قاآني متوقف شده و زمينه 
براي انتخاب الكاظمي مهيا شد. مي توان گفت ژنرال 
قاآني با چشــم اندازي جامع و البته اهرم هاي قوي 
وارد صحنه شــد؛ چرا كه عالوه بر جريانات شيعي، 
مالقات هاي مهمي نيز با برخي طرف هاي ســني و 

حتي كردي داشته است.
مي دانيم كه برخي گروه هاي حشــد 
شعبي مخالف نخست وزيري الكاظمي بوده اند. 
اگر اين مخالفت ها ادامه داشــته باشــد چه 
ســناريويي پيش روي الكاظمي و دولتش قرار 

دارد؟
 همانطور كه اشاره كرديد موضع يكپارچه اي در اين 
مورد وجود ندارد؛ به گونه اي كــه برخي گروه هاي 
نظامي در اين توافق سياســي نقش داشته و البته 
برخي ديگر موضع منفي اتخاذ كرده اند. خب گروه 
بدر و مشــخصا هادي العامري در مذاكرات سياسي 
حضور دارنــد و اصوال بخشــي از فراينــد انتخاب 
الكاظمي بوده است؛ بنابراين مسئوليت اين انتخاب 
را، دســت كم تا كنون پذيرفته است. قيس خزعلي 
)رهبر گروه عصائب اهل حق( نيز اگرچه در مراسم 
تعيين وي به عنوان نخســت وزير حضور نداشت اما 
اعالم كرد با هدف خروج عــراق از بحران از انتخاب 

الكاظمي حمايت خواهد كرد.
اكنون همه منتظر موضع گروه هاي نظامي هستند 
كه خارج از اين فرايند سياســي قرار داشتند؛ مثل 
گردان هاي حزب اهلل، جنبش نجبا و ساير گروه هايي 
كه مي تواننــد در اين تحوالت مؤثر باشــند. تصور 
مي كنم الكاظمي در اين زمينه با مشكل روبه رو شود. 
چرا كه اوال اين گروه هــا الكاظمي را در پرونده ترور 
شهداي مقاومت به شكل صريح متهم كرده اند. ثانيا 
موضع بسيار منفي نسبت به روابط وي با آمريكايي ها 
دارند و ثالثا مطالبات سختي، همچون اجراي تصميم 
پارلمان بــراي اخراج نيروهــاي آمريكايي از عراق 
خواهند داشت كه شــايد الكاظمي قادر به اجراي 

آنها نباشد.
به نظر شــما دولــت الكاظمي چه 
رويكردي در قبال روابــط عراق با جهان عرب، 
مخصوصا شــوراي همــكاري خليج فارس و 

عربستان سعودي خواهد داشت؟
 الكاظمــي روابــط خوبي بــا كشــورهاي عربي 
خليج فارس دارد. مي تــوان انتظار داشــت كه در 
اين حوزه از سياســت حيدر العبادي پيروي كند؛ 
گشــايش نســبت به اين كشــورها و ترميم روابط 
عربي. بنابراين ممكن است بهار روابط عربي-عراقي 
كه در دوره العبــادي رخ داد مجددا تكرار شــود. 

درهرحال مي دانيم كه الكاظمــي روابط ويژه اي با 
برخي شاهزادگان سعودي، مخصوصا ثامر السبهان، 
سفير سابق عربستان در عراق دارد؛ فردي كه گفته 

مي شود مسئول پرونده عراق در رياض است.
آيا مي توان انتظار داشت اين دولت در 

مهار بحران هاي كنوني عراق موفق باشد؟
 صريح بگويــم، حتي خوش بين تريــن تحليلگران 
هم توقع موفقيتي قابل توجه براي دولت الكاظمي 
ندارند؛ البته اگر دولتي تشكيل شود و او در مرحله 
معرفــي وزرا و اخــذ رأي اعتمــاد از پارلمان باقي 
نماند! اكنون چالش هاي مهمــي ازجمله انتظارات 
و سهم خواهي هاي بخش هاي مختلف جامعه عراق 
و در مرحله بعد، مطالبات متعدد گروه هاي سياسي 
پيش روي الكاظمي قرار دارد و اگــر با موفقيت از 
اين مســير عبور كند، تازه با چالش ها و بحران هاي 
واقعي عراق مواجه خواهد شــد؛ اجــراي انتخابات 
پارلماني )كه مســئوليت اصلي دولت انتقالي او به 
شــمار مي رود(، قيمت نفت، بحران مالي حاصل از 
كرونا و... كه البته تصور نمي كنم چشم انداز روشني 

براي مهار اين بحران ها داشته باشد.
در واقع دولــت الكاظمي خود مولــود بحران هاي 
سياسي و عدم استقرار است، نمي توان از دولت هايي 
كه از دل بحران ها ظهور كرده و در همين بحران ها 
هم عمرشان به پايان مي رســد انتظار راه حل هاي 
اساســي داشــت. چنين دولت هايي بيش از آنكه 
بخشي از راه حل باشند، بخشي از بحرانند. بنابراين 
بزرگ ترين دســتاوردي كه مي توان بــراي دولت 
الكاظمي تصور كرد، اجراي موفق انتخابات پارلماني 

است.
به عنوان سؤال آخر، آيا واقعا الكاظمي 
گزينه مورد حمايت عمار حكيم اســت يا اين 
هم ازجمله شايعات رسانه اي بي اعتبار به شمار 

مي رود؟ 
 بله البته اين مســئله به قبل از دولت عبدالمهدي 
بر مي گــردد. مصطفــي الكاظمي در كنــار عادل 
عبدالمهدي ازجمله اســامي بودند كه توسط عمار 
حكيم به عنوان گزينه نخست وزيري معرفي شدند. 
الكاظمي به طور كلــي روابط قــوي و ديرينه اي با 
بيت حكيم دارد و از حمايت اين جريان سياســي 

برخوردار است.

گفت وگو با مازن الزيدي، نويسنده و روزنامه نگار عراقي در باره نخست وزيري مصطفي الكاظمي 

مأموریت ناممکن میان تهران و واشنگتن جهان نما

مركل ناجي اروپا مي شود؟

شيوع ويروس كرونا، اتحاديه اروپا را در 
بحراني بي سابقه فرو برده است؛ بحراني 
كه برخي معتقدند به قيمت فروپاشي 

اين سازمان تمام خواهد شــد. سرنوشت اتحاديه اروپا در شرايط 
فعلي، در گرو عملكرد اين سازمان در 3 آزمون مهم است.

اول، آزمون مجارستان: سؤال اين است كه آيا كشوري كه تحت 
اداره يك ديكتاتور قرار دارد، مي تواند عضو اتحاديه اروپا بماند؟ 
قبل از اينكه پارلمان به »ويكتور اوربان« به عنوان نخســت وزير 
اختيارات تام بدهد و تمام نظارت ها را بر عملكرد دولتش لغو كند، 
او و حزبش يعني حزب راســتگراي »فيدز« پايه هاي دمكراسي 
را در مجارســتان سســت كرده بودند. حزب فيدز با توجه به در 
دست داشتن اكثريت پارلمان، قانوني را تصويب كرده كه شرايط 
فوق العاده بدون محدوديت زماني بر مجارستان تحميل مي كند. 
وضعيت به گونه اي اســت كه اگر مجارســتان اكنــون متقاضي 
عضويت در اتحاديه اروپا مي شد، قطعا شــرايط الزم را نداشت. 
اوربان شــيوع كرونا را بهانه اي براي افزايش بي ســابقه قدرت و 
اختياراتش قرار داده است. حكومت در مجارستان اكنون به يك 

ديكتاتوري شبيه است.
اتحاديه اروپا ابزارهاي الزم براي تحت فشــار قــرار دادن دولت 
مجارستان را ندارد اما حزب مردم اروپا كه ائتالف اصلي در پارلمان 
اروپاست، بايد حزب فيدز را كه اتفاقات اخير ابتكار آن بوده، اخراج 
كند. خيلي قبل تر از اينها، بايد اين اتفــاق مي افتاد. حزب مردم 
اروپا دائما از دمكراســي، ارزش هاي اروپايي و حكومت قانون دم 

مي زند، اما اقدامات حزب فيدز با اين اصول همخواني ندارد.
دوم، آزمون ايتاليا: آيا واقعــا اروپا در ميانه بحــران از خود 
همبستگي نشان داده است؟ آيا كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا 
به اعضايي كه شديدترين آسيب را از شيوع كرونا ديده اند كمك 
خواهند كرد؟ ايتاليا با وجود داشتن يكي از بهترين سيستم هاي 
بهداشت عمومي، در مقابل كرونا به زانو درآمده است. اگر ايتاليا از 
اين بحران جان به در ببرد، آيا از بحران اقتصادي بعد از آن هم جان 
به در خواهد برد؟ ايتاليا همين االن هم بيشترين بدهي خارجي را 
دارد. بدون شك نجات اقتصاد ايتاليا بعد از اين، به حمايت تمام و 

كمال ديگر اعضاي اتحاديه اروپا نيازمند است.

در ايتاليا حتي پيش از وقوع اين ماجراها هم تمايالت ضداروپايي 
نمايان شده بود. اين در حالي است كه ايتاليايي ها بيش از ديگران 
به ايده اروپاي واحد معتقــد بوده اند. بحران كرونا و عدم حمايت 
كافي اروپا از ايتاليا، تمايالت ضداروپايي را به شــدت در ايتاليا 
تقويت كرده اســت. نتايج يك نظرســنجي تازه نشان مي دهد 
88درصد از مردم اين كشــور معتقدند اروپــا در بحران كرونا 
حمايت كافي از كشورشان نداشته است. 67درصد هم معتقدند 
عضويت شــان در اتحاديه اروپا، در مجموع در بحران كنوني به 
ضررشان تمام شده است. شايد اتحاديه اروپا بدون انگليس دوام 

بياورد، اما اتحاديه اروپا بدون ايتاليا هرگز قابل تصور نيست.
ســوم، آزمون آلمان:  آيا آلمان مي تواند در نقش ناجي ظاهر 
شود؟ آيا قدرتمندترين كشور اروپا از سيستمي كه طي همه اين 
سال ها از آن منفعت برده، حمايت خواهد كرد؟ بيرون از مرزهاي 
آسيا، آلمان بهترين عملكرد را در مهار ويروس كرونا داشته است. 
حجم باالي توليد كيت هاي تست، دستگاه تنفس و تعداد زياد 
تخت هاي ICU نتيجه وجود يك نظام خدمات عمومي كارآمد 
دولتي و صنعت پزشــكي قوي در آلمان بوده اســت. سخنراني 
آنگال مركل در ابتداي آغاز بحران خطاب به مردم اين كشــور، 
بسيار برجســته، مؤثر و ماندگار بود. او به خوبي با مردم سخن 
گفت تا بتواند همراهي آنها را براي مديريت بحران جلب كند. با 
اين حال، يك واژه مهم در ميان سخنان مركل مغفول ماند و آن 

واژه »اروپا« بود.
آلمان طي هفته هاي اخير كمك هايي را براي برخي كشورهاي 
همسايه خود ارسال كرده است. آلمان ها حتي شماري از بيماران 
ايتاليايي و فرانسوي را در بيمارستان هاي خود بستري كرده اند 
اما وضعيت امروز اروپا، رهبري جــدي آلمان را مي طلبد. آلمان 
مي تواند به اروپا كمك كند از آزمون مجارســتان سربلند بيرون 
بيايد. حزب مركل، قدرتمندترين حزب حاضر در ائتالف مردم 
اروپاست و به راحتي مي تواند حزب فيدز را اخراج كند. عبور از 
آزمون ايتاليا نيز بدون اقدام سرنوشت ساز آلمان ممكن نيست. 
آينده ايتاليا در دست آلمان است. نجات اقتصاد اروپا تنها با نجات 
اقتصاد ايتاليا و ديگر كشــورهاي جنوب قــاره اروپا امكان پذير 
خواهد بود. اين نيز تنها از طريق اعطاي وام به اين كشورها ممكن 

است؛ وامي كه منابع آن را آلمان مي تواند تامين كند.
اسپانيا نيز وضعيتي همچون ايتاليا دارد. نخست وزير اسپانيا از 
اروپا خواسته است بحران كرونا را همچون شرايط جنگي ببيند 
و قوانين حمايتي مثل شــرايط جنگ وضع كند. پدرو ســانچز 
خواهان اجراي برنامه اي همچون برنامه مارشــال است كه بعد 
از جنگ جهاني دوم، ناجي اروپا شــد. كارشناســان اقتصادي 
معتقدند چنين برنامه نجاتي، به بودجه يك تريليون يورويي نياز 
دارد. اين بودجه هنگفت بايد از ســوي تمامي كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا تامين شود اما تامين بخش عمده آن، تنها از عهده 

آلمان برمي آيد.
روزنامه بيلد، چاپ آلمان، اخيرا در سرمقاله اي خطاب به مردم 
ايتاليا نوشته است: »در كنار شــماييم.« ايتاليا اما بيش از پيام 
همبســتگي، به حمايت اقتصــادي نياز دارد. تنهــا يك نفر در 
اروپاست كه مي تواند براي نجات اقتصاد اين قاره وارد عمل شود؛ 
آنگال مركل. اين بزرگ ترين شــانس پيش روي مركل است تا 
نامش در تاريخ براي هميشه به عنوان معمار يك اتحاديه اروپاي 
قوي ماندگار شود. بيسمارك، نخستين صدراعظم آلمان، زماني 
گفته بود: »كار سياستمدار اين است كه صداي قدم هاي خداوند 
را بشنود كه از ميانه تاريخ به او نزديك مي شود و در زمان مناسب 
خيز بردارد و پشت كت او را بچسبد.« اين فرصت اكنون درحال 

گذر است.

  بحران ويروس تا پايان سال ممكن 
است بماند

   رهبران )ژاپن( بر سر برنامه 
تعطيلي كشور درگير شدند

   صدها درگذشته براثر ويروس در 
خانه هاي سالمندان، در آمار رسمي 

دولت نيامده اند )انگليس(

   ميليون ها نفر ديگر براي بيكاري 
ثبت نام كردند )آمريكا(

تيموتي گارتون اش
نويسنده و روزنامه نگار انگليسي
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گورهاي جمعي كرونا در نيويورك
تصاوير هوايي كــه ديروز 
خبرگــزاري رويترز از يك 
گور جمعــي در نيويورك 
منتشــر كرد، عمق فاجعه  
مرگباري كــه كرونا براي 
آمريكا به بار آورده را پيش 
چشــم جهان قرار داد. اين 
تصاوير كه توســط پهپاد 

گرفته شده، تابوت هاي چوبي را نشــان مي دهد كه رديف شــده و منتظر تدفين هستند. 
كارگران تدفين با لباس  هاي سفيد محافظ ضد ويروس براي رفتن درون گور جمعي عميق، 
از نردبان اســتفاده مي كنند. اين تصاوير هوايي متعلق به جزيره هارت در شمال نيويورك 
است كه در 150سال گذشته توســط مقامات اين شهر و ايالت براي تدفين افرادي استفاده 
مي شــده كه خانواده و كس و كاري ندارند و فقير هم هســتند. رويترز و بي بي سي گزارش 
داده اند كه به احتمال بسيار قوي تابوت هاي رديف شده متعلق به قربانيان روزهاي اخير كرونا 
در نيويورك است. نيويورك اكنون بيشترين شمار مبتاليان كرونا به نسبت هر كشور ديگري 
در دنيا را دارد. در روز پنجشنبه، شمار مبتاليان قطعي كرونا در نيويورك ناگهان 10هزار نفر 
بيشتر شد و به 159هزار و 937نفر رسيد. از اين تعداد 7هزار نفر جانشان را از دست داده اند. 
نيويورك اكنون در جايگاه اول در جدول مبتاليان كرونا در جهان است و اسپانيا و ايتاليا در 
رديف هاي بعدي قرار دارند. در سراسر آمريكا تا روز پنجشــنبه 462هزار نفر ابتال به كرونا 
شناسايي شده اند كه از اين تعداد 16500نفر جانشان را از دست داده اند. در سراسر جهان، 
يك ميليون و600هزار ابتال به كرونا شناسايي شده است كه از اين تعداد 95هزار نفر جانشان 

را از دست داده اند.
شهردار نيويورك هفته گذشته گفته بود كه ميزان مرگ ومير براثر كرونا در اين ايالت چنان 

باالست كه به زودي براي تدفين قربانيان بايد از پارك ها استفاده كرد.

 انتخاب مصطفي الكاظمي به عنوان نخست وزير 
عــراق را مي توان فصلي جديــد در تحوالت 
اين كشور به شــمار آورد، آن هم در حالي كه 
سريال بحران هاي بي پايان، مجالي براي ثبات 
و استقرار سياســي در عراق باقي نگذاشته 
است؛ از تروريســم گرفته تا نبردهاي نيابتي 
ميان قدرت هاي خارجــي، بحران قيمت نفت، 
اعتراضات مردمي و اخيرا هم كرونا! آيا رئيس 
ســازمان اطالعات عراق در چنين شرايطي 
قادر است مطالبات سياسي-اقتصادي احزاب 
و شهروندان كشورش را برآورده كند؟ در اين 
مسير چه موانعي پيش روي الكاظمي قرار دارد؟ 
موقعيت وي در تقابل 
تهران  منطقه اي 
چه  واشنگتن  و 
خواهد بود؟ اين 
پرســش ها را با 
الزيدي،  مــازن 
و  نويســنده 
ر  مه نگا نا ز رو
عراقــــي 
در ميـــان 
گذاشته ايم.

سياوش فالح پور
خبرنگار



رو بر رهش نهــادم و بر من گــذر نكرد
صد لطف چشم داشــتم و يك نظر نكرد

سيل سرشــك ما ز دلش كين به  در نبرد
در ســنگ خاره قطــره باران اثــر نكرد

فروش ماسك سه بعدي 
توكيو: نخستين ماسك هايي كه با چاپگر سه بعدي و درست 
به شكل صورت فرد تهيه مي شود نظر كاربر هاي فضاي مجازي 
را به خود جلب كرد. به گزارش آديتي ســنترال، مردي به نام 
للستين كه چندي پيش عكسي از نخستين ماسك سه بعدي 
را در حساب توييتر خود منتشر كرده بود در چند استوديوي 
معروف ژاپن دست به توليد آن زد. براي ساخت اين ماسك ها 
 Stratasys كه به سختي قابل تشخيص است از دســتگاه

J7503D printer استفاده شده است.

حفر گورستان براي هشدار به مردم
دنيپرو:  مقامات شهري در اوكراين 600گور را در كنار شهر 
حفر كردند تا شهرونداني كه قرنطينه را نقض مي كنند را از 
عواقب كار خود بترسانند. به گزارش آديتي سنترال، شهردار 
شهر دنيپرو، افزون بر صادر كردن دستور حفر اين گودال ها، 
2هزار كيسه جسد مخصوص را هم براي دفن اجساد مبتاليان 
به كرونا اختصاص داده است. اين كيسه ها همگي در معرض 
ديد عموم قرار گرفته است تا تمام شــهروندان جدي بودن 

خطر اين ويروس را از نزديك حس كنند.

قرنطينه خانوادگي در جنگل
اسفرد لفسك: زني همراه 3فرزندش در روسيه پس از انتشار 
ويروس كرونا خود را در جنگل هــاي كوه هاي اورال واقع در 
اطراف شهر اسفرد لفسك روسيه قرنطينه كردند. به گزارش 
آديتي سنترال، برادر اين زن به دليل نگراني از وضعيت خواهر 
و خواهرزاده هايش با مقامات پليس روسيه تماس گرفت. با 
اينكه پليس روسيه پس از يافتن اين زن و بچه هايش تالش 
زيادي براي بازگشــت آنها كرد اما اين زن درخواست آنها را 

نپذيرفت.

خودكشي در اثر بي توجهي والدين
ساوت ولز: پســر 15ســاله اي كه چندين بــار نشانه هاي 
افســردگي در اثر قرنطينه را بروز داده بود پس از بي توجهي 
خانواده اش اقدام به خودكشي كرد. به گزارش سايت بريتانيايي 
مترو، كيان  ساوت وي نوجواني بســيار فعال و برون گرا بود 
كه پس از اجبــار براي قرنطينه خانــواده اش هيچ تمهيدي 
براي هماهنگي او با وضعيت جديدش درنظر نگرفته بودند. 
روانشناس ها پس از مرگ اين نوجوان به خانواده ها براي درك 

موقعيت فرزندان هشدار دادند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من نصحك فقد انجدك؛
كسي كه تو را نصيحت كند ياري ات كرده است.
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ما در موقعيت رويارويي با مرگ 
يك دنيا در وضعيت قرمز. اين موقعيِت داستاني 
تنها يــك تقويم براي يادداشــت هاي روزانه 
الزم دارد تا بعدها )احتماال با فاصله اي اندك 
از برپايي جشــن جهاني پيــروزي بر كرونا( 

به عنوان يك رمان پرفروش پشت ويترين 
كتابفروشي ها بنشيند. بااين همه، شايد 
فرصتي براي نوشــتن يك رمان نباشد. 

شايد ويروس كرونا...
     

اين واقعيت دارد كه ما در موقعيتي تاريخي قرار گرفته ايم. 
زندگي- كم و بيش - شبيه آنچه شــده كه تاكنون عادت 
داشتيم تنها در داستان هاي سينمايي تماشا كنيم. ويروسي 
ناشناخته از منبعي نامعلوم در سراســر كره زمين منتشر 
مي شــود و جان عده بي شــماري را مي گيرد. دانشمندان 
پيشرفته ترين كشــورها در برابر اين ويروس ناشناخته وا 
مي مانند و كشورها هر روز و هر روز تنها آمار رو به افزايش 
قرباني ها را اعــالم مي كنند؛ در خانــه بمانيد، هيچ كس از 

فردايش مطمئن نيست، شايد در آمار جديد...
     

هر قدر هم با ســه نقطه ها از گفتنش در بروي، يك جايي 
عاقبت با خــودت تنها مي ماني و آدم هم كــه نمي تواند از 
خودش رو برگرداند. واقعيت دارد؛ با مرگ صورت به صورت 
شــده ايم. به مرگ – مجبوريم – فكر كنيــم. بيش از همه 
زمان هايي كه گذشــت، »جمعي« در موقعيت مرگ قرار 
گرفته ايم. كرونا فراتر از تمام ترس هاي رايج طبيعي – ترس 
از زلزله، ترس از ســيل، ترس از جنــگ و... – از مرزهاي 
منطقه اي گذشت و دور كره زمين پيچيد و پيچيد و پيچيد. 
واقعيت دارد، همه در موقعيت مشــترك رويارويي با مرگ 
قرار گرفته ايم. اين تجربه اي اســت كه تا پايــان جهان با 
آدم ها باقي مي ماند، احتماال فراتر از فاجعه هاي هسته اي، 

جنگ هاي جهاني و رويدادهاي ويرانگر طبيعي.
     

اين روزها، صبح از پشــت پنجره، شهر شــبيه فيلم هاي 
علمي - تخيلي اســت. تخيل تا كجا ممكن است پيشروي 
كند؟ االن ديگر ساختن داســتان هايي درباره شهري كه 
به ويروســي كشــنده آلوده شــده اصال غيرواقعي به نظر 
نمي رســد. اينكه اصال تخيل نيســت، در واقع همين االن 
ما به همراه تقريبا تمام مردم كــره زمين در چنين فيلمي 
بازي مي كنيم. »ما در موقعيت مــرگ«، همين كه از عالم 
قصه بيرون آمد، ديگر اصال جذاب نيست. يا شايد هم باشد؛ 
شايد قرار گرفتن در موقعيت مرگ تا اين حد هم كه تصور 
مي كنيم تلخ نباشــد. حداقل اينكه الزم نيست آدم به دور 
دورها خيلي زياد و جدي فكر كند. مــا در موقعيت مرگ، 
براي نخســتين بار، زندگي در لحظه ها را تجربه مي كنيم. 
آدم ها، اشــيا و درخت ها. خيابان ها و كوچه ها و ماشين ها. 
جزئيات و جزئيات و جزئيات. حتي اتفاق هاي تكراري هم 
در موقعيت رويارويي با مرگ ديگر حوصله سر بر نيستند. 
انگار تازه داريم شكل و بو و طعم لحظه ها را درك مي كنيم. 
انگار اگر زنده بمانيم، قرار اســت زمين جاي بهتري براي 
زندگي باشد. پر از آدم هايي كه در لحظه ها زندگي مي كنند و 
مي دانند هيچ چيز– دقيقا هيچ چيز – آن قدرها هم كه تصور 
مي كرديم مهم نيســت. از اين نظرگاه، زندگي در دنيايي 
آلوده به ويروسي كشــنده، چندان هم بد به نظر نمي رسد. 
آن هايي كه برايش طنز نوشته بودند كه »در انتخابات بعدي 
به كرونا رأي مي دهيم« شــايد حرف شــان بار طنز داشته 
باشــد ولي بن مايه اش حتما جدي است. زندگي در دنيايي 
بهتر. البته اگر بتوانيم جشــن جهاني پيروزي بر كرونا را از 

همين جايي كه االن هستيم تماشا كنيم!

شهرام فرهنگيروايت
نويسنده و روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريديدگاه
 روزنامه نگار و پزشك

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

مهارت

پيشگيري از كرونا در استفاده از وسايل شخصي
 گوشي همراه خود را در خارج 

از خانه از جيب خــود خارج 1
نكنيد )مگر در شرايط اضطراري(.

عينك و ساعت مچي خود را در 
خارج از خانه از جلوي چشــم 2

خود برنداريد و از مــچ خودتان خارج 
نكنيد )مگر در شرايط اضطراري(.

 چنانچه حلقه يا انگشتر در دست داريد، در هر بار شستن دست با دقت انگشتر 
را نيز با آب و صابون شست وشو دهيد.3

دسته كليد را صرفا هنگام رسيدن به در ورودي منزل يا محل كار از جيب يا 
كيف خود خارج كنيد.4

 در هر بار مراجعت به منزل در ابتداي ورود بالفاصله بعد از شستن دست ها 
تمامي وسايل شخصي )مانند گوشي موبايل، عينك، حلقه و انگشتر، ساعت، 5

كيف و دسته كليد( را با يك تكه پنبه آغشته شده به يك ماده ضدعفوني كننده )مانند 
الكل رقيق شده تا 70درصد يا وايتكس رقيق شده( تميز كنيد.

 چنانچه در محل كار يا منزل از وسايلي مانند لپ تاپ، كامپيوتر، ماوس و صفحه 
كليد يا تبلت به صورت پرتكرار استفاده مي كنيد هرروز آنها را يك بار قبل از 6

اســتفاده و يك بار بعــد از اســتفاده با يك تكه پنبه آغشــته شــده بــه يك ماده 
ضدعفوني كننده )مانند الكل رقيق شده تا 70درصد يا وايتكس رقيق شده( تميز كنيد.

ويترين

واكسن ضد ويروس كرونا كي به 
بازار می آيد؟

حدود 40واكسن  نامزد شده براي ويروس 
كرونا در مراحل گوناگون توليد هستند. 
2واكســن بر ضد ويروس كرونــا يكي در 
آمريكا و يكي در چين نيــز وارد مرحله 

آزمايش باليني شــده اند، اما گفته 
مي شود بايد 12 تا 18 ماه ديگر صبر 
كرد تا واكسن در اختيار عموم قرار 

گيرد. اما چرا دسترسي به واكسن اين همه طول مي كشد؟
پاسخ اين است كه اصوال روند توليد، آزمايش و مجوزگرفتن 
يك واكســن براي استفاده گســترده در جمعيت طوري 
طراحي شــده كه رونــدي تدريجي، با تامــل و احتياط، 
براساس شــواهد علمي و با بازبيني كارشناسان مستقل 
باشــد. كارآزمايي هاي باليني واكســن ها بايد 3مرحله را 

بگذرانند:
- مرحله اول بر بي خطر بودن واكســن متمركز اســت و 

معموال حدود 6ماه طول مي كشد.
- مرحله دوم ميزان تأثيربخشــي واكسن در ايجاد پاسخ 
ايمنــي را در ميان گروهــي از داوطلبان مي ســنجد و تا 

يك سال به طول مي انجامد.
- مرحله سوم بر تأثيربخشي واكسن در پيشگيري عفونت 
در ميان افرادي كه در معرض عامل بيماري زا قرار دارند، 
متمركز است. اين مرحله ممكن است 3سال يا بيشتر به 

درازا بكشد.
البته اين امكان وجود دارد كه بتوان براي سرعت بخشيدن 
به اين روند اين مراحل را با هم تركيــب كرد. براي مثال 
مرحلــه اول و مرحله دوم را مي توان با بررســي همزمان 
بي خطربودن واكســن و توانايي آن در ايجاد پاسخ ايمني 
تركيب كرد. افرادي را كه در مرحله دوم شركت كرده اند، 
مي توان وارد مرحله سوم هم كرد تا معلوم شود آيا واكسن 
مي تواند مانع از عفونت اين افراد در سطح جامعه هم شود 
يا نه. اما هنگام شتاب بخشيدن به روند واردكردن واكسن 
به بازار بايد مراقب موانع بالقوه هم بود. براي مثال، واكسن 
ممكن است به علت فروكش كردن سريع پاسخ ايمني به 
آن يا جهش پيداكردن ويروس مصونيــت درازمدتي در 

افراد ايجاد نكند.
يك نگراني ديگر درباره پيامدهاي ناخواســته مربوط به 
بي خطر بودن واكسن است. اگر واكسن به سرعت وارد بازار 
شود و بعد معلوم شود كه عارضه جانبي مهمي دارد، اعتماد 

مردم به زدن واكسن از دست مي رود.
البته داشتن واكسن هاي نامزدشــده متعدد هم مي تواند 
فرايند دستيابي به يك واكسن موفق براي عموم مردم را 

سرعت بخشد.

درو كردن محصول اهمال و انفعال
عيد امســال همانطور كه پيش بيني مي كرديم از كار درآمد و شــد 

متفاوت ترين نوروز زندگي مان. نخستين نوروزي كه پايمان را از 
خانه بيرون نگذاشتيم مگر به ضرورت و اغلب براي خريدي واجب 
از نزديك ترين فروشگاه، ميوه فروشي، نانوايي و احيانا داروخانه. 
خريد با رعايت كامل توصيه هاي بهداشتي انجام می شد و سريع 

به سنگر خانه بازمي گشــتيم. اين نخســتين نوروزي بود كه 
هيچ كس زنگ خانه مان را به صدا درنياورد. نخســتين نوروزي 
كه سيزدهش را هم در خانه به در كرديم. كرونا آيين هاي ديرينه 

مان را هم تغيير داد. خيلي هايمان وقت سال تحويل هم روي عزيزانمان را 
نبوسيديم. سفر نرفتيم. ديد و بازديدهاي معمول را انجام نداديم و به تماس 
تلفني و تصويري بسنده كرديم. نشستيم در خانه و »پايتخت« ديديم و كلي 
فيلم و سريال كه سرمان گرم شود و كتاب خوانديم و ويژه نامه هاي نوروزي 
را ورق زديم و گپ زديم و باز هم گپ زديم و البته حوصله مان حســابي سر 
رفت. در ميانه اينها گريزي از دنبال كردن خبرها هم نداشتيم. و در راس همه 
خبرها، اخبار كرونا. خانه نشستيم و هزار بار دست شستيم و ضد عفوني كرديم 
تا گرفتار كرونا نشويم، حاال كي از دستش خالص شويم را نمي دانيم. هيچ كس 
نمي داند. عيدمان را با كسالت و اضطراب سپري كرديم و تقريبا هيچ روزي 

نوروز را حس نكرديم.
  اما داســتان براي عده اي اينقدر ها هم پيچيده و ســخت نبود. كساني 
كه دمي از ديد و بازديدهاي نوروزي غافل نشــدند و از همان اواخر اسفند 
چمدان هايشان را بستند و راهي ســفر شدند. اين همه هشدار و خواهش 
براي رعايت بديهي ترين اصول كه مبتال و ناقل نشويم هم فايده اي نداشت. 
گوشي كه نخواهد بشنود نمي شــنود. ويدئوهايشــان را حتما ديده ايد. 
مســافراني كه عيد امسال برايشان هيچ تفاوتي نداشــت.كرونا آمده مهم 
نيست. جان هاي عزيزي از دســت رفته مهم نيست. كادر درماني فرسوده 
شده باز هم مهم نيست. مهم من هستم كه به خودخواهي خود مفتخرم. 
مني كه تحت هر شــرايطي بايد ســفرم را بروم هم جان خودم را به خطر 
بيندازم هم جان نزديكان، اطرافيان و شــايد كساني كه از بد حادثه با من 
برخوردي داشته اند. هتل ها بسته شده اند، مهم نيست ما به ويالي خودمان 
يا فاميل و رفيقمان مي رويم. خانه پرش قول مي دهيم رعايت كنيم. حاال 
هرچقدر هم اوضاع بحراني باشد براي ما اهميتي ندارد. مايي كه لباس سياه 
برتن كرديم تا خودمان را عزادار جا بزنيم و از جاده ها عبور كنيم. مايي كه 
حاضر نشديم ديدار فاميل و گعده هاي دوستانه مان را تعطيل كنيم. »ما 

نيز مردمي هستيم.«
  حاال دارد دودش به چشمانمان مي رود. مايي كه رعايت كرديم هم شايد 
قرباني آنهايي شويم كه برايشان مهم نبود كرونا چگونه نفس ها را به شماره 
مي اندازد و ملك الموت را خبر مي كند. قابل پيش بيني بود كه عده اي تن به 
رعايت هيچ نظم و قاعده اي ندهند. نظرسنجي هاي صورت گرفته هم نشان 
مي داد عده اي اهل رعايت هيچ چيزي نيستند. ملت هميشه در صحنه، مثل 
پري رويي كه تاب مستوري نداشت زد به كوچه و خيابان و جاده و متأسفانه با 
تمام تمهيدات نهادهاي مسئول، عمال هر كه اراده كرد و بر تصميم خطرناكش 
مصر بود، سفرش را رفت. رســيده ايم به نيمه دوم فروردين و قرار است درو 

كنيم محصول اهمال و انفعال را. خدا به همه ما رحم كند.

ميس جيني و زنان ديگر
»ميس جيني و زنان 
ديگر« پنجمين جلد 
از مجموعــه ميراث 
فاكنر است كه احمد 
اخوت آن  را به فارسي 

برگردانده است.
اخوت در يادداشــت 

كوتــاه ابتداي كتاب مي نويســد: 
»آنچــه در اين كتاب گــردآوري و ترجمه 
كرده ام 8داســتان از ويليام فاكنر است كه 
شخصيت هاي مركزي شان يك زن است و 
درحقيقت اين اثر را بايد داستان هاي زنان 
فاكنر بدانيم. زنان فاكنر در زندگي او نقش 
مهمي داشتند و اينجا به طور مشخص بايد از 
2زن ياد كنيم: اول كالي  بار است كه به گفته 
فاكنر مادر دومش و پرستار دوران كودكي 
او و ديگر بچه هاي خانواده بود و بزرگشــان 
كرد. اين زن سياه پوست شــوخ، مهربان و 
خوش زبان بر زندگي نويسنده تأثير بسيار 
گذاشت چون گنجينه اي از فرهنگ مردم 
بود و فاكنر از او بســيار آموخت. كليد ورود 
به دنياي سياهان دست او بود. كالي، ويليام 
كوچك را با خود به كليســاهاي مخصوص 
سياه پوستان مي برد. فاكنر مي گفت هرچه 
درباره سياهان ياد گرفت از اين زن آموخت. 
زن دوم، مادر فاكنر بود؛ ماد باتلر فاكنر، زني 
فرهيخته، عاشــق خواندن  و نقاشــي بود. 
معموال هروقت حالش خوب بود و حوصله 
داشــت صبح ها پس از صــرف صبحانه تا 
نزديك ناهار آبرنگ كار مي كرد. همچنين 
براي بچه هايــش، به ويژه هنــگام خواب، 
كتاب مي خواند و... فاكنر در دوران جواني 
دختري را دوست داشت كه درواقع عشق 
زندگي اش بود و قرار گذاشــته بودند با هم 
ازدواج كنند اما دختر همســر مرد ديگري 
شــد...« درگيري در سراي ســارتوريس، 
مادربزرگم ميالرد، ســپتامبر بي باران، آن 
خورشــيد دم غروب، ملكــه اي بود، ميس 
زيلفياگانت، سنجاق ســينه و برف عناوين 
8داستان اين مجموعه اند. نشر افق »ميس 
جيني و زنان ديگــر« را در 264صفحه با 
شمارگان 1100نســخه به بهاي 42هزار 

تومان منتشر كرده است.

وصيت اسكندر
اسكندر پس از آنكه همه جهان را به تصرف خود درآورد، 
در راه بازگشت به ديار خود، درگذشت. در وصيت او چنين 
آمده: »مرا در تابوتي بگذاريد و تابوت را ســوراخ كنيد و 
دستم را از آن سوراخ بيرون كنيد و به ميان مردم ببريد تا 
ببينند كه اگرچه همه جهان را بــه چنگ آوردم اكنون با 

دست خالي مي روم«.

قابوسنامه عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر

قصه هاي كهن

»روزگار بلور« ساخته شد 
مســتند ســينمايي »روزگار بلور« ســاخته شــد. 
اين اثر درباره شــرافت، شــجاعت و هوشمندي در 
روزنامه نگاري معاصــر بامحوريت محمد بلوري، پدر 

حوادث نويسي ايران ساخته شده است. 
به گزارش همشــهري، روزگار بلور به نويســندگي 
و كارگردانــي امير فرض اللهي ســاخته شــده و ارد 
عطارپور، مشــاور كارگــردان اين اثر اســت. مرتضا 
بوبوري، مدير تصويربــرداري، مهدي بقاييان نريتور 
و حميد فنايي اين اثر را تدوين كرده اســت. دراين 

مستند، روزنامه نگاراني چون ماشاء اهلل شــمس الواعظين، انوشيروان كيهاني زاده، 
بهروز بهزادي، فريدون صديقي، هوشنگ اعلم، علي اكبر قاضي زاده، مسعود بهنود 
و سيدفريد قاسمي حضور دارند. از نسل جوان روزنامه نگاري نيز مسعود ابراهيمي، 
عذرا فراهاني، مرجان لقايي و سرگه بارسقيان روزگار بلور را همراهي كرده اند. طراح 
پوستر اين فيلم كوروش شبگرد و جعفر راسي تهراني مترجم روزگار بلور به انگليسي 
است. تهيه كننده روزگار بلور هم امير فرض اللهي است و فيلم با هزينه مركز گسترش 

سينماي مستند و تجربي ساخته شده است.

دريچه

ثبت دقيق ترين تصاوير از خورشيد
محققــان دقيق تريــن تصاوير از 
خورشــيد را ثبت كرده انــد. اين 
تصاوير نشــان مي دهد در اتمسفر 
خورشــيد جريان هــاي گازي با 
دماي 1.8ميليون درجه فارنهايت 
د(  نتيگرا 999982,222ســا (
وجود دارد. به گــزارش ديلي ميل، 

 High Resolution Coronal عكس هاي ياد شده توســط تلســكوپ فضايي
Imager ناسا ثبت شده و محققان دانشگاه »سنترال النكاشاير« و »مركز پرواز 

فضايي مارشال« ناسا روي اين تصاوير مطالعاتي انجام داده اند.

دانستني ها

هشدار براي مصرف داروهاي تقلبي كرونا
ســازمان جهاني بهداشــت )WHO( نســبت به افزايش داروهاي قالبي مرتبط با 
كروناويروس )Coronaviruses( در كشورهاي در حال توسعه هشدار داد. به گزارش 
بي بي سي، بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت، موارد چشمگيري از داروهاي تقلبي 
مرتبط با كروناويروس در كشورهاي در حال توسعه به فروش مي رسد كه مصرف آنها 
مي تواند با عوارض جانبي جدي همراه باشد. از آنجايي كه دو توليد كننده بزرگ مواد 
دارويي در دنيا – چين و هند - در حالت قرنطينه )Quarantine( هســتند ميزان 
تقاضا از عرضه مواد دارويي پيشي گرفته و باعث شده تا چرخه توليد داروهاي قالبي و 

خطرناك گسترش پيدا كند. بنابراين دارو ها را فقط از داروخانه ها تهيه كنيد.

سالمت

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه
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پنجه در پنجه كرونا
پا به پای پزشكان و پرستاران بیمارستان 
مسیح دانشوری كه در خط مقدم شكست 
ویروسی كشنده هستند    7

حمله به قرنطینه خانگی
 روشی منحصربه فرد

 برای اینكه از نظر روانی با در خانه ماندن
كنار بیاییم    8

 پشت پرده دپوی دام زنده
و باال ماندن قیمت گوشت قرمز 

برخی افراد قیمت گوشت قرمز را عمدی باال نگه داشته اند تا 
تقاضا و نرخ گوشت منجمد وارداتی در بازار كاهش نیابد    2

 گوشی های دوران پساكرونا
در ماه های آینده كه شاید دیگر خبری از بحران كرونا نباشد 

شركت های فناوری برنامه ویژه ای برای رونمایی از گوشی های 
مهم به منظور بازگشت هیجان به بازار دارند    3

 چالش نقاهتگاه در روزهای کرونایی
مرکز ایزوالسیون 200تختخوابی در تبریز جوابگوی 

بهبودیافتگان از کرونا نیست    6

پسا كرونا
شهر تهران در سال99 با اتكا 
به چه اولویت هایی مدیریت می شود؟

یادداشت هایی از: 
سید ابراهیم امینی، زهرا صدراعظم نوری، زهرا نژادبهرام، 
افشین حبیب زاده، حجت نظری و سیدحسن رسولی
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بازار

افت 10هزار تومانی قيمت گوشت گوسفندی
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوسفندي هم در گفت وگو با همشهري از كاهش 
10هزار توماني نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي بدون دنبه نسبت به شب عيد 
خبر داد و گفت: شب عيد قيمت گوشت شقه گوسفندي 120 تا 125هزار تومان بود كه اكنون با 
توجه به كيفيت و نژاد گوشت گوسفند داخلي به 110 تا 115هزار تومان رسيده است. علي اصغر 
ملكي افزود: اكنون نرخ هر كيلوگرم دام زنده مرغوب و كم كيفيت بين 43 تا 45هزار تومان 
)براساس ميزان دنبه و چربي نژاد( در نوسان اســت و نرخ دام غرب كشور از دام شرق ايران 
گران تر است. به گفته او گوشت دام غرب ايران به دليل نوع نژاد و تغذيه)چراي دام در مراتع( از 
شرق كشور و مناطقي مانند بجنورد، سبزوار و دره گز كه تعليف با پرواربندي صورت گرفته و دام 
داراي چربي بيشتري بوده، مرغوب تر است. بر اين اساس اكنون اغلب گوشت مورد نياز تهران 
از مناطق غربي كشور تامين مي شود. ملكي از افت شديد تقاضا براي خريد گوشت گوسفندي 
و دام زنده خبر داد و افزود: اكنون تقاضاي خريد در بازار گوشت گوسفندي و گوسفند زنده 
حدود 30 تا 40درصد نسبت به شب عيد كمتر شده است زيرا خانوارها در اسفند ماه به دليل 
نگراني از قرنطينه خانگي شتابزده خريد كردند و اين امر موج كمبود و گراني گوشت قرمز را 
به دنبال داشت اما حاال به دليل دپوي گوشت قرمز و مرغ در اغلب منازل، تقاضا كاهش يافته 
است. رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گوســفندي با بيان اينكه در شرايط قرنطينه نيز 
مشتريان اقبال چنداني به خريد آنالين گوشت قرمز نداشته اند، گفت: بررسي ها نشان مي دهد 
برخالف ساير اقالم كااليي مشتريان گوشت قرمز به سمت خريد آنالين نرفته و موافق خريد 
مستقيم از قصابي ها هستند. ملكي افزود: مشتريان به دليل ديدن شرايط آماده سازي  كيفيت 
گوشت، خريد حضوري را ترجيح مي دهند با وجود اين برخي مشتريان شناخته شده به صورت 
غيرحضوري خدمات مي گيرند. او افزود: به فروشندگان تأكيد شده بايد با ماسك، دستكش، 
رعايت فاصله مناسب و نكات بهداشتي نسبت به دريافت سفارش و دريافت وجه خريد گوشت 
صرفا با كارتخوان اقدام كنند و شب عيد نيز مردم از اين شيوه خريد به خوبي استقبال كردند. 
ملكي افزود: مسئوالن نيز منعي براي خردكردن گوشت در مغازه ها با رعايت نكات بهداشتي 
قائل نشدند اما خردكردن مرغ و ماهي در مغازه ها ممنوع شده بود كه همين امر نيز باعث سختي 

مشتريان و مشكالتي به خصوص براي برخي خانم هاي خانه دار شده است.

كرونا در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله 
اروپا و آمريكا همچنان قرباني مي گيرد و 
در كنار افزايش تلفات، ضربه هاي مهلك 
اين بيماري بر اقتصاد دنيا نيز ادامه دارد. تعطيلي بازارها، كارخانه ها و مراكز 
توليدي و خدماتي، كمبود و افزايش قيمت بســياري از كاالها و خدمات را 
به دنبال داشته و مشخص نيست اين روند تا كجا ادامه خواهد داشت. گزارش 
ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد، تازه ترين تأثير كرونا بر بازار 
ايران با افزايش 20درصدي قيمت سيگار نمود پيدا كرده؛ به طوري كه در طول 
هفته گذشته سيگاري ها ناچار شدند براي خريد هر پاكت سيگار خارجي بين 

2تا 5هزار تومان بيشتر از قبل بپردازند.

 فروشنده ها اين افزايش قيمت را ناشــي از تعطيلي كارخانه هاي توليد سيگار 
در دنيا، به دليل اعمال سياست هاي بهداشــتي و پيشگيرانه دولت ها و بخش 
خصوصي مي دانند و معتقدند افزايش قيمت با توقف توليد و كاهش موجودي 
بازار ادامه خواهد داشت. اين نظر با توجه به تامين بخشي از نياز بازار از طريق 
قاچاق مي تواند درست باشد اما رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كشور نظر متفاوتي دارد. عطاءاهلل معروف خاني در گفت وگو با همشهري گران 
شدن ناگهاني سيگار را ناشي از تعطيلي مراكز عرضه مي داند؛ تصميمي كه با 
ابالغ ستاد مبارزه با كرونا به منظور پيشگيري از شيوع اين بيماري ابالغ شده 
است.  به گفته او، توليد ســيگار در ايران متوقف نشده و كارخانه ها به فعاليت 
خود ادامه مي دهند و تنها مراكز توزيع به دليل قرار گرفتن در زمره مشاغلي كه 
فعاليتشان ممنوع است، اجازه فروش ندارند. معروف خاني با اشاره به اينكه توقف 
عرضه توليدات داخلي و وجود تقاضا در بازار، افزايش قاچاق را به دنبال داشته، 
مي گويد: با توجه به اينكه سيگار خواه ناخواه در سبد مصرف بسياري از خانوارها 
وجود دارد و تقاضا براي آن كاهش نيافته، مكاتباتي انجام شده كه در صورت 
صالحديد، توليدكننده ها بتوانند، سيگار توليدي خود را در ميان سوپرماركت ها 

و مراكز مجاز عرضه كنند تا بيش از اين شاهد افزايش قيمت نباشيم.

رشدتقاضا،جهشقيمتها
جلوگيري از فعاليت مراكزي كــه كاال و خدمات اضطــراري ارائه نمي دهند از 
مصوبات سازمان بهداشت جهاني است و طبيعي است كه در ايران نيز ستاد مبارزه 
با كرونا فعاليت اينگونــه مراكز را ممنوع اعالم كند اما در شــرايطي كه فعاليت 
كارخانه ها ادامه دارد، تعطيلي مراكز توزيع و كاهش عرضه، نتيجه  اي جز افزايش 
تقاضا و رشد قيمت  به دنبال نخواهد داشــت. به گفته رئيس مركز برنامه ريزي و 
نظارت بر دخانيات ايران، قيمت تمام برندهاي ســيگار در هفته گذشته بين 5تا 
20درصد افزايش يافته، درحالي كه بعضي خريداران قيمت هايي باالتر از اين را 
تجربه كرده اند. توقف عرضه و افزايش تقاضا در روزهاي اخير باعث شــده برخي 
فروشندگان سيگارهاي موجود را به قيمت هاي دلخواه و بعضا تا 70درصد باالتر از 

قيمت قبل عرضه كنند. در برخي سوپرماركت ها قيمت سيگار وينستون از 8هزار 
و 500تومان به 12تا 15هزارتومان و برند مارلبرو با دوبرابر افزايش قيمت تا 42هزار 
تومان رسيده  است. برندهاي ايراني نيز بين 10تا 15درصد رشد قيمت داشته اند و 
از 4هزار تومان به 5هزار تومان رسيده اند. بازگشايي مراكز توزيع يا عرضه مستقيم 
توليدات كارخانه ها در مراكز مجاز فروش مي تواند نقطه پاياني باشد بر روند رشد 
قيمت ها؛ اما به نظر مي رسد مسئوالن بر سر دوراهي اجراي پروتكل هاي بهداشتي 

يا اجراي سياست هاي اقتصادي و تنظيم بازار مانده اند.

آماربااليقاچاق
ساالنه بين 75تا 80ميليارد نخ ســيگار در ايران دود مي شود. بخش عمده اي از 
ســيگار مصرفي در داخل ايران توليد مي شــود اما با توجه به ممنوعيت واردات 
رسمي، سهم قاچاق نيز در بازار سيگار كم نيست. به گفته رئيس مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات، نيمي از سيگار مصرفي كشور به شكل قاچاق وارد مي شود 
و گردش مالي قاچاق ســيگار به تنهايي يك ميليارد دالر است. براي اينكه آمار 
دقيق تري از قاچاق سيگار داشته باشيم كافي اســت مابه التفاوت توليد داخل و 
ميزان مصرف را محاسبه كنيم. ميزان توليد داخلي سيگار 50ميليارد نخ در سال 
اعالم شده كه با توجه به رقم مصرف ساالنه، ميزان دقيق قاچاق 30ميليارد نخ در 
سال برآورد مي شود؛ رقمي كه حتي با وجود افزايش قيمت ارز نيز كاهش نيافته 
است. معروف خاني دليل اين امر را گستردگي مرزهاي ايران مي داند و مي گويد: 
اين مركز از سال 13۹5 براي پياده سازي وظايف قانوني محول شده در قالب قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، پيگير اجراي طرح رهگيري محصوالت دخاني است كه 
تا كنون پيشرفت قابل توجهي نيز داشــته است؛ به نحوي كه با اجرايي شدن اين 
طرح در آينده نزديك مي توان به طور دقيــق در تمامي مراحل تامين و توزيع، با 
قاچاق سيگار برخورد كرد. در كنار اجراي سياست هاي ضد قاچاق در ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، سال گذشته افزايش 10درصدي ماليات سيگار نيز در دستور 
كار قرار گرفت. پيش بيني مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور اين بود كه 
افزايش قيمت حاصل از اجراي طرح هاي مقابله با قاچاق سيگار و كاهش واردات 
غيررســمي اين كاال، مي تواند كاهش مصرف را به دنبال داشته باشد ولي تجربه 
افزايش قيمت اخير نشان مي دهد تقاضا با افزايش 20درصدي قيمت ها نيز كاهش 
نمي يابد. گردش مالي بازار سيگار 13هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. 40درصد از 
عايدي ماليات بر دخانيات به وزارت بهداشت تعلق مي گيرد و اين وزارتخانه از محل 
اين درآمد براي توسعه و تجهيز بيمارستان هاي خود استفاده مي كند؛ چيزي كه 
در شرايط كنوني بحران كرونا مي تواند به بخش بهداشت و درمان كمك كند. بايد 

صبر كرد و ديد تصميم مسئوالن چه خواهد بود.

 كاهش شديد مصرف مواد پروتئيني به دليل قرنطينه خانگي ناشي از شيوع ويروس كرونا موجب سقوط 
قيمت مرغ شد. توأم شدن رشد جوجه ريزي و توليد در مرغداري ها در ماه هاي پاياني سال گذشته، براي 
تامين نياز بازار شب عيد و فروكش كردن تب خريد، موجب پيشي گرفتن عرضه مرغ از تقاضاي بازار و 
افت قيمت آن به كمتر از نرخ مصوب شده است. مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد كه اين 
روزها در بازار خرده فروشي در سطح شهر تهران، تحت تأثير كاهش تقاضا، قيمت هر كيلوگرم گوشت 
تازه مرغ در ميادين ميوه وتره بار به  8هزار و 800تومان كاهش يافته و سير نزولي قيمت مرغ در برخي 
استان هاي ديگر نيز آغاز شده است. اين شرايط زمينه ضرر و زيان و گاليه و شكايت مرغداران را فراهم 
كرده و در نهايت ستاد تنظيم بازار را مجاب كرد تا پيشنهاد كاهش تعرفه صادرات هر كيلوگرم مرغ از 
5هزار به 1500تومان را ارائه كند. نرخ مصوب فروش هر كيلوگرم گوشت مرغ تازه 12هزارو900تومان در 

خرده فروشي و 12هزارو200تومان در عمده فروشي است.

به گزارش همشهري، در ماه هاي پاياني سال گذشته 
كه نرخ هر كيلوگرم گوشــت مرغ تــا مرز 15هزار 
تومان افزايش يافت عرضه مــرغ منجمد از محل 
ذخاير شركت پشتيباني امور دام نتوانست به تعديل 
قيمت ها در بازار مصرف منجر شود حاال اما با كاهش 
شــديد تقاضا در بازار مصرف مرغ، ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، شركت پشتيباني امور دام به خريد و 
ذخيره سازي  مرغ مازاد نياز بازار براي جلوگيري از 
تحميل ضرر و زيان بيشتر به مرغداران موظف است.

رئيــس اتحاديــه صنــف فروشــندگان پرنده و 
ماهي بــا اشــاره به كاهش شــديد قيمــت مرغ 
در بازار خرده فروشــي گفت: شــنبه هفته جاري، 
قيمت هر كيلوگرم مرغ در ســطح خرده فروشــي 
به 8هزارو500تومــان و نرخ اعالمــي اتحاديه به 
۹هزارو700تومــان كاهش يافته اســت. مهدي 
يوســف خاني، افزود: قيمــت هر كيلوگــرم مرغ 
گرم در كشــتارگاه و تحويل به خرده فروشي ها تا 
محدوده 8هزار تومان كاهش يافته است. همچنين 
نرخ اعالم شــده هر كيلوگرم ران مرغ در اتحاديه 
۹هزارو700تومان و سينه مرغ بي استخوان 18هزار 
تومان اســت. او افزايش توليــد، كاهش مصرف و 
توقف صــادرات را عامل افت شــديد قيمت مرغ 
دانست و افزود: در اين شــرايط توليد كنندگان با 
ضررو زيان زيادي مواجه شده اند. همچنين تعطيل 
شدن رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي تأثير زيادي 
در كاهش مصــرف صرفه جويي اســتفاده از مرغ 

در كشور داشته اســت زيرا 30درصد از مرغ هايي 
كه در رســتوران ها و تاالرهايي پذيرايي اســتفاده 
مي شــود حيف و ميل و دور ريز داشت و مرغي كه 
سر ميز مي آمد درصورت مصرف نشدن دور ريخته 
مي شد اما در منازل به اندازه نياز پخته و درصورت 

باقي ماندن بعدا دوباره مصرف مي شود. 

ريزشقيمتمرغدراستانها
كاهش قيمت مرغ محدود به تهران نبوده و در اغلب 
استان هاي كشور ســير نزولي قيمت اين محصول 
همچنان ادامه دارد. به نحوي كه اتحاديه مرغداران 
اســتان كرمانشــاه با صدور اطالعيه اي اعالم كرد 
كشتارگاه هاي مرغ متعهد شدند كه مرغ زنده را با 
قيمت هر كيلو 7هزارو500تومان خريداري كنند 
و در غيراين صورت متخلف شناخته خواهند شد. 
قيمت مرغ در بازار قزوين نيز به علت شــيوع كرونا 
و رشد عرضه همچنان با روند كاهشي مواجه است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان مرغ و ماهي اســتان 
قزوين اعالم كرد: قيمت گوشت مرغ به دليل شيوع 
ويروس كرونا و تعطيلي واحدهاي صنفي مرتبط از 
قبيل چلوكبابي ها، بروستدها، برياني ها، هتل ها و 
مراسم عروسي و عزا در روزهاي اخير روند كاهشي 
داشته اســت. اكبر آقاجاني افزود: قيمت مرغ زنده 
در مرغداري ها به ۶هــزار و100تومان، تحويل به 
مصرف كننده در كشتارگاه به 8هزار و۶00تومان و 

در فروشگاه ها به ۹هزار و550 تومان رسيده است. 

رشد توليد و واردات و افت شديد تقاضا، ناشي از فروكش كردن تب 
خريد شب عيد و قرنطينه خانگي نيز موجب ارزاني گوشت قرمز نشد. 
اگرچه نرخ هر كيلوگرم گوشت گوسفندي و گوساله نسبت به شب عيد 
امسال 10 تا 15هزار تومان كاهش يافته اما برخي توليد كنندگان و فعاالن صنفي با اشاره به دپوي 200هزار 
راس دام زنده سنگين و سبك و رشد توليد ناشي از وضع خوب امسال مراتع، مافياي واردات و دالل بازي 

را مانع اصلي كاهش قيمت گوشت قرمز و عامل باالماندن قيمت ها تلقي مي كنند.
به گزارش همشــهري، پس از گاليه  مرغــداران از ريزش نــرخ هر كيلوگرم گوشــت مرغ تا مرز 
8هزارو500تومان به دليل رشــد عرضه و افت تقاضا ناشــي از قرنطينه خانگي، حــاال دامداران و 
عرضه كنندگان گوشت قرمز هم در گفت وگو با همشهري، از كسادي بازار و باال ماندن قيمت گوشت 
گوساله و گوسفندي، با وجود دپوي دام زنده و نبود مشتري خبر مي دهند. به گفته اين فعاالن صنفي 
قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي بدون دنبه از 120 تا 125هزار تومان در شب عيد، اكنون به 110 
تا 115هزار تومان رسيده و نرخ هر كيلوگرم گوشت ران گوساله نيز در مرز 100 تا 110هزار تومان باقي مانده؛ 
اين روند با توجه به رشد توليد و افت تقاضا، به دپوي دام زنده منجر شده است. مقاومت دربرابر كاهش 
قيمت گوشت قرمز در حالي اســت كه توليد كنندگان از كاهش تقاضاي مشتريان گوشت قرمز خبر 
مي دهند و تأكيد مي كنند با وجود قيمت تمام شده حداكثر 70هزار توماني هر كيلوگرم گوشت بسته بندي 
الشه گوساله، شكاف قيمت بين توليد و عرضه گوشت قرمز در بازار خرده فروشي پر نشده است. از سوي 
ديگر دامداران ممنوعيت صادرات دام زنده را با وجود پيش بيني رشد توليد گوشت قرمز به يك ميليون 

تن در سال جاري، عامل زيان بيشتر و ورشكستگي و زمين گيرشدن توليد كنندگان داخلي مي دانند.

دامزندهبيمشتريشد
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران كشور در 
گفت وگو با همشهري از بي مشتري شدن بازارگوشت 
قرمز و دام زنده خبر داد و گفت: رشد توليد، كاهش 
شــديد تقاضا و واردات بيش از حد گوشت قرمز به 
همراه ممنوعيت صــادرات دام زنده، شــرايطي را 
رقم زده كه هم توليد كنندگان دام سبك و سنگين 
و هم خريداران گوشت قرمز متضرر مي شوند. احمد 
مقدسي، قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم گوساله 
زنده را 32هزار تومان دانست و افزود: با وجود قيمت 
23 تا 25هــزار توماني فروش گوســاله زنده، هيچ 
خريداري براي دام توليدي دامداران وجود ندارد و 
دپوي حداقل 200هزار راس دام سبك و سنگين زنده 
توليد كنندگان را زمين گير كرده است. او گفت: با اين 
روند قيمت هر كيلوگرم گوشت الشه گوساله )نصف 
دام زنده( بــه ۶4هزار تومان مي رســد كه با درنظر 
گرفتن ميزان افزايش 20درصدي قيمت ناشــي از 
افت استخوان، اين نرخ به 78هزار تومان و با احتساب 
سود خرده فروشي 10درصدي مغازه ها، حداكثر به 
8۶هزار تومان مي رسد. مقدسي تأكيد كرد: با وجود 
كاهش نسبي قيمت گوشت گوساله نسبت به شب 
عيد، نرخ هر كيلوگرم گوشت پاك كرده ران گوساله 
در بازار فراتر از 100هزار تومان است. او با بيان اينكه 
قبال به مسئوالن اعالم كرده ايم كه نرخ خرده فروشي 

عرضه مســتقيم هر كيلوگرم گوشت شقه گوساله 
بدون بســته بندي نبايد از ۶8هزار و با بسته بندي 
70هزار تومان بيشتر باشد، افزود: فاصله زياد قيمت 
توليد تا مصرف گوشت موجب فشار توأمان به بخش 

توليد و مصرف شده است.

مافيايواردات؛مانععرضهمستقيمگوشت
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران كشور با 
اشاره به بي تأثيري افزايش واردات گوشت منجمد 
و گرم بر كاهش قيمت و تنظيم بازار گوشــت قرمز 
گفت: بنابه گفته مسئوالن نياز ساالنه كشور به انواع 
گوشت قرمز ۹00هزار تن اســت كه 880هزار تن 
آن از محل توليد داخل تامين شــده و تنها نيازمند 
واردات 20هزار تن گوشــت هستيم. اما در سال۹8 
بيش از 130هزار تن گوشــت قرمــز، عمدتا با ارز 
4200توماني وارد شده است. مقدسي با بيان اينكه 
مشخص نيست كه اين گوشت ها چه مي شود و چرا 
در كاهش قيمت گوشت در بازار تأثيري ندارد، افزود: 
با وجود اعالم آمادگي و برگزاري جلسات متعدد با 
مسئوالن تنظيم بازار، طرح عرضه مستقيم گوشت 
قرمز عملياتي نشد زيرا درصورت عرضه هر كيلوگرم 
گوشت گرم گوســاله بســته بندي به نرخ 70هزار 
تومان و الشه ۶8هزار توماني، خريدار چنداني براي 
گوشت منجمد وارداتي با قيمت هر كيلوگرم بيش 

از 50هزار تومان وجود نداشــت. متأســفانه طرح 
عرضه مستقيم گوشت گوساله به بن بست خورده 
اســت. در اين ميان انجمن حتي پيشنهاد عرضه 
مستقيم گوشت گوســاله را با قيمت هر كيلوگرم 
۶8 تا 70هزار تومــان، از طريق تعاوني هاي مصرف 
محلي و كاركنان دستگاه هاي دولتي، به آقاي قبادي 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت ارائه كرده اما 
هنوز هيچ كس پا پيش نگذاشته و مساعدت نكرده 
است. با اين شرايط به نظر مي رسد برخي افراد قيمت 
گوشت قرمز را عمدا باال نگه داشته اند تا تقاضا و نرخ 
گوشت منجمد وارداتي در بازار كاهش نيابد. او افزود: 
در سال گذشته برخي واردكنندگان با ارائه اطالعات 
غلط به شوراي امنيت ملي درمورد به خطر افتادن 
تامين نياز بازار به گوشــت قرمز به دليل تحريم ها، 
مجــوز واردات بيش از نياز گوشــت گرم و منجمد 
دريافت كردند به نحوي كه فقط در يك مورد با صدور 
مجوز، شركت پشتيباني امور دام را ناچار به واردات 
40هزار تن گوشت منجمد كردند. مقدسي با انتقاد 
از تصويب سريع سياست هاي ممنوعيت صادرات و 
واردات گوشت قرمز در دستگاه هاي ذي ربط افزود: 
كسادي بازار و دپوي دام زنده در حالي دامداران را به 
مرز ورشكستگي رسانده كه براساس مصوبات ستاد 
تنظيم بازار قبال مقرر شده بود تا شركت پشتيباني 
امور دام نسبت به خريد دام زنده سنگين مازاد نياز 
بازار از دامداران به قيمت 27هزار تومان اقدام كند 
اما مشخص نيســت چرا ســتاد تنظيم بازار هنوز 
مصوبه سال گذشته را براي اجرا به اين شركت ابالغ 

نكرده است.

بيتأثيريرشدتوليدووارداتبرارزانيگوشت
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران كشور 
با اشاره به رشد توليد دام ســبك و سنگين افزود: 
امسال به دليل وضعيت خوب بارش ها و تامين علوفه 
شاهد رشــد توليد و عرضه دام سبك و سنگين به 
بازار خواهيم بود اما تجربه نشــان داده اين افزايش 
توليد و حتي واردات نه تنها تأثيري بر كاهش قيمت 
مصرف كننده گوشــت قرمز در بازار نداشته بلكه 
موجب زيان مشــتريان و توليد كنندگان داخلي و 
سود واسطه ها و واردكنندگاني شده كه براي كسب 
سود بيشتر اتكاي كشــور به تامين گوشت از ساير 
كشورها را بيشتر كرده اند. مقدسي افزود: مشخص 
نيســت كســاني كه هنگام صدور مجوز واردات يا 
ممنوعيت صادرات تصميمات خلق الســاعه عليه 
توليد ملــي مي گيرند چرا برخــالف قانون خريد 
تضميني محصوالت كشــاورزي، نه دام زنده مازاد 
نياز بازار را از دامداران مي خرند و نه مجوز صادرات 
آن به بازارهاي خارجي را مي دهند. او افزود: با توجه 
به وضع مناسب بارش ها، مراتع و علوفه، امسال به 
راحتي يك ميليون تن گوشت قرمز سبك و سنگين 
در ايران توليد خواهد شــد كه از اين ميزان همواره 
55درصد نياز بازار با دام ســنگين تامين مي شود 
اما مشخص نيست در شرايط ركود بازار داخلي چرا 
اجازه صادرات دام را نمي دهند. مقدسي افزود: حاضر 
هستيم تا اين صادرات پس از تامين نياز بازار داخلي 
و پرشدن ذخاير استراتژيك شركت پشتيباني دام 
صورت گيرد و اين شــركت دام مازاد داخلي را به 
بازارهايي كه خودمان معرفي مي كنيم صادر كند تا 
از زيان و نابودي توليدكنندگان داخلي گوشت قرمز 

جلوگيري شود.
واقعيت آن اســت كه اكنون برخي همكاران ما در 
بخش توليد دام ســنگين زمين گير شده اند و ديگر 
براي نگهداري احشام پروارشده جايي ندارند. به گفته 
او اگرچه اين موضوعات به وزارت جهادكشــاورزي 
منعكس شده اما در ســتاد تنظيم بازار 14دستگاه 
سياســتگذار حضــور دارند و حــرف وزارت جهاد 
خريدار چنداني ندارد. به نظر مي رســد البي برخي 
وارد كنندگان با وزارت صنعت و ستاد تنظيم بازار كمر 
به قتل توليد بسته زيرا همواره مصوبات ممنوعيت و 
محدوديت صادرات و صدور مجوز واردات به سرعت 
تصويب و ابالغ  مي شــود اما صدور مصوبات خريد 

تضميني يا مجوز صادرات دام مدت ها زمان مي برد.

 پشت پرده دپوي دام زنده
و باالماندن قيمت گوشت قرمز 

برخي افراد قيمت گوشت قرمز را عمدا  باال نگه داشته اند تا تقاضا و نرخ گوشت منجمد وارداتي 
در بازار كاهش نيابد

   دپوي دام زنده، 
رشد واردات و افت 

شديد تقاضا نيز 
موجب كاهش قيمت 

گوشت قرمز نشد
   با وجود دپوي 

200هزار راس دام زنده 
سبك و سنگين و رشد 
توليد به دليل وضعيت 

خوب مراتع، قيمت 
گوشت گوسفندي و 

گوساله نسبت به شب 
عيد كاهش حداقلي 

داشته است
   نبود مشتري 

براي دام زنده، 
ممنوعيت صادرات 

و واردات بيش از نياز 
گوشت قرمز موجب 

زمين گيرشدن 
توليد كنندگان دام 

سبك و سنگين كشور 
شده اما قيمت گوشت 

قرمز همچنان باال 
مانده است

   گاليه و شكايت 
مرغداران، موجب 
ارائه پيشنهاد كاهش 
تعرفه صادرات مرغ از 
5هزار به 1500تومان 
شده است
   تعطيل شدن 
رستوران ها و 
تاالرهاي پذيرايي 
تأثير زيادي در كاهش 
مصرف مرغ در كشور 
داشته است

علي ابراهيمي
دبير

فرخنده رفائي
خبرنگار

كرونا سيگار را گران كرد
در طول هفته گذشته سيگاري ها ناچار شدند براي 

خريد هر پاكت سيگار خارجي بين 2تا 5هزار تومان 
بيشتر از قبل بپردازند

سقوط آزاد نرخ مرغ 
نرخ هر كيلوگرم مرغ تازه در ميادين به 8هزار و 800تومان رسيد

انتقادمرغدارانازدستگاههايدولتي
سير نزولي قيمت خرده فروشي مرغ در حالي است كه 
هفته گذشته نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران 
كشــور اعالم كرده بود توليد كننــدگان عليه وزارت 
جهادكشــاورزي و وزارت صنعت اعالم جرم مي كنند، 
اين شكايت  براي جبران خســارت مرغداران صورت 
مي گيرد زيرا ما پيش تر دربــاره نتايج تصميمات غلط 
دستگاه هاي مذكور هشدار داده بوديم و آنها نسبت به 
آن بي توجهي كرده اند. حبيب اسداهلل نژاد با بيان اينكه 
اكنون مرغداران هر كيلوگرم مرغ را بــا 3هزار تومان 
زيان مي فروشند، افزود: قيمت خريد مرغ از مرغداران 
۶هزارو200 تــا ۶هزارو100تومان اســت درحالي كه 
هزينه تمام شــده آن بيش از ۹هــزارو500 تا 10هزار 
تومان است. او دليل سقوط قيمت مرغ و زيان سنگين 
مرغداران را نامتناســب بودن عرضه و تقاضا و كشش 
نداشــتن بازار دانســت و افزود: پيش بيني نادرست از 
آينده موجب 20ميليون جوجه ريزي مازاد بر نياز در  ماه 
جاري شده درحالي كه براي تامين مرغ مورد نياز ايام 
نوروز 120ميليون قطعه جوجه ريزي كفايت مي كرد، 
اما با پيش بيني نادرســت وزارت جهادكشــاورزي و 
وزارت صنعت براي  مــاه جــاري 140ميليون قطعه 
جوجه ريزي صورت گرفت. عالوه بر برنامه ريزي غلط 
شــوراي  برنامه ريزي و سياســتگذاري توليد، عواملي 
مانند حذف ديرهنگام گله هاي مادري  و نگهداري آنها تا 
70هفتگي بر افزايش تعداد جوجه ريزي مؤثر بوده است.

كاهشتعرفهصادراتمرغ
اين شرايط موجب شــد دبير ســتاد تنظيم بازار از 
كاهش تعرفه صادرات مرغ با ارائه درخواســت اين 
ستاد خبر دهد. عباس قبادي در حاشيه نشست ستاد 
تنظيم بازار در جمع خبرنگاران، افزود: به درخواست 
ســتاد تنظيم بازار و با هدف حمايــت از مرغداران، 
مقرر شده وزارت جهادكشــاورزي عوارض صادرات 
مرغ را كه پيش از اين بــه ازاي هر كيلو 5هزار تومان 
بود، به 1500تومان كاهش دهد. او با بيان اينكه در 
موضوع صادرات مرغ به دنبال درآمد ارزي هستيم، 
گفت: مرغداري ها، صنايع بســيار آســيب پذيري 
هســتند پس انتظار داريم وزارت جهادكشــاورزي 
براي كوتاه مدت با كاهش عــوارض صادرات مرغ و 
رسيدن آن به 1500تومان موافقت كند. دبير ستاد 
تنظيم بازار، افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا 
و تعطيل شدن رســتوران ها و برگزار نشدن مراسم  
مختلف نظير مجالس عروســي و ختم، مصرف مرغ 
در كشور به پايين ترين ســطح رسيده و اين مسئله 
باعث كاهش قيمت اين محصول در بازار شده است. 
قبادي افزود: براي حمايــت از مرغداري ها و كاهش 
ضرر و زيان آنها مقرر شــده است تا عالوه بر تسهيل 
صادرات اين محصول، شركت پشــتيباني امور دام 
كشور نيز به جمع آوري و خريد گوشت مرغ مازاد در 
بازار اقدام كند. او با بيان اينكه در شرايط فعلي، مرغ 
با قيمت حداقلي در بازار عرضه مي شود گفت:براي 
حفظ ثبات قيمت در بــازار و جلوگيــري از ضرر و 
زيان مرغداران در تالش هستيم تا نهاد ه هاي دامي 
را با قيمت مناســب تري در اختيار مرغــداران قرار 
دهيم و همچنين موضوع كمك هــاي دولت به اين 

توليدكنندگان نيز در دستور كار است.



بازگشت هیجان 
به بازار؟

هیچ كس واقعا 
نمی داند كه بازی 
در ماه های آینده 

چگونه رقم خواهد 
خورد اما از آنجا كه 

ارائه گوشی ها به بازار 
قریب الوقوع است 

همه در اتظار به سر 
می برند

تحول فناوری در آموزش
معرفی 10 استارتاپ اروپایی كه چهره آموزش در 

سال2020 را دگرگون خواهند كرد

استارتاپ های آموزشی چهره یادگیری و تعلیم در دنیا را 
تغییر داده اند. یك دهه قبل، دانشگاه ساختمانی قدیمی 
در مركز شهر بود كه در آن می شد، علم آموزی كرد. حاال 
اما شرایط به طور كلی فرق كرده و دانشگاه های آنالین 
توانسته اند جای پای خود را در جوامع مختلف باز كنند. 
به گزارش  ای یو استارتاپز، در كنار آن، استارتاپ ها نیز در 
یك دهه گذشته رشد فوق العاده ای داشته اند و به كمك 
امورات آموزشی آمده اند. در دوران اخیر و پس از شیوع 
نوع جدید ویروس كرونــا تأثیر مهم فناوری بر آموزش 

بیشتر از هر زمان دیگری به نظر آمد.

CoachHub
  سال تاسیس: 2018

  دفتر مركزی: برلین، آلمان
این استارتاپ بستری مناسب برای 
آموزش دیجیتال برای كارمندان 

اســت. یادگیری بهترین كاری اســت كه می توان در شغل 
خود داشته باشــیم. آموزش دیجیتال از طریق اپلیكیشن و 

همچنین سایت این شركت صورت می گیرد.

Drops
  سال تاسیس: 2015

  دفتر مركزی: تالین، استونی
این اســتارتاپ راه جدیدی برای 
آمــوزش و یادگیری زبــان ارائه 

می دهد. این اپلیكیشن كه تمركزش روی لغات است، خیلی 
سریع تبدیل به یكی از بهترین ها شد و رشد فزاینده ای را در 

گوشی های اندرویدی و iOS داشت.

Elias Robot
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: هلسینكی، 
فنالند

ایده آنها این اســت كه به بچه ها با 
اســتفاده از روبات های اجتماعی و روش های آموزشــی با 

كیفیت باال، كمك كنند تا یك زبان خارجی را یاد بگیرند.

InSimu
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: بوداپســت، 
مجارستان

استارتاپ InSimu یك اپلیكیشین 
مخصوص پزشكان و دانشجویان رشــته پزشكی است كه 
با شبیه ســازی یك بیمار این اجازه را می دهد تا كار طبابت 
را به صورت آزمایشــی روی مریض فرضی انجام دهند. این 
استارتاپ در آخرین سرمایه گذاری، 540هزار دالر به دست 

آورد.

MEL Science
  سال تاسیس: 2015

  دفتــر مركــزی: لندن، 
انگلستان

یك اســتارتاپ واقعیــت مجازی 
)VR( آموزشی كه یك مجموعه اشتراكی از آزمایشگاه های 
شیمی - فیزیك و برنامه های واقعیت مجازی مربوط به آن 
را ارائه می دهد. این اســتارتاپ هر  ماه تمام مواد الزم برای 
مشــتریان به منظور انجام آزمایش های شیمی و یك سری 
تجربیات با كمك VR را ارائه می دهد تا به آنها در گسترش 

درك نظری خود از آزمایش ها كمك كند.

Qoorio
  سال تاسیس: 2018

  دفتر مركــزی: ویلنیوس، 
لیتوانی

این اســتارتاپ فروشــگاهی برای 
دانــش و تجربه اســت. Qoorio در ســال2019 میالدی 
2میلیون و540هزار یورو از طریق ســرمایه گذاری به دست 
آورد. این اســتارتاپ با هدف پیوند دادن افــراد با دانش و 
مهارت های خاص با افراد جویای آن، دسترسی به دانش در 

زندگی واقعی را فراهم كرده است.

Skriware
  سال تاسیس: 2015

  دفتــر مركزی: ورشــو، 
لهستان

این اســتارتاپ بــه بچه ها كمك 
می كند تا طراحی، ساخت و برنامه ریزی روبات های قابل چاپ 
سه بعدی را یاد بگیرند. این در اصل یك اكوسیستم آموزشی 

كامال یكپارچه است.

Stemi
  سال تاسیس: 2016

  دفتــر مركــزی: زاگرب، 
كرواسی

استارتاپ Stemi راه حل خالقانه ای 
را برای یادگیری با كمك روبات ها ارائه كرده اســت. یعنی، 
یك عنكبوت روباتی شش پا به عنوان ابزاری برای یادگیری 
روباتیك مهندسی برق و برنامه نویسی در خدمت مشتریان 

است.

Tutorful
  سال تاسیس: 2015

  دفتــر مركــزی: لندن، 
انگلستان

این اســتارتاپ مكانی است كه به 
والدین كمك می كند تا بهترین آمــوزگاران محلی را برای 

آموزش حضوری و آنالین به خدمت بگیرند.

در ماه های آینده كه شاید دیگر خبری از بحران كرونا 
نباشد شركت های فناوری برنامه ویژه ای برای رونمایی از 
گوشی های مهم به منظور بازگشت هیجان به بازار دارند

گوشی های دوران پساكرونا

      
شــیوع ویروس كرونای جدید دنیا را وارد یك بحران بزرگ 
كرده اســت. در این میان مبارزه با این ویروس نیازمند پول 
اســت و می طلبد تا كمك های نوع دوســتانه و خیریه برای 
 COVID19 مراكزی كه در خــط مقدم مبارزه با بیمــاری
قرار دارند، ارسال شود تا آنها از نظر مالی تقویت شوند. یكی 
از بهترین روش ها بــرای كمك های مالی بــه مراكز معتبر، 
استارتاپ ها و اپلیكیشن ها هســتند. یكی از این استارتاپ ها 
لیدیا )Lydia( نام دارد كه یك شركت هفت ساله در فرانسه 

محسوب می شود.

لیدیا یك استارتاپ در فرانسه است كه با بیش از 3میلیون و 
300هزار كاربر در زمینه خدمات پرداخت الكترونیك فعالیت 
می كند. این اپلیكیشــن در روزهای اخیر، به دلیل راه اندازی 
سیســتم دریافت كمك های مالی برای كمك به خیریه ها 
و بیمارســتان ها بسیار پركاربرد بوده اســت. به گزارش تك 
كرانچ، این سیستم قرار بود در تابستان سال جاری میالدی به 
بهره برداری برسد، اما با تغییر شرایط، مسئوالن این استارتاپ 
تصمیم گرفتند با كار شــبانه روزی امكان انجام امور خیر در 
این روزها را فراهم آورند. در این بخش از استارتاپ لیدیا كه از 
اواسط هفته گذشته راه اندازی شده است، كاربران می توانند 
بین 17مركــز موجود یكی را برای كمك كــردن برگزینند. 
روش كار پرداخت به خیریه ها نیز مانند روش های پیشــین 
است و گویا شما قصد دارید برای اعضای خانواده یا دوستان 
خود پولی را منتقل كنید. لیدیا اخیراً بازاری را در اپلیكیشن 
خود معرفی كرده بود كه محلی برای فروش محصوالت مالی 
مانند خطوط اعتباری كوچــك، بیمه تلفنی و اعتبار رایگان 
در قبال بیمه خانه و قبض های خدماتــی بود. اما منوی این 
بازار زیر برگه پروفایل دفن شد. اما آنها با برطرف كردن این 

مشكل در به روزرسانی جدیدشان، دكمه جدیدی را نیز برای 
پرداخت های خیریه در كنار آن قــرار دادند؛ پرداخت هایی 
كه از نیم یورو آغاز می شود. اســتارتاپ لیدیا فعال 17مركز 
برای پرداخت های خیریه را درنظــر گرفته، اما به مرور زمان 
قرار اســت تعداد آنها افزایش پیدا كند. در میان این مراكز، 
بیمارستان هایی از شهرهای بزرگ فرانسه و همچنین مراكز 
بهداشــتی و درمانی دیگر وجود دارد. در شرایط كنونی و با 
توجه به شیوع ویروس كرونا، تمركز امور خیریه این استارتاپ 
روی مسائل بهداشــتی و درمانی جامعه اســت. حتی برای 

كسانی كه این اپلیكیشن را ندارند و اصال عضو لیدیا نیستند 
هم راهی برای انجام امور خیریــه و پرداخت به مراكز درنظر 
گرفته شــده وجود دارد و آن مراجعه به وب سایت استارتاپ 
است. در این میان اگر كسی بخواهد مبلغ قابل توجهی را صرف 
خیریه كند و آن را از طریق لیدیا بپردازد و بخشــی از كمك 
مالی خود را از مالیات بر درآمدش كسر كند، باید این موضوع 
را به صورت مستقیم از مركز خیریه سؤال كند. لیدیا نمی تواند 

چنین كاری را برای كاربرانش انجام دهد.
روش كار در پرداخت های خیریه اینگونه است كه استارتاپ 
لیدیا پیش از واگذاری وجه به مراكز، هزینه های پردازش را از 
كمك های مالی كاربران كسر می كند، اما این شركت به دلیل 
بحران ویروس كرونا تا روز ســی ام ژوئن، كارمزدی دریافت 
نخواهد كــرد و كل مبلغ واریزی را به مركــز خیریه تحویل 
می دهد. استارتاپ لیدیا در ســال2013 در پاریس تاسیس 
شده و در ژانویه گذشته یك راند سرمایه گذاری 45میلیون 
دالری در سریB دریافت كرده است. بیشــتر كاربران این 
استارتاپ زیر 30سال سن دارند و یك اپلیكیشن پرطرفدار 

در میان جوانان فرانسوی محسوب می شود.

سرویس خیریه به خاطر كرونا 
در استارتاپ پرطرفدار فرانسوی

شیوع ویروس كرونا، نیاز به دریافت كمك های مالی را 
چند برابر كرده است كه در این میان، اپلیكیشن ها نقش 

مهمی برعهده دارند

جهان استارتاپی
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بیمار فرضی
 InSimu استارتاپ
یك اپلیكیشین 
مخصوص 
پزشكان و 
دانشجویان رشته 
پزشكی است 
كه با شبیه سازی 
یك بیمار این 
اجازه را می دهد 
تا كار طبابت 
را به صورت 
آزمایشی روی 
مریض فرضی 
انجام دهند. 
این استارتاپ 
در آخرین 
سرمایه گذاری، 
540هزار دالر 
به دست آورد

باوجود شــرایط فعلی كه جهان در حال 
مقابله با آن است اما شركت های سازنده 

تلفن همراه قصد دارند گوشی های موبایل 
جدید خود را در بهار و تابســتان به بازار 

معرفی كنند. در حالی كه قرنطینه حرف 
اول و آخــر را در جهــان می زند برخی 

سازندگان مانند شركت اپل و سامسونگ 
در این موقعیت هم گوشــی های جدید 

می سازند. به گزارش ســی نت، در میان 
نگرانی هایی كه به دلیل همه گیری ویروس 

كرونا در دنیا به وجود آمده است، فروش 
موبایل در  ماه فوریه در مقایسه با  ماه مشابه 

سال2019، 38درصد كاهش داشته است. 
البته تصورات بر این اســاس بود كه این 

شرایط در  ماه مارس بهتر شود اما اوضاع 
پیچیده تر از قبل پیش می رود. هیچ كس 

واقعا نمی داند كه بازی در ماه های آینده 
چگونه رقم خواهد خورد اما از آنجا كه ارائه 

گوشی ها به بازار قریب الوقوع است بهتر 
داشته باشیم.است نگاهی اجمالی به گوشی های جدید 

Moto G Stylus
زمان احتمالی معرفی: بهار2020

 Moto در  ماه فوریه شركت موتورال 2عضو خوش قیمت خود را معرفی كرد
G Stylus و Moto G Power. هردوی این گوشی ها از صفحه نمایش 6.4 
اینچی با كیفیت HD كامل برای دوربین سلفی و حافظه رم 4گیگابایتی 
برخوردارند. Moto G Stylus همانطور كه احتماال می توانید حدس بزنید 
دارای قلم اســت كه قلم در این گوشی مانند گوشــی های گلكسی نوت 
سامسونگ و ال جی قرار می گیرد. این گوشی 3دوربین در عقب دارد: یك 
دوربین اصلی 48مگاپیكسلی، یك دوربین اكشن فوق العاده 16مگاپیكسلی 
و یك دوربین ماكرو داخلی. قیمت این گوشی 300دالر تعیین شده است.

Samsung Galaxy Fold 2
زمان احتمالی ورود به بازار: سپتامبر 2020

سامســونگ تنها شــركتی اســت كه روی آینده گوشــی های همراه 
 تاشو شــرط بندی كرده است. سامســونگ ســال ها پیش از رونمایی
 Galaxy Fold در فوریه2019 روی گوشی های تاشو كار می كرد. این 
مدل از گوشی شركت سامسونگ كه از یك تلفن به یك تبلت ارتقا پیدا 
كرده است توجه دنیا را خود جلب كرد اما خیلی زود با مشكل روبه رو شد. 
این شركت در معرفی گوشی تاشــوی یك هزار و 980دالری خود 5ماه 
تأخیر داشت چرا كه برخی از كارشناسان در صفحه تاشوی این گوشی چند 
مشكل پیدا كردند. اما امسال آنها احتماال مشكالت گوشی قبلی را برطرف 
كرده و با یك غول به میدان بازمی گردند. البته درباره زمان ارائه آن به بازار 
جزئیاتی از سوی شركت منتشر نشده است اما برخی كارشناسان معتقدند 
تا 3 ماه دیگر این گوشی را از نزدیك می توانیم ببینیم. صفحه نمایش این 
گوشی در مقایسه با Fold به جای پالستیكی، شیشه ای و نمایشگر داخلی 
بزرگ تر است. حتی برخی شــایعات حاكی از آن است كه این گوشی با 
قلم Pen S همراه خواهد بود. البته همچنان ممكن است به دلیل شیوع 

ویروس كرونا معرفی این گوشی با تأخیر مواجه شود.

Mi 10Pro  و  Xiaomi Mi 10
زمان احتمالی ورود به بازار: اواخر مارس

شركت شیائومی  ماه فوریه در یك رویداد آنالین، آخرین گوشی های 
پرچمدار Mi 10 و Mi 10Pro را رونمایی كرد. به گفته این شــركت 
این گوشی از 27مارس برای فروش به بازار ارائه می شود. هر دوی این 
تلفن ها از یك سنسور عظیم دوربین 108مگاپیكسلی برخوردارند كه 
برای نخستین بار در Mi Note 10 ظاهر شد و توسط سامسونگ تولید 

شده است.
 این تلفن ها همچنین دارای مشخصات دیگری از جمله نمایشگرهای 
90هرتزی، باتری 4500میلی آمپر بر ســاعت و شارژ بی سیم 30وات 
است. شیائومی می گوید كه این گوشی ها در  ماه آوریل در كشورهای 
اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا و فرانســه در دسترس خریداران قرار 
خواهد گرفت اما از اعالم جزئیات بیشــتر درباره ارائه گوشــی به بازار 
آمریكا خودداری كــرد. در اروپا قیمت Mi 10 بــا 799یورو و قیمت 

Pro10 با 999یورو شروع می شود.

Sony Xperia 1ii
زمان احتمالی معرفی: اواخر بهار2020

در  ماه فوریه، شركت سونی 2گوشــی Xperia 1ii و Xperia Pro را 
معرفی كرد كه روی كاغذ مشخصات اصلی شان بسیار شبیه به هم بود. 
این گوشی موبایل یك نمایشــگر 6.5 اینچی 4K HDR OLED، رم 
8گیگابایتی و حافظه 256گیگابایتی و یك باتری 4هزار میلی آمپر با 
شارژ بی سیم دارد. این مدل 3دوربین 12مگاپیكسلی دارد یكی با لنز 
16میلی متر، دیگری با لنز 24میلی متر و دیگری با لنز 70میلی متری. 
Xperia 1ii مانند Xperia 1 فنــاوری دوربین را از دوربین آلفا مانند 
 A7ii و A9ii وام گرفته اســت. یكی از بهترین قابلیت های این گوشی

Eye AF است كه قادر اســت در هنگام عكس گرفتن بالفاصله چشم 
سوژه را پیدا كند. این تلفن همراه همچنین از 5G پشتیبانی می كند. 

درباره قیمت گذاری آن هیچ خبری درز نكرده است.

Samsung Galaxy Note 20
زمان احتمالی ورود به بازار: آگوست 2020

سرنوشت پرچم دار گوشی های قلم دار سامسونگ امسال طور دیگری رقم 
خواهد خورد، به طور معمول انتظار می رود كه نوت جدید در  ماه آگوست 
روانه بازار شود و احتماال در گرمای تابستان آتشی به پا خواهد كرد. شایعات 
اولیه حاكی از آن است كه Note 20 در اوایل آگوست خودنمایی می كند. 

Note 20 از قابلیت 5G و صفحه نمایش 120Hz برخوردار است.

Apple iPhone SE
زمان احتمالی ورود به بازار: به زودی

شركت اپل قصد دارد به زودی یك گوشی با بودجه مناسب را معرفی كند كه 
به نظر می رسد نخستین گوشی از حداقل 5آیفونی باشد كه در سال2020 به 
بازار عرضه می شود. این گوشی كه بسیاری تصور می كنند گوشی ارزان قیمتی 
خواهد بود نام آیفون SE 2020 را یدك می كشد. این تلفن تركیبی از سایر 

عناصر چند آیفون خواهد بود كه احتماال 399دالر خواهد بود.

8Pro  و  OnePlus 8
زمان احتمالی ارائه: می 2020

شركت OnePlus اعالم كرد كه آخرین پرچمدار خود را در تاریخ 14آوریل از 
طریق یك رویداد دیجیتال معرفی خواهد كرد. به احتمال زیاد، این گوشی های 
تلفن همراه OnePlus 8 و 8Pro نامیده می شــوند كه دارای قابلیت 5G و 
نمایشگر 120هرتز هستند. به همین دلیل ما انتظار داریم این گوشی نسبت به 
مدل سال گذشته گران قیمت تر باشد.  كارشناسان حدس می زنند كه قیمت 

این گوشی مانند OnePlus 8Lit باشد.

Apple iPhone 12
زمان احتمالی ورود به بازار: سپتامبر2020

با آیفون های 12، 12پرو و 12مكس پرو )البته شركت اپل این نام ها را هنوز 
تأیید نكرده است اما ما فعال برای معرفی با همین اسم ها پیش می رویم( با 
دنیای ناشناخته ای روبه رو خواهیم شــد. شركت های اپل در چین پیش از 
اینها كار را تعطیل كرده اند یا با ظرفیت محدود كار می كنند. به دلیل شیوع 
بیماری، ممكن است در سپتامبر هنگامی كه معموال زمان معرفی و رونمایی 
از آیفون های جدید است رونمایی صورت نگیرد. شایعاتی وجود دارد مبنی بر 
اینكه این تلفن از طراحی جدید برخوردار است اما اطالعات نشتی از شركت 
می گوید كه احتماال شبیه آیفون11 و 11پرو خواهد بود. برخی از مدل ها 
می توانند 5G داشته باشند و سایر گوشی های این برند، این قابلیت را ندارند.

ترجمه: زهرا خلجی
منبع: سی نت

 Huawei P40Pro
زمان احتمالی ورود به بازار: تاریخی مشخص نشده است

این سری از گوشی های هواوی شــامل 3گوشی ازجمله P40 استاندارد 
و پرو می شود اما قهرمان این ســری قطعا P40Pro Plus است كه ما 
را به هیجان می آورد. این نخســتین تلفن همراهی است كه از لنزهای 
اپتیكال زوم 10X برخوردار است و می تواند در شرایط كم نور عكس های 
فوق العاده ای بگیرد. این گوشی از ماه ژوئن احتماال به فروش می رسد اما 

به دلیل مشكالت سیاسی پای آن به خاك آمریكا باز نخواهد شد.
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سالمت روان
 توجه به سالمت 
روان در اولویت 

كاری ماست كه سعی 
داریم در سراهای 

سالمت بتوانیم 
سازوكارهایی را 

فراهم كنیم كه به 
این موضوع پرداخته 

شود. سرویس های 
بهداشتی در 

سطح محالت باید 
به گونه ای باشد كه 

بتواند نیاز فضاهای 
عمومی را تامین كند 

كه جزو اولویت ها 
قرار دارد. چرا كه 
هم اكنون بیشتر 

سرویس های 
بهداشتی در داخل 

پارك قرار دارد و 
نیاز است كه در معابر 

عمومی جانمایی 
شود كه در سال 99 
به صورت جدی تری 

به آن خواهیم 
پرداخت

یادداشت

درنگ
این شماره

تهران99
پس از كرونا

وضعیت این روزهــای تهران به علت شــیوع ویروس 
كرونا، نیمه بحرانی اســت. در این صفحات با شورایان 
درباره اولویت هایشان در سال99 صحبت كرده و از آنها 
خواسته ایم برنامه سال پیش رو را برایمان تشریح كنند. 
با توجه به اینكه اولویت های بودجه سال99 برنامه ریزی 
شده، آنها از راهكارهای شورا در پســا و پیشا بحران 
گفتند. برنامه های شورای اسالمی شهر تهران براساس 
برنامه پنج ســاله سوم شــهرداری تعریف شده است. 
اولویت ها نیز در بودجه سال99 مشخص شده و منفصل 

از برنامه سوم توسعه نیســت. این برنامه شامل94 ماده 
اســت كه كلیه دیدگاه های شــورا، مدیریت شهری و 
آینده شــهر تهران در آن تعریف شده. بر مبنای برنامه 
سوم توسعه، بودجه ســال99 و اولویت هایی كه شورا 
برای برنامه های كوتاه مدت تحقق پذیر درنظر داشــته، 
همه در قالب جزوه ای در اختیار شــهرداری تهران قرار 
گرفته و بودجه آن طراحی شــده است. بر این اساس 3 
حركت اصلی صورت خواهد گرفــت؛ در ابتدا تعهدات 
بودجه شهر تهران به برنامه سوم توسعه متصل می شود. 

در گام بعدی بودجه99 براساس اولویت هایی كه از میان 
آن برنامه توسط كمیســیون های شورا استخراج شده 
با تأیید مدیریت اجرایی شــهری، در اختیار شهرداری 
قرار می گیرد و در آخر بودجه ســال99 تقدیم می شود. 
اولویت ها طبیعتا در چهارچوب های اصلی و براساس شعار 

»تهران برای همه« طراحی شده اند. 
این شعار مهم می گوید كه شهر باید بدون تبعیض اداره 
شود؛ فارغ از جنسیت، طبقه و توانایی های جسمانی. در 
این راستا هدف گذاری شــورا كاهش شكاف هایی است 

كه در شهر ایجاد شــده. اما در گام بعدی شورا باید كنار 
شهروندان قرار گیرد و مسائل آنها را مورد توجه قرار دهد؛ 
مسائل متعددی در حوزه شــهروندی، از شهر دوستدار 
كودك و سالمند گرفته تا شهر پویا و مدرن و دیجیتال. همه 
این موارد از خواسته های شهروندان است و شورا كه تأكید 
خود را بر شفافیت و مبارزه با فساد گذاشته، برای دستیابی 
به آن و رسیدن به اعتماد مردمی باید در معرض دید قرار 
گیرد و پاسخگو و مصلح باشد. اما اولویت ها در سال99 

چیست و چقدر دست یابی به آنها ممكن خواهد بود؟

اجرای طرح كاپ؛ اولویت99
زهرا صدراعظم نوری

رئیس كمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران

 اولویت های ســال99 را برنامه پنجســاله شهرداری 
تعیین می كند كه به تصویب شورای شهر رسیده و بالطبع 
كمیسیون ســالمت، محیط زیســت و خدمات شهری 
هم تالش می كند كه احكام برنامــه را پی ریزی كند كه 
عملیاتی شود. دلیل چنین اولویت هایی هم این است كه 
شــهرداری در مقابل برنامه های متعددی كه دارد، منابع 
كافی برای اجرا در اختیار نــدارد. از همین رو مهم ترین 
اولویت كمیسیون در بحث خدمات شهری در سال آینده 
طرح جامع پســماند و طرح كاپ )طرح كاهش پسماند( 
با هدف تولید كاهش پســماند و تفكیك پســماندهای 
خشــك از تر اســت. در واقع با اجرای این برنامه می توان 
از پسماندهایی كه قابل اســتحصال است، به شكل بهینه 
بهره بــرد. امیدواریم با پیگیری هایی كه كمیســیون در 
این راستا انجام خواهد داد بتوانیم اجرای این برنامه را به 

نتیجه برسانیم.
همچنین در راستای توسعه فضای سبز 2برنامه در مقیاس 
خرد و كالن در سال99 مصوب شــده است. پروژه بزرگ 
مقیاس در برنامه99 قرار اســت پادگان »06« ارتش كه 
یك پادگان نظامی آموزشی است تبدیل به یك تفرجگاه و 
فضای سبز برای عموم تبدیل خواهد شد و اجرای این پروژه 
برای مردم به ویژه شهروندان منطقه پاسداران از اهمیت 

باالیی برخوردار خواهد بود.
بوســتان والیت هم به عنوان یكــی از پروژه های بزرگ 
مقیاس و اولویت دار در كمیســیون قرار است ساماندهی 
شود و بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد. بوستان ایرانیان 
با 22هكتار در منطقه19 نیز در سال آینده مورد توجه ما 
خواهد بود و قرار است به بهره برداری برسد. فاز اول بوستان 

چهارباغ نیز عملیاتی شد و به بهره برداری خواهد رسید.
در ارتباط بــا پروژه های كوچك مقیــاس باید بگویم كه 
هزار پروژه تعریف شده در سطح 352گانه محالت درنظر 
گرفته ایم كه حدود 2هزار میلیارد تومان براســاس نیاز 
محالت درنظر گرفته شده اســت. در محالتی كه سرانه 
فضای سبز پایین است برنامه ریزی هایی برای توسعه فضای 
سبز با تملك اراضی و یا باغات شخصی خواهیم داشت كه 
كار در برخی مناطق 7، 8و 11پالك برای این فضاسازی ها 

تملك شده.
در حوزه ســالمت نیز، توجه به ســالمت روان در اولویت 
كاری ماست كه ســعی داریم در سراهای سالمت بتوانیم 
ســازوكارهایی را فراهم كنیم كه به این موضوع پرداخته 
شود. ســرویس های بهداشــتی در ســطح محالت باید 
به گونه ای باشــد كه بتواند نیاز فضاهای عمومی را تامین 
كند كه جزو اولویت ها قرار دارد. چرا كه هم اكنون بیشتر 
سرویس های بهداشتی در داخل پارك قرار دارد و نیاز است 
كه در معابر عمومی جانمایی شود كه در سال 99 به صورت 

جدی تری به آن خواهیم پرداخت.
در زمینه زیســت محیطی هم بحث رود دره ها را خواهیم 
داشــت و از اجرای پروژه هایی كه در راستای حفاظت از 
سرمایه های طبیعی اســت دریغ نخواهیم كرد. باید رود 
دره فرحزاد و كن احیا شــوند و مدیریت در این قسمت ها 

متمركز شود.
در حوزه خدمات رسانی افزایش و توســعه میادین میوه 
و تره بــار در برنامه قــرار دارد كه تعدادی بــازار و میدان 
افزایش پیدا كند و محــالت همه بتوانند بــه این مراكز 
دسترسی آسان تری داشته باشــند و مایحتاج خود را با 
قیمت مناسب تری تهیه كنند. تجهیز سازمان آتش نشانی 
و ایمنی شهر تهران نیز در اولویت های بعدی قرار دارد كه 
به دنبال تجهیز این سازمان در سال97و98 این پروژه در 
سال99 نیز دنبال و تكمیل خواهد شد. همینطور تعدادی 
از ایستگاه های آتش نشانی بهسازی و چند ایستگاه جدید 
هم احداث می شود كه بتواند خدمات رسانی را با سرعت 
بیشتر انجام دهد تا خسارات ناشــی از حوادث را كاهش 

دهد.
ســاماندهی گورســتان های منطقه14 را هم در برنامه 
داریم كه مربوط به ارامنه و اقلیت هاست و از طریق اجرای 
پروژه های ما فضای این مكان بیشتر مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. مطالعاتی هم برای مكان یابی آرامســتان های 
جدید انجام گرفتــه كه بعد از تصویب كمیســیون برای 

اقدامات اجرایی دنبال خواهد شد.

شهر تهران در سال99 با اتكا 
به چه اولویت هایی مدیریت می شود؟

پسا كرونا

هزار پروژه محله ای در شهر تهران
زهرا نژادبهرام

رئیس كمیته شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران

در هدف گذاری هر حوزه با2 برنامه روبه روییم؛ 
برنامه ریزی برای دوران عــادی و برنامه ریزی 
روزهای بحرانی. برنامه ای كه شورا برای بودجه 
سال99 درنظر گرفته، برنامه ای برای روزهای 
عادی تهران اســت. درحالی كه اكنون تهران 
شرایط نیمه بحرانی را سپری می كند. با تداوم 
این وضعیت برنامه ای منطبق با شرایط بحران 
طرح ریزی خواهد شد. پیش بینی ها بر این است 
این وضعیت تا اول اردیبهشــت ماه پایان یابد. 
اما با تداوم این شرایط برنامه مناسب با شرایط 
بحران تدوین خواهد شد. شورا قرار نیست در 
خأل برنامه ریزی كند. برنامه ریزی شورا منطبق 
بر شــرایط فعلی جامعه اســت. به طور مثال، 
اكنون 8سوله در شــهر برای پذیرش بیماران 
آماده سازی شده است. شورا تمهیداتی را برای 
شرایط بحرانی مدنظر قرار داده و بی شك مسیر 
بودجه  با تداوم شرایط تغییر خواهد كرد. مثال 
شیوع ویروس كرونا باعث شد 10میلیارد تومان 

در اختیار شهردار برای ســاماندهی وضعیت 
شــهری قرار داده شــود، اما با ادامه دار شدن 
شرایط بی شك اولویت ها نیز تغییر خواهد كرد. 
به طور كلی اولویت، منافع اولیه و حیاتی شهر 

یعنی سالمت شهروندان است.
اما اولویت ها در شرایط عادی با توجه به شعار 
»تهران برای همه« تبیین شده است. مهم ترین 
رویكرد شورا رفع تبعیض در شهر تهران است. 
براساس اولویت های شــورا در سال 99، هزار 
پروژه كوچك در ســطح محالت با بودجه ای 
حدود 2هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد. این 
پروژه های كوچك قرار است در سطح 352محله 
اجرایی شــود تا سال1400 شــاهد تولد هزار 
پروژه محله ای در شهر تهران باشیم. اما در گام 

بعدی باید تعادل بودجه ای در ســطح مناطق 
شــهر تهران برقرار شــود. مثال درنظر بگیرید 
میزان فضای ســبزی را كه در منطقه یك و دو 
وجود دارد با آنچه در منطقه 10تهران موجود 
است؛ این میزان بی شك متفاوت است. طبیعتا 
بودجه ای هــم كه برای این مناطق اســتفاده 
خواهد شــد متفاوت خواهد بود. هزینه ای كه 
صرف نگهــداری و حفاظت از فضای ســبز در 
2 منطقه شمال شهر می شــود با آن رقمی كه 
برای منطقه10 مصروف خواهد شد، متفاوت 
و حداكثــری خواهد بود. این شــكاف اما باید 
در سال آتی رفع شود. رویكرد بعدی بازگشت 
شــهر به هویت شهری اســت. به این معنا كه 
كارگاه های شهری در سطح تهران كاهش یابد و 

شهر به سمت حیاتی پویا گام بردارد. در این باره 
نخســتین گام تكمیل پروژه های ناقص است. 
همه پروژه های نیمه تمام در سال های گذشته 
كه زخمی بر چهره شهر بودند مانند پروژه استاد 
معین و پل گیشــا تكمیل خواهند شد. اما از 
اهداف دیگر شورا ایمن سازی و پایش گودهای 
رها شده است. شورا همچنین سعی كرده روی 

سرمایه گذاری های خارج از شهرداری تمركز 
كند. رویكرد ما در جذب این سرمایه گذاری های 
مشاركتی، جهش به سمت ظرفیت های شهر 
تهران در جذب ســرمایه گذاران درون شهری 

است.
توجه به مجتمع های ایســتگاهی و پهنه  تی از 
دیگر كارهای شورا در سال 99است. این برنامه 
عالوه بر تخصیص بودجه متصل به پروژه های 
مشــاركتی و ســرمایه گذاری شــده، تحول 
چشمگیری در شهر تهران ایجاد خواهد كرد. 
در بودجه سال 99تأكید شده، بودجه های این 
سرمایه گذاری مســتقیما به شبكه حمل ونقل 
عمومی بازمی گردد و برای مترو هزینه خواهد 
شد. نه تنها منابع تعیین شده بلكه مصارف نیز 
مشخص شده است. تعیین منابع و مصارف 
این فرصت استثنایی را ایجاد می كند تا 
در مدیریت حمل ونقل عمومی شهر 
تغییراتی ایجاد شود. سیما و منظر 
نیز از اولویت هــا خارج نمانده و 
در این زمینه شورا تالش های 
جدی صورت داده؛ از بودجه 
تا فعال كــردن كمیته های 
نما در مناطق. امیدواریم در 
سال99 شاهد این تحوالت 

در تهران باشیم.
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اولویت ها در شرایط عادی با توجه به شعار »تهران برای همه« تبیین شده 
است. مهم ترین رویكرد شورا رفع تبعیض در شهر تهران است. براساس 
اولویت های شورا در سال 99، هزار پروژه كوچك در سطح محالت با 

بودجه ای حدود 2هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد

اجرای 67پروژه اولویت دار در تهران
افشین حبیب زاده

رئیس كمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران

برنامه كمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران در سال 
آتی، پیگیــری افتتاح هرچه ســریع تر پروژه های مهم و 
دارای اولویت مدیریت شــهری و كلنگ زنی پروژه های 
زودبازده و مورد نیاز شهروندان و افتتاح آنهاست. از سوی 
دیگر با توجه به شأن نظارتی شورای شهر، نظارت بر انجام 
صحیح و درست و طبق برنامه زمانبندی مدیریت پروژه 
و همچنین نظارت و پایش مســتمر پروژه های عمرانی 
شــهر تهران كه توسط شــهرداری تهران و سازمان ها و 
شــركت های زیرمجموعه طراحی و اجرا می شود نیز در 

دستور كار كمیته عمران قرار دارد.
برای ســال1399، بودجــه عمرانی شــهرداری تهران 
رشد 43درصدی داشــته كه به همراه بخش حمل ونقل، 
یك سوم كل بودجه شهرداری تهران را به خود اختصاص 
داده است. كمیته عمران شــورای اسالمی شهر تهران با 
همكاری معاونت فنی و عمرانی شــهرداری و معاونان و 

كارشناسان عمرانی مناطق 22گانه از چند ماه 
پیش در سلسله نشســت های مستمر خود 

ضمن ارزیابی پروژه هــای عمرانی موجود، 
بر آن بود تا با اتمــام پروژه های نیمه تمام 
و اولویت دار شــهر تهران و كلنگ زنی 

پروژه هــای زودبــازده و مــورد نیاز 

شهروندان، اقدامات اساسی در این حوزه انجام دهد.
در این راستا 67پروژه شاخص و اولویت دار فرامنطقه ای 
كه در حال انجام و تكمیل است را احصا كرده كه به طور 
نمونه می تــوان به نگهــداری و بهره بــرداری از دریاچه 
چیتگر، احداث پاركینگ طبقاتی نیایش، احداث تقاطع 
بزرگراه امام رضا)ع( و بزرگراه دولت آباد، تجهیز ترمینال 
شــرق، احداث بزرگراه دولت آباد )شــهید رســتگار( و 
تقاطع های مربوطه، احداث بزرگراه شــهید بروجردی، 

تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراه های سطح شهر 
تهران، تعمیر و نگهــداری كانال های جمع آوری آب های 
سطحی، دسترســی آزادراه آزادگان به خیابان دستواره 
و تقاطع غیرهمســطح 45متری شهید باقری در بزرگراه 

شهید خرازی اشاره كرد.
جدا از پروژه های بزرگ شــهری، در ســطح مناطق نیز 
برخی پروژه های عمرانی به منظور رفع نیاز شــهروندان 
آن محدوده تعریف شــده اســت كــه از مهم ترین آنها 
ادامه احداث خیابان 35متــری افتخاری در منطقه یك، 
ساماندهی و ایمن سازی  مسیل كن، ســاماندهی محور 
خاوران و تكمیل و توسعه زیرساخت های دریاچه چیتگر 

است.
از سوی دیگر در بودجه ســال 1399شهرداری تهران، 2 
هزار میلیارد تومان برای پروژه هایی اختصاص داده شده 
كه قرار اســت با مشورت و پیگیری شــورایاران محالت 

تهران، پروژه هــای كوچك مقیاس محلی در پاســخ به 
مطالبات شــهروندان پس از تصویب در ســطح محالت 

اجرایی شود.
باتوجه بــه تشــكیل و فعالیت كارگروه هــای تخصصی 
شورایاری در مناطق نیز قرار است از ظرفیت آنان به عنوان 
یاران نظارتی در حوزه مدیریت شهری استفاده شود. براین 
اساس تاكنون یك جلسه با روسای كارگروه های تخصصی 
عمران مناطق 22گانه برگزار شــده و طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته قرار است درخواست های مردمی از طریق 
شــورایاری های مناطق درخصوص مســائل و مشكالت 
مربوط به حوزه عمران دریافت و پس از پایش به بخش های 
مختلف شهرداری اعالم شــود. از سوی دیگر به دنبال آن 
هســتیم تا از ظرفیت اعضای كارگروه تخصصی عمران 
مناطق نیز به منظور نظارت در بخش عمرانی كه بیشــتر 
بحث فنی درخصوص بررسی میزان پیشرفت فیزیكی و 

مشكالت فنی پروژه است، استفاده كنیم.
از دیگر برنامه های درنظر گرفته شــده برای سال آینده، 
پایش مستمر نحوه نگهداشت آسفالت معابر شهر تهران و 
همچنین نحوه تأمین و اجرای آسفالت در سطح مناطق و 
شبكه بزرگراهی شهر، ارائه طرح های مربوط به حوزه فنی 
و عمرانی از طریق هم فكری و هم اندیشــی با متخصصان 
امر و اساتید دانشگاهی، دریافت و بررسی طرح های نوین 
درخصوص نحوه اجرا و همچنین نگهداشــت پروژه های 

فنی و عمرانی در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری است.
باتوجه به ضــرورت نگهداشــت، تعمیر و نگهــداری از 
پروژه های عمرانی نیز كمیته عمران در سال آتی نظارت 
جدی تری بــر پروژه هــای عمرانی باالخص مســیل ها، 

روددره ها و پل ها خواهد داشت.

برای سال1399، بودجه عمرانی شهرداری 
تهران رشد 43درصدی داشته كه به 
همراه بخش حمل ونقل، یك سوم كل 
بودجه شهرداری تهران را به خود 
اختصاص داده است
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درنگ
این شماره

تهران99
پس از كرونا

حجت نظری
سخنگوی كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران 

در اینكه مســائل فرهنگی و اجتماعی در شهر 
نخستین اولویت شهروندان تهران هست یا خیر، 
شاید در نخستین تامل پاسخ منفی به ذهن مان 
برســد؛ چراكه این اولویت ها كامال نسبی بوده 
و به منظر مخاطب بســتگی دارد. اگر بپذیریم 
شــهرداری نهادی خدماتی و اجتماعی است، 
نمی توانیم مسائل فرهنگی و اجتماعی را جزو 
اصلی ترین مسئله های شهر تلقی نكنیم. بارها 
از شهروندان مختلف شنیده و خودمان نیز آن 
را بیان كرده ایم كه راه حل بسیاری از مشكالت 
فرهنگسازی است. اما همین دیدگاه زمانی كه 
به میان مسئوالن اجرایی كشور می رسد جایش 
را به فعالیت هــای عمرانی و فیزیكی می دهد و 
وقتی هم كه دلیلش را جویا می شویم، در پشت 
پرده می گویند اینطور كارها بیشــتر به چشم 

مردم می آید.
این آفتی اســت كه سال هاســت بســیاری از 
رده های مدیریتی كشور ما به آن آلوده شده اند و 
شاید به همین خاطر هم هست كه با بسیاری از 
پدیده های فرهنگی و اجتماعی در كشور، آنگونه 
كه شایسته است برخورد نمی شود. كمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر تهران نیز 
از زمان آغاز به كار، از میانه ســال96 تاكنون 

با چنیــن دیدگاهی در خــارج از مجموعه 
كمیسیون روبه رو بوده و تك تك اعضا 

تالش های زیادی كرده اند تا اهمیت 
توجه به این موضوع را در میان خیل 
عظیم مســئوالن شــهری تثبیت 
كرده و رویه گذشته را تغییر دهند. 
در این میــان، یكی از اصلی ترین 
ابزارهای شورای شــهر، بودجه 

ساالنه شهرداری است.

من و دیگر همكارانم در كمیســیون فرهنگی 
اجتماعی تالش كرده ایم تا در ســال 99بیش 
از پیش و نیــز متفاوت به مســائل فرهنگی و 
اجتماعی توجه شود؛ به ویژه آنكه سال 98سالی 
سخت برای همه ما بود و رویدادهایی در آن رخ 
داد كه امیدوارم هیچ گاه شاهد تكرارش نباشیم؛ 
از این رو اولویت اصلی و كلی در بودجه فرهنگی 
و اجتماعی را پایداری فرهنگی و اجتماعی قرار 
داده و تمام مصوبات مان در راستای تحقق این 

هدف انجام شد.
براساس این اولویت مبنایی، اولویت های سطح 
دوم نیز احصا شــد كه ازجمله آنها می توان به 
افزایش عدالت اجتماعی در مدیریت شــهری، 
افزایــش مشــاركت اجتماعی شــهروندان، 
بهبود كیفیت زندگی و ســالمتی جســمی و 
روانی شــهروندان، افزایش نرخ رشد مدیریت 

دانش و اطالع رســانی فرهنگی و اجتماعی در 
شــهر، افزایش بهره وری فرهنگی، اجتماعی، 
گردشگری و ورزشی از فضاهای شهری، ارتقای 
تعلق خاطر شهروندان به محله و شهر، افزایش 
ســرمایه اجتماعی مدیریت شــهری، آموزش 
تكالیف و حقوق شــهروندی، توجــه به هنر و 
گردشگری در شهر، ارتقای دیپلماسی شهری 

و... اشاره كرد.
اما بــرای اینكه اولویت های مذكور از مســیر 
اصلی خود خــارج نشــده و در بودجه صرفا 
كلی گویی نشده باشــد، صدها شاخص برای 
تحقق هركــدام از اولویت بندی هــا، به همراه 
معیار سنجش آنها نیز تصویب شد كه ازجمله 
آنها می توان به برگزاری رویدادها و جشــن ها 
و جشــنواره های مختلف در شــهر، حمایت 
از مشــاغل خالق و اســتارتاپ ها، استفاده از 
ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد، آموزش 
حضوری و غیرحضوری به شهروندان، كاهش 
آســیب های اجتماعــی، كاهش اســترس و 
فشــارهای روحی، افزایش امید بــه زندگی، 
ارتقای كیفیت زندگی، توسعه نشاط اجتماعی، 
افزایش پاسخگویی و شفافیت، افزایش ادراك 
محیطی و غنای حسی در شهر، كاهش نابرابری 
در محالت، افزایش امنیت و ده ها مورد دیگر 

اشاره كرد.
شورای شهر در طول سال1399 تك تك این موارد 
را رصد كرده و در پایان گزارشی از اقدامات انجام 
شــده و درعین حال موارد سنگ اندازی در 
مسیر تحقق این اقدامات را به شهروندان 
اعالم خواهد كرد. از شهروندان عزیز 
و شریف پایتخت نیز انتظار داریم در 
مسیر نظارت و دیدبانی برای نیل به 
اهداف و انتظارت خود، یاری رسان 
نمایندگان شان در شــورای شهر 

باشند.

سیدحسن رسولی
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

برنامه سوم شهرداری تهران، در هر سه ماموریت 
شش گانه، اهداف و نقشه راه رســیدن به آنها را 
ترسیم كرده است. این هدفگذاری ها البته برشی 
یكساله است كه با بودجه سال99 تبلور عینی پیدا 
خواهد كرد، بســته به اینكه حال و روز كشور در 
سال پیش رو به لحاظ اقتصادی در چه شرایطی 
باشد. اكنون وضعیت بحرانی است، امیدواریم با 
غلبه بر بحران و عادی ســازی شرایط اقتصادی و 
اجتماعی پایتخت به این اهداف برسیم. بنابراین 
این اهداف در بازه زمانی مشخص شده ای، برش 
یكساله از برنامه 5ساله سوم حوزه مدیریت شهری 
است و با بالتكلیفی مواجه نیست. باید منتظر بود 
و دید كه ســال99 از نظر اقتصادی كه مدیریت 
شــهری نیز متاثر از آن اســت، با چه وضعیتی 
روبه رو خواهد بود. امید اســت هرچه سریع تر با 
مهار این ویروس تالش كنیم هرچه زودتر شاهد 

عادی سازی فرایند امور باشیم.
در این راستا در حوزه پسماند كه از مقوالت مهم 
شــهری اســت و در وضعیت موجود پرمشكل و 
مسئله است، بنا شده طرح مطالعه جامع پسماند 

از مبدا تا انتهــای فراینــد مدیریت صحیح 
پسماند حداقل در 3 یا 4منطقه شهرداری 

تهران به مرحله اجرا درآید. در حوزه 
حمل ونقــل و ترافیك نیــز اولویت 

نخست مدیریت شــهری است. 
باالترین سهم سال99 در بودجه 

شورای اسالمی شــهر تهران، 
بــرای توســعه حمل ونقل 
عمومــی به ویــژه مترو 
در بخش هــای مختلف 
و اتوبوســرانی درنظــر 

گرفته شــده و بنا به برنامه تنظیم شــده هر ماه 
یك ایســتگاه به بهره برداری می رسد. نوسازی 
ناوگان اتوبوســرانی نیز به همین شكل مدیریت 
خواهد شد. در حوزه شهرســازی و معماری نیز 
2هزار میلیارد تومان اعتبار برای ســال99 برای 
اجرای پروژه هــای كوچك مقیاس محلی درنظر 
گرفته شــده و طرح نیلوفری كه منطقه17 و 18 
را دربرمی گیــرد اجرایی خواهد شــد. در حوزه 
عمرانی نیز پروژه های نیمه تمام به اتمام رسیده 
و در حوزه فرهنگی و اجتماعی 5راسته برای شهر 
تهران تعیین شده كه با اجرای طرح های موضعی 
در این بخش هم پروژه های موجود به اتمام خواهد 
رسید. هوشمندسازی شهر نیز از دیگر اولویت های 

سال99 است.

بودجه شهرداری برای ســال99 مطابق با الیحه 
ارسالی 3۰هزار و 21۰میلیارد تومان بود كه پس 
از بررســی در كمیســیون های برنامه و بودجه و 
تلفیق رقم بودجه به 31هزار 332میلیارد تومان 
افزایش یافت. در این بودجه 1۰هزار و 4۰۰میلیارد 
تومان اعتبار برای تكمیل 1۰4پروژه اولویت دار 
محور تحقق پذیر شــهرداری در سال های آینده 
در بودجه99 لحاظ شده است. در اجرای راهبرد  
شــورای پنجم با هدف كاهش بودجــه هزینه  و 
افزایش بودجه ســرمایه ، ســهم بودجه سرمایه  
به 47درصد افزایش و ســهم بودجــه هزینه  به 
24درصد كاهش یافته است. 8۰۰میلیارد تومان 
كمك به حوزه منابع انســانی در بخش هزینه  در 
سال99 درنظر گرفته شــده كه با این رقم امكان 
خارج شدن حدود 3هزار نفر از كاركنان شهرداری 
از طریق بازنشستگی در موعد مقرر، بازنشستگی 

پیش از موعد و تشویقی فراهم می شود.
در حوزه معماری و شهرســازی با مصوبه شــورا 
و تمركز بر پروژه هــای تحقق پذیر اولویت محور 
15۰میلیــارد تومان برای دو پروژه ســاماندهی 
محله كن و فرحزاد و طــرح نیلوفری اختصاص 
یافته تا اعتبار این سرفصل بودجه به 373میلیارد 
تومان افزایش یابد. بیش از 5هزار میلیارد تومان 
بودجه سال99 برای توسعه حمل ونقل عمومی، 
زیرســاخت ناوگان عمومــی و بهره بــرداری از 
آن تخصیــص یافته اســت. همچنین 2هزار 
میلیــارد تومان برای اجــرای پروژه های 
كوچك مقیاس توســعه محلی درنظر 
گرفته شده. از مجموع بودجه مصوب 
47درصد ســهم بخــش تملك و 
دارایی هــا و پروژه های عمرانی 
و 37درصد سهم هزینه های 
جــاری و پرداخــت دیون 

می شود.

سال خوشه چینی مدیریت شهری

فرهنگسازی
بارها از شهروندان 

مختلف شنیده و 
خودمان نیز آن را بیان 

كرده ایم كه راه حل 
بسیاری از مشكالت 

فرهنگسازی است. اما 
همین دیدگاه زمانی 
كه به میان مسئوالن 

اجرایی كشور 
می رسد جایش را به 
فعالیت های عمرانی 
و فیزیكی می دهد و 
وقتی هم كه دلیلش 
را جویا می شویم، در 
پشت پرده می گویند 

اینطور كارها بیشتر به 
چشم مردم می آید

مدیریت شهری
باید منتظر بود و دید 
كه سال99 از نظر 
اقتصادی كه مدیریت 
شهری نیز متاثر از آن 
است، با چه وضعیتی 
روبه رو خواهد بود. 
امید است هرچه 
سریع تر با مهار این 
ویروس تالش كنیم 
هرچه زودتر شاهد 
عادی سازی فرایند 
امور باشیم

اجرای برشی یكساله از برنامه 5ساله سوم مدیریت شهریتالش برای رساندن شهر به پایداری فرهنگی و اجتماعی

بالتكلیف نیستیم

سید ابراهیم امینی
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران

شاید به جرأت بتوان گفت كه ســال 98نه تنها برای 
ایران و ایرانیان سالی نكو نبود كه حتی از دشوارترین 
سال های دهه های اخیر بود. این ســال از همان آغاز 
مصداقی بود برای ضرب المثل ســالی كه نكوست از 
بهارش پیداست و تا پایان نیز پاشــنه آن بر همان در 
چرخید. با وجود تمام مصایبی كه مجموعه سیســتم 
مدیریتی و اقتصادی كشور در ســال 98با آن روبه رو 
بود، مدیریت شهری پایتخت پس از دوره ای بی ثباتی 
تحمیلی مدیریتی، شــاهد ثبات و آرامش نسبی بود 
و از این رو ســال جاری برای شهرداری پایتخت سالی 
متفاوت از ســال پیشــین بود. در این سال مجموعه 
مدیریت شــهری با حركت در مسیر ریل گذاری شده 
توسط شورای پنجم شهر تهران كه از نیمه دوم سال 
96آغاز شده بود نشان داد كه می توان بدون شهرفروشی 
و با انضباط مالی و شفافیت به اهداف اقتصادی و مالی 
خود رسید و با وجود دشــواری های موجود این سال 

سخت را از نظر مالی با موفقیت به پایان رساند.
از ســوی دیگر رابطه شــورا و مدیریت شهری پنجم 

به گونه ای بود كه نشان داد شورا درصورت ارج نهادن 
به خود و جایگاه نظارتی خویش می تواند ماشین امضای 
شــهرداری نباشــد و همزمان با بازخواست مدیریت 
شهری در موقع لزوم، با این نهاد همكاری سازنده در 
جهت حفظ حقوق شهر و شهروندان داشته باشد. به 
هر حال سال 98با تمام فراز و فرودهای خود گذشت و 
در این سال شورا هرجا كه الزم بود نهایت همكاری ها را 
ازجمله در امر بودجه ریزی با مدیریت شهری كرد و بر 
همین اساس می توان سال پیش رو را سال خوشه چینی 

مدیریت شهری از اقدامات خویش دانست.
اقدامات شهرداری در ســال پیش رو را می توان به دو 
بُعد نرم افزاری و ســخت افزاری تقســیم كرد. در بعد 
سخت افزاری و فعالیت هایی كه نمود بیرونی بیشتری 
به ویژه در ســطح جامعه دارنــد و می توانند آرامش 
خاطر شــهروندان را از جهت فعالیت و عدم ركود در 
شهر موجب شوند، شــورا در بودجه سال 99حركت 
بزرگی انجام داد و با پذیرش تخصیص اعتبارات ویژه 
به پروژه های حوزه حمل ونقــل عمومی و معماری و 
شهرسازی، زمینه را برای شكوفایی این فعالیت ها در 

سال پیش را فراهم ساخت.
در بودجه ســال آینده شــورا با حــذف هزینه های 
غیرضروری و توجه ویژه به ســهم درآمدهای پایدار، 
ســهمی 37درصدی برای این قبیل درآمدها درنظر 
گرفت كه جهشی چشمگیر در سهم درآمدهای پایدار 
برای مدیریت شهری و گامی مهم در راستای دوری از 

تراكم فروشی های بی منطق و چوب حراج زدن به اموال 
شهرداری است. همچنین تخصیص بودجه ای بالغ بر 
یكصد هزار میلیارد ریال بــرای 1۰4پروژه اولویت دار 
شهری، نشان از عزم راسخ شورا و مدیریت شهری برای 
به سرانجام رساندن پروژه های مهم و ضروری، آن هم 
در شرایط ســخت و تنگناهای اقتصادی و فشارهای 

شدید مالی دارد.
عالوه بر این اختصاص بودجه بیش از 5۰هزار میلیارد 
ریالی به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت 
ناوگان عمومی كه حدود 2۰ هــزار میلیارد ریال آن 
مربوط به پروژه های كوچك مقیاس و محلی اســت، 
ضمن اینكه امیدبخش رفع گره ترافیكی و حمل ونقل 
در سطح محله ها و مناطق كمتر برخوردار شهری در 
زمینه حمل ونقل عمومی و مناسب سازی معابر به ویژه 
برای اقشار با نیازهای ویژه است، این توقع را در شورای 
شهر و مردم ایجاد می كند كه در سال 99شاهد حجم 
گسترده ای از فعالیت های عمرانی و حمل ونقل در این 

حوزه ها باشیم.
از ســوی دیگر تالش برای تحقــق حمل ونقل پاك و 
كاهش آلودگی هوا و فرهنگسازی استفاده از دوچرخه 
در حمل ونقل شهری ایجاب می كند كه مدیران شهری 
عالوه بر عرضه دوچرخه های متنوع و متناسب در سطح 
شهر، زیرساخت های الزم ازجمله مسیر ویژه دوچرخه 
و طرح های تشویقی برای استفاده از این وسایل را در 

برنامه كاری خود بگنجانند.

از این رو همانگونه كه در سال 98و در شرایط دشوار 
اقتصادی كه حتی دولت قادر به كمك مناســب در 
زمینه تكمیل خطوط مترو نبود، شــاهد افتتاح پی 
در پی ایســتگاه های جدید مترو بودیم، الزم اســت 
شــهرداری باتوجه به نگاه ویژه شــورا به حمل ونقل 
عمومی انبوه بر، نســبت بــه تكمیل ایســتگاه های 
باقیمانده مترو با ســرعت بیشــتری گام بردارد و در 
زمینه خطوط اتوبوســرانی نیز نســبت به نوسازی و 

گسترش ناوگان اقدام كند.
در سالی كه گذشت شاهد افتتاح پروژه های مهمی 
نظیر افتتاح پیش از موعد پروژه زیرگذر استاد معین، 
افتتاح پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران 
و پروژه های متعدد عمرانی بودیم كه منجر به بهبود 
محسوس وضعیت ترافیك در نقاط پرترافیك شهر 
شــد. همچنین پروژه احیای پل گیشــا موسوم به 
پروژه پل زندگی كــه هم اكنون زیرگــذر آن مورد 
بهره برداری قرار گرفته و مابقــی پروژه هایی كه به 
سرعت در حال اجراست ازجمله این موارد هستند 
كه در كنــار پروژه هایی نظیر بلدیــه در میدان امام 
خمینی و احیای آثار فرهنگی پایتخت نظیر عمارت 
اتحادیه كه كاربری فرهنگی دارند ازجمله اقدامات 
مهم عمرانی و فرهنگی این دوره به شمار می روند و 
الزم است در سال 99بخش های ناتمام این پروژه ها 
به اتمام رسیده و جهت اســتفاده عموم شهروندان 

آماده و عرضه شوند.

در بعد نرم افزاری نیز تداوم مســیر شــورای شهر در 
راستای شــفافیت، رفع نواقص و ایرادات سامانه های 
امور قراردادها و شفافیت و دسترسی آزادانه شهروندان 
به اطالعات موجود در شــهرداری، راســتی آزمایی 
اطالعات ارائه شده و گسترش دامنه اطالعات موجود 
باید ازجمله مهم ترین اولویت های مدیریت شهری در 
این عرصه باشد. راه اندازی تاالر معامالت شهرداری 
در این دوره اقدامی ارزشمند بود كه الزم است در این 
سال با جدیت بیشتری پیگیری شود. در این تاالر كه 
كلیه آگهی مناقصات، مزایده ها و حراج شــهرداری 
تهران همزمان بــا چاپ در روزنامه كثیراالنتشــار با 
قابلیت دریافت اسناد شــركت در معامله در تارنمای 
مربوطه منتشر می شود، شفافیت در معامالت و رعایت 
انصاف و عدالت در امور مالی به شــكل محسوســی 
افزایش می یاید كه شــورا نیز مصمم اســت بر روند 

اجرایی این تاالر، نظارتی جدی داشته باشد.
همچنین شورای پنجم در ســال جاری و در راستای 
صیانت از حقوق شهر و شــهروندان نسبت به تصویب 
طرح تحقیق و تفحص از واگذاری ها در سازمان امالك 
و مستغالت اقدام كرد. در اغلب موارد مشاهده می شود 
كه نهادها و سازمان های مخاطب تحقیق و تفحص در 
جهت كارشكنی در امور تحقیق و تفحص و پنهان كاری 
و عدم ارائه اســناد و مدارك مربوطه یا طوالنی كردن 
روند بررســی ها گام برمی دارند كه باتوجه به اجرای 
بخش مهم این تحقیق و تفحص در ســال 99انتظار 
می رود بدنه مدیریت شهری و سازمان امالك نهایت 
همكاری را با شــورا و كمیســیون نظارت و حقوقی 
داشته باشد تا هرچه سریع تر نســبت به بازگرداندن 
اموال واگذار شــده بدون ضوابط قانونی به بیت المال 
و معرفی متخلفان احتمالــی به مراجع ذیربط قضایی 

و اداری اقدام شود.
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ایرانشهر

براساس آمارهای موجود، حدود هزار نفر که از 
بیمارســتان های تبریز مرخص شده اند، امکان 
اســتراحت و ایزوالســیون آنها درمنزل وجود 
ندارد. به گفته کارشناســان درمانی این دسته 
از افراد عالوه بر اینکــه نیاز به مراقبت های ویژه 
برای بازیابی سالمت کامل خود دارند ، می توانند 
به عنــوان ناقل بیماری نیز محســوب شــوند. 
هرچند، به گفته فرمانده قــرارگاه عملیاتی این 
نیرو در شــمال  غرب کشــور، در روزهای اخیر 
یک نقاهتگاه 200تختخوابــی در تبریز افتتاح 
شده است، اما بی شــک این نقاهتگاه جوابگوی 
نفرات ترخیص شــده و بهبودیافته از کرونا در 

تبریز نیست.
مدیر روابط  عمومی دانشــگاه علوم  پزشــکی 
تبریز در پاســخ به همشــهری دربــاره تدابیر 
درنظرگرفته شده برای رفع این مشکل می گوید:  
بیماران کرونایی پــس از بهبودی، می توانند در 
نقاهتگاه های غیربیمارستانی از جمله نقاهتگاه 
ارتش مستقر شــوند. آنها در منازل هم امکان 
بستری شــدن دارند و با نظارت مستقیم علوم 

 پزشکی داروهای خود را دریافت می کنند. 
 جمــال حســینی دربــاره ظرفیــت محدود 
200 تخت نقاهتگاه ارتش اظهار می کند: برای 
این بیماران نگهداری در منازل هم مطرح است 
و افراد خانواده می توانند با جداسازی اتاق خواب 
فرد بیمار و اختصاص دادن سرویس بهداشتی 

و حمام جداگانه یا ضدعفونی مســتمر حمام و 
توالت مشــترک از انتقال این بیماری به دیگر 

اعضای خانواده جلوگیری کنند.

اقدام ویژه برای تشخیص بیماری
رئیس مرکز بهداشت تبریز از اقدام های این مرکز 
برای ایزوالســیون خانگی و کمک به تشخیص 
بیماری خبر می دهد و می گویــد: برای این که 
شــهروندان با احســاس عالئم اولیه بیماری به 
مراکز درمانی مراجعــه نکنند و در خطر ابتال به 
بیماری قرار نگیرند، کارشناسان این مرکز با آنان 
در منزل تماس و اطالعات کلی سالمت خانواده 

را از آنان می گیرند.
احمد مردی درباره بیمارانی که پس از ترخیص 
از بیمارستان نیاز به مراقب های ویژه برای گذران 
دوران قرنطینه دارند نیز بیان می کند: بیماران 
بهبود یافته از کرونا می توانند با مراقبت های ویژه 
در منزل از روند بهبود ســالمتی خود اطمینان 
حاصل کنند. کارشناسان ســالمت هم به آنان 
راهنمایی های الزم را ارائــه می کنند و در کنار 
آن، اســتفاده از سایت مرکز ســالمت و سامانه 
سیب نیز می تواند به گذراندن دوران قرنطینه در 

منزل کمک کند.
ایــن مســئول به اقــدام برخــی افــراد برای 
سوء استفاده از شرایط موجود هم اشاره می کند 
و می افزاید: کارشناسان بهداشت فقط با شماره 
4030 با شهروندان تماس می گیرند تا در صورت 
مشــاهده عالئم بیماری، اطالعات الزم را ارائه 
دهند و افراد را در ایزوالسیون خانگی و مراجعه 

احتمالی به مراکز درمانی کمــک کنند. براین 
اساس، شهروندان باید از پاســخگویی و دادن 
اطالعات به افرادی که با شماره ای غیر از 4030 

تماس می گیرند، خودداری کنند. 

شیوع گسترده در8 محله تبریز 
رئیس دانشــگاه علوم  پزشــکی تبریــز هم در 
گفت وگو با همشهری با بیان این که کمیته علمي 
درمان کرونا در این دانشگاه تشکیل شده  است، 
اظهار می کند: دانشگاه حدود 2 میلیارد تومان 
به بیمارانی  اختصاص داد که مشکل حاد ریوی  

دارند تا درمان آنها کامل شود.
محمدحسین صومی با اشاره به وضعیت مبتالیان 
به کرونا در استان عنوان می کند: سراب ، شبستر ، 
مرند ، میانه ، مراغه ، اهر و تبریز به نسبت جمعیت، 
بیشــترین تعداد مبتالیان به کرونــا را دارند و 
 البته آمار تبریز به نســبت جمعیــت در حال

افزایش است.
وی می گوید: تراکم جمعیتــی و رعایت نکردن 
موارد بهداشتی، سبب افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا در تبریز شده و تعداد بیماران در این شهر 
در حال افزایش اســت و در محله های عباسی ، 
مارالن ، ولی عصر ، قره باغی سردرود و یکه دکان 
و بهشــتی و قراملک تبریز تعــداد مبتالیان از 

محله های دیگر بیشتر است.
صومی با رد کمبود ماسک و تجهیزات مورد نیاز 
کادر درمان تاکید می کند: روزانه هزار ماســک

N95  در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز استفاده 
و 700دست لباس مخصوص حفاظتی هم توزیع 

می شود و مدیریت بیمارســتان هم به صورت 
جدی پای کار است. 

اقدام های پیشگیرانه 
یکی دیگر از مشکالت، در معرض آسیب بودن 
کودکان کار و خیابان اســت که همچنان بدون 
ماسک و دســتکش به فعالیت مشغولند و این 
موضوع نگرانی هایی را بــرای مردم تبریز ایجاد 
کرده اســت. فرگل صحاف، سرپرست اداره کل 
بهزیستی آذربایجان شرقی، در این  باره می گوید:  
در چند روز گذشته توزیع بسته بهداشتی برای 
کودکان کار و خیابان، توزیــع بیش از 3۵00 
بسته غذایی از ســوی پایگاه خدمات اجتماعی 
برای مددجویــان شناسایی شــده در معرض 
آسیب، تب ســنجی مرتب افراد مقیم در مراکز 
شــبانه روزی به ویژه کودکان بی سرپرســت و 
بدسرپرست زیرپوشــش بهزیستی انجام شده 

است. 
هادی بدری، سرپرست ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تبریز، هم از اجرای 
مرحله سوم عملیات پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا بــا اجرای عملیــات ضدعفونــی بر پایه 
محله های پرخطــر خبر می دهــد و می گوید: 
مســیرهای پرتجمع به دلیل احتمال شــیوع 
بیشــتر ویروس کرونا بیش از پیش مدنظر قرار 
گرفته  است و شهروندان این مناطق باید رعایت 
اصول بهداشتی را مورد توجه قرار دهند تا هرچه 
سریع تر میزان شیوع این ویروس کاهش یافته 

و قطع شود.
پیش از این معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز اعالم کرده بود که تمهیدات زیادی در این 
مناطق پرخطر انجام گرفته، اما همچنان آمار در 
حال افزایش است. امیدواریم با برنامه ریزی های 

انجام شده، این روند کنترل شود.
کالن شهر یک میلیون و 800 هزار نفری تبریز، 
از جمله شهرهای کشورمان است که شیب ابتال 
به کرونا در آن در روزهای نخســت بسیار پایین 
بود، اما بعد از چهارشنبه آخر سال و خرید عید، 
منحنی شــیوع کرونا در آن به سرعت صعودی 

شد.

پیگیری ایزوالسیون در خانه 
رئیس بیمارستان امام  رضا )ع( تبریز به مراجعه 
حــدود 4 هزارنفر مراجعه کننده بــه این مرکز 
درمانی از آغاز کرونا اشــاره می کند و می گوید: 
در این شــرایط عالئم بیماری و وضعیت بالینی 
بیمار از ســوی پزشــکان کنترل می شود و در 
صورتی که عالئم کرونا وجود نداشــته باشــد 
یا بیمار امکان ایزوالســیون در خانه را داشــته 
 باشد، با تجویز داروهای الزم به منزل فرستاده 

می شود.
مسعود فقیه دینوری با اشاره به ظرفیت محدود 
بیمارســتان و بخش های مربوط به کرونا اظهار 
می کند: بیمارانی که نیاز به مراقبت و استراحت 
دارند به مراکــز قرنطینه تاییدشــده یا منزل 
فرســتاده می شــوند، اما هرگز بیماران بدحال 
که نیاز به مراقبت مستمر پزشکی دارند تا زمان 

بهبود از بیمارستان مرخص نمی شوند.

محله های درگیر 
با کرونا

تراکم جمعیتی 
و رعایت نکردن 
موارد بهداشتی، 
سبب افزایش تعداد 
مبتالیان به کرونا در 
تبریز شده و تعداد 
بیماران در این شهر 
در حال افزایش 
است و در محله های 
عباسی ، مارالن ، 
ولی عصر ، قره باغی 
سردرود و یکه دکان 
و بهشتی و قراملک 
تبریز تعداد مبتالیان 
از محله های دیگر 
بیشتر است

بودجه برای 
تکمیل دوره درمان 
رئیس دانشگاه علوم 
 پزشکی تبریز با بیان 
این که کمیته علمي 
درمان کرونا در این 
دانشگاه تشکیل شده 
 است، اظهار می کند: 
 دانشگاه حدود

 2 میلیارد تومان به 
بیمارانی  اختصاص 
داد که مشکل حاد 
ریوی  دارند تا درمان 
آنها کامل شود

تلخ و شیرین از کرونا 

تکاپوی جهانــی برای مهار 
بیمــاری کرونــا حاکی از 
موفقیت نسبی سیاست های 
بهداشتی و درمانی به اجرا 
درآمده در جهان است. حتی در چند روز گذشته تابلوی 
بازارهای بورس در برخی کشــورها با رشد مثبت مواجه 
شده است. به عبارت دیگر کاهش تعداد مبتالیان جدید به 
ویروس کرونا و همچنین کاهش تعداد مرگ ناشی از این 
بیماری در جهان به ویژه دراروپا ســبب شد معامله گران 
در بورس های بین المللی نســبت به چشــم انداز پیش رو 

خوشبین و بازارها مثبت شوند. 
برهمین اساس، پایین آمدن تعداد مرگ و میر ناشی از ابتال 
به کرونا در کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و ایتالیا 
ســبب بهبود اوضاع معامالت در بورس های بین المللی 
شده اســت. درهمین حال تالش های بهداشتی ایران با 
نتایج مثبتی همراه بوده اســت. شناسایی روزانه صدها و 
گاه هزاران بیمار کرونایی در سراسرکشور، نشان دهنده 
برنامه فعال کشــور برای مهار این بیماری بوده است، اما 
موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده که مسئوالن وزارت 
بهداشت، با جدیت بیشــتری، وسعت و شدت برنامه های 
بهداشتی و درمانی کشور را پیگیری کنند. قرار گرفتن در 
اقلیم خاورمیانه و داشتن مرزهای طوالنی با کشورهایی 
مانند افغانستان و پاکســتان و نیز نزدیکی ایران به شبه 
قاره هند، بایــد افزایش دوراندیشــی ها را در کانون های 
بهداشتی و درمانی کشور به همراه داشته باشد. مهار کرونا 
در افغانستان و سراسر شبه قاره باید برای ایران نیز بسیار 
بااهمیت باشد، زیرا الزمه مهار موفقیت آمیز ویروس کرونا 
در گرو موفقیت برنامه های منطقه ای و جهانی است. اگر 
یکی از کشورهای خاورمیانه نتواند برنامه جامعی برای مهار 
کرونا درپیش گیرد، قطعا درســتی و کارآمدی طرح های 
بهداشتی کشــورهای دیگر را با مشــکل مواجه می کند. 
البته مدیران بهداشتی و درمانی ایران سیاست جامعی در 
ایران و مرزهای کشــور به اجرا گذاشته اند که بسیار موثر 
بوده است، به طوری که سازمان بهداشت جهانی درستی و 
موثربودن برنامه های بهداشتی و درمانی ایران را در مجامع 

جهانی تایید کرده است. 
اما نکته دیگری کــه رفتار غیرمنتظره ویــروس کرونا را 
درسطح جهانی به نمایش گذاشت، مربوط به آلوده شدن 
یک ببر 4ساله به این ویروس در آمریکاست. »بنا به اعالم 
مقامات رسمی آمریکا، تست کرونای یک ببر در باغ وحش 
برون کافسین مثبت بوده اســت. برهمین اساس وزارت 
کشاورزی آمریکا اعالم کرده است: منشأ سرایت ویروس 
به ببر 4ساله و همچنین 4ببر و شیر دیگر که به این بیماری 

دچار شده اند، کارگران این بخش بوده اند.«
بدین خاطر اتفاق یاد شده این سئوال را مطرح می کند که 
آیا انتقال ویروس از انســان به حیوان اتفاق خواهد افتاد؟ 
درحالی که کارشناسان می گویند شیوع ویروس درجهان 
از طریق انسان به انســان انجام می شود و انتقال از انسان 
به دام تاکنون تأیید نشده است، اما وجود این بیماری در 
ببرها می تواند بر دامنه نگرانی ها بیفزاید. چنین رویدادی 
می تواند خطری برای ســالمتی میلیون هــا دام و طیور 
درجهان باشــد. زیرا در دنیای کنونی پرورش دام و طیور 
مهم ترین منابع غذایی انسان است. مطابق اطالعات رسمی 
هم اکنون درایران حدود 2/۵میلیون تن مرغ، یک میلیون 
تن تخم مرغ و 8۵0هزارتن گوشت تولید می شود که برای 

منابع غذایی کشور بسیار حیاتی است.

مرکز ایزوالسیون 200تختخوابی در تبریز جوابگوی بهبودیافتگان از کرونا نیست

معاون درمان دانشگاه علوم  پزشکی استان: اگر بدون برنامه ریزی به زندگی عادی بازگردیم، 
کمبود تخت ویژه بیمارستانی بحران زا می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: به دلیل شیوع کرونا، نشاکاران مجاز به استفاده از کارگران روزمزد غیربومی نیستند

جاده های خلوت

   
تعطیالت نوروز معموال اوج تردد جاده ای 
و مســافرت در کشــور به ویژه در استان 
گردشــگرپذیری مانند اردبیل است. با 
این حال امسال حکایت جاده های نوروزی 
استان متفاوت از ســال های دیگر بود و 
بحران کرونا سبب شــد از میزان سفرها 
به میزان قابل توجهی کاسته شود. البته 
به گفته شــهروندان اردبیلــی عالوه بر 
این که تعــدادی از هموطنــان با آگاهی 
به شرایط بحرانی ســفرهای خود را لغو 
کردند، بستن برخی ورودی های استان 
نیز در کاهش این تردد تاثیرگذار بود که 
نمونه آن مسدود شدن جاده حیران بود 
که مهم ترین محور مواصالتی اردبیل به 

استان گیالن به شمار می رود. 

کاهش خودروهای شخصی؛ افزایش 
حمل بار 

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان درباره مقایســه تــردد ورودی 
و خروجــی وســایل نقلیه از اســتان به 
همشــهری می گوید: درچنــد روز اخیر 
میزان ورود وسایل نقلیه 17درصد کاهش 
و خروج از اســتان نیز 27درصد کاهش 
داشته است.علی رحمتی می افزاید: کاهش 
تردد در جاده های اردبیل فقط مربوط به 
مبادی ورودی و خروجی اســتان نبوده و 
در بازه زمانی مورد بررسی شاهد کاهش 
چشــمگیر تردد داخل اســتان بوده ایم. 
به گفته رحمتی، ســال89 میزان تردد 
وسایل نقلیه در جاده های داخلی استان 
در تعطیالت نوروز 7میلیون و 8۵7هزار و 
38مورد بود که این میزان درسال 99 به 
3میلیون و 981هزار و ۵19مورد رسید و 
کاهش 9۵درصدی را نشان می دهد.وی 
بیان می کند: با وجود کاهش تردد جاده ای 
مســافران، با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی بــرای مقابله با ویــروس کرونا 
سیســتم حمل ونقل کاال به فعالیت خود 
ادامه داده اســت و 17هزارتن کاال دراین 
بازه زمانی جابه جا شده است که افزایش 
81درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

دبیر کمیســیون مدیریت اجرایی ایمنی 
حمل ونقل استان اردبیل اظهار می کند: با 
توجه به آگاهی های مردمی و اجرای تدابیر 
الزم در مبادی ورودی و خروجی اســتان 
حتی در روز 31فروردین که همه ساله اوج 
تردد را شاهد بودیم با کاهش 29درصدی 
و در داخل اســتان با کاهش ۵8درصدی 

مواجه شدیم که آمار قابل توجهی است.

اردبیل یادداشت

سید مرتضی احمدپور 
تبریز - خبرنگار

بیژن کیامنش 
روزنامه نگار

چالش نقاهتگاه در روزهای کرونایی

شیوع کرونا در کشور و اســتان آذربایجان  شرقی به آخرین روزهای 
دومین ماه خود می رســد و با وجود اعمال قرنطینه و فاصله گذاری 
اجتماعی، این بیماری هنوز قصد خداحافظی ندارد. در حالی که روزانه 
حدود 80 نفر به جمع مبتالیان جدید استان اضافه می شود، مجموع 
مبتالیان آذربایجان شرقی هم در حال نزدیک شدن به رقم 2 هزار نفر 
است و از این تعداد، 205 نفر فوتی ثبت شده است. به گفته مسئوالن 

درمانی استان، 60 درصد از مبتالیان بهبود پیدا کرده اند. 
اما یکی از نکات قابل توجه در ترخیص بیماران بهبود یافته این است که 
تبریز، به جز نقاهتگاه کم ظرفیت تازه ساخت، مرکز ایزوالسیون برای 
گذران دوران قرنطینه این بیماران ندارد و آنها پس از ترخیص، مجبور به 
بازگشت به منازل خود و سپری کردن این دوره همراه با اعضای خانواده 
هستند که این موضوع به شیوع بیش از پیش این بیماری دامن می زند. 

محدودیت هایی برای برنج کاران راه دراز البرز تا بازگشت به وضعیت عادی 

البرز این روزهــا آرام تر و کم تردد تر به نظر می رســد و اعمال 
طرح های ممنوعیت تردد در روند ابتالی افراد به کرونا نیز تاثیر 
گذاشته است. به گفته مســئوالن علوم پزشکی استان، تعداد 
بیماران کرونایی کاهش یافته، اما برای از بین رفتن کلی این 
بیماری راه درازی در پیش است، چرا که با پایان قرنطینه و طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، امکان شیوع دوباره این بیماری وجود 
دارد و به نگرانی ها دامن زده است. از 13 فروردین به بعد آماری 
از البرز گزارش نشده، اما در همان مقطع ابتالی 3۵8۵ بیمار 
به کرونا در البرز گزارش شد که از این آمار، 293۶ نفر ترخیص 

شده  اند و 170 نفر نیز فوت کرده اند. 

نگران اوج گیری دوباره کرونا 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره روند کاهشی 
ابتال به کرونا در این استان به همشهری می گوید: در تالشیم 
تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های استان 

را به کمتر از 300 نفر برسانیم.
حسن اینانلو با بیان این که تا رهایی از این ویروس و بازگشت به 
وضعیت عادی راه درازی در پیش داریم، عنوان می کند:  اکنون 
نیمی از ظرفیت تخت های ویژه بیمارســتانی البرز در اختیار 
بیماران کرونایی است و بی شک اگر بخواهیم بدون برنامه ریزی 
به زندگی عادی بازگردیم، این تخت های آی. سی. یو موجود در 

استان پاسخگوی نیاز ما نخواهد بود.
اینانلو می افزاید: هرچند تعداد تخت های ویژه بیمارستان های 
کشور و به تبع آن اســتان البرز در چند سال گذشته افزایش 
داشــته، اما هنوز هم با سرانه اســتاندارد فاصله داریم و اگر با 
این شــرایط به وضعیت عادی بازگردیــم، کمبود تخت ویژه 

بیمارستانی بحران زا می شود. 
وی می گوید: توصیه می کنم خیران اگر به دنبال کمک به حوزه 
بهداشت و درمان هســتند، در مسیر افزایش تعداد تخت های 

ویژه بیمارستانی اســتان گام بردارند. این مسئول با اشاره به 
راه اندازی نقاهتــگاه مهدیه اظهار می کند: بــا کمک خیران، 
تجهیزات الزم برای راه اندازی آن تامین شده و تا چند روز آینده 
 شــاهد آغاز به کار آن خواهیم بود. بیمارانی که نیاز به مکانی

برای گذراندن دوران قرنطینه خود دارنــد، می توانند به این 
نقاهتگاه مراجعه کننــد و از خدمات مناســب این مجموعه 

بهره مند شوند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز تاکید می کند: 
باید برنامه مدونی برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شــود تا 
آســیب های اجتماعی و اقتصادی این ویــروس بیش از این 

مشکل ساز نشود.

ادامه محدودیت تردد در کرج تا اطالع ثانوی 
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی البرز نیز بــا بیان این که 
اجرای طــرح زوج و فرد از جلو در خانه تا اطــالع ثانوی ادامه 
دارد، می گوید: اکنون ۶3 نقطه ورودی به شهرهای استان البرز 

شناسایی و 3۶ نقطه آن مسدود شده است.
غالمعلی شــرق ادامه می دهد: در 27 نقطه نیز گیت تســت 
سالمت فعال اســت و مسافران از ســوی ماموران غربالگری 
می شوند و افراد مجاز به حریم شــهری فقط باید دارای پالک 
خودروی تهران و البرز باشــند. نحوه شناســایی افراد ساکن 
و بومی هم با اســتفاده از کارت ملی، پالک خــودرو و آدرس 

بیمه نامه خودرو است.
وی عنوان می کند: براساس توافق ها و دستورهای کمیته ملی 
کرونا، این طرح با هدف حفظ سالمت مردم اجرا و از ورود افراد 
غیربومی جلوگیری می شود. در اجرای این طرح تالش شده با 
حذف ترددهای غیرضروری، از شیوع بیماری ویروسی کرونا 
جلوگیری شود.شــرق با تاکید بر رعایت موازین بهداشتی و 
توجه به اعمال محدودیت های تردد در شهرهای استان اضافه 
می کند: برای حمایت از آحاد مردم جامعه و همچنین اجرای 
قانون، پلیس مکلف اســت با افرادی که خــالف قوانین عمل 

می کنند برخورد کند.

به زودی زمان نشــاکاری در زمین های کشاورزی مازندران فرا می رسد، 
اما شیوع کرونا سبب شده  است امسال کشاورزی در استان های شمالی، 
که گستره و سرعت آلودگی به این ویروس در آنها زیاد بود، با دشواری ها 
یا به عبارتی محدودیت های جدیدی همراه شود. یکی از الزام های انجام 
این بخش از کشت، حضور پرتعداد در زمین های کشاورزی برای نشای 
شالی و استفاده از کارگران فصلی روزمزد برای تسریع در انجام این فعالیت 
است، اما، بنا به تأکید مسئوالن، اســتفاده از کارگران غیربومی به دلیل 
شیوع کرونا ممنوع است و باید کارگران همان منطقه برای نشاکاری به 
کار گرفته شوند؛ موضوعی که می تواند شالی کاران را برای کشت سنتی با 

مشکالت زیادی مواجه کند. 

کشت سنتی 50 درصدی
بیش از ۵0 درصد از زمین های کشــاورزی مازندران به صورت ســنتی 
زیرکشت می روند و این موضوع را رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران 

نیز تأیید می کند.
به گفته عزیزاهلل شــهیدی فر، از 213 هزار هکتار شــالیزار موجود در 
مازندران، حدود 100 هزار هکتار به روش مکانیزه کشت می شود و این 
یعنی همچنان نیاز به حضور کارگران روزمــزد در این بخش از اقتصاد 

استان ضروری است.
این مسئول در گفت وگو با همشــهری اظهار می کند: امسال کشاورزان 
به دلیل شیوع کرونا مجاز به استفاده از کارگران روزمزد غیربومی شهر 
خود نیستند و کشاورزان باید کارگران محلی را در زمین های کشاورزی 
به کار بگیرند.استاندار مازندران نیز با تأکید بر حفظ سالمت کشاورزان، 
که معموال در روستاها زندگی می کنند و قشر آسیب پذیر جامعه هستند، 
می گوید: مسئوالن شهرستانی و به ویژه دهیاران باید پیگیری و نظارت 
الزم را در این زمینه داشته باشند تا امسال از کارگران غیربومی مناطق 

مختلف استان در شالیزارها استفاده نشود.
احمد حســین زادگان در گفت وگــو با همشــهری می افزاید: وضعیت 
پیش آمده ضرورت توجه بیشــتر کشاورزان به کشــاورزی مکانیزه را 
دوچندان کرده است. ضمن این که دســتگاه های مرتبط از جمله بانک  

کشــاورزی نیز باید با اجرای طرح های تشویقی کشاورزان را به مکانیزه 
کردن کشاورزی در زمین های خود تشویق کنند.

سموم کشاورزی کرونا را از بین نمی برد 
مسئوالن استان در تالشند ضریب احتمال شیوع ویروس کرونا در میان 
کشاورزان را با اعمال برخی محدودیت ها و توصیه ها، کاهش دهند و حتی 
همین امسال بر میزان استفاده از تجهیزات و ادوات مکانیزه کشاورزی 
بین کشاورزان بیفزایند. برای نمونه، امسال با توزیع 3۵0 دستگاه ماشین 
نشاکار بین کشاورزان مازندران، تعداد دستگاه های نشاکار در زمین های 
کشاورزی استان به 2۵00 دستگاه رسید. اما هنوز حدود 113 هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی استان باید با دست کشت شود و این موضوع نگرانی 
را در میان مسئوالن افزایش داده اســت. به همین دلیل، رعایت برخی 
نکات خاص بهداشتی در کشاورزی از سوی کارشناسان بهداشت محیط 

به شدت توصیه می شود.

لزوم رعایت چند نکته ویژه
استاد گروه مهندسی بهداشــت محیط دانشگاه علوم  پزشکی مازندران 
با بیان این که به دلیل وابســتگی اقتصــادی و همچنین امنیت غذایی 
ناگزیریم کشاورزی را ادامه دهیم، به همشــهری می گوید: کشاورزان 
عالوه بر نکات کلی رعایت بهداشت فردی، مانند شستن دست ها و رعایت 

فاصله با اطرافیان که این روزها توصیه می شــود، باید چند نکته ویژه را 
هم رعایت کنند.

محمدعلی ززولی می افزاید: با توجه به ارتباط مستقیم شالی کاران با آب، 
حساسیت کار برای آنها بسیار باالست. برای کشاورزان در شمال از دیرباز 
تهدید ابتال به »تب شالیزار« وجود داشت و این یعنی احتمال بروز بیماری 
در این شغل بسیار باالست. امسال کرونا تهدید سالمت کشاورزان را بیشتر 

کرده است. به همین دلیل باید نکات دیگری را هم رعایت کنند.
وی ادامه می دهد: کشــاورزان باید تــا حد امکان تماس بــا آب را کم 
کنند. اســتفاده از لباس های مخصوص، دستکش های ضدآب و عینک 
به طورجدی توصیه می شود، چون ویروس از راه چشم یا زخم و تَرک های 

دست هم وارد بدن می شود.
ززولی تأکید می کند: این باور که زمین های کشاورزی به دلیل استفاده از 
سموم عاری از ویروس هستند، کامال اشتباه است، چون ویروس با گندزدا 

از بین می رود، نه سموم کشاورزی.
وی بر همراه داشــتن محلول کلر برای ضدعفونی کــردن ظروف مورد 
استفاده در زمین های کشاورزی و همچنین تعویض لباس ها پس از انجام 
کار و قرار دادن لباس کار در محلول ضدعفونی کننده که در منزل نیز قابل 
تهیه است تأکید می کند و می گوید: شرایط کشاورزی در سال جاری کامال 
متفاوت است و کشاورزان باید، برای حفظ سالمتی خود و اطرافیان، نکات 

بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

فتانه احدی 
البرز - خبرنگار

اشکان جهان آرای
مازندران - خبرنگار

پوپک قاسمی
اردبیل- خبرنگار



معضالتي كه حيــن بحران به 
شكل تلخ و زننده اي رخ نمايي 
مي كنند الزاما مولود شــرايط 
غيرعادي حاكم بر آن نيستند، 
بلكه چه بسا پيش از بروز بحران 
وجود داشــته اند و در ســايه 

بي توجهي همانند آتش زير خاكستر منتظر مجالي براي 
زبانه كشيدن بوده اند. حضور جمعيت هاي پر تعداد معتادان 
و بي خانمان ها در مناطق عمدتا آسيب خيز شهر، هنگامي 
كه شهر در قرنطينه نســبي قرار گرفته و تردد به حداقل 

رسيده، زاييده بحران كرونا و چندان دور از انتظار نبود.
گزارش هاي همشــهري محله از مناطق مركزي شهر در 
روزهــاي كرونايي به ويژه هفته هاي گذشــته كه خلوتي 
كم مانندي بر تهران و محله هايش حكمفرما بود، نشــان 
مي داد كه جمعيــت قابل توجــه و پرشــمار معتادان و 
بي خانمان ها در محله هاي شوش، مولوي و هرندي معابر 
و پارك هارا اشــغال كرده اند و در حلقه هاي چندنفره به 
استعمال انواع مواد مخدر مشغولند. اين تعداد كه به تعبير 
عضو  شوراي شــهر تهران يازده هزار كانون شــيوع كرونا 
هستند، ماحصل آزاد كردن معتادان متجاهر از كمپ هاي 
نگهداري موسوم  به ماده15 و 16 بودند كه البته معتادان 
مجوزدار مراكز دي.آي.سي و زندانيان بي خانمان آزاد شده 

را هم بايد به آنها افزود.
درهمين حال، 2 جمعيت خارج از آمــار را نيز بايد به آنها 
اضافه كرد؛ اولي زباله گردها كه باز هم بنا  به گزارش هاي 
موجود در تمــام مدت 2هفته ابتداي ســال در خيابان و 
سطل هاي زباله مشغول جمع آوري پسماندهاي خشك و 
ارزشمند بوده اند و بالقوه عامل گسترش و انتقال ويروس. 
جمعيت دوم هم كودكان كار هســتند كه اين روزها در 
گروه هاي چند نفري سر چهارراه ها ديده مي شوند؛ بدون 
رعايت اصول خودمراقبتي. اين دوگروه تا امروز كســب و 

كارشان را تعطيل نكرده اند و در شهر حي  و حاضرند.
جمعيت هايي كه نام برديم، در واقع، به نوعي رهاشده اند؛ 
چه در بحران اخير چه قبل از بحران. آمــار قابل اتكايي از 
اين آدم ها وجود ندارد و هرچه  هست تخميني و بر اساس 
شواهد و قرائن اســت. اگر فقط به ارقام ارائه شده از سوي 
مسئوالن تكيه كنيم، تعداد زباله گردان تهران 14هزارنفر 
و تعداد معتادان متجاهر 21هزار و500نفر ذكر شده است؛ 
به عبارتي، جمعيتي حدود 30هزارنفــري. از آنجا كه اين 
جماعت رها شده اند از شــمول قوانين شهروندي رهايند 
نمي توان برايشان جريمه نوشت و نمي توان آنها را بازداشت 
كرد يا به زنــدان انداخت. اگر هم زنــدان بروند مدتي بعد 
آزاد و در همان محل سبز مي شــوند. اينها بين چند نهاد 
اجتماعي از جمله پليس، بهزيستي و شهرداري سرگردانند 
و ساماندهي و كنترل آنها نيازمند هماهنگي سفت و سخت 
بين نهادهاي موازي است؛ امري كه تا به حال چندان توفيقي 
به دست نياورده و موجب شده اين گروه ها به مشكلي مزمن 
در پايتخت تبديل شــوند. به همين منوال، جمعيت هاي 

مزبور در بحــران اخير هم 
متولي نداشتند يا اصال جزو 

شهروندان ديده نشدند تا ذيل يكي از پروتكل هاي عمومي يا 
اختصاصي ستاد ملي كرونا قرارگيرند.

»خانه ماندن در اين روزهاي شيوع بيماري كرونا ويروس، 
بهترين شيوه پيشگيري از ابتال و رعايت مسئوليت اجتماعي 
در قبال يكديگر است و اما بهترين شيوه گذران ساعت هاي 
در خانه ماندن و ســپري كردن قرنطينه كرونايي، كتاب 
خواندن اســت.« اينها را كامران شرفشــاهي، نويسنده و 

پژوهشگر حوزه رسانه و ساكن منطقه۹ مي گويد.
كامران شرفشاهي ســاكن قديمي محله مهرآباد جنوبي 
و نويســنده كتاب هاي »خط ويژه«، »اوج«، »سرشار از 
انتظار« و »قبله آفتــاب« مي گويد: »ما بــراي كنترل و 
شكست نهايي اين بيماري عجيب و غريب در هزاره سوم 
نياز داريم قرنطينه شويم؛ قرنطينه! شايد اين شيوه مقابله 
عجيب و غريب تر از خود بيماري به نظر آيد. اما هم اكنون با 
توجه به مختصات ناشناخته كرونا اين بهترين شيوه مقابله 
محسوب مي شــود. براي رعايت آن نيز نياز است خيلي 
راحت در خانه بمانيم با وجود همه حوصله سر رفتن ها و 
كسادي همه كسب و كارها و با وجود قرض، قسط و قبض. 
اين در خانه ماندن تمرين مهربان شدن است. با هم حرف 
مي زنيم، به هم گوش مي دهيم، براي هم كتاب مي خوانيم، 
اگر صاحب  خانه هستيم با مستأجر عطوفت مي كنيم، اگر 

كارفرما هســتيم با كارگر 
بــرادري مي كنيــم و اگر 

كارگر هستيم باز هم قناعت مي كنيم. سخت است اما به 
سبب جان شيرين، شدني ا ست«.

ساعت هاي طوالني با ماسك و دستكش و عينك و لباس محافظ در بيمارستان هستند. 
لحظه تحويل ســال نو را همين جا كنار بيماران كرونا مثبت بودند و با هم »يا مقلب 
القلوب و االبصار« خواندند. به هم نوروز و ورود بهار را تبريك گفتند و جز سالمتي و 
آرامش ورد زبانشان نبود. دور تعطيلي عيد و مرخصي را از همان روزهاي نخست اسفند پارسال خط كشيدند. حاال ديگر 
فرقي نمي كند در كدام رده درماني باشي. از دكتر و پرستار گرفته تا نيروهاي خدماتي و نگهباني همه با هم يك صدا شدند 
تا بيماري بد قلق كرونا را شكست دهند. اينجا بيمارستان مسيح دانشوري دارآباد است. بيمارستاني كه نام محله اي در 
شمال پايتخت را سر زبان همه ايراني ها انداخت، بيمارستان تخصصي بيماري هاي ريه و تنفسي كه بيماران كرونايي در آن 
بستري شده اند. خط مقدم جبهه سالمتي، همين كادر درماني هستند كه با وجود خستگي و دوري از خانواده باز هم به اميد 
ديدن لبخند فردي كه از بيمارستان مرخص مي شود، سرپا ايستاده اند. با تعدادي از اين سپيدپوشان سالمتي كه بي هيچ 
توقعي مهربانند و اين روزها مي كوشند تا هر چه زودتر چهره كريه بيماري از جامعه رخت بربندد، همكالم شده ايم. كادر 
درماني بيمارستان مسيح دانشوري همچنان ما را به رعايت نكات بهداشتي فرا مي خوانند. در اين گزارش با ما همراه باشيد.

مراسم عروسي ام را براي ماندن در كنار بيماران لغو كردم
آمنه آنتوتن را از همان روزهاي اول اســفند ســال گذشته 
شناختيم. همان پرستاري كه مقام معظم رهبري در سخنان 
خود از او به خاطر لغو كردن مراسم عروسي اش براي رسيدگي 
به بيماران كرونايي تقدير كرد. آنتوتن از 18ســال پيش در 
كســوت پرســتاري خدمت مي كند و حاال سرپرست بخش 
3بيمارستان مسيح دانشوري اســت؛ همانجايي كه بيماران 
كرونا مثبت و مشكوك به كرونا بســتري هستند. با عشق و 
عالقه رشته پرستاري را انتخاب كرده و حاال بيشتر از گذشته 
كارش را دوست دارد. قرار بود 8اســفند مراسم عروسي اش 

باشــد. اما با ديدن نخستين نشــانه هاي بيماري در تهران و 
بستري شدن چند نفر در بيمارستان عروسي را كنسل كرد تا 
در كنار بيماران باشد. مي گويد: »3روز قبل از عروسي و 3روز 
بعدش مرخصي داشتم. مرخصي را هم لغو كردم و آمدم سركار. 
آن زمان هنوز خبري از شيوع بيماري و قرنطينه خانگي نبود. 
مي خواستم پابه پاي همكاران باشم تا با هم بتوانيم بحران را 
پشت سر بگذاريم. سال نوي امسال نه تنها براي من و همكارانم 
بلكه براي همه مردم متفاوت بود«. آنتوتن تأكيد مي كند كه اگر 
همديگر را دوست داريم بايد در خانه بمانيم و نكات بهداشتي 
را رعايت كنيم. اوايل چندان بيماري را جدي نمي گرفتند و 

پنجه در پنجه كرونا
پا به پاي پزشكان و پرستاران بيمارستان مسيح دانشوري كه در خط مقدم 

شكست ويروسي كشنده هستند
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محله

روزي روزگاري حدودا چهل و اندي سال پيش براي آخرين بار فيلمي روي پرده 
نقره اي سينما فرحناز رفت. حاال تنها چيزي كه از آن زمان در خاطر اهالي حك 
شده زبانه هاي آتش است كه به چشم برهم زدني سينماي محله كودكي آنها را 
خاكستر كرد. سينه ديوارهاي چرك و دودگرفته ساختمان خسته ميدان بروجردي زماني پر بود از عكس هاي آالمد 
ستاره هاي سينما؛ عكس هايي كه يك نسل را عاشق سينه چاك سالن هاي تاريكي كرد كه رؤياي آنها را روي پرده 
مي آورد. اين سينما حاال به تنها چيزي كه شبيه نيست سينماست. حاال همه آن خاطره زير كپه هاي زباله دفن شده 

است. حاال اينجا، جاي بليت سينما، زباله خريد و فروش مي شود.

سينماي فراموش شده
چشم اهالي كه به ســاختمان متروكه ميدان بروجردي 
مي افتد مثل اينكه پا گذاشته باشند به تونل زمان، با پاي 
خاطرات بر مي گردند به روزهايي كه كوچك و بزرگ براي 
ديدن فيلم گوشه ميدان صف مي كشيدند. به گفته »فاطمه 
قندي پور« شــورايار محله جواديه، قدمت اين سينما به 
دهه هاي 40 و 50 برمي گردد. قندي پور مي گويد: »اين جا 
به سينما فرحناز مشــهور بود. اوايل دهه50 بنا به داليلی 
نامعلوم دچار حريق شد و از آن زمان تاكنون بدون استفاده 

مانده است«. 

فقر سرانه فرهنگي در محله جواديه
از تونل خاطرات كه پا به واقعيــت اكنون مي گذاريم انگار 
جاي زخمي 50ساله تير مي كشــد. چشم كه مي گرداني 

زباله از سر و كول ساختمان سينما باال مي رود.
سينما»فرحناز« روبه روي مدرسه دخترانه ديالمه است. 
دانش آمــوزان هر روز مجبورند با ديــدن صورت غمگين 
و دودگرفته اين همســايه قديمي به كالس درس بروند. 
»الهام دارايي« دانش آموز كالس ششــم نام جالبي روي 
اين ساختمان گذاشــته؛ »خانه ارواح«. وقتي مي خواهيم 
كمي برايمان توضيح دهد ابروهايش را در هم مي كشــد: 
»افراد ژنده پوش و زباله گرد زياد به اينجا مي آيند. حضور 
آنها در محله، ما و اولياء مدرسه را نگران مي كند.«  »پروين 
غالمي« يكي از اهالي قديمي محله كه در كوچه مقيمي 
زندگي مي كند هم مي گويد: »ملك سينما صاحب دارد. اما 

نه براي فروش و نه نوسازي كاري نمي كند. فردي را به عنوان 
سرايدار گماشته كه هم در اينجا زندگي  كند و هم مراقب 
ملك باشد. اما آقاي سرايدار ساختمان سينما را به زباله داني 
تبديل كرده است. امور زندگي اش را هم از راه فروش زباله 
مي گذراند. او در طول روز زباله ها را جمع كرده و به محل 
زندگي خود مي آورد و شب ها هم آنها را مي فروشد. همين 
باعث شده تعداد موش و گربه در محله ما زياد شود. هرچه 

به سرايدار ساختمان تذكر مي دهيم اهميتي نمي دهد.« 

پايگاه امن معتادان
همسايه ها دل خوشي از موقعيت فعلي ساختمان سينماي 
قديمي محله ندارنــد. »رامين متبحــري« يكي ديگر از 
همســايه ها ســر درددلش باز مي شــود: »در حالي اين 
ساختمان متروكه باعث ايجاد مشكالتي براي اهالي محله 
شده است كه محله جواديه از كمبود ســرانه فرهنگي و 
ورزشي در مضيقه است و به عبارت ديگر، جز سراي محله، 
مكاني براي تفريح و آموزش ســاكنان محله وجود ندارد. 
بارها شورايارهاي محله با مالك ملك سينما براي تبديل 
آن رايزني كرده اند ولي متأسفانه به نتيجه اي نرسيده اند.«  
»پرويز اعتمادي« يكي از كسبه خيابان محبي پرده ديگري 
از داستان غم انگيز ســينما را روايت مي كند: »گهگاهي 
اينجا پاتوق معتادان مي شود. با اهالي صحبت كرده ايم كه 
استشهادي درباره دردسرهاي اين بنا بنويسند و امضا كنند 
و به مقامات مسئول ارائه دهند تا شــايد گره اين مشكل 

باز شود.«

دپوي زباله در سينماي خاطره ها!
ساختمان قديمي ميدان بروجردي؛ از خاطره تلخ آتش سوزي تا تبديل شدن به محل 

جمع آوري و فروش ضايعات 

مهين قاسمخاني
خبر نگار

آن روزها پادگان قلعه مرغي براي كودكان و نوجواناني كه در همسايگي 
آن زندگي مي كردند مثل قلعه اسرار بود. سردرآوردن از اتفاقات پشت 
آن حصارهاي بلند، ســيم هاي خاردار و خاكريزها به اندازه كشــف 
راز جزيره اسرارآميز برايشان هيجان داشــت. ديوارهاي آشيانه هاي 
هواپيماها و بالگردها آنقدر بلند بود كه كاله از سر بچه ها مي انداخت. از 
ساختمان هاي بلند هم خبري نبود تا بچه ها با رفتن بر باالي آن و دزدكي 
سرك كشيدن به داخل پادگان حس كنجكاوي خود را فروبنشانند. 
هواپيماهاي آموزشي گهگاهي با صدايي گوشخراش از پشت ديوارهاي 
بلند آشيانه ها اوج مي گرفتند و چند لحظه نگاه بچه هاي قلعه مرغي تا 
آسمان امتداد پيدا مي كرد، اما هيچ كدام از اين شگفتي هاي كودكانه 
براي عبداهلل افراسيابي جذابيتي نداشت. نگاه او بيش از آنكه به اسرار 
پشت ديوارهاي بلند باشد به حلبي آبادهاي پيرامونش بود. محروميت ها 
در برابر چشــم هايش رژه مي رفتند و او كه نوجواني بيش نبود ابتدا با 
فعاليت هاي فرهنگي و مشاركت در تأسيس چند كتابخانه محلي در 
مساجد تالش كرد تا كودكان و نوجوانان محله را با دنياهاي جديد آشنا 
كند و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه بهترين راه كمك به جامعه اي 
كه در آن زندگي مي كند نوشتن است و اينگونه بود كه در نوجواني قلم 
به دست گرفت و نخستين كتاب خود با عنوان »اينجا قلعه مرغي است« 
را نوشت؛ كتابي كه بعد از گذشت حدود 44سال از نخستين انتشارش 

هنوز جذاب است و خواندني.
خانواده عبداهلل افراسيابي اصالتا اهل آذربايجان هستند، اما خودش در 
محله سرچشمه تهران به دنيا آمده است. مي گويد: »طعم زندگي در 
بيشتر محله هاي جنوب شهر را چشيده ام. سال1346 يا 134۷ بود كه 
همراه خانواده از سرچشمه به شهرري نقل مكان كرديم و چندسالي آنجا 
ساكن بوديم. با آنكه سن كمي داشتم، اما در فعاليت هاي مسجد ابراهيم 
خليل مشاركت مي كردم. حجت االسالم ابوالقاسم موسوي همداني، 
يكي از 3مبارز انقالبي و مشهور شهرري، امام جماعت مسجد بود. در 
همان سال ها گاهي سري هم به مســجد امام حسن عسكري)ع( در 
محله صفائيه مي زدم. مرحوم حجت االسالم علي غيوري، نماينده امام 
خميني)ره( امام جماعت مسجد بود و من از همان زمان با مباحث و 
ديدگاه هاي انقالبي آشنا شدم. سال1350 از جواديه سر درآورديم و بعد 
از آن در قلعه مرغي ساكن شديم. در سال هايي كه ساكن شهرري بودم، 
برخي از دوستان مســجدي و انقالبي از جمله مرحوم حجت االسالم 
موسوي همداني مرا به مطالعه و نوشــتن تشويق مي كردند و من هم 
عالقه زيادي به مطالعه داشتم.« افراسيابي اكنون روزگار بازنشستگي 
را سپري مي كند. او ديگر نه ساكن شهرري است و نه جواديه و نه حتي 
قلعه مرغي. تمام تصاويري كه او در آلبــوم ذهنش ثبت و ضبط كرده 
مربوط به گذشته اســت و با هر ورقي كه به آلبوم خاطراتش مي زند 
پرنده خيال مخاطب را به دهه هــاي 40و 50پرواز مي دهد. مي گويد: 
»در دهه50 هنوز بخش هاي وسيعي از منطقه1۷ بافت مسكوني نبود. 
بين پادگان قلعه مرغي و خط آهن تهران- اهواز تا امامزاده حسن)ع( و 
وصفنارد زمين هاي وسيعي وجود داشت كه خالي از هرگونه سازه اي بود. 
روي خط آهن تهران- اهواز كه مي ايستاديم، گنبد امامزاده معصوم)ع( 

را مي ديدم. يكي از همين زمين هاي خالي درست جايي بود كه امروز 
ايســتگاه مترو زمزم با فاصله كمي از آن ساخته شده است. اين زمين 
ميزبان مهاجراني از شهرهاي شمالي بود كه به اميد يافتن كار و داشتن 
زندگي بهتر راهي حاشيه تهران شده بودند.«  افراسيابي مي گويد: »اين 
مهاجران با استفاده از حلبي براي خود آلونك هايي ساخته بودند و همراه 

خانواده روزگار مي گذراندند. آنها زندگي سختي داشتند.«
او 16سال بيشتر نداشــت كه دســت به قلم برد تا بنويسد و نوشت. 
6داستان كوتاه نوشت كه دستمايه همه آنها اختالف هاي طبقاتي و 
نابرابري هاي اجتماعي بود و مجموعه اين داســتان ها در كتابي به نام 
اينجا قلعه مرغي است در سال1355 توسط انتشارات الهام چاپ شد. 
در آن سال ها بسياري از بچه هاي جنوب شــهر مشتري پروپاقرص 
اين كتاب بودند. آنها براي نخســتين بار در كتاب ها، داستان هايي را 
مي خواندند كه هر روز در پيش چشم شان اتفاق مي افتاد. افراسيابي 
مي گويد: »زماني كه تصميم گرفتم كتابم را بنويسم بسيار جوان بودم. 
با اين حال مي دانستم بايد مطالعه داشته باشم. به همين دليل شروع 
كردم به مطالعه كتاب هاي ارزشمند ادبي از سراسر جهان. داستان ها 
و رمان هاي زيادي خواندم؛ به ويژه آثــار صمد بهرنگي، دولت آبادي و 
صادق هدايت.« افراسيابي بعد از اينجا قلعه مرغي است 2كتاب داستان 
ديگر هم به نام هاي »خروس جنگي« و »گوشه باغي، كنار جويي، بوته 
خاري« نوشت كه داستان هايشان برگرفته از حوادث و اتفاق هاي واقعي 
آن روز جامعه ايران بود. او مي گويد: »خروس جنگي داستان آدم هايي 
بود كه خروس هاي زبان بسته را به جان هم مي انداختند و به وسيله آنها 
قمار مي كردند. در گويش عمومي به اين افراد الت گفته مي شد و در 
بين مردم چهره موجهي نداشتند. من براي نوشتن داستان به گوشه 
و كنار محله هاي جنوب شهر سرك مي كشيدم و همه داستان هايي 
كه نوشتم برگرفته از واقعيت هاي جامعه آن روز ايران به ويژه محله هاي 
جنوب شهر بود.« قبل از سال135۷ افراسيابي كتاب ديگري نوشت به 
نام »قادر سينه چاك« اما اين كتاب هرگز چاپ نشد. خودش مي گويد: 
»قادر سينه چاك، كتابي كامال با گرايش هاي انقالبي و اعتراضي بود 
كه در نهايت مجبور شدم آن را از بين ببرم. البته شايد بهتر بود به جاي 
نابود كردن، جايي پنهانش مي كردم تا در زماني مناسب و بعد از پيروزي 
انقالب منتشر كنم.« بعد از اين كتاب ها عبداهلل افراسيابي به نويسندگي 
ادامه داد؛ از نوشتن تفسيرهاي سياسي در روزنامه ها گرفته تا مقاالت 
پژوهشي و تحقيقي، به طوري كه امروز صدها مقاله به نام او در سايت ها 
وجود دارد. او همچنين تهيه و تدوين كتاب دانش واژگان سياسي را هم 
در كارنامه خود دارد. با اين حال افراسيابي همچنان به نيكي از خاطره 
شيرين روزگار نوجواني و جواني و كتاب هايي كه در آن روزگار منتشر 
كرد ياد مي كند. دلبستگي هايش به مناطق جنوب شهر آنچنان است كه 
در برخي از اشعار و نوشته هايش از نام مستعار »نسيم جنوب« استفاده 
مي كند. حاال بعد از گذشت ساليان يك فكر تازه ذهن نسيم جنوب را 
قلقلك مي دهد. مي گويد: » شايد بد نباشد دوباره كار نوشتن داستان 

را آغاز كنم.«

فكر مي كردند يك شوخي است. اما كم كم همكاري مردم هم 
بيشتر شد. غيراز سختي كار پرســتاري، اين روزها پوشيدن 
لباس محافظ هم از ديگر مشكالت پرستاران به شمار مي آيد؛ 
»پوشيدن لباس محافظ براي ســاعت هاي طوالني به شدت 
خسته كننده اســت. باعث تعريق مي شــود. براي خوردن و 
آشاميدن مشكل ايجاد مي كند. درحالي كه بايد حواسمان باشد 
آلوده نشود. اين مشكالت براي ما آسان است وقتي مي دانيم 
براي نجات جان همنوعــان خودمــان كار مي كنيم. وقتي 
همكاري مردم را مي بينيم تحمل مشكالت راحت تر مي شود.«

بهترين لحظه؛ زمان ترخيص بيماران مبتال به كرونا
در طول 14سال تجربه پرستاري، نوروز امسال براي معصومه 
عاصم آبادي يك تجربه متفاوت بود؛ »سال هاي پيش در ايام 
تعطيالت عيد، يك هفته مرخصي داشتم. اما امسال از همان 
روز اول در كنار پرستاران بيمارستان مسيح دانشوري سركار 
بودم.« با اينكه روزهاي خسته كننده اي را پشت سر گذاشته اند 
اما هيچ ناراحتي يا شــكايتي در صدا و صورتشان نمود ندارد. 
عاصم آبادي مي گويد: »با توجه به شــرايطي كه اين بيماري 
در كشور ما به وجود آورد و افراد زيادي با آن دست به گريبان 
شــدند، وظيفه ما بود كه هر كاري از دستمان برمي آمد براي 
مردم انجام دهيم. من عضو كوچكي از جامعه بزرگ پرستاراني 
هستم كه با عشق اين روزها را مي گذرانند و از خانواده و تعطيلي 
و جان خود براي سالمت جامعه كوچك ترين دريغي ندارند. ما 
هم خودمان پرستاري را انتخاب كرديم و تعهد داديم اگر اين 
روزهاي سخت پيش آمد ما عاشــقانه و خدمتگزارانه در كنار 
مردم هستيم. حاال زمان عمل به قول مان است«. عاصم آبادي 
بهترين تجربه روزهاي كرونايي در بيمارستان را زماني مي داند 

كه يك بيمار كرونايي بهبود مي يابد و مرخص مي شود.

بيماري كه برايم كادو فرستاد
بهجت ساعدي 4سال سابقه پرستاري دارد. او درباره شرايط 

دشــوار كار درحالي كه لباس محافظ پوشــيده اند مي گويد: 
»بيماران به ما مي گويند چهره تان با اين لباس مشخص نيست. 
اما چشم هايتان را به ياد خواهيم داشت. تمام تلخي و خستگي 
اين روزها با جمالتي از اين دســت از تن ما به در مي شــود. 
روزهايي كه در بيمارستان هستيم پر از اتفاق است. با لباس 
سنگين و دست و پاگير محافظ مجبوريم تردد كنيم. بهترين 
لحظه همان است كه به بيمار مي گوييم مرخص شدي. جوري 
لبخند مي زند كه انگار باورش نمي شد روزي مرخص شود. يكي 
از بيماران روز اول كه بستري شد گفت مي ميرم. گفتم خوب 
مي شوي و براي من جايزه مي آوري! بعد از 12روز مرخص شد. 
همان روزي كه مرخص شد، با لبخند گفت يادم نرفته برايت 
جايزه بياورم. چند روز بعد براي من يــك ظرف تزييني كه 

يادگاري ارزشمندي برايم است، فرستاد«.

اين زنجيره را قطع كنيم
دكتر عاطفه عابديني كه از ســال1383 در بيمارستان مسيح 
دانشوري مشغول به كار است، هم مي گويد: »با شروع بحران كرونا 
نه تنها تعطيلي و مرخصي نداريم، بلكه جمعه ها هم به بيمارستان 
مي آييم. قبل از عيد به خانواده گفتم كه سال تحويل بايد پيش 
بچه هاي بخش باشم تا آنها احساس تنهايي نكنند«. عابديني باز 
هم به ما هشدار مي دهد كه هر چه از تراكم و جمعيت بپرهيزيم 
به خودمان و جامعه بيشتر كمك كرده ايم تا راه رسيدن به سالمت 
كوتاه تر شود؛ »ممكن اســت به خاطر دلجويي پيش پدر و مادر 
خود برويم درحالي كه سالمندان آســيب پذيرتر هستند و نوع 
شديد بيماري را مي گيرند. به هم كمك كنيم تا اين زنجيره قطع 
شود.« او يك توصيه جدي و مهم براي مردم دارد: »اگر مردم به 
حرف پزشكان و متخصصان چنان كه بايد و شايد اهميت بدهند، 
به نتايج بهتري مي رسيم. متأسفانه افرادي را مي بينم كه دوست 
دارند مسافرت بروند و هنوز بيماري را باور نكرده اند. لطيفه ها و 
شوخي با كرونا براي ما هم لبخند تلخي به همراه دارد. اميدواريم 

به سالمت از اين بحران بگذريم«.

راحله عبدالحسيني
خبر نگار

 مژگان مهرابي
خبر نگار

 اينجا 
قلعه مرغي است

عبداهلل افراسيابي بعد از 44سال، از 
ماجراي نوشتن نخستين كتابش مي گويد

سروش جنابي 
دبير

سحر جعفريان
خبر نگار

مي خواستم پابه 
پاي همكاران 

باشم
3روز قبل از 

عروسي و 3روز 
بعدش مرخصي 

داشتم. مرخصي 
را هم لغو كردم و 
آمدم سركار. آن 

زمان هنوز خبري 
از شيوع بيماري 

و قرنطينه خانگي 
نبود. مي خواستم 
پابه پاي همكاران 

باشم تا با هم 
بتوانيم بحران 

را پشت سر 
بگذاريم. سال 

نوي امسال 
نه تنها براي من 

و همكارانم بلكه 
براي همه مردم 

متفاوت بود

خانه ارواح
سينما»فرحناز« 

روبه روي 
مدرسه دخترانه 

ديالمه است. 
دانش آموزان هر 

روز مجبورند با 
ديدن صورت 

غمگين و 
دودگرفته 

اين همسايه 
قديمي به كالس 

درس بروند. 
»الهام دارايي« 

دانش آموز 
كالس ششم 

نام جالبي روي 
اين ساختمان 

گذاشته؛ »خانه 
ارواح«

 متن كامل را در   
همشهري آنالين بخوانيد

 متن كامل را در   
همشهري آنالين بخوانيد

قرنطينه با كتاب خوش است
كامران شرفشاهي، نويسنده و پژوهشگر، ساكن 

منطقه۹ از پويش در خانه بمانيم مي گويد
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اشتغال درماني چيست؟
كارنگي از رويكردي به اسم اشــتغال درماني صحبت 
مي كند. ابتدا بگذاريد با يك روايت واقعي شروع كنيم 
كه نقل مي كند. او از شخصي به اسم ماريون. جي داگالس 

صحبت مي كند. اين فرد شاگرد ديل كارنگي بود. ماريون 
دختري پنج ساله داشت كه به شدت او را دوست مي داشت. 

در واقع اين دختربچه را مي پرستيدند. متأسفانه او را از دست 
دادند و از اين بابت ضربه شديدي خوردند. البته خداوند مدتي بعد 

فرزندي ديگر به آنها داد كه او نيز چنــد روزي بعد از تولد، جانش را از 
دست داد. همين وقايع باعث شد تا روان آنها حسابي به هم بريزد. طوري كه نه 

شب ها مي توانست درست و حسابي بخوابد و موقع بيداري هم مدام در حال غصه 
خوردن بود. به روايت خودش، انگار كه روانش را بين يك منگنه گذاشــته 

باشند؛ چنين حالتي داشــت. البته خانواده آنها يك پسربچه چهار ساله 
ديگر هم داشت. راه حل نزد همين پسربچه بود. روزي كه اين فرد توي خانه 
نشسته و داشت غصه مي خورد، پســرش از او خواست كه برايش قايقي 
بسازد. پدر حوصله نداشت، اما پســربچه ها خيلي سمج هستند و به اين 

راحتي ها دست بر نمي دارند.

روشي منحصربه فرد براي اينكه از نظر رواني با در خانه ماندن كنار بياييم

حمله به قرنطينه خانگي درباره تاريخ بيماري هاي واگيردار ايران 
به روايت نصراهلل حدادي، تهران شناس
از وبا تا كرونا؛ قصه اي 

كه جان مي گيرد!

در زندگي همه ما مسيرهايي پيش پاي مان 
قرار مي گيرد كه شايد اگر درست انتخاب 
نكنيم و در زمان و مكان مناسب پا در آن 
مســير نگذاريم ديگر هيچ وقت فرصت 
تكرار و انتخاب را نداشته باشيم. نصراهلل 
حدادي جزو كســاني اســت كه مسير 
زندگي اش را درست در لحظه اي كه بايد 
انتخاب كرده و اين مسير درست چيزي 
نيست جز آشنايي با جعفر شهري؛ كسي 
كه از او به عنوان تاريــخ تهران قديم ياد 
مي كنند و خيلي از حقايقي كه ما درباره 
تهران و اتفاقــات آن مي دانيم مربوط به 
روايات اين فرد اســت. حال خود نصراهلل 
حدادي هم همين مسير را ادامه مي دهد 
و براي ما حكم صندوقچه تاريخ شفاهي 
تهــران و ايران را دارد! اين پژوهشــگر 
تهران قديم خوب به تصوير مي كشــد 
گذشته را و به همين دليل برايمان از شيوع 
بيماري هاي واگيــردار در تهران و ايران 

مي گويد.

از اين دســت بيماري هاي واگيردار در كشور 
فراوان داشته ايم و اين نخستين بار نيست كه 
كشــور درگير يك بيماري همه گير مي شود. 
ما فقط در دوره رضاشــاه بيمــاري همه گير 
نداشته ايم و قبل و بعد از دوره رضاشاه، هميشه 
و در همه دوره هاي پادشــاهي، كشور درگير 
بيماري هاي واگيردار بوده است. تا قبل از دوره 
قاجار، حكومت هــا تكليفــي در مقابل مردم 
نداشــتند و درصورت شــيوع بيماري، تعداد 
كســاني كه از بين مي رفتند بسيار زياد بودند 
و به دليل نبود بهداشــت سراسري و عمومي، 
هميشــه تعداد قربانيان قابل توجه بوده است. 
در دوره آغامحمدخان و فتحعلي شاه قاجار به 
فراواني بيماري هاي واگيرداري مثل وبا و طاعون 
در كشور شيوع پيدا كرد؛ بيماري هايي كه اوج 
آن در سال هاي1295و 1296 نمايان شد و به 
»وباي عام ايران« مشهور شــده است. در اين 
دوره جمعيت كشــور به يك سوم كاهش پيدا 
كرد كه جمعيت تهران هم بر اثر همين بيماري 
از حدود 300هزار نفر كمتر از يك سوم شد. در 
وباي عام ايران همانطــور كه در تاريخ هم ذكر 
شده است تعداد كشــته ها به حدي زياد بوده 
است كه جسدها در گورهاي دسته جمعي چال 
مي شدند و امكان دفن تك به تك وجود نداشت.

بعد از گذر از ايــن دوره بيمــاري و در زمان 
اشغال ايران، 3بيماري بســيار وحشتناك با 
نام هاي تيفوس، وبا و حصبه )تيفوئيد( دوباره 
در ايران سراسري مي شود. 3دليل اصلي براي 
اين بيماري ها عنوان شده است كه نخستين 
و مهم ترين آنها نبود آب در سال1320 بوده 
است. در اين سال درصد آلودگي آب بسيار باال 
رفته و باعث كاهش بهداشت عمومي و فراگير 
شدن اين بيماري ها شده بود. دليل ديگر شيوع 
بيماري، قحطي و گرسنگي اي بود كه توسط 
متفقين درست شــد و به انتشار آن دامن زد. 
دليل سوم هم ورود اسيران لهستاني به ايران 
از طريق روســيه بود كه عامل اصلي شــيوع 
بيماري تيفوس در كشور محسوب مي شدند. 
اين بيماري ها تا زمان تخليه متفقين از ايران، 
يعني حدود سال1325 وجود داشت و پس از 
آن با اصالح سيستم بهداشت عمومي و فراگير 
شدن بهداشت در زندگي شــهري، بيماري 
همه گيري در كشور شــيوع پيدا نكرد و تنها 
در بخش هايي از ايران بيماري هاي منطقه اي 
مثل ماالريا شايع شد كه آن هم با تدابير دولت 
وقت ريشه كن شــد. هرچه جلوتر رفتيم اين 
تدابير بهداشتي در كشــور بيشتر و فراگيرتر 
شد و به عنوان مثال مي توان از اجباري شدن 
استفاده از واكسن هاي مختلف براي كودكان 
و افراد مشــكوك به بيماري و سيســتم آب 
لوله كشي در تهران در ســال1334 ياد كرد. 
نكته اي هــم كه در پايان بايــد از آن ياد كرد 
خدمتي است كه جمهوري اسالمي ايران به 
مردم ارائه مي دهد و آن هم آب لوله كشي سالم 
است. ما در تمام دنيا تنها كشوري هستيم كه 
آب لوله كشي مان آشــاميدني و قابل شرب 
است. در تمام كشورها 2هزينه استفاده از آب 
پرداخت مي شود؛ يكي براي آب شست وشو و 
دومي براي آب شرب. البته بايد الگوي مصرف 
اصالح شــود، اما اين خدمت و هزينه اي كه 
دولت بابت بهداشتي كردن و گندزدايي آب 
مي پردازد و در اختيار مردم قرار مي دهد بسيار 

قابل تحسين است.

بازي خانگي 1
جمله من را بگو

يكــي از بازي هايي كــه به تازگــي خيلي 
پرطرفدار شــده همين بازي »جمله من را 
بگو« است. اين بازي وقتي حساس مي شود 
كه 2نفر يا 2گروه در مقابل هم نشســته و 
قصد به رخ كشيدن هوش و قدرت لب خواني 
خودشان را داشته باشند. وسايل مورد نياز 
براي اين بازي يك عــدد هدفون )ترجيحا 
بزرگ كه روي گــوش را كامل بگيرد(، يك 
برگ كاغذ سفيد و يك خودكار است. شيوه 
اين بازي هم به اين صورت است كه ابتدا نفر 
اول هدفون را روي گوش خــود مي گذارد 
و يك موزيك با صداي بلند درون گوشــي 
هدفون پخش مي شود و نفر مقابل جمله اي 
را كه از قبل روي كاغذ نوشــته شده است و 
نزد خود نگه داشــته براي نفر روبه رو تكرار 
مي كند. حال براســاس زماني كه مشخص 
شــده اســت، نفري كه هدفون روي گوش 
دارد بايــد جمله مورد نظــر را حدس بزند. 
بعد از چندبار تكرار اين بازي بين اين 2نفر 
يا 2گروه، تعداد جمله هاي صحيحي كه هر 
نفر يا گروه به دســت آورده، برنــده بازي را 

مشخص مي كند. 
مطمئن باشيد اين بازي مي تواند چند ساعت 
شما را در خانه شاد و حسابي اعضاي خانواده 

را سرگرم كند.

بازي خانگي 2
آخرين جمله

در بازي »آخرين جمله« تعداد افراد حاضر 
بايد حداقل 4نفر باشــند تا از جذابيت بازي 
كم نشــود و هيجان آن به همه منتقل شود. 
براي اين بازي 4عدد هدفون نياز اســت تا 
بتوان آن را شــروع كــرد )ترجيحا هدفون 
بزرگ كه روي گوش را كامل بگيرد(. شيوه 
بازي هم به اين صورت است كه ابتدا و قبل از 
شروع بازي جمله هايي روي كاغذ بنويسيد و 
درون ظرفي بريزيد، طوري كه قابل تشخيص 
نباشند. حال به صورت خطي بنشينيد و پس 
از اينكه هدفون ها را روي گوش گذاشــتيد، 
يك موزيك با صــداي بلند از هدفون پخش 
كنيد طوري كه مطمئن باشيد صداي اطراف 
را نمي شنويد. ســپس نفر اول يك جمله را 
از داخل ظرف بر مــي دارد و يك بار براي نفر 
بعد مي خواند و نفر بعد هر برداشتي از جمله 
داشت براي نفر كناري خود مي خواند و تا نفر 
آخر ادامه پيدا مي كند. در پايان جمله اي كه 
نفر آخر بازگو مي كند نشان دهنده اين است 
كه چقدر افراد در انتقال جمله موفق بوده اند. 
براي انجام دوباره ايــن بازي حتما بايد افراد 
جابه جا شوند تا همه در شرايط يكسان بازي 

را انجام داده باشند.

مي گويند ناصرالدين شاه 50سال، يك روز كم، سلطنت كرد! يعني درست روزي كه خودش را آماده جشن هفت روزه و باشكوه پنجاهمين 
سال سلطنتش مي كرد و به شكرانه اين اتفاق راهي حرم حضرت عبدالعظيم)ع( شده بود، به دست ميرزارضا كرماني هدف گلوله قرار 
گرفت و جان سپرد. اين اطالعات كلي را بيشتر ما مي دانيم و در كتاب هاي تاريخ درباره آن خوانده ايم. اما شايد برايتان جالب باشد 
بدانيد كه امروز، 123سال دورتر از ماجراي كشته شدن سلطان صاحبقران، سند اين ترور تاريخي جايي در كاخ موزه گلستان نگهداري مي شود؛ سندي كه هنوز هم 
به خون شاه قاجار آغشته است و نشان از روايتي دارد كه همه ما در بهترين حالت فقط آن را شنيده ايم. ماجرا از اين قرار است كه شاه قاجار را پس از مضروب شدن 
روي يك صندلي نشاندند و دستمالي روي زخمش گذاشتند كه اين صندلي و دستمال كه بقاياي خون خشك شده شاه قاجار روي آنها ديده مي شود، اين روزها در 
كاخ اصلي موزه گلستان در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دارد. در اين گزارش نگاهي به اين سند تاريخي ترور چهارمين شاه قاجار و ماجراهاي آن انداخته ايم كه 

در ادامه خواهيد خواند.

ماجراي يك ترور
ناصرالدين شاه چهارمين شاه قاجار بود كه سال1227 

هجري شمسي و بعد از درگذشــت محمدشاه به 
سلطنت رسيد. او قريب به 50سال حكومت كرد 
و درســت يك روز قبل از پنجاهمين ســالگرد 
ســلطنتش تصميم گرفت به شكرانه اين اتفاق 
همايون به حرم حضــرت عبدالعظيم)ع( برود. 
آنطور كه در تاريخ آمده هيچ كس با اين تصميم 

شاه موافق نبود، مخصوصا اينكه نقل مي كنند در 
ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه يك پيشگوي 
معروف بــه او گفته بود كه تو 50ســال يك 
روز كمتر ســلطنت مي كني. اما اگر بتواني 
از ساعت نحس ُقران رد شــوي، مي تواني 
50ســال ديگر هم ســلطنت كنــي! روز 
پنجشنبه12ذي قعده1313 هجري قمري 
كه گذشت، شــاه به درباريان خود گفت: 
»امروز خيلي خوشحالم. چرا كه پنجشنبه 
ديــروز را براي مــن ُقران نحــس معين 
كرده اند كه الحمدهلل ديروز را به ســالمت 
به سر آورديم و امروز به شكرانه آن به زيارت 
حضرت عبدالعظيم)ع( مي رويم«. خالصه 
كه آن روز ناصرالدين شــاه با وجود مخالفت 
درباريان به حــرم حضــرت عبدالعظيم)ع( 

رفت. غافل از اينكه ميرزارضا كرماني با تفنگ 
شش لول روســي در حرم حضرت عبدالعظيم 

انتظارش را مي كشد. شاه وقتي وارد حرم شد، 

ميرزارضا به بهانه دادن عريضه به شاه نزديك شد و در 
يك موقعيت مناسب ناصرالدين شاه را مورد هدف قرار 
داد. گلوله به سمت چپ سينه شاه قاجار اصابت كرد و 

خيلي زود قلبش را از كار انداخت.

شاه شهيد روي صندلي چوبي
به محض اينكه ناصرالدين   شاه مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت، همراهان شاه مردم را از صحن بيرون و ميرزا رضا 
كرماني را دســتگير كردند. شــاه را هم روي صندلي 
نشاندند تا كالسكه سلطنتي از راه برسد و او را سريع تر به 
دوا و دكتر برساند. اما اين اتفاق هيچ وقت نيفتاد و 
شاه قاجار درست روي همان صندلي جان سپرد. 
اينطور كه دكتر شيخ محمدخان احياءالملك كه 
آن روز باالي سر ناصرالدين شاه حضور داشته، در 
خاطراتش مي گويد آن روز ناصرالدين شاه را سوار 
كالسكه كردند و به دربار بردند. بالفاصله تلگرافي 
براي وليعهد كه در تبريز حضور داشــت ارسال 
كردند تا خودش را زودتر به پايتخت برســاند و 
فرداي آن روز كه شــاه جديد به تهران رسيد، 
اعالم شد ســلطان صاحبقران به رحمت ايزدي 
پيوسته اســت. همان موقع مردم به خيابان ها 
ريختند، توي سرشــان زدند و به ناصرالدين شاه 

لقب »شاه شهيد« دادند.

تقديم به كاخ موزه گلستان
از زمان ترور ناصرالدين شــاه قاجار تا همين چند 
سال پيش هيچ كس از سرنوشت صندلي چوبي 

كه شــاه قاجار آخرين بار بر آن تكيه زده بود، خبري 
نداشــت تا اينكه يكي از نوادگان ميــرزا احمدخان 
نصيرالدوله بدر، منشي دربار ناصرالدين شاه وقتي قصد 
رفتن از خانه اجدادي شان را داشت، اين صندلي را به 
موزه اهدا كرد. با پيدا شدن اين صندلي، مسئوالن وقت 
كاخ گلستان به ياد آخرين لباس شــاه قاجار افتادند 
كه بيش از 100ســال در عمارت تاالر آينه نگهداري 
مي شد. همان موقع يعني در سال1384 به درخواست 
ســازمان ميراث فرهنگي از انستيتو پاستور، آزمايش 
دي ان اي روي خون موجود بــر يادگارهاي دوازدهم 
ارديبهشت1275شمســي انجام شد تا به اين ترتيب 
ناصرالدين شــاه قاجار قديمي ترين كســي باشد كه 

دي ان اي خونش آزمايش شده است!

صندلي ناصرالدين شاه در كاخ اختصاصي
اگر مي خواهيد نگاهي به صندلي خونين ناصرالدين شاه 
بيندازيد، بايد به كاخ موزه گلستان برويد. اين مجموعه 
تاريخي زيبا كه متعلق به شــاهان قاجاري اســت، در 
خيابان پانزده خرداد، ميدان ارگ واقع شــده و هر روز 
از ساعت 9 تا 18:30 پذيراي مراجعه كنندگان است. 
نكته مهم درباره بازديد از كاخ موزه گلستان اين است كه 
مراجعه كنندگان بايد براي هر عمارت بليت مجزا تهيه 
كنند. مبلغ ورودي به مجموعه كاخ موزه گلستان 5هزار 
تومان است و اگر بخواهيد از صندلي ناصرالدين شاه در 

كاخ اختصاصي، كنار تاالر آينه ديدن كنيد، بايد مبلغ 
5هزار تومان بپردازيــد. در كاخ اختصاصي تاالرهاي 

معروف سالم، عاج، آينه، ظروف و برليان قرار دارد.

صاحبقران يعني صاحب دو  قرن
ناصرالدين شــاه با القاب مختلفي شــناخته مي شد؛ 
شاه بابا، قبله عالم، شاه شهيد و....، اما معروف ترين لقب 
چهارمين شاه قاجار، سلطان صاحبقران است. در آن 
زمان باور عمومي مردم بر اين بود كه وقتي پادشاهي 
پنجاه سالگي ســلطنتش را كه معادل نيم قرن است، 
پشت سر مي گذارد، صاحب 2قرن مي شود؛ اتفاقي كه 
در طول تاريخ براي شاه عباس صفوي، نادرشاه افشار و 
سلطان حسين بايقرا افتاده بود. ناصرالدين شاه قاجار هم 
كه فقط چند روزي با صاحبقرانيه شدن فاصله داشت، 
ســكه هايي ضرب كرد كه روي آنها خودش را سلطان 
صاحبقران ناميد. حتي كاخ باشكوهي در شمال تهران را 
هم به همين لقب نامگذاري كرد. اين لقب پشت الماس 
كوه نور هم حك شد تا شاه قاجار آن را به پيش كالهش 
بياويزد. درواقع همه  چيز براي جشــن پنجاه ســالگي 
سلطنت ســلطان صاحبقران آماده بود كه يك اشتباه 
محاسباتي در تخمين زمان نحسي ُقران باعث شد شاه 
درست يك روز قبل از جشن پنجاه سالگي سلطنتش 
از قصر بيرون برود و درســت در همان روز به دســت 

ميرزا رضا كرماني كشته شود.

گزارشي از صندلي ناصرالدين شاه در كاخ موزه گلستان كه خون شاه قاجار روي آن نقش بسته است

سند ترور سلطان صاحبقران
پرنيان سلطاني

خبر نگار

مي دانيم كه اين روزها غالب شما مردم عزيز و نازنين، درگير قرنطينه و خانه ماني هستيد. 
مي دانيم كه البته خيلي هاي ديگر هم ترجيح داده اند به زندگي عادي شان برگردند كه حاال 
بحث ما ربطي به اين موضوع ندارد. اين كرونايي كه داريم مي بينيم، ظاهراً تا مدت ها با ماست 
و بايد با آن كنار بياييم. يكي از چيزهاي مهمي كه بايد با آن كنار بياييم، بحث خانه ماني است. همان قرنطينه اختياري و در خانه 
ماندن و.... همين چند وقت پيش بود كه نهادي تحقيقاتي اعالم كرد كه طي اين مدت، اختالفات زوجين سه برابر شده. با بيشتر 
اطرافيان هم كه صحبت مي كنيم، مي بينيم كه مشكل اصلي شان با گذراندن اين روزهاست؛ نه با خود قرنطينه. اينكه چطور 
اين روزها را بگذرانند. باز هم مشكل اصلي، مشكل ذهني اين افراد است؛ چون ذهن ما عادت به اين همه تعطيالت بي هدف 

نداشته است. اين مقاله شايد كمي به اين وضعيت كمك كند. چرا كه نه؟

كتاب كمتر ديده شده ديل كارنگي
در دنياي توســعه فردي و كتاب هاي خودياري، فردي وجود دارد به اســم ديل 
كارنگي كه بسيار معروف است. گروهي او را پدر علم موفقيت و خودياري مي دانند. 
معروف ترين كتاب هاي او را بايد »آيين سخنراني« و »آيين دوست يابي« بدانيم. 
البته كارنگي يك كتاب خيلي خوب ديگر هــم دارد؛ آيين زندگي. در اين كتاب 

نكته هاي بديع و فوق العاده اي مطرح شده است كه شايد بخشي از آنها بتواند به درد 
اين روزهاي شما بخورد. يكي از مباحث مهمي كه در اين كتاب مطرح مي شود، نگراني 

و راه هاي مقابله با آن اســت. اين روزها ما هم در اين قرنطينه هايي كه داريم، نگراني هاي 
زيادي را تجربه مي كنيم؛ نگراني از وضعيت آينده، نگراني از سالمتي، نگراني از اينكه اگر بيمار شويم 
چه كنيم، نگراني از كم شدن يا نشدن ارزاق عمومي، نگراني از دوري از اقوام و دوستان و نگراني از 
ورشكستگي هاي احتمالي و از دست دادن كار. همينطور ليست را دنبال كنيد به كلي نگراني ريز و 

درشت ديگر هم مي رسيد. به واقع اين نگراني ها هستند كه در اين قرنطينه هاي اختياري، 
دارند ما را از پاي در مي آورند. اما در اين وضعيت، كه هم بايد داخل خانه باشيم و هم 

بايد نگران نباشــيم، چطور مي توانيم نگران نباشــيم؟ ديل كارنگي با توجه به 
پژوهش هايي كه در زمان خودش انجام شده بود و با توجه به تجربيات ديگران، 

به نكته هاي جالبي اشاره كرده است كه مرور مي كنيم.

داستان آن 242مورد
ماريون، سه ساعتي درگير ساخت اين قايق شد. در اين چند ســال، اين نخستين سه ساعتي بود كه او غصه 
نخورده بود چون سرش گرم بود. ناگهان متوجه شــد كه بايد چه كار كند. او درك كرد هنگام انجام كارهايي 
كه نياز به نقشه و تالش دارند، ديگر محلي براي غصه خوردن باقي نمي ماند. در نتيجه به گوشه كنار و خانه اش 
سرك كشيده و همه كم و كاستي هاي آن را شناسايي و ليست كرد. جالب اينكه طي دو هفته ليست او 242مورد 
نيازمند اصالح را شامل مي شد. به گفته خودش، دو ســالي زمان برد تا قسمت اعظم اين ليست را پيش ببرد. 
بله، 2سال تمام. ضمن اينكه در اين 2سال، ديگر فرصتي براي نگراني و غصه خوردن هم 
نداشت؛ به همين راحتي. ضمن اينكه با درك اين راهكار، وظايف اجتماعي و شغلي و 
محلي ديگري را هم برعهده گرفت و بيش از پيش خودش را سرگرم كرد؛ اتفاقي كه باعث 

موفقيت هاي بيشتري هم برايش شد.

نبايد وقت خالي داشته باشيد
روزي از چرچيل در اوج جنگ جهاني دوم كه روزي 18ساعت كار مي كرد، پرسيدند: 
نگراني خاصي نداري؟ گفت: اين قدر سرم شلوغ است كه اصاًل وقت براي نگراني ندارم. 
به واقع رويكرد اشتغال درماني همين امر را دنبال مي كند؛  به قدري ذهن شما و خود شما 
سرگرم باشيد كه فرصتي براي نگراني و كسالت و خستگي و بي قراري و... نداشته باشيد. 
اين همان رويكردي است كه ديل كارنگي، تحت عنوان ناتواني ذهن بر تمركز دوگانه از 
آن ياد مي كند. يعني ذهن شما در آن واحد صرفًا روي يك احساس تمركز مي كند. اگر 
اشتياق به انجام كاري داشته باشيد، جايي براي نگراني و استرس و كسالت نيست. اگر 
تمركز روي كسالت و استرس و نگراني داشته باشيد، جايي براي كار و اشتغال درماني 
نيست. به همين ســادگي. روزگاري در آمريكا توصيه مي شد كه به سربازان از جنگ 
برگشته، كه از شدت اضطراب دچار اختالالت اضطراب مي شدند، برنامه اي داده شود 

كه عماًل هيچ وقت خالي براي آنها نگذارد.

فرصت براي نگراني نيست
خب، نكته را گرفتيد؟ ديل كارنگي مي گويد وقتي شما سرگرم كار هستيد، نگراني ها و بي قراري ها فرصت نمي كنند 
به شما هجوم بياورند. آنها منتظر مي مانند تا وقتي كه اوقات فراغت از راه مي رسند، به سمت شما مي آيند. به همين 
دليل در اوقات فراغت اين همه فكر و خيال مي كنيد. موضوع بعدي هم اين اســت كه اشتغال درماني صرفاً به مفهوم 
انجام كاري كه درآمدي دارد نيســت. مي توانيد هر كاري را كه ارزش افزوده اي براي شما و خانواده و حتي اطرافيان و 

جامعه تان ايجاد مي كند انجام بدهيد. اين ارزش افزوده مي تواند عاطفي يا اجتماعي يا علمي يا فيزيكي يا... باشد. در اين 
صورت است كه نگراني ها و بي قراري ها از بين رفته و شما سرگرم زندگي مي شويد.

يك روايت واقعي ديگر
بگذاريد اين مقاله را با يك روايت واقعي ديگر 
تمام كنيم. ديل كارنگي مي گويد كه خانم و 
آقايي فرزند جوان شــان را به خدمت نظامي 
فرستاده بودند. او هم به پرل هاربر رفته بود تا در 
عمليات شركت كند. طبيعي بود كه پدر و مادرش 
به شدت نگران باشند. اما مادرش سبك جالبي براي غلبه بر نگراني 
يافته بود: من مي دانســتم كه اگر مدام بنشينم و فكر كنم پسرم 
كجاست و االن جنگ شروع شده و به عمليات رفته و زنده هست 
يا نه،  كارم ساخته است. خودم را مشغول كردم. خدمتكار خانه 
را مرخص كرده و خودم كارها را كردم. ولي چون كارهاي خانه 
غالباً فيزيكي بودند، هنوز ذهنم آزاد بود. در نتيجه رفتم به 
يك مغازه و فروشندگي كردم. به قدري سرم شلوغ 
بود و مدام بايد جواب مشتري ها را مي دادم كه 
فرصت براي فكر كردن به چيزي نداشــتم. 
شب ها هم كه بر مي گشتم به خانه، سريع 
شــام مي خوردم و مي خوابيدم؛ 
روي هم رفته نــه وقتي براي 
نگراني داشتم، نه از درد پا و 
خستگي و...، قدرتي براي 

اين كار داشتم.
شيوه جالبي اســت، نه؟ 
شــما هــم تــا مي توانيد 
سرتان را گرم كنيد. ببينيد 
خانه چه چيزهايي الزم دارد، 
كجاها بايد تعمير شــود، چطور 
با بچه هــا مي توانيد بــازي كنيد، چه 
هنرهاي جديدي مي توانيد ياد بگيريــد، نوازندگي و زبان خارجي و 
نقاشي و... را شــروع كنيد، كتاب بخوانيد، براي كارهاي خودتان 
ركوردگيري كنيد تا هر روز بيشتر از قبل انجام شان بدهيد و.... 
اين روش ها، رويكرد جالبي براي مقابله با نگراني ها و بي قراري ها 
و آشفتگي هاي ذهني ناشي از خانه ماني و قرنطينه هاي اختياري 

هستند. چرا كه نه؟

سرگرمیتاريخ شفاهی

مجتبي يارزمان
خبر نگار

عيسي محمدي
خبر نگار
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