
پسماندهای کرونایی؛ بیخ گوش شهرها
دفن پسماندهای کرونایی، مانند زباله های معمولی، باعث دغدغه های بهداشتی و زیست محیطی  مردم و برخی مسئوالن شده است

 ابتالی تولید
 به بیکاری کرونایی

هشدار نسبت به افزایش بیکاران ناشی از کرونا به 4 میلیون نفر، 
تازه ترین اظهارنظری اســت که یک مقام رسمی مطرح کرده 

اما فعاًل بررسی ها نشان می دهد 3.3 میلیون نفر از شاغالن رسمی کشور در معرض 
آسیب های ناشی از محدودیت های کرونا قرار گرفته اند و طبیعتاً نیازمند تمهیداتی 
برای گذران معیشــت و بازگشــت به کار هســتند. البته این تعداد جدا از مشاغل 
غیررسمی و فصلی است که در آستانه ســال نو و آغاز فصل بهار از فعالیت بازمانده 
و بیکار شده اند. به گزارش همشهری، شــیوع ویروس کرونا با اثرگذاری مستقیم بر 
فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه خدمات باعث بیکاری بخش قابل توجهی از 

شاغالن شده است.

سردرگمي  درآموزش
در شرایطي که مسئوالن آموزش و پرورش از آمادگي این 
وزارتخانه براي اعالم پایان ســال تحصیلي خبر مي دهند  
معلمــان و دانش آمــوزان از عقب ماندگــي درس ها به 

همشهري مي گویند

بررسی ها نشــان می دهد شــاغالن بخش خدمات 
بزرگترین قربانی شیوع کرونا بوده اند اما به نظر مي رسد 
در آینده نزدیک، حوزه اشتغال صنعتی و کشاورزی با 

تهدید جدي کرونا مواجه خواهند شد
صفحه4 را 
بخوانيد
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فرصت غربالگری کرونا  
در  ايستگاه هاي مترو

مرگ آتشین دوبلورها 
در استودیوي خانگي

سرقت هاي خاص

گزارشي از روشي که مي تواند براي 
 کنترل کرونــا در متــرو و اتوبوس

به کمک شهرداري و دولت بیاید

  پیچ دزدي به بهاي جان انسان ها
  چه کســاني عالئــم راهنمایي

و رانندگي را مي دزدند؟
  ســرقت کابل هــاي مخابرات

یک مشکل جهاني است
  ســرقت خودروهاي ســنگین 

چقدر در ایران رایج است؟
  وقتي دزد به دزدگیر مي زند

یادداشت
سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران

طراوت نوروز و بهــار۹۹ امید به آینده و بازگشــت 
نشاط و سرزندگي انسان ها و ملت ایران و شهروندان 
پایتخت را نوید مي دهد و توفان ســهمگین کرونا نبایــد مانع درك زیبایي این 

پیام شود:
»تاب آوري ملت ایران ستودني است.«

ملت بزرگ ایــران و شــهروندان تهراني ســال ۹8را با حوادث تلخي پشــت 
سرگذاشتند، لکن با وجود شرایط تحریم هاي ظالمانه ترامپ و در نتیجه کمبود 
دارو و تجهیزات پزشکي و اختالل در خریدهاي خارجي و فعالیت هاي بانکي و 
احساس تنهایي و با اتکا به لطف و رحمت الهي و تعاون ملي دوران سخت را طي 

کرده اند.
این روزها و درحالي که عدد رسمي و اعالم شده مبتالیان به ویروس از یک میلیون 
و 700هزار و فوتي ها از ۹8هزار نفر گذشته و هنوز رئیس جمهور پوپولیست برزیل 
مردم کشورش را به نافرماني از دســتورات و تصمیمات فرمانداران در موضوع 
خانه نشیني و فاصله اجتماعي فرامي خواند و آقاي بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس تا یک هفته قبل از ابتال به ویروس با تعطیلي مدارس مخالفت مي کرد و 
ترامپ وضعیت کشورش را آرام و غیرآسیب پذیر قلمداد و ساختار درماني آمریکا 
را به رخ ملت آمریکا و جهانیان مي کشید و ویروس را چیني مي دانست، سرزنش 
مقامات سیاسي و درماني کشور از بابت تأخیر در شناسایي ابعاد بحران و تشکیل 
ستاد فراگیر و اتخاذ تصمیمات قاطع و مؤثر و سرکوب ویروس در بهمن ماه و در 

کانون اولیه یعني قم تا حدودي انتظار بالموضوع و بي فرجامي است.
اما با دیدن وقایع و احوال کشورهاي آمریکا و اروپا، رفتار مترقیانه و نوع دوستي 
و فرهیختگي مردم ایران و ارزش فداکاري و خدمت کادر پزشــکي و پرستاري 

کشور بهتر درك مي شود.
خانه نشیني ایرانیان در نوروز و بهار به یادماندني خواهد شد. رفتار متمدنانه در 
خرید کاال و مراجعه به فروشگاه ها به رغم اقدامات تشویش آفرین و اضطراب زاي 

برخي در داخل و خارج باید ثبت و ضبط شود.
ظرفیت باال، تجربه و فداکاري پزشکان و پرستاران کشور که بي باکانه و با اشراف 
و دانش و تجربه دوران دفاع مقدس و پشــتوانه فرهنگ ایراني اسالمي به میدان 
بال و مبارزه با ویروس هجوم بردند، باید بزرگ داشــته و به رخ جهانیان کشیده 
شود. آقاي ترامپ دیروز و پس از کســب رتبه اول جهان در آمار مبتالیان یعني 
48۹هزارنفر و فوتي ها یعني 18هزار نفــر و صرفا 26هزار بهبود یافته و انعکاس 
خبر گور دسته جمعي کشته شدگان نیویورك در رســانه هاي دنیا هنوز ادعاي 
برتري در انجام 2میلیون تست را به رخ مي کشد. آیا کارنامه بخش درمان کشور 
ما و تاب آوري مردم و در خانه ماندن آنها در نوروز و ســیزده بدر و رفتار و متانت 
آنها هنگام حضور در مراکز خرید اقالم ضروري و مواد غذایي و بهداشتي ستودني 

نیست؟
آیا تالش ارزشمند تولیدکنندگان براي تولید روزانه 4میلیون ماسک و 400هزار 
لیتر الکل و بي نیاز کردن کشور به واردات این اقالم که مناسبات آمریکا، اروپا و 

اتحادیه اروپا را به چالش کشیده، شایسته ستایش نیست؟ 
آیا کوشش هاي خیرخواهانه گروه هاي خیریه و مردمي در تامین غذا و مایحتاج 

خانواده هاي نیازمند، افتخارآمیز نیست؟
با این وصف نظریه و دوقطبي سازي نان یا جان که این روزها مطرح مي شود، باید به جان 

و سالمت آري گفت و در عین حال بازگشت اقتصاد و اشتغال 
تضمین کننده جان بخش قابل توجهي از روزمزدبگیران کشور 

مدنظر قرار گیرد و مادامي که واکسن و داروي کوویدـ1۹ در دسترس نیست، ناچار به 
تنظیم مناسبات مدیریت شده کسب و کارهاي ضروري هستیم.

 در جهان رو به تغيير
شايسته تقديريم

دیدگاه
صدرالدين عليپور؛ مدیرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران

با آغاز شــیوع ویروس کرونا و مشــاهده نخســتین 
نمونه هاي بیماري، ســازمان مدیریت پسماند در گام 
نخست و براساس سیاست هاي اتخاذشده، تفکیک زباله را به مدت یک ماه متوقف 
کرد و پسماند ها به صورت تجمیعي براي دفن انتقال پیدا کردند؛ اقدامي که مي توان 

آن  را گام اول براي ممانعت از شیوع ویروس کرونا نامید.
در آن برهه زماني و در کنار این موضوع و با توجه به حساسیت هاي موجود، یعني 
ضرورت حفظ سالمت پاکبان ها، کودکان زباله گرد و جلوگیري از شیوع بیشتر کرونا، 
ضمن هماهنگي هاي صورت گرفته با دادســتاني و نیروي انتظامي، تالش کردیم 
هرگونه تخلف از سوي پیمانکاران شناسایي و با متخلفان برخورد شود. همچنین از 
شهروندان عزیز خواستیم تا درصورت مشاهده هرگونه زباله گردي، بالفاصله موارد 

را به سامانه 137اطالع دهند.
ذکر این نکته ضروري اســت که توقف تفکیک زباله و دفن پســماندها، براساس 
مطالعاتي اتخاذ شد که تیم کارشناسي این سازمان به صورت ویژه روي آن متمرکز 
بود و از سوي این کارشناسان صورت گرفت. در این شرایط دفن زباله بهترین راهکار 
موجود بود. به طور مثال در کشــور چین براي جلوگیري از اختالط پســماندهاي 
خانگي و پسماندهاي آلوده، تفکیکي صورت نمي گیرد و با استفاده از دستگاه هاي 
زباله سوز و امحا اقدام به دفع بخش عمده اي از پسماندها مي کنند و مابقي زباله ها 

دفن مي شود.
براساس این تصمیم هم اکنون بیش از 7هزار تن زباله را در روز دفن مي کنیم و این 
اقدام در کنار تمام مشــکالتي که دارد، به منظور کاهش مخاطرات بیماري کرونا 
در مدیریت شهري انجام مي شود. به بیان دیگر همه پسماندهاي جمع آوري شده 
از ســطح پایتخت براي دفن به آرادکوه منتقل مي شود. این ســازمان 2بار در روز 
خودروها را براي جمع آوري زباله به سطح شــهر اعزام مي کند و حجم کار و تعداد 

نیروهاي فعال عمال دوبرابر شده است.
از سوي دیگر از آنجا که هر مخزن زباله یا هر پسماند خانگي و بیمارستاني مي تواند 
کانون انتشار و ابتالي بیماري باشــد، ضروري بود که آموزش هایي در مورد نحوه 
تفکیک و جداسازي دستمال، ماسک، دستکش و... به شهروندان داده شود. با رعایت 
و عدم رعایت شــهروندان مهم ترین گروهي که دچار مشــکل مي شوند، پاکبان ها 
هستند؛ پس باید در فضاي خانگي زباله هاي بهداشتي درون کیسه هاي مجزا قرار 
گیرند و همچنین در سطح معابر رها نشوند. این موارد نیز از همان روزهاي نخست 

شیوع ویروس آموزش داده شد.
اما اکنون بیش از یک ماه است که زباله هاي روزانه کالنشهر تهران، جمع آوري و بدون 
تفکیک دفن مي شود؛ درباره اهمیت این کار و لزوم اجراي آن نیز تردید یا ابهامي 
وجود نداشت. با این حال، توجه به این نکته هم ضروري است که دفن این حجم از 
زباله آسیبي براي محیط زیست محسوب مي شود و ازجمله عمده ترین مشکالتي 
که باعث مي شود محیط زیست با دفن زباله، آلوده شــود شیرابه ناشي از زباله ها و 
گازهاي آن است که در اثر تجزیه زباله هاي داراي ترکیب آلي تولید مي شود. با ورود 
این شیرابه ها به آب هاي سطحي یا ترکیب آن با بارش باران و نفوذ شیرابه ثانویه به 
آب هاي زیرزمیني ما با چالش هاي دیگري روبه رو مي شویم، لذا ضروري است که در 
این مرحله، با مشارکت شهروندان، طرحي نو دراندازیم و راهکاري دیگر اتخاد کنیم.

اجازه دهید گریزي بزنیم به روزهاي پیش از کرونا و اجراي طرح کاپ)کاهش تولید 
پسماند(؛ با اجراي این طرح در مناطق مختلف تهران که از سوي سازمان مدیریت 

پسماند صورت گرفت و همچنین با تأکید بر ضرورت کاهش 
تولید زباله و صدالبته تفکیک درست زباله هاي  تر و خشک 

در مبدا، در روزهاي پیش از شــیوع ویروس کرونا، حجم زباله تولیدي در تهران به 
میزان قابل توجهي کاهش یافت.

ضرورت توجه به سالمت 
پاکبان ها

نگاه
آرمان فرهادي ؛ کارشناس مسائل بین الملل

پس از پایان جنگ جهاني دوم شاید هیچ گاه تصور آن 
نمي رفت که پس از دهه ها نه یک جنگ سوم، بلکه یک 
اپیدمي توسط یک ویروس ناشناخته این چنین نظم جهاني را در تمام عرصه هاي 
سیاســي، اقتصادي و فرهنگي با خطر جدي و دگرگون کننده مواجه کند. اگر چه 
زیست شناسان و پزشــکان به دنبال شناخت جنبه هاي زیســتي ویروس و کشف 
واکسن براي مهار آن هســتند )که این اتفاق در نهایت رخ خواهد داد( اما تأثیرات 
انقالبي آن بر سیاست و اقتصاد جهاني و تغییر موازنه قدرت در بلندمدت قابل مهار 
نخواهد بود. شیوع گسترده ویروس کرونا پس از دهه ها بار دیگر ذهن تحلیلگران و 
اندیشمندان روابط بین الملل درخصوص آینده این نظام را به سمت خود جلب کرده 
است. همانگونه که جنگ جهاني دوم توانســت تغییراتي اساسي در ساختار نظام 
جهاني ایجاد کند و پس از آن به اوج گیري قدرت ایاالت متحده آمریکا منجر شود 
بي شک بحراني به همان گستردگي مي تواند مجددا چنین تغییراتي را در ساختار 
این نظام ایجاد کند. اگرچه اثرات یک جنگ در ایجاد این تغییرات سریع تر و شدیدتر 
است اما از نظر نگارنده عمق، گستردگي و ماندگاري این تحول در بلندمدت بیشتر 
خواهد بود. نظام هژمونیکي که پس از جنگ جهاني دوم به سردمداري ایاالت متحده 
آمریکا به عنوان قدرت برتر یا هژمون جهان در عرصه هاي اقتصادي، صنعتي و نظامي 
شکل گرفت و با همراهي قدرت هاي اروپایي بر دنیا مسلط شد پس از عبور از تهدید 
شوروي و فروریختن بلوك شرق، روزهاي سرنوشت سازي  را در مواجهه با یک ویروس 
شرقي سپري مي کند. اگرچه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان هاي بین المللي و 
منطقه اي نیز به عنوان بخشي از این ساختار جدید شــکل گرفتند اما امروز هر سه 
رکن اساســي این نظام یعني قدرت هژمون، اتحادیه اروپا و سازمان هاي جهاني در 
مواجهه با بحران هاي بین المللي علي الخصوص اپیدمي کرونا با مشکل جدي مواجه 
شده اند. آمریکا که در نقش قدرت برتر در این نظام قرار گرفته است نه تنها نتوانسته 
است بحران را مهار یا مدیریت کند، بلکه خود درگیر آن شده است و آمار مبتالیان و 
قربانیان در این کشور به شدت در حال افزایش است. از سوي دیگر در همان روزهاي 
نخست گسترش ویروس در این کشور )پس از بي تفاوتي هاي علني رئیس جمهور 
در مقابل دوربین ها و در جمع خبرنگاران(، دولت پروازهاي خود به اروپا را به حالت 
تعلیق درآورد و متحدان خود را نیز رها کرد. از نظر نگارنده عامل میانجي و تأثیرگذار 
بر این ورشکستگي ایاالت متحده آمریکا در مقابله با بحران هاي جهاني در چند سال 
اخیر، سیاست هاي دولت حاکم بر کاخ سفید به رهبري دونالد ترامپ است. نابخردي 
و ناپختگي سیاســي که پس از پیروزي ترامپ، سیاست ورزي کاخ سفید در عرصه 
بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داد در چنین بحران هایي خود را نشان مي دهد و روند 
سقوط هژموني آمریکا را سرعت مي بخشد. این ناکامي ها به آمریکا ختم نمي شود و 
دامن اتحادیه اروپا به عنوان ستون اساسي دیگر این نظم هژمونیک را نیز گرفته است. 
اگرچه خروج انگلستان از این اتحادیه عاملي تأثیرگذار در ضعف اتحادیه و کم شدن 
کارایي آن است، بحران کرونا، »دولت گرایي« در اروپا و احتمال فروپاشي این اتحادیه 
در آینده را قوت مي بخشد. دولت هاي اروپایي هر کدام جداگانه و شتابزده به مقابله 
با کرونا برخاسته اند. درحالي که ایتالیا روزهاي سخت خود را پشت سر مي گذاشت 
دولت هاي اروپایي که وضعیت نسبتا بهتري داشتند، هر کدام جداگانه به قرنطینه و 
تامین مایحتاج بهداشتي خود روي آوردند. از سوي دیگر هجوم مردم به فروشگاه ها و 
اتهام دزدي محموله هاي دریایي اقالم بهداشتي به یکدیگر، مجموعه نظام غرب را به 
لحاظ فرهنگي در شرایط ناامیدکننده اي براي مدیریت یک بحران جهاني قرار داد. 

عالوه بر آمریکا و اتحادیه اروپا، ستون دیگر نظم جهاني نوین 
شکل گرفته به رهبري غرب، سازمان ها، رژیم ها و نهادهاي 

بین المللي و منطقه اي نشــأت گرفته از اندیشه هاي لیبرال بودند که قرار بود بساط 
دولت محوري را اگر برنچینند حداقل آن را کمرنگ کنند.

 بحران بيولوژيك
در نظام هژمونيك
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این روزها با شیوع نوع جدید ویروس کرونا خیلي ها 
که قبل از این اینترنت و فناوري را فقط اســباب 
سرگرمي تصور مي کردند به ارزش و امکانات تکنولوژي هاي جدید پي برده اند. تعطیلي 
مدارس و دانشگاه ها باعث شده تا بســیاري از مدیران و رؤسا مجبور شوند لباس سنتي 

کالس درس را از تن شان خارج کنند و دل به فناوري هاي جدید بدهند.
آنهایي که تا قبل از کرونا، موبایل و اینترنت را فقط عامل فسق و فجور مي دانستند حاال 
احتماال فهمیده اند که در دنیاي امروز دیگر زندگي بدون فناوري هاي جدید امکان پذیر 

نیست.
به همین خاطر اســت که گجت هــا ازجمله موبایل بــراي بســیاري از دانش آموزان و 

دانشجویان این روزها از نان شب هم واجب تر شده است.
به تازگي وزارت آموزش و پرورش هم با ارسال پیامک سراســري از همه دانش آموزان، 
معلمان و مدیران مدرسه خواسته است تا اپلیکیشن اندرویدي شاد را براي آموزش آنالین 
نصب کنند. اپلیکیشني که به گفته وزارت آموزش و پرورش قرار است براي نخستین بار 
در تاریخ آموزش کشور به پلتفرم اختصاصي تبدیل شود تا معلمان و دانش آموزان بتوانند 
به صورت تعاملي با هم در ارتباط باشند. از حواشي این اپلکیشن و ماجراهایش هم بگذریم 
حقیقت محض این است که میلیون ها دانش آموز براي تحصیل آنالین و آموزش از راه دور 
به گوشي هوشمند نیاز دارند. شاید این مسئله براي خانواده هاي ثروتمند شبیه شوخي 

باشد، اما براي خانواده هاي فقیر مشکل جدي به حساب مي آید.
آنهایي که همین چند وقت گوشــي موبایل کاالي لوکس و غیرضروري فرض مي کردند 
حاال احتماال با موجي روبه رو هستند که براي تحصیل و کارشان به صورت ضروري و جدي 

نیاز به گوشي هوشمند دارند.
در طول یک ســال گذشــته به خاطر افزایش قیمت ارز و اولویت بنــدي واردات قیمت 
گوشي هاي موبایل دچار جهش چند برابري شده اســت. اگر تا قبل از این مثال فردي با 
حقوق یک ماه خود مي توانست یک گوشي میان رده اندرویدي خریداري کند اکنون باید 
حقوق چند ماهش را براي خرید گوشي مشابه پس انداز کند. به همین خاطر است که عمال 

خانواده هاي کم درآمد براي تامین گوشي هوشمند دچار بحران جدي هستند.
طي هفته هاي اخیــر تعداد بســیاري از خانواده هاي کم درآمد به خاطــر عقب نماندن 
بچه هایشان از درس و تحصیل در پي قرض کردن یک گوشي هوشمند یا پیدا کردن نوع 

قدیمي آن از خانواده هاي پردرآمدتر بوده اند.

مهاجرت از هوشمند به دکمه اي
چندي پیــش محمدجواد آذري جهرمي، وزیــر ارتباطات هم اعالم کــرد هم اکنون به 
خاطرافزایش قیمت ارز و گران شدن گوشي تلفن همراه بسیاري از کاربران وقتي گوشي 

هوشمندشان دچار خرابي یا حادثه مي شود دیگر نمي توانند گوشي نو خریداري کنند.
به همین خاطر آمارها نشان مي دهد که در یک روند کم ســابقه در تاریخ کشور فروش و 
استفاده از گوشي هاي هوشمند طي ماه هاي اخیر پایین آمده و به جاي آن خرید و استفاده 
از فیچرفون ها یا همان گوشي هاي دکمه اي قدیمي بیشــتر شده است؛گوشي هایي که 

مشخص است که قابلیت نصب هیچ اپلیکیشــني را ندارند. یعني 
خانواده هایي که قبال گوشــي هوشمند هم داشــته اند درصورت 

خرابي یا شکستن گوشي شان پول الزم را براي خریدن یک گوشي هوشمند ندارند و مجبور 
مي شوند براي پیشبرد امور زندگي به سراغ خرید گوشي هاي غیرهوشمند قدیمي بروند.

گوشي هاي گران، دانش آموزان فقير

با رعايت فاصله گذاري هوشمند #کرونا_را_شکست_مي دهیم
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گوشی های گران، دانش آموزان فقير
دانش آموزان برای آموزش آنالین باید اپلیکیشنی اندرویدی را نصب کنند  

اما چند درصد خانواده ها توان در اختیار قرار دادن گوشی هوشمند که 
پیش از این کاالی لوکس خوانده می شد را دارند؟
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پيترو پارولين، وزير خارجه واتيكان در 
تماس تلفني با كلي كرفت، نماينده ديپلماسي

آمريكا در سازمان ملل، خواستار لغو 
تحريم هاي واشــنگتن عليه ايران شــد. به گزارش 
فارس، هفته گذشــته آيت اهلل عليرضا اعرافي، مدير 
حوزه هاي علميه ايران در پيامي به پاپ فرانســيس 
خواستار همكاري همه مراكز مذهبي جهت مبارزه با 
اين بيماري شد. پارولين در پاسخ به آيت اهلل اعرافي 
نوشت پاپ پس از مطلع شدن از جزئيات اين نامه از 
وي درخواست كرده ابراز همدردي معنوي او با مردم 
ايران را ابالغ كند. در پاسخ پارولين آمده بود، نظر به 
اين كه آيت اهلل اعرافي از پاپ خواست عليه تحريم هاي 
آمريكا كه در برهه شــيوع كرونا مردم ايران را هدف 
قرار داده، اعالم موضع كند، واتيكان از واشــنگتن 

درخواست كرد به اين موضوع رسيدگي كند.

يك نماينده جريــان حكمت ملي با 
اشاره به سفرهاي مقامات كشورهاي امنيتي

مختلف ازجمله ســردار اسماعيل 
قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه به عراق گفت: سفر 
قاآني به عنوان يك فرمانــده نظامي به عراق كامال 
طبيعي اســت.به گزارش فارس، حســين فدعم 
خاطرنشان كرد: من به عنوان كسي كه از ديدارهاي 
او با احزاب سياسي عراق اطالع دارم، تأكيد مي كنم 
كه وي در اين ديدارها به وضوح يك پيام را ابالغ كرد 
كه ايران مطلقــا در امور داخلي عــراق و انتخاب 
نخست وزير دخالت نخواهد كرد و اين امر به احزاب 
سياسي اين كشور مربوط اســت و تهران مخالف 
دخالت ســاير طرف هاي بين المللي نيز است اما 
درباره مبارزه با كرونا و هر مشكل امنيتي ديگري، به 

عراق كمك خواهد كرد.

معاون سازمان انرژي اتمي و مديرعامل 
شركت مادر تخصصي توليد و توسعه هستهاي

انرژي اتمي ايران اعــالم كرد: طبق 
برنامه ريزي انجام  شده و هماهنگي صورت گرفته با 
شبكه سراسري برق كشور، فعاليت توليد برق نيروگاه 
اتمي بوشهر به منظور انجام عمليات تعويض سوخت 
ساالنه نيروگاه، بازرسي ها و تعميرات دوره اي از روز 
يكشنبه 24فروردين  ماه سال جاري متوقف خواهد 
شد. به گزارش ايســنا، محمود جعفري تأكيد كرد: 
يكي از هدف هاي اجراي برنامه تعويض سوخت در 
زمان كنوني اين اســت كه با توكل به الطاف الهي، 
نيروگاه در اوج مصرف برق كشور در تابستان در مدار 
توليد باشد. معاون سازمان انرژي اتمي ابراز اميدواري 
كرد با انجام عمليات سوخت گذاري پيش رو، نيروگاه 

مجدداً به شبكه سراسري برق كشور متصل شود.

درخواستواتيكانازواشنگتن
دربارهايران

پيامسردارقاآني
بهرهبرانعراق

نيروگاهبوشهر
خاموشميشود

2 دوشنبه 25 فروردين 99  شماره 7915 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

تقدير روحاني از جهادگران و نيكوكاران
حسنروحاني،رئيسجمهوردربخشيازسخنانخودباتقديرازنيكوكاران
وكســانيكهداوطلبانهبهمبارزهباكروناميپردازند،گفت:درجلســهآقای
اعرافی)مديرحوزههايعلميهسراسركشور(گزارشیازحوزهعلميهقمواز
طالبوفضالدادندكه6هزارنفرازطالبواساتيدمشغولكمکوفعاليتدر
مسيرمقابلهباكروناوخدماتبهمردمهستندونيكوكارانمادرهمهجافعال
هستندواينكارشانبسيارارزشمنداست.روحانيگفت:گزارشیوزيرتعاون،
كارورفاهاجتماعیدرمسئلهمراكزنگهداریسالمندانومعلوالنديروزبرای
منفرستادكهگزارشخيلیجالبیبودومعلوماستدرهمهجاالحمدهللقدمهای
بسيارخوبیبرداشــتيم.يکعدهمددكاردولتیهستندويکعدهمددكاراز

بيرونمیآيندوبههرحالبهپيرمردها،سالمندانومعلوالنكمکمیكنند.

ث
مك

لغو منع رفت و آمد
روحانيدربخشيازســخنانخوددربارهمنعرفتوآمدهاهمگفت:در
رفتوآمدبينشهرستانهاواستانها،اگردراســتانی،استاندارمحترم
ياشــورایتامينياهركسديگریتصميمگرفتهودرروزهایاخيرتردد
برخیازشهرستانهاراممنوعكرده،ازامروزهمهممنوعيتهادرترددبين
شهرستانهادراستانهابرداشتهمیشود.هيچاستانداری،هيچاستانیحق
ندارددراستانخودبرایترددبينشهرهامانعايجادكندوپليسمحترمهم
بهاينمصوبهتوجهخواهدداشت؛نيروهایعزيزبسيجبهاينمصوبهتوجه
دارندكهازامروزترددبينشهرستانهادراستانهابهطوركاملآزاداست؛
بيناستانهاهمكهفعالممنوعاستومیگوييمبينايناستانوآناستان

ترددنباشد؛اينترددهاهمازروزاولارديبهشتآزادمیشود.

ث
مك

رئيس جمهور در آستانه ماه 
مبارك رمضان گفته است:  دولت

اگر شرايط ما در كشور به 
همين صورت باشــد كه امروز مشاهده 
می كنيــم، قاعدتــا اجتمــاع حضوری 
نخواهيم داشــت و بايد ايــن زحمت را 
صداوسيما و شبكه های اجتماعی مجازی 
به عهده بگيرند و مردم از  صداوســيما و 

شبكه های مجازی استفاده بكنند.
 به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست 
جمهوري،  حسن روحاني در جلسه  ستاد 
ملی مبارزه با كرونا كه به صورت همزمان 
و از طريق ويدئو كنفرانس اســتانداران 
سراسر كشور نيز در آن حضور داشتند، با 
قدردانی از همه كسانی كه برای سالمت 
و رفاه مردم ايران می كوشــند، تصريح 
كرد: وضع ما در مقابلــه با بيماری كرونا، 
در حالی كه با ويروس بدتر از كرونا يعنی 
تحريم ها هم مواجهيم، در مقايسه با برخی 
كشورها بهتر است و اين يك واقعيت است 
و جای افتخار برای مردم ماست. وي در 
اين جلسه تصميمات ستاد ملي مبارزه 
با كرونا را براي فاصله گذاري هوشــمند 
شرح داد. اين تصميمات براساس روايت 

رئيس جمهور به اين شرح است:

كسبوكارها:
يكــی از برنامه هــای فاصله گذاری 
هوشــمند، شــروع كســب و كارهای 
كم ريسك برای اســتان ها به جز تهران 
اســت كه اين كار از ديروز شروع شده  و 
در اين راســتا وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی با اصناف هماهنگ كردند 
كه هر صنفی می خواهد شروع به كار كرده 
و كسب و كاری فعال شود، وارد آن سامانه 
شود و در آن سامانه ثبت نام و كد مربوط 
را دريافت كند و هميشه وزارت بهداشت 

از طريق اين سامانه با آنها مرتبط باشد.
از شنبه سی ام فروردين كسب و كارهای 
كم ريسك با همان پروتكل های بهداشتی 
و با همان اتصال به سامانه و دريافت كد 
شروع می شــود؛ برای كســب و كارهای 
پرريســك هم مطالعه و فكر شــده و در 
اطالع  ثانوی به مردم خبر داده می شود تا 

آن بررسی ها را به پايان برسانيم.

حملونقلعمومی:
در اين باره جلساتی در وزارت كشور در 
كميته امنيتی-  اجتماعی برگزار شده و 
آنجا در نهايت با وزارت بهداشت و درمان، 
توافق شــده كه هر وسيله نقليه عمومی 

اعم از اتوبــوس و مترو كــه می خواهد 
فعاليت كند، بايد در آغاز كار و پايان كار 

ضدعفونی شود.
راننــدگان محترم بايد از ماســك و 
دستكش اســتفاده كنند و بايد به تعداد 
صندلی و نه بيش از صندلی، مسافر سوار 

كنند.
برای تهران و شهرهای بزرگ، مقداری 
وســايل نقليه كم داريم. به همين علت، 
توصيه ما فعال اين است كه مردم از وسايل 
شخصی، تاكسی و اسنپ استفاده كنند 
كه اينها بهتر از وسايل حمل و نقل عمومی 

است.
در مرحلــه اول بايــد وزارت راه، 
اتوبوس های بين شــهری را بــرای رفع 
مشــكل كمبــود وســايل حمل و نقل 
عمومــی در تهران و كالنشــهرها آماده 
كرده و در اختيار بگذارد و در مرحله دوم 
اتوبوس هايی كه مورد نياز است، خريداری 
شــود. اگر بتوانند، اتوبــوس داخلی و يا 
خارجی را تا پايان ارديبهشت به خدمت 
بگيرند، يعنی تحويل داده شود، آن وقت 
ما هم حاضريم در اين زمينه كمك كنيم 
مخصوصا در قسط اولی كه بايد پرداخت 
كنند تــا اتوبوس آماده شــود، به عنوان 

دولت كمك می كنيم و بقيه اقســاط را 
هم خود شهرداری ها پرداخت می كنند. 
وزارت كشور بنا شد اينها را بررسی كند و 
در بررسی ها به ما بگويد تا بتوانيم اقدامات 

ديگر را انجام دهيم.

برنامههاواجتماعاتدرماهرمضان:
مردم در مــاه رمضان، مراســم های 
گوناگون در حســينيه، مســجد و يا هر 
جايی به صورت جمعی دارند و مراســم 
تبليغی و عبادی و قرآن خوانی و دعا برگزار 
می كنند. تصميم گيــری نهايی در اين 
مورد را برای جلسه آينده گذاشتيم، ولی 
اگر شرايط ما در كشور به همين صورت 
باشد كه امروز مشاهده می كنيم، قاعدتا 
اجتماع حضوری نخواهيم داشت و بايد 
اين زحمت را صداوســيما و شبكه های 
اجتماعی مجازی به عهده بگيرند و مردم 
از  صداوسيما و شبكه های مجازی استفاده 

بكنند.
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكی اصولی دارد كه آن اصول برايش 
مهم است و بر مبنای آن اصول است كه 
می گويد اين كسب و كار راه بيفتد و يا راه 

نيفتد و اين اجتماعات نباشد .

عكس:پايگاهاطالعرسانيرياستجمهوري رئيسجمهورهمزمانبااستاندارانسراسركشوربهصورتويدئوكنفرانسدرارتباطبود.

عكس:خانهملت مجلسدهمتاهفتمخردادكمتراز10جلسهديگرراپيشرودارد.

مجلس دهم در 368جلسه علني اش كه برابر 
با هزار و 472ساعت نشست است، 661طرح مجلس

و اليحه را بررســي كرده؛  يعني نمايندگان 
2ساعت و 20دقيقه از فرصت 4ســاعته صحن علني را به 
بررسي طرح يا اليحه اختصاص داده اند اما502طرح و اليحه 
در دستور كارشان به سرانجام نرسيده است كه البته برخي 
از سوي مجلس مصوبه نشده و برخي ديگر توسط نهادهاي 

باالدستي رد شده  است.
در بررســي هاي همشهري و براســاس آخرين ارقامي كه 
هيأت رئيسه از ميزان طرح ها و لوايح مطرح شده در مجلس 
دهم اعالم كرده است تا نهم مهرماه گذشته- جلسه 368 ام 
مجلس شوراي اســالمي - 661طرح و اليحه در مجلس 
مطرح شده كه تنها 157عدد از اين شمار به قانون تبديل 
شده است، از 157قانون مصوب مجلس، 61قانون براساس 
طرح هايي اســت كه از ســوي نمايندگان مطرح شده و 
96قانون هم لوايحي بوده اند كه دولت به مجلس ارائه كرده 
و تبديل به قانون شده است. از تعداد 96اليحه دولت كه به 
قانون تبديل شده، 61اليحه موافقتنامه دوجانبه و 35اليحه 
در موضوعات مختلف بوده است. با اين اعداد و ارقام ارائه شده 
مي توان گفت كه در مجلس دهم تنها 23درصد طرح ها و 
لوايحي كه در آن بررسي شــده به قانون تبديل شده اند و 
77درصد قانون نويسي هاي بهارستاني ها بي ثمر بوده و از 

سوي نهادهاي باالدستي رد شده است.
وراي ســبك جديد مجلس دهم در بررسي اليحه بودجه 
سال 99 و محدود شدن بررسي آن در كميسيون تلفيق و در 
نهايت اخذ اذن رهبري براي قانون شدن آن، مجلس دهم 
عالوه بر اين در زمان فعاليتش، 3بودجه ساالنه و همچنين 
برنامه ششم توسعه كل كشور را كه از سوي دولت به مجلس 

ارائه شده بررسي و تصويب كرده است.
براي اداره هر نشست علني بهارستان 2 /5 ميليارد تومان 
هزينه مي شود. رقم هزينه كرد اداره مجلس همواره محل 
مناقشه است اما مبلغ مذكور براساس برآورد ايسنا در دي ماه 
97است كه تكذيب نشــده و اگر عدد تورم سال گذشته را 

به آن اضافه كنيم، رقمي بزرگ تر و قابل تامل تر مي شود. 

چهطرحهاييدرمجلسدهممعطلماندهاند؟
 بررســي طرح ســاماندهي تجمعات قانوني، اليحه منع 
خشونت عليه زنان، استماع گزارش تحقيق و تفحص هاي 
مجلس ازجمله تحقيق و تفحص از صنعت خودرو ســازي  
كشور، بررســي طرح ســؤال نمايندگان از وزير كشور در 
كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در پي حوادث آبان ماه 

در اعتراض به گراني بنزين و اليحه تفكيك وزارت صمت از 
مهم ترين دستوركارهايي است كه در نوبت بررسي صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي 
نمايندگان معطل مانده اند و در قريب به يك ماه پاياني عمر 

مجلس دهم بعيد است به سرانجامي مشخص برسند.
فردا چهارصد و نوزدهمين نشســت علنــي مجلس دهم 
برگزار مي شود. حاال بايد ديد نمايندگان در جلسات شان 
كه تا خرداد ماه ادامه دارد چه تدبيري براي طرح ها و لوايح 
معطل مانده شــان اتخاذ خواهند كرد. با نشست 4 ساعته 
امروز پارلمان نمايندگان مجلس دهم تاكنون 1672ساعت 
نشست داشته اند و اگر آن رقم 2 /5ميليارد را مبنا قرار دهيم 
تا اينجاي كار قريب 2هزار ميليارد تومان هزينه برگزاري و 

اداره مجلس شوراي اسالمي شده است.
رقم مذكور وقتي قابل فهم تر مي شود كه بدانيم براي كمك 
به معيشت مردم كم درآمد در بحران كرونا دولت 25هزار 
ميليارد تومــان به صورت وام 12درصــدي به 23ميليون 
ايراني يارانه بگير اختصاص داده اســت يا براي تامين هر 
قطار مترو با 8 - 7 واگــن 30تا 40ميليون تومان پول الزم 
اســت يا هزينه تجهيز هر كالس از مدارس دور و نزديك 
پايتخت به سيستم گرمايشــي 400هزار تومان است و به 
گفته معاون نوسازي مدارس قريب به 80هزار كالس درس 

»غيراستاندارد« است.

مصوباتيكهتوسطباالدستيهاردشدند
البته در اين بين بايد درنظر داشــت كه برخي از طرح ها و 
لوايح مصوب مجلس دهمي ها از تيغ نظارت شوراي نگهبان 
و بعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام نجسته  است يا با رد 
شدن از سوي اين دو نهاد باالدستي بهارستان به بن بست 
كشانده شده  و به دليل در نوبت ماندن بررسي سرانجام به 
محاق رفته اســت. لوايح چهارگانه براي عضويت ايران در 
FATF، طرح اصالح قانون انتخابات و استاني شدن انتخابات 
ازجمله مهم ترين گام هاي مجلس دهمي ها بود كه هر كدام 

توسط نهادهاي باالدستي متوقف شدند.
6مهر سال 95يعني 3 ماه بعد از آغاز به كار مجلس دهم 
بود كه »علي طيب نيا« وزير وقــت اقتصادي و دارايي، 
گزارشــي از FATF در صحــن علني مجلس شــوراي 
اسالمي ارائه كرد. بعد از توجيه ضرورت الحاق ايران به 
اين كنوانسيون بين المللي از ســوي وزير اقتصاد وقت، 
در ادامه ورود مجلس به اين لوايــح در نهايت 8 ماه بعد 
يعني در 8 ارديبهشت97نمايندگان  اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي را با 139 رأي موافق، 55 رأي مخالف 
و 2 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر در جلسه 
علني تصويب كردنــد. همچنين در جلســه علني اين 
روز كليات اليحه اصالح قانون تأمين مالي تروريســم با 

129رأي موافق، 73 مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 
223 نماينده حاضر در جلســه علني مجلس شــوراي 

اسالمي تصويب شد.
مجلس شوراي اسالمي سوم مهر 97 اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي را با 141 رأي موافق، 46 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع 
از مجموع 244 نماينده حاضر در اين جلسه تصويب كردند. 
اين اليحه با افت و خيزهاي بسياري در مجلس روبه رو بود 
اما در نهايت به تصويب رســيد و سپس به شوراي نگهبان 
رفت و پس از رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسالمي 
و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
شد. 2اليحه از لوايح مذكور با جنجال فراوان به قانون تبديل 
شدند و لوايح پالرمو  و CFT در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام آنقدر معطــل ماندند كه با قرار گرفتــن نام ايران در 

فهرست سياه، ديگر تصويب شان به كاري نخواهد آمد.
از ســوي ديگر اصالح قانون انتخابات و ســاماندهي آن از 
پاشنه آشيل هاي ادوار مجلس شوراي اسالمي است و بيش 
از 5دوره است كه از مجلسي به مجلس ديگر منتقل مي شود 
در مجلس دهم هم نمايندگان ورودهاي غيرمؤثري به اين 
موضوع داشتند؛ چنان كه آنها در جلسه علني19 دي97، 
كليات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
درباره استاني شدن انتخابات را با 155 رأي موافق، 64رأي 
مخالــف و 2 رأي ممتنع از مجمــوع 231 نماينده حاضر 
در جلسه شوراي اســالمي تصويب كردند. اين طرح پس 
از تصويب نهايي به شــوراي نگهبان ارجاع شد اما شوراي 

نگهبان آن را رد كرد.

سرگردانيمصوباتبهدليلپشتوانهضعيفكارشناسي؛
منعبهكارگيريبازنشستگان

 ديگر قانون بي سرانجام و معطل مانده مجلس دهم قانون 
پرچالش و البته پرهزينه منع به كارگيري بازنشستگان بود. 
نمايندگان مجلس در جلســه علني دوم مرداد 97 طرح 
اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را با 194 
رأي موافق تصويب كردند كه براساس اين طرح، به كارگيري 
بازنشستگان در دستگاه هاي اجرايي به استثناي رؤساي قوا، 
معاون اول رئيس جمهوري، نــواب رئيس مجلس، اعضاي 
شــوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلــس و معاونان 
رئيس جمهوري ممنوع شد. سپس اين طرح در تاريخ24 
مرداد 97 در شوراي نگهبان بررسي شــد و اعضاي شورا، 

كليت اين طرح را تأييد كردند.
در جلسه علني6 شــهريور97 نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به بررسي طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، 
اعاده شده از سوي شوراي نگهبان پرداختند و با 209رأي 
موافــق، 32 رأي مخالــف و 5 رأي ممتنــع از مجمــوع 
263نماينده حاضر ايرادات شوراي نگهبان را در اين مصوبه 
اصالح كردند. پس از تصويب اين قانون، استفساريه مستثنا 
كردن شهرداري ها از قانون منع به كارگيري با عدم موافقت 
مجلس رأي نياورد؛ نمايندگان با 96 رأي موافق، 126 رأي 
مخالف و 6 رأي ممتنع در مجلس شوراي اسالمي آن را رد 
كردند. اين قانون به رغم اصالحات مذكور اما براي رفع برخي 
كاستي ها مجدد به مجلس ارجاع شد و فعال اعمال آن در 
دستگاه هاي اجرايي در محاق اســت و سليقه اي اعمال و 
اجرا مي شود. اين مصوبه در مركز پژوهش ها همچنان در 

نوبت بررسي است. 

   طرح هاي نمايشي و غير مؤثر
اگرچهبرخيطرحهاولوايحموردحمايتاكثريتمجلسدهمازسوينهادهايباالدستيردشدندامابرخيطرحهاهمبودندكه
بيشتربراينمايشدربهارستانمطرحشدندوزمانمجلسراتلفكردندوسرانجامينداشتند.طرحشفافيتآراينمايندگان
كه2باردرصحنبهارستانمطرحشدمصداقطرحهايياســتكهدربهارستانباحواشيزياديمطرحشد.دربيرونازگود
رأيگيريقريببهاتفاقمجلسيهابرضرورتشفافيترأينمايندگانتأكيدميكردندامادربزنگاهرأيگيريدر2باريكه
اينطرحدردستوركارمجلسبهرأينمايندگانگذاشتهشد،نتواستبيشتراز80رأيبهدستآوردوايندرحاليبودكههر
باربيشاز90امضاذيلطرحجمعشدهبود.ازحواشياينطرحاينبودكههنگامرأيگيريدرصحنعلنيبرخينمايندگان
درمقابلدوربينهايعكاسانونگاهخبرنگارانعدد4رابهنشانموافقتباطرحنشانميدادندوپنهانيوزيرميزهايشانبه

يكديگرعدد2رانشانميدادندودرنهايتهمرأيمنفيشانرانثارهردوطرحميكردند.

رئيس جمهور مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا را شرح داد

لغو اجتماعات در ماه مبارك  رمضان
از امروز همه ممنوعيت ها در تردد بين شهرستان ها در استان ها برداشته مي   شود

محصولپارلمان
  هزينه اداره هر جلسه مجلس به يك 
روايت 2 /5ميليارد تومان برآورده شده 

است
  طرح ها و لوايحي مثل منع خشونت 
عليه زنان، ساماندهي تجمعات قانوني 
و اصالح قانون بازنشستگي احتماال به 

عمر اين مجلس قد نخواهد داد
  تا مهرماه سال گذشته و پيش از ورود 
مجلس به فضاي انتخابات از 661طرح 
و اليحــه فقط 157مورد به ســرانجام 

رسيده بود

فرزانهآئيني
خبر نگار



   اهميت ايستگاه تئاترشهر
در شرايط فعلي كه ويروس كرونا با شكسته شدن فاصله گذاري اجتماعي توان سرايت بيشتري پيدا 
كرده، ايستگاه  تئاتر شهر مي تواند مناسب ترين ايستگاه براي كنترل ويروس كرونا باشد. استقرار 
تيم هاي پزشكي شهري و دولتي مي تواند چرخه ورود كرونايي ها به مترو را در مهم ترين ايستگاه 
متروي تهران را بشكند. نكته مهم اينكه اين ايستگاه محل تقاطع 2خط مترو و 2خط بي آرتي است. 
به عالوه مسافران ديگري نيز در آن پياده مي شوند و مقصدشان اينجاست. وجود زيرگذر بزرگ 
تئاترشهر نيز مزيد بر علت است تا بتوان جمعيت بااليي از مسافران حمل ونقل عمومي تهران را 

در اين ايستگاه كنترل كرد.

ايستگاه هاي شلوغ مترو و 
بي آرتي تهران همان اندازه گزارش

كه تهديدي براي سالمت 
ميليون ها شهروند هســتند، مي توانند 
فرصتي براي قطــع زنجيــره كرونا در 
پايتخت باشــند. گزارش پيش رو روشي 
مــدرن و كارا براي كنتــرل ويروس در 
حمل ونقل شــهري ارائــه مي دهد كه 
مي تواند براي شهرداري و دولت، فرصتي 
جدي باشــد كه اين ويروس را در ميان 
انبوه شهروندان غربال كنند و سالمت را 

سريع تر به مردم بازگردانند.

چگونه ممكن است؟
نتايــج يك مقالــه علمي ارائه شــده به 
كنفرانس حمل ونقــل و ترافيك تهران 

كه توســط محي الدين جعفري محقق 
دانشگاه هلســينكي فنالند تهيه شده، 
نشــان مي دهد با معيارهــاي مركزيت 
نزديكي و مركزيت مابيني پراهميت ترين 
ايســتگاه هاي متــروي تهــران بــراي 
شــهروندان شناســايي شــده اند. اين 
پژوهشــگر در گفت وگو با همشــهري 
درباره فايده اين معيارهــا براي كنترل 
بحران هايي نظير ويروس كرونا مي گويد: 
همان انــدازه كه شــلوغي و عدم رعايت 
فاصله اجتماعي مي توانــد ويروس را به 
جمعيت بيشتري سرايت دهد، افزايش 
مراجعه مي تواند فرصتــي براي كنترل 
ويروس باشد. براســاس اين مقاله كه در 
مخزنarXiv.org  موجود است، همانگونه 
كه غربالگري هاي اوليــه در فرودگاه ها 
و برخي مراكز حســاس ايــران و جهان 
رواج دارد، مي توان براي مســافران مترو 
تست اكســيژن خون و تب سنجي انجام 

داد. اين شيوه، روشــي كارا و مفيد براي 
كنترل اپيدمي ويروس هاي قابل سرايت 
اســت. كارايي اين روش تنها با همراهي 
شــهرداري و وزارت بهداشــت ممكن 
مي شود. گروه هاي كنترل ويروس كرونا 
بدين ترتيب مي توانند در ايســتگاه هاي 
شلوغ مترو و اتوبوس كه در ايستگاه هايي 
كه براي مردم ارجح هستند، مستقر شوند 
و تست هاي عمومي و رايج كه با سرعت 
بااليي انجام مي شــود را از مردم دريافت 
كنند و بيماران كرونايي را شناســايي و 
به مراكز درمان منتقل كننــد. اما كدام 
ايستگاه ها براي شــهروندان مطلوبيت 

بيشتري دارند؟ 

كنترل در تقاطع ها 
نتايج پژوهش انجام شــده اخير نشــان 
مي دهد ايستگاه هايي كه در محل تقاطع 
قرار دارند كه شامل 16ايستگاه هستند، 
بزرگ ترين گره هاي مراجعه را تشــكيل 
مي دهند و مي توان كنترل هاي ســالمت 

را در آن مســتقر كرد. در خطوط متروي 
تهران 4ايســتگاه وجــود دارد كه داراي 
3ايستگاه همسايه هستند. اين در حالي 
است كه بيشتر ايستگاه ها 2همسايه دارند 
و ايستگاه هاي انتهايي و ابتدايي خطوط 
تنها با يك ايستگاه ديگر همسايه هستند. 
اهميت اين ايســتگاه ها عــالوه بر اعداد 
و ارقام مســافرين پرشمارشــان، توسط 
معيارهاي مركزيت كه يــك عيار علمي 
است، تأييد شده اســت. معيار مركزيت 
نزديكي، معياري اســت كه نزديك بودن 
تمامي ايســتگاه ها را با يكديگر بررسي 
مي كند. ايســتگاهي كه باالترين مقدار 
اين معيار را دربردارد ايســتگاهي است 
كه به تمامي ايستگاه ها نزديك بوده و از 
هر ايستگاهي ســفر خود را شروع كنيم، 
نزديك ترين ايستگاه به طور متوسط است.

تئاتر شهر يك ابرايستگاه
از ميــان 10درصد از 15ايســتگاه مترو 
كه باالترين مقــدار اين معيــار را دارند 

3ايستگاه يعني فردوسي، ميدان انقالب 
اســالمي و منيريه جزو ايســتگاه هاي 
تقاطعي نيســتند. از ميان ايستگاه هاي 
تقاطعي تنها ايســتگاه امام خميني در 
اين ليســت قرار ندارد كه نشــان دهنده 
دور بــودن ايــن ايســتگاه نســبت به 
ديگر ايســتگاه هاي تقاطعي بــه ديگر 
ايســتگاه هاي خطــوط متــرو اســت. 
نتايج همين آناليز نشــان مي دهد خط 
4بيشترين ســهم را در اين معيار دارد و 
بايد توجه ويژه اي به آن معطوف شــود. 
يكي از كاربردهاي ايــن معيار كمك به 
الگوريتم هاي مســيريابي است. به زباني 
ديگر اگر از مبدا بــه مقصدي در خطوط 
مترو قصد ســفر داريد و از مســيرهاي 
متعددي مي توان براي اين سفر استفاده 
كرد، توصيه مي شود در رتبه اول ايستگاه 
تئاترشهر در بين ايستگاه هاي عبوري شما 
باشد. كاربرد ديگر آن مي تواند مربوط به 
واحدهاي تجــاري و اداري خارج از مترو 
باشد. اگر قصد تاسيس فروشگاهي داريد 
كه در ســطح تهران نزديك ترين مكان 
براي افراد استفاده كننده از مترو باشد تا 
مشتري هاي شما زودتر به واحد تجاري 
يا مركز خريد برســند، ايــن رتبه بندي 
مي تواند راهگشا باشــد. اگر قصد خريد 
منزل در مركز شهر را داريد تا دسترسي 
آسان تري داشته باشيد، خريد منزل در 
اطراف ايســتگاه ها به ترتيب زير توصيه 

مي شود. 
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تحليل

مديريت شهري تهران براي باقي ماندن در مسير مبارزه با كرونا 
نيازمند حمايت هاي دولتي است

چشم انتظار روزهاي خوش بهار
شهرداري تهران از همان ابتدا كه بحث 
شيوع كوويد- 19در كشور مطرح شد، 
با تمام قوا براي مبــارزه با اين ويروس 
نوظهور دســت به كار شــد؛ آن زمان كه هنوز گزارشــي از ابتالي 
شهروندي به كرونا در تهران مخابره نشده بود. با وجود اين، مديريت 
شهري آســتين ها را باال زد تا هرچقدر كه امكان دارد كرونا از توان 
بيفتد. با اين حال، ويروس منحوس روزگار ما، آنقدر نيرو داشت كه 
خيلي ها را از پا درآورد و بزرگ ترين شهر كشور را مثل خيلي ديگر از 

شهرهاي ايران و جهان درگير خود كند.
معاونت ها، شهرداري هاي مناطق، سازمان ها و شركت هاي وابسته به 
شهرداري تهران، همگي گوش به اعالم دستورالعمل هايي بودند كه 
ستاد مبارزه با كرونا اعالم مي كرد. آنها كه بعضا خود ايده و امكانات 
خوبي هم داشتند، پاي كار آمدند اما گاهي نمي توانستند سرخود، 
دست به عمل ببرند. منطق همين را مي گويد كه يك تصميم گيري 
واحد، نتيجه درست تري خواهد داشــت. به همين خاطر هرچه كه 
خواست ستاد و مردم بود، از ســوي نيروهاي شهري به اجرا درآمد. 
قاعده جنگ با كوويد- 19تا حدود زيادي درســت تنظيم شده بود 
به غيراز آنكه نفس هاي مالي شــهرداري به شــماره افتاده اســت. 
يك موضوع حياتي كه بايد ســال ها پيش عالج مي شــد اما دردي 

مضاعف شد بر دردهاي پاندمي يك  بيماري جديد.
واقعيت آن اســت كه از اواخر بهمن 98به اين سو، شهرداري تهران 
از يك سو هم بايد در صف نخســت مبارزه با كرونا مي جنگيد، هم 
از ســوي ديگر بدهي به ارث برده كالن )بيــش از 60هزار ميليارد 
توماني( از دوره گذشته را به دوش مي كشيد و هم از طرف ديگر قيد 
درآمدهاي حاصل از شهرســازي مثل صدور پروانه، تغيير كاربري، 
پايان كار و... را مي زد. با اين حال، شــهرداري تهــران حتي از خير 
تفكيك زباله ها برخالف برخي شــهرهاي بزرگ، گذشت تا حفظ 
سالمت تك تك شــهروندان همچنان در اولويت باشد. جالب آنكه 
شهرداري بي خطرســازي زباله هاي بيمارســتاني را هم انجام داد؛ 
عملياتي كه وظيفه اي در قبال آن ندارد. همين اقدامات باعث شده 
تا بي انصافانه ترين نگاه ها هم نتواند چشم بر تالش هاي شهرداري و 
نيروهايش ببندد. اما انصاف مي گويد در ايــن اوضاع و احوال، مگر 
شــهرداري تهران چقدر ديگر مي تواند اينچنين جلو برود؟ آن هم 

بدون آنكه نظرات مديران شهري را جويا شود.
همين سؤال و مسئله باعث شــده تا اعضاي شــوراي شهر تهران 
گاليه هايي را براي دست تنها گذاشتن مديريت شهري مطرح كنند. 
آنچنان كه محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 
ديروز در ابتداي جلســه پارلمان شــهري بگويد: »انتظار مديريت 
شهري آن است كه در تصميمات ســتاد ملي و شهري كرونا، همه 
جوانب سنجيده و از تجربيات و تخصص مديريت شهري و شوراي 

شهر استفاده شود.«
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شــورا هم فرد 
ديگري بود كه مطالب بيشــتري را درباره لزوم حمايت از مديريت 
شهري تهران بيان كرد. او گفت: » تالش و اقدام به موقع شهرداري ها 
در سراسر كشور و تهران با اتكا به منابع اندكي بود كه تا پيش از بروز 
آثار مالي كرونا در خزانه داشتند و اكنون تداوم خدمات شهرداري ها 
با توجه به كاهش منابع شهرداري ها در آستانه تحمل خود قرار گرفته 
است و احتماال در ماه هاي آتي زنگ خطر بحران مالي شهرداري ها 
نيز به صدا درآيد. متأســفانه ظاهراً هم اكنون راهبرد خاصي براي 
ادامه مســير با مشــاركت فعال و مؤثر دولت، فعاالن اقتصادي اعم 
ازخصوصي و نهادهــاي عمومي در حوزه اقتصــادي و مالي وجود 
ندارد يا اعالم نشده است.« فراهاني حتي براي »لزوم اتخاذ راهبرد 
مديريتي، اقتصادي مشخص توسط دولت براي ادامه مقابله با كرونا و 
شرايط پساكرونا در حمايت از مديريت شهري« به عبدالرضا رحماني 
فضلي، وزير كشور هم تذكر داد. سيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته 
اقتصادي شورا هم در نطق پيش از دستورش به كاهش يك سومي 
درآمدهاي نقدي شهرداري اشــاره كرد و گفت: »طي 2 ماه 3هزار 
ميليارد تومان كسري درآمد داشته ايم و هنوز وضعيت ارديبهشت 
و خرداد مبهم است. از رئيس جمهور و دولت انتظار توجه داريم، اگر 
چنين نشــود، پرداخت حقوق كاركنان و نگهداشت شهر با مشكل 

مواجه خواهد شد.«

نامه اي به رئيس جمهور و كالنشهرهاي جهان
مديريت شــهري تهران براي آنكه ابعاد مهم درگيــري با كرونا در 
كالنشــهرها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، دست به نگارش 
نامه اي برده اند كه يكي به ســوي رئيس جمهور كشور و ديگري به 
سوي شوراهاي شهر كالنشــهرها و پايتخت هاي كشورهاي جهان 

ارسال شده است.
در نامه اي كه به حســن روحاني فرستاده شــده و امضاي محسن 
هاشمي، رئيس شوراي شهر و پيروز حناچي، شهردار تهران را دارد، 
محتوا دريافت كمك از دولت است. حال اينطور كه شنيده شده گويا 
رئيس جمهور با اين موضوع موافقت كرده و براي رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي در ترددهاي شهري، ناوگان اتوبوسراني با چندهزار دستگاه 

جان تازه اي مي گيرد.
در نامه به مجامع جهاني نيز اصل بر تدوين يك كنوانسيون جهاني 
جديد متناسب با شرايط و فضاي كنوني ساكنين زمين با رويكردهاي 
جديد اســت. از طرف ديگر به برخي از تبعات دامنه دار تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران اشاره و خواسته شده روساي شوراهاي تعدادي 
از كالنشــهرهاي جهان با به كار گرفتن تمام توان و ظرفيت قانوني 
پارلمان هاي محلي در مذاكره با پارلمان  و دولت ملي، در مسير رفع 

تحريم ها گام بردارند.
حال بايد ديد كه با نزديك شــدن به روزهاي پاياني فروردين 99 و 
اينكه بوي جنب و جوش بيشــتر در پايتخت به مشام مي رسد، آيا 
دولت دست شــهرداري تهران را بهتر از قبل مي گيرد؟ آيا مجامع 
جهاني كه هميشه شــعار توســعه پايدار با همگرايي جهاني را سر 
داده اند، قدمي براي برداشــتن تحريم برمي دارند؟ اگر چنين شود 
مي توان اميــدوار بود كه روزهــاي باقي بهارمــان، خوش  تر از راه 

مي رسند.

خبرها

  چرا برخي كاالها در فروش آنالين 
شهروند موجود نيست

در روزهاي اخير، فروش اينترنتي بسياري 
از فروشگاه هاي زنجيره اي به دليل مراجعه 
زياد به ســايت  و همينطور كمبود نيروي 
انساني با مشــكل مواجه شده است. تا آنجا 
كه در برخي از كاالها ماننــد لوازم خانگي 
در فــروش آناليــن، تقريبا هيــچ كااليي 
موجود نيست، اين موضوع حتي در برخي 
كاالهاي اساســي هم مصــداق دارد، مثال 
در ســايت فروش آنالين فروشگاه شهروند 
تنوع كااليــي در كاالهاي اساســي مانند 
انواع روغن و يا حتي شوينده بسيار محدود 
شــده و برندهاي ديگر ناموجود هستند. به 
گزارش شهرنوشت، اين مشكل البته فقط 
درباره فروشگاه شــهروند نيست، فروشگاه 
آنالين رفاه و كورش هم بــا همين معضل 
روبه رو هستند. غالمعلي پيرحبشي، معاون 
فروشگاهي شــركت فروشگاه هاي شهروند 
به شهرنوشــت مي گويد: »همه كاالها در 
فروش مجازي و آنالين شــهروند به دليل 
گنجايش خاص تعريف نشده است. اما اين 
به معني كمبود و يــا ناموجود بودن كاال در 
فروشگاه ها نيست.« او درباره ناموجود بودن 
همه اقالم در گروه كااليي لوازم خانگي در 
فروش آنالين، توضيح مي دهد: »براســاس 
دستورالعملي كه از ســتاد مبارزه با كرونا 
ابالغ شده تا 30فروردين1399 شركت هاي 
توليــد و توزيع كننده كاالي غيراساســي 
اجازه توزيع و تردد در شهر را ندارند، فقط 
كاالهاي اساســي و غذايي مجــاز به تردد 
است. به دليل اينكه لوازم منزل جزء كاالي 
اساسي نيست، بسياري از شركت ها به دليل 
شــيوع ويروس كرونا تعداد نيروهاي خود 
را به حداقل رســاندند و توزيع كاالهايشان 
به حداقل رســيده اســت، بنابراين بحث 
ناموجود بودن در شهروند و يا احتكار مطرح 
نيســت.« او معتقد اســت كه از نخستين 
روز شــيوع ويروس كرونا هيــچ كااليي در 
فروشگاه شــهروند ناموجود نبود و در هيچ 
گروه كااليي كمبود نداريــم، حتي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هــم عملكرد اين 
فروشگاه را نسبت به ســاير فروشگاه هاي 
زنجيره اي بسيار خوب توصيف كرد. پيمان 
پورمومن، معــاون برنامه ريــزي و فناوري 
اطالعات فروشگاه شهروند هم به شهرنوشت 
مي گويد: »از آنجايي كه فروش ما به صورت 
فيزيكي به سرعت انجام مي شود بخشي يا 
ضريبــي از درصدي از كاالهايــي كه براي 
فروش مجازي اختصــاص پيدا مي كند، اما 
زماني كه تعداد كاالها از ســطح مورد نظر 
كمتر مي شــود، به طور اتوماتيك سايت به 
محصول برچســب »تمام شــد« مي زند.« 
او با بيــان اينكه درصــدي از كل كاالهاي 
موجود را براي فروش مجازي در سايت براي 
فروش آنالين قرار مي دهيم، گفت: »برخي 
از كاالها در انبار فروشــگاه بيهقي موجود 
است و برخي ديگر در انبار شعبه بوستان، اما 
زماني كه برنامه »موقعيت محور« فروشگاه 
شهروند تكميل شود، شــايد 50درصد از 
بحث ناموجودي كاالهــا در فروش آنالين 
حل شــود. به اين ترتيب كه با اضافه شدن 
6انبار ديگــر به زنجيره فــروش، انبارها به 
يكديگر متصل مي شوند و از ميزان كاالهاي 
ناموجود در فروش آنالين كاسته مي شود.«

  پيشرفت عمليات رفع گلوگاه هاي 
سيالبي كانال سيل برگردان غرب

معاون فني و عمراني شــهرداري تهران  از 
اســتمرار اقدامات اجرايــي به منظور رفع 
گلوگاه هاي ســيالبي كانال سيل برگردان 
غرب پايتخت خبر داد. به گزارش همشهري، 
صفا صبــوري ديلمي در ايــن رابطه گفت: 
»تالش براي رفع گلوگاه هاي سيالبي كانال 
سيل برگردان غرب كه ازجمله گلوگاه هاي 
سيالبي اولويت يك شــهر تهران به شمار 
مي آيند، به رغم شــرايط نامســاعد جوي 
و مطابــق با ضوابــط طــرح فاصله گذاري 
اجتماعــي ادامه دارد و به پيشــرفتي قابل 
مالحظه رســيده اســت.« او با بيان اينكه 
ساماندهي گلوگاه هاي سيالبي شبكه اصلي 
هدايــت رواناب ها از چهــارم فروردين ماه 
امســال توســط شــركت خاكريزآب آغاز 
شــده اســت، ادامه داد: »در همين زمينه 
عمليات رفــع گلوگاه هاي ســيالبي كانال 
ســيل برگردان غرب در نقاطي از قبيل پل 
تقاطع خيابان شــهيد ســليمي جهرمي و 
پل تقاطع دسترسي پارك ارم طبق برنامه 
ادامه دارد كه در مورد اخير، عمليات تخريب 
عرشه را پشت ســر گذاشــته و به مرحله 
برچيدن پل رسيده است.«  رفع گلوگاه هاي 
كانال سيل برگردان غرب بخشي از اقدامات 
10گانه اي اســت كه به عنوان اولويت يك 
در اين زمينه تعريف شده است. اين كانال 
به عنوان يكي از تاسيســات اصلي مديريت 
آب هاي ســطحي در حوضــه آبريز غرب 
تهران، در مجاورت با زيرساخت هاي مهمي 
همچون آزادراه تهران - كرج و خطوط 4 و 5 
مترو قرار دارد و از اين رو، نقاط بحراني آن در 
زمره گلوگاه هاي سيالبي اولويت يك شهر 

تهران قرار گرفته است.

3 شهر دوشنبه 25 فروردين 99  شماره 7915  2 3 0 2 3 6 1 5

ضرورت توجه به سالمت پاكبان ها
اكنون به نظر مي رسد زمان براي 
برداشتن گام بعدي فراهم است؛ 
كرونا توجه به مسئوليت اجتماعي از سوي تك تك 
شهروندان در قبال پاكبان هاي عزيز و البته كودكان 

زباله گرد را نشان داد؛ تماس شــهروندان با سامانه 
137درصورت مشــاهده هر نوع زباله گردي، رعايت 
اصول ايمني و تذكرات ارائه شــده از سوي سازمان 
مديريت پسماند در زمينه نوع دفع زباله هاي آلوده، 

و... . اكنون ضروري است تا همه ما با مسئول دانستن 
خود نســبت به محيط زيســت، محيط پيراموني و 
نيروهاي زحمتكش پاكبان، در زمينه كاهش توليد 
پســماند و تفكيك آن از خانه به صورت ويژه تمركز 

كنيم.
هم اكنــون حساســيت اجتماعــي نســبت بــه مواد 

تجزيه ناپذير مانند انواع نايلون ها بســيار افزايش يافته 
است؛ حساســيتي كه بايد به موضوعات ديگر در زمينه 
اصالح رفتار تســري پيــدا كند. توجه بــه آموزش ها، 
الگوهاي صحيح مصرف و همچنيــن توجه به تفكيك 
دقيق زباله خشك و تر، راهكاري جدي براي جلوگيري 
از شــيوع ويروس كرونا، حذف كــودكان زباله گرد كه 

همواره سالمت آنها از سوي برخي ســودجويان مورد 
تهديد جدي قرار مي گيرد، كاسته شدن از حجم كاري 
پاكبان ها، اختصاص هزينه هاي حمــل و دفع زباله به 
افزايش ســرانه هاي هفت گانه و... تنها بخشي از فوايد 
پيوستن به طرح كاپ و مشاركت براي كاهش توليد زباله 

و تفكيك آن از منزل خواهد بود.

 ديوارهــاي بلند به طــول 12متر، 
مديريت 

ســقف هاي طوالنــي، محوطه هاي بحران
وسيع سرپوشــيده، تخت هايي كه 
كنار هم قــرار گرفته انــد و تعدادشــان گاهي از 
100عدد هم باالتر مي رود. اينها فضاهايي هستند 
كه به عنوان پايگاه هاي پشتيباني در مواقع بحران 
به عنوان سرمايه هاي شــهر به شمار مي ر وند و در 
همه جاي دنيا در شرايط بحراني كالنشهرها مانند 
ســيل، زلزله و... و امروز در برابر ويروس همه گير 
كرونا از آنها استفاده مي شود؛ پايگاه هايي كه آماده 
شــده اند تا مردم بتوانند از دوران سخت، آسان تر 
عبور كنند. امروز در تهران بــا اينكه به جز  تعداد 
انگشت شمار، هنوز بيماران مبتال به كرونا در اين 
پايگاه ها بستري نشدند، ولي پايگاه هاي پشتيباني 
ستاد بحران تهران آماده براي مقابله با اين ويروس 

همه گير هستند.

استفاده از پايگاه هاي چندمنظوره براي مقابله 
با كرونا 

فكر اوليه ساخت پايگاه هاي بحران در شهر تهران 
به زلزله بم بازمي گردد. اوايــل دهه 80 وقتي در 
بم زلزله آمــد، نياز به پايگاه هايي بــود كه بتوان 
از آنها براي امدادرســاني به زلزله زدگان استفاده 
كرد. به همين منظور در ســال 1384 در تهران 
تعدادي پايگاه هاي پشــتيباني در مواقع بحران 
تدارك ديده شد. تهران به علت وسعتي كه داشت، 
نياز بود كه در هر منطقه يــك پايگاه فرمانداري 
پشتيباني ايجاد شــود و سپس در هر 120ناحيه 

تهران يك پايگاه پشتيباني محله اي هم به وجود 
بيايد. هر كدام از پايگاه هــاي فرمانداري حداقل 
مســاحتي به وســعت 1000مترمربع دارند. از 
زمان ســاخت پايگاه ها تا به امروز از اين مكان ها 
به عنوان فضاهاي چند منظوره اســتفاده شــده 
است؛ يعني در مواقع عادي و غيربحراني به عنوان 
سالن هاي ورزش، آموزشي و... استفاده مي شوند 
و در مواقع بحراني مانند زلزله، ســيل و... داراي 
امكانات و تجهيزاتي هســتند كه مــردم در آنها 
اسكان پيدا مي كنند يا از طريق شان امدادرساني 
صورت مي گيرد. اكنون شهرداري تهران تعدادي 
از اين فضاها را بــراي مقابله با بحــران كرونا در 
اختيار مردم قرار داده و وزارت بهداشت مسئوليت 
درمان و سپاه پاسداران انقالب اسالمي مسئوليت 
تجهيزات پزشــكي آن را بر عهده گرفته اند. اين 

ابتكاري است كه با حمايت بيشتر نهادهاي دولتي، 
مي تواند در مبارزه با كوويد-19، پايتخت كشور 
را مسلح تر از پيش كند. اينطور كه رئيس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مي گويد، 
8 ســوله براي مقابله با كرونا آماده شــده كه هر 
كدام حدود 60 تــا 70 نفر ظرفيــت دارند. رضا 
كرمي محمدي با بيان اينكه از 8 ســوله مديريت 
بحران كه اعالم شــد، 3ســوله با همكاري سپاه 
تجهيز شده اســت، مي گويد: »از اين تعداد سوله 
نيز تنها 2 نفر براي ســپري كردن دوران نقاهت 
خود از ظرفيت ســوله ها اســتفاده كردند. با اين 
حال ســوله هاي ديگري نيز در حال تجهيز شدن 
هستند. اين ســوله ها در نقاطي انتخاب شده كه 
خارج از بافت مسكوني و شهري باشد و تمهيدات 

ايمني الزم براي آن اتخاذ شده است.« 

سوله هاي پشتيبان براي تقويت مبارزه با كرونا 
گزارشي از وضعيت پايگاه هاي پشتيباني بحران تهران كه به نقاهتگاه بيماران كرونايي اختصاص يافته است

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

15ايستگاه مهم مترو كه مي تواند محل كنترل كرونا باشد
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وضعيت پايگاه هاي 
پشتيباني مديريت 

بحران تهران در برابر 
كرونا

 تعداد پايگاه هاي پشتيباني فرمانداري 
مديريت بحران:

 22عدد
 تعداد پايگاه هاي پشتيباني محالت مديريت 

بحران:

 102عدد
تعداد پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران 

كه از طرف مديريت شهري مي تواند در 
اختيار ستاد مقابله با كرونا قرار گيرد: 

52عدد 
تعداد پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران 
كه براي مقابله با كرونا مورد استفاده قرار 

گرفته است:

 8عدد
تعداد پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران 
كه براي مقابله با كرونا تجهيز پزشكي شده 

است:

3عدد
تعداد تخت هايي كه در پايگاه هاي پشتيباني 
مديريت بحران براي مقابله با كرونا درنظر 

گرفته شده است:

 600عدد 
تعداد تخت هايي كه در پايگاه هاي پشتيباني 
مديريت بحران براي مقابله با كرونا تجهيز 

شده اند:

 200عدد

   برپايي پايگاه هايي براي مناطق محروم
محسن نادي، كارشناس مديريت بحران شهري 

اكنون از پايگاه هاي فرمانداري پشتيباني براي مقابله با بحران كرونا استفاده مي شود كه در نقاطي از 
شهر قرار دارند كه خارج از بافت مسكوني و شهري است و تراكم جمعيتي كمتري نسبت به ساير نقاط 
دارند. به عالوه، اين نقاط از امكانات بهداشتي و بيمارستاني كمتري برخوردار هستند كه نقاط حاشيه اي 
و اطراف تهران را در برمي گيرند. استفاده از اين پايگاه ها به نفع مردم منطقه است؛ چون مردم مي توانند 

در كمترين زمان و با سرعت از اين امكانات برخوردار شوند. به عالوه اطراف اين پايگاه ها فضاي پيراموني حدود 500متر وجود 
دارد كه باعث مي شود آلودگي احتمالي ويروس به علت بعد مسافت به وجود نيايد. در اين پايگاه ها امكانات مورد نياز بهداشت 
شهري مانند زير ساخت هاي اوليه سرويس بهداشتي، حمام، محلي براي طبخ، سيستم گرمايشي، آب، برق، تلفن، تجهيزات 

پزشكي، تخت، اكسيژن، سرم، مواد تزريقي و در برخي نقاط محل فرود هلي كوپتر و... وجود دارد.

   کرونايي هايي که دوران بحراني بيماري را پشت سر گذاشتند 
مهراب شريفي، معاون درمان شركت شهر سالم شهرداري تهران

پايگاه هاي مقابله با كرونا در محل هايي از تهران قرار گرفتند كه از تردد دور هستند و 
در واقع با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي و هماهنگي وزارت بهداشت و تجهيزات 
پزشــكي الزم در اختيار بيماران كرونايي قرار مي گيرند. اين پايگاه ها بعد از تجهيز 
پزشكي در اختيار ستاد مبارزه با كرونا قرار مي  گيرند و با بيمارستان هاي صحرايي كامال 

متفاوت هستند. از اين پايگاه ها براي گذراندن دوران نقاهت بيماران استفاده مي شود. در واقع بيماراني كه دوران 
بحراني ويروس را پشت سر گذاشتند و از بيمارستان مرخص شدند، نياز به خدمات درمانگاهي و گذراندن دوران 
نقاهت دارند، مي توانند وارد اين پايگاه ها شوند. اين پايگاه ها عالوه بر قرنطينه بيماران مي تواند  محلي براي 

استقرار كاركنان بيمارستاني نيز باشند. 

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار
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برنامــه  در  تحــوالت  ســير 
خصوصي ســازي و عرضه ســهام بورس

شــركت ها در بورس روي دور تند 
قرار گرفته؛ چنان كه وزيــر اقتصاد از آغاز عرضه 
سهام دولت از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
تا 3هفته آينده، يعني حداكثر نيمه ارديبهشت ماه 
خبر مي دهد.در عين حال خبرهاي غيررســمي 
حاكي است چهارشنبه همين هفته سهام 2شركت 
بزرگ آريا ساسول و شستا به طور همزمان با هدف 
كاهش عطش فعاالن بورس، در بازار سهام عرضه 
مي شود. شواهد نشان مي دهد پس از تغيير رئيس 
سازمان بورس، اعمال سياست هايي براي افزايش 

عمق بازار، مدنظر قرارگرفته است.
به گزارش همشهري، هجوم نقدينگي به بورس 
تحت تأثير شاخص هاي كالن اقتصادي، ازجمله 
تورم، به رشد شديد شــاخص هاي بورس منجر 
شده است. رشــد شــاخص هاي بورس از اواخر 
پارسال، مقامات پيشين سازمان بورس را نگران 
كرد و موجب شــد اين ســازمان در ابالغيه هاي 
ناگهاني سياست هايي را براي مهار بازار تصويب 
كند اما هر بار اين مصوبات خشــم سهامداران را 
برانگيخت و تحت تأثير فشار فعاالن بازار سرمايه 
اين مصوبات شبانه لغو شد و به مرحله اجرا نرسيد. 
حاال اما در تازه ترين رويداد قرار است سياست هاي 
كنترل بــازار از طريق افزايش عرضه ســهام در 
بورس دنبال شــود، اين موضوعي اســت كه از 
10سال پيش رســانه ها مدام بر آن تأكيد كرده 

بودند. به باور فعاالن خبره بازار سرمايه، بهترين راه 
براي ايجاد تعادل در شاخص هاي بورس افزايش 
تعداد شركت هاي پذيرفته شــده و سهام شناور 
شركت هاســت. با اين حال در دو دهه گذشــته 
سرعت ورود شركت هاي جديد به بورس، بسيار 
كند بوده و ســهام شناور شــركت ها هم به نحو 
مطلوبي افزايش نيافته اســت.  اكنون فقط سهام 
370شــركت در بورس تهران دادوستد مي شود 
درحالي كه  تعداد شــركت هاي پذيرفته شده در 
اغلب بورس هاي معتبر دنيــا گاه به چندين هزار 

شركت مي رسد.
به نظر مي رسد دولت و مقام هاي بازار سرمايه به 
فكر افتاده اند حجم عرضه ســهام شركت ها را از 
طريق عرضه ســهام شــركت هاي دولتي و ورود 
شركت هاي جديد افزايش دهند تا قدري از عطش 
بازار به دليل هجوم ســيل نقدينگي كاهش پيدا 
كند؛ سياستي كه مورد توافق فعاالن بازار سرمايه 

است و همگي از آن استقبال مي كنند.
 بر همين اساس به نظر مي رسد قرار است ضمن 
آنكه عرضه هاي اوليه ســرعت بيشــتري  گيرد، 
سرعت واگذاري سهام دولتي هم، از مسير مطمئن 
صندوق هاي سرمايه گذاري، افزايش يابد، به اين 
ترتيب در چهارشــنبه هفته جاري سهام شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا(  همچنين 
سهام شــركت پتروشــيمي آريا ساسول به طور 
همزمان در بازار ســهام عرضه مي شوند تا از اين 
طريق به ايجــاد تعادل در شــاخص هاي بورس 

كمك شود. اما بي گمان مهم ترين اتفاق پس از اين 
رويداد، عرضه گسترده سهام شركت هاي دولتي 
از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس است. اين طرح به گفته وزير اقتصاد قرار 

است از نيمه ارديبهشت اجرا شود.

جزئيات عرضه 
آن طور كه هيأت دولت تصويب كرده قرار است در 
شروع كار 3صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با 
نام هاي واسطه گري مالي، خودروسازي و صنايع 
فلزي وپااليش نفت و پتروشــيمي تشكيل شود. 
مطابق تصميم هيأت دولت، يكي از اين صندوق ها 
به سهام شركت هاي خودروســازي و فلزي، يك 
صندوق به سهام بانك ها و بيمه ها و يك صندوق 
هم به سهام شركت هاي پتروشيمي و پااليشگاه ها 
اختصاص خواهد يافت. قرار اســت در نخستين 
صندوق كه نام آن »صندوق واسطه گري هاي مالي« 
است، سهام شركت هاي بيمه البرز، بيمه اتكايي 
امين و بانك هــاي صــادرات، ملــت و تجارت 
به صورت تجميعــي و در قالب يــك صندوق با 
تخفيف 20درصد به عموم مردم واگذار شود. دولت 
همچنين تصميم گرفته سهام شركت هاي ايران 

خودرو، سايپا، فوالد مباركه اصفهان و ملي صنايع 
مس را هم در كنار يكديگر، به صورت تجميعي و 
در قالب واحد هاي يك صندوق سرمايه گذاري، با 
نام صندوق سرمايه گذاري خودروسازي و صنايع 
فلزي با تخفيف 25درصدي واگذار كند. در سومين 
صندوق هم كه نامش صندوق سرمايه گذاري نفت 
و پتروشيمي است ســهام دولت در شركت ها و 
صنايع پتروشيمي خليج فارس، پااليش نفت تبريز، 
پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان و 
پااليش نفت تهران با تخفيف 20درصدي به مردم 

واگذار خواهد شد.

آغاز عرضه از ارديبهشت
فرهاد دژپســند، وزير امور اقتصــادي و دارايي و 
رئيس شــوراي بورس ديروز از تعليق تصميمات 
هيأت مديره ســازمان بــورس و اوراق بهادار، از 
عرضــه واحدهاي صندوق هاي ســرمايه گذاري 
قابل معامله درآينده نزديك خبرداد و تأكيدكرد: 
ما دراين ارتباط به يكسري مصوبات در دولت نياز 
داشــتيم كه دراولين فرصت ممكن انجام شد و 
هم اكنون نيز، نخستين گروه اموال دولت درقالب 
 )ETF( صندوق هاي قابل معامله در بازار سرمايه
تا 3هفته آينده عرضه خواهد شــد. دژ پسند يك 
روز پيش درباره ميــزان دارايي هاي دولت گفته 
بود حجم دارايي هاي دولــت 7ميليون ميليارد 
تومان)450ميليــارد دالر( اســت، موضوعي كه 

اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري 
هم آن راتأييــد و تكميل كرده بــود: از مجموع 
كل دارايي هــاي دولــت 2700هــزار ميليارد 
تومان)180ميليــارد دالر(، مربــوط به ســهام 
شركت هاي دولتي است. اين ارقام نشان مي دهد 
پتانسيل نهفته اي از جنبه عرضه سهام شركت هاي 
دولتي وجود دارد كه مي توان از طريق عرضه آن در 

بورس نقدينگي را كنترل كرد.

تكليف قانوني
حســن اميري، عضو هيأت مديره سازمان بورس 
هم، در مورد واگذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
دولتي گفت: براســاس تكليف قانون بودجه سال 
99كل كشــور بحث واگــذاري ســهام دولت در 
شركت هاي بزرگ از طريق واحدهاي صندوق  قابل 
معامله بورسي انجام مي شود. حسن اميري در مورد 
ارزش دارايي هاي قابل واگذاري دولت گفت:حجم 
واگذاري ها بستگي به قيمت دارد. البته اين موضوع 
از سال 97پس از تصويب در جلسه سران قوا تكليف 
شده و قرار بوده باقيمانده سهام دولت در 18شركت 
بزرگ از طريق بورس و فرابورس عرضه شــود. او 
افزود: اين طرح از سال 97تاكنون به داليل مختلفي 
عملياتي نشد، تا اينكه در قانون بودجه سال جاري 
تكليف شد دولت بايد سهام شــركت هايش را از 
طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 

بورس به عموم عرضه كند.

 فروش صندوق هاي دولتي در بورس 
تا 3 هفته ديگر

دولت عزمش را براي خانه تكاني سريع در اقتصاد جزم كرد
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     ضربه به اقتصاد 
اقتصاد ايران در طول تاريخ از دونرخي 
شدن و بگير و ببندهاي تعزيراتي كم 
آسيب نديده و درصورت تصويب طرح 
دو نرخي شدن سود بانكي، نخستين 
بار در تاريخ بانكــداري ايران  خواهد 
بود كه يك بانــك مي تواند يك كاال 
را با 2قيمت بخــرد؛ حاال بايد از بانك 
مركزي سؤال كرد در كجاي دنيا چنين 
سازوكاري تجربه شده است؟ مهم تر 
اينكه چگونه مي تواند جلوي رقابت 
ناسالم بانك هاي ضعيف رابگيرد و در 
برابرشورش آنها عليه بانك هاي سالم 
و قوي در جذب سپرده ها و خريد پول از 
بازار آزاد اقدام كند؟ روشن است به هر 
ميزان كه دو نرخي شدن ارز توانسته 
به ثبات و اســتحكام بلندمدت ارزي 
كمك كند، اجرايي شدن پيشنهاد سود 
دونرخي هم مي تواند به انضباط بانك ها 

و سالمت بازار پول كمك كند.

  وزير اقتصاد خبر عرضه ســهام دولتي در 
قالب صندوق هاي ســرمايه گذاري تا نيمه 

ارديبهشت ماه را تأييد كرد
  همزمان بــا تغيير مديريت در ســازمان 
بورس، عرضه شــركت ها در بورس سرعت 
گرفته اســت، طبق خبرهاي غيررســمي، 
چهارشنبه سهام 2شركت بزرگ شستا و آريا 

ساسول در بازار سهام عرضه مي شود

درحالي كه مردم از بانك مركزي و شوراي دولتي 
پول و اعتبار، انتظار انضبــاط بانكي و نظارت بازار پول

دقيق بر دخل و خرج بانك ها را دارند و با وجود 
آنكه اقتصاددانان اصالح مســير بانكي را در تقويت نظارت و 
آزادسازي بانك ها مي دانند، به نظر مي رسد برخي بانكداران 
سوداي ديگري در سر دارند. به گزارش همشهري، خبرهاي 
تأييد نشده حاكي است برخي بانك ها پيشنهادي براي دونرخي 
شدن سود بانكي ارائه كرده اند. مشخص نيست اقتصاد ايران 
چه خيري از دو نرخي شدن ديده كه حاال برخي بانك ها دنبال 

چيدن ميوه درخت فاسد دو نرخي هستند.

به گزارش همشهري، شــائبه دو نرخي شدن نرخ سود بانكي 
چندي پيش با انتشــار تصويري از صورتجلسه اوليه مديران 
عامل بانك ها در بانك مركزي قوت گرفت، همان زمان بانك 
مركزي در اطالعيه اي رســمي اما كوتــاه و مبهم اعالم كرد: 
برنامه اي براي تغيير در نرخ سود سپرده ها ندارد. اطالعيه بانك 
مركزي مي تواند اين پيام را داشته باشد كه اين نهاد برنامه اي 
براي تغيير نرخ ســود ســپرده ندارد اما با پيشنهاد احتمالي 
بانك ها نه تنها مخالفتي نخواهد كرد، بلكه ممكن است از آن 

حمايت كند.
براســاس توافق مديران عامل بانك ها  نرخ ســود اول براي 
اشخاص حقوقي و معادل 15 درصد و نرخ سود دوم هم مربوط 
به اشــخاص حقيقي و بر عهده بانك ها خواهــد بود. فعال كه 
نشســت بانكداران با رئيس كل بانك مركزي به تأخير افتاده 

اما گزينه دو نرخي شدن نرخ ســود همچنان روي ميز است. 
پيشــنهاد اوليه اين بوده كه نرخ ابالغــي بانك مركزي براي 
ســپرده هاي بلندمدت يكســاله به ميزان 15 درصد رعايت 
شــود اما به دليل جلوگيري از جابه جايي سپرده ها نرخ سود 
 سپرده هاي بلندمدت يكساله اشخاص حقيقي در گام اول از 
1/ 2/ 99 از 5/ 17 درصد تجاوز نكند و بانك ها در ســال 99 
ترتيبي اتخاذ كنند تا نرخ اين دســته از سپرده ها با نرخ بانك 
مركزي تطبيق داده شود. نرخ سود ســپرده هاي بلندمدت 
يكســاله اشــخاص حقوقي هم از ابتداي ارديبهشت امسال، 

15درصد تعيين و اعمال شود.

  به نفع بانك هاي ضعيف
به گزارش همشــهري، هرچند به نظر مي رسد همه مديران 
عامل بانك ها در نهايت به دســتوري شدن و دو نرخي شدن 
ســود بانكي رأي مثبت بدهند اما اين پيشــنهاد درصورت 
اجرايي شدن به نفع بانك هاي ضعيف خواهد بود زيرا بيش 
از آنكه از محل تسهيالت درآمد داشته باشند، سود به سپرده 
گذاران خود پرداخت مي كنند و حاضر به اصالح نسبت هاي 

مالي و افزايش شاخص كفايت سرمايه و بهره وري پول نيستند 
و همچنان مي خواهند از جيب سپرده گذاران بانكداري كنند. 
از سوي ديگر پيشــنهاد دو نرخي شدن سود بانكي برخالف 
مسيري است كه بانك مركزي قصد دارد در آن حركت كند، 
زيرا بانك مركزي قول داده از ابتداي امسال از طريق عمليات 
بازار باز با ايجاد يك كريدور نرخ ســود، نرخ پول را در شبكه 
بانكي از كانال كاهش نرخ ســود بين بانكي كاهش دهد ولي 
پيشنهاد دونرخي شدن سود بانكي استفاده از يكي از ابزارهاي 

رايج پولي مستقيم است.

پيشنهاد فسادانگيز
سيد كمال ســيدعلي، معاون ارزي اســبق بانك مركزي در 
واكنش به اين خبر مي گويد: اگر قرار باشــد كه بين نرخ سود 
سپرده بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي 5درصد فاصله باشد 
هم نوعي فرار مقرراتي و هم به نوعي فســادآور است. او يادآور 
شد: يكي از مسائل مهمي كه بايد در اين طرح لحاظ شود كنترل 
ورود و خروج سپرده هاي مردم و جلوگيري از خروج سپرده ها از 
بانك و عدم هدايت به بازارهاي غيرمولد مانند سكه و ارز است. 

سيدعلي با تأكيد بر اينكه نرخ سود بانكي بايد باالتر از نرخ تورم 
باشد، گفت: نرخ 15تا 20درصدي سپرده هاي بانكي با توجه 
به نرخ تورم چندان باال نيست و حدود 10تا 15درصد با تورم 
فاصله دارد. معاون ارزي اسبق بانك مركزي ادامه داد: معموالً 
شركت هاي شناخته شده بانك ها تسهيالت را بازمي گردانند و 
بانك ها هم با دريافت اقساط آن، تسهيالت جديدي پرداخت 
مي كنند، اما وقتي فاصله با نرخ تورم خيلي زياد باشد به معناي 
رانت اســت. او معتقد اســت بانك ها در شــرايط فعلي بايد 
مولفه هايي چون رشد توليد، كنترل خروج سپرده هاي مردم 
و جلوگيري از هدايت به ســمت بازارهاي غيرمولد و كنترل و 
كاهش نرخ تورم را درنظر بگيرند و كاهش نرخ تورم با كاهش 
نرخ سود بانكي محقق نخواهد شد. اين مقام اسبق بانك مركزي 
تأكيد كرد: هميشه اين موضوع مطرح مي شود كه بانك مركزي 
نبايد نرخ سود بانكي و نرخ ارز را سركوب كند اما واقعيت اين 
است كه سياست هاي مالي و پولي ما با هم هماهنگ نيستند. 
شايد كاهش نرخ سود ســپرده براي بانك ها خوب باشد اما در 
نهايت اين كار باعث فشار بيشتر به مردم خواهد شد لذا چاره 

اصلي كاهش نرخ سود بانكي كاهش نرخ تورم است.

خطر فساد در شبكه بانكي با سود دونرخي
برخي بانك ها پيشنهاد دونرخي شدن سود بانكي را ارائه كرده اند

رضا كرباليي
روزنامه نگار

هشدار نسبت به افزايش بيكاران ناشی از كرونا 
به 4 ميليون نفر، تازه ترين اظهارنظری است كه اشتغال

يك مقام رسمی مطرح كرده اما فعاًل بررسی ها 
نشان می دهد 3.3 ميليون نفر از شــاغالن رسمی كشور در 
معرض آسيب های ناشی از محدوديت های كرونا قرار گرفته اند 
و طبيعتاً نيازمند تمهيداتی برای گذران معيشت و بازگشت به 
كار هستند. البته اين تعداد جدا از مشاغل غيررسمی و فصلی 
است كه در آستانه سال نو و آغاز فصل بهار از فعاليت بازمانده 

و بيكار شده اند.
به گزارش همشــهری، شــيوع ويروس كرونا بــا اثرگذاری 
مســتقيم بر فعاليت های اقتصادی به ويژه در حوزه خدمات 
باعث بيكاری بخش قابل توجهی از شــاغالن شده؛ به طوري 
كه حتی سخنگوی دولت معتقد اســت در صورت تعطيلی 
طوالنی مدت فعاليت های اقتصادی، احتمال بيكاری 4ميليون 
نفر وجود دارد. در تركيب بازار كار ايران بخشی از نيروی كار 
در بخش غيررســمی و خويش فرما فعال هستند و تغييرات 
شغلی آنها، حداقل در زمان كوتاه در آمارها منعكس نمی شود؛ 
ازاين رو آمارهای مربوط به بيكاری شاغالن رسمی در ماجرای 
كرونا، فقط بخشی از تبعات شيوع اين ويروس بوده و همين 
وضعيت بايد در مورد مشاغل غيررسمی و خارج از قانون كار 

نيز مدنظر قرار بگيرد.

مستمری گزينشی برای بيكاران
بر اســاس مصوبه دولت، 5هزار ميليارد تومــان برای تأمين 
معيشت كارگران بيكار شده در دوره كرونا به صندوق بيكاری 
تزريق شده و كارگران بيكار شده می توانند بعد از ثبت نام در 
سامانه اعالم بيكاری در ســايت وزارت كار در صورت احراز 
شرايط تا پايان ارديبهشت ماه 99 يا تا زمانی كه ازنظر قانون 
بيكاری مشمول شناخته شــوند، مستمری بيكاری دريافت 
كنند. البته اين مســتمری فقط به كارگرانی كه مشــمول 
قانون كار باشند و حق بيمه بيكاری آنها پرداخت شده باشد 
تعلق می گيرد و كارگران خارج از قانون كار بايد چشم انتظار 
حمايت های معيشتی دولت در قالب يارانه عبور از كرونا، وام 
يك ميليونی به يارانه بگيران و تسهيالت كم بهره به مشاغل 
آسيب ديده از كرونا باشند. همچنين مشاغلی مانند كارگران 
ســاختمانی، قاليبافان و رانندگان كه قوانيــن بيمه ای آنها 
مشمول قوانين خاص است، نمی توانند بيمه بيكاری دريافت 

كنند. بر اين اساس تمهيدات دولت برای حمايت از بيكاران 
كرونا فقط به بيكارانی تعلق دارد كه حتی بدون اين حمايت ها 
نيز بايد از ســوی تأمين اجتماعی حمايت می شدند و كمك 
دولت فقط كار اين سازمان را برای تأمين بودجه آسان كرده 

است.

شتاب ثبت نام بيكاران
با فراخوان وزارت كار برای ثبت نام بيكاران در سامانه ای كه 
برای اين كار ايجاد شده؛ باعث شــد موجی از بيكارشدگان 
كرونا اعم از مشمول و غيرمشــمول قانون كار در اين سامانه 
ثبت نام كنند. البته درمجموع وزارت كار و ســازمان تأمين 
اجتماعی اعالم كرده اند فقط پرداخت به بيكاران مشــمول 
قانون كار را تقبل می كنند و ازاين رو انتظار می رود بخشی از 
اين ثبت نام كنندگان در اين سامانه موفق به دريافت مستمری 
نشوند. آمار بيكارانی كه در سامانه درخواست بيمه بيكاری 
ثبت نام كرده اند حاكی است تا پيش از نيمه فروردين 7هزار 
و 752 نفر شاغل در استان تهران همه به دليل بيكاری در اثر 
شيوع ويروس كرونا در سامانه درخواست بيمه بيكاری ثبت نام 

كرده اند. طبق اعالم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
كرمان، در اين دوره زمانی تعداد بيكاران ثبت نام شده در اين 
استان به 12هزار نفر رسيده و احتمال افزايش اين تعداد وجود 
دارد. اين اداره پيش بينی می كند 100هزار شغل در استان 
كرمان بر اثر كرونا آسيب ديده باشند كه بخشی از آنها عاقبت 
خواستار دريافت مســتمری بيكاری خواهند شد. همچنين 
آمارها نشان می دهد در استان كرمانشاه نيز تا 22 فروردين 
10هزار و 170نفر در سامانه بيمه بيكاری ثبت نام كرده اند كه 
البته از اين تعداد فقط 4هزار و 790نفر مشمول دريافت بيمه 
بيكاری هستند و مابقی يا مشمول قانون كار نبوده اند يا حق 
3درصدی بيكاری آنها در گذشته واريز نشده است. تعدادی از 
ثبت نام كنندگان نيز بيكاران فاقد شغل بوده اند كه ازنظر قانون 
مشمول دريافت بيمه بيكاری نيستند. اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان نيز از ثبت نام 18هزار و 500 نفر از 
بيكاران كرونا خبر می دهد و پيش بينی می كند 30 تا 40شغل 
در استان اصفهان تحت تأثير جدی شيوع كرونا قرار بگيرد و 

تعداد بيكاران افزايش پيدا كند.
در آذربايجان غربی نيز آن گونه كه رئيــس اداره تعاون، كار 

و رفاه اجتماعی بوكان می گويد: فقط در اين شهرســتان تا 
22 فروردين هزار و 192 نفر بر اثر شيوع ويروس كرونا شغل 
خود را از دســت داده اند و در ســامانه بيمه بيكاری ثبت نام 
كرده اند. همچنين در اين شهرســتان 3هــزار و 200 نفر از 
كارگران ساختمانی به اداره كار معرفی شده اند كه حمايت از 
آنها به پرداخت تسهيالت يا كمك های مالی از سوی دولت 

مشروط است.
از سوی ديگر در خراسان رضوی نيز تا 19فروردين 21هزار و 
700نفر در سامانه بيمه بيكاری ثبت نام كردند كه بخش عمده 
آنها در حوزه های خدمات، گردشگری، هتل و صنوف شاغل 
بوده اند. در اين استان 17هزار نفر كارگر روزمزد و ساختمانی 
نيز به صورت جدی تحت تأثيــر كرونا قرار گرفته اند كه البته 
رسيدگی به آنها خارج از مقوله مستمری بيكاری است و ستاد 
ملی كرونا بايد تمهيداتی برای تأمين معيشت آنها بينديشد. 
به گزارش همشهری، اين آمارها فقط گوشه ای از نتايج ثبت نام 
بيكاران كرونا در سامانه بيمه بيكاری است كه تاكنون منتشر 
شده و به يقين با انتشار آمار تجميعی همه استان ها در وزارت 

كار، تعداد آنها به مراتب افزايش خواهد يافت.

فعاالن بازار كار چه می گويند؟
تركيب بــازار كار ايران به گونه ای اســت كــه 51درصد آن 
به بخش خدمات اختصــاص دارد، 33درصد ســهم حوزه 
صنعت اســت و 16درصد نيز به بخش كشاورزی تعلق دارد. 
در اين وضعيت بخش خدمات هم به واســطه سهم باال و هم 
به واسطه ارتباط نزديك شاغالن آنها با مردم بيشترين آسيب 
را از شــيوع كرونا متحمل شــده اند و بخش عمده بيكاران 
كرونايی به اين حوزه تعلــق دارد. يكی از فعاالن صنعت غذا 
در گفت وگو با همشــهری ضمن تائيد اين مسئله، می گويد: 
صنايع توليدكننده غذا، دارو و كاالی اساسی در دوره شيوع 
كرونا با حداكثر ظرفيت مشــغول به كار بودند و صنايع نيز 
نســبت به تعديل نيرو اقدام نكرده اند امــا در حوزه خدمات 
وضعيت به مراتب بدتر بوده است. به گفته او، در صورت تداوم 
دوره شــيوع كرونا، حوزه های صنعت و كشاورزی نيز شاهد 
ريزش شاغالن خواهند بود؛ ضمن اينكه در دوره پساكرونا نيز 
كاهش تقاضای بازار باعث می شود اشتغال صنعتی با چالش 
جدی مواجه شود. اين فعال حوزه غذا می گويد: ميان بيكاری 
بخش خدمات و كاهش تقاضای بازار صنايع رابطه مستقيمی 
وجود دارد و اگر امروز فكری به حال بيكاران كرونايی حوزه 
خدمات نشود، چندی ديگر شاهد بروز مشكالت جدی برای 

حوزه توليد خواهيم بود.

»اصل وفرع حقوق سال 99كارگران همان بود كه در شوراي عالي كار تصويب 
شــد و هيچ الحاقي، متمم يا تبصره اضافه اي ندارد.« اين پاسخ نمايندگان دستمزد

كارگري و كارفرمايي حاضر در جلسه اخير شوراي عالي كار است كه بيش از 
6ساعت براي تعيين تكليف مزد 99چانه زني كرده اند و حاال به اتفاق، ادعاي رئيس مجمع 
كارگران تهران مبني بر افزايش پايه حقوق كارگري به 2.8ميليون تومان با ابالغ تبصره  ترميم 

حقوق كارگران را رد مي كنند.
به گزارش همشهري، ماجراي تعيين حقوق سال 99كارگران باوجود همه اختالف نظرها 
و حواشــي، باالخره با رأي گيري نمايندگان دولت و كارفرما نهايي شد و اگرچه نظر طرف 
كارگري در آن دخيل نبود؛ اما باز هم از نظر قانون معتبر و الزم االجرا محســوب مي شود. 
براســاس اين مصوبه كه نمايندگان كارگري بــا آن موافق نبودند و حاضــر به امضاي آن 
نشدند، حداقل حقوق كارگري 21درصد افزايش يافت و بن كارگري نيز از 190هزار تومان 
به 400هزار تومان رسيد. همچنين شــوراي عالي كار پيشنهاد داد حق مسكن كارگري از 
100هزار تومان به 200هزار تومان افزايش يابد كه البته اعمال آن در فيش حقوقي كارگران 

منوط به تأييد هيأت وزيران است و فعاًل حق مسكن همان 100هزار تومان خواهد بود.

شايعه خوشايند اما بي اساس
با ابالغ مصوبه حقوق 99شوراي عالي كار، حداقل حقوق قانون كار يك ميليون و 835هزار و 
427تومان است و حقوق يك كارگر متأهل با دو فرزند با احتساب دريافت 370هزار تومان 
حق اوالد، 400هزار تومان بن خواربار و 100هزار تومان حق مسكن به 2.8ميليون تومان 

مي رسد.
محمدرضا تاجيك، رئيس مجمع كارگران تهران مي گويد: تشكل هاي كارگري در آخرين 
جلسه شوراي عالي كار پس از تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 99، پيشنهاد دادند 
هيچ كارگري كمتر از 2 ميليون و 800 هزار تومان حقوق دريافت نكند. به گفته تاجيك، 
اين پيشنهاد به عنوان تبصره  ترميم حقوق كارگران در شوراي عالي كار مطرح شد و محمد 
شريعتمداري وزير تعاون نيز موافقت خود را با اين پيشنهاد اعالم كرد. او مي گويد: هم اكنون 
مجموع دريافتي يك كارگر در طول ماه با دريافت پايه حقوق، حق اوالد و سنوات، 2 ميليون 
و 800 هزار تومان است كه با تصويب تبصره  ترميم، حقوق كارگراني كه حق اوالد و سنوات 
دريافت نمي كنند نيز به 2 ميليون و 800 هزار تومان خواهد رســيد. البته رئيس مجمع 
كارگران تهران اعالم مي كند: تبصره  ترميم حقوق هنوز به صورت رسمي ابالغ نشده، اما با 
توجه به موافقت وزير تعاون با اين تبصره اميد زيادي به اجرا شدن آن است. اين در حالي است 
كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي حاضر در جلسه شوراي عالي كار، اساس وجود چنين 

تبصره اي را به كلي تكذيب مي كنند.

اختالف نظر در كف حقوق
كف خواسته نمايندگان كارگري در شــوراي عالي كار، توجه بيشتر به افزايش حقوق پايه 
و نزديك كردن آن به 2.8ميليون تومان بوده اســت. علي خدائي، نماينــده كارگران در 
شوراي عالي كار به همشهري مي گويد: خواسته طرف كارگري اين بود كه ابتدا حقوق پايه 
كارگران از 1.5ميليون تومان فعلي به اندازه نرخ تورم افزايش پيدا كند و مابقي فاصله آن با 
2.8ميليون تومان با پرداخت مزاياي دائمي پر شود كه البته طرف كارفرمايي با اين خواسته 
مخالفت كرد. خدايي با تكذيب اظهارات رئيس مجمع كارگران تهران درباره تبصره  ترميم 
حقوق كارگران در شوراي عالي كار، مي افزايد: مصوبه دستمزد 99كارگران همان چيزي بود 
كه باوجود مخالفت طرف كارگري، با رأي گيري دولت و كارفرما به تصويب رســيد و هيچ 
بحث ناگفته اي همراه آن نيست. البته خدايي با تأكيد بر اينكه حق اوالد جزو مزاياي مستمر 
محسوب نمي شود، از طرف كارفرمايي كه با جمع بستن حق اوالد و حقوق و مزاياي كارگران 
داراي دو فرزند مي گويد »هيچ كارگري كمتر از 2.8ميليون تومان حقوق نمي گيرد« انتقاد 

كرد.
از ســوي ديگر جمال رازقي جهرمي، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار نيز با تشريح 
همين روايت از مذاكرات مزد 99به همشهري مي گويد: مصوبه مزدي شوراي عالي كار كه 
به امضاي دولت و كارفرما رسيده همان چيزي است كه وزارت كار منتشر كرده و اگر كسي 
مي گويد چيزي به نام تبصره  ترميم حقوق كارگران وجــود دارد و وزير كار هم با آن موافق 
است، اين بار بايد كارگران و دولت در غياب كارفرما رأي گيري و قانون جديدي براي دستمزد 
99تصويب كنند. رازقي جهرمي درباره دليل مقاومت طرف كارفرمايي براي افزايش پايه 
حقوق كارگري، تأكيد مي كند: كارفرمايان معتقدند هرگونه افزايش پايه حقوق كارگري به 
رشد تورم انتظاري دامن مي زند و در نهايت هم افزايش حقوق را بي اثر مي كند و هم قدرت 
خريد كارگران را كاهش مي دهد ازاين رو سياســت ما در شوراي عالي كار، افزايش مزاياي 

كارگري به جاي افزايش پايه حقوق بوده است.

 تكذيب احتمال  ترميم 
حقوق كارگران

اعضاي كارگري و كارفرمايي شوراي عالي كار در گفت وگو با 
همشهري، شايعه وجود تبصره  ترميم حقوق كارگران و احتمال 

افزايش حقوق پايه را رد كردند

     تغيير سياست در بازار سرمايه
صبح روز يكشنبه مراسم معارفه حســن قاليباف اصل به عنوان رئيس جديد سازمان بورس برگزار شد. به نظر 
مي رســد همزمان با آغاز فعاليت حســن قاليباف اصل، كه پيش از اين يك دهه مديرعامل بورس تهران بود، 
سياست هاي تازه اي براي افزايش عرضه هاي اوليه آغاز شده است. سهامداران اميدوارند با آغاز فعاليت او در 

سازمان بورس سياست افزايش عمق بازار با جديت بيشتري دنبال شود.

ابتالی تولید به بیکاری کرونایی
بررسی ها نشان می دهد شاغالن بخش خدمات بزرگ ترين قربانی شيوع كرونا بوده اند اما به نظر 

مي رسد در آينده نزديك، حوزه اشتغال صنعتی و كشاورزی با تهديد جدي كرونا مواجه خواهند شد

احمد ميرخدائي 
روزنامه نگار
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يوزهاي پرديســان را براي زادآوري به توران فرستاده اند و 
منتقدان مي گويند شانس تكثير در اسارت از دست رفت جدال بر سر تكثير يوزهاي ايراني

 يوزپلنگ هاي آسيايي در حال 
حيات 
انقــراض ايــران، گرفتــار وحش

و  مديــران  اختالف نظــر 
كارشناسان شده اند و در تازه ترين اتفاق، انتقال 
پرحاشيه يوزپلنگ هاي پارك پرديسان به پارك 
ملي توران موافقان و مخالفــان زيادي را رو در 

روي يكديگر به صف كرد.
موافقان معتقدند مي توان در منطقه توران با 
زنده گيري يوزهاي نــر آزاد و با كمك يوزهاي 
اسير ماده، امكان تكثير در اسارت يوز آسيايي را 
افزايش داد. مخالفان مي گويند اين اقدام بدون 
انجام بررسي كارشناسي زندگي اندك يوزهاي 
باقيمانده در طبيعت ايران را به خطر مي اندازد.

ايمان معماريان دامپزشك باغ وحش ارم تهران 
از آن دســته مخالفاني است كه به همشهري 
مي گويد: اگر يوزها در همان پرديسان مي ماندند 
و اجازه انجام روش هاي جديد باروري روي آنها 
داده مي شد، شانس باروري شان به 90درصد 
مي رســيد. اما حاال كه آنها به منطقه اي بدون 
امكانات منتقل مي شوند، شــانس باروري با 

روش هاي نوين را از دست مي دهند.

نااميدي از زادآوري دليــل انتقال ايران 
به توران

ايران، يوزپلنگ ماده 3 ســاله اي كه در ســال 
96از دست قاچاقچيان نجات يافت در اقدامي 
غيرمنتظره، پس از تعطيالت نوروز به منطقه 
توران منتقل شــد. قرار بود كوشــكي ديگر 
يوزپلنگ ايراني نيز همراه بــا او به پارك ملي 
توران منتقل شود كه به گفته مديران سازمان 
حفاظت محيط زيست به دارت هاي بيهوشي 
پاسخ نداد و در پرديسان ماندگار شد. براساس 
برخي گزارش ها اما قرار است كوشكي 12ساله 
)يوزپلنگ نر( و دلبر 8ساله )يوزپلنگ ماده( نيز 

در آينده به ايران در پارك ملي توران بپيوندند.
امير عبدوس، مديركل حفاظت محيط زيست 
سمنان كه پارك ملي توران در آن استان قرار 
دارد، هدف از انتقال يوزها به توران را تكثير در 
اســارت با كمك يوزهاي نر موجود در منطقه 

عنوان كرده است.
او در اظهاراتي به همشهري آن الين گفته بود: 
»تنها اميد ما براي ازدياد نســل، ايران، ماده 

يوزپلنگ جوان است. ما اميدي به توليدمثل 
كوشــكي و دلبر نداريم. ولي ضرورت داشت 
آنها هم براي انجام موفقيت آميز اين پروژه به 

زيستگاه توران منتقل شوند.« 
اظهارات عجيــب عبــدوس در گفت وگو با 
همشهري آن الين در شــرايطي مطرح شده 
است كه ايمان معماريان، دامپزشكي كه فرصت 
كوتاهي براي بررســي يوزپلنگ هاي آسيايي 
پارك پرديسان داشت، همچون متخصصان 
تكثير در اســارت اروپايي معتقد است: دلبر و 
كوشكي با وجود سن باال و كاهش كيفيت اسپرم 

و تخمك، همچنان توانايي باروري دارند.
اين دامپزشك در واكنش به اظهارات عبدوس 
و در گفت وگو با صفحه زيست بوم همشهري 
مي گويد: در چندين سال متوالي و در زمان هايي 
كه سازمان حفاظت محيط زيست اجازه مي داد، 
نمونه هاي اسپرم كوشكي گرفته شده و بنابراين 
»مرده فرض كردن« دلبر و كوشكي در شرايطي 
كه گناد )غده جنسي( آنها فعال است اشتباه 
است. مگر چند يوزپلنگ در ايران وجود دارد 
كه تنوع ژنتيك آنها را ناديده بگيريم؟ متأسفانه 
تاكنون نتوانسته ايم حتي گناد دلبر و ايران را 

ذخيره كنيم.

طعمه گذاري براي زنده گيري يوزهاي نر
آنطور كه امير عبدوس، مدير استاني سازمان 
حفاظت محيط زيست به همشهري آن الين 
گفتــه اســت، مديــران ســازمان حفاظت 
محيط زيست درصدد استفاده از ايران و كوشكي 
براي جلب يوزپلنگ هاي نر پارك توران با هدف 
زنده گيري و زادآوري ايــران، يوزپلنگ ماده 
پارك پرديسان هستند. تالش آنها بر اين پايه 
استوار است كه از ايران به منظور انتشار هورمون 
يوزپلنگ ماده در هوا و از كوشكي براي ايجاد 

رقابت بين يوزهاي نر بهره بگيرند.
اين تصميم در شرايطي مطرح شده كه به اعتقاد 
ايمان معماريان، دامپزشــك باغ وحش ارم و 
متخصص حيات وحش، ايــن روش ايرادهاي 
بنياديــن دارد و حتي خطرناك اســت. او به 
همشهري مي گويد: يوزها در طبيعت يكديگر 
را نمي بينند و از طريق نشانه گذاري بر درختان، 
بوته ها و حتي سنگ به تعيين محدوده قلمرو و 
جذب جنس مخالف اقدام مي كنند. بنابراين 
آنچه مديران سازمان حفاظت محيط زيست 
مدعي آن هستند، اين نشانه ها قابليت انتشار در 

هوا ندارند. يوزهاي نر الزاما با ديدن جنس ماده 
اقدام به جفت گيري نمي كنند و حتي در اسارت 
نيز با نشانه گذاري براي زادآوري آماده مي شوند. 
بنابراين انتقال آنها به درون فنس هاي بزرگ تر 

به معناي موفقيت آميز بودن زادآوري نيست.

انتقال زير سايه استرس
برخي كارشناسان معتقدند، وضعيتي كه ايران 
و كوشكي در روزهاي اخير براي انتقال به توران 
از ســر گذراندند، به اندازه اي خطرناك بود كه 
مي توانست جان هر دو يوزپلنگ را بگيرد. امير 
عبدوس، مدير اداره حفاظت محيط زيســت 
استان سمنان اما در گفت وگويي ديگر با مهر 
گفته بود: »از ۷۵ مورد انتقال يوزها در جهان 
تا به حال 2۵ مورد تلف شده و ريسك زيادي 
در اين پروژه ها وجود دارد.« اســتناد او اما به 
تحقيقي است كه از اساس اشتباه ترجمه شده 

است.
ايمان معماريان درباره اين تحقيق مي گويد: 
»اصــل تحقيــق مربوط بــه مصاحبــه از 
۷۵دامپزشك حيات وحش در دنياست كه از 
آنها در مورد جابه جايي يوزپلنگ پرسيده شده 
كه 24درصد آنها اعالم كردند حداقل يك بار در 
طول مدتي كه با يوز كار كرده اند، شاهد مرگ 

آن در فرايند بيهوشــي و جابه جايي بوده اند. 
درحالي كه تاكنون هزاران هزار جابه جايي يوز 
در دنيا صورت گرفته اســت. بيشترين تلفات 
)20درصد( نيز مربوط به تراست حيات وحش 
در معرض خطر آفريقاي جنوبي )EWT( است 
كه به عنوان مشاور در ايران از آن ياد مي كنند. 
يكي از اعضاي اين تراست چندي پيش در يك 
اي ميل از جريان انتقال يوزها به سمنان ابراز 
بي اطالعي كرد. دامپزشكان اروپايي و آمريكايي 
كه در اين تحقيق شــركت كرده اند معتقدند 
به صورت كلي مرگ ومير در انتقال پستانداران 
بزرگ جثه حتي آن هايي كه پيچيدگي هاي 
بيشتري نســبت به يوزپلنگ دارند، به هيچ 
عنوان نبايد باالي 2درصد باشد. عوامل متعددي 
در ايجاد اين تلفات دخيل هستند كه يكي از 
مهم ترين آنها )66.۷درصد موارد تلف شــده( 
مربوط به استرسي اســت كه حيوان پيش از 
بيهوشي تحمل مي كند. سپس عواملي مانند 
هايپرارمي، هايپوكسي )نرسيدن اكسيژن به 
مغز(، جعبه انتقال غيراستاندارد و تزريق با دوز 
باالي آنتي دوت يا از مسير تزريق اشتباهي كه 
براي به هوش آوردن حيوان استفاده مي شود 
منجر به مرگ ومير يوزها در فرايند جابه جايي 

شده است.

زيستگاه زادآور؟
ايمان معماريــان كه در آفريقــاي جنوبي 
تحصيل و كار كرده اســت، با اشاره به اينكه 
تاكنون هيچ تجربه اي در دنيــا براي انتقال 
موفق يوزپلنگ از اســارت به نيمه اسارت و 
انتقال به طبيعت به دســت نيامده است در 
واكنش به انتقال يوزهاي پرديسان به پارك 
ملي توران به همشــهري گفت: تجربه هاي 
بسيار محدود در ناميبيا كه طبيعتي به معناي 
واقعي محافظت شــده تر نســبت به ايران 
دارد، گزارش شــده اســت. يكي از داليل رو 
به انقراض رفتن يوزهــا در دنيا كاهش تنوع 
ژنتيك آنهاست. با حذف كوشكي و دلبر براي 
زادآوري، بخشي از تنوع ژنتيك از بين مي رود. 
از سوي ديگر تاكنون در منطقه توران هيچ 
تحقيقي در مورد وضعيت جمعيت يوزپلنگ 
انجام نشده است. بنابراين اين سؤال به صورت 
جدي مطرح اســت كه با زنده گيري يك يا 
دو يوزپلنگ نر از منطقه توران چه تضميني 
وجود دارد كه به جمعيــت طبيعي و پوياي 
يوزپلنگ هاي آزاد آســيب وارد نمي شود؟ 
مهم ترين اقدامي كه مي تواند آينده يوزها را 
تضمين كند، ذخيره ســازي »گامت« از هر 
تعداد يوزپلنگ اســت. چون گامت ها تنوع 

ژنتيك اين گونه را حفظ مي كنند.
در واكنش به ايــن نقدها، مديركل حفاظت 
محيط زيســت استان ســمنان، پارك ملي 
توران را زيستگاه اصلي و البته تنها زيستگاه 
زادآور يوز آسيايي در ايران و جهان اعالم كرده 
است. دوســتداران حيات وحش و مسئوالن 
محيط زيست استان هاي يزد و منطقه خراسان 
نيز همين نظر را دارند. اما ايمان معماريان، 
متخصص حيات وحش و دامپزشك معتقد 
اســت: زيســتگاه ربط چنداني به موفقيت 
پروژه هاي تكثير در اســارت ندارد. شايد اگر 
بتوان به نسل ســوم از گونه هاي تكثير شده 
در اسارت رســيد، بتوان در مورد زيستگاه 
آن هم پس از تحقيق بســيار با هدف تطابق 
حيوان با محيط تصميم گرفت. اين كار نيز 
شرايط خاص خود را دارد. حيوان بايد بتواند 
خودش شكار كند و هرگز انســان را نبيند. 
اين چشــم انداز نيز تاكنون در دنيا به دست 
نيامده اســت. بدين ترتيب زماني كه تكثير 
در اسارت در پرديسان شــروع شد، شانس 
زادآوري 30درصد بود كه مي شد به 90درصد 
افزايش داد. اما با انتقال يوزها به پارك ملي 
توران و كاهش مانيتورينگ اين شــانس از 

دست مي رود.

زهرا رفيعي
خبر نگار
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كوويد 19و جهان پساكرونا

جهان درگيــر يك موقعيــت كم نظير 
تاريخي شــده اســت كه از آن به عنوان 
پاندمي كوويد19 يــاد مي كنند. بيش 
از 21۵كشــور رســما اعالم كرده اند كه درگير اين پاندمي شده اند. 
مساحت مجموعه كشورهايي نيز كه درگير اين بيماري نشدند، كمتر 
از مساحت استان اصفهان در ايران است. تنها چند جزيره كوچك از 
مهلكه كوويد19 گريخته اند كه احتماال اين مناطق كوچك نيز درگير 

بيماري  شوند.
پاندمي كوويد19 اما زنگ تفريح طبيعت بود. بسياري از فعاليت هاي 
اقتصادي در ايران و جهان مختل شــد و براساس گزارشي كه آژانس 
محيط زيست اتحاديه اروپا و ناسا منتشر كردند ميزان انتشار گازهاي 
گلخانه اي در  ماه مارس2020 برابر با همان مقــداري بود كه در  ماه 

مارس1990 توليد شد.
كرونا توانســت ميزان توليد گازهاي گلخانه اي در جهان را 30سال 
به عقب بازگرداند كه دســتاورد بســيار بزرگي براي محيط زيست و 
حفاظت از طبيعت اســت. چون قرار بود اگر تمام 19۵كشوري كه 
توافقنامه پاريس را امضا كردند به تعهدات خود وفادار بمانند، ميزان 
توليد گازهاي گلخانه اي در جهان براساس اين معاهده در سال2020 
به سال2010 بازگردد. پيش بيني شده بود امسال ۷00گونه جانوري 
و گياهي از دست بروند و برخي شان منقرض شوند كه اگر روند پاندمي 
كوويد19 به همين شكل ادامه داشته باشد، سهم بزرگي از گونه هاي 
گياهي و جانوري كره زمين براي هميشه از دسترس خارج  خواهند 
شد. اكنون در جهاني زندگي مي كنيم كه ۷ميليون نفر در سال به دليل 
آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند و حدود 20ميليون انسان 
نيز به معلوليت دچار مي شوند. پاندمي ويروس كرونا اما در 3  ماه اخير 
نزديك به يك ميليون خانواده را به دليل مرگ بر اثر آلودگي هوا كمتر 
عزادار كرد. اگرچه متأسفانه بيش از ۷0هزار تن از بشريت در اثر ابتال 

به كوويد19 جان خود را از دست دادند.
ويروس كوويد19 درســت ماننــد يك پتك عمل كــرد. كرونا به ما 
آموخت كه اگر سبك زندگي  را تغيير ندهيم، اگر همچنان نابخردانه 
به عرصه هاي طبيعي تعدي كنيم، اگر همچنــان به خريد و فروش 
حيات وحش ادامه دهيم و ســوداگري ها مرز و پاياني نداشته باشد، 

ممكن است به مرحله Collapse يا فروپاشي برسيم.
در نتيجه جهان پســاكرونا بايد جهاني باشــد كه به حوزه پژوهش، 
سالمت و محيط زيست بيشتر اهميت بدهد. در جهان پساكرونا رهبران 
و مسئوالن جهان بايد مســئوالنه تر رفتار كنند و به جاي آنكه بخش 
زيادي از بودجه هاي جهان را صرف نظامي گري و ساخت موشك هاي 
قاره پيما كنند، در مسير ايمني واقعي بشريت، يعني دو حوزه سالمت 

و محيط زيست هزينه كنند.
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متــن كـامـل در سایت

صدور ۱۲۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ماکو
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد ماکو در استان آذربایجان غربی از صدور ۱۲۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی در این منطقه 
در سال ۹۸ خبر داد.  محمدرضا عبدالرحیمی گفت: همچنین بیش از 
۸۰ کارت بازرگانی از ابتدای امسال صادر و تمدید شده است.  

2 3 0 2 3 4 4 2 6

 دفن غیراصولی پســماند سال هاست که دغدغه 
زیست محیطی و عاملی برای تهدید سالمت در گزارش 

شهرهای مختلف کشورمان است؛ اتفاقی که این 
روزها با شیوع کرونا به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته و دفن 
اصولی پســماند بیمارســتان های درگیر با این بیمــاری را به 
دغدغه ای اساسی تبدیل کرده است. البته این روزها مراکز درمانی 
تنها تولید کننده پسماندهای عفونی نیستند، بلکه بیمارانی که 
دوران قرنطینه خانگی ناشــی از کرونا را سپری می کنند نیز به 
تولیدکنندگان زباله های عفونی تبدیل شده اند؛ زباله هایی که 
خطرات ویژه خود را دارند و به دلیل ناآگاهی برخی خانواده ها، به 
همراه دیگر پسماندها دور ریخته می شوند. هرچند که پیگیری ها 
نشــان می دهد اکنون تفکیک زباله در مراکز پسماند شهرهای 
مختلف کشور متوقف شده است، اما دفن غیراصولی پسماندهای 
کرونا که با دیگر زباله های خانگی دور ریخته می شوند نیز می تواند 
سبب آلوده شدن خاک و هوا شود. بی شک کرونا فقط یک ویروس 
نیست که انسان را بیمار کند بلکه تبعات زیاد دیگری نیز به  همراه 
دارد که یکی از آنها تولید پســماندهای آلوده به این ویروس یا 
پسماندهای کرونایی است که زمینه ساز آسیب رساندن به محیط  
زیست می  شود و باید با دقت بسیار بیشتر جمع آوری و امحا شود.

جداسازی زباله  بیماران کرونایی در منزل
تبریزی ها نه تنها با افزایش تولید زباله مواجه شده اند، بلکه این 
روزها رها شدن ماسک و دستکش هم صحنه های نگران  کننده ای 
را در برخی خیابان های این شــهر ایجاد کرده است. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز در این باره به همشهری 
می گوید: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی از جمله دور انداختن 
دستکش ها و ماسک های مصرفی با مالحظات زیست محیطی 
از الزام های مقابله با ویروس کروناســت، اما شیوه نادرست دفع 
زباله های خانگی و بیمارستانی در شرایط کنونی به افزایش دامنه 

انتشار و ماندگاری این ویروس دامن می زند.
علیرضا اصغری با تاکید بر این که زباله و پسماند می تواند از عوامل 
انتقال ویروس کرونا باشد، از شهروندان می خواهد پسماندهای 
روزانه  خود، به ویژه زباله  بیماران کرونایی بستری شده در خانه را 

به طورکامل ضدعفونی و بسته بندی کنند.
وی با بیان این که میــزان زباله  تولید شــده  در تبریز با توجه به 
کاهش سفرها و استقرار مردم در خانه های خود به ۱۲۰۰ تن در 

روز رسیده است، عنوان می کند: خانه نشینی 
مردم تبریز از ابتدای سال جاری سبب افزایش 
۱۰ درصدی تولید زباله شده است.  به گفته 
این مسئول تا پیش از شــیوع کرونا، روزانه 
حدود ۶ تا 7 تن پسماند عفونی در تبریز تولید 
می شد که با شــیوع آن و افزایش مبتالیان، 
میزان پســماندهای شــهری و بیمارستانی 
تبریز نیز افزایش یافته است . اصغری با بیان 
این که پســماندهای پزشــکی تبریز پس از 
بی خطرســازی با آب آهک دفن می شوند، 
تاکید می کند: درباره پســماندهای عفونی و 
بیمارستانی همه مراحل بی خطرسازی و امحا 
در مرکز دفن به طور استاندارد و با رعایت همه 
اصول ایمنی و بهداشــتی انجام می شود. بر 

اساس قانون کارگروه پسماند کشوری، تا اطالع ثانوی هیچ گونه 
بازیافت و تفکیک پسماند در هیچ یک از کارخانه های کالن شهرها 
انجام نمی شود. این مســئول با بیان این که نظارت بر پسماند 
تولید شده  بیش  از ۲ میلیون شهروند تبریزی کار ساده ای نیست، 
درباره نحوه  ضدعفونی کردن پسماندهای بیماران کرونایی در 
منزل اضافه می کند: شهروندان می توانند پسماند بیماران کرونایی 
را پس از ضدعفونی کردن با وایتکــس و مواد ضدعفونی کننده 
در کیســه زباله ای جدا قرار دهند و روی آن عبارت »زباله  بیمار 
کرونایی« را بنویسند. همچنین شهروندان می توانند با شماره  
۱۳7 تماس بگیرند تا همکاران این سازمان این پسماندها را در 

منزل تحویل بگیرند.

افزایش تولید زباله در البرز 
   فتانه احدی – البرز: مریم حســینی، یکی از شــهروندان 
البرزی، معتقد اســت با ماندن همه اعضای خانــواده در خانه 
به صورت مداوم و مستمر، ناخواسته زباله بیشتری تولید می شود 
و باید مردم مدیریت دقیق تری در تولید زباله داشته باشند؛ اتفاقی 
که رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج هم آن  را تایید 
می کند و به همشهری می گوید: از ابتدای اسفند 98 با افزایش ۳۰ 
درصدی تولید پسماند در کرج و شهرهای همجوار مواجه شدیم. 
با ورود ۱4۰۰ تن زباله دریافتی در مرکز حلقه دره اکنون حجم 
این زباله ها به ۲ هزار تن هم رســیده است. تولید زباله روزانه در 
البرز از 8۰۰ تن به ۱۰5۰ تا ۱۱۰۰ تن رسیده است و این موضوع 
مشکالت زیادی را به  همراه دارد.  احمد خیری به نقش مهم مردم 
در کاهش تولید زباله اشاره می کند و می افزاید: در پسماند، اولویت 
با اجتناب از تولید است. انتظار داشتیم در فروردین که مردم در 
قرنطینه هستند و فعالیت اجتماعی مردم کمتر می شود، شاهد 
این افزیش نباشیم، اما این انتظار محقق نشد. هر سال در اسفند 
شــاهد افزایش تولید پسماند هســتیم، اما با توجه به وضعیت 

کرونایی در فروردین هم شاهد افزایش قابل توجه زباله بودیم.
خیری با بیان این که روزانه حدود 7 تن پسماند عفونی از مراکز 
بیمارســتانی جمع آوری می شــود، اظهار می کند: این زباله ها 
به صورت مجزا و با ماشین های اســتاندارد و نیروهای حرفه ای 
به یک مرکــز دفن اختصاصی در حلقه دره هدایت و بر اســاس 
دستورالعمل های دانشگاه علوم پزشــکی و وزارت بهداشت در 
لندفیل های ویژه عفونــی، به صورت بهداشــتی با آهک دفن 

می شود.
این مســئول با بیان این کــه همکارانم در بخــش جمع آوری 
پسماندهای از ســربازان بهداشت و سالمت 
در خط  مقدم مبارزه با کرونا هستند و خطرات 
زیادی آنها را تهدید می کنــد، می افزاید: از 
شهروندان درخواســت می کنیم برای حفظ 
سالمتی خود و پاکبانان از ریختن زباله هایی 
مانند دستکش  و ماسک روی زمین خودداری 

کنند. 
حمیدرضا لشــگری معاون فنــی اداره کل 
حفاظت محیط  زیســت البرز هم با تاکید بر 
ضرورت مشــارکت و همکاری شهروندان با 
سازمان مدیریت پســماند، عنوان می کند: 
هر چه ما بــرای مقابله با ویــروس کرونا در 
خانه های خود استفاده می کنیم و ماسک ها 
و دستکش های آلوده ای را که دور می ریزیم، 
همه در دسترس پاکبانان قرار می گیرد و سالمت این عزیزان را به 
خطر می اندازد. بنابراین شیوه صحیح دورریختن زباله ها و رعایت 
ساعت دورریختن زباله سالمت پاکبانان را کمتر در معرض خطر 

قرار می دهد.

جای نگرانی نیست
  فاطمه کاظمی - همدان: سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری همدان معتقد است این شهر آن قدر وسعت ندارد که در 
این مدت زمان به میزان زباله های معمولی آن اضافه شده باشد، اما 

قطعا میزان زباله های بیمارستانی افزایش داشته است.
حسین سیبی می گوید: براساس آمار مقایسه ای با مدت مشابه 
سال گذشته، زباله های معمولی همدان افزایش نداشته، اما میزان 
زباله های تولیدی در مراکز درمانی مانند بیمارستان ها افزایش 
داشته است. بر اســاس قانون، مراکز تولیدکننده موظفند این 
زباله های تولیدی را با اســتفاده از دستگاه های اتوکالو بی خطر 
کنند و در اختیار دســتگاه های حمل و دفن قرار دهند که این 
اتفاق می افتد و این زباله ها طبق سیاست سازمان حفاظت محیط 
 زیست در ســایت جداگانه ای از محل دفن زباله های معمولی با 

اضافه کردن مواد ضدعفونی کننده دفن می شوند.
وی ادامه می دهد: همزمان با روزهــای ابتدایی مبارزه با کرونا، 
لباس های ویژه ای در اختیار پاکبانان قرار گرفت و پاکبانان تحت 
آموزش های خاص قرار گرفتند. ما حتی بسته های بهداشتی در 
اختیار زباله گردها قرار دادیم و بازهــم این کار را تکرار خواهیم 
کرد. همین حساســیت را در مورد نیروهای خودمان نیز داریم. 
این مسئول تأکید می کند: تاکنون هیچ پاکبان همدانی به کرونا 
مبتال نشده است.  مدیرکل حفاظت محیط  زیست همدان نیز در 
این باره به همشهری می گوید: براساس بازدیدهایی که داشتیم، 
پسماندهای کرونایی به زباله های بیمارستانی افزوده شده اند، اما 
مهم حجم این زباله ها نیست، بلکه کیفیت کار بی خطرسازی و 

دفن آنهاست که همین پســماندها بعدها به بحران بزرگ تری 
تبدیل نشوند.

محســن جعفری نژاد بســطامی می افزاید: اتفاق خوبی که در 
سال های گذشته در همدان افتاده این است که بیمارستان های 
دولتی دستگاه های اتوکالو تهیه کرده اند که خیلی به ما کمک 
کرد. چون زباله های کرونایی باید به وسیله دستگاه های اتوکالو 
در بیمارســتان ها بی خطر و بعد از آن از سوی شهرداری تحت 
شرایط خاصی دفن شوند. او معتقد است در زمینه بی خطرسازی 
و دفن زباله های کرونایی در همدان مشکلی وجود ندارد و جای 

نگرانی نیست.

برخورد با خاطیان
  فرشته رضایی - گیالن: به گفته مسئوالن سازمان پسماند 
شهرداری رشت، روزانه 8۰۰ تن زباله شهری به دفنگاه سراوان 
وارد و سم پاشی و گندزادیی، تسطیح، جداسازی زباله های عفونی 
و شن ریزی روی آنها انجام  می شود، اما این روزها دفنگاه سراوان 

با افزایش سرریز زباله روبه رو شده است.
معاون خدمات شهری شهردار رشــت در این باره به همشهری 
می گوید: از اسفند سال گذشــته تاکنون تقریباً حدود ۱۰۰ تن 
زباله در روز به حجم تولید پســماندهای جمع آوری شده شهر 
رشت افزوده شده اســت. به عنوان نمونه، اگر قباًل روزانه حدود 

5۰۰ تا 55۰ تن زباله و پســماند در رشت 
جمع آوری می شد، حاال این  میزان به ۶5۰ 
تن رسیده است. علی مقصودی دلیل افزایش 
زباله ها و پسماند های شــهری را طرح »در 
خانه می مانیم« می داند و می افزاید: از آنجا 
که مردم این روزها بیشتر در خانه هستند و از 
مواد بسته بندی هم نسبت به گذشته بیشتر 
استفاده می کنند، به همین دلیل حجم تولید 
پسماند ها در شبانه روز در شهر رشت افزایش 

یافته است.
استاد دانشــگاه و یکی از مسئوالن سازمان 
پسماند شهرداری رشت نیز درباره وضعیت 
دفنگاه سراوان و این که چقدر این دفنگاه ها 
به ویژه در دوران کرونا اســتاندارد هستند، 
اظهار می کند: در کل کشور دفنگاه به شکل 

اصولی و استاندار وجود ندارد و چیزی که انجام می شود در واقع 
دامپینگ است. با این حال این زباله ها آهک پاشی و سپس دفن 
می شوند.  افشین پورعلی درباره مضرات آهک پاشی برای خاک 
گفت: این کار مضــرات مختصری دارد، اما فوایدش بیشــتر از 
مضراتش است. اگر این زباله ها آهک پاشی نشود آثار آن به خاک و 
آب های زیرزمینی منتقل می شود. با این  حال همان گونه که کود 

و سم کشاورزی روی خاک تاثیر منفی می گذارد، اما همچنان از 
آنها استفاده می کنیم، آهک نیز مزایا و معایبی دارد. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند گیالن هم با تاکید بر این که اگر مواردی 
مبنی بر ریختن زباله های عفونی یا بیمارستانی در مناطق شهری 
و روستایی گیالن مشاهده شود برخورد می کنیم، می گوید: همه 
زباله های عفونی بیمارستان ها در ایام ویروس کرونا گندزدایی و 
سپس به روش اصولی دفن و آهک پاشی می شوند. پویا شهشهانی 
ادامه می دهد: همچنین عملیات ضدعفونی و گندزدایی روستای 
سراوان با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به همت سازمان 
مدیریت پسماند های شهرداری رشت به  طور کامل انجام شد. 
این اقدام برای مصون سازی اهالی روستای سراوان از خطر شیوع 

ویروس کرونا انجام شده و در آینده نیز تداوم می یابد.

کیسه زباله قرمز برای مبتالیان به کرونا 
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان هم از اختصاص 
کیسه های زباله ویژه با رنگ قرمز برای خانواده های دارای بیمار 
کرونایی خبر می دهد و می گویــد: خانواده های اصفهانی دارای 
بیمار مبتال به کرونا، می توانند ضمن تماس با ســامانه ۱۳7 از 
شهرداری بخواهند کیسه های زباله  مشخص شده با رنگ قرمز 
در اختیار آنان قرار گیرد تا پاکبانان هنگام جمع آوری زباله منازل 

مسکونی، از آلوده بودن آنها اطالع پیدا کنند.
غالمرضا ســاکتی ادامه می دهد: برای حفظ سالمت کارگران 
بخش های خدماتی شهر، با افرادی که از این اقالم بهداشتی  برای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا استفاده نکنند، برخورد می شود.

ساکتی با بیان این که جعبه های ایمن و مخازن زباله در محدوده 
اطراف بیمارســتان ها و مراکز درمانی برای انداختن ماسک و 
دستکش استفاده شده همشهریان نصب شــده است، تصریح 
می کند: از شهروندان اصفهانی انتظار می رود ضمن رعایت نکات 
بهداشتی، از رها کردن ماسک و دستکش استفاده شده خود در 

معابر عمومی خودداری کنند.

تلنبار زباله در دشت طالب قشالقی 
  پوپک قاسمی – اردبیل: دشت طالب قشالقی محل دفن 
زباله شهر اردبیل است. این روزها مشاهده انواع زباله بیمارستانی 
در این منطقه، واکنش های زیادی به دنبال داشته است. بر اساس 
گزارش کمیته خدمات داوطلبانه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا در استان، بعد از اطالع رسانی اهالی و چوپان های روستای 
طالب قشــالقی مبنی بر پخش زباله های بیمارســتانی شامل 
دستکش، ماسک و لباس پرستاری در دشت طالب قشالقی این 
موضوع ۲7 اســفند 98 به اداره هایی مانند بخشداری گزارش و 
بازدیدهایی انجام شد، اما رسیدگی به این وضع تا قبل از انتشار 

تصاویر این محل در فضای مجازی انجام نشده بود.
مســعود امامی یگانه، فرمانــدار اردبیل، با بیــان این که محل 
تعیین شده برای دفن زباله ها مناسب نیســت، اظهار می کند: 
درباره نحوه دفن زباله اردبیل چند بار به شهرداری تذکر داده شده 
و خواسته شده است تا دفن زباله اردبیل که در نزدیکی روستای 
طالب قشالقی و در ۱5 کیلومتری اردبیل واقع شده اصولی و به دور 

از تهدید سالمت اهالی و محیط  زیست باشد.
حمید لطف اللهیان، شــهردار اردبیل، نیز با بیــان این که دفع 
زباله های بیمارستانی به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان 
می کند: در این زمینه به بخش خصوصی تاکید شده است زباله ها 
بی خطرسازی و با پرس مکانیکی به محل دفن 
زباله منتقل شود. همچنین از مراکز درمانی 
خصوصی و مطب ها انتظــار داریم با توجه به 
آگاهی از شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا 

زباله های خود را تفکیک کنند. 

 تولید زباله در شهر سمنان افزایش یافت
مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان سمنان 
هم درباره افزایش تولیــد زباله و دفن اصولی 
این زباله ها با توجه بــه نگرانی های مردمی به 
همشــهری می گوید: زباله های عفونی کرونا 
پس از بی خطرســازی در عمق ۲متری دفن 
و ســپس به ارتفاع نیم متر با آهک پوشــانده 
می شــوند و روی آهک هم به ارتفاع نیم متر 
خاک ریخته می شــود. امیر عبدوس تاکید 
می کند: پسماند های پزشکی در سراسر استان، غیر از سمنان، 
به روش کامال بهداشــتی و اصولی دفن می شود و جای نگرانی 
نیست. سمنان هم مجهز به دستگاه زباله سوز است و خاکستر 
زباله های عفونی و بیمارستانی در سمنان پس از سوزانده شدن 
در دستگاه های زباله سوز، براساس دستورالعمل بهداشتی دفن 

می شود.

خطر پسماندهای کرونایی؛ بیخ گوش شهرها
دفن پسماندهای کرونایی، مانند زباله  های معمولی، باعث دغدغه های بهداشتی و زیست محیطی  مردم و برخی مسئوالن شده است

مریم سرخوش 
 خبرنگار

افزایش تولید زباله های شهری و عفونی،  انباشت پسماند در دفن گاه های سراسر کشور را رقم زده است ./عکس: ایرنا

آذربایجان شرقی

کسادی بازار، حبوبات را ارزان نکرد 

حبوبات تولید و فرآوری شده در آذربایجان شرقی طی روزهای 
اخیر با افزایش دوبرابری قیمت همراه شده اند

 آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های کاشت و فرآوری انواع حبوبات در کشور، بنا بر 
اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی استان، حدود ۱۰ درصد حبوبات کشور را تولید و به استان های 
دیگر حتی خارج از کشور صادر می کند. در برخی اقالم حبوبات فرآوری شده نیز این استان در 
رتبه های برتر کشوری قرار دارد، اما در هفته های اخیر روند عرضه و فروش حبوبات در سایه 
توجه همگانی به کرونا مختل شده و قیمت عمده فروشی و خرده فروشی حبوبات تغییرات 

افزایشی داشته است.

افزایش محسوس قیمت لپه و عدس 
مراد جعفری، از شهروندان تبریزی، با گالیه از افزایش قیمت حبوبات در تبریز می گوید: در 
حالی  که تا همین یک ماه قبل لپه را از بازار کیلویی ۱۲ هزار تومان خریداری می کردم، اما 
اکنون قیمت لپه به کیلویی ۲4 هزارتومان رسیده است و این در حالی  است که این محصول 
در شهر همسایه تبریز، یعنی آذرشهر، فرآوری و تولید و به سراسر کشور هم صادر می شود. 
این انصاف نیست که در همین چند کیلومتری خودمان محصولی را که تولید همین منطقه 
است با این قیمت گزاف بخریم. این شهروند تبریزی از افزایش قیمت عدس هم خبر می دهد 
و عنوان می کند: عدس هم در خرده فروشی ها کیلویی ۱۶ هزار تومان عرضه می شود در حالی 

 که قبل از عید ۱۰ هزار تومان بود.

ریشه یابی افزایش قیمت حبوبات 
پیگیری های میدانی از خیابان دارایی تبریز، محل عرضه عمده انواع حبوبات در استان، نشان 
می دهد که در هیچ کدام از انبارها و مغازه های بزرگ این خیابان کمبود حبوبات دیده نمی شود، 
اما بسیاری از شهروندان افزایش قیمت ها را مهم ترین مشکل عرضه این محصوالت می دانند. 
رضا صولتی، از عمده فروشان این خیابان و یکی از مدیران بازرگانی حبوبات تبریز، در این 
باره می گوید: کمبود حبوبات وجود ندارد و به هر میــزان می توان از این محصوالت تامین 
کرد، اما تقاضای حبوبات از اواخر سال گذشته کم شده و در سال جدید هم هنوز تحرکی در 
بازار دیده نمی شود. او علت افزایش قیمت حبوبات را، به رغم کاهش تقاضا، ناشی از مدیریت 
بازار به دست دالالن می داند و تاکید می کند: سرمایه های سرگردان در بازار نقاط کور و دور 
از توجه بازرسان را شناسایی می کنند. اکنون با توجه به افزایش تقاضا و استفاده از ماسک و 
الکل، توجه  به سمت بازار لوازم بهداشتی و ایمنی است و نباید در بازار حبوبات این افزایش 
قیمت ها را شاهد می بودیم، اما عده ای با سوءاستفاده از شرایط بازار محصوالت دیگر، اقدام 
به قیمت سازی می کنند که از مسئولیت عمده فروشان هم خارج است. ما فقط با یک تماس 
تلفنی از قیمت های جدید باخبر می شویم و نقشی در تعیین قیمت نداریم. در یک جمله باید 

بگویم که گران می خریم و مجبوریم با قیمت بیشتر هم عرضه کنیم. 

کاهش قیمت حبوبات در آینده نزدیک
معاون نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان با بیان این که بازار انواع 
محصوالت عرضه شده در بازار رصد دقیق می شود، به همشــهری می گوید: افزایش قیت 
حبوبات هم در هفته های اخیر از دید بازرسان این سازمان دور نمانده است و دراین زمینه 
ریشه یابی کرده ایم. مقصود رضازاده عنوان می کند: آذربایجان شرقی با این که قطب تولید و 
فرآوری این محصول است، اما در اواخر سال با کاهش حجم ذخیره در انبارهای تولید داخل 
مواجه می شود. برای جبران این کمبودها با واردات حبوبات نیاز بازار را تامین می کنیم. در 
هفته های منتهی به سال گذشته هم روند واردات مختل شده و با توجه به برهم خوردن موازنه 
عرضه و تقاضا قیمت انواع حبوبات باال رفته است. وی از برنامه  ریزی برای واردات حبوبات و 
تامین نیاز بازار خبر می دهد و تاکید می کند: ساز و کار الزم برای واردات فراهم شده و به زودی 
شاهد تغییر در قیمت حبوبات خواهیم بود، ضمن این که محصول جدید هم در نیمه اول سال 

وارد بازار می شود که در عرضه و تقاضا تعدیل ایجاد می کند.

 تولید قابل توجه 5 قلم از حبوبات در استان 
افزایش قیمت حبوبات در حالی زمینه ساز گالیه مردم آذربایجان شرقی شده که 5 قلم از این 
محصوالت پراستفاده مردم در شهرهای مختلف استان تولید می شود؛ نکته ای که کارشناس 
جهاد کشاورزی هم به آن اشاره می کند. حمید وفایی در گفت وگو با همشهری عنوان می کند: 
آذربایجان شرقی درزمینه کشت نخود، عدس و لوبیا جزو استان های برتر کشوری است و در 
فرآوری بلغور و لپه هم رتبه های برتر کشوری را دارد. با توجه به نیازهای آبی حبوبات، امکان 
کشت بیشتر هم به شرط افزایش کشت آبی وجود دارد، اما نکته مهم این است که بیشتر 
برداشت حبوبات در نیمه اول سال صورت می گیرد و برای مصرف یک  سال ذخیره می شود. 
این کارشناس کشاورزی تاکید می کند: فراوری لپه، بلغور حتی جو پرکنده در طول سال در 

استان ادامه دارد و بهترین انواع حبوبات با کمترین پرتی و دور ریز در استان به دست می آید.

۱۶ استان کشور طی روزهای گذشته در نتیجه بارش شدید باران 
و بروز سیالب با مشکالتی روبه رو بودند و سازمان هواشناسی امروز آب و هوا

هم در ۱۱ استان هشدار ســیالب داده اســت. به گزارش گروه 
ایرانشهر، امروز )دوشنبه( بیشتر بارندگی در نیمه جنوبی فارس، شرق بوشهر، 
نیمه غربی و مرکز کرمان، غرب هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان 
رضوی و خراسان جنوبی خواهد بود که در نتیجه آن شاهد باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده های مواصالتی خواهیم 
بود. ســازمان هواشناســی طی این هشــدار با توصیه برای اجتناب از تردد 

غیرضروری، تردد و توقف نکردن در کنار رودخانه ها، مدیریت ســدها، اتخاذ 
تمهیدات الزم برای عبور ســیالب احتمالی بر اقدامات پیشگیرانه برای حفظ 
محصوالت کشــاورزی، آمادگی دســتگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و 
فرمانداری ها برای جلوگیری از خســارت های احتمالی سیالب و آب گرفتگی 
معابر تاکید کرده است. رئیس ســازمان امداد و نجات هم درباره امدادرسانی 
صورت گرفته در روزهای گذشته به استان های متاثر از بارندگی به همشهری 
می گوید: در 4 روز گذشته ۱۶ استان از حوادث جوی آسیب دیدند. بارندگی ها 
۳۶ شهر و روســتا را درگیر کرده بود که طی آن به ۱۳۳4 نفر امدادرسانی شد. 
مرتضی ســلیمی با بیان اینکه ۱۶۰ نفر اســکان اضطراری یافتند و ۳5 نفر به 
مناطق امن منتقل شدند، می افزاید: 89 واحد مسکونی هم از آب تخلیه شدند.  
متالطم شدن دریای خزر و افزایش ارتفاع موج بین ۱ تا ۱/5 متر از هشدارهای 

دیگر سازمان هواشناسی است. بر این اســاس از روز دوشنبه تا روز سه شنبه 
دریای خزر متالطم خواهد شد.

امدادرسانی در استان های بارانی 

   رهاسازی پسماندها و آلودگی آب و خاک 
زباله های شهری در مناطق حاشیه ای کرمانشاه و در شهرک هایی مانند جعفرآباد، کیهان شهر، دولت آباد و کرناچی هم این روزها بیشتر به چشم 
می آید. زباله هایی که این روزها با انباشت ماسک و دستکش های مستعمل هم روبه رو شده و بر نگرانی ها افزوده اند. معاون نظارت و پایش محیط  
زیست استان کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه پسماندهای عفونی و بیمارستانی در کرمانشاه در پی شیوع بیماری کرونا، مدیریت این 
زباله ها را در گرو همکاری شهروندان می داند و می گوید: عالوه بر پسماندهای بیمارستانی و مراکز درمانی، تولید زباله های دستکش، ماسک 
و دستمال کاغذی هم بسیار باال رفته. از مردم تقاضای جدی داریم از رها کردن این پسماندها در محیط  زیست خودداری کنند. ایام قرنطینه و 
در خانه ماندن مردم باعث شده با افزایش قابل توجه تولید زباله  خانگی در شهرها و روستاها نیز مواجه باشیم. به همین علت، راهکارهایی برای 
مدیریت بهتر این پسماندها را به استانداری، شهرداری ها و دهیاری ها ارائه داده ایم. آذر ولی زاده رها کردن پسماندهای ویروسی را، از سوی 
شهروندان در محیط، باعث آلودگی آب، خاک و هوا عنوان می کند و می افزاید: مردم حتما باید این نوع زباله ها را در کیسه قرار دهند و در سطل 
زباله بیندازند. او با بیان این که افزایش این پسماندها باعث شده حساسیت ها بر شیوه دفن و مدیریت آنها بیشتر و نظارت ها جدی تر شود، 
تاکید می کند: اگرچه محل دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی در کرمانشاه فعال تغییر نکرده و تغییری هم در پروتکل امحای این پسماندها 

نداریم، اما نظارت ها را شبانه روزی کرده ایم تا موازین بهداشتی کامال رعایت شود.

   پلمب ضایعاتی های ایالم 
شهردار ایالم نیز از افزایش 5۰ درصدی پسماند شهری در این شهر خبر می دهد و می گوید: قرنطینه خانگی مردم به  دنبال شیوع کرونا، 
سبب افزایش 5۰ درصدی پسماند خانگی در ایالم شده است. تا پیش از این در ایالم روزانه ۲۰۰ تن زباله خانگی تولید می شد که اکنون 
به ۳۰۰ تن افزایش یافته است. هرچند که با توجه به مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا و درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
ایالم و رعایت مسائل بهداشتی، طرح نظارت بر واحد های ضایعاتی و جمع آوری پسماند در ایالم در دستورکار مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی انتظامی استان ایالم قرار گرفته است. رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایالم در این باره می گوید:  
مأموران پلیس ضمن انجام هماهنگی های الزم، نظارت الزم بر واحد های جمع آوری ضایعات و پسماند در بلوار خرم رودی، بلوار شهدای 
چالسرا و همچنین بلوار شهید بهشتی را در دستور کار دارند و در بازدید از این واحدها تعدادی ضایعاتی در بلوار خرم رودی را به دلیل 
رعایت نکردن مسائل بهداشتی پلمب کردند. علی جمشید پور تاکید می کند: از شهروندان خواستاریم ضمن رعایت مسائل بهداشتی، 

در صورت مشاهده فعالیت واحد های غیرمجاز، موضوع را به واحد های انتظامی اطالع دهند تا برخوردهای الزم صورت گیرد.

روزانه ۸۰۰ تــن زباله به 
دفنگاه سراوان رشت وارد 
و سم پاشی و گندزادیی، 
تســطیح، جداســازی 
زباله های عفونی و شن ریزی 
روی آنها انجام  می شود، اما 
دفنگاه سراوان طی روزهای 
اخیر با افزایش سرریز زباله 

روبه رو شده است

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند تبریز: نظارت بر 
پسماند تولید شده  بیش  از 
۲ میلیون شهروند تبریزی 
کار ساده ای نیست، اما آنها 
می توانند پسماند بیماران 
کرونایی را پس از ضدعفونی 
کردن بــا وایتکس و مواد 
ضدعفونی کننده در کیسه 

زباله ای جدا قرار دهند

سید  مرتضی احمدپور
 تبریز – خبرنگار



 حال و هــواي ايــن روزهاي 
»بهشت« متفاوت از گذشته شورا

اســت و همه گيــري كرونا، 
حاضران دو ســاختمان اين خيابان تاريخي 
يعني شورا و شهرداري را تحت تأثير قرار داده 
اســت. ميهمان ناخوانده ايــن روزها بر همه 
حوزه هاي شهر سايه انداخته و مديريت شهري 
تهران را بيش از ســاير بخش ها درگير خود 
كرده؛ به همين خاطر است كه نمايندگان مردم 
در شوراي شهر بيشترين وقت جلسات صحن 
را به اين موضوع اختصاص مي دهند و همچنان 
پيگيــر كيفيــت خدمــات ســازمان ها و 
معاونت هاي شهرداري به شهر و شهروندان در 
خط اول جنگ با كرونا هستند. ديروز اعضاي 
پارلمان شــهري پايتخت در سومين نشست 
رســمي و حضــوري خــود در ســال99 و 
دويست وهشتمين جلسه دوره پنجم، ميزبان 
مجتبي يزدانــي، معاون خدمات شــهري و 
محيط زيســت شــهرداري تهران و مديران 
زيرمجموعه اين معاونت بودند؛ براي شنيدن 
گزارشــي از مجموعه اقدامات اين حوزه كه 
بازوي اجرايي مهم مديريت شــهري در خط 
مقدم مقابله با كروناست. حوزه اي كه به عنوان 
عائله مند ترين خانواده شهرداري به ويژه پس 
از ورود ويروس كرونا به پايتخت، بيشــترين 
خدمات را در حوزه هــاي مختلف به بيش از 

9ميليون تهراني ارائــه داده اما اقداماتش در 
سايه حوزه بهداشت و درمان آنطور كه بايد به 
چشــم نيامده اســت. اقداماتي كه از تامين 
مايحتاج مردم در فروشــگاه هاي شهروند و 
ميادين ميــوه و تره بار گرفتــه تا جمع آوري 
روزانه 7500تن پسماند خانگي و 110تن زباله 
بيمارستاني و از همه مهم تر ضدعفوني كردن 
روزانه معابر و خيابان هاي شهر تنها بخشي از 
شرح وظايفش است و تدفين متوفيان مبتال به 
كرونا هم ازجمله كارهاي حوزه خدمات شهري 
شهرداري تهران اســت. متوفياني كه حتي 
نزديك ترين اعضاي خانواده هايشــان هم در 
بسياري از كشــورها از اجسادشان گريزانند. 
آنطور كه اعضاي شورا مي گويند اما مجموعه 
عملكرد خدمات شهري نيازمند اطالع رساني 

به شهروندان است.

5كارگروه براي مبارزه با كرونا 
مجتبي يزدانــي، معاون خدمات شــهري و 
محيط زيست شــهرداري تهران كه ديروز به 
پارلمان شــهري تهران رفته بود، از اقدامات 
حوزه مديريتش در بيش از 45روز گذشــته، 
گزارشــي مفصل به شــورا داد و پــس از آن 
پاسخگوي پرسش هاي اعضا بود.معاون شهردار 
تهران ابتدا گفــت: »اواخر بهمن ماه كه بحث 
اين بيماري مطرح شد در دفتر شهردار تهران 
جلسه اي با حضور معاونان، شهرداران مناطق 
و وزارت بهداشت تشكيل و درپي آن 5كارگروه 
براي مبارزه با اين بيماري تعيين شد. در اين 

جلسه به كارگروه خدمات شــهري عالوه بر 
سازمان ها و شركت هاي زيرمجموعه خدمات 
شهري، پشتيباني از شركت شهروند و بخش 
حمل ونقل عمومي نيز سپرده شد.« يزداني با 
اشاره به اقدامات شاخصي كه در حوزه مبارزه 
با كرونا ويروس انجام شــده اســت به تجهيز 
آتش نشاني به 7دستگاه خودروي 4تني براي 

ضدعفوني اماكن مختلف اشاره كرد.

فروش غيرحضــوري در 13ميدان ميوه 
و تره بار 

معــاون خدمات شــهري و محيط زيســت 
شــهرداري تهــران گفــت: »فاصله گذاري 
اجتماعي در ميادين ميوه و تره بار نيز اجرايي 
شــد و موضوع فروش غيرحضوري را نيز راه 
انداختيم به شــكلي كه اين كار در 13ميدان 
اصلي ايــن ســازمان در حال انجام اســت. 

خدمات رساني سازمان پســماند در روزهاي 
شــيوع كرونا موضوع ديگري بود كه از سوي 
معاون خدمات شهري در جلسه شورا مطرح 
شــد. يزداني اعالم كــرد: »كار خوب توقف 
تفكيك پسماند با اعالم شــيوع اين بيماري 
انجام شــد و با همكاري دادســتاني و نيروي 
انتظامي با افراد متخلف در اين حوزه برخورد 
شد. جمع آوري و دفن پسماندهاي بيمارستاني 

اعضاي شوراي شهر تهران با اشاره به اوضاع سخت مالي اين روزها خطاب به دولت 
اعالم كردند

معاون خدمات شهري شهرداري تهران ديروز  
اقدامات مقابله اي با كرونا را به شوراي شهر گزارش داد

اين روزها صحن شوراي شهر تهران خلوت تر از هر زمان است.   عكس:همشهري / محمد عباس نژاد

 قدردان 
خادمان شهر باشیم

مجيد جباري
خبر نگار

شهرزاد

صداي ترك هاي طاق امين السلطان را 
نمي شنويد؟ 

  در خبرهــا مي خوانيــم در پي 
بارندگي هاي اخير، ســقف بازار 
امين الســلطان فروريخته است. 
مي گويند اين دومين باري است كه سقف ريزش مي كند؛ اين بار 
با شدت بيشتر از دفعه قبل و جالب است درست از همان نقطه اي 
كه دفعه قبل ريزش كرده بود. وقتي ســقفي هوار مي شود، انگار 
خاطرات را هم با خود مي برد. انگار همين ديروز بود كه زير همين 
طاق ضربي ها، همين ســقفي كه به امين السلطان معروف است، 

هياهوي مردم تهران همه جا را پركرده بود. 

از چهار راه مولوي تهران كه به سمت جنوب مي رويد، نرسيده به 
ميدان اعدام، ســر كوچه اي روي پالكارت آبي رنگ نوشته شده: 
بازار امين السلطان. وقتي وارد كوچه مي شويد خاطرات خودشان 
يكي يكي مي آيند. حدود 150سال قبل بازار امين السلطان محل 
رفت وآمد مردم تهران بود. بدين صورت كه بازار يك گذر و محل 
رفت وآمد مردمي بود كه مي خواستند از شهر بيرون بروند يا داخل 
شوند. به علت رفت وآمدهاي زياد مردم در اين محل، به مرور اين 
نقطه از تهران تبديل به بازار شد. آن زمان امين السلطان يكي از 
رجال دوره قاجار، مالك بازار بود و در ســاخت آن نقش داشت. 
براي همين بازار به نام امين الســلطان شــهرت پيدا كرد. مردم 
تهران هم اغلب زمين دار و دامدار بودند و در بازار امين السلطان 
محصوالت كشــاورزي خود را ارائه مي كردند. از طرفي اجناسي 
كه از شــهرهاي ديگر يا كشــورهاي خارجي به تهران مي رسيد 
از دروازه گمرك عبور مي كــرد و وارد اين بازار مي شــد. طولي 
نكشيد كه بازار امين السلطان به عنوان مهم ترين بازار تهران بعد از 
بازار بزرگ و به دومين بازار معروف تهران در دوره قاجار معروف 
شد و به دليل رفت وآمدهاي زياد بازار توسعه پيدا كرد. آن زمان 
اغلب مردم با شتر بار جابه جا مي كردند، براي همين عرض بازار 
امين السلطان را پهن گرفتند تا شترها به راحتي بتوانند از اين بازار 
با بارهايشــان عبور كنند. در اواخر دوره قاجــار اين مكان تغيير 
كاربري داد و به بازار دباغ ها معروف شــد و به محلي براي فروش 
چرم و ساخت كيف و كفش بدل شــد و تا 60سال قبل اين روند 
ادامه داشت. بعدها به دليل افزايش جمعيت تهران، بازار به محلي 
براي خواربارفروشي و عطاري تبديل شــد. به گفته كارشناسان 
ميراث فرهنگي، اخيرا سقف بازار بر اثر رطوبت ريزش كرده است. 
طي پيگيري هاي كه انجام شده قرار است مديريت شهري ضمن 
ايمن سازي  گذر با داربست فلزي براي مالكان و كسبه با نظارت 
كارشناسان ميراث فرهنگي، در اسرع وقت نسبت به عايق بندي 
پشت بام و محل آسيب ديده اقدام كند و بعد از مساعد شدن شرايط 
جوي عمليات مرمت آن را انجام بدهــد. هر چند بيم آن مي رود 
كه صداي ترك هاي سقف ضربي بازار در هياهوي گذر زمان گم 
شــود؛ طوري كه در يك خبر تازه ديگر بخوانيم با ريزش يكباره 
همه سقف، صداي بارفروشان عهد ناصري و خاطراتشان هم زير 

خروارها خاك دفن شد.

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار
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از خانواده بزرگ مديريت شــهري كه 
دوشــادوش كادردرمانــي، در دفاع از 
سالمت مردم و مبارزه با كرونا و از ساعات اوليه بحران تالش و 
فداكاري كرده است سپاسگزاري به عمل مي آيد. شركت مترو، 
اتوبوسراني، تاكسيراني، ســازمان مديريت پسماند، سازمان 
آتش نشــاني، شــهرداري هاي مناطق، مديريت شهرسالم، 
سازمان ميوه و تره بار و شــهروند و مديريت رفاه اجتماعي و 
همه بخش هاي خدماتي و فرهنگي و مديريت بحران تا بخش 
اقتصادي و درآمد كه اسفند و فروردين سختي را مي گذراند 
و دوسوم منابع درآمدي را از دســت داده است، همه بي وقفه 
كوشيده اند.جمع آوري و دفن روزانه 7500تن پسماند شهر 
تهران توسط پاكبانان، ضدعفوني كردن معابر و بيمارستان ها و 
پارك ها تا اداره گرمخانه ها و كمك به حفظ آرامش بازار ميوه و 
تامين اقالم و مايحتاج مردم و تا انجام اقدامات و استقبال از بهار 
و آذين ميادين و كاشت و توسعه فضاي سبز كارنامه اي ارزشمند 
و شايسته تقدير است. شــهرداري پايتخت متحمل هزينه 
سنگيني شده است. تهران به عنوان پايتخت و محل سكونت 
8.5ميليون جمعيت كشــور و تامين كننده نيازهاي درماني 
و اقتصادي 15ميليون نفر، دو ماه سخت و نگران كننده اي را 
پشت سرگذاشته است. اسفندماه به داليل اقتصادي و سنتي 
فصل رونق درآمد و ذخيره منابع براي ماه هاي اوليه سال بعد 
بوده است. شهرداري تهران در اسفند97 بيش از 2800ميليارد 
تومان ورودي نقدي به خزانه داشته است و با وجود ركود و تورم 
و تحريم عالوه بر انجام وظايــف اجرايي و تكميل پروژه هاي 
عمراني و مترو و بدون فروش دارايي ها،  بخشــي از تعهدات 
بانكي سال هاي 94 و 95 را نيز پرداخت كرده است. اما متأسفانه 
نه تنها مورد توجه بانك مركزي قرار نگرفته، بلكه به عوض تيم 
قبلي كه در ســال95 حدود 5300ميليارد تومان استقراض 
كرده و 69هزارميليارد بدهي به ارث گذاشتند، مديريت كنوني 

را موردكم مهري قــرار داده و از پرداخت 910ميلياردتومان 
اوراق قرضه بانك آينده كه 6 ماه قبل فروخته شده و تاكنون 
شهرداري ميلياردها تومان هزينه و سود آن را پرداخت كرده 

نيز سر باز زده است.
با بحران كرونا درآمدهاي نقدي به يك سوم كاهش پيداكرده؛ 
همين وضعيت در فروردين در حال استمرار است. طي 2ماه 
3هزارميليارد تومان كســري درآمد رخ داده و هنوز وضعيت 
ارديبهشت و خرداد مبهم است. صدور پروانه و پايانكار در تعليق 
درآمدهاي ماليات ارزش افزوده بالتكليف، درآمد مترو در سطح 
20درصد قبل از بحران و بقيه بخش ها هكذا. از رئيس جمهور 
محترم و دولت محترم انتظار توجه داريم؛ اگرچنين نشــود 
پرداخت حقوق كاركنان و نگهداشــت شهر با مشكل مواجه 
مي شود. از محل صندوق توسعه ملي يا پرداخت علي الحساب 
خزانه مشابه فروردين98 اين مشكل مرتفع خواهد شد. دولت 
محترم نيز بســته 100هزارميلياردي را به تصويب رسانده و 
يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي برداشت كرده، بعيد 
است كه دولت محترم به وضعيت درآمدي پايتخت بي توجه 
و كم اعتنا باشد؛ آيا ســهمي از منابع تخصيص يافته در اين 

خصوص متوجه شهرداري تهران خواهد شد؟
از جناب آقاي دكتر حناچــي و همكاران عزيز در حوزه هاي 
برنامه ريزي و اقتصادي و مالي و شهرداران مناطق و سازمان 
امالك و ســرمايه گذاري نيز مجدانه مي خواهم بدون فوت 
وقت و با تدبير و همت فراتر از گذشته براي خروج از شرايط 
بحران منابع و زمينه ســازي شــروع فعاليت هاي عمراني و 
توسعه اي تالش كنند و ازطريق تبديل دارايي ها يا فعال سازي 
دارايي هاي راكد رفع بن بست كنند. شــورا نيز آماده درك 

وضعيت و همكاري است.

چرا صداي التماس طبيعت قبل از كرونا شنيده نشد؟
مقامات و كارشناسان اقتصادي جهان كه در سال2007 در 
داووس گردهم آمدند، هيچ كدام پيش بيني بحران اقتصادي 
2008 را مورد اشــاره قرار نداده بودنــد و در موضوع كرونا 
هنوز هيچ دولت، پيشگو و فيلســوفي توانايي ترسيم ابعاد 

و پيامدهاي آن  را ندارد. باوجود تفاوت در ســطح توسعه و 
برخورداري از منابع مالي و اقتصادي و درماني متأســفانه 
تفاوت چنداني در عملكرد بسياري از دولت ها در اين بحران 
ديده نمي شود. 6كشور همسايه چين تاكنون سهم ناچيزي 
از بحران ابتــال را تجربه كرده اند. اگرچــه مختصر معمايي 
درخصوص هندوستان و بقيه كشورهاي همسايه غربي چين 
تا برســد به ايران و اروپا وجود دارد. اگر درصد باالي ابتالي 
سياهپوستان در ميشيگان و ميلواكي نسبت به سفيدپوستان 
نبود، مي شــد احتمال داد كه ويروس كرونا فانتزي است و 
شهرهاي توسعه يافته مثل نيويورك، لندن،رم، پاريس و تهران 
را بيشتر از شهرها، مناطق و كشورهايي كه ادعاي سطح باالتر 
از بهداشت و ساختاردرماني و تجهيزات را دارند، مورد چالش 

و تهديد قرار داده است.
اما قرائن نشــان مي دهد كه كرونا قاره ها و مليت ها و فقير و 
غني را با يك چشم مي بيند و تاكنون 3نوع A، B و C كه ظاهرا 
تفاوت هايي دارند و چين و آمريكا و اســتراليا و اروپا و بقيه 

يكسان نيستند اما كاركرد مشابهي دارند.
و اگر اين بار هم صداي هشدار طبيعت ناشنيده بماند، آينده 
آبستن حوادث شگفت انگيزتري نسبت به گذشته خواهد بود.

آيا صداي التماس طبيعت در ســال2006 با شيوع بيماري 
سي سي دي زنبورهاي عسل و ناپديد شدن نيمي از جمعيت 

آنها در آمريكا و اروپا و آسيا شنيده شد؟
آيا پيام آتش ســوزي هاي مهيب سال گذشــته در آمازون، 
استراليا و كاليفرنيا تا ارسباران ايران كه ميليون ها هكتار از 

جنگل ها از بين رفت، شنيده شد؟
آيا خطر مســابقه آمريكا و چين و اروپــا در توليد گازهاي 
گلخانه اي درك شد و از اين پس تغييري در رفتار چند كشور 
صنعتي كه داراي اقتصاد بزرگ تر و 50درصد GDP جهان 

را دارند، خواهيم بود؟
آيا گرم شدن زمين و آب شــدن يخ ها و فراهم شدن امكان 
قايقراني در قطب شــمال و در آخرين و البته 3 دهه پس از 
»سوراخ شدن اليه ازن قطب شمال« خبر آژانس فضايي اروپا 

قطب جنوب موجب بيداري بشر شد؟

براســاس پيمــان پاريس كه در ســال 2015بــه امضاي 
195كشــور رسيد، مقرر شــده اســت كه ميانگين دماي 
جهاني در ســطح 1.5درجه باالتر از ميانگيــن قبل از دوره 
صنعتي حفظ و افزايش مقاومت اقليمي و حفظ شرايط الزم 
جهت تامين غذاي بشر و كاهش ســرمايه گذاري در حوزه 
مصرف سوخت هاي فسيلي و در عوض توجه به انرژي هاي 

تجديدپذير مورد عمل قرار گيرد.
10كشــور صنعتي و در صدر آمريكا با امضــاي اين پيمان 
موظف به كاهش 20درصدي گازهاي گلخانه اي شدند كه 
متأسفانه آقاي ترامپ با هدف سرمايه گذاري در حوزه نفت و 

زغال سنگ در سال2017 از اين پيمان خارج شد.
و حاال نوبت به تهديد و اقدام عملي و به تعبير يكي از مراكز 
پژوهشي آلمان فصل تنفس طبيعت رسيده است و اگر اين 
رويداد پيام خالق هستي براي بقاي زيبايي و زندگي زمين 
تلقي شود و مداخالت بشــر نه به عنوان مالك كه به عنوان 
ميهمان محدود به ظرفيت طبيعت شود، چه بسا در آينده 
قضاوت متفاوتي نســبت به اين بال و ســاير بالياي پيشين 
جهان صورت گيرد. خبر بازگشت دلفين ها و مرواريدها به 
سواحل ايتاليا و ديده شــدن قله هيماليا در شهر جيلندردر 
پنجاب هند كه 3دهه به دليل آلودگي هوا از ديدها پنهان شده 
بود، نشانه هاي پرمعنايي در بحبوحه روزهاي كرونايي است.

ابعاد و آثار بحران كرونا:
گرچه هنوز آثار و ابعاد فرهنگيـ  اقتصادي و بهداشــتيـ  
امنيتي كرونا در سطح ملي، منطقه اي و جهاني نامعلوم است، 
لكن تا همين جا روشن شده است كه طبق اعالم بانك جهاني 
كاهش دورقمي درصد صادرات و واردات جهاني به ويژه در 
آمريكا و آسيا، كاهش 5درصدي رشد توليد ناخالص داخلي 
حوزه قفقاز و 3.7درصدي در خاورميانه، رشــد منفي 2.8 
تا4.4درصدي حوزه اروپا كه اتحاديه اروپا را وادار به تصويب 
يك بسته 500ميليارد يورويي كرده، طبق پيش بيني فدرال 
رزرو از دست رفتن 47ميليون شــغل در آمريكا و بيكاري 
تا سطح 32درصد كه كنگره نخســتين بسته حمايتي2.2 

تريليوني را تصويب و دومين بسته حمايتي در راه كنگره است. 
طبق اعالم وزير بودجه و اقتصاد و دارايي فرانسه اين كشور با 
بحراني بي سابقه و كاهش توليد ناخالص داخلي ركود 6درصد 
و كسري بودجه 7.6درصد كه از سال1945 و 2008 افزون تر 

است روبه روشده و 100 ميليارد يورو هزينه خواهد كرد.
صنعت گردشگري در جهان متوقف و بسياري از شركت هاي 
رديف اول جهان مثل امارات كانادا و بريتيش ايرويز در معرض 
ورشكستگي قرار گرفته اند. و درسطح جهان صدها ميليون 
شغل از دست خواهد رفت. پيمان ناتو با اختالف آمريكا و اروپا 
در موضوع خريد ماســك از چين و تايلند به چالش كشيده 
شده اســت.  اتحاديه اروپا در مقابل بحران ايتاليا و اسپانيا 
منفعل و بسياري از توافق ها و مصوبات مرزي و سرزميني را 
به تعليق درآورده اند و اينها بخش محدودي از آثار اقتصادي 
و سياسي است و فرصت ارزيابي شــرايط رواني و اجتماعي 

فرهنگي، امنيتي و... نرسيده است.
و اما پيام هاي شنيده شده در بحران:

   سالمت و حيات بشــر به هم پيوستگي دارد و از ساحت 
فردي طبق فرموده سعدي كه بني آدم اعضاي يك پيكرند، به 

يك كاالي جهاني تبديل شده يك دنيا يك سالمتي.
   مرزهــاي توســعه يافتگي كشــورها در مقابل ويروس 

فروافتاده و تمايزي نسبت به غيرتوسعه يافته ندارند.
   سقوط بورس هاي بزرگ و آسيب شاغالن روزمزد پيوند و 
اشتراك سرنوشت سرمايه داري و فقر را گوشزد كرده و مفهوم 
جديدي از امنيت ملي و منطقه اي و جهاني و جمعي بشــر 

متولد شده است.
   زوم گسترش همكاري بين دولت ها و تنيدگي در روابط 

بين المللي بهتر درك شده است.
   كارآمدي، اقدام سريع و علمي و به موقع شاخص برتري 

دولت ها و حكمراني خوب و مقبوليت شهروندان است.
   مرزهاي خدمات عمومي دولتي ازجمله درمان و امنيت 

غذايي با بخش خصوصي جابه جا خواهد شد.
   زبان رهبــران ديني دنيا به وحدانيت خــدا نزديك تر و 

اخالقي تر و متفاوت شده است.

   حريم خصوصي و رديابي شهروندان از طريق تلفن همراه 
در كنار نقش فزاينــده فناوري در آمــوزش و انتقال خبر و 
اطالعات درماني و بهداشــتي رژيم هاي حقوقي جديدي را 

ايجاد خواهد كرد.
   و ظاهرا هيچ بخشي از جهان و هيچ قشر و قومي از شمول 
اين پيام ها بي نصيب نبوده است و گرچه آقاي كيسينجر هيأت 
حاكمه آمريكا را مشابه بحران هاي دهه هاي اخير براي ترسيم 
جهان پس از بحران فرامي خواند، لكن به خوبي اعتراف مي كند 
كه دنيا پس از كرونا چنان نخواهد ماند كه پيش از اين بود و 

نظم جهاني را براي هميشه تغيير خواهد داد.
بنابراين تا هميــن جا تدويــن يك كنوانســيون جهاني 
جديد متناسب با شــرايط و فضاي كنوني ساكنين زمين با 

رويكردهاي زير را ضروري مي نمايد:
قواعد ســختگيرانه و بدون تبعيض و الزم االجرا و 

بازدارنده در موضوع محيط زيســت و به رسميت 1
شناختن يك ابرقدرت بالمنازع يعني طبيعت و محدود كردن 
قدرت هــاي نظامي، اقتصــادي و امنيتي جهانــي در اين 

چارچوب.
تعريف شاخص هاي پايه جهاني براي سالمت، امنيت 

و رفاه نوع بشر و انتشــار اوراق قرضه و رفع شكاف 2
موجود بين سطح برخورداري امكانات تغذيه و بهداشت در 

كشورهاي توسعه يافته قبل از كرونا و كشورهاي فقير.
تعطيلي و انهدام تسليحات بيولوژيكي هسته اي و 

توقف مسابقات تسليحاتي در فراجو.3
تنظيم قواعد مشابه كنوانســيون ژنو براي توقف 

تحريم هاي بين المللي و... عليه كشورهاي درگير 4
بحران.

اضافه شدن ماده اي در فصل هفتم منشور ملل كه 
مسببان چنين بحران هايي به عنوان تهديدكنندگان 5

امنيت بين المللي شناخته شوند.
پس پيشنهاد مي كنم كه كميسيون حقوقي شورا متن مناسبي 
تهيه كرده و با تأييد شوراي شهر تهران به شوراهاي كالنشهرهاي 

جهان فرستاده شده و خواستار اقدام و تالش مشابه شويم.

 در جهان رو به تغيير 
شايسته تقديريم

اكنون به حدود 110تن در روز رســيده اما با 
اين حال همه تالش خــود را به كار گرفته ايم 
كه اين دفن به صورت كامال بهداشــتي انجام 
شود. همچنين براي تامين تجهيزات بهداشتي 
كاركنان اين حوزه نيز امكانات توســط حوزه 

مالي شهرداري خريداري مي شود.«

راه اندازي سوله بحران 
يزداني در ادامه به اقدامات سازمان بهشت زهرا 
نيز پرداخت و اظهار كرد: »نخســتين كاري 
كه در اين ســازمان انجام داديم خريد چند 
سردخانه بود كه اگر بحراني ايجاد شد مشكلي 
در اين بخش نداشته باشيم. بعد از آن نيز سوله 
بحران را راه انداختيم و مجــوز گرفتيم و در 
زميني در خود بهشت زهرا در اين حوزه براي 
10هزار نفر موارد اجرايي را انجام داديم. البته 
در بهشت زهرا هيچ يك از متوفيان در بخش 
جداگانه دفن نمي شوند و اين آماده سازي  تنها 
براي آمادگي بيشتر است.« يزداني همچنين 
به كمــك بنياد مســتضعفان بــه نيروهاي 
كارگري شهرداري تهران اشاره كرد و افزود: 
»4ميليارد تومان به نيروهاي كارگري پسماند 
و بهشــت زهرا پرداخت كرديــم و 4ميليارد 
تومان ديگر به شــهرداري مناطق داده شد 
كه توزيع اين مبلغ نيز با نظارت اعضا صورت 
گرفت. ضمن اينكه امروز)ديروز يكشنبه( نيز 
5ميليارد تومان ديگر دريافت مي شــود تا به 
كساني كه شغلشــان تحت تأثير قرار گرفته 

است پرداخت شود.«

بررسي ضوابط تشــكيالتي شهرداري 
تهران

پس از گزارش معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران و واكنش اعضا به اين گزارش، شورا وارد 
دستور جلسه ديگري شد كه به ادامه بررسي 
اليحه ضوابط تشكيالتي شــهرداري تهران 
اختصاص داشت. در جريان بررسي اين دستور، 
پيشنهاداتي از سوي اعضا مطرح شد. درنهايت 
اما سيدابراهيم اميني كه پس از رفتن محسن 
هاشمي رفسنجاني رياست ساعت پاياني جلسه 
شــورا را برعهده گرفته بود، ادامه بررسي اين 

اليحه را به جلسه بعد موكول كرد.

نگراني جدي از ايجاد موج شیوع پاندمي كرونا 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در آغاز دويست وهشتمين جلسه شورا با اشاره به آغاز فعاليت ادارات در تهران 
با دو سوم كارمندان، گفت: »از هفته آينده فعاليت اصناف هم آغاز مي شود كه اين فعاليت ها موجب افزايش تردد 
در سطح شهر و ازدحام در سيستم حمل ونقل عمومي خواهد شد.« محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه وزارت 
بهداشت، حمل ونقل عمومي را مهم ترين عامل شيوع كرونا و مؤثرتر از فعاليت مدارس و دانشگاه ها و همچنين فعاليت 
اصناف اعالم كرده است، افزود: »نگراني جدي در مورد ايجاد موج شيوع پاندمي كرونا وجود دارد كه همزماني آن با ماه 

مبارك رمضان و تضعيف سيستم ايمني شهروندان روزه دار، پيامدهاي نگران كننده اي را به دنبال دارد. او از شيوه انعكاس خدمات پرسنل 
زحمتكش مديريت شــهري انتقاد كرد و ادامه داد: »در اين ايام با توجه به حجم زياد بارندگي ها، در شرايط سخت كرونا مشغول پاكسازي 
معابر و كانال هاي پساب در سطح شهر هستند. در 2 ماه گذشته نيز پاكبانان و نظافتگران شهر، جمع آوري و دفع پسماند به خصوص پسماند 
عفوني، سازمان بهشت زهرا، شركت شهرسالم، سازمان آتش نشاني و فروشگاه شهروند عمال بدون تعطيالت و فراتر از زمان عادي مشغول 
خدمت رساني بوده اند. جا دارد رسانه ملي و رسانه هاي مجازي همگام با پرسنل بخش سالمت، زحمات اين عزيزان را نيز پوشش بدهند. او 
همچنين از معاونت فرهنگي - اجتماعي و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري خواست تا برنامه هاي ويژه خود را در 3محور براي  ماه مبارك 
رمضان، ترميم آالم خانواده هاي مصيبت زده در ماه هاي اخير كه به دليل نبود امكان برگزاري مجالس ترحيم و تسلي توسط نزديكان دچار آسيب 

روحي و سوگ خاموش شده اند  و همچنين تقويت و حمايت از فعاليت هاي خيريه  كه كاالهاي بهداشتي و خوراكي نيازمندان را تامين كنند.
ث

مك

بعد از گزارش مفصل معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران، اعضاي شورا هر يك واكنش هاي متفاوتي به 
اين گزارش و صحبت هاي يزداني داشتند كه به طور 

خالصه در ادامه مي خوانيد.
شــهربانو اماني: هنوز شرايط 
كرونا به خط پايان نرســيده 
وحتي پيك ابتال به اين بيماري 
را نگذرانده ايــم. تحت اين 
شرايط، حمايت هاي جسمي 

و رواني از شــهروندان به ويژه فعاالن حوزه خدمات 
شهري ضروري است.

محمد عليخانــي: كاركنان 
شهرداري در حوزه پسماند و 
بهشت زهرا ايثارگرانه خدمت 
مي كنند و بايــد تقدير از آنها 
انجام گيرد و فعاليت هايشان 

بازتاب داشته باشد. از سازمان بهشت زهرا مي خواهم 
تا به صورت هفتگي آمار فوت بر اثركرونا را در اختيار 

شوراي شهر قرار دهد.
محمدجواد حق شناس: از ستاد 
ملي كرونا درخواســت دارم 
آمار ابتــال و مرگ ومير تهران 
را جداگانه اعالم كند تا مردم 
بدانند چه اتفاقي در تهران در 

حال رخ دادن است تا به اين ترتيب شايد خود مردم 
تصميم بهتري بگيرند.

الهام فخاري: نيروهاي خدمات 
شهري در خط مقدم مقابله با 
كرونا قرار دارند و جاي سؤال 
است كه غربالگري اين نيروها 
چگونه و اولويت غربالگري با 

چه كارگراني است؟ 
زهرا صدراعظــم نوري: هنوز 
پروتكل يا دستورالعملي براي 
بازگشايي بوســتان ها اعالم 
نشده و هيچ ســتاد يا فردي 
دســتور بازگشــايي مجدد 

بوستان هاي تهران را نداده و اين موضوع قطعي نيست؛ 
از معاون خدمات شــهري مي خواهيم كه در مورد اين 
موضوع و ابهامات ايجاد شده پيگير باشند و از ستاد 

مقابله با كرونا سؤال بپرسند.
علي اعطا: اقدامات انجام شده 
در حوزه مبارزه با كرونا از سوي 
شهرداري بعضًا از دستگاه هاي 
اجرايي ديگري كه مسئوليت 
مستقيم تري داشتند كارا تر 

بوده است. اعضاي شــوراي شهر بعضا در دسترسي 
به اطالعات با مشــكالتي مواجه مي شوند و بعضي از 
سازمان ها حتي اعالم كردند كه اطالعات الزم در اين 

زمينه را نمي توانند از فاواي شهرداري دريافت كنند.
محمد ســاالري: متأسفانه ديده شــده كه ضوابط 
ســختگيرانه براي دفن افراد عادي در بهشت زهرا 

وجود نــدارد و بعضــا 100 تا 
200نفر براي تدفين مي آيند 
و كسي مانع نمي شود. بايد در 
اين زمينه ستاد كرونا اقدامي 
انجام دهد. همچنين، با وجود 

زحمات زيــادي كه مديريت پســماند درخصوص 
ممنوعيت زباله گردي داشــته شــاهد هستيم كه 
همچنان زباله گردي در سطح شهر رخ  مي دهد. ضمن 
اينكه با توجه به واقعيات شايد الزم باشد بازگشايي 
اصناف غيرضرور حداقــل يك هفته ديگر به تعويق 

بيفتد.
حجت نظــري: اقداماتي در 
فروشگاه شهروند انجام گرفته 
كه البته بايد بيشــتر شود. 
درمورد ميادين ميوه و تره بار 
هم الزم اســت فروش آنالين 

توسعه پيدا كند و حتي در اين مورد مي توان از ظرفيت 
شركت ساماندهي مشــاغل نيز بهره برد. همچنين 
نسبت به بي توجهي ســازمان پارك هاي شهرداري 
تهران به بخشنامه هاي خود در مورد كاشت درختان 

سوزني برگ انتقاد دارم.
ناهيد خداكرمــي: از معاون 
شــهردار تهران مي خواهم تا 
در هماهنگي با ستاد مقابله با 
كرونا، از بروز بي نظمي ها در اين 

زمينه جلوگيري كند.

افشــين حبيب زاده: حقوق 
و عيدي برخــي از كارگران 
پيمانكاري در اسفندماه سال 
گذشته پرداخت نشده كه در 
اين زمينه شــهرداري تهران 

بايد ورود كند.
سيد آرش حســيني ميالني: 
درپي شيوع كرونا، طرح تفكيك 
پسماند در اين مدت متوقف و از 
سوي ديگر، بودجه طرح كاپ نيز 
از قبل از عيد تأييد شده است و 

حاال سازمان مديريت پسماند و معاونت خدمات شهري 
شهرداري براي ادامه اين وضعيت بايد طرحي داشته 
باشند و توضيحات الزم را در اين رابطه بدهند؛ چراكه 
معتقدم شايد اين زمان فرصت مناسبي باشد كه تفكيك 

از مبدا اصولي را اجرايي كرد.
مســجدجامعي:  احمــد 
جمــع آوري پســماندهاي 
بيمارستاني وظيفه شهرداري 
نيست و بيمارستان ها بايد اين 
پســماندها را بي خطر كرده و 

تحويل شــهرداري دهند اما اكنون همه اين موضوع 
برعهده شهرداري گذاشته شــده و نبايد اين مسئله 
روال كار در آينده باشد. همچنين بايد بگويم طرحي 
براي حمايت از آتش نشاناني كه در زمان خدمت دچار 

حادثه مي شوند، به امضا رسيده است.

فروشــگاه  فراهاني:  مجيد 
شــهروند و مياديــن ميوه و 
تره بار و حتي بخش هايي مانند 
شهرسازي مي توانست در اين 
روزها خدمات آنالين بيشتري 

را در اختيار شــهروندان قرار دهنــد، اما اين اتفاق 
آنگونه كه بايد محقق نشد. از معاون خدمات شهري 
مي خواهم از برخي نيروهاي خالق و استارتاپ ها در 
اين روزها استفاده و مدام وضعيت مديريت شهري در 

نقاط مختلف دنيا و اقدامات انجام شده را رصد كند.
حســن خليل آبــادي: انتهاي 
تمــام مصيبت ها به شــهرري 
ختم مي شود. ازجمله معضالت 
پسماند و بهشت زهرا كه به اين 
شهر ســرازير و در آنجا انباشت 

مي شــود. با اين حال ري هيچ امتيازي، حتي از سرزمين 
جغرافيايي شهر تهران ندارد. متأسفانه در نقشه تهران، 
يكي از نقاط قرمز شيوع كرونا بخش كهريزك است. چرا 
كه اغلب كاركنان بهشت زهرا و مركز دفع پسماندهاي ري از 
سكنه اين بخش و بخش باقرشهر هستند. از اين رو، خواستار 
جلوگيري از دفن اجساد مبتال به كرونا در آرامستان هاي 
قديمي شهر ري هستم. اين آرامستان ها، همچون شاه 
عبدالعظيم حسني)ع( و ابن بابويه در مركز شهر ري و كنار 
منازل مردم است و با اين كار، بهداشت عمومي مردم به خطر 
مي افتد و نارضايتي آنان را به دنبال دارد ضمن اينكه توجه 

ويژه به باقرشهر و كهريزك در اين وضعيت ضرورت دارد.

واکنش اعضای شورا به گزارش خدمات شهری

ادامه از 
صفحه اول
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ليگبدونتماشاگرشروعميشود
با اعالم رئيس فدراسيون پزشكي- ورزشي بازي هاي ليگ برتر بدون تماشاگر آغاز خواهد شد. مهرزاد خليليان 
مي گويد: »قرار است هر زمان مجوز از سرگيري ليگ صادر شد، در ابتدا بازي ها بدون تماشاگر برگزار شود و وقتي 
شرايط بهتر شد، بازي ها نه با تمام ظرفيت استاديوم، بلكه هواداران با فاصله از هم بنشينند.«

2 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

هنوز 9هفته مانده است
 تركمان: شرايط پرسپوليس
 را با ليورپول مقايسه نكنيد

شيوع ويروس كرونا ابهامات زيادي را درخصوص 
آينده ليــگ برتر ايــران به وجود آورده اســت. 
پرسپوليسي ها تأكيد دارند كه با تعطيلي مسابقات 
ليگ برتر، آنها بايد به عنوان قهرمان ليگ معرفي 
شوند، ولي اين موضوع مورد قبول ديگر مدعيان 
قهرماني و البتــه برخي تيم هاي ديگر نيســت. 
مهدي تركمان، مدافع چپ سپاهان در گفت وگو 
با خبرنگار همشهري درخصوص تعطيلي موقت 
مســابقات ليگ برتر مي گويد: »متأســفانه اين 
شرايط اصال باب ميل ما نيست، فعال كه مجبوريم 
در خانه تمرين كنيم و اميدواريــم اين بيماري 
به صورت كامل ريشه كن شود. هم اكنون سالمتي 
افراد از هر چيزي مهم تر است و گزينه اول و آخر 

مردم، سالمتي است.«
از تركمــان در مورد پيش بينــي اش از تعطيلي 
ليگ برتر يا ادامه بازي ها ســؤال مي كنيم كه او 
تأكيد مي كند: »از حاال كه چيزي قابل پيش بيني 
نيست و بايد ديد اين بيماري چگونه كنترل خواهد 
شد. اين شرايط فقط براي فوتبال نيست و خيلي 
از كشــورها در خيلي از زمينه ها با چالش مواجه 
هستند. اعتقاد من اين است كه تعطيلي بازي ها 
يا ادامه مســابقات هر كدام معايب و حسن هاي 
خاص خودش را دارد و من مســئول نيستم كه 
بخواهم در اين خصوص نظــر بدهم. طبيعتا اگر 
اين شرايط ادامه داشته باشد، ليگ هاي مختلف  
تعطيل مي شود، حتي ليگ بلژيك هم مدتي پيش 

تعطيل شد.«
هــواداران پرســپوليس معتقدند كــه اگر تمام 
ليگ هاي دنيا نيمه كاره تمام شوند و تيم قهرمان 
هم مشخص نشود، پرسپوليس و ليورپول انگليس 
بيشــترين ضرر را مي كنند ولي تركمان در اين 
خصوص مي گويد: »پرسپوليس صدرنشين است 
و شــانس قهرماني دارد ولي شــرايط اين تيم با 
ليورپول قابل قياس نيست؛ چراكه آنها با يكي دو 
برد ديگر قهرماني شان را قطعي مي كنند. در ليگ 
ما 9هفته و 27امتياز ديگر باقي مانده و نمي توان از 
حاال قهرماني پرسپوليس را قطعي دانست، چون 
در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست. در اين 
شرايط فكر مي كنم فوتبال يا قهرماني چندان مهم 
نيست و سالمتي مردم از هر چيزي مهم تر است.«

گفت وگو

مزدك ميرزايــي گزارشــگر خيلي خوبــي بود، آدم ســالم و 
بي حاشــيه اي هم بود؛ افســوس به حال تلويزيــون كه چنين 
سرمايه هايي را مفت از دست مي دهد. با اين همه، انصافا انتخاب 
شبكه فارسي زبان و مزدك، براي هر دو طرف اشتباه بود. از يك 
طرف حيف شد گزارشگر تواناي ما به شبكه اي با اهداف و منابع 
مالي مجهول پيوســت و از طرف ديگر آنها هــم دنبال يك آدم 
بي پرواتر بودند اما ميرزايي ســربه زير، اصال كاراكتر مد نظرشان 
را ندارد. مزدك آن قدر آرام است كه ماه ها بعد از مهاجرت، هنوز 
يك خط هم در مورد داليل اتخاذ اين تصميم و تنگناهايي كه در 
صداوسيما داشته حرف نزده است. او اخيرا وقتي اليو اينستاگرام 
گذاشته بود در واكنش به پرسشي در همين مورد گفت: »داليل 
رفتنم هماني اســت كه جاوداني و خياباني گفتند«. آقا شما چه 

مي كني با اين همه جسارت؟! 

چه مي كني با اين همه جسارت؟

از زماني كه سعيد راد آن مصاحبه آتشين را عليه گابريل كالدرون 
انجام داد، انتقادات زيادي نســبت به اين پيشكســوت سينما 
مطرح شد. واكنش آدام همتي به اين اتفاق اما تا امروز و تعطيالت 
اجباري ليگ به درازا كشيد. نوه سعيد راد البته اين بار هم خيلي 
وارد جزئيات نشد و فقط گفت: »تنها مي توانم بگويم چيزي كه 
كالدرون از من خواست در  شأن من و خانواده ام نبود و نمي توانستم 
قبول كنم«. خب برادر اگر قرار بود آبروداري و رازداري كني كه 
االن خيلي بدتر شد. االن مي شــود هزار جور فكر ناجور در مورد 
كالدرون، خودت و فاميلت كرد. بهتر بود يا كال هيچي نمي گفتي 
يا سير تا پياز همه داستان را شرح مي دادي. فقط سرت خلوت شد 
بگو جواد عزتي چه چيزي از پدربزرگت خواســته كه اين طوري 

عليه اش مصاحبه مي كند و حتي اجازه نداد سيمرغ بگيرد!

اين طوري كه خيلي بدتر شد

برانكو براي چندمين بار مصاحبه كرده و ضمن تأكيد بر اينكه حتما 
همه پولش را از پرسپوليس خواهد گرفت، استدالل منطقي اش در 
اين مورد را تكرار كرده است؛ »به من مي گويند پول نداريم اما اگر 
پول نداشتيد چطور اوساگونا و استوكس را خريديد؟« پروفسور 
يك طوري حرف مي زند، انگار نه انگار سال ها در ايران كار كرده 
است. خب زمان همكاري با خود شما هم باشگاه پرسپوليس چند 
بازيكن خارجي و از جمله بوديمير و تحفه هاي اوكرايني را خريد، 
اما همان موقع به فرناندو گابريل و نيلسون بدهكار بود و هنوز هم 
هر دو نفر پول شان را از باشگاه مي خواهند. اينجا طلب بازيكن و 
مربي خارجي را تا كارد به استخوان نرسد نمي دهند؛ نمونه اش 
مانوئل ژوزه كه دوره خود شما دنبال پولش بود. به قول علي دايي 
اينجا ايران است، پس زياد دنبال روال منطقي براي كارها نباشيد!

اين كه نشد دليل برانكوجان!

نكته بازي

درحالي كه بيشــتر بازيكنان و تيم ها در قرنطينه خانگي به ســرمي برند، 
برخــي تيم هــاي بوندس ليگايي با رعايــت فاصله گــذاري اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداشــتي به تمرين گروهي برگشــته اند. رئال سوسيداد 
اعالم كرده از فردا تمرينات گروهي را ازسر مي گيرد. باشگاه رئال مادريد 
هم در حال بررسي شرايط اســت تا درصورت امكان تمرينات گروهي را 
راه اندازي كند. احتمال اينكه در اواخر خرداد يا حتي ارديبهشت بازي هاي 
 ليگ بدون تماشاگر و به صورت فشرده برگزار شود وجود دارد. بارسلونا از 
3 هفته ديگر تمرين مي كند و رئال مي خواهد از رقيب جلوتر باشد چون 
بعد از تعطيلي چندين هفته اي، بازيكنان به حالت ديفالت بعد از پايان ليگ 
و بخور و بخواب دوران تعطيلي تابستاني برگشته اند و آماده سازي  آنها به 
اندازه اردوي پيش فصل زمان مي برد. با اين حال رئيس فيفا، اينفانتينو با 
اين موضوع مخالف است و گفته: »ادامه ليگ ها در آينده نزديك، اقدامي 
غيرمسئوالنه است؛ هيچ فوتبالي ارزش جان يك انسان را ندارد. فيفا در 
بازارهاي تجاري، اعتبار بااليي دارد. منبع پس انداز ما قابل اتكاســت اما 
پس اندازهاي ما فقط پول فيفا نيست بلكه پول فوتبال است. بنابراين هر 
وقت فوتبال نياز داشته باشد، به دنبال راه حلي خواهيم گشت تا به فوتبال 

كمك كنيم. با توقف فوتبال، همه در اين حرفه با مشكالت اقتصادي روبه رو 
مي شوند، از فوتبال پايه گرفته تا باشگاه هاي حرفه اي. با اين حال، آماده 

كمك هستيم.«
برخي بازيكنان همچنان زيرآبــي مي روند و با وجود زندگي در خانه هاي 
لوكس آنچناني باز هم قرنطينه را مي شكنند. اخيرا از منزل 3 بازيكن تيم 
فرانسوي ديژون سرقت شده كه اين نشان مي دهد آنها در قرنطينه خانگي 
نبوده اند. زالتان كه اخيرا در ورزشگاه باشگاه هاماربي كه مالك مشترك 
آن هم هست شركت كرده بود، به ماهيگيري هم رفت و يك ماهي صيد 
كرد و سپس آن را در آب رها كرد. مدير رســانه اي التزيو انتقاد كرده كه 
درحالي كه بازيكنان اين تيم در قرنطينه به سرمي برند، كريستيانو رونالدو 
در كشورش حضور دارد و تمرين هم مي كند. ســتاره پرتغالي در همان 
اوايل شيوع ويروس و به دليل بروز عارضه مغزي براي مادرش به كشورش 
و ماديرا ســفر كرده و چند هفته اخير را در اين شهر سپري كرده است. 
رونالدو در يك آپارتمان زيبا و 7 طبقه مشرف به اقيانوس اطلس در ماديرا 
اقامت داشت كه سال گذشته آن را خريداري كرده بود. اما بروز حواشي 
اخير در ماديرا باعث شــد او مكان جديدي را بــراي اقامت برگزيند و به 
وياليي جديد در نزديكي درياچه اي آرام نقل مكان كند. اجاره اين ويالي 

لوكس هفته اي 3500پوند براي او هزينه خواهد داشت.
دليل اينكه كســي از زالتان انتقاد نمي كند جدا از اينكه كســي جرأت 
رويارويي با اين بازيكن مغرور را ندارد اين اســت كه در ســوئد برخالف 

بيشتر كشورهاي اروپايي قرنطينه رعايت نمي شود و دولت هنوز ويروس 
كرونا را جدي نگرفته اســت. واكنش ها به كرونا همچنان از خود فوتبال 
پررنگ تر است. چيچاريتو، بازيكن اسبق رئال و منچستريونايتد از اينكه 
به عنوان بازيكن فوتبال درآمد باالتري نسبت به پزشكان و پرستاران دارد 
احساس شرم كرده و گفته: »بسيار عجيب است؛ من به عنوان فوتباليست، 
ميليون ها دالر درآمد دارم اما پزشكان و دانشمندان، درآمد بااليي ندارند.« 
برخي بازيكنان هم نسبت به كاهش دستمزدشان كه به خاطر برهه حساس 
كنوني در بيشتر باشگاه ها و ليگ ها اعمال شده است، اعتراض دارند. توني 
كروس گفته پول بازيكنان را بدهيد تا آنها آنطور كه خودشان تشخيص 
مي دهند براي كمك به رويارويي مردم با بيماري كوويد-19 هزينه كنند. 
جفرســون فارفان، بازيكن پرويي تيم لكوموتيو مسكو هم درباره كاهش 
دســتمزدش گفته: »با پول من نمي توانيد بازي كنيد. نمي توانيد از من 
سوءاستفاده كنيد!« كني دالگليش، اســطوره و بازيكن و سرمربي سابق 
ليورپول كه اخيرا به ويروس جديد كرونا دچار شده بود، كمي بهبود و به 

بخش عمومي انتقال يافته است.
بعضي تيم ها هم تصميم گرفته اند با استفاده از شرايط قرنطينه اي كنوني 
به نحوي زيان هاي مالي را جبران كنند. مســئوالن تيم فوتبال دينامو در 
بالروس در ازاي دريافت مبلغ 400يورو صورتك مقوايي هواداران را روي 
مانكن هايي كه پيراهن تيم هاي مختلف را بر تن دارند، قرار مي دهند تا آنها 

بازي در ورزشگاه خالي را مثال از نزديك ببينند.

  تيم ها آماده بازگشت
  فوتبال احساس مي كند كرونا به زودي شكست مي خورد
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             سرمربي جنجالي آبي ها هنوز با تيم جديدي قرارداد نبسته و شايد همين مسئله دردسر تازه استقالل باشد

  استرا، پول فصل بعد   را  هم مي خواهد
آندره آ استراماچوني، سرمربي سابق استقالل، بعد از ترك غيرمنتظره ايران، 
هنوز در تيمي مشغول فعاليت نشده است. اين در حالي است كه او مدتي پيش 
ادعا كرد كه چند پيشنهاد را رد كرده و فعال قصد استراحت دارد. استراماچوني 
تا روزي كه در ايران بود مديران باشگاه استقالل قراردادش را پرداخت كردند، 
اما گفته مي شود او حاال براي قرارداد سال دوم خود 700هزاريورو درخواست 
كرده اســت. اين يك دردسر بزرگ براي اســتقالل خواهد بود. مي گويند 
استراماچوني با مداركي كه ارائه كرده به احتمال فراوان استقالل را ملزم به 
پرداخت اين مبلغ مي كند. از طرف ديگر گفته مي شود احمد سعادتمند، 
مديرعامل جديد اســتقالل ،تصميم دارد با اســتراماچوني مذاكره كند تا 
بتواند با او براي پرداخت مطالباتش توافق كند. البته آبي ها اميدوار هستند 
استراماچوني بتواند براي فصل آينده تيم پيدا كند تا مديران باشگاه مجبور 
نشوند همه قرارداد سال دومش را پرداخت كنند. اگر اين مربي ايتاليايي تيم 
نگيرد، قطعا باشگاه اســتقالل براي پرداخت طلب مربي سابقش با دردسر 
مواجه خواهد شد. روز گذشته با يكي از مسئوالن استقالل تماس گرفتيم، او 
كه تمايلي نداشت از قولش مطلبي در اين مورد منتشر شود گفت: »اينطور 
نيست كه استراماچوني شكايت كند و ما هم نگاه كنيم، اگر كار به شكايت 
برسد طبيعتا ما هم درمقابل او دفاع خواهيم كرد. ما اميدواريم كار به آنجا 
نرسد. استراماچوني با ترك استقالل به نوعي براي ما چالش ايجاد كرد و اگر 

قرار باشد به فيفا شكايت كند، ما هم حرف براي گفتن داريم«.

  مذاكره با شفر ادامه دارد
استقالل اين روزها در تالش است تا طلب وينفرد شفر را هم پرداخت كند. امير 
سلطاني، معاون استقالل، ديروز در گفت وگو با فارس، درخصوص شايعاتي 
كه طي يكي دو روز گذشته پيرامون شكايت باشگاه استقالل از ساشا شفر و 
ميگوئل كولي مطرح شده است، گفت: اين اخبار صحت ندارد و باشگاه از هيچ 
كدام از مربيان سابق خود شكايت نكرده  است. اين تأكيد سعادتمند است كه 
با تعامل و گفت وگو مسائل حل شود و اصالً صحبتي در مورد شكايت باشگاه 
از شفر و دستيارانش مطرح نيست. مگر مي شود باشگاه از كسي كه از استقالل 
طلبكار است شكايت كند؟ ضمن آنكه ما با اين نفرات تفاهم كرده ايم و اگرچه 
به توافق نهايي نرسيده ايم، ولي روش سعادتمند مذاكرات دوستانه است تا 
بتوانيم در فضاي مسالمت آميز بحث شكايت آنها از باشگاه را           حل و فصل كنيم.

 بودوروف برمي گردد؟
استقالل اين روزها در تالش اســت تا مدافع بلغارستاني اش را هم به تهران 
بازگرداند. مسئوالن اين باشگاه به بودوروف گفته اند كه مشكالت مالي حل 
خواهد شد، هرچند كه هنوز اين مدافع تصميم قطعي براي بازگشت به ايران 
نگرفته و حتي در مصاحبه اي گفته كه تيم ملي را به دليل حضور در استقالل از 
دست داده است. در اين ميان پرداخت پول رضايت نامه ايسما، پرداخت طلب 
جپاروف و بويان هم ديگر دردسرهاي باشگاه استقالل است و بايد ديد مديران 

باشگاه اين بحران را چگونه مديريت خواهند كرد.
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مسئول برگزاري رقابت هاي جام حذفي اعالم كرد كه سازمان ليگ هيچ برنامه اي براي لغو اين مسابقات ندارد. 
اميرحسين روشنك در اين باره گفت: »مصمم هستيم كه جام حذفي را تا فينال و تعيين قهرمان جلو ببريم. شايعاتي 

كه در اين خصوص مطرح شده نيز صحت ندارد و مربيان تيم هاي ليگ برتري نگران نباشند.«

ليلي خرسند| قهرمان ليگ برتر بسكتبال براساس 
رنكينگ مرحلــه مقدماتي معرفي مي شــود؛ اين 
برداشــتي اســت كه ديروز از صحبت هاي رامين 
طباطبايي، رئيس فدراســيون شــد. يك روز بعد 
از اينكه فدراســيون اعالم كرد با ارسال نامه اي به 
باشگاه ها از آنها خواسته است تا درباره لغو يا برگزاري 
مرحله پلي آف ليگ برتر تصميم بگيرند، طباطبايي 
با فارس صحبتي كرد كه در تناقص با اين نامه بود. 
او گفته است: »با توجه به پايان مرحله مقدماتي و 
مشخص بودن رنكينگ تيم ها، براي اعالم قهرمان 
در زمان مقتضي تصميم مي گيريم.« ديروز سؤالي 
كه پيش آمد اين بود كه اگر فدراسيون درنظر ندارد 
براساس رنكينگ  تيم ها قهرمان را مشخص كند، چرا 

از باشگاه ها نظرخواهي كرده است.
مرحله پلي آف ليگ برتر بســكتبال قرار بود اسفند 
برگزار شــود كه با شــيوع ويروس كرونا در ايران، 
اين ليگ هم تعطيل شــد. 15اســفند فدراسيون 
اعالم كــرد 25فروردين درباره نحــوه ادامه ليگ 
تصميم مي گيرد. اما فدراســيون قبل از اين تاريخ 
اظهارنظرهــاي ديگري هم داشــت. مســئوالن 
فدراسيون 12فروردين مدعي شدند كه 20فروردين 
همه  چيز مشخص مي شود. بيســتم اتفاقي نيفتاد 
و 23فروردين نامه  به باشــگاه ها ارســال شد. نظر 

باشگاه ها براي مشخص شدن تكليف ليگ متفاوت 
است. هر باشگاهي با توجه به منافعي كه دارد، راهي 

را پيشنهاد كرده است.
افشين رضاپور، مربي و كارشــناس بسكتبال، در 
كانال تلگرامي اش اين باشگاه ها را به 3دسته تقسيم 
كرده است؛ 1-باشــگاه هايي كه موافق لغو بازي ها 
بدون معرفي قهرمان هســتند. 2-باشگاه هايي كه 
موافق برگزاري پلي آف و مشخص شدن رده بندي  
هســتند. 3-باشــگاه هايي كه با نظــر طباطبايي 
موافقند؛ لغو بازي ها و اعالم رده بندي تيم ها براساس 

نتايج مرحله مقدماتي.
رضاپور نفت آبادان، اكسون و شهرداري بندرعباس 
را در دسته اول قرار داده است: »نفت مي تواند مدعي 
شــود با امكانات كمتر در مقايســه با فصل قبل كه 
قهرمان شــده بود، همه مدعيان ليــگ برتر فصل 
99– 98 را شكست داده و بدون بازيكن خارجي نتايج 
خوبي گرفته است. اكسون بازيكنان خارجي خود را 
روانه كشورهايشان كرده و مدعي است در نخستين 
دوره حضور در ليگ برتر بسكتبال خوب عمل كرده و 
با نفرات جوان در پلي آف، تجربه اندوزي خواهد كرد. 

شهرداري هم با اكسون هم نظر است.«
مهرام، شــيميدر و آويژه صنعت پارســاي مشهد 
در گروه دوم هســتند. رضاپور نوشــته:  »مهرام و 

شيميدر مصدوم داشــتند و به بازيكنان جوان در 
فصل عادي بها دادند امــا براي پلي آف برنامه ريزي 
كردند. آويژه صنعت هم بــا آوردن يار خارجي دوم 
نشــان داد به تكرار عنوان ششــمي پارسال راضي 
نيســت و با بازي هاي خوب اين فصل، هدف هاي 
باالتري را نشانه گرفته است.«شــهرداري گرگان 
و پتروشــيمي بندرامام تيم هاي راضي به تعطيلي 
مسابقات با اعالم رده بندي هســتند؛ با اين تفاوت 
كه شهرداري در طول فصل خوب بود و پتروشيمي 

بندرامام پرنوسان.
با توجه به صحبت هاي طباطبايي به نظر مي رســد 
فدراســيون تصميم نهايــي را بگيــرد؛ تعطيلي 
مســابقات با اعالم رده بندي با توجــه به رده بندي 

مرحله مقدماتي.
شــايد طباطبايي براي اين تصميم از فدراســيون 

جهاني الگوبرداري كرده باشــد. مسابقات آسيايي 
پسران زير 17سال برگزار نشد و فدراسيون جهاني 
براساس رنكينگ جهاني براي حضور در مسابقات 
قهرماني جهاني به كشورها ســهميه داد. ايران كه 
تيم پنجم رنكينگ بود، نتوانســت سهميه بگيرد. 
طباطبايي به عنوان رئيس فدارسيون به اين تصميم 
معترض شد و نامه اي را هم براي فدراسيون جهاني 
نوشت. بعد از اظهارنظر ديروز طباطبايي، گفته شد 
اگر اين تصميم فدراســيون جهاني اشتباه بود چرا 
فدراســيون ايران مي خواهد آن را تكرار كند.طبق 
رده بندي مرحلــه مقدماتي شــهرداري گرگان با 
50امتياز، شهرداري بندرامام با 47امتياز، شيميدر 
با 46امتياز، پااليش نفت آبادان با 46امتياز، مهرام با 
45امتياز، آويژه با 44 و اكسون با 38امتياز، 8تيم اول 

جدول هستند. آنها بايد در پلي آف بازي مي كردند.

با طوالني شدن بحران كرونا، خيلي از باشگاه ها فشــار مي آورند كه ادامه 
مسابقات ليگ نوزدهم تعطيل شود. اين مسئله مخصوصا در مورد تيم هايي 
صدق مي كند كه هدف و چشم انداز خاصي براي ادامه بازي ها ندارند و مايل 
نيســتند تن به يك ريسك بيهوده و فرسايشــي بدهند. با وجود اين بعيد 
به نظر مي رسد اختيار تعطيلي مسابقات در دســت مديران داخلي باشد. 

در حقيقت يك فاكتور بســيار تعيين كننده در اين ميان، رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسياست. اين بازي ها فعال معلق شده تا تكليف كرونا روشن شود. 
اگر به فرض قرار باشد ادامه مسابقات آسيايي از يك ماه ديگر برگزار شود، 
در اين صورت تعطيلي ليگ ايران بي معنا خواهد بــود، چرا كه 4نماينده 
كشورمان به هر حال بايد تمرينات و مسافرت هاي شان را از سر بگيرند و در 

اين ديدارها حاضر شوند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه در ليگ قهرمانان آسيا )بر خالف ليگ ايران( 
پاي منابع مالي، اسپانسرها و پاداش هاي قابل توجه در ميان است، بسيار 
بعيد به نظر مي رسد اين رقابت ها به آســاني تعطيل شود و ناقص بماند. در 

اين ميان كنفدراسيون فوتبال آســيا حتي گزينه برگزاري متمركز بقيه 
بازي ها در يك كشــور امن را هم بررســي مي كند. به اين ترتيب مي توان 
گفت دم ليگ به آســيا گره خــورده و تعطيلي رقابت هــاي ليگ نوزدهم 
تنها زماني ممكن و منطقي به نظر خواهد رســيد كــه ليگ قهرمانان هم 
كنسل شــده باشــد. به عالوه نبود تيم هاي ايراني در بقيه مسابقات هم با 
مجازات ها و محروميت هاي ســنگين همراه خواهد شــد. پس بهتر است 
باشــگاه هاي ايراني فعال خيال تعطيلي مسابقات را از ســر بيرون كنند و 
 به جاي غر زدن و فشار آوردن به ســازمان ليگ، منتظر عبور از اين بحران

 بمانند.

   چه كسي براي ليگ
  بسكتبال تصميم مي گيرد؟ 

  دم ليگ، به آسيا گره خورده
  چرا اختيار تعطيلي مسابقات، دست فدراسيون نيست؟

    فدراسيون بسكتبال با اينكه از باشگاه ها براي تعيين تكليف ليگ نظرخواهي
    كرده است اما طباطبايي رئيس اين فدراسيون مي گويد قهرمان براساس 

   رده بندي مرحله مقدماتي معرفي مي شود 

  مرگ قهرمان بوكس به خاطر كرونا 
 مسعود حاج رسولي، پيشكسوت بوكس كه دهه50 
قهرمان آسيا شده بود، به دليل ابتال به كرونا درگذشت. 
رســولي كه چند روزي در بيمارستان بستري بود، 
شنبه شب، دارفاني را وداع گفت. او با مدرك دكتراي 
ورزش و تربيت بدني، رئيس مركز تحقيقات مصرف 
مواد و اختالالت رفتاري و عضو هيأت عملي دانشگاه 
آزاد واحد اسالمشــهر بــود. ديروز تســت كروناي 
ورزشكار ديگري از ايران هم مثبت اعالم شد. روح اهلل 
رســتمي، قهرمان پاراوزنه برداري جهان در دسته 
80كيلوگرم ديروز تأييد كــرد كه نتيجه آزمايش او 
مثبت اســت و هم اكنون در قرنطينه خانگي به سر 
مي برد. علي محمدياري، دووميداني كار پارالمپيكي 
هم عالئم اين بيماري را دارد. به گفته بهمن رضايي، 
سرمربي تيم ملي، محمدياري شرايط خوبي ندارد و 

ديروز براي انجام تست راهي بيمارستان شد.
  منصوريان: گفتند در تيم ملي نيستي!

الهه منصوريان، قهرمان ووشــو ايران گفته است كه 
امســال در تيم ملي جايي ندارد. اين كناره گيري به 
خواست خودش نبوده و تصميمي است كه مسئوالن 
فدراســيون گرفته اند. منصوريان ديــروز در يكي از 
برنامه هاي تلويزيوني اين خبر را داد: »من 28ســاله 
هستم. به من گفتند امسال به تيم ملي نيا تا جوان ها 
به مسابقات بروند. من هم موافقم جوان ها به مسابقات 
بروند اما به مسابقات دانشجويان يا ديگر تورنمنت هاي 
بين المللي. اصال بيايند در انتخابي تيم ملي شكستم 
بدهند و من هم راحت كنار مي روم. اينطور نباشد كه به 
من بگويند به تيم ملي نيا. من دوست دارم تا زماني كه 

قدرتش را دارم، پيراهن تيم ملي را بپوشم.« 
  سرمربي رئيس مي شود؟

حسين اوجاقي، سرمربي تيم ملي ووشو براي رياست 
فدراسيون ثبت نام كرد. بعد از حضور مهدي علي نژاد، 
رئيس سابق اين فدراسيون در معاونت قهرماني وزارت 
ورزش، عليرضا خسروي سرپرست اين فدراسيون شد. 
با توجه به روابط نزديك خســروي با علي نژاد به نظر 
مي رسيد خســروي رئيس بعدي فدراسيون باشد اما 
حكم مديركلي دفتر امور مشترك  فدراسيون ها براي 
او صادر شــد. هم اكنون نفرات ديگري از فدراسيون 
ووشو براي رياست ثبت نام كرده اند كه شاخص ترين 
آنها اوجاقي اســت. او كه از قهرمانان بنام اين رشــته 
است، چندسالي است كه ســرمربيگري تيم ملي را 
بر عهده دارد. اميرعباس لشكري، رئيس كميته پزشكي 
فدراســيون جهاني ووشو و فدراســيون ايران و امير 
صديقي، رئيس سبك تاي چي از ديگر نامزدهاي اين 
انتخابات هستند. ثبت نام از نامزدها از ديروز آغاز شده  و 

تا ششم ارديبهشت ادامه دارد.

منهاي فوتبال

ويسي: درست نيست از تعطيلي ليگ 
حرف بزنم

ترسو نيستم و براي ماندن در ليگ مي جنگم
اميرحسين اعظمي|  نيمه كاره ماندن ليگ نوزدهم 

و تعيين نشدن قهرمان و تيم هاي سقوط كننده، 
شايد بهترين اتفاق ممكن براي عبداهلل ويسي 
باشــد. او اكنون با پيكان، تيم شانزدهم و پاياني 
ليگ برتر است و درصورت ادامه پيداكردن بازي ها 

كار بسيار سختي براي حفظ اين تيم خواهد داشت. 
همين داستان بهانه اي شد تا در روزهاي بي فوتبالي سراغ ويسي برويم و 
گفت وگويي با او درخصوص آخرين وضعيت خودش و پيكان داشته باشيم.

  فوتبال كه اين روزها تعطيل اســت و حتما 
حوصله شما هم حسابي سر رفته است.

به هر حال اين وضعيت همه را به نوعي درگير كرده است. مردم همه نگران 
هستند و خيلي از كسب وكارها هم تعطيل شده است. فوتبال هم كه تعطيل 
است و اين وضعيت براي بازيكنان، مربيان، هواداران فوتبال و همه آنهايي كه 

با فوتبال درگير هستند بسيار سخت است.
 براي بازيكنان پيكان متد تمريني خاصي در 

نظر گرفته ايد؟
بازيكنان به صورت انفرادي تمرين مي كنند و ما هم در جريان وضعيت آنها 
هستيم. االن منتظريم تا بعد از جلسه شوراي مبارزه با كرونا و تصميم اين 
شورا، اگر اجازه بدهند دوباره تمرينات گروهي را از سر بگيريم و اگر اجازه 
ندادند كه منتظر آينده بمانيم. هم اكنون حفظ سالمتي مردم از هر چيزي 

مهم تر است.
  اين روزها نظرهاي مختلفي درخصوص ادامه 

ليگ يا تعطيلي قطعي بازي ها وجود دارد. نظر شما چيست؟
من سرمربي پيكان هستم و نبايد نظر بدهم. اگر بگويم بهتر است ليگ تعطيل 
شود، مي گويند چون تيمش پايين جدول است اين حرف را مي زند. فكر 
مي كنم خيلي ها در انتظار تصميم فيفا هستند و البته زمان ازبين رفتن اين 
بيماري هم بسيار مهم است. اگر اين زمان طوالني شود طبيعتا كار، سخت 
خواهد شد ولي اميدوارم كه اين ويروس هر چه زودتر ريشه كن شود. االن نظر 
هر تيمي براي قطع يا ادامه بازي ها متفاوت است و هر تصميمي هم گرفته 
شود طبيعتا چالش هاي خاص خودش را خواهد داشت. االن هم درست 

نيست از تعطيلي ليگ حرف بزنم.
  ولي اگر ليگ تعطيل شــود و تيم قهرمان يا 

سقوط كننده مشخص نشود، اين به سود شما خواهد شد.
من نمي دانم چه اتفاقاتي رخ خواهد داد؛ فقط اميدوارم اين بيماري ريشه كن 
شود و حفظ جان مردم آن قدر اهميت دارد كه االن در مورد فوتبال و قهرماني 

و سقوط صحبت نكنيم.
  اگر ليگ ادامه داشته باشد قبول داريد كار شما 

براي ماندن در سطح اول فوتبال ايران سخت خواهد بود؟
در فوتبال هميشــه بايد جنگيد و من هم مربي ترســويي نيستم و براي 
رســيدن به اهدافم مي جنگم. مي دانم كار ما سخت است ولي بايد تالش 
 كرد. در فوتبال چيزي آســان نيســت ولي بايد تا آخرين لحظه تالش

 كنيم.

گفت  وگو

ورزش 2 3 0 2 3 6 9 3



براي آنهايــي كه در فضــاي مجازي 
فضاي 
فعاليت دارند، همواره اين هراس وجود مجازي

دارد كــه عضو شــدن يــا فالوكردن 
صفحــات اشــخاص حقيقي يــا حقوقي شــامل 
خبرگزاري ها يا گروه ها، سازمان ها، سفارتخانه ها و 
وزارتخانه هاي برخي كشورهايي كه نظام جمهوري 
اسالمي ايران آن را معاند يا متخاصم مي داند، جرم 
تلقي شــده و امكان پيگيــرد و مجازات از ســوي 
سازمان هاي امنيتي و قوه قضاييه را در پي دارد يا نه؟ 
دكتر شاهپور دولتشاهي، وكيل پايه يك دادگستري 

و  مدرس جرايم رايانه اي، در اين گزارش به اين سؤال مهم پاسخ 
مي دهد كه آيا فالوكردن، اليك كردن يا انتشــار دادن پست هاي 

مجرمانه، در نظام قضايي ما جرم تلقي مي شود يا خير؟
وي مي گويد: در پاسخ به اين ســؤال بايد گفت با توجه به حاالت 
مختلف اينگونه فعاليت ها در فضاي مجازي و تأثيرات متفاوتي كه 
از هريك از اين اعمال حاصل خواهد شد، خصوصا نحوه عملكرد 
هريك از شبكه هاي اجتماعي، مي بايست قائل به نتيجه گيري هاي 
مختلف و دقيقي شد و به عبارت ديگر نمي توان با يك حكم كلي 

قائل به مجرمانه بودن يا نبودن عمل شد.
در ابتدا بايد بررســي كرد كــه هريك از شــبكه هاي اجتماعي 
چگونه طراحي شده و هريك از اعمال فوق، چه تأثيري بر صفحه 
اجتماعي شخص يا محتواي مجرمانه اي خواهد داشت كه ما به آن 

مي پيونديم يا آن را فالو يا اليك كرده و يا بازنشر مي دهيم.
در برخي پلتفرم ها نظير تلگرام، پيوستن به كانال يا گروه، داراي آثار 
متفاوتي خواهد بود. براي مثال در حالت پيوستن به كانال، اساسا 
امكان ارسال مطلب يا اليك كردن مطلب ديگران وجود ندارد اما 
مي توان مطالب مندرج در كانال را براي ديگران فوروارد يا بازنشر 
كرد. در مورد گروه امكان ارسال مطلب توسط هريك از اعضا نيز 
وجود دارد يا مي توان با ريپالي كردن مطلب ديگران و اضافه كردن 
آيكن هاي مختلف، نسبت به آنها اظهار خوشحالي، تشويق يا تنفر 
كرد. البته اين امكان نيز وجود دارد كه بدون نياز به پيوستن به يك 

كانال، مطالب آن را خواند و يا براي ديگران ارسال يا بازنشر كرد.
اين وضعيت درخصوص برخي پيام رسان هاي ديگر نظير واتس اپ 
كمابيش به  همين نحو است با اين تفاوت كه در اين پلتفرم، بدون 
عضويت در يك گروه نمي توان از محتواي آن مطلع شد و طبيعتاً 

نمي توان مطالب آن را براي ديگران ارسال كرد.
وي ادامه مي دهد: در مورد مطالب منتشــر شده در اينستاگرام با 
اندكي تفاوت مواجه هستيم. در اين محيط بحث دنبال يا اصطالحاً 
فالو كردن يك صفحه در 2حالت ممكن است؛ يكي اينكه صفحه 
عمومي باشد كه نياز به قبول درخواســت از جانب مدير صفحه 

نيســت و اين صفحات را حتي بدون دنبال كردن يا 
پيوستن نيز مي توان مشاهده و مطالعه كرد، مي توان 
مطالب آن را اليك كرد و حتي مي تــوان براي آنها 

كامنت گذاشت.
درخصوص صفحات شخصي فقط زماني اين امكان 
وجود دارد كه درخواست پيوستن براي مدير صفحه 
ارسال شــود و وي اين درخواست را پذيرفته باشد و 
عمال شما عضوي از دنبال كنندگان آن صفحه باشيد. 
حال چنانچه مطالب اين صفحه را براي ديگران ارسال 
كنيد، تنها درصورتي نفر سوم قادر به مشاهده مطلب 
خواهد بود كه او نيز از اعضاي آن صفحه باشــد در غير اين صورت 

قادر به مشاهده مطلب نيست.
با اشاره به موارد فوق مشاهده مي شود كه چندين حالت از رفتار 
كاربران در صفحات مجازي و يا پيام رســان هاي اجتماعي وجود 
دارد و مي توان در كليت امر اينگونه نظر داد: صرف مشاهده، دنبال 
كردن يا حتي پيوســتن به يك كانال، گروه يا صفحه را نمي توان 
همراهي با اهداف مطالب آن صفحه و در نتيجه جرم دانست. چرا 
كه احراز قصد مرتكب از انجام فعل مجرمانه كه از اركان سه گانه 
تشكيل دهنده هر جرم است، در اينجا ناممكن مي نمايد. از سوي 
ديگر، برابر ماده 2قانون مجازات اسالمي، هر فعل يا ترك فعلي كه 
در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي شود. 
در اين حالت ترك فعل منتفي  است و در مورد فعل نيز در قوانين 
موضوعه كيفري، هرچند مواد 498و 499قانون مجازات اسالمي 
كتاب تعزيرات ِصرف عضويت در جمعيتي كه هدف آن برهم زدن 
امنيت كشور باشد را جرم انگاري كرده است اما با ترديد مي توان 
صرف عضويت يا پيوستن به يك صفحه اجتماعي يا كانال تلگرامي 
را مصداق اين ماده دانست؛ چراكه شرط جرم بودن اين عمل، اطالع 
كاربر از قصد مديران صفحه مجازي مبني بر »برهم زدن امنيت 
كشــور« و به عبارتي وحدت قصد ميان كاربــر و مديران كانال يا 
صفحه است كه اوالً اين وحدت قصد نياز به احراز و اثبات دارد، ثانياً 
قصد مديران آن صفحه نيز خود نياز به احراز به اثبات دارد. حتي در 
حالتي  كه مراجع امنيتي، برخي شبكه هاي خبري را معاند يا برخي 
كشورها را متخاصم اعالم كنند، باز هم نمي توان صرف عضويت در 
صفحات مجازي اين شبكه ها يا كشورها را دليلي بر همراهي كاربر 
با اهداف براندازانه آنها تلقي كرد و كاربــر را از اين بابت متهم به 
عضويت در جمعيت ها يا گروه هاي بر هم زننده امنيت كشور كرد.

اليك كردن چطور؟
دولتشاهي درباره اليك كردن اين صفحات نيز مي گويد: در مورد 
اليك كردن نيز تا حدي اين مصونيت را مي توان گســترش داد 

چرا كه بازهم بنابر اصل تفســير محدود در قوانين كيفري، ِصرِف 
پسنديدن يا اليك كردن مطلب را نيز نمي توان به عنوان عضويت 
همراه با ســوء نيت در ايــن صفحات تلقي كرد. حتــي زماني كه 
كاربري زير پست هايي كه حاوي محتواي مجرمانه است اقدام به 
كامنت گذاري مي كند بايد ديد آيا نظر وي همراهي با آن محتواي 
مجرمانه است يا خير؟ چنانچه فقط اقدام به اعالم نظر خود كرده 
باشــد، بنا بر اصل بيست وســوم قانون اساســي كه بيان داشته: 
»تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن 
عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد« بايســتي آن را حمل بر 
آزادي بيان كرد مگر آنكه محتواي پيام يا كامنت كاربر، خود حاوي 
مطلبي باشد كه انتشار آن برابر قوانين جرم محسوب شود. مانند 
اينكه فحاشي، نشر اكاذيب، تهمت، افترا و توهين كرده يا مطلب 
وي حاوي ساير جرايم نظير اشاعه يا تحريك و تشويق ديگران به 

فساد يا ناامني باشد.

بررسي مصداقي
به گفته اين وكيل پايه يك دادگســتري، نتيجتــاً اينكه اينگونه 
موارد را مي بايست به طور مصداقي و مورد به مورد بررسي كرد و 
از ارائه يك حكم شديداً پرهيز كرد. در حقيقت هر كامنت يا نظر 
يا ارسال تصويرك يا ايموجي ها را بايستي در همان مورد بررسي 
كرد نه اينكه با يك حكم كلي قائل به مجرميت يا جرم نبودن عمل 
بود. هرچند اخيراً دادگاه فدرال ســوئيس، در يك رأي جنجالي، 
اليك كردن و بازنشر محتواي نژادپرســتانه را جرم دانسته است 
اما درخصوص بازنشــر يا فوروارد كردن مطالــب مجرمانه براي 
ديگران هم الزم به توضيح است كه هرچند در قوانين كيفري ما 
انتشار مطالب مبتذل يا مستهجن يا تبليغ عليه نظام جرم است، اما 

نبايستي در اين خصوص نيز پا را در حريم خصوصي افراد گذاشت 
و در نتيجه چنانچه اشخاص و دوستان صميمي مطالبي را براي 
يكديگر ارسال مي كنند، هرچند آن مطلب حاوي مطلب مجرمانه 
باشد، نبايســتي مورد را مشــمول قوانين كيفري دانست. چون 
معمول و مرسوم است كه كاربران در جمع ها و گروه هاي دوستانه 
مطالبي را براي شــوخي و تفريح براي يكديگر ارسال مي كنند و 
قصد ارسال كنندگان، مطلقاً اشاعه فساد يا تبليغ عليه نظام نيست.

يك مورد قطعي
دولتشاهي ادامه مي دهد: اما در يك مورد نمي توان از كاربري كه 
مطالب حاوي محتواي مجرمانه نظير تصاوير مبتذل يا مستجهن 
يا مطالبي عليه امنيت كشور يا نظام اســالمي را به عنوان پست 
منتشــر مي كند يا آن را به عنوان كامنت زير پســت هاي ديگران 
قرار مي دهد، به اين سادگي دفاع كرد. خصوصاً اينكه آن صفحه از 
صفحات اشخاص يا خبرگزاري ها يا سازمان هايي باشد كه معروف 
به تخاصم با نظام يا فعاليت تبليغي عليه نظام يا اشاعه فساد و فحشا 
هستند و مطلب منتشرشده از سوي كاربر نيز هم راستا با همين 
مطالب و با همين اهداف باشد كه در اين موارد اخير نمي توان قائل 

به برائت مرتكب شد.
در نهايت از تمام كاربران فضاي مجــازي انتظار مي رود با پيروي 
از قوانين جاري كشــور، همانطور كه در فضاي حقيقي از ارتكاب 
اعمال مجرمانه يا قبيح خودداري مي كنند، در فضاي مجازي نيز 
اين محدوديت ها و ممنوعيت ها را رعايت كنند چراكه از حيث جرم 
بودن عمل، تفاوتي ميان فضاي حقيقــي و مجازي وجود ندارد و 
درصورت ارتكاب اعمال مجرمانه در فضاي مجازي، عواقب كيفري 

در انتظار مرتكبين خواهد بود.

 آيا فالو كردن، اليك كردن يا انتشار دادن پست هاي مجرمانه 
در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي جرم است؟

خطرات واقعي در دنياي مجازي
يادداشت

حقوق و مديريت دوران پساكرونا

دوران ســخت كرونايي به هر صورت 
خواهد گذشــت، اما اتمام اين دوران 
به معناي اتمام مشــكالت ناشي از آن 

نخواهد بود. بديهي اســت چنين بحران هايي با اين حجم از آثار 
مخرب، مسائل و مشكالت بسياري را نيز براي دوران بعد از خود به 

وديعه خواهند گذاشت.
بخشي از اين بحران ها ناشــي از فشارهاي رواني و عاطفي ناظر بر 
مشكالت اين دوران اســت كه تأثيرات مخربي روي شهروندان، 
به ويژه خانواده هاي قربانيان اين ويروس خواهد داشت، اما شايد 
همه گيرترين معضالت آتي ناظر بر مشكالت حقوقي ناشي از عدم 
 امكان ايفاي تعهدات قراردادي اعــم از مالي و غيرمالي و احتماال 
برخي دعاوي خانوادگي ناشي از فشاررواني حاكم بر خانواده ها در 

اين شرايط سخت خواهد بود.
بديهي اســت مديريت اين مشــكالت كه با حجم كارهاي روي 
زمين مانده قبلي ناشــي از توقف يا كاهش فعاليت هاي چندماهه 
جمع خواهد شد كار ساده اي نبوده و مستلزم برنامه ريزي و تدبير 
پيشيني است. لذا در اين راستا ضروري است از امروز تدبير روشني 
براي نحوه ساماندهي مشــكالت و تبعات پساكرونايي انديشيده 

شود.
در اين راستا هرچند نخســتين تكليف متوجه دولت و نهادهاي 
اجرايي است و دولت مكلف است ضمن برنامه ريزي مناسب جهت 
اقدامات فوري در چارچوب اختيارات قانوني، لوايح پيشــنهادي 
خود را به منظور اخذ مجوزهاي قانوني مورد نياز براي مديريت اين 
مشكالت تقديم مجلس كند، اما با توجه به كثرت مشغله دولت در 
اين ايام ضروري است مجلس نيز با تشكيل كارگروه ويژه اي، خود به 
طراحي نقشه راه مناسب اقدام كرده و قواعد خاصي را نيز متناسب 
با شرايط خاص بحران و آثار آتي آن براي حل و فصل اين مشكالت 
طراحي و مجوزهاي الزم يــا اعطاي حمايت ها و يــا امتيازهاي 

ضروري را نيز در قالب قانون تصويب كند.
ســاير نهادهاي اجرايي و قضايــي همچون كميته امــداد امام 
خميني)ره(، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، شهرداري ها و 
به طور ويژه قوه قضاييه نيز ضروري است تدابير و برنامه ريزي هاي 
مناسب را در اسرع وقت طراحي كنند و كاماًل مهيا و آماده مديريت 

مدبرانه بحران هاي پساكرونايي باشند.
بديهي است جلب مشاركت  عموم مردم در ايده پردازي و همكاري 
و مشاركت در حل چنين مشكالت گسترده اي ضرورتي است كه 
در هر گام بايد يكي از اجزاي الينفك بوده و اساسا تصميم گيري ها، 
مصوبات و اقدامات مبتني بر عقل جمعي و با ايجاد زمينه مشاركت 

همگاني صورت گيرد.

علي بهادري جهرمي
رئيس مركز وكالي قوه قضاييه
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گزارش گزارش

احزاب در قرنطينه موج جهاني عليه يكجانبه گرايي آمريكا 

شيوع كرونا عالوه بر تعطيلي بسياري از كسب و كارهاي اقتصادي، عرصه 
تحزب و سياست ورزي را هم به تعطيلي كشانده است. بسياري از احزاب 
سياسي طي بيش از يك ماه گذشته هيچ گونه كنش سياسي از خود بروز 
نداده اند. با وجود اين، تعدادي از آنها مانند نداي ايرانيان، حزب موتلفه، 
حزب اتحاد ملت، حزب مردمي اصالح طلبان و حزب دفاع از ايثارگران از 
برگزاري جلسات حزب به صورت مجازي و ويدئوكنفرانس خبر داده اند. 
برخي از احزاب نيز به صدور بيانيه هايي پيرامون كرونا اكتفا كرده اند. 
حزب رفاه ملت، طي بيانيه اي كوتاه آحاد جامعه را به وحدت براي مقابله 
با كرونا دعوت كرده است. حزب نداي ايرانيان هم در بيانيه اي ساختار 
مديريت بحران كشــور و برخي اقدامات و قصورات دولت در مديريت 
كرونا را به باد انتقاد گرفته و با پيشنهاد برخي راهكارها براي مقابله با 
كرونا نوشته است: «حزب نداي ايرانيان، از عموم شهروندان عزيز عاجزانه 
درخواست دارد رنج بي كفايتي در مديريت اين بحران را با ابتالي خود 
دوچندان نكنند و ضمن رعايت كامل بهداشــت تــا زمان كنترل اين 

ويروس منحوس، در خانه بمانند تا درگير بيماري نشوند.»
حزب اعتماد ملي نيز در 8فروردين طي نامه اي با عنوان «براي نجات 
ايران» خطاب به حسن روحاني، رئيس جمهور با اشاره به اينكه پس از 
شهريور 1320 تا كنون ايران هيچ گاه در چنين موقعيت مخاطره آميزي 
نبوده است، به ريشــه هاي بحران كنوني پرداخته و راهكارهايي براي 
برون رفت از اين شرايط ارائه داده اســت. در اين نامه بر ضرورت پايان 
دادن به بحران ناكارآمدي نهادي حاكميت و دولت درخصوص زنجيره 
مســائل و مصايب و درس آموزي و عبرت گيري از رخدادهاي دردناك 

سال 1398تأكيد شده است.
حزب موتلفه هم به همراه احزاب سياسي جهان، بيانيه اي مشترك به 
زبان انگليسي درباره ضرورت همكاري هاي بين المللي براي مبارزه با 

ويروس كرونا منتشر كرده است.
هرچند سايت حزب اتحاد ملت از بيش از يك سال گذشته به روزرساني 
نشده اســت اما ســخنگوي اين حزب اعالم كرده كه جلسات حزب 
به صورت مجازي برگزار مي شــود. اعضاي جامعه پزشكي حزب اتحاد 
ملت ايران اسالمي نيز در اطالعيه اي براي كمك به مردم جهت مبارزه با 
كرونا اعالم آمادگي كرده و با اعالم چند شماره تماس از مردم خواسته  

كه نگراني ها و پرسش هاي خود را با آنها در ميان بگذارند.
فعاليت دسته اي از احزاب و تشكل هاي سياسي هم در سطح رسانه ها 
قابل توجه بوده اســت؛ هرچند اين احزاب در چارچوب حزب فعاليت 
نداشته اند اما به واســطه گفت وگوها و اظهارنظرهاي فعاالن حزبي با 
رســانه ها، نظرات و مواضع حزبي خود را منعكس كرده اند. تعدادي از 
احزاب هم مواضع خود را از طريق رسانه ها، مطبوعات و تريبون هايي كه 
در اختيار دارند، بازتاب داده اند. اما در هر صورت نمي توان اين دسته از 

فعاليت هاي رسانه اي را فعاليت حزبي درنظر گرفت.
گروهي ديگر از احزاب نيز فعاليت و برنامه هــاي خود را به پايان كرونا 
موكول كرده اند. رســول منتجب نيا، دبيركل حزب جمهوريت ايران 
اسالمي با اشــاره به اينكه از روز دوم اســفند در منزل بوده و قرنطينه 
خانگي را انتخاب كرده ام به ايســنا گفت: بعد از پايان بيماري كرونا و 
قرنطينه حزب تازه تاسيس جمهوريت را فعال كرده و همچنين بررسي 
مي كنم كه چگونه مي توان به اقشار آسيب ديده بر اثر اين بيماري كمك 
كرد. با اين حال، ده ها حزب و تشكل سياسي كه مجوز فعاليت سياسي 
در كشور دارند، در ايام كرونازده عالئم حياتي از خود نشان نداده اند و به 
تعطيلي كامل رفته اند. انفعال و تعطيلي احزاب در كشور در حالي است 
كه با توجه به وظايف و رسالت ذاتي كه براي احزاب تعريف شده است، 
ضرورت فعاليت آنها در دوره هاي بحرانــي و گرفتاري جامعه بيش از 
شرايط عادي است. احزاب درواقع كانال هاي ارتباطي جامعه و مردم با 
حاكميت ها و دولت ها محسوب مي شوند و نقش انعكاس دهنده مطالبات 
مردم و مشكالت جامعه در سطوح حاكميتي و نهادهاي تصميم گير را 
بر عهده دارند. از سوي ديگر، بخشي از وظيفه اقناع افكار عمومي براي 
پذيرش تصميمات و سياست هاي حاكميتي بر عهده احزاب است. بر 
اين اســاس، آيا احزاب مي توانند به بهانه كرونا دست از كار كشيده و 
فعاليت هاي خود را به تعليق درآورند و ادعا كنند كه در دوره پساكرونا 
بازخواهند گشت و به مشكالت مردم خواهند پرداخت؟ آيا احزابي كه 
براي خود،  شأن و اعتباري قائل هستند مي توانند در شرايط دشواري ها و 
بحران ها، عافيت پيشه كنند و در بزنگاه هاي سياسي و انتخابات خواستار 
حمايت سياسي شده و به سهم خواهي هاي فرصت طلبانه ادامه دهند؟ 

بحران كرونا با همه گرفتاري هايي كــه براي مردم جهان و ايران 
به وجود آورده باعث شــده يك بــار ديگر موجــي جهاني عليه 
تحريم ها به راه بيفتد. ادبيات لغو تحريم اين روزها دوباره بر سر 
زبان ها افتاده و كرونا آمريكا را در گوشه رينگ افكار عمومي قرار 

داده است.
اتحاديه اروپا كه پس از برجام دست كم در اعالم مواضع در برابر 
يكجانبه گرايي آمريكا ايستاده و از تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
انتقاد كرده بود، پس از شيوع كرونا از اجراي برخي معافيت هاي 
بشردوستانه حمايت كرد تا تحريم هاي اقتصادي اعمال شده بر 
كشورهايي همچون كوبا، ونزوئال و ايران به تعليق درآمده و اين 
كشورها بتوانند در يك فوريت بهداشــتي به تجهيزات پزشكي 

ضروري دست پيدا كنند.
در اين رابطه آرانچا گونزالس اليا، وزير امور خارجه اسپانيا گفت 
كه اين موضوع ميان وزراي خارجه اتحاديه اروپا در يك كنفرانس 
ويدئويي كه روز جمعه برگزار شد، مورد بحث قرار گرفته و بر سر 

آن توافق شده است.
گونزالس خاطرنشان كرد كه تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از 
سوي آمريكا بر كشورهاي ديگر «همواره يك ماده قانوني حقوق 
بشري يا استثنا» دارند كه به واسطه آنها تحريم ها در مواجهه با 
يك فوريت حقوق بشري مانند شيوع ويروس كروناي جديد، به 

تعليق درمي آيند.
با پيشــروي كرونا در جهان، وزراي اتحاديه اروپا از درخواســت 
آنتونيــو گوتــرش، دبيركل ســازمان ملــل مبني بــر «ايجاد 
سازوكارهاي موارد استثنايي حقوق بشــري براي دست يافتن 
كشورهاي تحت تحريم به تجهيزات ضروري پزشكي» حمايت 
كردند. درخواست گوترش پس از نامه 8كشور تحت تحريم آمريكا 

به او ارائه شد.
در نامه نمايندگان ايران، روسيه، چين، كوبا، كره شمالي، ونزوئال، 
نيكاراگوئه و عراق با اشاره به گزارش كارشناسان مستقل سازمان 
ملل مبني بر اينكه استفاده از اقدامات قهريه يكجانبه بر بيش از 
يك سوم بشــر تأثير مي گذارد، آمده بود: از شما مي خواهيم كه 
خواستار برداشته شدن كامل و فوري چنين اقدامات غيرقانوني، 
اجباري و خودسرانه فشار اقتصادي شويد تا از پاسخ كامل، مؤثر 
و كارآمد اعضاي جامعه بين الملل نســبت به ويروس كرونا و نيز 

رد سياسي كردن چنين بيماري همه گير اطمينان حاصل شود.
ســيدعباس موســوي، ســخنگوي وزارت خارجه ايران پس از 
نامه 8 كشور به گوترش، گفت: الزم اســت دنيا به خودش بيايد 
و جلوي يكجانبه گرايي را بگيرد. در ادامه مــوج فراگير مقابله با 
يكجانبه گرايي آمريكا، ائتالف كشورهاي در حال توسعه موسوم 
به گروه 77 و چين هم در بيانيه اي كه آشكارا تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران و ونزوئال را مورد تقبيح قرار داده است، تأكيد كردند: 
اقدامات قهري و يكجانبه اقتصادي تأثيري منفي بر توان كشورها 

براي پاسخ مناسب به شيوع ويروس كرونا خواهد داشت.
اين بيانيه هشدار داد كه اين اقدامات در كشورهاي مورد هدف بر 
دســت يافتن به تجهيزات و كمك هاي پزشكي و درمان مناسب 
جمعيتشــان در مواجهه با اين بيماري همه گيــر تأثير خواهد 
گذاشــت. گروه 77 همچنين از جامعه جهاني خواســته اند كه 
اقداماتي فوري و مؤثر براي متوقف كــردن به كارگيري اقدامات 
اقتصادي قهري و يكجانبه عليه كشورهاي در حال توسعه متوقف 
شود. در هفته هاي اخير نه تنها كشــورهاي جهان بلكه در داخل 
آمريكا نيز جريانات و شخصيت هاي سياسي و به خصوص سناتور ها 
و نامزد هاي انتخابات رياســت جمهوري آمريكا خواســتار لغو 
تحريم هاي ايران شده اند؛ ازجمله «جو بايدن» نامزد دمكرات ها 
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و 40 سناتور و عضو مجلس 
نماينــدگان در 2 نامه جداگانــه به «اســتيون منوچين» وزير 
خزانه داري و «مايك پمپئو» وزير خارجه آمريكا خواستار برداشته 
شــدن تحريم هاي يكجانبه و غيرانساني آمريكا عليه مردم ايران 
شــده اند كه البته با مخالفت دولت آمريكا مواجه شده؛ هرچند 
مايك پمپئو، وزير خارجــه آمريكا هفته قبل تحت فشــارهاي 

بين المللي احتمال كاهش تحريم ها را رد نكرد.

كرونا كه از دي ماه در جهان شروع شد از اسفند در ايران شيوع گسترده پيدا كرد. وزارت خارجه در 
ديپلماسي

يك ماه اخير متولي تدارك اقالم دارويي و بهداشتي بوده اما با سدي به نام تحريم هاي آمريكا روبه رو 

شده است. مقامات رسمي و غيررسمي ايراني از رئيس جمهور تا سفرا و علما با نامه نگاري با مقامات 

بين المللي مقابله با تحريم ها را دنبال كرده اند. مضمون همه اين نامه ها اين بود كه تحريم هاي غيرقانوني آمريكا 

سدي براي ايران در مقابله با ويروس كرونا شده است. آنها از مقامات بين المللي و همتايان خود خواسته اند در 

مقابل تحريم هاي آمريكا ساكت ننشينند. در آخرين نمونه از اين نامه ها پاپ فرانسيس در پاسخ به نامه آيت اهللا 

محقق داماد، ضمن اعالم مراتب همدردي معنوي خود با مردم ايران و تمام مردم درگير كرونا در سراسر جهان، 

تأكيد كرد كه اين مصيبت مبين آن است كه بني آدم اعضاي خانواده يگانه بشريت هستند و بايد ناسازگاري و تنفر 

را كنار بگذارند. در اين گزارش مروري بر اين نامه نگاري ها داشته ايم: 

ونا در نامه ھا ونا شدندکر دیپلمات ھا و علما در نامه ھایی به مقامات بین المللی خواستار مقابله با تحریم ھای آمریکا علیه ایران  در ایام کر

محمدجواد ظریف خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

وسای جمھور کشورھای دیگر وحانی خطاب به ر حسن ر

نامه آیت الله سیدمصطفی محقق داماد

نامه بھرام قاسمی، سفیر ایران در پاریس به مقامات فرانسوی 

دولت اياالت متحده بايد به سرعت به كارزار تروريســم اقتصادي خود عليه مردم ايران خاتمه دهد و فورا تمامي تحريم هايي را كه به صورت 
غيرقانوني عليه كشور من در تناقض آشكار با قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل اعمال كرده، لغو كند. به همين منظور، الزم است كه 
سازمان ملل و اعضاي آن به اين خواسته مردم ايران در توقف سياست شــرورانه و بدون ثمر دولت آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران توجه 

كافي مبذول دارند.

تحريم هاي آمريكا عليه ايران و تن دادن به رعايت آنها توســط ساير كشــورها نه تنها غيرقانوني و خالف قطعنامه شوراي امنيت است،  بلكه 
غيراخالقي و غيرانساني هم هست و ابعاد غيرانساني آن امروز ديگر فقط شامل مردم ايران نيست، بلكه مردم منطقه و ساير كشورها را نيز در 

برمي گيرد؛ اين نه يك مجازات دسته جمعي مردم ايران، كه مجازات دسته جمعي عليه كِل بشريت است.

پاســخ پاپ به نامه آيت اهللا ســيدمصطفي محقق دامــاد، رئيس بخش مطالعات اســالمي فرهنگســتان:  دفتر پاپ با ســفير كلي كرافت 
(Kelly Craft)، نماينده دائمي اياالت متحده در سازمان ملل متحد، تماس گرفتند و مراتب نگراني مقامات ايران را اعالم كردند و خواستار 
توجه به اين موضوع شــدند. متقابال اين دفتر اعتقاد دارد كه مقامات ايراني و جنابعالي از هيچ تالش عملي براي برقراري صلح و وفاق دريغ 

نخواهيد كرد و از انجام هر عملي كه موجب افزايش تنش و همزيستي مسالمت آميز مي شود، پرهيز خواهيد كرد.

 ايران، اين سرزمين بزرگ و تاريخي با فرهنگي غني، سال هاست تحت تحريم هاي يكجانبه، غيرقانوني، غيرانساني و غيراخالقي اياالت متحده 
آمريكا و به خصوص ترامپ قرار گرفته است و اين مسئله باعث شده امكان صادرات اقالم پزشكي، بهداشتي، دارو و تجهيزات درماني و هرگونه 

نقل و انتقال مالي با ايران توسط بسياري از كشورهاي جهان متوقف شود.

تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني آمريكا كه در قالب كارزار فشار حداكثري به ايران تحميل شــده است، ظرفيت هاي ايران براي مبارزه مؤثر 
درازمدت با اين ويروس را بدون حمايت بين المللي، تضعيف مي كند.

سفير ايران در سازمان ملل خواستار برداشتن تحريم هاي غيرقانوني آمريكا براي مبارزه مؤثر با كرونا شد. مجيد تخت روانچي، سفير ايران در سازمان ملل طي نامه اي 
به تيجانى محمد بنده رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به مناسبت تصويب قطعنامه اين سازمان تحت عنوان «همبستگي جهاني در مبارزه با كرونا»، 
تأكيد كرد: در زمانه سخت كنوني كه آتش كرونا همه مناطق و كشورها را درنورديده است، همبستگي و همكاري بين المللي ضروري است؛ چون همه كشورها 
در مبارزه با اين بيماري فراگير در يك جبهه قرار دارند. وي با اشاره به درخواست هاي فزاينده جهاني براي لغو تحريم هاي يكجانبه كه از سوي دبيركل سازمان 
ملل، مديركل سازمان بهداشت جهاني، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، رهبران جهان و نهادهاي غيردولتي و جامعه مدني هم مطرح شده است، اظهار كرد: 
آمريكا در عوض اجابت اين درخواست ها، نه تنها نسبت به لغو تحريم هاي يكجانبه غيرقانوني خود عمل نكرد، بلكه در مواردي اين تحريم ها را تشديد كرده است.

م ھر

۲۲اسفند ۹۸

۲۴ اسفند۹۸

۲۵ اسفند۹۸

۲۷ اسفند۹۸

وردین۹۹ ۱۶فر

وردین ۹۹ ۱۹فر

یم تحر

تهاي ف

وپا  نامه غالمحسین دھقانی  به «جوزپ بورل» مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی و نایب رئیس کمیسیون ار

 مؤثرباا ككروناا شد. مج

نامه سفیر ایران در نیویورك به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل
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خبرها

عليه فراموشي
نامه اعضاي خانه تئاتر وزير ارشاد در اعتراض به بي توجهي به اهالي تئاتر 

خانه تئاتر در اقدامي صنفي نامه اي سرگشاده را كه دربرگيرنده مطالبات مدني و 
صنفي خانواده تئاتر در شرايط پيش آمده به دليل بحران شيوع ويروس كروناست، 
به سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نوشته و هم اكنون خانواده 
تئاتر ايران از سراسر كشور در حال امضاي اين نامه هستند. به گزارش همشهري، 
عالوه بر پيگيري هاي مدير جديد مركز هنرهاي نمايشي، خانه تئاتر نيز اقدام به 
نگارش نامه و امضاي آن كرده است. در اين سال ها تئاتري ها همواره در بدترين 
شرايط و وضعيت قرار دارند و با تعطيلي سالن هاي نمايش اين شرايط وخيم تر از 
قبل شده است. تئاتري ها كه هيچ گاه نتوانستند زندگي معيشتي و گاه حتي رواني 
خود را تامين كنند. توقف اجراي نمايش ها در بيش از ۱۰۰سالن نمايشي براي 
تئاتري كه تنها راه ارتزاقش اجراست، مي تواند به يك شرايط مالي جبران ناپذير 
تبديل شود. اين شــرايط دامن هنرمنداني را مي گيرد كه مردمان اين مملكت 
به حساب مي آيند و مانند ديگر صنوف درگير معيشت خود هستند. هنرمنداني 
كه مشكل پرداخت اقســاط وام بانكي، قبوض آب، برق، گاز، تلفن و همچنين 
پرداخت اجاره بها به صاحبخانه ها براي شــان وجود دارد. با توجه به اين شرايط 
خانه تئاتر در نامه سرگشاده خود آورده اســت: »در شرايط موجود، حقوق ايام 
بيكاري، جبراِن ضرر و زيان و پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي هنرمندان تئاتر 
ايران خواستي منطقي و معقول است. قطعا در دوران حساس و سرنوشت سازي 
كه جهان با آن دست و پنجه نرم مي كند، كساني كه به عنوان مسئول و دولتمرد 
فعاليت مي كنند، مسئوليتي خطير و تاريخي را برعهده دارند. هر تصميم، حركت 
و اقدامي در اين دوران، تأثير بســيار مهمي در ادامه  زندگي همه ما بعد از پايان 
بحران خواهد داشت. به هيچ وجه زيبنده وزارتخانه تحت امر شما و دولت محترم 
نيست كه تئاتر و اهالي آن در سرتاسر ايران به بوته فراموشي سپرده شود؛ آن هم 
هنر و هنرمنداني فرهيخته و تأثيرگذار در عرصه فرهنگ كه همواره در راه اعتالي 
معرفت، انديشه و رستگاري جامعه تالش كرده و مي كنند.« در بخش ديگري از 
نامه هنرمندان خواستار تخصيص بودجه اي براي پرداخت حقوق ايام بيكاري، 
جبران ضرر و زيان هنرمندان و گروه هاي آســيب ديده، تماشاخانه ها و... كه در 
تئاتر فعاليت مي كنند، پرداخت حداقل 6ماه حق بيمه  تامين اجتماعي و خدمات 
درماني شده اند. هنرمندان تئاتر و امضاكنندگان اين مكتوب انتظار دارند براي 
رسيدن به حقوق اوليه انســاني و مدني، دولت محترم و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي كوتاهي نكرده و تفكر خود را معطوف به كمك رساني در شرايط سخت 
معيشتي به هنرمندان تئاتر كنند. بدون شك خانه تئاتر خود را موظف مي داند به 
نمايندگي از طرف همه خانواده بزرگ تئاتر ايران و امضاكنندگان اين مكتوب تا 

رسيدن به نتيجه، اين خواست هاي بحق و مدني را پيگيري كند.

 تالش براي جبران بيكاري 
به جاي رفع تكليف

نامه اعتراضي اعضاي كانون كارگردانان به رئيس سازمان سينمايي

تعطيلي سينما و توقف فعاليت هاي سينمايي سبب شده است كه سينماگران نيز 
مانند ساير اقشار وضعيت مناسبي نداشته باشند و آينده اي نامعلوم پيش رويشان 
باشد. در اين ميان ظاهرا پرداخت مبلغ 5۰۰هزارتومان به عنوان عيدي به بعضي از 
سينماگران سبب ناراحتي بعضي ديگر شده است. جمعي از كارگردانان در نامه اي 

به رياست سازمان سينمايي به ماجرا اعتراض كرده اند: 
»جناب آقاي دكتر حسين انتظامي، رياست محترم سازمان سينمايي

همانگونه كه مستحضريد، در ايام سخت شــيوع كرونا، تعطيلي پروژه ها و 
سالن هاي سينما باعث شده كه تمامي اهالي سينما، خصوصا صنوف كارگري 
خانه سينما دستخوش بحران معيشتي شــوند. در چنين شرايطي تمامي 
ســينماگران از حضرتعالي توقع همراهي و همدلي داشتند كه متأسفانه 
تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. كانون كارگردانان سينماي ايران همواره 
نسبت به بي توجهي شما به صنوف سينمايي غيرتهيه كنندگي گاليه مند بود و 
نمونه اش عدم حضور حتي يك عضو غيرتهيه كننده صنفي در كارگروه بررسي 
آسيب هاي كرونا در سينماست. كانون كارگردان سينماي ايران تخصيص 
مبلغ 5۰۰هزار تومان عيدي يا كمك  رفاهي! يا هر عنوان ديگري آن هم با 
منت و ضرب االجل و با حذف درصد بااليي از اهالي صنوف را در  شأن سينماي 
ايران نمي داند؛ چرا كه معتقد است تمامي اعضا از حقوقي يكسان برخوردارند 
و در اين شرايط سخت مي بايست مبلغي مناسب تر براي جبران بيكاري و 
خانه نشيني به همه اهالي خانه سينما تعلق مي گرفت. اي كاش در اين روزها به 
جاي انتشار پيش نويس نظام نامه تهيه كنندگي براي پيش نويس به زمين مانده 
بيمه بيكاري يا حمايت از سينماگران خصوصا صنوف كارگري سينما پيشقدم 
مي شديد. لذا در اعتراض به اين شرايط و همراهي با صنوف سينمايي ترجيح 
مي دهيم مبلغ عيدي كانون كارگردانان كه به كمتر از يك سوم اعضا تعلق 
مي گيرد را دريافت نكنيم، زيرا اعتقاد داريم رقم فوق مفهوم تامين رفاهي براي 
هيچ يك از صنوف سينمايي در اين شرايط سخت و دشوار كرونايي را نمي دهد 

و تنها يك رفع تكليف ساده انگارانه است.
با آرزوي سالمتي

كانون كارگردانان سينماي ايران«
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شايد براي تماشاگران پيگير سينماي 
جهان كيوشي كوروساوا نام ناآشنايي سينما

نباشد، دست كم برخي از فيلم هايش 
اينجــا و آنجا، در جشــنواره فيلم فجــر به نمايش 
در آمده اند. احتماالً همين تماشاگران پيگير اين را هم 
مي دانند كه كوروساوا بيشــتر با فيلم هايش در ژانر 
وحشت شــناخته مي شــود كه تلفيقي   هستند از 
عناصري از ســنت سينماي وحشــت ژاپني )جي 

هارور(، علمي/تخيلي و ملودرام با داستان هايي درباره 
گسترش هراسناك تكنولوژي، مردگاني كه دنياي 
زنــدگان را رهــا نمي كننــد، دســت اندازي بــه 
محيط زيست كه جز فاجعه نتيجه اي ندارد و... از دهه 
9۰ هر چه دورتر شــديم، فيلم هاي كوروســاوا )در 
مقايسه با آثار مشــابهي كه در تاريخ سينماي ژاپن 
ساخته شــده اند( رنگ و رو باختند اما درعين حال 
سندي بودند از تالش فيلمساز براي جا انداختن اين 
فرضيه كه ترِس غيردراماتيك راهي ســاده تر براي 
رسيدن به روان آدمي در پيش دارد، يا به بياني ديگر 
ترس محصول روان آدمي است )اين ما هستيم كه 

ترس را مي سازيم( و رويكردي ازدرون به بيرون دارد 
و نه برعكس. اين تالش درنهايت به فيلم »مخوف« 
)2۰۱6( رسيد؛ جايي كه فيلمساز ديگر لزومي نديد 
تا براي خشونت شخصيت هاي فيلم توضيحي منطقي 
فراهم كند. حاال او در آخرين ســاخته اش به سوي 
انتهاي زمين )2۰۱9( رويكردي راديكال تر برگزيده و 
مفهوم ترس و اضطراب را در پس ظاهر آرام زندگي 
روزمره جســت وجو مي كند. آن هم درجايي غريب: 
تاشكند و سمرقند. فيلم در ظاهر هيچ سنخيتي با ژانر 
وحشــت ندارد اما هرچــه با فيلم جلوتــر مي رويم 
مي  بينيم بنيان اثر براســاس همان موضوع آشناي 

خدايا يك معجزه
مسعود مير| بنويس تا ثبت شود در حافظه من و ما، بنويس تا اين عكس 
جز بغض، آِه مكتوب هم داشته باشد. بنويس تا شمايل خستگي از اين 
تصوير خجالت بكشد. بنويس تا سينه چاكان تمدن چندهزارساله از 
يادشان نرود كه هنوز بين منشور حقوق بشِر پدِر ملت تا احواالت ما، 

روزانه هزاران دستكش آلوده فاصله است.

بنويس تا يادمان بماند اين نگاره يك درد هميشگي اما با مدل سال آخر 
قرن چهاردهم خورشيدي اســت كه اينگونه كنار خيابان از خستگي 

بيهوش شده است.
 ما هنوز با رشته كوه هاي مرتفع ادعا نتوانسته ايم از پس بي فرهنگي 
»آشــغالي« خودمان برآييم، هنوز اين رنگ لباس برايمان يادآور 
شرافت و زحمت نيســت و هنوز نمي خواهيم بپذيريم كه مي توان 
كمي انساني رفتار كرد تا اين جماعت، اندكي بيشتر آرامش داشته 

باشند.
خدايا خودت يك معجزه بفرســت براي ما تا درك كنيم در روزهاي 
لشكركشــي ويروس، اين مرد نبايد تاوان خودخواهي، شلختگي و 

بي فرهنگي ما را بدهد.

 C o r o n a

»ترس از ناشناخته ها« بناشده است.
آتسوكومدئا در ســومين همكاري خود با كوروساوا 
نقش گزارشگر تلويزيوني برنامه گردشگري ژاپني 
را بازي مي كند كه براي فيلمبرداري به ازبكســتان 
آمده اند. او تنها زن گروه است و اشاره هاي نخستين 
به ما مي گويند در اقليت بودن او را آسيب پذير كرده 
اســتيوكو )مدئا( جلوي دوربين مجبور است نقش 
دختر نمونه اي ساخته شــده در رسانه هاي ژاپني را 
بازي كند: هميشه شاد و پرانرژي و كودك  َوش؛ اما در 
پشت صحنه هيچ كس به فكر او نيست؛ مجبور است 
غذايي ناآشــنا و نيمه خام را بخورد و تظاهر كند كه 
چقدر خوشمزه است، براي برداشت بهتر 3بار سوار 
چرخ وفلكي مي شــود كه حركت ســرگيجه آورش 
در نهايت او را دچار تهوع مي كند اما كســي نگران 
او نيســت. حتي دلســوزي مردم محلي هم به اين 
دليل است كه ســن او را درست تخمين نمي زنند و 
فكر مي كنند بچه اســت. قايقران سمرقندي هم او 
را به دليل زن بودن ســوار نمي كند و حتي مي گويد 
ماهي ها به همين دليل نزديك قايق نمي شــوند و 

نمي تواند ماهي بگيرد.
اما اين تنها بخشي از ماجراست. پشت دوربين، يوكو 
سرگشته شهري است كه هيچ آشنايي با آن ندارد. 
از سويي كنجكاوي او را به پرســه زدن در سمرقند 
و تاشكند مي كشاند اما آشكارا از همه مي ترسد؛ هر 
كوچه يا خيابان به ناكجاآباد مي رسد و نه كسي زبان 
كسي را مي فهمد نه او سر درمي آورد بقيه در اطرافش 
چه مي گويند. فيلمســاز با هوشمندي از زيرنويس 
كردن ديالوگ هاي ازبكي پرهيزكرده تا ما هم شريك 
بيگانگي يوكو باشيم و عالوه بر اين با سود جستن از 
دستور زبان سينماي وحشت )رنگ هاي دراماتيك، 
قاب هاي گسترده كه تأكيدي هستند بر تك افتادگي 
يوكو يا ســكوتي وهم آور در حاشــيه صوتي فيلم( 
اضطراب او را ملموس مي سازد. يوكو هر جا كه مي رود 
اين اضطراب و ترس ناشــي از ناشــناخته ها همراه 
اوست، چه در شب هاي تاريك و كوچه هاي خلوت 
سمرقند چه در بازار شــلوغ و پررفت وآمد تاشكند، 
جايي كه او با دوربين كوچك فيلمبرداري اش ســر 
از منطقــه اي ممنوعه در مي آورد و ســروكارش به 
پليس مي افتد. سكانس كالنتري يكي از مهم ترين 

سكانس هاي فيلم است؛ جايي كه آدم ها با هم حرف 
مي زنند )گيرم باواســطه مترجم( ســوءتفاهم ها را 
برطرف مي كنند و به هم نزديك مي شــوند و ديگر 
دليلي براي ترس وجود ندارد. اين همكاري و مفاهمه 
حتي تا آنجا پيش مي رود كه اتاق رئيس كالنتري را 
براي استفاده از اينترنت در اختيار يوكو قرار مي دهند. 
كنايه اصلي هنگام خروج يوكو از كالنتري شــكل 
مي گيرد: چشمش به برنامه اخبار تلويزيون ازبكستان 
مي افتد، گزارشي به زبان ازبكي در حال پخش است 
و تصويري از شهري در ژاپن كه در آتش مي سوزد در 
حال پخش است و او از وحشِت جنگ يا انفجار اتمي 
فرياد مي كشد. ترس اصلي حاال ديگر جايي آشنا )در 
خانه( اتفاق افتاده است و نه درجايي غريب و ناآشنا. 
وقتي مي فهمد آتش سوزي محصول حادثه در يك 
مركز پتروشــيمي اســت و تعدادي آتش نشان هم 
قرباني شــده اند، ترس و اضطراب وجهي ديگر پيدا 
مي كند )اگر نامزد يوكو كه آتش نشان است هم جزو 

قربانيان حادثه باشد چي؟(
به سوي انتهاي زمين در سبك آرام با طمأنينه  اش، 
در جلــوه نيمه  مســتند و شــاعرانه اش و روايــت 
شخصيت محور يادآور سينماي عباس كيارستمي 
اســت. پس نابجا نخواهد بود اگر همان نگاه از ســر 
صلح با جهان و چاره جو را نيز در فيلم جســت وجو 
كنيم. هرچند جهان و  دنيــاي اطراف يوكو در ابتدا 
برايش غريب و ناشناخته است اما آشنايي فرهنگي 
ميان ساكنان زمين ريشه دوانده است )حتي اگر تا 
پايان زمين سفر كنيم(. تيمور، مترجم خوش تيپ 
گروه، عاشق زبان و فرهنگ ژاپني است. او مي گويد 
تاالر فرهنگي شهر تاشكند را اسيران ژاپني در زمان 
جنگ در اين شــهر ســاخته اند و هر تاالر را با الهام 
از يكي از ســنت هاي هنري ازبكستان پرداخته اند. 
آوازي كه يوكو دو بار در طول فيلم مي خواند در اصل 
ترانه اي است فرانسوي از اديت پياف كه در دهه 5۰ 
به ژاپني بازخواني شده و به سرعت به آوازي محبوب 
تبديل شده. بار اول يوكو اين ترانه را جايي ميان رؤيا و 
واقعيت مي خواند كه درنهايت هم نمي دانيم رؤيا بوده 
يا واقعيت و بار دوم باالي كوهي؛ درست مثل ماريا در 
فيلم »اشك ها و لبخند ها«؛ همان قدر رها و سرخوش. 

همان قدر فارغ البال و بي ترس و اضطراب.
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نگاهي به آخرين ساخته كيوشي كوروساوا »به سوي انتهاي زمين«

به نام كوروساوا به رسم كيارستمي
كاوه جاللي 

روزنامه نگار - تورنتو

۱۰آوريل نيز گذشت اما خبري از اكران بيست و پنجمين فيلم از سري 
فيلم هاي جيمز باند نشد. چندي قبل اخباري انتشار يافته بود مبني بر 
اينكه نمايش »وقتي براي مردن نيست« به تعويق افتاده است و اكران 
فيلم جديد جيمز باند از ۱۰آوريل 2۰2۰)22فروردين( به 25نوامبر 
)5آذر( موكول شده است. ويروس كرونا بر صنعت فيلمسازي تأثير 
مستقيمي داشته و تاريخ اكران بسياري از فيلم  ها را به تعويق انداخته، 
حتي فيلم هايي كه مي توانستند با اســتقبال عمومي در سالن هاي 
سينما مواجه شوند و در گيشه نيز خوب فروش كنند به دليل اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي و بسته شــدن ســالن هاي سينما در 
بسياري از نقاط دنيا، تاريخ نمايش شان به تعويق افتاده است. بيست و 

پنجمين فيلم جيمز باند با عنوان وقتي براي مردن نيست، نيز در زمره 
اين فيلم هاست. نكته جالب اينكه طرفداران فيلم هاي جيمزباند جزو 
نخستين كساني بودند كه در روزهاي اوليه گسترش ويروس كرونا در 
آمريكا و اروپا پيشنهاد به تعويق افتادن اكران اين فيلم را مطرح كردند. 
متعاقب مطرح شدن اين درخواست كه در نامه اي سر گشاده مطرح 
شــده بود، كمپاني هاي متروگلدن ماير و اي يون با اين درخواست 
موافقت و تاريخ انتشار فيلم وقتي براي مردن نيست را از ۱۰ آوريل به 
25نوامبر امسال در آمريكا موكول كردند. اين نخستين فيلم بزرگي 
است كه تاريخ انتشــار خود را به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق 
انداخته است. به تعويق افتادن اكران بيست و پنجمين فيلم جيمز باند 
سبب شده تا بسياري از خبرگزاري ها و سايت ها ازجمله ورايتي فيلم، 
ديدن فيلم هاي قديمي و نوستالژيك جيمزباند را به عالقه مندان به 
مأمور۰۰7 در خانه پيشنهاد كرده اند. فيلم وقتي براي مردن نيست 
به كارگرداني كري جوجي فوكونگا و با بازيگري دنيل كريگ، رمي 
مالك و الشانا لينچ، ساخته شده است. زمان پخش اين فيلم حدود 
3ساعت است. اين فيلم، 5سال پس از فيلم اسپكتر )آخرين فيلم از 
سري فيلم هاي جيمز باند كه در 2۰۱5اكران شد( ساخته شده و گفته 
مي شود آخرين فيلمي است كه دنيل كريگ در آن در نقش جيمز باند 

را بازي خواهد كرد. 

وقتي براي مردن نيست؛ حواشي بيش از متن 
كارگرداناني كه قرار بود از ابتدا اين فيلم را بسازند ازجمله كريستوفر 
نوالن و دني بويل از اين پروژه كنار كشيدند. حتي در زماني قرار بود 
دني بويل ساخت بيست و پنجمين فيلم جيمز باند را به عهده بگيرد 
كه به دليل اختالف با تهيه كنندگان فيلم وقتي براي مردن نيست از 
اين پروژه كنار كشيد. پس از كنار رفتن گزينه هاي اوليه براي ساخت 
فيلم وقتي براي مردن نيســت در نهايت قرعه بــه نام كري جوجي 
فوكونگا افتاد. او به عنوان نخستين آمريكايي، كارگرداني يكي از سري 
فيلم هاي جيمز باند را عهده دار شد. پس از ساخت فيلم »اسپكتر« 

شايعات زيادي مبني بر اينكه دنيل كريگ ديگر در فيلم هاي جيمز باند 
بازي نخواهد كرد، بر سر زبان ها افتاده بود. در آن زمان، دنيل كريگ از 
سختي هاي زيادي كه براي ايفاي نقش جيمز باند در اين فيلم متحمل 
شده بود، زبان به شكايت گشود. او در آن زمان گفته بود حاضر است 
رگ هاي دست  خود را بزند اما ديگر در هيچ فيلمي از سري فيلم هاي 
جيمز باند بازي نكند. در اكتبر 2۰۱6اما دنيل كريگ در چرخشــي 
باورنكردني تمايل به كناره گيري از حضور در فيلم بعدي جيمز باند 
را تكذيب كرد و گفت: بهترين كار در دنيا بازي كردن در نقش جيمز 
باند است. او بعدها نيز اخباري مبني بر دريافت ۱5۰ميليون دالر را 
در ازاي بازي در دو ســري بعدي فيلم جيمز باند رد كرد. درآگوست 
2۰۱7اما دنيل كريگ تأييد كرد كه بيست وپنجمين فيلم جيمز باند 
آخرين بازي او در نقش مأمور۰۰7خواهد بود. عالوه بر اين مشكالت، 
شكســته شــدن پاي دنيل كريگ نيز باعث تأخير در زمان ساخت 
بيست وپنجمين جيمز باند شده بود. براساس آخرين خبرها ادريس 
البا بازيگر سياهپوست نيز گزينه ديگري است كه نامش براي بازي در 
سري فيلم هاي بعدي جيمز باند در نقش مأمور۰۰7 مطرح شده است. 
اما ادريس البا اعالم كرده است به دليل اظهارات نژادپرستانه اي كه عليه 
وي از زمان اعالم خبر احتمال بازيگري اش در نقش جيمز باند، مطرح 

شده، حاضر نيست در اين فيلم بازي كند.

 اكران »وقتي براي مردن نيست« 
در زماني ديگر 

 شيوع كرونا اكران بيست و پنجمين جيمزباند را 
تا نوامبر 2۰2۰به تعويق انداخته است

آرش نهاوندي
روزنامه نگار 



 بازگشت به سر كار
بدون ماسك و دستكش
در شرایطی كه قرار است كسب وكارها به تدریج 

كركره های خود را باال ببرند، هنوز ماسك و 
دستكش در بازار كمیاب است

بر طبل
آرامش بكوب

چگونه با استرس بیماری های واگیردار مانند كرونا 
مقابله كنیم؟

پيچ دزدى به بهای جان 
انسان ها

نزدیك به 8 مورد تأیید شده سرقت از خطوط 
راه آهن در سال98

نان فاضالب 
سرقت دریچه  هاي فاضالب ضرری 3میلیاردی به 

سازمان آبفا زده است

به مردم می گویند: »از وزارت بهداشــت بپرسید«. از 
میان تمام افرادی كه روزانه بــه داروخانه ها مراجعه 
می كنند و ماسك و دستكش می خواهند و این جمله را 
از داروخانه دارها می شنوند، بعید است كسی پیدا شود 
و واقعا از وزارت بهداشت بپرســد كه چرا داروخانه ها 
ماسك و دستكش ندارند. حتی اگر تماس هم بگیرند 

بعید است كسی پاسخگو باشد.

به گزارش همشهری، ســر وزارت بهداشت این روزها 
خیلی شلوغ است و مردم مانده اند با سؤاالتی كه هیچ 
مرجعی پاسخگوی آنها نیست. ســتاد ملی مدیریت 
كرونا، فهرست مشــاغل پرخطر را با هماهنگی اتاق 
اصناف و وزارت بهداشــت، اعالم كرده و حاال بسیاری 
از مشــاغل برای آغاز فعالیت مجوز گرفته اند. البته 
حتی پیش از اعالم این فهرســت هم بسیاری از مردم 
با توجه به سختی های معیشت، تصمیم به بازگشت به 
سر كارهایشان گرفته بودند. بعد از پایان تعطیالت عید 
نوروز، خیابان های شهرها شلوغ و بعضا پرترافیك شده و 
بسیاری به سر كارهای خود برگشته اند، درحالی كه كرونا 
در تمام شهرها و استان ها همچنان افراد را مبتال می كند 
و قربانی می گیرد. سیاست یك بام و دوهوایی كه از یك 
سو مردم را به ماندن در خانه ها و ادامه قرنطینه تشویق 
می كند و از سوی دیگر برای بازگشایی بسیاری از مراكز 
اداری و غیراداری مجوز صادر كرده و تدبیر مؤثری هم 
برای تامین معاش قرنطینه شده ها ندارد، 
مردم را به خیابان ها كشانده، اما با این 
حال اقالم محافظتی و بهداشــتی مثل 
ماسك و دستكش كمیاب و گران است 

و به دشواری می توان آنها را تهیه كرد.

زندگی پر از فرازونشیب اســت و گاهی غمی فراگیر 
كل دنیای ما را دربر می گیرد؛ درست مانند دنیای این 
روزهای اغلب ما. »انگار حوادث تلخ بدون معطلی در 
صف، انتظار می كشند تا یكی پس از دیگری رنگ و روی 
تمام این روزهایمان را تیره كنند و تار. گاهی تلخی و غم 
امانمان نمی دهد تا نفسی تازه كنیم. دیگر توانمان رو به 
اتمام است؛ درست مانند روزهای پایانی سال گذشته 
و....«؛ اینها جمالت و افكاری هستند كه شاید بارها و 
بارها در این روزها از ذهن و افكار بسیاری از ما گذشته؛ 
بعضی اوقات فكر می كنیم كابوسی را به نظاره نشسته ایم 
كه در انتظار پایان آن، ثانیه ها را شمارش می كنیم.اما 
چه تمام لحظات مان را به شــمردن ثانیه ها بگذرانیم و 
چه سعی كنیم با مرور خاطرات شیرین و اندكی هدایت 
ذهن به سوی امید و به زنده شدن دوباره زیبایی ها همه 
لحظات تلخ این ایام را سپری كنیم، این روزها هم عاقبت 
پایان می یابند. پس انتخاب با خود ماســت كه كدام را 
برگزینیم. شاید ماندن در چنبره غم و اندوه و كزكردن 
درگوشه سرد و تاریك ناامیدی ها آسان تر و واقعی تر 
جلوه كند اما امتحان نوع دیگری از اندیشــیدن هم 
ضرری ندارد و حتما برای تك تك ما الزامی است. تغییر 
همیشه سخت است اما الزامی است. درمورد چگونگی 
مقابله با ســختی های این روزها با سیدعلی قاسمی، 

روانشناس گفت وگو كرده ایم.

ســرقت قطعات فلزي در حوزه هاي مختلفي در جهان 
دردسر ساز شده است؛ مشكلي كه افزایش قیمت فروش 
عمده فلزات و نبود مقررات سختگیرانه  یا اجراي نادرست 
مقررات در بازار خرید و فروش فلزات به آن دامن مي زند. 
یكي از رایج ترین حوزه هاي سرقت فلز در جهان، خطوط 
راه آهن هســتند. تمامي قطعات به كار گرفته شــده در 
مسیر هاي راه آهن، از فلز ریل هاي قطار گرفته تا كابل هاي 
برق و پیچ هاي ریل ها براي سارقان فلز جذابیت دارند. در 
ایران پیچ دزدي از خطوط راه آهن به معضلي بزرگ تبدیل 
شده است و شركت راه آهن كشور بارها چنین سرقت هایي 
را كه مي تواند به بهاي جان مســافران تمام شود گزارش 
كرده اســت. عالوه بر هزینه جایگزین كردن فلزات به 
سرقت رفته در زیرساختارهاي كشور، سرقت فلزات در 
سفرهاي زمیني كشــور اختالل ایجاد مي كند و بار مالي 
ســنگیني را بر دوش دولت مي گذارد. سرقت از خطوط 
راه آهن البته مختص ایران نیست و كشورهاي زیادي با آن 
درگیرند و در تالشند با محدود سازي و دشوارسازي خرید 
و فروش فلزات قراضه به نحوي این پدیده را مهار سازند. 
شركت راه آهن نیجریه به تازگي خبر سرقت 5000گیره و 
10هزار مهره و پیچ را از خطوط راه آهن این كشــور اعالم 
كرد و سرقت بست هاي فلزي و پیچ در آگوست 2019منجر 
به خارج شدن یك قطار از ریل در استان پتچابوري تایلند 

شد.
در ایران نیز سارقان مسیرهاي راه آهن اهداف مختلفي 
را براي ســرقت دنبال مي كنند. از فنر و پیچ و بســت  و 
پابندهاي ریل گرفته تا ریل هاي اصلي راه آهن 
كه در كنار خطوط براي نصب یا جایگزیني 
رها مي شوند، همگي مورد توجه سارقان 
قرار دارند و در رویداد هــاي مختلف، به 

شیوه هاي متفاوت ربوده مي شوند.  

بعضي وسایل وقتي هستند توجه كسي را جلب نمي كنند 
اما روزي كه به هر دلیلي جایشان خالي شود، تازه شروع 
ماجراهاست؛ مانند خرداد سال95 كه فاطمه دختر 5ساله 
به دلیل سرقت یكي از دریچه هاي پارك كوهسار، جانش 

را از دست داد.
افزایش قیمت آهن و چدن موجب شــده است تا دزدي 
دریچه هاي شــهري هر روز شدت بیشــتري بگیرد و 
دزدهایي كه اغلب معتاد هســتند، جذب این دریچه ها 
شوند. دریچه هاي فلزي فاضالب و حوضچه هاي مخابرات 
پس از سرقت به صورت ضایعات فروخته مي شوند. بر این 
اساس دریچه هایي كه بین 700 تا یك میلیون تومان قیمت 
دارند از طریق این سارقان با قیمت حداكثر 150هزارتومان 

به فروش مي رسند.
بر اســاس اطالعاتي كه از پلیس پیشــگیري به دست 
آورده ایم باید گفت كه دریچه هاي فلزي شــهر به دلیل 
سرقت آســان، تبدیل به اپیدمي شده است؛ چرا كه این 
دریچه ها از یك سو در دســترس قرار دارند و از سوي 
دیگر دزدها براي ســرقت این دریچه هــا نیاز به ابزاري 
همچون نردبان، قیچي آهن بر و... ندارند و تنها با یك دیلم 
مي توانند به خواسته خودشان یعني ربودن دریچه های 

فلزي برسند.
آســاني كار دزدان دریچه ها زماني مشخص مي شود كه 
بدانیم ســارقان كابل برق با خطر برق گرفتگي و سقوط 
روبه رو هستند. شركت آب و فاضالب یكي از سازمان هایي 
است كه همواره در معرض مشــكالت حاصل از سرقت 
دریچه هاي فلزي قرار داشته است. محمدرضا كرمي نژاد، 
معاون بهره برداري آبفاي تهران در مورد دردسرهاي این 

ســرقت  خاص به خبرنگار همشهري گفت: 
»شــبكه فاضالب تهران حدود 120هزار 
دریچه در سطح شهر تهران دارد و ساالنه 
2هزار تا 2هزار و 300دریچه مورد سرقت 

قرار مي گیرند.
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چرا COVID-19  بیماری سختی است و چطور احتمال دارد 
عالوه بر ریه، كلیه، معده و كبد را درگیر كند؟
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اعضای بدن با كرونا
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بازار

به مردم می گویند: »از وزارت بهداشت بپرسید«. از 
میان تمام افرادی كه روزانــه به داروخانه ها مراجعه 
می كنند و ماسك و دستكش می خواهند و این جمله را 
از داروخانه دارها می شنوند، بعید است كسی پیدا شود و واقعا از وزارت بهداشت بپرسد كه چرا 
داروخانه ها ماسك و دستكش ندارند. حتی اگر تماس هم بگیرند بعید است كسی پاسخگو باشد.

به گزارش همشهری، ســر وزارت بهداشت این 
روزها خیلی شــلوغ اســت و مردم مانده اند با 
سؤاالتی كه هیچ مرجعی پاسخگوی آنها نیست. 
ستاد ملی مدیریت كرونا، فهرست مشاغل پرخطر 
را، با هماهنگی اتاق اصناف و وزارت بهداشــت، 
اعالم كرده، حاال بســیاری از مشاغل برای آغاز 
فعالیت مجــوز گرفته اند. البتــه حتی پیش از 
اعالم این فهرست هم بسیاری از مردم با توجه به 
سختی های معیشت، تصمیم به بازگشت به سر 
كارهایشان گرفته بودند. بعد از پایان تعطیالت 
عید نوروز، خیابان های شــهرها شــلوغ و بعضا 
پرترافیك شده و بســیاری به سر كارهای خود 
برگشــته اند، درحالی كه كرونا در تمام شهرها 
و اســتان ها همچنان افراد را مبتــال می كند و 
قربانی می گیرد. سیاست یك بام و دوهوایی كه 
از یك ســو مردم را به ماندن در خانه ها و ادامه 
قرنطینه تشــویق می كند و از سوی دیگر برای 
بازگشایی بســیاری از مراكز اداری و غیراداری 
مجوز صــادر كــرده و تدبیر مؤثــری هم برای 
تامین معاش قرنطینه شده ها ندارد، مردم را به 
خیابان ها كشانده، اما با این حال اقالم محافظتی 
و بهداشتی مثل ماســك و دستكش كمیاب و 
گران است و به دشواری می توان آنها را تهیه كرد.

افزایش ظرفیت تولید ماسك 
دبیر ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
بخشی از ماســك مورد نیاز از طریق واردات در 
حال تامین اســت، اما در توزیــع این محصول 
به خصوص ماســك جراحی و N95 اولویت با 
بیمارســتان ها و مراكز درمانی است. جمشید 
گلپــور از افزایش ظرفیت تولید ماســك خبر 
می دهد و اضافه می كند: برای تامین ماسك مورد 
نیاز مصارف عام، ظرفیت های جدید تولید ماسك 
3الیه در تشــكل های صنفی فعال شده و با این 

روند میزان تولید ماسك از 400هزار عدد به یك 
میلیون عدد رسیده و این رقم ظرف یك هفته 
آینده به 2میلیون عدد افزایش خواهد یافت. این 
وعده ای است كه وزیر صنعت نیز هفته گذشته 
ارائه داده بود. رضا رحمانی در حاشیه نمایشگاه 
دستاورد های شركت های دانش بنیان در حوزه 
پیشگیری، تشــخیص و درمان كرونا گفت: در 
روز های آینده با راه اندازی دستگا ه های جدید، 
تولید ماسك افزایش پیدا می كند و دیگر نیاز به 
واردات آن نخواهیم داشت. وزیر در ادامه اما گفته 
بود فقط در چند روز نخســت كه درخواست ها 
برای اقالم بهداشــتی یكباره چندین برابر شد، 
كمبود هایی وجود داشــت و به سرعت برطرف 
شــد؛ ادعایی كه با تجربه مردم در مدت یك ماه 
و نیم گذشته از شیوع كووید19در كشور، بسیار 

متفاوت است.

تأمین نیاز داروخانه ها با ظرفیت های خارج 
از شبكه

درباره دســتكش و گان هم دبیر ستاد مقابله با 
كرونــا از افزایش تولید خبــر می دهد؛ افزایش 
تولیدی كه البته معلوم نیســت چیزی از آن به 
مردم می رســد یا خیر. به گفتــه گلپور، میزان 
تولید لباس یكســره ضدعفونی مورد نیاز كادر 
درمانی در داخل كشــور افزایش یافته و با رشد 
بیشتر تولید در آینده نزدیك واردات این اقالم نیز 
متوقف می شود، اما باید توجه داشت كه با وجود 
نیاز روزانه باال به انواع ماســك و دستكش، در 
تامین اینگونه اقالم اولویت با مراكز درمانی است. 
دبیر ستاد مقابله با كرونا، وزارت صنعت تأكید 
می كند هنوز بحثی برای عرضه این محصوالت 
درداروخانه ها مطرح نیســت؛ اما بــا وجود این 
برخی انواع ماســك و دســتكش را كه توسط 
برخی ظرفیت های خارج از شبكه، تولید و تامین 
می شود در فروشــگاه ها و داروخانه ها نیزعرضه 

كرونــا از همان نخســتین 
روزهای شــیوع در ووهان 
چین، قلب صنعت حمل ونقل 
را نشانه رفت و بعد از زمینگیر كردن بخش عمده هواپیماهای 
فعال در حمل ونقل بین المللی، فعاالن حوزه حمل ونقل دریایی 
را محتاط تر كرد و در ادامه با انتشار ویروس در اغلب كشورهای 
جهان، حمل ونقل داخلی كشــورها را نیز با مشــكالت كالن 

مواجه كرد.
به گــزارش همشــهری، در ایران نیــز شــیوع كرونا ضمن 
زمینگیر كردن 90درصد هواپیماهای فعال در فضای سرزمینی، 
باعث افت 80درصدی پروازهای عبوری و كانكشن شد و حتی 
در حوزه حمل ونقــل ریلی و جاده ای نیــز آمارهای مربوط به 
جابه جایی مســافر را به طــرز عجیبی كاهش داد. براســاس 
آمارهایی كه چندی پیش محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در نشســت هیأت دولت اعالم كرده بود، شیوع كرونا در ایران 
باعث شده 94درصد ســفرهای ریلی، ۷۵سفرهای حمل ونقل 
عمومی با اتوبوس و ۷0درصد سفرهای هوایی كاهش پیدا كند 
ضمن اینكه سفرهای شــخصی جاده ای نیز باوجود تعطیالت 

نوروزی كاهش چشمگیری داشته است.

كرونا و قطع پروازهای اروپا
حساسیت كشــورها در رصد عبور و مرور مسافران بین المللی 
و وسواس  فرودگاه ها در پیشگیری و اقدامات مربوط به رعایت 
پروتكل های بهداشتی باعث شده حمل ونقل هوایی با مشكالت 
زیادی در تردد میان كشورها مواجه باشد. حسین اسفندیاری، 
عضو هیأت  مدیره شــركت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران 
می گوید: طبق آخرین آمار یورو كنترل كه مســئولیت كنترل 
فضای كل اروپا و مدیریــت و پروازهای آن را بــر عهده دارد، 
به واسطه شــیوع كرونا 90 درصد پروازهای فعال در قاره اروپا 
نسبت به سال گذشته از دســت رفته و فقط 10 درصد پروازها 
در اروپا برقرار است و این امر نشــان می دهد كه چه وضعیتی 
برای هوانوردی دنیا به وجود آمده است. به عقیده او، زمانی كه 
90 درصد پروازها در اروپا نسبت به سال گذشته كاهش یافته، 
مفهوم آن این است كه در كل دنیا كمابیش وضعیت بحرانی تر 

خواهد بود.

كرونا و بحران هویت تجارت جهانی
كرونا باعث شــده تجارت خارجی نیز از رؤیــای جهان بدون 
مرز عقب نشــینی كند و كشــورها مرزهای خود را حتی برای 
تبادل كاال بسته نگه دارند. در حقیقت در بحران شیوع كرونا، 
جهانی ســازی ماهیت خود را از دســت داده و دوباره مرزهای 
جغرافیایی پررنگ تر شــده اند. محدودیت های تجارت مرزی 
به واسطه هراس از انتقال كرونا در مورد ایران نیز به وضوح اتفاق 
افتاد و باعث شد حتی مرزهای بزرگ ترین شریك تجاری ایران 
در منطقه یعنی كشور عراق روی عبور و مرور كاال و مسافر میان 
2كشور بسته شــود. همچنین دیگر كشورهای همسایه اغلب 
مرزهای خود را به روی تردد كاال و مســافر بستند و وضعیت 

تجارت با دیگر كشورها را محدود كردند.

۱۰درصد از هواپیماها فعالند
محدودیت های ترددی در بحران كرونا تا جایی اثرگذار بوده كه 
دبیر انجمن شــركت های هواپیمایی می گوید: فقط 10 درصد 
از كل هواپیماهای كشــور هم اكنون فعالیت می كنند و اكثر 
هواپیماها در پاركینگ هستند. مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
انجمن شركت های هواپیمایی درباره آخرین وضعیت ناوگان 
هوایی كشور بعد از شــیوع كرونا می افزاید: با توجه به كاهش 
سفرها بعد از شیوع كرونا بسیاری از مردم براساس مصوبه ستاد 
ملی كرونا از انجام سفر خودداری می كنند كه این موضوع باعث 
كاهش حمل ونقل به ویژه حمل ونقل هوایی شده و عمال ناوگان 
هوایی را زمینگیر كرده است. دبیر انجمن شركت های هواپیمایی 
با اشاره به وعده دولت برای حمایت از كسب وكارهای آسیب پذیر 
در كرونا تصریح می كند: قرار شد در قالب بسته حمایتی 8 هزار 
میلیارد تومانی دولت از حمل ونقل از شركت های حمل ونقلی 
مختلف حمایت شــود كه در این  بین حمایت از شركت های 
هواپیمایی به دلیل كاهش شدید سفرها نیز مطرح شد. به گفته 
او، قرار بود از شــركت های هواپیمایی نیز در قالب بسته های 
حمایتی كمك شود، اما پیگیری های انجام شده هنوز به نتیجه 

نرسیده است.

زیان ۳هزارمیلیاردی كرونا به ایرالین ها
براساس آمارهای انجمن شركت های هواپیمایی ایران، مجموع 
خسارات وارده به شركت های هواپیمایی از شروع بحران كرونا 
تا 1۵ فروردین امســال بیش از 3 هزار میلیارد تومان بوده كه 
به تفكیك ایرالین ها مشخص شــده اما به واسطه حساسیت 
موضوع و اصل محرمانگی اطالعات تجاری شركت ها قابل ارائه 
عمومی نیست. به گفته اسعدی سامانی، گزارش خسارت های 
شركت های بخش حمل ونقل از كرونا به معاونت های برنامه ریزی 
و حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و در نهایت شخص وزیر راه 
ارائه می شود؛ وزارتخانه نیز مستقیم این گزارش ها را در اختیار 

بانك مركزی و سازمان برنامه وبودجه قرار می دهد.

۳۰۰هزار بلیت قطار نوروزی كنسل شد
براســاس آمارهای رســمی وزارت راه و شهرســازی، در ایام 
نوروز 300 هزار بلیت قطار به خاطــر قرنطینه خانگی مردم و 
كاهش ترددها لغو شده و ســفرهای ریلی در این بازه زمانی تا 
94 درصد كاهش یافته اســت. طبق آمارها برای بازگشت پول 
بلیت به مسافران 91 میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت 
اختصاص یافته و كامال پرداخت شده است. متولیان وزارت راه و 
شهرسازی می گویند: در جریان بحران كرونا، ۷0 درصد ظرفیت 
حمل ونقل عمومی در همه حوزه ها كاهش یافته و در حوزه های 
مختلف هواپیما، قطار و اتوبوس تعداد بسیار كمی بلیت فروخته 
می شــود. آنگونه كه پیش ازاین وزیر راه و شهرســازی اعالم 
كرده بود، در كمیته اقتصادی ســتاد مقابله با كرونا مصوبات و 
تمهیداتی برای جبران ضــرر و زیان  بخش حمل ونقل عمومی 
اندیشیده شده كه تنفس ســه ماهه در پرداخت وام، مالیات و 

بیمه ازجمله آنهاست.

انباشت زعفران 
در انبارها 
 رسوب كاالهای 
صادراتی در 
انبارها نه تنها 
كیفیت را به ویژه 
در كاالهای 
كشاورزی كاهش 
می دهد بلكه 
بازار را نیز پس از 
رفع بحران كرونا 
با پیك عرضه 
مواجه می كند 
و كاهش بیش 
از پیش ارزش و 
قیمت  كاالها دور 
از انتظار نیست

گزارش كوتاه

قفل كرونا بر چرخ حمل ونقل
ویروس كرونا از همان نخستین روزهای شیوع، 
حمل ونقل ملی و بین المللی جهان را محدود 

كرده است

كرونا و بحران 
هویت تجارت 

جهانی
كرونا باعث شده 
تجارت خارجی 

نیز از رؤیای 
جهان بدون مرز 

عقب نشینی 
كند و كشورها 
مرزهای خود 
را حتی برای 

تبادل كاال بسته 
نگه دارند. در 

حقیقت در بحران 
شیوع كرونا، 
جهانی سازی 

ماهیت خود را 
از دست داده و 
دوباره مرزهای 

جغرافیایی 
پررنگ تر شده اند

 بازگشت به سركار
بدون ماسك و دستكش
در شرایطی كه قرار است كسب وكارها به تدریج كركره های 

خود را باال ببرند، هنوز ماسك و دستكش در بازار كمیاب 
است

درگیری مهم ترین كشورهای مقصد صادرات زعفران ایران یعنی اســپانیا، ایتالیا و چین با كرونا، عمال صادرات 
زعفران ایران را متوقف كرده است. بسته شدن مرزهای صادراتی و توقف پروازهای بین المللی به ویژه پروازهای 
تجاری به دنبال شیوع كرونا در ایران، بازار كاالهای صادراتی را تحت تاثیر قرار داده و تقاضای واردات از ایران را 
به شدت كاهش داده بود، اما با همه گیر شدن این ویروس، به ویژه گسترش شدید بیماری در اسپانیا كه اولین مقصد 
صادراتی زعفران ایران بود و اعمال سیاست های بهداشتی و ایمنی پیشگیرانه در این كشور صادرات زعفران عمال 

متوقف شد. 

نایب رئیس شــورای ملی زعفران كشــور در گفت و گو با 
همشــهری در این زمینه می گوید: كل صادرات زعفران 
كشور از مســیر هوایی صورت می گیرد و در حال حاضر 
با توقف پروازها صادراتــی هم صورت نمی گیرد. غالمر ضا 
میری با بیــان اینكه تقاضا و درخواســتی هم برای خرید 
زعفران وجود ندارد ادامه می دهد: از 21 اســفند ســال 
گذشته تمام بارهای سفارشی در انبارهای صادركنندگان 
باقی مانده و سفارش دهندگان به دلیل مشكالت انبارداری 
و ترخیص، حاضر به دریافت بار نبودنــد، به همین دلیل 
اكثر شــركت های صادراتی از 2۵ اســفندماه در تعطیلی 

به سر می برند.
از ابتدای اســفندماه 98، به دنبال انتشار اخبار گسترش 
كرونا در ایران آمار صادرات زعفران روند  كاهشــی را آغاز 
كرد. با اینكــه رقم صادرات تا پایــان بهمن ماه 98 از آمار 
مدت مشابه سال 9۷ پیشــی گرفته بود، معامالت داخلی 
و خارجی كاهش یافت. این موضــوع افت قیمت زعفران 
را نیز به دنبال داشــت. به گفته نایب رئیس شورای ملی 
زعفران تا پایــان بهمن ماه 9۷ رقم صــادرات زعفران كه 
9۵درصد آن از خراســان تامین می شــود 224 تن و در 
پایان بهمن 98 این رقم 22۷ تن بوده اما شیوع كرونا این 
روند رو به رشد را متوقف و صادرات را تعطیل كرد. كاهش 
معامالت، قیمت این محصول را كاهش داده به طوری كه 
قیمت 9 تا 11 میلیون تومانی هر كیلوگرم زعفران تا پیش 
از آغاز اسفندماه، به 8 تا 10 میلیون تومان در اواسط این 
ماه رسید، اما در این نقطه هم متوقف نشد و روند كاهشی 
آن ادامه یافت، تا جایی كه به گفته میری آخرین معامالت 
زعفران در بازار با رقمی بین 6 تــا 9 میلیون تومان در هر 

كیلوگرم انجام گرفت.  

انباشت زعفران در انبارها
اقتصاد دنیا در ركود مطلق قــرار دارد، صادرات و واردات 

در بیشتر كشورهای دنیا متوقف شده، هرروز كشورهای 
بیشتری درگیر كرونا می شوند و كشورهای آلوده از لحاظ 
كنترل بیماری در شرایطی غیرقابل پیش بینی قرار دارند، 
در چنین شرایطی نمی توان حتی به طور تخمینی زمانی 
را برای بازگشایی دوباره بازارهای دنیا و از سرگیری روابط 
تجاری بین المللی تعیین كرد. رسوب كاالهای صادراتی 
در انبارها نه تنها كیفیت را به ویژه در كاالهای كشــاورزی 
كاهش می دهد بلكه بازار را نیز پــس از رفع بحران كرونا 
با پیــك عرضه مواجــه می كند و كاهش بیــش از پیش 
ارزش و قیمت  كاالها دور از انتظار نیست. تمام واحدهای 
عرضه كننده زعفران در اســفندماه خرید خــود را انجام 
داده اند در حالی كه به دلیل شــرایط ایجاد شــده موفق 
به فروش نشــده اند، بنابراین وقتی بازار باز شود زعفران 
دارند و خریدی نمی كنند. همچنین به گفته نایب رئیس 
شورای ملی زعفران ســازمان مركزی تعاون روستایی نیز 

تجارت طالی سرخ؛ قربانی كرونا
توقف صادرات، قیمت زعفران را دربازارهای داخلی تا 6 میلیون 

تومان در هر كیلوگرم كاهش داده است

گزارش دو     

می شــود. به گفته گلپور، وزارت صنعت وظیفه 
لجستیك و تامین اقالم كرونایی مورد نیاز بازار 
را بر عهده دارد و در زمینه برخی اقالم بهداشتی 
مرتبط با كرونا مانند مواد ضدعفونی كننده، صفر 
تا صد مراحل تامین، توزیــع و نظارت بر بازار با 
ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت است. با این 
روند به نظر می رسد تا یكی، دو هفته آینده مشكل 

تامین اقالم مورد نیاز بازار حل شود.

افزایش 5برابری قیمت دستكش
از زمان آغاز شیوع كرونا در كشور و افزایش تقاضا 
برای ماسك، دستكش و مواد ضدعفونی كننده، 
در كنــار تولیدكننده های روتین، بســیاری از 
صنایع و اصناف دیگر نیز خطوط تولید خود را 
به تولید این اقالم تغییــر دادند و بخش زیادی 
نیز با واردات تامین شــد، اما با این حال مردم 
همچنان برای خرید ماسك، ژل و دستكش با 
سختی مواجه اند و این اقالم را یا پیدا نمی كنند 

یا اگر پیدا كنند ناچارند بهای بسیار باالیی برای 
آن بپردازند. قیمت انواع دستكش در این مدت 
4تا ۵برابر شده و هر بســته 200عددی آن از 
28تا 30هزار تومان به 120تا 160هزار تومان 
رسیده است. حتی دســتكش های معروف به 
كیســه فریزری هم كه پیش از شــیوع كرونا 
بســته ای 3هزار تومان فروخته می شد، امروز 
كمتر از 1۵هــزار تومان پیدا نمی شــود. البته 
كمبود دســتكش با همه گیری كووید-19در 
دنیا به مشــكلی جهانی تبدیل شــده و ایران 
تنها كشوری نیســت كه با آن درگیر است. در 
تمام دنیا ظرفیت بسیاری از صنایع غیرمرتبط 
به تولید ماســك و گان و دستكش اختصاص 
یافته تا با تامین این اقالم ضریب انتقال بیماری 
كاهش یابد، اما كمبود همچنان پابرجاســت. 
با این حــال وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
گفت وگو با رسانه ها مشكل اصلی در این حوزه را 
متوجه بخش توزیع دانسته است. رحمانی هفته 

پیش در زمینه كمبود اقالم محافظتی در برابر 
كرونا گفت: برخی كارخانه ها تغییر خط تولید 
داده و مشغول تولید ماسك و دستكش و مواد 
ضد عفونی كننده هســتند. این نشان می دهد 
كه ما از نظر تولید مشــكل نداریم و مسئله در 
شبكه توزیع است. باید نظارت های الزم صورت 
گیرد، كما اینكه در روزهای اخیر هماهنگی های 
بیشــتری برای این موضوع ایجاد شده است. 
انتظار مــی رود كه با اســتفاده از ظرفیت های 
تولیدی كشــور و هم افزایی بین دستگاه های 
مختلف مشكل كمبود مواد ضدعفونی كننده، 
دســتكش و تجهیزات مورد نیاز رفع شود. در 
بحث تولید ماسك به علت تقاضای بسیار زیاد 
هنوز كمبود هایی داریم، امــا تا چند روز آینده 
با نصب دســتگاه های جدید به آن عدد وزارت 
بهداشت خواهیم رسید و با بهره برداری، دیگر 

نیاز به واردات نخواهیم داشت.

دغدغه های ادامه دار
در شرایطی كه سیاســت های پیشگیرانه در كل 
كشورهای درگیر با كرونا مبتنی بر قرنطینه خانگی 
و تامین مایحتاج مردم برای جلوگیری از خروج 
آنها از خانه تدوین شــده، در ایران با وجود ادامه 
موج بیماری با تصمیم ستاد ملی كرونا، كاركنان 
بســیاری از مشــاغل كه عنوان »كم ریســك« 
گرفته انــد از 23فروردین به ســركارهای خود 
بازگشته اند. بازگشایی كســب وكارها و تأكید بر 
رعایت پروتكل های بهداشــتی در حالی صورت 
گرفته كه تامیــن تجهیزات اولیه بــرای اجرای 
این پروتكل ها و پیشــگیری از گسترش بیماری، 

همچنان مهم ترین دغدغه شهروندان است.

۷0 تن زعفران خریداری كرده كه در انبارهای این سازمان 
موجود اســت. در ۵ انبار بورس نیز 1۵ تن زعفران وجود 
دارد ؛ كشاورزان هم نتوانســته اند در طول 4 ماهی كه از 
فصل برداشت گذشــته، تمام محصول خود را بفروشند و 
مقدار قابل توجهی زعفران نیز نزد كشاورزان وجود دارد. 
حتی صادركننــدگان هم مقدار زیادی از ســفارش های 
خود را ارسال نكرده اند. میری كه همزمان رئیس اتحادیه 
صادركنندگان زعفران خراسان نیز هست، نسبت به افت 
شــدید قیمت این محصول با بازگشــایی بازارها هشدار 
می دهد و می گوید: 8۵ درصد زعفران تولیدی كشور صادر 

می شود و شرایط بازار نیز تابع عرضه و تقاضاست.
 باید سیاســت گذاری ها به گونه ای باشــد كه با مدیریت 
عرضه، از افت قیمت و متضرر شدن كشاورزان جلوگیری 

شود. 
او همچنین با تمجید از سیاســت خرید حمایتی زعفران 
می افزاید: ما هنوز نمی دانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت؛ زعفران یك كاالی لوكس تلقی می شود كه 
در شرایط فعلی رغبتی برای خرید آن وجود ندارد ضمن 
اینكه بخش خصوصــی كه خریدار عمده زعفران اســت 
درحال حاضر تعطیل است و درآمدی ندارد، به همین دلیل 
دولت و سازمان تعاون روســتایی باید با خرید زعفران از 
كشاورزان مانع فعالیت واسطه ها شود و افت قیمت این كاال 
جلوگیری كند. در حال حاضر دالل ها به سراغ كشاورزان 
رفته اند و با این استدالل كه ادامه بحران كرونا قیمت ها را 
بیش از این كاهش خواهد داد پیشنهاد خرید محصولشان 

را با 2 میلیون تومان زیر قیمت به آنها داده ا ند.
میری معتقد اســت اگر این ســازمان با سودی مشخص 
محصوالت مانــده در انبارها را به واحدهــای صادراتی یا 
بسته بندی بفروشد، با عادی شدن شرایط تمامی محصول 
صادر می شــود و ضرری متوجه كشــاورزان نخواهد شد. 
نایب رئیس شورای زعفران پیشنهاد دیگری نیز برای دولت 
دارد و آن این است كه اگر به هردلیل توان یا اراده ای برای 
خرید زعفران های مانده نزد زعفــران كاران وجود ندارد، 
تسهیالتی كه به سازمان تعاون روســتایی ارائه می شود 
در اختیار واحدهای صادراتی قرار گیرد تــا آنها با خرید 

محصول، دست واسطه ها را كوتاه كنند. 

 پیش بینی کاهش 50درصدی قیمت جهانی زعفران 
 براساس آمارهای وزارت جهاد كشاورزی 
پارسال 500 تن زعفران در ایران تولید كه 
280 تن آن صادر شد. به دلیل فعالیت شركت های 
متفرقه و غیررسمی، آمار دقیقی از مصرف داخلی 
موجود نیســت اما برآوردها حاكی است تا 20 
درصد از زعفران تولیدی ایران به مصرف داخلی 
می رسد. بخش قابل توجهی از زعفران ایران نیز 
به طور قاچاق از كشور خارج می شود یا به طور 
قاچاق به كشــورهای مقصد می رسد. در سال 
گذشته 15 تن زعفران به شكل قانونی و از مبادی 
رســمی به افغانستان صادر شــده در حالی كه 
افغانستان واردات زعفران از ایران را برای حمایت 

از تولیــد داخلی خود، ممنوع كرده اســت. اما 
همه گیری كووید-19 حتی آمار قاچاق زعفران را 
نیز به صفر رســانده اســت، چون عــالوه بر 
سختگیری  كشورهای مقصد برای واردات كاال، 
افت شدید قیمت صرفه اقتصادی قاچاق را نیز از 
بین برده است. قبل از شیوع ویروس كرونا قیمت 
جهانی زعفران در بازارهای جهانی تا مرز هزار و 
100 دالر نیز رسیده بود، اما علی حسینی، عضو 
شورای ملی زعفران هفته گذشته پیش بینی كرد 
پس از كرونا قیمت زعفران احتماال به قیمت دهه 
60 بازگردد، یعنی چیزی در حدود 400 تا 500 دالر 

برای هركیلوگرم. 

 برای تامين ماده ضدعفونی كننده مشكل نداریم
دبیر ستاد مقابله با كرونا در وزارت صنعت آماری در زمینه تولید دستكش ارائه 
نمی دهد، اما درباره مواد ضدعفونی كننده خبرهای خوبی دارد. گلپور می گوید: 
آمار دقیقی در زمینه میزان تولید و نیاز بازار به انواع دستكش نداریم اما با درخواست 
وزارت بهداشت، وزارت صنعت به بازار محصوالت ضدعفونی كننده ورود كرده و با تامین 
الكل مورد نیاز، كارخانه ها و رشد تولید و عرضه مواد ضدعفونی اكنون در بازار اشباع شده 
است. او می افزاید: اكنون 22شركت به تولید مواد ضدعفونی مشغول هستند كه نظارت 
بر تولید آنها برعهده وزارت صنعت است. همچنین با رشد تولید و بهبود شرایط تامین 

الكل و عرضه آن در سطح داروخانه ها، اكنون وضعیت عرضه الكل نیز بهتر شده است.
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سبکزندگی

وسواسی نشويم
یكی دیگر از 

كارهایی كه در این 
شرایط اپیدمی 

بیماری و و یروس 
كرونا،  بر احساس 

خودمان و همچنین 
ارتباط مان با دیگران 

بسیار مؤثر است 
دوری از رفتارهای 
وسواس گونه برای 

حفظ بهداشت است. 
البته بعضی از ما 

مستعد رفتارهای 
وسواس گونه هستیم 

كه در این صورت حتما 
باید به فكر درمان 
آن باشیم. اما این 

شرایط نباید بهانه ای 
به دست عده ای بدهد 

تا با تكرار بیش از 
حد بعضی كارهایی 
مثل شست وشو یا 
خرید های بی حد و 

اندازه مواد شوینده 
مانع از برقراری 

آرامش خود و 
اطرافیان شان شوند

قاب دیروز

خیابان فردوسی تهران از قدیم  محلی برای داد و ستد و تجارت بوده است. در عكس نمایی از این 
خیابان را در سال 1347 می بینید.

قاب امروز

زلزله یكی از شــایع ترین بالیای طبیعی در ایران اســت. زلزله اخیر در قطور اســتان 
آذربایجان غربی هم از همین دست بالیاســت و مردم این شهر زلزله زده زندگی خود را در 

چادر می گذرانند و نیاز به كمك دارند. 
عكس : فارس

وقتــی پدیــده مشــتركی 
جهانیان را تهدید می كند و 
به  ناچار ملت ها نسبت به آن 
واكنش نشان می دهند قدرت 
و توان آنان، برتری فرهنگی و 
غلبه اصول اخالقی و میزان 
عزم و اراده و ظرفیت عزت و 

شرافت و غیرت آنان به آسانی قابل درك است. كرونا به عنوان 
یك اتفاق واحد جهانی امروزه به دور از هرگونه ادعا، شعار و 
سخن ســاده، ماهیت و واقعیت، محتوا و درون ملت ها را از 
ویترین شان بیرون كشیده و هویت آنان را آنگونه كه هستند 

نشان می دهد.
ایثار و فداكاری پزشــكان، همت و كوشــش پرستاران و 
زحمت و تالش كاركنان بیمارســتان ها صفحه زرینی به 
تاریخ درخشان كشــورمان افزود. فعالیت بی وقفه كادر 
درمان كشورمان، جهان را به حیرت برده و حضور شجاعانه 
كاركنان حوزه سالمت در خط مقدم جبهه نبرد با ویروس 
منحوس و خطرپذیری آنان در كنار مبتالیان به كرونایی 
كه خودی و غیرخودی نمی شناســد و سرعت سرایتش 
بشریت را مات و مبهوت كرده هیچ گاه در تاریخ فراموش 
نخواهد شد؛ فرشتگان سپیدپوشــی كه تمام قد و با همه 
توان برای حفظ جان همنوعان، در تالش طاقت فرسایی 
برای ســالمت هموطنان، صحنه هایی از خود به نمایش 
گذاشــته اند كه موجب حســرت جهانیان شــده است. 
جهادگــران جبهه حق علیه باطل كه خونشــان از حس 
نوع دوســتی و خدمت به همنوع و تالش برای سالمتی 
هموطن لبریز است با زمان شناسی دقیق و موقعیت یابی 
درست می دانند كه چگونه در جبهه جدید نبرد، فداكارانه 
مبارزه كنند و با همت عالی و غیرت بی بدیل، بشــریت را 

مبهوت كار و تالش خویش كنند. 

یادداشت 

فرشتگان سپیدپوش

جعفر بای
متخصص مسائل اجتماعي

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویســید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلــی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم 
هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش 
برویم و قدم هایمان را هــر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای 

بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصــی دارید... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضــی دارید... اگر فكر می كنیــد كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر موافق یا مخالف 
دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس 
نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی مشغول 
گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده اید، آنچه در ذهنتان می گذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه 
بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خوانندگان روزنامه و 
مردم و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند 
و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك 

حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید 
داریم و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در 
انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه 
راه را برای رسیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای 
رساندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به دیگران با هم 
همدست شویم؛ مهم همین بزرگراه یك طرفه است، البته این 

بار از پایین به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام. 
در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما در قالب 
موضوعات آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه 
متوقف بمانیم، فكرهای دیگری هم داریم و خیلی زود بنا داریم 
كه با طرح موضوع های هفتگی، جای شما را خیلی بیشتر از 
قبل در صفحات روزنامه باز كنیــم و از صحبت ها و نظرات و 
دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق به خود 

شماست و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شود! 
برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی است، البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون هیچ 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید... 
قرار هم همین است، بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست

پیامگیر ما بــا شــما 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

زندگی پر از فرازونشیب اســت و گاهی غمی فراگیر كل دنیای ما را دربر 
می گیرد؛ درست مانند دنیای این روزهای اغلب ما. »انگار حوادث تلخ بدون 
معطلی در صف، انتظار می كشند تا یكی پس از دیگری رنگ و روی تمام این 
روزهایمان را تیره كنند و تار. گاهی تلخی و غم امانمان نمی دهد تا نفسی 
تازه كنیم. دیگر توانمان رو به اتمام است؛ درست مانند روزهای پایانی سال 
گذشته و... .«؛ اینها جمالت و افكاری هستند كه شاید بارها و بارها در این 
روزها از ذهن و افكار بسیاری از ما گذشته؛ بعضی اوقات فكر می كنیم كابوسی 
را به نظاره نشسته ایم كه در انتظار پایان آن، ثانیه ها را شمارش می كنیم.اما 
چه تمام لحظات مان را به شمردن ثانیه ها بگذرانیم و چه سعی كنیم با مرور 
خاطرات شیرین و اندكی هدایت ذهن به سوی امید و به زنده شدن دوباره 
زیبایی ها همه لحظات تلخ این ایام را ســپری كنیم، این روزها هم عاقبت 
پایان می یابند. پس انتخاب با خود ماست كه كدام را برگزینیم. شاید ماندن 
در چنبره غم و اندوه و كزكردن درگوشه سرد و تاریك ناامیدی ها آسان تر 
و واقعی تر جلوه كند اما امتحان نوع دیگری از اندیشیدن هم ضرری ندارد 
و حتما برای تك تك ما الزامی است. تغییر همیشه سخت است اما الزامی 
است. درمورد چگونگی مقابله با سختی های این روزها با سیدعلی قاسمی، 

روانشناس گفت وگو كرده ایم.

 بر طبل
آرامش بكوب
چگونه با استرس بیماری های واگیردار 

مانند كرونا مقابله كنیم؟
یكتا فراهانی 

خبرنگار

مدیریت اضطراب در شرایط سخت 
به طور كلی می توان گفت اضطراب هیجانی اســت كه در ابهام ایجاد می شــود؛ 
یعنی زمانی كه ما در شــرایطی قرار داریم كه همه  چیز برایمان مبهم است و ما 
نمی دانیم دقیقا ممكن است چه چیزهایی در انتظار خودمان و عزیزان مان باشد 
دچار هیجانی می شویم به نام اضطراب. البته اغلب ما در مكالمات مان اضطراب 
را مترادف با ترس به كار می بریم ولی در شرایطی كه شناخت كاملی از آن نداریم 
و نمی دانیم چه مشكالتی ممكن است در انتظارمان باشد در واقع دچار اضطراب 

می شویم. برای درك بهتر چنین موقعیتی می توانیم درنظر بگیریم 
وارد اتاقی شــده ایم كه كامال تاریك اســت و ما هر لحظه فكر 

می كنیم ممكن است با چیزی برخورد كنیم كه ما را با مشكل 
مواجه كند و به ما آسیب بزند؛ درواقع چون موقعیت تحت 
كنترل ما نیست دچار اضطراب می شویم. براساس همین 
تعریف، مهم ترین راهكار مدیریت اضطراب، كسب شناخت و 

آگاهی از شرایط و موقعیت است.

وزیم... چراغی برافر
اگر همان اتاق تاریك را درنظر بگیریم زمانی كه چراغی روشن می شود 
و ما شناختی از موقعیت و فضایی كه در آن هستیم به دست می آوریم 
اضطراب مان هم فروكش می كند. یا مثال زمانی را درنظر بگیریم كه وارد 
جمعی می شویم كه هیچ كس را آنجا نمی شناسیم. در چنین شرایطی 
بســته به میزان توانایی های ما، واكنش مان هم بسیار متفاوت خواهد 
بود. ولی اغلب در چنین مواقعی حس ناخوشایندی سراغ ما می آید كه به آن 
اضطراب اجتماعی گفته می شود؛ یعنی جایی كه موقعیت برای ما آشنا و ملموس 
نیست. اگر به چنین موقعیت هایی دقت كنیم متوجه می شویم درست زمانی كه 
می توانیم با نخستین فرد در یك جمع ناشناخته ارتباط برقرار یا كمی گفت وگو كنیم 
یكباره حسی از اطمینان، راحتی و دلگرمی را تجربه خواهیم كرد كه قبال جنسی 
از ترس و اضطراب داشت. بنابراین درمجموع هر شرایطی كه ما را با تهدید مبهمی 
روبه رو كند كه منبع تهدید هم خیلی برای ما روشن و مشخص نباشد می تواند ما را 
دچار اضطراب بكند. حاال هر وقت در چنین موقعیتی قرار بگیریم هرقدر در مورد 
آن شرایط و تهدیداتی كه ممكن است برای ما در پی داشته باشد اطالعات و دانش 
بیشتری به دست بیاوریم می تواند به كاهش اضطراب ما كمك كند. ولی باید سطح 
اطالعات و آگاهی های خود را از طریق منبع موثق و قابل اطمینانی افزایش دهیم 
چون در غیر این صورت، فقط سردرگم می شویم و اوضاع برایمان مبهم تر می شود.

وابط بین فردی  تقویت ر
در كنار رفتارهایی مانند رعایت بهداشت فردی، تغییر سبك زندگی و...یكی دیگر 
از پارامترهایی كه می تواند در این روزها برای مدیریت هیجانات فردی به ما كمك 
كند تقویت روابط بین فردی است. پژوهش های روانشناسی نشان می دهد روابط 
بین فردی مثبت، یكی از مهم ترین عوامل ایجاد احساس شادكامی و رضایت مندی 
و تقویت سیستم شناختی انسان است. وقتی ما روابط خوبی با عزیزان و اطرافیانمان  
داریم دلگرمی و اشتیاق ما به زندگی هم بیشتر می شــود و از لحاظ روان شناختی 
تقویت می شویم. جالب اســت بدانیم تحقیقات اثبات كرده روابط عاطفی مثبت با 
عزیزان و اطرافیان عالوه بر تقویت روان شناختی باعث تقویت فیزیولوژیكی بدن ما 
هم می شود. به عبارت دیگر وقتی روابط مان با اطرافیان و به خصوص افراد مهم زندگی 
خوب باشد دلخوشی به این روابط، غنای بیشتری به زندگی ما می بخشد و به این 
ترتیب حتی سیستم ایمنی بدن ما هم بهتر كار می كند. پژوهش حاكی از آن است 
زمانی كه آدم ها از روابط خود راضی هستند سلول های سیستم ایمنی بدن هم بهتر 
فعالیت می كنند. به این ترتیب افراد كمتر بیمار شده و زمانی هم كه بیمار می شوند 
به خاطر عملكرد مناسب سیستم ایمنی شان زودتر هم بهبود پیدا می كنند و حتی 
طول عمرشان بیشتراز افرادی است كه روابط خوبی را تجربه نمی كنند. بنابراین در 
شرایط سخت این روزها اگر از روابط بین فردی خود بیشتر مراقبت و آنها را تقویت 
كنیم احساس بهتری هم خواهیم داشت. خود ما می توانیم نقش حمایتی در میان 

خانواده، دوستان و آشنایان داشته باشیم تا همگی به حس بهتری برسیم.

اضطراب از ابتال به بیماری 
در شرایطی مانند این روزها كه با شیوع ویروس كرونا روبه رو شده ایم آگاهی 
از چگونگی ابتال به این بیماری و راه های مقابله با آن بسیار مؤثر است. اما در 
چنین شرایطی اضطراب ما را به سمتی می رساند كه دلمان بخواهد مدام از همه 
طرف اطالعاتی در این خصوص كسب كنیم بلكه بتوانیم بر اضطراب ناشی از 
آن فائق آییم. ولی همه ما باید بــه اطالعاتی كه دریافت می كنیم و منبع آن، 
كامال توجه داشته باشیم. اگر اطالعات زیادی كه دریافت می كنیم احساس 
ناامنی مان را بیشتر و حالمان را بدتر می كند نشان می دهد كه منبع دریافتی 
اطالعات ما موثق و قابل اطمینان نیســت. اطالعات درست باید موضوع را 
به گونه ای برای ما روشن كند تا احســاس بهتری داشته باشیم. ضمن آنكه 

باید تمركزمان را بر پیشگیری بگذاریم، نه ابتال به بیماری. رفتارهایمان 
هم باید مبتنی بر رفتارهای سودمند باشد و به ما احساس امنیت 

بدهد مانند رعایت بهداشت فردی. وقتی بهداشت را كه تحت 
كنترل خودمان است رعایت می كنیم امكان ابتالی ما به 
بیماری كاهش پیدا می كند. توجه به تغذیه ســالم، سبك 

زندگی درست و خواب و استراحت كافی هم در این خصوص 
بسیار مؤثر و مهم است. كم كردن سیگار و درمان بیماری های 

زمینه ای و مزمنی كه مدت هاست ما را آزار می دهند رفتارهایی هستند 
كه احساس امنیت بیشتری به ما می دهند و به این ترتیب اضطراب كمتری را 

هم تجربه خواهیم كرد.

فعال و مؤثر باقی ماندن 
یكی دیگر از كارهایی كه باعث افزایش و تقویت روحیه ما در این ایام می شود 
فعال نگه داشتن خود در جهت تامین مناسب نیازهایمان است؛یعنی به جای 
اینكه فعالیت هایمان را كم كنیم، خانه نشین شــویم و دائم غر بزنیم و گله و 
شكایت داشته باشیم و مدام خبرهای نگران كننده را پیگیری كنیم می توانیم 
در همین شرایط و حتی در خانه هم خودمان را فعال نگه داریم. مطالعه، دیدن 
فیلم، انجام كارهای عقب افتاده، تعمیراتی كه مدت هاست به تعویق اندخته ایم، 
بازی با بچه ها و كمك به كارهای اعضای دیگر خانواده باعث می شود هم كمتر به 
افكار منفی ذهن خود دامن بزنیم و مدام دچار هیجانات منفی بشویم و هم به ما 
كمك می كند تا از طریق ارضای مؤثر نیازهای خود، آرامش و شادكامی بیشتری 
را در این شرایط تجربه كنیم. بنابراین با اقدامات ساده اما مؤثر می توانیم به حفظ 

روحیه خود و دیگران كمك كنیم.

پرهیز از شایعه پراكنی 
بعضی دیگر از كارهایی كه می تواند ما را در جهت اینكه روابط بهتری با دیگران 
داشته باشیم و به آنها دلگرمی بدهیم دامن نزدن به شایعات است. پرهیز از پخش 
شایعات بی اساس باعث می شود نه ذهن خودمان را بی جهت درگیر كنیم و نه 
باعث استرس و تشویش دیگران شویم. توجه داشته باشیم اگر موضوعی و خبری 
برای خودمان قطعی و مسجل نشده و حتی به نظر عاقالنه نمی رسد به هیچ وجه 
آن را برای هیچ كس دیگری هم بازگو نكنیم. فراموش نكنیم متأســفانه زمانی 
كه ما خبری را می شنویم بدون اینكه از صحت و سقم آن آگاه باشیم بر ما تأثیر 
می گذارد. اگر هم آن را از دوستان و آشنایانی كه به آنها اطمینان داریم بشنویم 
كه تأثیر بیشتری هم بر ما خواهد داشت. بنابراین سعی كنیم خود ما تبدیل به 
عاملی برای پخش شایعات و دامن زدن به آنها نباشیم. در واقع پیگیری نكردن 
اخبار غیرموثق و بی اعتبار باعث شیوع كمتر آنها می شود. پس بهتر است به محض 
دریافت پیام هایی كه اطمینانی از درستی آنها نداریم در فضاهای مجازی بالفاصله 
آنها را برای دیگران منتشــر نكنیم. این كارها به احساس ناامنی دیگران دامن 
می زند، ضمن آنكه هیچ گونه سازندگی و بهبودی هم از هیچ لحاظ در آن نیست.

وحیه نشاط و شوخ طبعی  حفظ ر
یكی دیگر از كارهایی كه این روزها به بهتر شدن حال ما كمك می كند حفظ 
روحیه نشاط و شوخ طبعی اســت. افرادی كه در این شرایط خنده رو هستند، 
آرامش خود را حفظ و گاهی هم سنجیده و عاقالنه با دیگران شوخی می كنند 
و اجازه نمی دهند اضطراب و نگرانی در فضای روابط بین فردی آنها نفوذ كند و 
حاكم بر آن شود؛ درواقع هم به خودشان و هم به دیگران كمك مؤثری می كنند 
تا بتوانند شرایط را بهتر مدیریت كنند. البته این موضوع اصال به آن معنا نیست 
كه بخواهیم وجود بیماری و رعایت كامل نكات مربوط به آن را شوخی بگیریم 

و باور نكنیم.

تمركز بر توانمندی ها 
تمركز بر توانمندی های خودمان و دیگران باعث می شود احساس بهتری داشته 
باشیم. مثال می توانیم حتی با داشتن وقت بیشتر، تزئینات خانه را عوض كنیم 
یا حتی وقت بیشتری برای تزئین غذا بگذاریم تا اشتهای افراد خانه هم بیشتر 
شود؛ درواقع هرگونه كاری كه باعث شود فضای خانه شادتر و آرامش اعضای 
آن بیشتر شود می تواند به حفظ روحیه همه ما هم كمك كند و به این 
ترتیب حال بهتری را تجربه كنیم. توجه داشته باشیم این روزها باید 
از به كار بردن هرگونه جمالت ناامید كننده پرهیز و سعی كنیم فقط 
چیزهایی را باور كنیم كه ما را قوی تر می كنند. به این ترتیب باید تنها 
بر چیزهایی تمركز كنیم كه ما را قوی تر و با نشاط تر می كنند. وقتی 
مدام خود را در معرض اخبار بد و شایعات بی اساس قرار می دهیم توان 
روان شناختی و همچنین جسمانی ما برای مقابله با چالش ها و بیماری ها 

كاهش می یابد.

دوری از رفتارهای وسواس گونه 
یكی دیگر از كارهایی كه در این شرایط اپیدمی بیماری و و یروس كرونا،  بر احساس 
خودمان و همچنین ارتباط مان با دیگران بســیار مؤثر است دوری از رفتارهای 
وسواس گونه برای حفظ بهداشــت اســت. البته بعضی از ما مستعد رفتارهای 
وسواس گونه هستیم كه در این صورت حتما باید به فكر درمان آن باشیم. اما این 
شرایط نباید بهانه ای به دست عده ای بدهد تا با تكرار بیش از حد بعضی كارهایی 
مثل شست وشو یا خرید های بی حد و اندازه مواد شوینده مانع از برقراری آرامش 
خود و اطرافیان شان شوند. سختگیری های به ظاهر موجه بهداشتی باعث تشدید 
اضطراب خود فرد و اطرافیانش می شــود. همین موضوع باعث می شود در این 
شرایط بعضی روابط ما با مشكل مواجه شود و دیگران را به ستوه بیاوریم.  درواقع 
بهتر است به دور از افراط و تفریط، نكات بهداشتی را رعایت كنیم و حتما در جهت 
پیشگیری از بیماری گام برداریم. یادمان باشد افراط درخصوص رعایت بهداشت، 
روان ما را نشانه می گیرد كه حتما بر جسم ما هم تأثیر خواهد داشت. بنابراین وقتی 
شرایط سخت می شود مهم ترین عاملی كه می تواند به آرامش و داشتن حال بهتر 
ما كمك كند ارتباط با افراد خوش بین، آرام و حمایتگر است كه هر كدام از ما اگر 
واقعا بخواهیم می توانیم اینگونه باشیم.ما می توانیم اطرافیان خودمان را به آرامش 
دعوت كنیم و در برخورداری از حال خوبشــان مؤثر واقع شویم. فراموش نكنیم 
شرایط محیطی هیچ گاه كامال تحت كنترل ما نیست اما این فقط خود ما هستیم 

كه می توانیم بر افكارمان تمركز و تسلط داشته باشیم.
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هنگامی كه كاربران با ماســك جراحی صــورت خود را 
پوشانده اند، قابلیت تشخیص چهره گوشی های مختلف 
از جمله آیفون ها نمی تواند چهره آنها را تشــخیص دهد. 
از این رو آنها یا بایــد گذرواژه خود را تایــپ كنند یا ابزار 
محافظی كه صورت آنها را پوشانده بردارند تا گوشی آنها 

باز شود.
اما حاال پژوهشــگران یك روش را برای حــل این ماجرا 
پیدا كرده اند كه به وســیله آن تكنولوژی تشخیص چهره 
می تواند صورت شما را با ماسك یا بدون ماسك تشخیص 
دهد. یك ویدئوی آموزشــی كاربری را نشان می دهد كه 
این كاربر با یك ماســك جدید كه آن را تا كرده، نیمی از 
صورت خود را می پوشاند و سپس مراحل تنظیم سیستم 

بیومتریك)تشخیص چهره( را طی می كند.
دیلی میل در گزارشی نوشته است: كاربران هم می توانند 
از امكان »تنظیم دوباره Face ID« اســتفاده كنند و هم 
می توانند چهره ماسك دار خود را به عنوان گزینه »ظاهر 
جایگزیــن« انتخاب كننــد. مركز كنتــرل بیماری های 
آمریكا)CDC( به شهروندان این كشور توصیه كرده است 
كه به منظور جلوگیری از گســترش ویروس كرونا كه كل 

كشور را درگیر كرده از ماسك استفاده كنند.
اگرچه این پوشش ممكن است شــما را در برابر بیماری 
COVID-19 محافظت كند، اما این كار به شــما اجازه 
نمی دهد كه قفل گوشــی خود را باز كنید. پژوهشگران 
در آزمایشگاه Tencent Security’s Xianwu Lab با 
آموزش گوشی های هوشمند به گونه ای اقدام به رمزگشایی 
كردند كه حاال این گوشــی چهره پوشیده شده با ماسك 

كاربران را تشخیص می دهد.
آنها می گویند: یك ماسك كاماًل جدید را از وسط تا كنید و 
بند آن را دور گوش خود بیندازید. سپس ماسك تاشده را 
به طوری كه صاف و بدون چروك خوردگی است، روی نیمی 
از صورت خود قرار دهید. نیمه پایینی ماسك را با دست 
خود نگه دارید و آن را بدون چروك خوردگی روی صورت 
خود بكشــید. درحالی كه نیمی از صورت شما با ماسك 
تاخورده پوشانده شده است، مثال گزینه Face ID را لمس 

و به سرعت مراحل را اجرا كنید.
اگرچه این تیم می گوید كه همه ماســك ها با این ترفند 
قادر به باز كردن قفل گوشــی نیستند، اما به نظر می رسد 
آن دسته از ماســك هایی كه از مواد نرم ساخته شده اند 

می توانند به این شكل قفل گوشی را باز كنند.
پژوهشــگران می گویند: ما انواع مختلفی از ماســك ها، 
ازجمله ماسك های پزشــكی یك بار مصرف، ماسك های 
N95، ماســك های دارای دریچه های تنفســی و چند 
مورد دیگر را امتحان كرده ایم كه به نظر می رسد این كار 
انجام پذیر است. ماسك های سه بعدی را كه شبیه فنجان 
هســتند نمی توان تا كرد، اما با برش آنها از وسط، این كار 
امكان پذیر اســت. البته در این حالت، برای محافظت از 
خود باید از یك ماسك جدید برش نخورده استفاده كنید.

آنها همچنین به این نكته اشــاره می كنند كه این ترفند 
همیشه جواب نمی دهد و گاهی باید شكیبایی بیشتری از 
خود نشان دهید یا در نهایت فقط از گذرواژه استفاده كنید.
در مــاه فوریه، یك اســتارتاپ از نوعی ماســك جراحی 
رونمایــی كرد كــه تصویــر قســمت پاییــن صورت 

استفاده كنندگان از ماسك روی آنها چاپ شده بود.
این ماسك نوآورانه نه تنها از »همه گیری های ویروسی« 
محافظت می كند، بلكه ســازنده آن ادعا می كند كه این 

ماسك به احتمال زیاد قفل گوشی شما را باز كند.
 Resting Risk« طرحــی كــه توســط اســتارتاپ
Face« اجرا شده اســت، در واقع ایده یك هنرمند اهل 
سانفرانسیسكو به نام دانیل باسكین است كه در ابتدا آن را 

به عنوان یك شوخی مطرح كرد.
این وب ســایت اكنون با بیش از 30هــزار بازدید كننده 
به شدت معروف شده و 1200نفر در لیست انتظار سفارش 

ماسك قرار دارند.
باسكین در توییتر خود نوشته است: با استفاده از این ایده، 
بخشی از صورت شما كه با ماسك پوشانده می شود روی 
ماسك های N95 چاپ می شود. به این ترتیب می توانید هم 
از خود و مردم در برابر ویروس محافظت و هم قفل گوشی 
خود را بازكنید. اگرچه این ماسك در زمانی رونمایی شده 
اســت كه یك ویروس كشــنده در حال درنوردیدن كره 
زمین است، اما باسكین می گوید كه برای تولید این ماسك 
نوآورانه در شرایطی كه دنیا با كمبود ماسك روبه رو است، 
برنامه ای ندارد. اگرچه باسكین ماســكی ابداع كرده كه 
گوشی ها را قادر به تشخیص چهره می كند، اما او در عین 
حال می گوید دوبعدی بودن تصویر ماسك باعث اختالل 
در این كار می شــود. به همین دلیــل او در حال آزمایش 

راه حل های ممكن است.
او می گوید: این ماســك نمی تواند به طور مشخص چهره 
شــما را نشــان دهد، زیرا نرم افزارهای تشخیص چهره 
عموما به شكلی عمقی و درواقع سه بعدی چهره را بررسی 
می كنند. من به این موضوع فكر می كنم كه شــاید بتوان 
یك چهره منحصربه فرد روی ماســك ثبت كــرد. البته 
برخی از نرم افزارها به جای عمق و ابعاد چهره از یك تصویر 
دوبعدی بهره می برند. من در بسیاری از گوشی ها این كار را 
آزمایش خواهم كرد. تلفن های هوشمند به روز با استفاده 
از تكنولوژی های پیشرفته تشخیص چهره طراحی شده اند، 
اما گوشی های قدیمی اندرویدی فقط از تصاویر دو بعدی 
صورت استفاده می كنند كه این نوع تكنولوژی را می توان 

فقط با یك عكس فریب داد.
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البته این تغییــر به طور كامل مانع از ارســال 
گسترده اخبار و پیام ها نمی شــود و در نهایت 
كاربر می تواند پیامش را به افــراد دیگری هم 
منتقل كند اما نه به صورت همزمــان؛ بلكه تا 
هرجایی كه كاربر از فشردن دكمه فوروارد لذت 
می برد.  ولی این شــركت امیدوار است با ایجاد 
حساسیت در این فرایند روند ارسال پیام های 
ویروسی را روی پلتفرم خود آهسته كند؛ مانند 
دروغ های گسترده ای كه وجود ویروس كرونا را 
به 5G مرتبط می داند. این ادعای دروغین هفته 
گذشــته باعث خرابكاری در بیش از 20دكل 
ارتباطی شده است. سخنگوی شركت واتساپ 
چندی پیش در یك پست در وبالگ خود نوشت: 
»ما شاهد افزایش قابل توجهی در میزان انتقال 
پیام هستیم كه در برخی موارد شكایت كاربران 
را از حجم ارسال و دریافت اخبار به همراه داشت. 

به اعتقاد ما این میزان از انتقال پیام می تواند به 
گسترش اطالعات نادرست كمك كند.«

برای ما بسیار مهم است كه سرعت انتشار این 
پیام ها  را برای نگه داشــتن واتســاپ به عنوان 
همان محل ســابق برای مكالمه و ارتباط كند 
كنیــم. به دلیل رمزگــذاری، این پیام رســان 
نمی تواند محتوای پیام هایــی كه روی پلتفرم 
فرستاده می شود ببیند. این محدودیت مانع از 
به كاربردن همان استراتژی تعدیل در فیس بوك 
و توییتر می شود كه آنها را قادر می سازد محتوای 
مضر و پرچمدار را حذف كننــد. در عوض این 
شركت مدت هاست به طور كلی سعی در ایجاد 
حساســیت در پیام رســانی دارد و همچنین 
اطالعاتی را در اختیار كاربران قرار می دهد كه با 
استفاده از آن می توانند درباره قابل اعتمادبودن 
یك پیام كمك كند. در حالت دوم كاربر می تواند 

متوجه شود كه آیا این پیام یك بار فوروارد شده 
یا مكررا ارسال شده اســت - كه با نماد پیكان 
دوتایی نشان داده می شود - درحالی كه حالت 
اول منجر به محدودیت های تدریجی بیشتر در 
پیام های گروهی است. تا سال2018 برای مثال 
كاربران واتساپ می توانستند در یك لحظه یك 
پیام را به 250 گروه ارسال كنند كه این قابلیت 
همان سال به 20گروه و در سال2019 به 5گروه 
و حاال تنها به یك گروه تقلیل پیدا كرده است. 
سخنگوی شركت واتساپ می گوید این اقدامات 
باعث كاهش 25درصدی ارسال پیام در سطح 
جهان شده است. به طور گســترده ارسال پیام 
به ویژه در اپلیكیشن واتساپ می تواند خطرناك 
باشد؛ چراكه اغلب با تأیید ضمنی یك دوست یا 
عضو خانواده همراه و به سرعت از شكل متن اولیه 
خارج می شود. البته این شركت تأیید می كند 

كه همه پیام های ارسالی لزوما بد نیستند؛ »ما 
می دانیم بسیاری از كاربران اطالعات مفید برای 
یكدیگر ارسال می كنند؛ همانطور كه ویدئو های 
بامزه و ســرگرم كننده و همچنیــن دعاهای 
خیر برای هم می فرســتند. در هفته های اخیر، 
بسیاری از كاربران از واتساپ برای سازماندهی 
تشویق های عمومی و حمایت از كادر درمانی و 
پزشكی كه در خط مقدم مبارزه با ویروس كرونا 

سخت می جنگند، استفاده كرده اند.

بیانیه مشترك شبكه های اجتماعی
پیش از این نیز بزرگ ترین شبكه های اجتماعی 
دنیا طی یك بیانیه مشترك اعالم كرده بودند 
كه با مشاركت یكدیگر برای مبارزه با اطالعات 
نادرست در مورد پاندمی ویروس كرونا همكاری 
می كنند. شركت های فیس بوك، گوگل و شركت 

 راهكارهای واتساپ
برای مهار ارسال اخبار جعلی 

پس از انتشار محتواهای گمراه كننده در شبكه های اجتماعی درباره 
ویروس كرونا، شركت های بزرگ می خواهند تا حد ممكن از ارسال 

پیام ها و اخبار جعلی با روش های جدید جلوگیری كنند
شــركت فیس بوك به تازگی اعالم كرده در پیام رسان 
واتســاپ كه متعلق به این شركت است محدودیت های 
جدیدی برای اجتناب از ارســال اخبار جعلی توســط 
كاربران در دســتور كار قرار داد. به گزارش همشــهری و به نقل از روزنامه گاردین، به این 
ترتیب اگر یك كاربر تا پیش از این می توانست یك پیام را برای 5نفر یا گروه ارسال كند حاال 
با محدودیت های اعمال شده تنها می تواند آن را برای یك نفر یا یك گروه بفرستد؛ این یعنی 

یك پنجم محدودیت قبلی كه در سال2019 اعمال شده بود.

ترجمه: زهرا خلجی
خبرنگار

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

تابعه آن یوتیوب، مایكروسافت و زیرمجموعه اش 
لینكدین، ردیت و توییتــر همگی این بیانیه را 
تأیید كرده اند. در این بیانیه آمده است: »ما به 
میلیون ها نفر كمك می كنیــم تا با یكدیگر در 
ارتباط باشند، اما در عین حال به طور مشترك با 
كالهبرداری و اطالعات نادرست درباره ویروس 
كرونا مبارزه می كنیم و سطح محتوای معتبر در 
شبكه هایمان را باال می بریم و به طور هماهنگ 
با سازمان های بهداشتی كشورها در سراسر دنیا 
به روزترین اطالعات را به اشتراك می گذاریم. ما 
از دیگر شــركت ها دعوت می كنیم تا در مسیر 
تالش برای حفظ امنیت و ســالمت جامعه به 
ما بپیوندند.«  شــركت های بزرگ شبكه های 
اجتماعــی برای جلوگیــری از انتشــار بدون 
محدودیت اخبار جعلی درخصوص ویروس كرونا 
به شدت تحت فشار بودند. پیش از این اخبار و 
شــایعات زیادی درباره آزمایش ها و ادعاهای 
نادرست یا گمراه كننده در سراسر شبكه منتشر 
شده بود. دو شبكه اجتماعی فیس بوك و توییتر 
در مسیر مسدود كردن اطالعاتی كه اخبار جعلی 
و زیان آور درباره این ویروس به حساب می آید 
پیشقدم شدند. مسئوالن هر دو شبكه می گویند 
اطالعات مربوط به نهادهای دولتی را در زمان 
جســت وجوی اصطالحات مرتبــط با ویروس 
كرونا برجسته تر می كنند. پل چیچستر، مدیر 
مركز ملی امنیت سایبری جدید دولت انگلیس 
قبال نسبت به انتشار اخبار جعلی به شبكه های 
اجتماعی هشدار داده و گفته بود: »شركت ها باید 
مسئولیت اجتماعی خود را بشناسند و در مقابله 
با اطالعات نادرست به گروه های تحت حمایت 
دولت كمك كنند. ما مالك این شبكه ها نیستیم 
و آنها را مدیریت نمی كنیم بلكه صنعت این كار 
را می كند. واقعا مهم است كه آنها مسئولیت ها 

اجتماعی را جدی تر برعهده بگیرند.« 

موضوعات بسیاری در مورد ویروس جدید كرونا كه به شدت 
و به سرعت در دنیا گســترش یافته وجود دارد، اما یك چیز 
قطعی است؛ بیماری COVID-19 كه ناشی از عملكرد این 
 ویروس اســت می تواند مثل یك توفان كل بدن را درنوردد.

یك اپیدمیولوژیست برجسته در دانشگاه هنگ كنگ چندی 
پیش هشدار داد كه COVID-19 درصورت كنترل نشدن، 
می تواند 60درصد كره زمین را آلوده كنــد. اما وقتی بدن از 
طریق این ویروس عفونی می شود، واقعا چه اتفاقی برای آن 
 SARS می افتد؟ این ویروس به قدری از نظر ژنتیك شبیه به
است كه عنوان SARS-CoV-2 برای آن انتخاب شده است. 
بنابراین تركیب پژوهش ها درباره این شیوع جدید با آموزه های 
پیشین درباره ســارس و مرس می تواند مفید باشد. در ادامه 
نگاهی اجمالی داریم به برخی از اعضــای حیاتی بدن كه با 

ویروس جدید درگیر می شود.

ریه ها
 به گزارش گاردین، COVID-19 در 
بیشتر بیماران از ریه آغاز و به همان 
ریه هم ختم می شود، زیرا این بیماری 
مانند آنفلوآنزا یك بیماری تنفســی 
اســت. ویروس های كرونــا معموال 
هنگامی گسترش می یابند كه یك شخص آلوده سرفه یا عطسه 
كند. در این وضعیت، ترشحات ریوی می توانند این ویروس را 
به هر كسی كه در نزدیكی فرد آلوده قرار دارد، منتقل كنند. این 
بیماری معموال با تب و سرفه آغاز می شود و تبدیل به ذات الریه 
یا شرایط بدتری خواهد شــد. پس از شیوع سارس، سازمان 
بهداشت جهانی گزارش داد كه این بیماری معموال در 3مرحله 
به ریه ها حمله می كند: تكثیر ویروسی، بیش فعالی سیستم 
ایمنی و تخریب ریوی. البته همه بیماران این ســه مرحله را 
پشت سر نگذاشــتند. به همین ترتیب، براســاس آخرین 
اطالعات، بیمــاری COVID-19 عالئــم خفیف تری را در 
82درصد از موارد نشان داده است، درحالی كه این عالئم در 
هســتند. بحرانــی  یــا  شــدید  بیمــاران،   بقیــه 

متیو بی فریمن، دانشیار دانشــكده پزشكی دانشگاه مریلند 
می گوید: »به نظر می رسد ویروس جدید كرونا از الگوهای دیگر 
SARS پیروی می كند.«  در روزهــای ابتدایی عفونت، این 
ویروس به ســرعت به سلول های ریه انســان حمله می كند. 
سلول های ریه در 2گروه طبقه بندی می شوند: آنهایی كه ماده 
مخاطی را می سازند و آنهایی كه دارای زائده هایی شبیه مو به 

نام مژه هستند. مخاط به محافظت از بافت ریه در برابر عوامل 
بیماری زا كمك و تالش می كند اندام تنفســی شما خشك 
نشود. سلول های مژه  دار اطراف مخاط به حركت درمی آیند و 
چیزهایی مانند گــرده یا ویروس را پــاك می كنند. فریمن 
می گوید كه سارس تمایل شدیدی به آلوده كردن و از بین بردن 
سلول های مژه دار داشت كه به این ترتیب راه های هوایی ریه 
بیمار را می بســت و آنها را با مایعات و ذرات دیگر پر می كرد. 
فرض او این اســت كه همین اتفاق در مورد ویروس كرونای 
جدید هم رخ می دهد. چراكه نخســتین مطالعات در مورد 
COVID-19 نشان داده است كه بسیاری از بیمارانی كه هر دو 
ریه آنها مبتال به ذات الریه شــده عالئمی مانند تنگی نفس 
داشته اند. مرحله دوم زمانی است كه سیستم ایمنی بدن دچار 
اختالل می شود. بدن ما با آغاز حمله ویروسی، با آبدار كردن 
ریه ها به وسیله سلول های ایمنی، شروع به مبارزه با بیماری 
می كند و آسیب ها را محو و بافت ریه را ترمیم می كند. اگر كار 
به شكل درستی انجام شود، این روند التهابی كاماًل تعدیل و 
فقط به مناطق آلوده محدود می شود. اما گاهی اوقات سیستم 
ایمنی شما دچار اختالل می شود و سلول های ایمنی هر چیزی 
كه سر راهشان باشد، ازجمله بافت های سالم را از بین می برند. 
فریمن می گوید: »به این ترتیب شــما به جای اینكه آسیب 
كمتری ببینید، بیشتر دچار آسیب می شــوید. حتی ذرات 
بیشتری ریه ها را می بندند و ذات الریه شدیدتر می شود.« در 
مرحله سوم، آسیب ریه ادامه پیدا می كند كه می تواند منجر به 
نارسایی ریوی شــود. حتی اگر مرگ اتفاق نیفتد، بعضی از 

بیماران دچار آسیب دائمی ریوی می شوند.

معده
در زمان شیوع سارس و مرس، حدود 
یك چهارم بیماران اســهال داشتند. 
اسهال یكی از مهم ترین ویژگی های 
ویروس های كروناســت. اما فریمن 
می گوید: »هنوز مشخص نیست كه 
آیا عالئم دستگاه گوارش، با توجه به اینكه اسهال و درد شكم 
در بیماران مبتال به COVID-19 نادر بوده است، مهم است یا 
نه؟ اما چرا یك ویروس تنفسی، در كل، برای روده مزاحمت 

ایجاد نمی كند؟«
وقتی هر ویروســی وارد بدن شما می شــود، با ورودی های 
مناسب خود، یعنی پروتئین های موجود در خارج از سلول ها 
)گیرنده ها( به دنبال ســلول های انســانی می گردد. اگر این 

ویروس یك گیرنده سازگار پیدا كند، می تواند به آن حمله كند. 
بعضی از ویروس ها در انتخاب ورودی محتاط و برخی دیگر 
بی پرواتر هستند. آنا ساك - فونگ لوك، معاون پژوهش های 
بالینی در دانشكده پزشكی دانشگاه میشیگان و رئیس سابق 
انجمن مطالعات بیماری های كبدی آمریكا می گوید: »آنها 
به راحتی می توانند در همه انواع ســلول نفــوذ كنند. هر دو 
ویروس مربوط به بیماری های ســارس و مرس می توانند به 
سلول های روده بزرگ و كوچك شما دسترسی داشته باشند 
و به نظر می رســد كه در روده ها عفونت ایجاد می شود.« اما 
فریمن می گوید كــه ما هنوز نمی دانیم كــه ویروس جدید 
كرونا هم همین كار را انجام می دهد یا نه؟ پژوهشگران بر این 
باورند كه COVID-19 از همان گیرنده ای كه سارس استفاده 
می كند، وارد می شود و این ورودی می تواند در ریه ها و روده 

كوچك یافت شود.

اختالل در سیستم ایمنی
ویروس های كرونا همچنین می توانند 
مشكالتی در سایر سیستم های بدن از 
طریق بیش فعالی سیســتم ایمنی 
ایجاد كننــد. یك مطالعه در ســال 
2014نشــان داد كــه 92درصد از 
بیماران مبتال به مرس حداقل یك عالمت از ویروس كرونا را در 
خارج از ریه ها داشتند. در حقیقت، عالئم یك حمله رعدآسا به 
كل بدن به وسیله هر ســه ویروس كرونا مشاهده شده است: 
افزایش آنزیم های كبدی، كاهش گلبول های سفید خون و 
پالكت ها و فشار خون پایین. در موارد نادری هم بیماران دچار 
آسیب حاد كلیه و ایســت قلبی شــده اند. آنگال راسموس، 
ویروس شناس و پژوهشگر دانشكده سالمت عمومی دانشگاه 
میلمن در كلمبیــا می گوید: »اما این حمله گســترده لزوماً 
نشانه ای از گسترش ویروس در بدن نیست. این حمله ممكن 
است یك توفان سایتوكین )cytokine storm( باشد. توفان 
سایتوكین یك واكنش ایمنی شدید است كه در آن بدن خیلی 
سریع ســایتوكین ها را وارد خون می كند. ســایتوكین ها، 
پروتئین هایی هستند كه به وسیله سیستم ایمنی بدن به عنوان 
چراغ های هشداردهنده مورد اســتفاده قرار می گیرند. آنها 
ســلول های ایمنی بدن را به محل عفونت هدایت می كنند. 
سلول های ایمنی سپس بافت های عفونی را نابود می كنند تا 
سایر قســمت های بدن را نجات دهند. راسموس می گوید: 
»انسان ها به سیستم ایمنی خود تكیه می كنند تا هنگام تهدید، 

خونســردی خود را حفظ كنند. اما در عفونت ویروس كرونا، 
هنگامی  كه سیســتم ایمنی بــدن بدون هیــچ قاعده ای 
سایتوكین ها را در ریه ها رها می كند، این تخریب در همه بدن 
دیده می شــود. در واقع بدن شما به جای اینكه از یك اسلحه 

برای شلیك استفاده كند، از یك موشك انداز بهره می گیرد.«

كبد
وقتی یك ویروس كرونا از سیســتم 
تنفسی گسترش می یابد، كبد شما 
به عنوان یكــی از اعضای بدن درگیر 
می شود. پزشكان نشانه هایی از آسیب 
 كبــدی را در ســارس، مــرس و

 COVID-19 خفیف مشاهده كرده اند، اگرچه موارد شدیدتر 
منجر به آسیب شدید كبدی و حتی نارسایی كبدی شده است. 

در این صورت چه اتفاقی می افتد؟
الك می گوید: »هنگامی كه یــك ویروس وارد گردش خون 
شما می شود، می تواند به تمام نقاط بدن شما تسری یابد. كبد 
یك اندام پر از عروق است كه ویروس به راحتی می تواند وارد 
آن شود. كبد بسیار دقیق عمل می كند تا از كاركرد مناسب 
بدن شما مطمئن شود. وظیفه اصلی آن پردازش خون پس 
از عبور از معده، سم زدایی و ایجاد مواد مغذی برای بدن است. 
این اندام همچنین صفرا تولید می كند كه باعث می شود به 
روده كوچك شما در تجزیه چربی ها كمك كند. كبد همچنین 
شامل آنزیم هایی است كه واكنش های شیمیایی داخل بدن 

را تسریع می كند.

كلیه
كلیه ها هم در ایــن وضعیت درگیر 
می شوند. ویروس جدید كرونا می تواند 
به كلیه آسیب بزند. این ممكن است 
یك ویژگی نادر از بیماری باشد، اما 
موردی كشنده اســت. كلیه ها مثل 
كبد به عنوان تصفیه كننده خــون عمل می كنند. هر كلیه از 
800هزار واحد تقطیر میكروسكوپی تشكیل شده كه نفرون 
نام دارد. نفرون ها از 2جزء اصلی تشكیل شده اند. یك صافی 
برای تصفیه خون و لوله های كوچك كه مواد مناسب را به بدن 
شما می رساند یا مواد زائد را به شكل ادرار وارد مثانه می كند. 
به نظر می رســد این لوله های كلیوی هســتند كه بیشــتر 

تحت تأثیر ویروس كرونا قرار می گیرند.

 مبارزه نفسگیر
اعضای بدن با كرونا
درصورت ابتال به بیماری COVID-19 ممكن است ریه ها، كلیه ها، 

معده و كبد درگیر شوند

بارداری و ویروس كرونا
این طنز تلخی است كه در عصر توییتر و درحالی كه غرق در اطالعات 

انبوه هستیم درباره ویروس كرونا اطالعات بسیار محدودی داریم. 

مجالت تخصصی پزشكی چند پژوهش درباره شیوع این ویروس 

منتشر كرده اند و رسانه ها هر پیشرفتی را گزارش می كنند. بر این 

اساس، اطالعات ما در مورد انتقال ویروس جدید از مادر به جنین هم 

محدود است. پزشكان یك بیمارستان در ووهان گزارش داده اند كه 

2نوزاد متولد شدند كه نتیجه تست كرونای آنها مثبت بود. تست 

یكی از این دو، درست 30ساعت پس از تولد مثبت شده بود. طبعًا 

این خبر نگران كننده از سوی رسانه ها پخش شده است و با توجه 

به آن، این سؤال را ایجاد می كند كه آیا زنان باردار می توانند جنین 

خود را در رحم آلوده كنند یا اینكه آیا این بیماری می تواند هنگام 

تولد یا از طریق شیر مادر منتقل شود یا نه؟ با این حال، با وجود موارد 

بی شــماری كه مربوط به زنان باردار است، انتقال از مادر به جنین 

در بیماری های سارس و مرس مشاهده نشده است. عالوه بر این، 

روش های دیگری هم وجود دارد كه یك نوزاد می تواند مبتال به این 

ویروس جدید شود؛ مانند تولد در بیمارستانی كه بیماران آلوده در 

 Lancet آن بستری هستند. در واقع، یك مطالعه جدید كه در مجله

منتشر شد، شواهد مقدماتی را مبنی بر اینكه این ویروس از مادر به 

كودك منتقل نمی شود، ارائه می دهد. پژوهشگران 9زن را در ووهان 

مشاهده كردند كه مبتال به COVID-19 بودند. برخی از آنها عوارض 

بارداری داشتند، اما همه نوزادان، زنده متولد شدند و هیچ شواهدی 

دال بر انتقال عفونت در آنها دیده نشد. با این حال، این مطالعه به طور 
كامل، امكان انتقال در دوران بارداری را رد نمی كند.
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محله

درآغاز ســال نو مقام معظم رهبری شعار امسال را 
»جهش تولید« نامگذاری و تأكیــد كردند كه باید 
آثار رشد و پیشــرفت تولید در زندگی شهروندان 
احســاس شــود. البته برای تحقق این شعار باید 
مدیران، مسئوالن و اقشــار مختلف جامعه دست 
به دســت هم دهند تا بــه این هدف نایل شــویم. 
 در این زمینــه می تــوان خط مشــی و اصولی را 

درنظر گرفت:

  تالش برای تحقق شعار جهش تولید
بدانیم این وظیفه گروه، حزب و تشــكل خاصی نیســت 
و تك تك افــراد جامعه ازجمله تولیدكنندگان، كســبه، 
دانش آموزان، دانشگاهیان، استادان، ائمه جماعات و... باید 
برای تحقق این شعار مهم گام بردارند. فراموش نكنیم كه 
نظام مقدس جمهوری اســامی با كمك و همیاری آحاد 
مختلف جامعه به ثمر نشسته است و باید با تكیه برهمین 

توان مردمی، حماسه های ماندگار خلق و ثبت شود.

  تأثیرگذاری نهاد خانواده
شاید در نگاه اول به نظر آید كه موضوع »جهش تولید« تنها 
مربوط به فعالیت های اقتصادی و تولیدی كان كشور باشد 
و واحدهای كوچك تر چندان مورد نظر نیستند، اما اینگونه 
نیســت. خانواده به عنوان كوچك ترین نهــاد اجتماعی 
می تواند محور رونق فعالیت های تولیدی باشــد. مثا در 
زمینه ای كه خانواده ها می توانند در تحقق شــعار جهش 
تولید تأثیرگذار باشند، میزان استفاده از كاالها و تولیدهای 
داخلی و ایرانی است. باید این فرهنگ بین اعضای خانواده 
ایرانی جا بیفتد كه تنها از كاال و محصوالت ملی استفاده 
كنند تا با این كار چرخ تولید كشور بهتر به گردش درآید 
و با رونق تولید، مسلم است كه آثار و بركات آن بیشتر در 
زندگی مردم احساس می شود. عقیده دارم جهش تولید و 
افزایش مصرف كاالی ایرانی، همچون دو كفه ترازو هستند 
كه باید با یكدیگر پیش بروند تا آثار و بازخورد خود را بیشتر 

در جامعه و زندگی شهروندان نشان دهند.
  آستین همت را باال بزنیم

نامگذاری ســال۱۳۹۹ به جهش تولید با نگاه روشــن، 
دقیق و بســیار آگاهانه صورت گرفته است و همه بایدآن 
را نصب العین خود قرار دهیم. یكی از سیاست های كان 
مدیران كشور دور شــدن از وابستگی به تولید كشورهای 
دیگر است. برای رهایی از وابســتگی و واردات كاالهای 
خارجی باید چرخه تولید كشور با قدرت به حركت درآید. 
درحقیقت، وقت آن است كه آســتین همت باال بزنیم و 
نیازمندی های كشــور را با تاش خودمان به دست آوریم 
كه این مهم، به معنای خلق حماســه ای دیگر است. برای 
نمونه، در شرایطی كه به دلیل شیوع بیماری كرونا بعضی 
از محصوالت بهداشتی مثل ماســك و لباس های ایزوله 
كمیاب شد، تعدادی از تولیدكنندگان منطقه۱۸ به صورت 
خودجوش برای رفع تنگناها، خط تولید ماســك و سایر 
محصوالت موردنیاز را در كارگاه هــا و تولیدی های خود 
راه اندازی كردند تا نشان دهند كه می توان كاالی ایرانی 
باكیفیت تولید كرد و وابسته كشــورهای دیگر نبود. در 
همین مدت كوتاه چندین هزار ماسك بهداشتی تولید شد 
و رایگان در اختیار شــهروندان و كادر درمانی بیمارستان 
شــهدای یافت آباد قرار گرفت. جالب اینكــه مردم از این 
محصوالت وطنی استقبال كردند. همین یك نمونه كافی 
است تا حمایت از كسب و كارهای خرد محلی را سرلوحه 
برنامه های خود قــرار دهیم و تولیدكننــدگان محلی و 

منطقه ای خود را باور داشته باشیم.

  یك نذر ساده 
بوی پارافین در حال ذوب شدن و اسانس های معطر، فضای 
كارگاه كوچك نسرین رحیم زاده را پر كرده است. او درحالی كه 
ظرف پارافین را از روی شعله گاز برمی دارد با اشاره به ماجرای 
نذرش، ســر صحبت را باز می كند: »برای رفع مشــكلم نذر 
كردم تا به بچه های كار كمك كنم؛ خدا را شكر مشكلم حل 
شد و همین بهانه ای شد تا نذرم را به صورت مستمر ادامه دهم. 
ماهی یك بار برای بچه های كار جاده بهشت زهرا غذا می پزم و 
می برم. گاهی برایشان پیتزا می برم و گاهی لباس و هر چیزی 
كه دوست داشته باشند، تهیه می كنم. برای این كار همسرم 
مرا همراهی می كند. خوشبختانه هردو با هم ماهی یك بار این 
كار را انجام می دهیم«. رحیم زاده در میان اعضای خانواده اش 
نیز رســم نذر كردن برای كودكان كار را باب كرده است. در 
این باره توضیح می دهد: »همه اعضــای خانواده ام اگر نذر یا 
خیراتی داشته باشند، آن را برای كودكان كار هزینه می كنند. 
حتی دوستانم هم اگر نذری داشته باشــند، هزینه اش را به 
كودكان كار اختصاص می دهند. بــاور دارم باید نذر را برای 
جایی كرد كه قابل استفاده باشــد و دیدن شادی این بچه ها 
كه از بســیاری از حق های طبیعــی و اجتماعی محرومند، 

لذت بخش ترین كار دنیاست«.

  درآمد مختص كودكان كار 
رحیم زاده زمانی كه ایده شمع ســازی و كارآفرینی به ســرش 
زد، كارمند یك شــركت خصوصی بود. اما برای درآمد بیشــتر 
و اســتمرار كار خیرش، رو به شمع ســازی و كارآفرینی آورد. او 
در این باره می گوید: »زندگی هزینــه دارد. كارمند بودم و برای 
اینكه بتوانم نذرم را ادامه دهم، تصمیم گرفتم درآمد جداگانه ای 
داشته باشــم؛ پولی كه فقط مختص بچه های كار باشد و جای 
دیگری هزینه نكنم. همین موضوع موجب شد به شمع سازی فكر 
كنم«. رحیم زاده با یادآوری خاطراتش از روزهای یادگیری هنر 
شمع سازی  لبخندی می زند و ادامه می دهد: »هیچ سررشته ای از 
هنر شمع سازی نداشتم. از طریق اینترنت و فضای مجازی، با كلی 
شیرین كاری به سراغ آموزش رفتم. یك بار پارافین را در سینك 
ظرفشویی خالی كردم كه موجب شد راه آب آشپزخانه بسته شود. 
هزار بار پارافین را روی فرش و وسایل خانه ریختم و موجب خرابی 

آنها شدم. آن قدر اشتباه كردم تا موفق به یادگیری شدم«.

  حمایت از زنان سرپرست خانوار
اما ماجرای كارآفرینی نسرین رحیم  زاده حكایت جالبی دارد كه او 
از آن چنین یاد می كند: »پس از مدتی، كم كم رشته كار دستم آمد 
و توانستم در خانه برای چند نفری آموزش شمع سازی  برپا كنم. 

 نذری ساده به نیت كودكان كار به ادای مسئولیتی اجتماعی 
تبدیل شد

شمع هایی که دل ها را 
نورانی می کنند

یادداشت

تحقق شعار »جهش تولید« با 
حمایت از كسب و كارهای خرد محلی

سیدمحمد فیاض 
شهردار منطقه ۱۸

لذت بخش ترین 
کار دنیا

ماهی یك بار برای 
بچه های كار جاده 

بهشت زهرا غذا 
می پزم و گاهی 
برایشان پیتزا 
می برم و گاهی 

لباس و هر چیزی 
كه دوست داشته 

باشند. دیدن 
شادی این بچه ها 
كه از بسیاری از 

حقوق طبیعی 
و اجتماعی 
محرومند، 

لذت بخش ترین 
كار دنیاست

كوچه ها، حیاط 
خانه است

پنجره بعضی 
از خانه ها فقط 

چند سانتی متر 
از كف كوچه 

باالتر است و این 
بدان معناست كه 

در این محله یا 
بهتر بگوییم در 
این قلعه خبری 

از تاخت و تاز 
ماشین ها و 

دود  ودم شان 
نیست. برخی از 
خانواده ها حتی 

رخت و لباسشان 
را در كوچه روی 

طناب آویخته اند؛ 
گویی كوچه 

حیاط خانه شان 
است

اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در منطقه8 موفقیت آمیز است

پناه گرفتن پشت فاصله ها
 سارا جعفرزاده  

روزنامه نگار
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در همه مناطق شهر تهران به یك اندازه 
با موفقیت همراه نبوده و برخی مناطق به دالیل گوناگون در رسیدن به همه 
اهداف این طرح تا حدودی ناموفق بوده اند اما در این میان، مناطقی هم بودند كه با تدبیرهای ویژه مسئوالن و 
مشاركت و همراهی شهروندان تا حدود زیادی توانسته اند به اهداف طرح پیشگیرانه فاصله گذاری اجتماعی 
نزدیك شوند. ازجمله محدوده جغرافیایی منطقه 8در شرق تهران كه كارشناسان مربوطه موفقیت طرح 
در آن را تأیید می كنند. در گزارش زیر، مسئوالن محلی و شهروندان از كم و كیف اجرای طرح فاصله گذاری 

اجتماعی و اقدامات پیشگیرانه در منطقه از نخستین روزهای شیوع ویروس كرونا می گویند.
 

از ابتدای شیوع ویروس كرونا در شهر تهران، مدیریت 
شــهری منطقه ۸ هم در خط مقدم مبــارزه با كرونا 
حاضر شد. نخســتین اقدامات پیشگیرانه به سرعت 
انجام شــد و فعالیت هایی ماننــد ضدعفونی معابر و 
مراكز مختلف و توزیع ماســك و غربالگری سامت 
شهروندان همه نشان از عزم جدی برای مبارزه با این 
ویروس واگیر و فراگیر داشــت. مشاركت و همراهی 
شــهروندان هم به این عزم جدی كمك مؤثری كرد 
و حاال خیابان هــای خلوت و اصناف تعطیل شــده 
منطقه ۸ نشــان از اهمیت موضوع نزد شهروندان و 

هوشــیاری آنها نســبت به این بیماری دارد. اكنون 
كاهش بی ســابقه تردد در این بخش از شهر خبر از 

رعایت نسبتا كامل فاصله اجتماعی دارد.

  12هزار ساعت نبرد برای مقابله با كرونا
فعالیت های مدیریت شــهری برای مقابله با كرونا در 
این بخــش از پایتخت را آمارهــای مختلف به خوبی 
نشان می دهد. مهناز استقامتی، شــهردار منطقه ۸ 
در این باره می گوید: »از ابتدای شــروع این ویروس، 
۱2هزار ســاعت كار، ویژه مبارزه با كرونــا، عاوه بر 

كارهای عادی و روزانه در كارنامه كاری شــهرداری 
منطقه ۸ ثبت شده كه شامل ۸هزار ساعت كار توسط 
نیروی انسانی و 4هزار ساعت كار توسط ماشین آالت 
مختلف بوده است«. به گفته وی، فعالیت هایی مانند 
ضدعفونی مداوم اماكن و معابــر عمومی هم بی وقفه 
انجام شده كه توســط نیروهای خدمات شهری و با 
همراهی نیروهای داوطلب مردمی از طریق مساجد، 
پایگاه های بسیج، با رعایت اصول بهداشتی و تجهیزات 
كامل ازجمله ماسك و لباس مخصوص صورت گرفته 

است. یكی از مهم ترین اقدامات منطقه ۸ برای مقابله 
با كرونا، تجهیز سوله بحران ویژه دوران نقاهت بیماران 
كرونایی است. استقامتی در این باره گوید: »یك مركز 
ســوله بحران در این منطقه تجهیز شده كه با حضور 
بسیج جامعه پزشــكی اداره می شــود و ویژه آقایان 
است. این ســوله با 60 تخت مجهز در اختیار بیماران 
كرونایی قرار می گیرد تا دوران نقاهت خود را به مدت 
۱0روز در این مكان سپری كنند و از خدمات مختلف 

بهره مند شوند«.

  غربالگری شهروندان 
در شــرایطی كه ویروس خطرناكی ماننــد كرونا به 
تمام مناطق شهر تهران نفوذ كرده و كوچك و بزرگ 
نمی شناســد و همه باید زیر چتر حمایت ارگان های 
حمایتی و اجرایی مانند شــهرداری قــرار بگیرند، 
طرح غربالگری شهروندان در منطقه ۸ كلید خورده 
و با سرعت در حال انجام است. جعفر امیرآبادی زاده 
معاون اجتماعــی و فرهنگی شــهردار منطقه ۸ در 
این باره می گوید: »طرح غربالگری شهروندان منطقه 

۸ با همكاری پایگاه بهداشت شــمال و ناحیه شهید 
بهشــتی و دیگر ارگان ها در حال انجام است. با توجه 
به اینكه احتمال می رفت اكثر شهروندان در سامانه 
40۳0 )طرح ملی غربالگری كرونــا( ثبت نام نكرده 
باشند، هماهنگی هایی برای اســتقرار 2 اپراتور این 
سامانه در خانه های ســامت صورت گرفت. از قبل 
بانك اطاعاتی از خانوارهــای ۱۳محله منطقه تهیه 
شده بود و با در دست داشتن اطاعات اولیه اپراتورها 
طی تماس تلفنی روزانه اطاعات میانگین 2تا ۳هزار 
نفر از شهروندان را در این ســامانه ثبت  كردند. این 
غربالگری هم اكنــون در ۳محله فدك، دردشــت و 
كرمان انجام شــده اســت«. او با تأكیــد براهمیت 
موضوع سامت گروه های پرخطر منطقه می افزاید: 
»هم اكنون ۳گــروه پرخطر كه ریســك باالی ابتا 
به كرونــا را دارند، در هر محله وجــود دارند ازجمله 
جهاندیدگان )سالمندان(، معلوالن و بیماران دیابتی 
كه مسئوالن خانه های سامت روزانه از طریق تماس 
تلفنی جویای احوال این افراد هستند و از طرفی طی 
یك طرح خاص تمام مایحتاج ســالمندان به صورت 
هفتگی توســط گروه های داوطلب تهیه می شود تا 

از تردد سالمندان در 
شرایط فعلی در معابر 

جلوگیری شود«.

همه  چیز از یك نذر ساده آغاز شد. نســرین رحیم زاده، همسایه ما در محله نواب، نذر 
می كند كه پس از برآورده شدن حاجت قلبی اش، بخشی از درآمدش را صرف كودكان كار 
كند. همین موضوع بهانه ای می شود تا این همسایه دست به خیر ما به فكر كارآفرینی و آموزش شمع سازی میان زنان سرپرست 
خانوار و افراد جویای كار بیفتد. نسرین خانم عالوه بر كارآفرینی، كار بازاریابی و فروش محصوالت تولید شده بانوان سرپرست 
خانوار را چه در فضای مجازی و چه در میان كسبه برعهده دارد. در این گزارش با نسرین رحیم زاده درباره فوت و فن كارآفرینی 

و انگیزه های قدم گذاشتنش در این كار خیر و خداپسندانه گفت وگو كردیم.

بهاره خسروی
خبر نگار

تا اینكه متوجه شدم خیلی از خانم ها هستند كه شاید نیاز به  كار و 
درآمد داشته باشند. این حرفه درآمد زیادی ندارد، اما به اندازه خرج 
روزمره كفاف می دهد. به دوستان و آشنایان سپردم اگر كسی را 
سراغ دارند كه بیكار است و دنبال كار می گردد به من معرفی كنند. 
اولویت كارم زنان سرپرست خانوار شد«. او می افزاید: »برای آموزش 
از آنها هیچ پولی دریافت نمی كنــم. گاهی اوقات حتی مواداولیه 
كار را برایشان فراهم می كنم. بعضی ها استقبال می كنند و كار را 
ادامه می دهند و بعضی ها هم همان یكی دو جلسه اول كه آموزش 
می بینند، خودشان شروع به تولید می كنند. البته ناگفته نماند كه 
ابوالفضل امین زاده، مدیر محله هفت چنار، كمك زیادی به من 

كرد و حتی فضایی را برای آموزش و تولید در اختیارم گذاشت«.

  فروش و بازاریابی محصوالت سرپرستان خانوار
یكی از حمایت های نسرین رحیم زاده از هنرجویان، به ویژه 

افراد جویای كار، بازاریابی و فروش محصوالت آنهاست. او در 
این باره می گوید: » همكاری من با بانوان سرپرست خانوار تنها 
به آموزش محدود نیست. فروش محصوالت آنها را از طریق 
دنیای مجازی یا ویزیتوری انجام می دهم. البته این روزها كه 
درگیر بیماری كرونا هستیم، كارها به كلی تعطیل شده  است. 
اما در شرایط عادی حتی برای فروش، از دوستان و آشنایان 
سراغ جوانان بیكاری را می گیرم كه دنبال كار باشند و شمع ها 
را برای دستفروشــی یا توزیع در مغازه ها در اختیارشان قرار 
می دهم«. یكی از مشــكات رحیم زاده، نبود فضای مناسب 
و كارگاه بزرگ تر برای تولید و حضور بیشــتر بانوان است. او 
در این باره می گوید: »اگر یك فضــای بزرگ تر و رایگان در 
اختیارم باشد، بی شك برای كارآفرینی و تولید شمع با افراد 
بیشــتری همكاری می كنم و با این كار فرصت اشتغال برای 

افراد واجدالشرایط نیز فراهم می شود«.

قلعه در تصرف غریبه ها
ساكنان دولت آباد نگران تجمع اتباع خارجی و افزایش 

آسیب های اجتماعی در بخشی از این محله هستند

از كوچه های باریك و تو در تو كه وارد محله می شوی، انگار وارد 
دنیای تازه ای شده ای. سر و صداهای گوشخراش شهری ناگهان 
در پیچ و تاب كوچه های تنگ و باریك محله گم می شود. اغلب 
خانه ها قدیمی و كاهگلی اند. درهای ورودی بیشتر خانه ها به قدری تنگ است كه به زور یك نفر می تواند 
از آن عبور كند. كامال پیداست در روزگاری كه این درها برای خود برو و بیایی داشته اند زندگی مردم 
خالی از اسباب و وسایل دست و پاگیر امروز مثل یخچال های عریض و طویل و كمدهای پر ابهت و مبل های 
سلطنتی و... بوده است. پنجره بعضی از خانه ها فقط چند سانتی متر از كف كوچه باالتر است و این بدان 
معناست كه در این محله یا بهتر بگوییم در این قلعه خبری از تاخت و تاز ماشین ها و دود  ودم شان نیست. 
برخی از خانواده ها تا آنجا كوچه ها را از آن خود می دانند كه حتی رخت و لباسشان را در كوچه روی طناب 
آویخته اند؛ گویی كوچه حیاط خانه شان است. اینجا قلعه دولت آباد است. قلعه دولت آباد برخالف سایر 
قلعه های قدیمی كه حاال فقط نامی از آنها بر محله ها باقی مانده، هویت خود را ثابت نگه داشته است؛ 
قلعه ای با خانه های كاهگلی و قدیمی یك طبقه، كوچه های مارپیچ و باریك، تك درخت های كهنسال 
جاخوش كرده در میانه كوچه ها و درختان جوانی كه شاخ و برگشان از روی دیوارهای قدیمی به كوچه ها 

سرك می كشند و گویی می خواهند حضور یك غریبه را در كوچه های قلعه هشدار دهند.

قلعــه دولت آباد كه خیلی هــا آن را به اختصار 
»قلعــه« می نامنــد، محله ای اســت در دل 
دولت آباد شهرری و چه بسا نام محله دولت آباد 
هم از همین قلعه گرفته شــده باشد. هرچند 
برخی از اهالی دولت آباد می گویند نام محله، نه 
از نام قلعه قدیمــی آن بلكه از نام فردی گرفته 
شده است كه بیشــترین خانه های سازمانی را 
در این محدوده ساخت. صرف نظر از همه این 
گفته ها و شــنیده ها آنچه امروز برای ساكنان 
دولت آباد اهمیت دارد، وضعیت نابسامان قلعه 
اســت. آنها می گویند قلعه و خانه های قدیمی 
آن مانند وصله ناجوری بر پیكر محله دولت آباد 
خودنمایی می كند و مسئوالن شهری باید برای 

حل مشكات آن قدمی بردارند.

  خانه، متری ۵میلیون تومان
رضا فكری، یكی از ساكنان دولت آباد می گوید: 
»قلعه درســت در دل محلــه دولت آباد واقع 
شــده، اما از هرگونه امكانات شــهری بی بهره 
است. تا چند سال قبل هیچ وســیله نقلیه ای 
امكان ورود به داخل قلعه را نداشــت تا اینكه 
شهرداری طرحی را اجرا كرد و با تعریض یكی از 
ورودی ها، تردد ماشین به داخل قلعه امكان پذیر 
شد، اما هنوز هم خودروهای امدادی به خصوص 
آتش نشانی امكان ورود به داخل قلعه را ندارند. 
با توجه به فرســوده بودن اغلب خانه های این 
محدوده و جمعیــت زیادی كــه داخل قلعه 
دولت آباد زندگی می كنند، این موضوع می تواند 

در آینده به یك مشكل جدی تبدیل شود.«
فكری ادامه می دهد: »بیشــتر خانه های قلعه 
دولت آباد وقفی است، اما اهالی با اوقاف مشكلی 
ندارند. اجاره هایشــان را پرداخت می كنند و 
برخی از آنها چند نسل است كه در این خانه ها 
زندگی می كنند. بخشی از قلعه هم گویا متعلق 
به فردی به نام حاج عزت اهلل بوده است كه حاال 

فردی پیدا شده و می گوید این خانه ها را از ورثه 
مالك خریداری كرده و حاال ساكنان قلعه اگر 
همچنان می خواهند در ایــن خانه ها زندگی 
كنند، باید بــرای هر مترمربــع از این خانه ها 

۵میلیون تومان پرداخت كنند.«

  پاكستان كوچك اینجاست
بیشــتر خانه هــای قلعــه ســند مالكیــت 
ندارند. نداشتن ســند از یك ســو و اوقافی و 
باتكلیف بــودن مالكیت آنها از ســوی دیگر 
سبب شده تا ســاكنان قلعه دولت آباد امكان 
نوسازی خانه های خود را نداشته باشند. محمد 
خسروبیگی، یكی از اهالی دولت آباد می گوید: 
»مشــكات قلعه فقط دامن ســاكنان آن را 
نگرفته بلكه زندگی همه اهالی از آن متأثر شده 
است. اغلب خانه های قلعه از كمترین امكانات 
بی بهره انــد. به همین دلیل بیشــتر مهاجران 
پاكســتانی در این خانه ها ســاكن شده اند كه 
به دلیــل تفاوت هــای فرهنگــی و بی توجهی 
برخی از آنها به قواعد و قوانین زندگی شهری، 
مشكاتی برای اهالی ایجاد شده است، اما همه 
مشكات به همین جا ختم نمی شود. در قلعه 
دولت آباد حمام عمومی قدیمی ای وجود داشت 
كه چندسال قبل تخریب شد و گفتند قرار است 
به یك ساختمان مسكونی تبدیل شود. ۳طبقه 
از این ساختمان به صورت نصفه و نیمه ساخته و 
بعد به همان شكل رها شد. حاال این ساختمان 
نیمه كاره به محل خواب معتادان تبدیل شده 
است. آنها شب ها وارد این ســاختمان ناتمام 
می شوند و حضور آنها در این محدوده مشكات 
زیادی را برای اهالی قدیمــی این محله ایجاد 

كرده است.«

  دپوی زباله در خانه های قدیمی
 محمد زهری، یكی از معتمدان محله دولت آباد 

است كه از سال ها قبل موضوع ساماندهی این 
محدوده را دنبال می كند. او می گوید: »بعضی از 
خانه های قدیمی قلعه را پاكستانی ها خریداری 
و برخی از این خانه را هم افغانســتانی ها اجاره 
و آنها را به محــل دپوی زباله خشــك تبدیل 
كرده اند. آنها زباله های خشــك را از گوشــه و 
كنار شــهر جمع آوری و در ایــن خانه ها انبار 
می كنند. وقتی مقادیر زیادی زباله جمع شد، آن 
را به صورت كلی به مراكز بازیافت می فروشند.« 
زهری ادامه می دهد: »بخــش قابل توجهی از 
مشكات قلعه ناشی از باتكلیف بودن اماك 
این محدوده است. نیمی از خانه های قلعه اوقافی 
و مابقی متعلق به فردی بوده است به نام مرحوم 
حاج عزت اهلل كه اكنون ورثه اش سهم خود از این 
زمین ها را به یك نفر فروخته اند. مالك جدید هم 
از ساكنان قلعه مبالغ زیادی طلب می كند تا به 
قول خودش این اماكی را كه ده ها سال محل 
زندگی و سكونت این خانواده ها بوده به خودشان 
بفروشد. همین مسئله مشــكات زیادی برای 
اهالی ایجاد كرده است. آنها نمی توانند خانه های 
خود را نوســازی كنند و در نهایت خانه ها را به 

اتباع خارجی اجاره می دهند و می روند.«

  اتفاق های خوبی در قلعه افتاده است
احمد غامی، شهردار ناحیه4 كه محله دولت آباد 
جزو محدوده تحت پوشش او است معتقد است 
در چند ســال اخیر اتفاق هــای خوبی در قلعه 
دولت آباد افتاده اســت. او می گوید: »شــخصا 
مشــكات قلعه را دنبال كردم و توانســتیم با 
تملك و تخریب ۳ملك در ورودی قلعه، یكی از 
مهم ترین مشكات این محدوده یعنی بن بست و 
غیرقابل دسترس بودن آن را رفع كنیم. اكنون 

تــردد  امــكان 
خودرو در داخل 
قلعه وجود دارد.« 

 متن كامل را در   
همشهری آنالین بخوانید

 متن كامل را در   
همشهری آنالین بخوانید
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برخالف سرقت دريچه هاي چدني فاضالب و حوضچه هاي مخابراتي 
كه با كمترين خطر و ابزار انجام مي شود، سارقان كابل هاي برق براي 
سرقت عالوه بر نياز به تجهيزات، در معرض خطر برق گرفتگي نيز 

قرار دارند.
قيمت باالي مس در بازار موجب مي شــود تا سارقان براي ربودن 
اين كابل ها  وسوسه شوند؛ چرا كه اليه داخلي كابل هاي مخابرات 
و برقي از مس تشكيل شده اســت. دزدهاي اين كابل ها با مراجعه 
به بازار دســته دوم و ضايعات، جنس دزدي شان را مي فروشند. بر 
اساس اطالعات موجود بايد گفت كه در اكثر مواقع اين كابل ها با 
يك دهم قيمت واقعي فروخته مي شود. موضوع سرقت كابل هاي 
مخابرات چنان در سراسر كشور دامن گسترده است كه محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در شهريوري كه 
گذشت از ســرقت كابل مخابرات در بيش از ۶۰۰ روستا در كشور 

خبر داد.
اين صحبت هاي وزير ارتباطات  را وقتي در كنار آمار اعالمي معاون 
راهبرد و توسعه كســب و كار شــركت مخابرات ايران در سال93 
قرار دهيم، وخامت موضوع سرقت  كابل هاي مخابراتي بيشتر نمايان 
مي شود. معاون شركت مخابرات ايران در گفت وگو با نشريه داخلي 
اين شركت گفته بود كه »در سال93 بيش از 2۰۰ميليارد تومان از 

تجهيزات مخابراتي اين شركت به سرقت رفته است«.
بر اين اساس بايد دانست كه سرقت كابل هاي برق و مخابرات اتفاقي 

اســت كه مربوط به محدوده زماني خاصي نمي شود و سال هاست 
كه شركت مخابرات و برق با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند.

يكي از پرونده هاي خاص در اين حوزه مربوط به يك باند سه نفره 
بود كه حوالي ستارخان با پژو پارس دست به سرقت كابل هاي برق 
مي زدند. اين افراد نزديك به ۶۰۰كيلو كابل برق را دزديدند و موجب 
قطع برق اين منطقه شدند. اين اتفاق در مناطق ديگر شهر هم به 
كرات رخ مي دهد مانند ســارقاني كه در منطقه انقالب با ورود به 
حوضچه مخابراتي، نزديك به 7۰۰كيلو كابل را به سرقت بردند و 
اين سرقت باعث شد تا اشتراك ۶هزار كاربر تلفن در منطقه انقالب 

قطع شود.
ناگفته نماند كه موضوع سرقت كابل هاي مخابرات و برق تنها محدود 
به ايران نيست و ديگر كشورهاي جهان نيز با سارقان عالقه مند به 
كابل دست و پنجه نرم مي كنند و كابل دزدي در شبكه هاي راه آهن و 
اتوبوس های برقي در كشورهاي دنيا به خصوص كشورهاي اروپايي 
رايج است؛ به عنوان مثال در ســال2۰19 سرقت كابل از سيستم 

حمل ونقل انگليس، 85درصد افزايش يافت.
همچنين افزايش سرقت كابل باعث شد تا 7هزار سفر در مسيرهاي 
مسافرتي انگليس، ولز و اسكاتلند با 95۰ساعت تأخير انجام شود. اين 
سرقت ها به شكل غيرمستقيم بر ميزان ماليات دريافتي از شهروندان 
انگليسي اثر گذاشت و ميليون ها پوند به ليست ماليات شهروندان 

اين كشور اضافه شد.

خودروهاي سنگين جزو سرقت هايي هستند كه به ندرت خبر 
سرقت مرتبط با آنها به گوش مي رسد و اگر هم فردي دست به 
سرقت بزند، ترجيح مي دهد بعد از تكه تكه كردن آن خودروي 

سنگين و فروختن آنها، پول حسابي به جيب بزند. 
در واقــع گراني هاي ســال هاي اخير موجب شــد تــا قيمت 
خودروهاي سنگين چند برابر افزايش پيدا كند و به همين دليل 
هر كاميون، بولدوزر و... در قامت طعمه اي جذاب براي سارقان 

ظاهر شدند.
يكي از سرقت هاي عجيب در مورد ماشين هاي سنگين مربوط 
به استان كرمانشــاه بود. چند هفته پيش يك دستگاه بولدوزر 
متعلق به يكي از اداره هاي دولتي استان كرمانشاه دزديده شد 
و بعد از جست وجوهاي پليس كاشــف به عمل آمد كه يك باند 
سه نفره پشت اين دزدي بود. آنطور كه از اعترافات سردسته اين 
باند به دست آمد مشخص شد كه آنها قصد داشتند تا اين بولدوز 

7ميليارد توماني را بعد از رساندن به مناطق مرزي، بفروشند.
موضوع سرقت  ماشين هاي ســنگين نيز جزو سرقت هاي رايج 
نيست اما در سال 97 پليس همدان با شكايت چندين نفر به دليل 

سرقت  خودروهاي سنگين و نيمه سنگين روبه رو شد.

در اين ميان برخي از ســارقان كه امكان ســرقت خودروهاي 
ســنگين را نداشــتند، از راه ديگــري وارد پرونده ســرقت از 
خودروهاي سنگين شــدند. اوايل امســال بود كه يك پرونده 
عجيب در مورد سرقت از كاميون ها در استان البرز تشكيل شد. 
سارقان هنگام شب و زمان استراحت رانندگان در حاشيه اتوبان 
و آزادراه هاي كشور دست به ســرقت ABS خودروهاي تريلر و 
ترانزيت خارجي مي زدند. براساس اطالعات پليس، اين سارقان 
25۰ترمز ABS ماشين هاي ســنگين را در حاشيه اتوبان هاي 
تهران-كرج - قزوين دزديده بودند تــا  با فروش آنها پول خوبي 

به دست بياورند.
البته موضوع سرقت خودروهاي سنگين تنها محدود به سال هاي 
اخير نمي شود، چرا كه در سال 8۶يك باند سرقت بعد از دزدي 
كاميون  از شهرستان هاي استان تهران به ويژه شهريار، مالرد و 
هشــتگرد، تغييراتي در پالك آنها ايجاد مي كردند و آنها را در 
اســتان هاي غرب كشــور مانند زنجان، ايالم، كرمان و سمنان 
مي فروختند، البته اين سارقان با اعتماد به نفس باال در شرايطي 
كه نمی توانستند چند كاميون را بفروشند، خودروهاي سرقتي را 

به پيمانكاران اجاره مي دادند.

دزدي سنگين
سرقت خودروهاي سنگين چقدر در ايران رايج است؟

دزدي با خطر برق گرفتگي
سرقت كابل هاي مخابرات يك مشكل جهاني است

ســرقت قطعات فلزي در حوزه هاي 
مختلفــي در جهــان دردسر ســاز گزارش

شده است؛ مشكلي كه افزايش قيمت 
فروش عمده فلزات و نبود مقررات ســختگيرانه  يا 
اجراي نادرست مقررات در بازار خريد و فروش فلزات 
به آن دامــن مي زند. يكــي از رايج ترين حوزه هاي 
سرقت فلز در جهان خطوط راه آهن هستند. تمامي 
قطعات به كار گرفته شده در مسير هاي راه آهن، از فلز 
ريل هاي قطار گرفته تا كابل هــاي برق و پيچ هاي 
ريل ها براي ســارقان فلز جذابيت دارند. در ايران 
پيچ دزدي از خطوط راه آهن به معضلي بزرگ تبديل 
شده است و شــركت راه آهن كشــور بارها چنين 
ســرقت هايي را كه مي تواند به بهاي جان مسافران 
تمام شــود گزارش كرده اســت. عالوه بــر هزينه 
جايگزين كــردن فلــزات بــه ســرقت رفته در 
زيرساختارهاي كشور، ســرقت فلزات در سفرهاي 
زميني كشــور اختالل ايجاد مي كنــد و بار مالي 
ســنگيني را بر دوش دولت مي گذارد. ســرقت از 
خطوط راه آهــن البتــه مختص ايران نيســت و 
كشــورهاي زيادي با آن درگيرند و در تالشــند با 
محدود سازي و دشوارسازي خريد و فروش فلزات 
قراضه به نحوي اين پديده را مهار ســازند. شركت 
راه آهن نيجريه به تازگي خبر سرقت 5۰۰۰گيره و 
1۰هزار مهره و پيچ را از خطوط راه آهن اين كشور 
اعالم كرد و سرقت بست هاي فلزي و پيچ در آگوست 
2۰19منجر به خارج شــدن يك قطــار از ريل در 

استان پتچابوري تايلند شد.

سرقت روی ریل
در ايران نيز ســارقان مســيرهاي راه آهن اهداف 
مختلفي را براي سرقت دنبال مي كنند. از فنر و پيچ 
و بســت  و پابندهاي ريل گرفته تا ريل هاي اصلي 
راه آهن كه در كنار خطوط براي نصب يا جايگزيني 
رها مي شوند، همگي مورد توجه سارقان قرار دارند و 

در رويداد هاي مختلف، به شيوه هاي متفاوت ربوده 
مي شوند.  خرابكاري و بيشتر از آن نياز مالي به عنوان 
انگيزه هاي اصلي چنين سرقت هايي اعالم شده اند 
اما خطري كه مسافران قطارهاي مسافرتي و خدمه 
قطارهاي باري را تهديــد مي كند، هر نوع توجيهي 
درباره انگيزه سرقت از خطوط راه آهن را بي معني 
خواهد كرد. زيرا ســارقان، اين قطعات را به قيمتي 
ناچيز به فروش مي رســانند، اما در صورت خروج 
واگن ها از ريل، در بهترين حالت ممكن خســارات 
مالي فــراوان و در بدترين حالت،  خســارات جاني 

غيرقابل جبران به بار خواهد آمد.

سرقت خطرناک
عالوه بر كم ارزش بودن آهن ، سرقت پيچ و بست ها 
و حتي در بعضي موارد بريــدن ريل ها،  مانند آنچه 
در ســال97 در خط راه آهن كرمانشــاه رخ داد اما 
مســئوالن آن را تأييد نكردند،  نه تنها كار آســاني 
نيست،  بلكه بسيار پرهزينه و زمان بر است. به دليل 
نبود دسترســي به آمار دقيق ســرقت از خطوط 
راه آهن كشور، با جســت وجويي ساده در اينترنت 
درباره دفعات ســرقت از خطوط راه آهن در كشور 
به8 مورد تأييد شده سرقت در سال 98مي رسيم: 
در ارديبهشت ماه برشكاري و ســرقت از ريل هاي  
خطوط راه آهن اصفهان، ســرقت و بــرش ريل در 
مسير شازند در خرداد ماه، ســرقت 45۰كيلوگرم 
ريل در مســير جاجرم در تيرماه، ســرقت كابل از 
خطوط راه آهن در بندرعباس در شهريور ماه، سرقت 
احتمالي پيچ و مهره از خطوط راه آهن مسير تهران 
- زاهدان كــه منجر به خروج قطار از ريل، كشــته 
شدن5مسافر و مجروح شدن ده ها مسافر ديگر شد 
در مهرماه ســرقت پيچ و تجهيزات ريلي در رودبار 
در ماه آبان و ســرقت تجهيزات از خطوط راه آهن 

سمنان و خط تهران-تبريز در  آذر 98.
ســرهنگ كمالي از پليس راه آهن تهران با تأكيد 
بر اينكه امكان انتشــار آمار دقيق از تعداد دفعات 
سرقت ها وجود ندارد مي گويد سرقت پيچ و مهره و 
فنر از خطوط راه آهن جرمي بســيار خطرناك و در 

واقع نوعي خرابكاري است كه مجازاتي سنگين براي 
سارقان و مجازات هايي سنگين تر براي مالخرها در 
پي خواهد داشت. به گفته اين مقام مسئول سرقت 
به ويژه از خطوط اصلي كه قطارهاي مسافربري در 
آن تردد دارد، عالوه بر وارد كردن خسارت به اموال 
عمومي و دولتي، جان مردم را نيز به خطر مي اندازد 
و درصورتي كه به از ريل خارج شــدن قطار منجر 
شود، مجازات هاي بسيار سنگيني در انتظار سارق 

خواهد بود.
به گفته كمالي، ســرقت ها تنهــا به خاطر ارزش 
فلز و بيشتر توســط افراد معتاد انجام و به صورت 
كيلويي فروخته مي شوند. ارزش ريالي خريداري 
و جايگزينــي اين تجهيزات براي راه آهن بســيار 
باالســت درصورتي كه ســارقان آنها را به قيمتي 
بســيار ارزان، كيلويي 25۰۰تا 3۰۰۰تومان، به 
مالخرها مي فروشــند. از ايــن رو مالخرها جرمي 
ســنگين تر از ســارقان دارند. توصيه مي شــود 
خريداران ضايعات آهني و فلزي بالفاصله پس از 
مشــاهده چنين اقالمي كه كاربري و كارايي آنها 
كامال مشــخص و واضح اســت، بالفاصله آن را به 

پليس گزارش دهند.

ابزار سرقت
به گفته اين مقام مسئول برش ريل معموال از خطوط 
انجام نمي شود زيرا كاري سخت و پرهزينه است و 
بيشتر ريل هايي كه براي جايگزيني و تعمير در كنار 
خط گذاشته مي شــوند، يعني ريل هاي رها شده، 
هدف ســارقان قرار مي گيرند و سارقان با برش اين 
ريل ها، اقدام به ســرقت آنها مي كنند. كمالي ابزار 
ســرقت از ريل هاي قطار را آچاري دست ساز خود 
سارقان مي داند؛» ســارقان براي سرقت از خطوط 
راه آهن آچــار مخصوص اين كار را مي ســازند و از 
آن براي سرقت استفاده مي كنند. زمان سرقت نيز 
معموال شب ها يا دوره هاي زماني است كه عبور قطار 
از روي ريل ها كاهش پيدا مي كند. راه بان ها معموال 
روز ها در مسير خطوط گشتزني مي كنند و شب ها 
كمتر فعال هستند. از اين رو سارقان بيشتر از پوشش 

تاريكي شب و غياب راه بانان براي اجراي سرقت هاي 
خود استفاده مي كنند.«

به گفته كمالي، يكي از عجيب ترين موارد ســرقت 
از خطوط راه آهن ســارقي است كه مدتي پيش در 
تهران دستگير شد. اين ســارق براي رد گم كردن 

و گمراه  ســاختن پليس فعاالنه هر شب به خطوط 
مختلف دستبرد مي زد؛ مثال يك شب به خط راه آهن 
رباط كريم دستبرد می زد و يك شــب به ورامين 
می رفت. در نهايت با اطالع پليس راه آهن و اجراي 

طرح كمين، سارق و مالخر هردو دستگير شدند.

نزديك به هشت مورد تأييد شده سرقت از خطوط راه آهن در سال98

پيچدزديبهبهايجانانسانها
سميرا مصطفي نژاد

خبر نگار

سرقت هاي خاص را چگونه بايد كنترل و مديريت كرد؟

مبتدي ها و متخصص ها
دزدي  انواع مختلفي دارد كه 
نوعي از آن سرقت هاي خاص 
است. اين ســرقت ها شامل 
دزدي از دكل هاي برق، كابل هــاي مخابراتي، دريچه هاي 
فوالدي فاضالب هــا، ريل قطار و... اســت كه گاهي جان 
شهروندان را به خطر مي اندازد. بسيار اتفاق افتاده كه افراد 
ناشي در دزدي از دكل هاي برق جان خود را از دست داده و 
گاهي رهگذراني در خيابان ها در چاه هايي سقوط كرده اند 
كه درهاي آنها دزديده شــده بودند. سرهنگ حميدرضا 
گل صباحي، رئيس پليس سابق استان البرز در اين باره در 
مقام كارشناس با ما گفت وگو كرده و از سرقت هاي خاص با 

ما صحبت مي كند.

  آيا آماري از ســرقت هاي خاص در اداره پليس 
وجود دارد؟

اين سرقت ها از نظر آماري شامل مواردي مي شود كه در عرف از آن با 
عنوان سرقت خاص ياد نمي كنند. اداره پليس از اين سرقت ها آماري 
دارد اما ادارات دولتي آمار دقيق تري از تجهيزات سرقت شده شــان 

دارند.
    براي پيشــگيري از چنين دزدي هايي پليس چه 

موارد پيشگيرانه اي را پيشنهاد مي كند؟
بعضي مراكز مخابراتي با مشورت پليس، دورتادور دكل سيم خاردار 
كشــيده اند و يا علمك هاي گاز كنار خانه قفل زده مي شــوند. اما در 
اماكني كه بيشتر ســرقت صورت مي گيرد از دوربين هاي مدار بسته 
نيز استفاده مي شود. اين نوع سرقت ها معموال كار معتادان خياباني يا 

كساني است كه در سطح شهر ضايعات را جمع آوري مي كنند.
  چرا درهاي فاضالب يــا درپوش هاي كانال هاي 

مخابرات سرقت مي شوند؟
فلزات معموال باارزش هســتند و به فروش مي رســند. اين اقالم به 

ضايعاتي ها فروخته مي شوند.
  چگونه بايد از سرقت چنين تجهيزاتي جلوگيري 

كرد؟
هر سرقتي موارد پيشگيرانه مختص به خود را دارد؛ از اين رو بايد نسبت 

به نوع سرقت، اين موارد، ليست و ارائه شود.
  چه اماكني دستخوش چنين اتفاقاتي هستند؟ آيا 

نوع مكان در اين دزدي ها اثرگذار است؟
معموال اماكن دور افتاده بيشتر درگير چنين اتفاق هايي مي شوند. در 
مسيرهاي جاده اي و روستايي كه چندان در دسترس و محل عبور و 
مرور نيست، محل مناسبي براي چنين سرقت هايي به شمار مي رود. 
معموال زماني متوجه چنين سرقت هايي مي شوند كه برق روستايي 
به علت سرقت سيم هاي برق قطع شده است يا مواردي از اين دست. 
البته اگر به شكل سريالي چنين اتفاقاتي تكرار شود، اين موضوع توسط 
پاسگاه و كالنتري هاي منطقه پيگيري مي شود و تعدادي از اين افراد 
دستگير و تحويل مراجع قضايي مي شــوند. اينكه پس از آن دادگاه 
مي تواند چه درصدي از مال را پس بگيرد، ديگر به پليس ارتباط ندارد. 

پليس جرم را كشف و مجرم را دستگير كرده است.
 اين دزدي ها توسط چگونه افرادي انجام مي شود؟

اين مجرمين به اصطالح خودشــان، دزدان رده پايين هستند؛ مانند آن 
ســارقاني كه در باز منازل را فرصتي براي ســرقت كپسول گاز و كفش 
مي دانند. اما در همين ســرقت هاي خاص نيز گاهي متخصصاني همراه 
اين دزدان به آنها كمك مي كنند. مثــال از پايه هاي دكل هاي برق گاهي 
شمش هايي از مس سرقت مي شــود كه وزن و قيمت بااليي دارند. اين 
سرقت ها نياز به شناخت و تخصص دارد كه سارق با اين نوع دكل ها آشنايي 

داشته باشد. اما معموال اين سرقت هاي خرد نياز به توانايي خاصي ندارد.
 آيا خودتــان در ســال هاي خدمت بــا چنين 

سرقت هايي مواجه بوده ايد؟
در ســال هاي خدمت، در گشــت زني هاي زير پل ري متوجه گاري 
ضايعاتي شديم كه كنارش كســي نبود. وقتي داخل گاري را بررسي 
كرديم، متوجه شديم در فلزي دريچه هاي جوي آب در فاصله هاي چند 
متري از هم را دزديده و زير كارتن هاي تلنبارشده در گاري پنهان كرده 
بودند. گويا در حال بازكردن دريچه اي ديگر بوده اند كه وقتي متوجه 
حضور ما می شــوند، در را نيمه كاره با گاري رها و فرار  می كنند. اين 

دزدي ها البته مي تواند خطرناك هم باشد.
 آيا مي تــوان از مردم خواســت در ايــن موارد 
اطالع رساني كنند چون ممكن است كسي متوجه اين نباشد 
كه اين افراد دزد هستند و اصال ممكن است با لباس كارگران 

اين ادارات دزدي كنند. مردم از كجا بايد متوجه شوند؟
فضا بايد مساعد باشد تا اين افراد دست به دزدي بزنند. درست است كه 
در بسياري موارد ممكن است مردم متوجه چنين اتفاقاتي نشوند، اما 
دزدان هم ريسك نمي كنند. البته بحث هزينه ها هم مطرح است كه 
بايد خود سازمان ها، دوربين هايي را در محلي كه امكانات و تجهيزات 

زيادي دارند نصب كنند.
 آيا ســارقان، دزدي هاي خود را بــه ضايعاتي ها 

مي فروشند؟
ضايعات، خريدهاي هدفمندي پيدا كرده و اين اصال بد نيســت اما با 
توجه به اينكه ايران ضايعات بااليي توليد مي كند، بازيافت بعضي از 
اين ضايعات مانند فلزات بايد هدفمند هدايت شود. آلومينيوم با قيمت 
بااليي خريد و فروش مي شود و حتما تابلوهاي عالئم رانندگي سود 

خوبي نصيب دزدان مي كند.

زهرا رستگارمقدم
خبرنگار

افزايش قيمت ميلگرد، آهن، فوالد و آلومينيوم ارتباط مستقيمي 
با افزايش سرقت عالئم راهنمايي و رانندگي دارد. هر چند دزديدن 
اين عالئم به دليل وزن كم آهن به كار رفته در آنها از نظر سارقان يك 
دزدي به صرفه نيســت و پول چنداني عايد آنها نمي كند اما تعداد 
سرقت هايی كه به شــكل تخصصي در حوزه سرقت اين عالئم كار 

مي كنند، كم نيست.
اغلب اين ســرقت ها در جاده هاي بين شهري و اتوبان هاي حاشيه 
شهر رخ مي دهند و در اين ميان جاده هاي خلوت بيشتر در معرض 

سرقت قرار دارند. آنطور كه مديركل دفتر نگهداري راه هاي سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي در ســال97 اعالم كرده بود، عالئم 
راهنمايي و رانندگي در جاده هاي خلوتي مانند استان هاي جنوبي  
يا استان هايي مثل سيستان و بلوچســتان، كرمان، خراسان و يزد 

بيشتر مورد سرقت قرار مي گيرد.
آمار مدوني در رابطه با اين دسته از سرقت ها وجود ندارد اما آنطور 
كه از اخبار به دست مي آيد بايد گفت كه هر سال استان هاي مختلف 

با موضوع سرقت عالئم راهنمايي و رانندگي درگير هستند.
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي فارس در تابستان سال98 
گفته بود كه ماهانه حــدود 3۰۰ تابلو و عالئم راهنمايي و رانندگي 
از جاده هاي اين استان به ســرقت مي رود و از سوي ديگر معاون 
راهداري اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان از 
سرقت 5۰۰ تابلو و عالئم در محورهاي مواصالتي استان از ابتداي 

سال98 خبر داده بود.
همچنين اطالعــات موجود به ما مي گويند كه در 4 ماه نخســت 

ســال98 بيش از هزار و 42۰عدد تابلو و عالئم هشــدار دهنده در 
جاده هاي مواصالتي جنوب استان كرمان سرقت شده كه از ارزش 
چندميليارد توماني برخوردار بودند. اگــر كمي به عقب تر برويم، 
مي بينيم كه پاي اين دزدي ها به استان هاي سيستان و بلوچستان، 

همدان و خوزستان كشيده شده بود.
 آنطور كه مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي خوزســتان در 
ســال97 اعالم كرد: »در ســال9۶ از تعداد 29هزار تابلو و عالئم 
هشــداردهنده، حدود 3هزار و 5۰۰تابلو به سرقت رفته است.« و 
از سوي ديگر بر اساس اطالعات سرپرســت اداره پيشگيري هاي 
انتظامي و امنيتي دادگستري سيستان و بلوچستان سرقت تابلوهاي 
راهنمايي و رانندگي 11ميليارد تومان خسارت در اين استان در پي 

داشته است.
در ميان ســرقت های مربوط به جاده، همــه اتفاقات حول عالئم 
راهنمايي و رانندگي شــكل نمي گيرد و برخي از دزدها به ســمت 
سرقت گاردريل مي روند. سرقت گاردريل برخالف سرقت دريچه 

در دسته دزدي هاي سخت قرار مي گيرد، چرا كه گاردريل با ۶پيچ 
12سانتي متري به زمين متصل شده است و سارق براي باز كردن 
اين پيچ ها بايد خيلي تالش كند. سرقت گاردريل نمونه هاي زيادي 
دارد مانند 2ســارقي كه در كنار ســرقت صندلي فلزي پارك ها، 
پل هاي پاركينگ جلوي ساختمان ها، عالقه خاصي به گارديل هاي 
كنار بزرگراه خليج فارس داشتند يا 2سارقي كه سه تن گاردريل در 

اهواز دزديده بودند.
اين دسته از سرقت ها در كشورهاي ديگر هم دردسرآفرين است. 
عالئم راهنمايي و رانندگي معموال براي فروخته شــدن به عنوان 
فلز دسته دوم يا استفاد در دكوراسيون دزديده مي شوند و در اين 
ميان نشــانه هاي عجيب با اســم خيابان هاي خاص براي سارقان 

جذاب  است.
اين دزدي ها براي شهرداري شــهرهاي مختلف جهان هزينه هاي 
سنگيني به جاي مي گذارد؛ مثال در آمريكا جايگزيني هر عالمت 
راهنمايي و رانندگي بين 1۰۰تا 5۰۰دالر هزينه دارد. در كشورهاي 

مختلف براي جلوگيري از اين كار پيام هاي هشدار كنار تابلوها نصب 
مي شود و حتي برخي شهرها از پيچ و مهره هاي خاصي براي وصل 
كردن اين نشانه ها اســتفاده مي كنند تا شايد از اين طريق سرقت 

اين عالئم سخت تر شود.
مقامات در مــورد برخــي از خيابان هاي معروف كــه به دليل 
شهرتشــان مي توانند طعمه سارقان شــوند، از نصب عالئم يا 
تابلوهاي فلزي خودداري مي كنند و نام آن خيابان را با رنگ بر 
ديوار مي نويسند. در شــهرهاي ديگري هم نسخه هاي ديگري 
از آن تابلوها را براي فروش مي گذارنــد تا دزدها انگيزه اي براي 

سرقت نداشته باشند.
مسئوالن شهرهاي مختلف جهان، در مورد تابلوهاي بزرگراه ها كه 
شماره دارند و آن شــماره ها مي تواند در فرهنگ هاي محلي براي 
افراد معناي خاصي داشته باشد، دست به تغيير شماره ها مي زنند تا 
انگيزه براي سرقت از بين برود. اين اتفاق در آمريكا، كانادا، انگليس، 

آلمان و هلند رايج است.

ترافيك سرقت 
در جاده هاي خلوت

چه كساني عالئم راهنمايي و رانندگي را مي دزدند؟

درنگ

گپ 
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این شمارهدرنگ

سرقتهای
خاص

بعضي وســايل وقتي هســتند كــه توجه 
كســي را جلب نمي كنند اما روزي كه به 
هر دليلي جايشــان خالي شود، تازه شروع 
ماجراهاســت؛ مانند خرداد ســال95 كه 
فاطمه دختر 5ســاله به دليل سرقت يكي 
از دريچه هاي پارك كوهســار، جانش را از 

دست داد.
افزايش قيمت آهن و چدن موجب شــده 
اســت تا دزدي دريچه هاي شهري هر روز 
شدت بيشتري بگيرد و دزدهايي كه اغلب 
معتاد هســتند، جذب اين دريچه ها شوند. 
دريچه هاي فلزي فاضالب و حوضچه هاي 
مخابرات پس از سرقت به صورت ضايعات 
فروخته مي شوند. بر اين اساس دريچه هايي 
كه بين 700 تا يــك ميليون تومان قيمت 
دارند از طريق اين سارقان با قيمت حداكثر 

150هزارتومان به فروش مي رسند.

اپیدمی سرقت دریچه فلزی
بر اساس اطالعاتي كه از پليس پيشگيري 
به دست آورده ايم بايد گفت كه دريچه هاي 
فلزي شهر به دليل سرقت آسان، تبديل به 
اپيدمي شده است؛ چرا كه اين دريچه ها از 
يك سو در دســترس قرار دارند و از سوي 
ديگر دزدها براي سرقت اين دريچه ها نياز 
به ابزاري همچون نردبــان، قيچي آهن بر 
و... ندارند و تنها با يــك ديلم مي توانند به 
خواسته خودشان يعني ربودن دريچه های 

فلزي برسند.
آساني كار دزدان دريچه ها زماني مشخص 
مي شود كه بدانيم سارقان كابل برق با خطر 

برق گرفتگي و سقوط روبه رو هستند.
شركت آب و فاضالب يكي از سازمان هايي 
است كه همواره در معرض مشكالت حاصل 
از سرقت دريچه هاي فلزي قرار داشته است. 
محمدرضا كرمي نــژاد، معاون بهره برداري 
آبفاي تهــران در مورد دردســرهاي اين 
سرقت  خاص به خبرنگار همشهري گفت: 
»شــبكه فاضالب تهران حدود 120هزار 

دريچه در سطح شــهر تهران دارد و ساالنه 
2هزار تا 2هزار و 300دريچه مورد سرقت 
قرار مي گيرند. جنس اين دريچه ها از چدن 
است و حدود 70تا 80كيلو وزن دارند تا در 

برابر وزن خودروها دوام بياورند.«

ضرر 3 میلیاردی
كرمي نژاد با احتســاب وزن اين دريچه ها 
بيان كرد كه ســرقت دريچه هاي فاضالب، 
هر ســال نزديك به 3ميليــارد تومان به 
ســازمان آب و فاضالب ضــرر مالي وارد 
مي كند. البته ناگفته نماند كه اين رقم تنها 
مربوط به جايگزين كردن دريچه هاي جديد 
است و اگر بخواهيم در اين حساب و كتاب 
هزينه آسيب هايي كه به افراد، خودروها و 

موتورســيكلت ها وارد مي شود را محاسبه 
كنيم، مطئنا بايد انتظار چند برابر شدن اين 

رقم را داشته باشيم.

قراضه فروشی؛ نقطه پایان
معاون بهره برداري آبفــاي تهران در مورد 
تفاوت قيمت واقعي دريچه هاي فلزي با آن 
قيمتي كه از سوي سارقان فروخته مي شود، 
توضيح داد:» اين دريچه هاي چدني براي ما 
نزديك به 900هــزار تومان يا يك ميليون 
تومان هزينه به بار مــي آورد اما دزدها اين 
دريچه ها را 50 يا حداكثر 150هزار تومان 
مي فروشند. متأسفانه اين سرقت ها موجب 
شده اســت تا لطمه هاي سنگين حقوقي و 

مالي به شركت آب و فاضالب وارد شود. «

دريچه هــاي چدني پــس از ســرقت به 
سرنوشت مشابه بسياري از ضايعات دچار 
مي شــوند؛» اين دريچه هاي چدني بعد از 
ســرقت به قراضه  فروش ها داده مي شوند و 
اين افراد هم بعــد از ذوب كردن دريچه ها، 
آنها را به محصوالت ديگر تبديل مي كنند.«

بر اســاس گفته كرمي نژاد هر سال عده اي 
از مردم كــه به دليل ســرقت دريچه هاي 
فاضالب دچــار مشــكل شــده اند، براي 
شكايت به ســازمان آب و فاضالب مراجعه 
مي كنند؛»به دليل گران شدن قيمت آهن 
و چدن و افزايش دزدي ها، ســاالنه حداقل 
15پرونده شكايت در اين رابطه در سازمان 
آب و فاضالب تشكيل مي شود. وقتي افراد 
به دليل نبود دريچه ها در فاضالب ســقوط 

كنند، به سرعت كمكشــان مي كنيم. يك 
مورد تلخي به خاطر دارم كه مربوط به شهر 
اصفهان است. چند ماه پيش كودكي به دليل 
ســرقت دريچه  فاضالب در كانال سقوط 
مي كند و پدر اين كودك براي كمك وارد 
كانال مي شود و متأسفانه هر 2نفر به دليل 
گاز فاضالب جانشان را از دست مي دهند.«

كرمي نــژاد همچنيــن از تغييــر جنس 
دريچه هاي فاضالب براي مقابله با سرقت 
صحبت كرد:»مــا تصميــم گرفته ايم كه 
به دليل ســرقت بــاالي ايــن دريچه ها، 
جنس آنها را تغيير دهيم و بر اين اســاس 
دريچه هاي جديد از جنس پليمر ســاخته 
مي شوند تا ديگر ارزش مالي براي سارقان 

نداشته باشند.«

مشکل جهانی با دزدان دریچه
در جهــان هم آمــار ســرقت دريچه ها 
با افزايش قيمت فلــزات، روند صعودي 
پيدا مي كند؛ به عنوان مثال در چين اين 
نوع سرقت يك نوع مشكل حاد به شمار 
مي آيد؛ چرا كه تنها در سال2004 سرقت 
اين درپوش ها منجر به مرگ 8نفر شد، در 
همين سال نزديك به 240هزار دريچه  در 

پكن به سرقت رفتند.
 در انگليس هم اين اتفاق شــايع اســت. 
در شرق لندن در ســال 2004 نزديك به 
200درپوش به ســرقت رفت و همچنين 
يكي از ايــن درپوش ها كه از ســوي يك 
مجسمه ســاز انگليســي آنتوني گورملي 
طراحي شده بود، در سال2013 به سرقت 
رفت. در ســال2004 در كلكتــه هند هم 
بيش از 10هزار درپوش ســرقت شــد كه 
دريچه هاي بتني جايگزين آنها شد اما اين 
دريچه ها هم به دليل ميلگردهاي درونش 
به ســرقت رفتند. كانادا هم از آسيب هاي 
سرقت دريچه ها جا نماند و در ماه مارس و 
آوريل 2012ده ها درپوش هم در اونتارياي 

كانادا دزديده شد.

خواندن اخبــار و تحليل آنها از پشــت 
كلمات راحت است؛ مثل اينكه بخوانيم 
هزار هزار دريچه فاضالب دزديده يا چند 
تن از كابل هاي برق آن شــهر دور و روستاي دورتر بريده شده و به 
سرقت رفته اند و وقتي قرار اســت جزوي از حادثه باشيم، داستان 
متفاوت مي شود. من بدون آنكه بدانم ســال ها قبل جزوي از اين 
اخبار بد حوادث شــدم، البته نقش آفريني ام چندان نزديك و در 
چشم نبود اما با واســطه هاي دور فهميدم كه مردن بر اثر بريدن 
كابل برق يا افتادن در چاه به دليل نبود دريچه، چطور معنا مي شود.

مردن يكي از پسرهاي روستايي در شمال به دليل بريدن كابل هاي برق، 
نخستين مواجهه من با يك خبر حوادث بود كه قبل از مخابره شدن به 
رسانه ها و مســئوالن محلي، در ميان اهالي روستا مانند بمب تركيد. 
آن سالي كه پســر معتاد به خاطر پول، شــبانه باالي دكل برق رفت و 
سيم هايش را بريد و همانجا خشك شــد، من مثل همه بچه هاي تازه 
مدرســه رفته در دنياي خودم بودم. آن زمان تنها به اين فكر مي كردم 
كه  اي كاش تعطيالت و مسافرت تا جايي كه نفس داشتند، كش بيايند 
اما در ميان اين سرخوشي ها به ياد دارم كه اهل روستا از شنيدن خبر 
مردن آن جوان، داغدار شده بودند و نمي دانستند كه نفرين روانه پسر 
كنند يا اينكه او را به آبروي خانواده اش ببخشند. خيلي از اهالي روستا 
دلشان با آن پسر صاف نشد، حتي آنطور كه مي گفتند مادر پيرش در 
روز خاكسپاري از شرم اهالي روستا توان عزاداري نداشت. اين اتفاق تا 
سال ها در خاطر من ماند، هميشه براي قضاوت در مورد چنين دزدهايي 
در يك برزخ مانده بودم و نمي دانستم بايد براي فقر آن پسر غصه بخورم 

يا براي گناهش در ذهنم توبيخش كنم.
 چند سالي گذشت و اين بار در تهران و باز هم به واسطه يكي از اقوام 
در دايره روايت كنندگان يك حادثه قرار گرفتم. پسربچه  اي براي 
خريد به خيابان رفته بود اما ناگهان ناپديد شد. خبر به سرعت پخش 
و هراسمان از دزديدن بچه ها چند برابر شد. آنطور كه بزرگ ترها در 
آن زمان اخبار روزانه را به گوش ما مي رساندند، پسربچه آب شده و 
به زمين رفته بود. همه براي پيداكردن پسر بسيج شدند. كسي فكر 
نمي كرد كه پسر بچه واقعا آب شده و به زمين رفته باشد. خانواده 
پسربچه براي پيدا كردن فرزندشان به هر دستاويزي چنگ زدند و 
حتي شب قبل از پيداشدن فرزند گمشده شان به سراغ يك جن گير 
رفته بودند تا شايد از اين طريق نشاني از پسرشان به دست بياورند.

باالخره خبر آمد كه يك كارگر شهرداري در فضاي سبز بلوار نزديك 
منزل پســربچه، صداي ناله بچه اي را شنيده اســت. وقتي به چاه 
نزديك شد، ديد كه چاه پســربچه را بلعيده است اما خب بخت يار 
پسر بود، چرا كه وزن زياد مانع شــده بود كه چاه عمل بلع را كامل 

انجام دهد و پسر ميان چاه آويزان بود.
اين پسر بعد از 3روز گرسنگي و تشنگي نجات پيدا كرد و به احتمال 
زياد، آن ســارق دريچه فلزي هيچ وقت نفهميد كه با دزديدن يك 

دريچه چه حادثه و لحظات تلخي را براي يك پسربچه به بارآورد.

سرقتآسان
بر اساس اطالعاتي كه 

از پليس پيشگيري 
به دست آورده ايم بايد 

گفت كه دريچه هاي 
فلزي شهر به دليل 

سرقت آسان، تبديل 
به اپيدمي شده است؛ 
چرا كه اين دريچه ها 

از يك سو در دسترس 
قرار دارند و از سوي 

ديگر دزدها براي 
سرقت اين دريچه ها 

نياز به ابزاري همچون 
نردبان، قيچي 

آهن بر و... ندارند 
و تنها با يك ديلم 

مي توانند به خواسته 
خودشان يعني ربودن 

دريچه های فلزي 
برسند

سرقتتخصصی
گفته مي شود بيرون 
كشيدن باتری ها 
از داخل دكل هاي 
مخابراتي و پيش از 
آن، عبور از موانع 
محافظتي اطراف 
دكل ها هر دو نيازمند 
اطالعات حرفه اي 
است و موفقيت و 
تداوم سرقت باتری 
دكل هاي مخابراتي 
نشان از حرفه اي بودن 
سارقان دارد. در 
مواردي ديده شده كه 
سارقان براي عبور از 
فنس هاي محافظتي 
از زير آن تونل زده اند 
و يا فنس را به كلي 
بكسل كرده و از جا 
كنده اند

نانِ فاضالب 
سرقت دريچه  هاي فاضالب به طور ميانگين، ساالنه ضرری 3ميلياردی به سازمان آبفا می زند 

وقتي چاه، پسربچه را بلعيد
گزارش يك حادثه واقعي كه به خاطر 

سرقت دريچه فاضالب رخ داد

دوربين هــاي مداربســته معموال با 
هدف برقراري امنيت بيشتر در اماكن 
مختلــف عمومي و خصوصــي و به ويژه جلوگيري از ســرقت نصب 
مي شــوند. اين دوربين ها امروزه بــه يكي از اصلي تريــن ابزارهاي 
سازمان هاي اطالعاتي و نيروهاي پليس براي مقابله با جرائم تبديل 
شده اســت. با اين همه خود اين تجهيزات نيز ممكن است به داليل 
مختلف طعمه ســارقان و تبهكاران شــوند. از نظر پليــس بريتانيا 
دوربين هاي مداربســته  اماكن تجاري يا مســكوني كه در موقعيت 
مناسب و به خوبي نصب شده اند بزرگ ترين كمك به نيروهاي پليس 
در جلوگيري از بروز جرائم و رديابي تبهكاران است و به همين دليل 
تبهكاران در بريتانيا دست به تخريب و سرقت اين دوربين ها مي زنند 
تا از تحت تعقيب قرار گرفتن خود جلوگيري كنند. در سال هايي كه 
هنوز استفاده از دوربين هاي مداربسته در جهان چندان شناخته شده 
و عمومي نبود، بســياري از ســارقان حين دزدي هويت خود را در 
دوربين ها ثبت مي كردند و به راحتي دستگير مي شدند. مانند سارقي 
كه در آگوست ســال2012 بيش از 9دستگاه دوربين مداربسته را از 
اداره هاي دولتي و مطب پزشكان به سرقت برد،  غافل از اينكه تصوير 

صورت او توسط تمامي دوربين ها ضبط شده بودند.
همانطور كه گفته شد، دوربين هاي مداربسته در جهان تنها با انگيزه 
مالي به ســرقت نمي روند و مخدوش كردن تصاويري كه حين وقوع 
جرم ثبت شــده اند نيز يكي از مهم ترين انگيزه هاي سرقت به شمار 
مي روند. در ايران نيز سارقان از اين روند مستثنا نيستند و اصلي ترين 
انگيزه آنها پس از از بين بردن مدرك جرم به واســطه آسيب زدن به 
دستگاه و هاردديســك دوربين، فروش اين تجهيزات الكترونيك با 
قيمتي مناسب در بازارهاي سياه است. به ويژه دوربين هاي مداربسته 
پيشرفته و مجهز به فناوري هاي جديد مانند ديد در شب يا بزرگ نمايي 
تصوير، قيمتي باالتر از دوربين هاي مداربســته عادي دارند و طعمه 

چربي براي سارقان به شمار مي روند.

ســارقان معموال با تغيير جهت دوربين و جدا كردن آن از پايه اي كه 
دوربين به آن وصل شده، اقدام به سرقت دوربين ها مي كنند. از اين رو 
معموال توصيه مي شود در زمان نصب چند دوربين، از پوشش دهي آنها 
نسبت به يكديگر اطمينان حاصل شود تا اگر يكي از دوربين ها طعمه 
سارقان شد، ديگر دوربين ها بتوانند صحنه را ضبط كنند. همچنين 
محكم كردن جعبه محافظ دوربين در روي ديوار  يا پنهان كردن آن 
در مكان هاي مخفي، مخفي كردن دستگاه در مكان هايي مثل انباري 
يا اتاق زير شــيرواني، داخل ديوار  و يا  كتابخانه و استتار آن با كمك 
وسايل تزئيني و همچنين نصب حســگرهاي لرزشي درون پوشش 
دوربين مداربسته و اتصال سنسور به سيستم اعالم سرقت مي تواند 
تا حدودي مانع از به سرقت رفتن دوربين هايي شود كه در دسترس 

عموم نصب شده اند.
در سال هاي گذشته نمونه هاي زيادي از سرقت دوربين هاي مداربسته 
در كشور گزارش شده اند كه البته امكان دسترسي به آمار دقيق اين 
ســرقت ها وجود ندارد اما نمونه هاي عجيب بســياري از سرقت اين 
دوربين ها گزارش شده اند. براي مثال در شهريور سال جاري سارقي 
پس از ربودن دوربين هاي مداربسته نصب شده در اطراف قفس يوز 
آسيايي دستگير شد. اين سارق روز 17شهريور توسط عوامل حراست 
سازمان محيط زيست دستگير شد و تجسس وسايل و خودروي او به 
كشف 3دوربين مداربسته منجر شد كه اطراف قفس يوز آسيايي نصب 
شده بود. همچنين در ميان گزارش هايي كه از سرقت اين دوربين ها 
در تهران، همدان، رودسر، قائمشهر و مشــهد منتشر شده اند، مورد 
جالب توجه ديگري نيز توســط نيروهاي كالنتري 125يوســف آباد 
كشف شده است. در اين رويداد سرقت دوربين يك پاركينگ منجر به 
دستگيري و انهدام يك باند 9نفره از سارقان موبايل و وسايل دست دوم 
شده بود. ثبت تصوير سرقت توسط دوربين مسروقه منجر به شناسايي 
سارقان شده بود و تعقيب سارقان در نهايت به كشف محل اختفاي آنها 

و تمامي اموال مسروقه توسط آنها منتهي شد.

وقتي دزد به دزدگير مي زند
تجهيزات ضد سرقت؛ طعمه سارقان

اپراتورهاي شبكه هاي موبايل و مخابرات در كشورهاي 
مختلف جهان، با شدت گرفتن روند سرقت از تجهيزات 
دكل هــاي مخابراتي، ســاالنه ميليون ها دالر صرف 
جايگزينــي باتری هاي به ســرقت رفته از دكل هاي 
موبايل و مخابراتي خود مي كنند. اين نوع از خرابكاري 
نه تنها بر عملكــرد اپراتورهاي موبايــل و مخابرات 
اثرگذار اســت بلكه مي تواند بر دسترسي كاربران بر 
خدمات ارتباطاتي نيز اثر بگذارد و حتي در بعضي از 
مناطق براي چندين ساعت  و حتي چندين روز منجر 
به قطع كامل خدماتي مانند اينترنت موبايل يا امكان 
برقراري تماس تلفني شود. كشور هاي آفريقاي جنوبي 
و هندوستان در ميان ديگر كشورهاي جهان بيشترين 
درگيري را با اين شكل از تبهكاري يا خرابكاري دارند. 
براي مثال شركت MTN آفريقاي جنوبي در آگوست 
سال2019 از سرقت بيش از 20باتري دكل مخابراتي 
خود خبر داد كه خســارتي چند ميليون دالري براي 
جايگزيني باتری هاي مسروقه روي دست اين شركت 

گذاشته است. 
اين شــركت همچنين در ماه جوالي اعالم كرد موارد 
ســرقت باتري دكل هاي مخابراتي در ژوهانسبورگ 
طي يك هفته 2برابر شــده و از 74مورد به 125مورد 
رسيده اســت. در مجمــوع در ســال2019 بيش از 
700باتری دكل متعلق به اين شــركت از سايت هاي 

مختلف در سراسر آفريقاي جنوبي به سرقت رفته اند.
چند سالي مي شود كه در ايران نيز سرقت از دكل هاي 

مخابراتي به ليست اهداف سارقان افزوده شده است. 
در ارديبهشت ســال98 يداهلل طهماسبي، مديركل 
ارتباطات و فناوري اطالعات مازنــدران اعالم كرد 
از پاييز ســال97 تا ماه هاي اوليه سال98 حدود 90 
مورد ســرقت باتری دكل هاي مخابراتي تنها در اين 
استان گزارش شده است. ارزشمند بودن سرب درون 
باتری ها و قيمت باالي آنها از داليل اصلي جذابيت 
اين اقالم براي ســارقان عنوان مي شــود. باتری در 
دكل ها، مسئوليت ذخيره سازي برق را به عهده دارد 
تا هنگام قطعي برق برقراري ارتبــاط از طريق آنها 

امكان پذير باشد.
گفته مي شود بيرون كشيدن باتری ها از داخل دكل هاي 
مخابراتي و پيش از آن، عبور از موانع محافظتي اطراف 
دكل ها هر دو نيازمند اطالعات حرفه اي است و موفقيت 
و تداوم ســرقت باتری دكل هاي مخابراتي نشــان از 
حرفه اي بودن سارقان دارد. در مواردي ديده شده كه 
ســارقان براي عبور از فنس هاي محافظتي از زير آن 
تونل زده اند و يا فنس را به كلي بكســل كرده و از جا 
كنده اند. خودروي حمل كننــده، قيچي هاي آهن بر، 
دستكش و ديلم ابزارهايي است كه سارقان عموما براي 
اجراي پروژه هاي خود مورد اســتفاده قرار مي دهند. 
همچنين استفاده از پوشــش تاريكي در شب كمك 
بزرگي در موفق عمل كردن سارقان محسوب مي شود. 
براساس اطالعات به دست آمده از مركز اطالع رساني 
پليس پيشگيري تهران، روال كار سارقان باتری دكل ها 

اينگونه است كه باتريها را پس از خارج كردن از دكل، 
اوراق و سرب داخل آن را استخراج مي كنند. سرب در 
نهايت ذوب شده و به شكل شمش به فروش مي رسد. 
البته گاه مالخرها باتريها را به صورت كامل نيز خريداري 

مي كنند.
 براساس نتايج جســت وجو ها در اينترنت، در سال98 
بيش از7مورد سرقت از دكل هاي مخابراتي در گوشه و 
كنار ايران گزارش شده است. قطعا تعداد اين سرقت ها 
بيشتر از 7 مورد است اما از آنجا كه آمار دقيقي از دفعات 
و تعداد سرقت از باتريهاي مخابراتي در كشور موجود  
نيست، بايد بر نتايج جست وجو در ميان اخبار و گزارش 
حوادث اتكا كرد. در سال98 در مناطق مختلفي مانند 
شهرستان بدره در ايالم، پرديس تهران، رشت، ميبد، 
اصفهان، يزد، محالت، تهران و قائمشــهر سرقت هاي 
متعددي از دكل هاي مخابراتي گزارش شــده است و 

تمامي سارقان در اين موارد دستگير شده اند.
براساس گزارش اطالع رساني پليس پيشگيري تهران 
يكــي از قابل توجه ترين مــوارد ســرقت باتری دكل 
مخابراتي، دستگيري ســارقاني بوده است كه نزديك 
به 4 هزار باتری سرقتي و ضايعاتي را انبار كرده بودند. 
ســارقان باتريهــاي دكل مخابراتي ميبــد نيز كه در 
ارديبهشت سال  گذشته دستگير شدند، به سرقت بيش 
از 104باتری دكل در يــزد و اصفهان اعتراف كردند و 
ارزش اقالم به سرقت رفته از دكل هاي مخابراتي توسط 

اين سارقان بيش از 300 ميليون تومان اعالم شد.

سرب دزدي؛ انگيزه باالرفتن از دكل 
چرا باتری دكل هاي مخابراتي طعمه سارقان مي شود؟

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

ليال شريف
خبرنگار
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مكالمه 

فرانسيس فورد كاپوال، فيلم »مكالمه«، اين شاهكار پارانويايي 
را در ميانه دو فيلم اول و دوم از سري فيلم هاي »پدرخوانده« 
ســاخت. در اين فيلم جيــن هكمن يكــي از بازي هاي به 
ياد ماندني اش را در نقش هري كائول يك جاسوس خصوصي 
بازي كرده اســت. كنجكاوي هري كائول او را وارد وضعيتي 
بسيار خطرناك كه چيز زيادي از آن نمي داند، كرده است. در 
هيچ فيلمي رسوايي واترگيت )شنود از ستاد انتخاباتي حزب 
دمكرات آمريكا كه در نتيجه اين رســوايي ريچارد نيكسون 
رئيس جمهور وقت كه احتمال استيضاحش افزايش يافته بود 
كناره گيري كرد( اين چنين رازگونه به تصوير كشيده نشده بود.

انتقام جويان

»انتقام جويان« يك فيلم آزمايشي بزرگ است. كمپاني مارول 
با ســاخت اين فيلم ابر قهرماني ريسك بزرگي را پذيرفته 
بود. جاس ويدون  در اين فيلم داستان گروهي باورنكردني 
را روايت مي كند كه بايد ساكنان زمين را از چنگ مهاجمان 
نجات دهند. شكست نسبي اقتباس هاي قبلي از آثار كميك 
مارول، دورنماي پروژه ســاخت فيلم انتقام جويان را تيره و 
تار نشان مي داد، اما در نهايت سازندگان انتقام جويان موفق 
شدند فيلمي تماشاگرپسند ارائه دهند، چنان كه اين فيلم كه 
220ميليون دالر صرف ساخت آن شده بود بيش از 1.5ميليارد 
دالر فروش كرد و پرفروش ترين فيلم تاريخ سينما لقب گرفت.

شهر اشباح

فيلم هاي كارتوني هايائو ميازاكي، انيمه ســاز افســانه اي 
ژاپني با رنگ هاي زنده ، شخصيت هاي تخيلي و قهرمانان 
زن شجاع و دليرشان بسيار خوشــايند كودكان هستند. 
ديدن فيلم هاي ميازاكي به دليل درونمايه اي كه دارند براي 
بزرگساالن نيز لذتبخش است به ويژه فيلم حماسي، قوي و 
خوش ساخت »شهر اشباح« كه از سوي بزرگساالن نيز بسيار 
مورد استقبال قرار گرفته اســت. داستان اين فيلم درباره 
دختركي به نام چيهيرو است كه در گرمابه اي متعلق به ارواح 
و خدايان مشغول به كار مي شود تا جان پدر و مادرش را نجات 
دهد. در اين فيلم عناصري كه ريشه در سنن ژاپني دارند و 
نشانه هايي از عالقه و شيفتگي ميازاكي به فيلمسازي غربي 

و تاريخ جنگ جهاني دوم است به چشم مي خورد.

مهاجمان صندوق گمشده

»مهاجمان صندوق گمشــده« فيلمي اســت كــه در گونه 
ماجراجويانه ســاخته شده و داســتان آن درباره يك  سري 
ماجراهايي اســت كه در دهــه 1930مي گــذرد و قهرمان 
داســتان هاي اين فيلم، اينديانا جونز)با بازي هريسون فورد( 
يك باستان شناس ماجراجو است. مهاجمان صندوق گمشده 
نخستين ســري از فيلم هاي اينديانا جونز و نتيجه همكاري 
ميان استيون اسپيلبرگ و جورج لوكاس فيلمنامه نويس بود. 
اسپيلبرگ در اين فيلم ريسك بزرگي كرد و در نهايت توانست 
اثري سينمايي كه امكان داشت از سوي منتقدان فيلمي تقليدي 
لقب بگيرد را به يك فيلم خيلي خوب و كامل تبديل كرد. در فيلم 
مهاجمان صندوق گمشده به اينديانا جونز ماموريت داده مي شود 
صندوق مقدس را پيش از آنكه به دست آلماني ها بيفتد، پيدا كند.

ود معشوقه من بدر

فيلمي از چن كايگه، كارگردان چيني است كه 5 دهه از 
تاريخ اين كشور را در بر مي گيرد. 

در اين فيلم حماســي داستان 2ســتاره اوپراي پكن 
به نام هاي شــيتو و دوزي، از دوران ســخت تربيت 
كودكي شان در زمان پرمخاطره جنگ جهاني دوم، قدرت 
گرفتن كمونيست ها و انقالب فرهنگي دنبال مي شود، 
چن كايگه از تجربيات خود در زمان انقالب فرهنگي براي 
شكل دادن به اين داستان عاشقانه دردناك و پرنوسان 

بهره گرفته است. 
فيلم »بدرود معشوقه من« در سال 1993برنده جايزه 

اسكار در رشته بهترين فيلم زبان غيرانگليسي شد.

درخشش

اين فيلم كالســيك ترســناك و دلهره آور ساخته استنلي 
كوبريك را بسياري از منتقدان و تماشاگران به دليل صحنه هاي 
تعقيب و گريزترسناك پايان فيلم به ياد مي آورند. در اين فيلم، 
نيكلسون در نقش نويســنده اي ظاهر مي شود كه به عنوان 
سرايدار با همسر و فرزند خود به هتلي رفته   اند، اما آنها به دليل 
بارش برف و مسدودشدن راه ها ناگزيرند تمام فصل زمستان 
را در آنجا سپري كنند. محيط وهم آور و ترسناك هتل تأثير 
مخربي بر روح و روان اين نويســنده مي گذارد. در اين فيلم 
شلي دوال نقش همسر نااميد و از جان گذشته جك نيكلسون 

را بازي مي كند.

بچه های بهشت
»بچه هاي بهشت«، فيلمي حماسي و جاودانه از مارسل كارنه درباره يك كمپاني تئاتر پاريسي است كه داستان آن در قرن نوزدهم مي گذرد. بسياري از منتقدان اين فيلم عاشقانه را »برباد رفته فرانسوي« ناميده اند. روزنامه 
گاردين درباره اين فيلم نوشته بود: بچه هاي بهشت براي سينماي دهه 30فرانسه مانند بربادرفته براي سينماي آمريكا بود. بسياري نيز اين فيلم رمانتيك را بزرگ ترين فيلم تاريخ فرانسه مي دانند. يكي از عوامل مؤثر در 
موفقيت فيلم بچه هاي بهشت، فيلمنامه آن است. نگارش فيلمنامه بچه هاي بهشت را ژاك پروه ور عهده دار بوده كه به خاطر آن برنده يك جايزه اسكار نيز شده است. از عوامل ديگر موفقيت اين فيلم مي توان به بازي درخشان 

همه بازيگران فرانسوي آن اشاره كرد. در اين فيلم بيم و اميد و حسادت ميان عشاق اوج مي گيرد و فرو مي نشيند.

حمله جسد دزدها

فيليپ كافمن در اين فيلم علمي - تخيلي به طور ماهرانه 
و غيرمستقيم و در البه الي داســتان تهاجم بيگانه هاي 
فضايي انسان نما به سانفرانسيسكو، ارجاعاتي نيز دارد؛ به 
دوره مك كارتي در آمريكا )دوره اي كه مظنونان به حمايت 
از ديدگاه هاي كمونيستي و به ويژه حكومت اتحاد جماهير 
شوروي تحت پيگرد قرار مي گرفتند(. اين فيلم همچنين 
ارجاعاتي دارد به هول و هراس جامعه آمريكا در دوران 
پساواترگيت. دونالد ســاترلند در اين فيلم در نقش يك 
بازرس بهداشتي محزون بدخلق و دشمن موجودات بيگانه 

فضايي، بازي مي كند. 

خانواده اشرافی تنبام

فيلم هاي وس آندرســون هميشــه موردپسند همه 
تماشــاگران نيســتند. اما بعضي از اين فيلم ها به دليل 
تيم بازيگران خيلي خــوب و فيلمنامه هاي عالي قادرند 
تماشاگران را ســحر و جادو كنند.  جين هكمن در فيلم 
»خانواده اشرافي تنبام« در نقش پدر بي آبروي خانواده اي 
از نابغه ها بازي مي كند كه در حال انجام آخرين تالش خود 
براي رسيدن به رستگاري است. در واقع جين هكمن كه 
مدت ها بود خانواده خود را ترك كرده بود، دوباره برگشته 
تا مشكالت3 فرزند اعجوبه  خود را كه با مادرشان زندگي 

مي كنند، حل كند. 

همشهری كين

فيلم »همشهري كين« ساخته اورسن ولز عالوه  جلوه هاي 
شــكوه مند فني، ازجمله آثاري است كه مي توان به طور 
استعاري آن را اثري توصيف كرد كه خون در رگ هايش 
جاري و صاحب يك قلب بزرگ تپنده است. در همشهري 
كين چهره يك مرد ثروتمند رسانه اي بسيار قدرتمند و 
بعضا عوام فريب به تصوير كشيده شده است كه شخصيتش 
عاري از احساس و صميميت است. با وجود آنكه همشهري 
كين نامزد دريافت 9جايزه اسكار شد، اما تنها در رشته 
بهترين فيلمنامه غيراقتباســي جايزه اسكار به اورسن 
ولز و هرمن جي منكويچ رسيد. اين فيلم بعدها از سوي 
بنياد فيلم آمريكا بهترين فيلم تاريخ سينماي اين كشور 

لقب گرفت.

غرامت مضاعف

فيلم »غرامت مضاعف« اثر بيلــي وايلدر را مي توان از 
مهم ترين فيلم هاي ساخته شده در سبك نوآر دانست. در 
اين فيلم به وضوح نشان داده مي شود كه قول و قرارهايي 
 كه ميان دوفرد براي كشــتن فردي ديگر گذاشــته 
مي شود، هميشــه لزوما براي طرفين قرارداد ثمربخش 

نخواهد بود. 
در اين فيلم فرد مك موراي كه در نقش يك فروشــنده 
بيمه ظاهر شده پس از فروش بيمه عمر به فيليس وارد 
ماجرايي خطرناك مي شود و توسط فيليس كه نقش اش 
را باربارا استانويك بازي مي كند اغفال مي شود تا به او در 
كشتن همسرش كمك كند. اين فيلم براساس داستان 

واقعي يك قتل ساخته شده است.

كازابالنكا

»كازابالنكا« را از هر جهت مي توان فيلمي بزرگ دانست. 
مايكل كورتيز اين اثر جاودانه تاريخ سينما را كارگرداني 
كرده است. در زمان جنگ جهاني دوم، 2 عاشق و معشوق 
سابق در شهر كازابالنكاي مراكش دوباره با هم رو در رو 
مي شــوند. اما اتفاقات و حوادث مدام ميان آنها فاصله 

ايجاد مي كند. 
همفري بوگارت در نقش ريك هايدز مردي كه زير پوشش 
يك فرد بدگمان، قلب بزرگ خود را پنهان كرده، ميان دو 
انتخاب سرگردان است؛ عشق يا طي كردن مسير درست. 
در مقابل اينگريد برگمن در نقش السا فردي درخشان و 
نوراني اســت كه گرماي وجودش مي تواند هر كوه يخي 

را ذوب كند.

پاريس، تگزاس

»پاريس، تگزاس«، فيلمي جاده اي است به كارگرداني ويم 
وندرس كه در جشنواره فيلم كن 1984برنده جايزه نخل 
طال شده است. هري دين استانتون در اين فيلم در نقش 
تراويس، مرد درهم شكسته و از نظر روحي رواني آشفته 
و پريشاني را بازي مي كند كه يكباره ناپديد مي شود. او در 
بيابان هاي تگزاس در سكوت كامل سرگردان شده است. 
او از محل زندگي خود صدها مايل دور شده و 4 سال را در 
طبيعت گذرانده كه برادرش او را پيدا مي كند و تراويس 
متوجه مي شود برادرش سرپرستي فرزندش را عهده دار 
است. او سپس پسرش را نزد همسر سابقش مي برد تا با او 

دوباره آشتي كند.

آپارتمان

»آپارتمان« كه فيلمنامه آن را بيلي وايلدر و ايال دياموند 
به طور مشترك نگاشــته اند، فيلمي كمدي است كه در 
آن بدون ورود به جزئيات، تلخي هاي يك رابطه عاشقانه 
نشان داده مي شود و به اين مسئله پرداخته مي شود كه 
يك داستان عاشقانه چقدر مي تواند سياه باشد. بازيگران 
اين فيلم ازجمله جك لمون، شــرلي مك لين و فرد مك 
موري همه ستاره اند و شرلي مك لين در اين فيلم يكي از 
به يادماندني ترين بازي هايش را ارائه داده است. با اين حال 
ارزش اين را دارد كه از بازي خوب ســاير بازيگران غافل 
شويم و روي بازي جك لمون زوم كنيم. هر نگاه و ژست 

جك لمون در اين فيلم بي عيب و نقص است. 

داستان توكيو 

پلين كائل منتقد آمريكايي سينما زماني بر اين باور بود كه 
اكشن و داستان عاشقانه از مهم ترين عوامل جذابيت يك 
فيلم هستند، اما ياسوجيرو اوزو در فيلم »داستان توكيو« 
كه موضوع آن داستاني خانوادگي است نشان داده است كه 
عوامل بسيار ديگري نيز در جذابيت فيلم ها دخيل هستند. 
ياسوجيرو اوزو در اين فيلم داستان يك پدر و مادر مسن را 
روايت مي كند كه در حال ديدار با فرزندانشان هستند. در 
اين فيلم اين مسئله نشان داده شده كه نسل هاي جوان از 
نسل هاي مسن فاصله گرفته اند و مشغوليات ديگري دارند. 
اين فيلم همچنين تعمق و تاملي است بر گذر زمان، اندوه و 

گرايش مداوم نسل جوان به چيزهاي جديد.

وزهای بهشت ر

داستان »روزهاي بهشت« دومين فيلم ترنس ماليك كه از 
نظر بسياري بهترين فيلم وي محسوب مي شود، در تگزاس 
سال 1916مي گذرد. اين فيلم داستان جذاب و گيراي يك 
مثلث عشقي را روايت مي كند. در اين فيلم ريچارد گير و 
بروك آدامز عاشق و معشوقي هستند كه به منظور فريب 
يك مزرعه دار پير و ثروتمند )با بازي سم شپارد( خود را  در 
قالب يك برادر و خواهر جا مي زنند. نستور آلمندروس براي 
فيلمبرداري روزهاي بهشت يك جايزه اسكار را از آن خود 
كرد. ليندا مانز در اين فيلم، هم در نقش خواهر كوچك تر 

ريچارد گير و هم در نقش راوي داستان ظاهر شده بود.

لورنس عربستان

»لورنس عربستان« نخستين فيلم حماســي ديويد لين با 
موضوع جنگ جهاني اول است. از اين اثر سينمايي، همچنان 
به عنوان فيلمي جاودانه در تاريخ سينما ياد مي كنند. اهميت 
اين فيلم به اندازه اي است كه استيون اسپيلبرگ پيش از شروع 
به ساخت فيلمي جديد، دوباره آن را به عنوان منبع الهام خود 
تماشا مي كند. در اين فيلم نبردهاي مهم و بزرگ ازجمله نبرد 
عقبه به طور نبوغ آميزي به تصوير كشيده شده اند. در اين فيلم 
صحنه هاي نبردهاي بزرگ با نگاهي عميق و روانشناسانه به 
تأثيري كه تلفات جنگ بر ذهن و روح و روان لورنس عربستان 

گذاشت، به طور استادانه اي تركيب شده است. 

دزدان دوچرخه

شاهكار نئورئاليستي ويتوريو دســكيا است كه در آن 
تصويري ويرانگر از دامي كه فقر بر سر افراد جامعه پهن 
كرده، ارائه مي شود. به آنتونيو )با بازي المبرتو ماجيوراني( 
يك كار پيشنهاد مي شود كه براي انجام آن به دوچرخه نياز 
است و او كه دوچرخه دارد براي اين كار استخدام مي شود. 
اما دوچرخه آنتونيو ربوده مي شود، او و پسرش براي يافتن 
دوچرخه متوسل به اقدامات نااميدانه مي شوند. در اين 
فيلم از بازيگران غيرحرفه اي بازي گرفته شده است كه 
در وضعيت هاي مشابه با شخصيت هايي كه نقش شان را در 
فيلم بازي كرده بودند، زندگي مي كردند. »دزدان دوچرخه« 
را مي توان نوعي تحقيق استادانه درباره مفاهيمي نظير 

دل رحمي و دلسوزي و يكدلي تلقي كرد.

پنجره پشتی

اين فيلم را مي تــوان در زمره بهترين آثار ســينمايي 
هيچكاك و فيلم هاي ترسناكي كه در هر لحظه آن انتظار 
بروز حادثه اي مي رود قلمداد كرد. بدون ترديد اين فيلم 
يكي از استادانه ترين فيلم هاي پرتعليق تاريخ سينماست. 
جيمز استيورات در اين فيلم در نقش عكاسي ظاهر مي شود 
كه با پاي شكســته روي تخت خود دراز كشيده است. او 
كه بايد براي مدت طوالنــي در يك اتاق كه پنجره اش رو 
به ساختمان مقابل است دراز بكشد، به تدريج به زندگي 
همسايگانش عالقه مند مي شــود. او كه با دوربين خود 
ســاختمان روبه رويي را زيرنظر دارد به تدريج به دليل 
حوادثي كه در آنجا رخ مي دهد، مشكوك به وقوع قتل در 

ساختمان روبه رو مي شود.

وياها حلقه ر

»حلقه روياها« فيلمي مســتند اســت بــه كارگرداني و 
تهيه كنندگي استيو جيمز، فردريك ماركس و پيتر گيلبرت. 
در اين فيلم داســتان 2دانش آموز دبيرستاني آفريقايي - 
آمريكايي روايت مي شود كه آرزو دارند تبديل به بازيگران 
حرفه اي بسكتبال شوند. در اين فيلم به نحوه رشد و آموزش 
آنها و موقعيت هايي كه از اين دو در گذشــته سلب شده 
پرداخته مي شود. در اين فيلم فقر شــهري در شيكاگو و 
حركت پرنوسان اين دو نوجوان دانش آموز روي طناب ميان 
نااميدي و پيروزي به تصوير كشيده شده است. به رغم طوالني 
بودن مدت پخش اين فيلم )171دقيقه(، حلقه روياها از سوي 

منتقدان و تماشاگران مورد تمجيد قرار گرفته است.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

20 فيلم براي 20 سليقه
 اين فيلم ها هرجور آدمي را در روزهاي قرنطينه پاي تلويزيون

نگه مي دارد
فيلم ها به ويژه فيلم هاي خاطره انگيز مي توانند به خوبي اوقات فراغت مردمي كه اين 
روزها به دليل شيوع ويروس كرونا در خانه مانده اند را پر كنند. راجر ابرت، منتقد سينما، 
فيلم را قدرتمند ترين ابزار در ميان انواع هنرها براي برانگيختن احساسات و ايجاد همدلي ميان مردم توصيف كرده است. 
سينما، تماشاگر را در واقعيتي متفاوت از زندگي روزمره فرو مي برد و تقريبا باعث مي شود روح ما از كالبد خود به طور موقت 
فاصله بگيرد و به دنياي زندگي و تجربيات فرد ديگري وارد شود. در اين ميان براي سينما به مثابه ابزار قدرتمند برقراري 
ارتباط ميان مردم و دنياي هنر مي توان مسئوليتي فراتر از ساير انواع هنرها متصور شد. فيلم هايي كه در ژانرهاي اكشن، 
ترسناك و ماجراجويانه ساخته مي شوند مي توانند مانند نوعي مسكن ذهن تماشاگران را تا چندين ساعت چنان درگير 
موضوع داستان خود كنند كه آنها تا مدتي از مشكالت روزانه خود فارغ شوند.  امروزه صنعت سينما قدمتي بيش از يك 
سده دارد و با تلويزيون و بازي هاي كامپيوتري رقابتي تنگاتنگ در جذب مخاطب دارد. بنابراين اين تصور دور از ذهن 
است كه سينما بتواند همچنان ميزان مخاطباني را كه در دهه طاليي 1930داشت، جذب كند. اما فيلم ها مي توانند در اين 
دوره كه بيماري كرونا ما را خانه نشين كرده همچنان احساسات ما را برانگيزانند و باعث شوند حتي براي چند ساعت از 
شبانه روز هم كه شده ذهن ما فارغ از اخبار اين روزها درباره شيوع بيماري كرونا شود. منتقدان اينديپندنت تعدادي از 
فيلم ها را انتخاب كرده اند كه به باورشان اين فيلم  ها مي توانند اوقات سرگرم كننده اي را براي مردم در شرايط قرنطينه 

خانگي فراهم كنند. در اين مطلب به اختصار 20فيلم را از ميان اين آثار سينمايي منتخب مورد بررسي قرار داده ايم.
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   بازنشستگان همچنان باید تا خرداد منتظر افزایش حقوق بمانند؟
 ماجرای افزايش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی، هنوز تعیین 
تکلیف نشده  و معموالً تا خرداد ماه بايد صبر کنند تا ببینند که بدون 
گرفتِن اندازه شان، چه لباسی برايشان دوخته اند. مگر نه اينکه حقوق 
بازنشســتگان از حق بیمه ای که آنها در طول خدمــت پرداخته اند، 
پرداخت می شود و آنها نقش امین و کاربلد را به سازمان تامین اجتماعی 
سپرده اند، بنابراين در پس دادن اين امانت نیز بايد به همان ترازی که 
گرفته اند، پس بدهند و اين نحوه برخورد با بازنشستگان و معطل نگه 

داشتن هر ساله آنها تا خرداد و تیر واقعا غیرعادالنه است.
اسدی از مشهد

   صنف پوشاک رو به ورشکستگی است
وضعیت صنف پوشاک بسیار بغرنج است و متاسفانه تعطیلی بازار باعث 
شده اين قشر نه تنها موفق به فروش نشوند بلکه قادر به پاس کردن 
چکها، پرداخت اجاره ملک و حتی تامین زندگی روزمره خود نباشند. 
از مسئوالن تقاضا داريم فکری عاجل برای اين صنف و ساير اصنافی 

که چنین وضعی دارند بکنند.
روحی از تهران

   اجرا نشدن قانون بازگشایی اصناف در کرج
در حالیکه مطابق مصوبه ابالغی اصناف می توانند از روز 23 فروردين 
با ســپردن تعهدی مبنی بر رعايت و اجرای دقیق دستورات وزارت 
بهداشت نسبت به بازگشــايی صنف خود اقدام کنند دقیقا در صبح 
روز 23 فروردين پیامکی دريافت کردند که اصناف در کرج مجاز به 
بازگشايی صنف خود از 30 فروردين هستند. هر چند بازگشايی ديرتر 
به ضرر امثال من است، اما چرا اين همه يک بام و دوهوا؟ اگر قرار است 
قوانین ستاد ملی کرونا در کرج و تهران شــبیه هم باشد ما مشکلی 

نداريم فقط کافیست از قبل خبر درست را به اصناف اعالم کنند.
امینی از کرج

   طرح فاصله گذاری را برای سینما و تئاترها هم اجرا کنند
با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به گونه ای برنامه ريزی کنند که 
امکان استفاده از سینما و تئاتر برای عالقه مندان فراهم شود و صنف 

فرهنگی تئاتر و سینما هم کم کم از رکود خارج شوند.
صدیقی از تهران 

   آیا سقف حقوق یک میلیون و 800 هزارتومانی منطقی است؟
اينکه ســقف حقوق کارگران را يک میلیون و 800 تعیین کنند به 
معنای اين است که کارگران بعد از پرداخت اجاره خانه و قسطشان 
اگر کفاف اين 2 مورد را بدهد با اکسیژن و هوا سر کنند تا ماه بعدی از 
راه برسد. آيا مسئوالن تصويب کننده اين رقم، خودشان هم با همین 

ارقام ماه را سرمی کنند.
ربی از اهواز

   دوچرخه های بیدود را هر جایی رها نکنند
در حالیکه اين روزها استفاده از حمل و نقل عمومی به دلیل احتمال 
ابتال به کرونا چندان صحیح نیست، دوچرخه های شخصی يا بیدود 
گزينه خوبی برای تردد کارمندان هستند، اما نکته اين است که عده ای 
به هرحال صبح زودتر به سرکار می روند و توجهی ندارند که دوچرخه 
را بعد از پايان کارشان در جای مناسبی قرار دهند که نفر بعدی بتواند از 
آن استفاده کند. از همه شهروندانی که از دوچرخه های بیدود استفاده 
می کنند تقاضا می کنم در پايان کارشان، دوچرخه را در جای مناسب 

پارک کنند.
مهال از تهران 

   سیستم آنالین آموزشی دانشگاه ها ناکارآمد است
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبايی هستم و به يقین 
می گويم که سیستم آموزش آنالين اين دانشگاه بنام، واقعا تاسف بار 
است و اگر ارتباطات شخصی ما با اســتاد و نرم افزارهای پیام رسان 

نباشند عمال درس و دانشگاهی در کار نیست!
رضوی از ساری 

بحران بیولوژیک در نظام هژمونیک
ادامه از  در حقیقت آنچــه واقع گرايان تحــت عنوان 

مفاهیمي چون دولت محوري، قدرت، منفعت، صفحه اول
نظام آنارشیک و ناکارآمدي ســازمان هاي بین المللي در مواجهه با 
معضالت جهان به مثابه يک کل مطرح کردند امروز همه خود را نشان 
داده  اند و انديشــه آرمان گرايان نظام بین الملل براي امکان توســعه 
همکاري هاي بین المللي در يک نظام واحــد جهاني وراي يکه تازي 
دولت ها را تنها در حد يک آرمان نگه داشته است. نمونه اين واقعیات، 
ناتوانــي اتحاديه اروپا به عنــوان مهم ترين اتحــاد منطقه اي و ديگر 
سازمان ها مانند سازمان بهداشــت جهاني يا بانک جهاني در ايجاد 

وحدت رويه يا کمک به دولت ها در مقابله با کروناست.
البته ناکارآمدي يا کم کارآمدي سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته به 
آن در مديريت بحران هاي ديگر همچون دخالت ها و جنگ طلبي هاي 
آمريکا در خاورمیانه، نسل کشي هاي رژيم صهیونیستي در فلسطین 
و جنايات عربســتان در يمن يا تحريم هاي ظالمانــه علیه ايران نیز 
خود را نشان داده است و دلیل اصلي آن عدم استقالل در مقابل نفوذ 
قدرت هاست. اما بحران کرونا اين ناتواني ها و ضعف ها را بیش از پیش 
آشکار ساخت. ممانعت از اعطاي وام توســط بانک جهاني به ايران و 
تهديد قطع کمک هاي مالي به سازمان بهداشت جهاني توسط آمريکا 
نمونه هايي از اين دخالت هاســت. با يک نگاه کلي تر در حوزه نظري 
مي توان به اين نتیجه اساسي رسید که بحران کرونا با زير پا گذاشتن 
اصول بنیاني انديشه هاي لیبرال نظام جهاني، »وضع طبیعي تعديل 
شده« دوران درگیري کشورها در نزاع هاي بین المللي، منفعت گرايي 
و دولت محوري به جايي همگرايي جهاني را بار ديگر به منصه ظهور 
گذاشت. نهايتا بايد تأکید کرد که پیکره کنوني نظام بین الملل )پس 
از اتمام جنگ سرد( به رهبري آمريکا، اگر چه مشت و لگد هاي زيادي 
را چه در حوزه نظري و چه در میــدان عمل و در مقابله با بحران هاي 
منطقه اي و جهاني متحمل شده است اما به نظر مي رسد بحران کرونا 
ضربه نهايي را بر پیکره اين نظام هژمونیک وارد کند و نظمي جديد را 
با تغییر موازنه قدرت و مختصاتي نو بسته به واکنش ساير قدرت هاي 
اقتصادي و نظامي ديگر دنیا در مديريت جهاني اين بحران و ســاير 
بحران ها )که مي تواند هژمونیک با قدرتي جديد به جاي آمريکا يا ظهور 
هژمون ها و اتحادهاي منطقه اي مستقل و نوظهور باشد(، در آينده اي 

نه چندان دور شکل دهد.
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کوتاه از حادثه

دستگیري قاتل 
پدربزرگ و نوه

عامل جنايت هولناک در آخرين روز ســال 
گذشته در شهرســتان رودبار جنوب که در 
جريان تیراندازي پدربزرگ و نوه او را به قتل 

رسانده بود دستگیر شد.
به گزارش همشــهري، در آخرين ســاعات 
باقیمانده از ســال گذشــته مأموران پلیس 
شهرســتان رودبار جنوب در استان کرمان 
از يک درگیري مســلحانه در حاشــیه شهر 
باخبر و راهي آنجا شــدند. ايــن درگیري بر 
سر اختالفات مالي و خانوادگي میان اعضاي 
يک فامیل رخ داده بود و در جريان آن مردي 
اعضاي خانواده اي را به گلوله بسته و متواري 
شــده بود. در جريان ايــن تیراندازي مردي 
70ساله و نوه خردســال او به قتل رسیده و 
مادر خانواده و پسر ديگر وي به شدت مجروح 
شده بودند که به بیمارســتان انتقال يافتند. 
درحالي که مجروحان حادثه با تالش پزشکان 
از خطر مرگ نجات يافتــه بودند، تحقیقات 
پلیسي براي شناســايي عامل جنايت آغاز و 
با اطالعاتي که مجروحــان در اختیار پلیس 
قرار دادند، هويت وي شناسايي شد. با دستور 
قضايي، تحقیقات براي دســتگیري اين مرد 
آغاز شد تا اينکه روز گذشته دادستان عمومي 
و انقــالب رودبار جنوب خبر از دســتگیري 

وي داد. 
حامد عمراني گفت: طبــق تحقیقات اولیه 
که پس از وقوع جنايت انجام شد، معلوم شد 
که قاتل از اقوام خانــواده مقتول و اختالفات 
خانوادگي و مالي علــت و انگیزه اين جنايت 
بوده اســت. وي ادامه داد: در همان روزهاي 
ايام عید نوروز چندين جلســه مشــترک با 
سران طوايف و ريش ســفیدان محلي برگزار 
شــد و پیرو رايزني هاي صورت گرفته صبح 
ديروز قاتل خود را به دادستاني رودبار جنوب 
معرفي کرد و پس از اعتراف به بزه خود؛ راهي 

زندان شد.

مرگ مرموز سرایداري که 
با همسرش اختالف داشت

به دنبال کشف جسد ســرايداري در اتاقک 
نگهباني، تحقیقات براي کشف معماي مرگ 
وي آغاز شده است. مظنون اصلي همسرش 
است که از مدت ها قبل با او دچار اختالفات 

شديدي شده بود.
بــه گــزارش همشــهري، ظهــر بیســتم 
فروردين ماه بــه قاضي مصطفــي واحدي، 
کشــیک جنايي تهران خبر رسید که مردي 
29ساله به طرز مشــکوکي جان باخته است. 
پس از اين تماس قاضي جنايي به همراه تیمي 
از مأموران تجسس پلیس آگاهي تهران راهي 
محل حادثه حوالي يوسف آباد شده و با جسد 
مردي جوان در اتاق سرايداري روبه رو شدند. 
او سرايدار ساختمان مسکوني بود که به نظر 
مي رسید چند ســاعتي از مرگش مي گذرد. 
ساکنان ســاختمان وقتي براي پیگیري کار 
ساختمان قدم در اتاقک سرايداري گذاشته 
بودند با پیکر بي جان وي روبه رو شدند و پلیس 
را خبر کردند. به گفته ســاکنان ساختمان، 
مرد سرايدار به شــدت با همسرش اختالف 
داشت و آنها بارها شــاهد دعواي اين زوج در 
ساختمان بودند و حتي صداي درگیري هاي 
آنها را مي شنیدند. اين درحالي بود که همسر 
مرد سرايدار در خانه اش نبود و همین موضوع 

باعث ظن تیم جنايي شد.
از سوي ديگر علت مرگ مرد سرايدار مشخص 
نبود که قاضي جنايي دســتور داد جسد وي 
براي تعییــن علت مرگ به پزشــکي قانوني 
منتقل شود. عالوه بر اين دستور احضار همسر 
وي به دادســرا و تحقیق از او را صادر کرد تا 

معماي مرگ مرد سرايدار فاش شود.

 سوختن 12مغازه 
در بازار سنتي ستارخان

ســخنگوي آتش نشــاني تهران از سوختن 
12مغازه در حادثه آتش ســوزي بازار سنتي 

ستارخان خبر داد.
به گــزارش همشــهري، ســیدجالل ملکي 
گفت: ســاعت3:1۴ بامداد يکشنبه حادثه 
آتش ســوزي در بازار سنتي ســتارخان به 
آتش نشاني اعالم شــد و مأموران ۴ايستگاه 
راهي آنجا شــدند. وي ادامــه داد: با حضور 
آتش نشانان مشاهده شد که در طبقه دوم بازار 
سنتي چند باب مغازه دچار آتش سوزي شده 
که آتش نشانان در همان لحظات اولیه نسبت 

به مهار اين حريق اقدام کردند. 
ملکي در ادامه گفت: دود بسیار غلیظي اين 
بازار را فرا گرفته بود که به دلیل تعطیلي اين 
بازارچه در اين حادثه به فردي آسیب نرسید 
اما درمجموع 12مغازه اين بازارچه در آتش 
ســوخته و علت اين حادثه در دست بررسي 

کارشناسان آتش نشاني است.

آتش سوزي در ساختماني قديمي که از 
آنجا به عنوان استوديوي دوبله استفاده داخلي

مي شد حادثه دلخراشــي را رقم زد و 
موجب جان باختن ۴جوان دوبلور شد. يکي از قربانیان 
دوبلور معروف سريال هايي همچون وايکینگ ها به نام 

شهاب ايلکا بود. 
به گزارش همشــهري، ســاعت13:30 ديــروز به 
آتش نشــاني تهران خبر رســید خانه اي در خیابان 
اجاره دار دچار آتش سوزي شده است. دقايقي از اين 
خبر مي گذشت که آتش نشانان 2ايستگاه خود را به 
محل حادثه رساندند. محل حادثه ساختماني قديمي 
و دوطبقه بود که روي پشت بام آن اتاقي حدود 12متر 
قرار داشت که دچار آتش سوزي شده بود. آتش نشانان 
در کمترين زمان ممکن عملیات اطفــاي حريق را 
آغاز کردند و توانستند در مدت کوتاهي آتش سوزي 
را خاموش کنند اما در انتهاي ايــن اتاقک با صحنه 

هولناکي روبه رو شدند.
سیدجالل ملکي، سخنگوي آتش نشــاني تهران در 
اين باره گفت: در محل حادثه لوازمي مثل مبل و وسايل 
منزل قرار داشت و در انتهاي آن يک پستوي کوچک 
حدود 3-2متري نیز وجود داشــت که دِر آن بسته 
بود. زماني که همکارانم اين در را باز کردند در کمال 
ناباوري پیکر بي جان ۴جوان را که روي زمین افتاده 
بودند مشاهده کردند و آنها را بیرون کشیدند اما با تأيید 
امدادگران اورژانس که در محل حادثه حضور داشتند 

معلوم شد که هر ۴نفر جان خود را از دست داده اند.

وي دربــاره علت مــرگ اين ۴جوان گفــت: کانون 
آتش سوزي در اتاق بود و شعله آتش به پستوي انتهاي 
آن نرسیده بود و آثار سوختگي روي بدن جانباختگان 
وجود نداشــت اما عالئم دودزدگي و حرارت در آنجا 
به چشــم مي خورد و به احتمال زيــاد آنها به همین 
دلیل جان باخته اند. با وجود اين علت اصلي توســط 
پزشکي قانوني اعالم خواهد شد. به دنبال اين حادثه، 
مأموران کالنتري106 نامجــو که از لحظات اولیه در 
محل حضور داشتند مرگ ۴جوان را به بازپرس کشیک 
دادسراي امور جنايي گزارش کردند و دقايقي بعد با 
حضور بازپرس جنايي تحقیقات در اين خصوص آغاز 
شد. بررسي هاي اولیه نشان مي داد اين ۴نفر در محل 
حادثه استوديويي خانگي براي ضبط موسیقي و دوبله 
فیلم و کارتون درست کرده بودند. يکي از شاهدان اين 
حادثه به همشهري گفت: اين ۴جوان در آنجا کارهاي 
هنري و دوبله انجام مي دادند و آزارشان به هیچ کس 
نمي رسید و هیچ کس هم از آنها شکايتي نداشت. وي 
درباره چگونگي وقوع اين حادثه گفت: 2 کارگر روي 
پشت بام مشــغول انجام کارهاي مربوط به ايزوگام 
و ۴جوان هم در استوديوي شــان مشغول کار بودند. 
ظاهرا مشعل ايزوگام کارها روشن بود و شعله هاي آن 
به پشت دِر اتاق که با ابر آگوستیک شده بود نزديک 
مي شود و با آتش گرفتن ابرها، شعله ها به داخل اتاق 
سرايت مي کند. زمان آتش سوزي ۴جوان بي خبر از 
اتفاقي که افتاده داخل استوديشان مشغول کار بودند 
و زماني متوجه آتش سوزي شدند که دود و آتش اتاق 

را فراگرفته و راه فرار شان را مسدود کرده بود. در اين 
شرايط بود که آنها در آنجا گرفتار شدند و به احتمال 

زياد به خاطر دود زياد جان خود را از دست دادند.
به دنبال انجــام تحقیقات اولیه، اجســاد قربانیان به 
پزشــکي قانوني منتقل شــد و تحقیقات از 2کارگر 
عايق کار براي روشن شــدن علت وقــوع اين حادثه 

ادامه دارد. اين حادثه در شــرايطي اتفــاق افتاد که 
2کارگر مدعي هســتند از حضور ۴جوان دوبلور در 
محل حادثه اطالعي نداشتند. از سوي ديگر با حضور 
ساسان غالمي، بازپرس جنايي تهران در محل ، دستور 
بازداشت2 صاحبخانه و 2 نصاب ايزوگام به دلیل عدم 

رعايت نظامات دولتي صادر شد.

مرگ آتشين دوبلورها در استوديوي خانگي

 زني در زنجان 4قلو به دنيا آورد
زن زنجاني در جریان دومین زایمانــش 4قلو به دنیا آورد و خانواده اش را شــگفت زده کرد. به گزارش خبرگزاري 
صداوسیما، این زن 25ساله که زهرا احمدي نام دارد و مادر دختري 4ساله به نام آسناست، چند روز قبل براي   زایمان به 
یکي از بیمارستان هاي زنجان منتقل شد.   با تالش کادر پزشکي 4قلوها به نام هاي آریا، ایلیا، ایمان و آرمان به دنیا آمدند.  

شهاب ایلکا، یکي از قرابانیان

بخشي از متني که قربانیان درحال دوبله آن بودند.

آتش سوزي در شرق تهران جان ۴جوان را گرفت

دختري 17ساله که به دام 2جوان باجگیر گرفتار شده بود، براي 
فرار از تهديدهاي آنها تصمیم هولناکي گرفت و به زندگي اش 

پايان داد.
به گزارش همشهري، ساعت 18:۴6بیست و يکم فروردين، از 
طريق کالنتري خاني آباد به قاضي جنايي تهران خبر رسید که 
دختري 17ساله قرباني مرگي اسرارآمیز شده است. تیم جنايي 
براي بررســي موضوع راهي محل حادثه شدند و دريافتند که 
دختر نوجوان از بالکن طبقه پنجم ساختمان 6طبقه به پايین 
سقوط کرده و جان باخته است. هنوز مشخص نبود که ماجرا از 
چه قرار است تا اينکه کارآگاهان در تحقیقات خود به حقیقت 
دست يافتند؛ دختر نوجوان دست به خودکشــي زده بود اما 
انگیزه اش دلیلي شد تا قاضي جنايي دستور بازداشت 2جوان 
آشنا را صادر کند. ماجرا از اين قرار بود که دختر نوجوان مدتي 
قبل با پسري در فضاي مجازي آشنا شده بود. او معموال با پسر 
موردعالقه اش و 2نفر از دوستان او بیرون مي رفت تا اينکه چند 
وقت پیش پســر موردعالقه اش براي ادامه تحصیل و کار به 
انگلیس مهاجرت کرد. بعد از رفتن او، دوستان اين پسر با دختر 
نوجوان تماس گرفتند و گفتند که مي خواهند از وضعیت پسر 

موردعالقه اش در انگلیس حرف بزنند.
دختر نوجوان که ســحر نام داشــت، بي خبر از آنکه آنها چه 
دامي براي او پهــن کرده اند، راهي محل قرار شــد. پس از آن 
تهديد هاي 2پسر آشنا شروع شد. آنها که از اين قرار مخفیانه فیلم 
و عکس تهیه کرده بودند، با تهديد اينکه عکس و فیلم ها را براي 
پسرموردعالقه او مي فرستند، نقشه خود را براي اخاذي میلیوني 
پیش بردند. سحر ناچار شد از حساب پدرش پول بردارد بي آنکه 
او را در جريان قرار بدهد. او در 3مرحله پول برداشت کرد و به 

2پسر باجگیر داد اما تهديدهاي آنها تمامي نداشت.

تصمیم هولناک 
ســحر که ديگر نمي توانست از حســاب پدرش سرقت کند، 
ديگر جواب تلفن هاي 2 جوان باجگیر را نداد تا اينکه آنها روز 
حادثه به مقابل خانه وي رفتنــد. دختر نوجوان به بالکن رفت 
و با ديدن آنها وحشــت زده شد. 2 جوان آشــنا تهديد کردند 
که اگر به آنها پول ندهد، آبرويش را پیــش پدر و خانواده اش 
مي برند و جريان سرقت از حساب پدرش را لو مي دهند. دختر 
نوجوان که تصور مي کرد راهي بــراي فرار ندارد و از آبروريزي 
مي ترسید، فکر ترسناکي به ذهنش رســید. او به جاي اينکه 
ماجرا را با خانواده اش و پلیس مطرح کند و از آنها براي خالصي 
از تهديدهاي 2جوان باجگیــر کمک بگیرد، تصمیم گرفت به 
زندگي اش پايان دهد و از بالکن خودش را به پايین پرتاب کرد. 
همزمان 2پســرجوان از محل گريختند که با به دست آمدن 
اين اطالعات، قاضي جنايي دستور بازداشت اين 2نفر را صادر 

کرده است.

مرد جواني که با اتهام قتل همسرش روبه رو است 
ادعا مي کند که او دســت به خودکشــي زده؛ اما 
قاضي جنايي تهران با مطرح کردن 5دلیل قضايي 

دستور بازداشت وي را صادر کرد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبــل خانواده زن 
جواني به دادســراي جنايي تهــران رفتند و از 
دامادشان به اتهام قتل عمدي دخترشان شکايت 
کردند. يکي از آنها گفت: دخترمان چند سال قبل 
با مردي ازدواج کرد و صاحب فرزندي شد. او زني 
شاد بود و معموال از مسائل زندگي اش حرفي به 
ما نمي زد، اما چند وقت پیــش اتفاقي افتاد که 
همه ما را شــوکه کرد. وي ادامــه داد: ما معموال 
هر روز با دخترمان تلفنــي صحبت مي کرديم، 
اما روز حادثه هرچه به او زنگ زديم پاســخ نداد. 
حتي در شبکه هاي اجتماعي هم به او پیام داديم 
اما جواب نداد. نگران شــديم و به دامادمان زنگ 
زديم او هم جواب نداد ولي چنــد دقیقه بعد به 
ما زنگ زد و گفت: دخترمان حالش بد شــده و 
در بیمارستان اســت. اين را که شنیديم وحشت 
کرديم. فورا خود را به بیمارســتان رسانديم که 
در آنجا متوجه شديم دخترمان فوت شده است. 
دخترمان روز قبل تلفني با مــا صحبت کرده و 
صحیح و سالم بود اما 2۴ساعت بعد خبر فوتش 
را به ما دادند و همین باعث شد که شوکه شويم. 
وقتي علتش را پرســیديم دامادمان گفت که او 
210عدد قرص خورده و خودکشي کرده است. 
حرف هاي دامادمان بیشتر عذابمان مي داد. اينکه 
دخترمان خودکشي کرده را اصال نمي توانستیم 
باور کنیم. دخترمان زني شــاد بود و اصال دلیلي 
نداشت که دســت به خودکشــي بزند. از سويي 
دامادمان مي گفت که دخترمان دست نوشته اي 
از خودش به جا گذاشته که قبل از مرگ تمام حق 
و حقوق و مهريه اش را بخشیده است. حتي سهمي 
که از ارثیه پدري اش به او مي رسیده را به شوهرش 
بخشیده اســت. همه اينها مشکوک هستند و ما 
شــک نداريم که دامادمان، دخترمان را به قتل 
رســانده و حاال قصد دارد مرگ او را خودکشي 
جلوه دهد. اگرچه دخترمان خیلي از مشــکالت 
زندگــي اش را نمي گفت، اما ايــن اواخر متوجه 
شــده بوديم که با همســرش اختالف دارد و از 
طرفي چه دلیلي دارد مهريه و ارثیه  پدري اش را 
به شوهرش ببخشد؟ از سوي ديگر متوجه شديم 
دامادمان زماني به اورژانس زنگ زده که دخترمان 

نفس هاي آخرش را مي کشیده و حتي زماني به 
ما خبر داد که دخترمان فوت شده بود و همه اينها 

شک ما را بیشتر کرد.

اعترافات عجیب
با اعالم اين شکايت، پرونده اي پیش  روي قاضي 
محمــد تقي شــعباني، بازپرس شــعبه چهارم 
دادســراي جنايي تهران تشکیل شــد و قاضي 
دستور احضار شــوهر قرباني و تحقیق از وي را 
صادر کرد. مــرد جوان ديروز در دادســرا حاضر 
شــد و درخصوص مرگ همسرش چنین گفت: 
من و همســرم اختالفي با هم نداشــتیم، فقط 
گاهي مانند تمام زن وشوهرهاي ديگر با هم بحث 
مي کرديم و دعوايمان مي شد. اما اين درگیري ها 
اصال حاد نبود و مشکل تلقي نمي شد. خودم هم 
هنوز شوکه هستم که چرا همسرم به زندگي اش 
پايان داد، آن هم مقابل چشمان من. وي ادامه داد: 
روز حادثه داخل اتاق بودم که همسرم وارد شد. 
دست نوشته اي به من داد و گفت وصیت نامه اش 
اســت. مي گفت تمام حق وحقوقــش را به من 
بخشــیده و حتي مهريه اش را هم نمي خواهد. 
داخل وصیت نامه نوشته بود که مهريه اش را هم 
مي بخشد. رفتارهايش عجیب بود. من وصیت نامه 
را از او گرفتــم و ديدم يک بطــري آب و قوطي 
قرص در دستش اســت. او شروع کرد به خوردن 
210قرص. آنقدر از اين کار او شــوکه شده بودم 
که نتوانســتم عکس العملي نشــان بدهم. واقعا 
تصور مي کردم قصد شوخي دارد و قرص واقعي 
نمي خورد. وقتي به خودم آمدم ديدم همســرم 
بي حال روي زمین افتــاده و من فورا به اورژانس 

زنگ زدم، اما کار از کار گذشته بود.
در ادامه قاضي جنايي از او پرســید که چطور در 
آن لحظه توانستي تعداد قرص هايي که همسرت 
مصرف مي کرد را بشماري؟ مرد اما سکوت کرد. 
در ادامه قاضي جنايي از او خواست تا دست نوشته 
همســرش را در اختیار وي قرار دهد اما او طفره 
رفت و مدعي شــد که از مرگ همسرش شوکه 
شــده و فراموش کرده وصیت نامه را کجا پنهان 
کرده اســت.در ادامه قاضي از او پرسید که چرا 
واکنشي نشان نداده و قرص ها را از دست همسرش 
نگرفته است؟ مرد پاسخ داد که شوکه شده بود و 
نمي توانست واکنشي نشان بدهد. سپس قاضي از 
او پرسید که انگیزه همسرت از خودکشي چه بوده 

است؟ مرد باز هم از پاسخ دادن به سؤاالت طفره 
رفت و گفت انگیزه اش را نمي داند.

بازداشت 
پس ازتحقیق از مــرد جوان، قاضــي جنايي با 
مطرح کردن 5دلیل مرد جوان را به اتهام مظنون 
در قتل همسرش بازداشت کرد. دلیل نخست اين 
است که او تعداد دقیق قرص هايي که همسرش 
مصرف کرده بود را مي دانست و اين موضوع مرموز 
بود. دلیل دوم اين بود که اگر طبق گفته همسرش 
شاهد خودکشي همســرش بوده، چرا واکنشي 
نشان نداده و مانع اين اقدام او نشده است. دلیل 
سوم اين است که مرد جوان دير اورژانس را خبر 
کرده؛ آن هم درست زماني که همسرش در يک 
قدمي مرگ بوده است. دلیل چهارم ادعاي مرد 
جوان درخصوص دست نوشته يا همان برگه اي 
که مي گويد وصیت نامه همسرش بوده است. او 
دست نوشته را به قاضي ارائه نداد و از سوي ديگر 
چرا بايد همسر او مهريه و حتي ارثیه پدري اش را 
به او ببخشد. اما پنجمین و آخرين دلیل که منجر 
به بازداشت مرد جوان شد اين بود که او وقتي از 
مرگ همسرش مطمئن شــد خانواده وي را در 
جريان قرار داد و تا قبل از آن تماس هاي خانواده 
همسرش را پاسخ نمي داد. با بازداشت اين مرد، 
تحقیقات براي کشف معماي اين حادثه عجیب 

ادامه دارد.

دستگیري عامل 2 قتل در چراگاه پس از یک هفته
مردي که در جريان درگیري بر سر چراگاه دام، فرمانده يگان 
حفاظت امور اراضي استان فارس و برادرش را به قتل رسانده 

بود يک هفته پس از وقوع جنايت دستگیر شد.
به گزارش همشهري، هفته گذشته اعضاي 2 طايفه بر سر 
مراتع چراگاه دام در يکي از روستاهاي شهرستان ممسني 
با يکديگر دچار اختالف شــدند. با اينکــه چند نفر قصد 
پادرمیاني براي پايان دادن به اين اختالفات را داشتند، اما 
اين تالش ها به جايي نرسید و کار به درگیري دسته جمعي 
بین اعضاي اين 2 طايفه کشــید. در اين درگیري ده ها نفر 
با چوب و چماق به جان يکديگــر افتادند. در اين بین امید 
رستمي، فرمانده يگان حفاظت امور اراضي استان فارس و 
برادرش به همراه 2 نفر ديگر به شدت مصدوم و به بیمارستان 
منتقل شدند. شدت جراحات رستمي و برادرش به حدي 
بود که جان خود را از دســت دادند و 2 مصدوم ديگر تحت 

مداوا قرار گرفتند.

به دنبال اين درگیري خونین، تحقیقات براي شناســايي 
عامالن آن آغاز شد. شواهد به دست آمده حاکي از آن بود 
که عامل قتل برادران رستمي يک نفر است که با شناسايي 

هويت متهم اصلي، وي توسط پلیس دستگیر شد.
ســردار رهام بخش حبیبي، فرمانده انتظامي استان فارس 
در اين باره به پايگاه خبري پلیس گفت: مأموران انتظامي با 
انجام رصدهاي اطالعاتي و تحقیقات فني و تخصصي موفق 
شدند در اين خصوص 2نفر از عوامل درگیري را شناسايي 
و دستگیر کنند. وي ادامه داد: قاتل در همان لحظات اولیه 
درگیري متواري شده بود که پلیس با برنامه ريزي عملیاتي 
و پوشش امنیتي مناسب در سطح استان فارس توانستند 
وي را دستگیر کنند. فرمانده انتظامي استان فارس در ادامه 
گفت: متهم به قتل پس از بازجويي هاي اولیه و تشــکیل 
پرونده براي سیر مراحل قانوني به دستگاه قضايي معرفي 

شد و تحقیقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

قاضي جنايي تهران با مطرح کردن 5دلیل، مرد جوان را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرد

خودکشي یا قتل؟
ردپاي 2باجگیر در پرونده 
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 »باالخره مدارس تا پايان سال تعطيل 
مي شود يا نه؟ تكليف امتحانات پايان گزارش

سال چه شد؟ امتحان نهايي كه معدلش 
در كنكور تأثير مســتقيم دارد را چگونه و چه زماني 
برگزار مي كنند؟ براي ما دانش آموزاني كه دسترسي به 
اينترنــت نداريــم و نمي توانيم ارتبــاط مجازي با 
معلمان مان برقرار كنيم و از طرفي آموزش هاي شبكه 
تلويزيوني هم برايمان كافي نيست، فكري كرده اند؟ 
باالخره شبكه شاد ثبت نام كنيم يا بگذاريم بچه ها در 
فضاهاي آنالين ديگري كه در اين 2ماه آموزش ديدند، 
درس شــان را ادامــه دهنــد؟« اين ها بخشــي از 
پرســش هايي اســت كه در ايــن روزهــا معلمان، 
دانش آموزان و خانواده هاي شان از آموزش و پرورش 
دارند و مي خواهند كه مســئوالن اين وزارتخانه به 

صراحت درباره آن پاسخ دهند.

شبكه سردرگم و پرابهام »شاد«
21فروردين99 بعد از 45روز وعــده و وعيد، وزارت 
آموزش و پــرورش پلتفرم اختصاصي خــود را براي 
آموزش مجازي به شكل رسمي افتتاح كرد. البته حرف 
و حديث هاي فراواني پيرامون اين شبكه و حق مالكيت 
آن مطرح است. از اينكه سود سرشار از اين اپليكيشن 
به جيب چه كســاني خواهد رفت؟ چرا انحصار آن را 
به روبيكا داده اند و ساير پيام رسان هاي داخلي ديگر 
به رغم دعوت رســمي و گرفتن برنامه، لحظه آخر از 

طرح بيرون گذاشته شدند؟
 اما جدا از اين مباحث فنــي، معلمان و دانش آموزان 
در اين 3روز با مشكالت متعددي مواجه شده اند كه 
پشتيباني شبكه شاد نتوانسته آنها را حل كند. نرگس 
توحيدي، كارشناس آموزش ابتدايي و مربي پايه چهارم 
در اين باره به همشــهري گفت: »يك گزينه در اين 
اپليكيشن هست به نام »من معلم هستم« كه بايد كد 
ملي و اطالعات مربوط به كالس را نشان دهد. براي من 
كد ملي درست است اما باز كه مي كني اطالعات كالس 
ديگري را نشان مي دهد. يكي از همكاران ديگر هنوز 
خودش نتوانسته وارد كالسش بشود و اين پيام براي او 
مي آيد كه »لطفا مجددا به اپليكيشن شاد مراجعه كرده 
و درخواست خود را ارسال كنيد« شايد بگوييد كه اين 
مشكالت در آغاز كار طبيعي است و ظرف چند روز 

آينده حل مي شود اما واقعيت اين است كه پاس كاري 
ما از اين پيام رسان به آن يكي بسيار فرسايشي شده 
و فرصت هاي زيادي را از ما گرفته است. راضي كردن 
والدين و بچه ها براي اينكه اپ هــاي جديد را دانلود 
كنند و همه در آن شركت داشته باشند، بسيار وقت گير 
و انرژي ما را براي درس دادن به طور كلي گرفته است.«

سرعت اينترنت آزارمان مي دهد
يكي ديگر از مشكالتي كه معلمان با اين اپليكيشن 
داخلي دارند، محدوديت هايي است كه براي ارسال 
ويدئو و صدا گذاشــته، 2امكاني كه بــراي برگزاري 
كالس هاي مجازي ضروري است. محسن يار مهدي، 
معلم پايه ششم مي گويد كه او همچنان اپليكيشن هاي 
خارجي مانند تلگرام را بر آزمون و خطاي اين اپ هاي 
داخلي ترجيح مي دهــد. »حداكثر حجم فايل قابل 
ارسال 100مگابايت است. از طرفي خود اپليكيشن 
به دليل حجم مخاطبان باال دائم مختل مي شود و از 
طرف ديگر ســرعت پايين اينترنت اجازه نمي دهد 
كه به راحتــي بتوان از آن اســتفاده كــرد. ذهن ما 
درگير حاشيه هايي شده كه معلوم نيست كي تمام 
مي شود؟« او افزود: »بســياري از همكاران ما به اين 
نتيجه رسيده اند كه يا در اين اپليكيشن عضو نشوند 
يا اگر شدند كامال صوري باشد و آموزش هايشان را در 

تلگرام دنبال كنند.«
ســرعت پايين اينترنت از ديگر مشكالت مشتركي 
است كه گريبان معلمان و دانش آموزان را گرفته است. 
مشكلي كه وزارت ارتباطات نسبت به آن سكوت كرده 
و هيچ واكنشي به آن ندارد. يار مهدي مي گويد: »يك 
فايل را مي فرستيم، 4نفر مي گويند دانلود كرده اند و 
31نفر ديگر مي گويند آقا باز نمي شــود! كالس را در 
ساعت مقرر برگزار مي كنيم و فايل ويدئوي من نيم 
ساعت بعد به دانش آموزانم مي رسد. اينها جدا از مسائل 
فردي هر دانش آموز است كه چقدر دسترسي به تلفن 
همراه يا وسايل هوشمند مثل لپ تاپ و تبلت دارند و ما 

بايد براي اين مشكالت هم فكري بكنيم.«

مدارس باز مي شود يا نه؟
يكي از سؤاالت اساســي دانش آموزان و والدين شان 
اين اســت كه باالخره مدارس به طور كامل تعطيل 

شده يا امكان بازگشايي هست؟ به نظر مسئوالن ستاد 
ملي مبارزه با كرونا اين دغدغه چندان مهم نيست؛ 
چون اين وزارتخانــه آموزش مجــازي را راه اندازي 
كرده و تــا زماني كه الزم باشــد، تعطيلي مدارس را 
تمديد مي كنند. اما والدين بيــن اخباري كه هر روز 
در شــبكه هاي مجازي به نقل از مسئوالن آموزش و 
پرورش منتشر مي شود، سرگردانند و نگران بازگشايي 
مدارس قبل از پايان گرفتن كرونا هستند. بالفاصله بعد 
از صحبت هاي مقامات مسئول در اين باره، شبكه هاي 
اجتماعي پر مي شود از اظهارنظر والديني كه مي گويند 
اجازه نخواهند داد فرزندان شان به مدرسه بروند. مجيد 
حق خواه پدر 2 دانش آموز و معلم فيزيك دبيرستاني در 
تهران دراين باره به همشهري مي گويد: »يك عمدي 
درباره اعالم نكردن تعطيلي رسمي مدارس تا پايان 
سال از سوي دولت اســت. اين گاهي به ميخ و گاهي 
به نعل زدن ها هيچ نتيجه اي جز قرباني شدن آموزش 
دركشور ندارد. بايد رسما اعالم كنند كه چه تصميمي 
براي مدارس دارند. اين صحبــت مهرزاد حميدي، 
معاون تربيت بدني و ســالمت آموزش و پرورش كه 
85درصد آموزش ها داده شــده، ارزيابي شتابزده و 
غلطي است كه بايد تصحيح اش كنند. بگويند كدام 
معلم توانسته اين كار را انجام دهد و چگونه؟ مرغ پخته 

را به خنده آورد اين سخن!«
او ادامــه داد: »بايد مســئوالن آمــوزش و پرورش 
سخنان شان را نهايي و شــفاف كنند و بگويند كه آيا 
مدارس به طور كل تعطيل شــده؟ امتحانات در چه 
زماني برگزار مي شــود و آيا قصد دارند مدارس را در 
شهريور ماه براي جبران ســال تحصيلي گذشته، باز 

كنند يا نه؟«

امتحانات مان كي و چطور برگزار مي شود؟
زمان و چگونگي برگزاري امتحانات سومين ابهامي 
اســت كه دانش آموزان به ويژه آن دسته كه امسال 
امتحان نهايي دارند، با آن روبه رو هستند. صحبت هاي 
متفاوت مسئوالن آموزش و پرورش هم بر سرگرداني 
آنها افزوده اســت. به عنوان نمونه، مهدي نويد ادهم، 
دبير شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش در اين باره به 
تسنيم گفته است: »برگزاري امتحانات دانش آموزان 
به شيوه مجازي در جلسه اخير شوراي عالي آموزش 

و پرورش به عنوان يك پيشــنهاد مطرح شــد، اما 
تصميم گيري درباره آن صورت نگرفت و فعالً فقط در 
حد يك پيشنهاد مطرح است. همچنين تصميم گيري 
نهايي درباره وضعيت برگزاري امتحانات دانش آموزان 
به جلسه بعد شوراي عالي آموزش و پرورش در هفته 

آينده موكول شد.«
سهيل ميرسپاسي، دانش آموز پايه دوازدهم دراين باره 
به همشهري گفت: »يك بار مي گويند امتحانات نهايي 
در خرداد برگزار مي شود، چند روز بعد مي گويند به 
تعويق افتاده و در تير يا مرداد آن را برگزار مي كنيم، 
معلمان مان مي گويند كه به فكر تعويق نباشــيد و 
درس هايتان را خودتان در خانه بخوانيد و تمام كنيد. 
واقعا امسال براي دانش آموزان ســال سختي بود و 
براي ما سخت تر. تعطيالت آبان و دي بود و تعطيالت 
اسفند، فروردين و ارديبهشــت هم به آن اضافه شد. 
از طرفي چون نتايج اين امتحانات در كنكور بســيار 
تأثير گذار است، همه اضطراب داريم كه چه مي شود 
و چه تصميمي براي ما مي گيرند؟ آيا ضريب تأثير را 
پايين مي آورند يا نه؟ آيا فرصت جبران مي گذارند يا 
نه؟ كه خب مسئوالن آموزش و پرورش تا حاال درباره 

اين مسائل هيچ صحبتي نكرده اند.« 
خانواده ها هم در اين بــاره نگراني هاي جدي دارند و 
نمي دانند كه براي امتحانات فرزندان شــان بايد چه 
كنند؟ محبوبه ســنايي، مادر يكي از دانش آموزان 
پايه هفتم گفت: »بچه ها واقعا دل به درس نمي دهند. 
من از هركس كه فرزند دانش آمــوز دارد، پرس وجو 
مي كنم، مي گويد كه بچه ما درس نمي خواند. اگر با 
اين وضعيت امتحانات برگزار شود، به احتمال خيلي 

زياد، بسياري مردود مي شــوند. اي كاش به طور كل 
مدارس را تعطيل اعالم كنند و ســال تحصيلي را در 
مهر سال بعد تكرار كنند. حداقل ما خانواده ها آنقدر 
بحث و جدل با بچه هايمان براي اينكه درس بخوانند، 

نخواهيم داشت.«
معلمان كالس اول ابتدايي هم جزو كساني هستند كه 
بسيار نگران دانش آموزان خود هستند. آنها مي گويند 
اين پايه تحصيلي زير بناي اصلي آموزش در 11سال 
بعدي است و اگر فرايند يادگيري كامل انجام نگيرد، 
امكان تكرار پايه يا ترك تحصيل در سال هاي بعد باال 
خواهد رفت. ستاره فرحزادي معلم پايه اول شهرستان 
شهرضاي اصفهان اســت. او معتقد است كه آموزش 
مجازي براي دانش آموزان پايه هاي ابتدايي چندان 
كارايي ندارد. »بايد يك تحقيق علمي صورت بگيرد كه 
چند درصد دانش آموزان پايه اول ابتدايي توانسته اند از 
طريق اين آموزش ها مطالب را كامل دريافت كنند؟ 
كالس اول ابتدايي، مادر همه پايه هاي تحصيلي است 
و ما نتوانسته ايم اهداف اين پايه را به طور كامل محقق 
كنيم. به چه عنواني معاون وزير مي گويد كه معلمان 
85درصد آموزش ها را داده اند و كار تقريبا تمام است؟ 
ما به علت تعطيالت پياپي امسال نتوانستيم تثبيت 
دروس را داشته باشيم و بچه ها نتوانسته اند الفبا را تمام 
كنند. آموزش و پرورش بايد براي شهريور ماه مدارس 

را باز كند تا بشود اين خأل را پر كرد.« 
انتقاد معلمان، دانش آموزان و خانواده ها از بالتكليفي 
آموزش و پرورش درباره ادامه سال تحصيلي و آموزش 
مجازي بسيار زياد اســت. انتقادهايي كه مسئوالن 
آموزش و پرورش درباره  آن پاسخي روشن نداده اند.« 

در شرايطي كه مسئوالن آموزش و پرورش از آمادگي اين وزارتخانه براي اعالم پايان سال تحصيلي خبر مي دهند 
معلمان و دانش آموزان از عقب ماندگي درس ها به همشهري مي گويند

خبرسردرگمي  درآموزش

بيماراني در حسرت انجمن
 آدرنولكوديســتفروفي يا ALD نوعي بيماري ارثي است كه به 
غشاي عايق سلول هاي عصبي در مغز آسيب مي رساند. آگاهي 
درخصوص اين بيماري در ايران كم بوده و با وجود پيگيري هاي 
بسيار تاكنون انجمني براي ALD تشكيل نشده است و بيماران 
مشــكالت بســياري براي درمان و تهيه دارو دارند. به گزارش 
آنا، در 40درصد از موارد، اين بيماري در 4 تا 10ســالگي بروز 
مي كند. در اين دوره كودك بيش فعال، گوشــه گير يا مهاجم 
مي شــود و رفتارهــاي عجيب وغريبي از خود بــروز مي دهد. 
بي توجهي، كاهش تمركز، ضعف شدن عملكرد درسي، از دست 
دادن مهارت كالمــي و ارتباطي و اختــالل در حافظه از ديگر 
نشــانه هاي ALD به شمار مي رود. متأســفانه شديدترين نوع 
ALD در كودكان بروز مي كند، عالئم در ابتدا ساده هستند اما با 
پيشرفت بيماري در مغز، عالئم نيز بدتر مي شوند. تشنج، كوري، 
كري، از دست دادن كنترل عضالت و زوال مغز ازجمله عالئم 
اين بيماري است. اين بيماري طي 2 تا 5سال بعد از تشخيص 
منجر به مرگ يا ناتواني دائمي مي شود. تقريبا نيمي از پسراني 
كه ژن جهش يافته ALD را به ارث برده اند، تا بزرگسالي عالئمي 
ندارند. در اين مورد بيماري در اوايل دهه20 يا 30سالگي بروز 
مي كند و با ســرعت كمتري در بدن گسترش مي يابد. اين نوع 
ALD در علم پزشكي AMN نام دارد و باعث اختالالت حركتي 
مي شود. اين اختالل حركتي به مرور زمان پيشروي مي كند و 
درنهايت به ناتواني متوسط تا شديد در فرد منجر مي شود. در 
حدود يك سوم از بيماران ALD سيســتم عصبي مركزي نيز 
درگير مي شود. زوال مغزي و فيزيكي در مردان جوان مبتال به 
اين بيماري مانند پسربچه هاي مبتال به ALD است و تنها تفاوت 
ميان اين دو دسته اين است كه روند پيشروي در مردان جوان 

كندتر از پسربچه هاست.
اين بيماري به شــكل مشكالت بينايي، شــنوايي، اختالل در 
راه رفتن، عدم درك صحبت هاي ديگران در محل هاي شلوغ، 
افزايش ريفلكس هاي تاندوني و... در دوره نوجواني و بزرگسالي 
بروز مي كند. ممكن اســت ALD به شكل عالئم نارسايي غدد 
كليه ازجمله خســتگي، ضعف كلي بدن، كاهش فشــارخون، 
كاهش زون و اســتفراغ در برخي از بيماران بــروز كند. ظهور 
عالئم عصبي در بيمار نشــانه نوع پيش رونده ALD اســت كه 
باعث نابينايي و ناشنوايي مي شود. در برخي موارد اين بيماري 
باعث سفتي پاها شــده كه درنهايت به فلج اندام هاي تحتاني 
مي انجامد. نوع عصبي ALD با ســرعت بيشــتري پيشــروي 
مي كند و وضعيت بيمار به ســرعت وخيم و وخيم تر مي شود. 
عالئم اين بيماري در زنان شامل سفتي عضالت، ضعف يا فلج 
اندام تحتاني، بي حسي، درد مفاصل و مشكالت ادراري مي شود.

نامه جمعي از اعضاي هيأت علمي و استادان دانشگاه آزاد به واليتي
براي تبعيض در دانشگاه آزاد چاره كنيد

جمعي از اســتادان دانشــگاه آزاد در نامه به علي اكبر واليتي، 
رئيس هيأت امناي دانشــگاه آزاد از مشــكالت حاد اقتصادي 
استادان و كاركنان دانشگاه آزاد خبر داده اند و از او خواسته اند 
به وضعيت معيشت آنها رسيدگي شود. در متن اين نامه آمده 
است: »نويسندگان اين نامه كه همگي از اعضاي هيأت علمي 
يا كارمندان دانشــگاه آزاد اسالمي هســتند، بارها در توصيف 
وضعيت وخيم معيشــتي خود با مســئوالن محترم دانشگاه 
ازجمله جنابعالي مكاتبه كرده و صدالبته هر بار خائب از توجه 
مسئوالن و در اين انتظار كه دســتي از غيب برون  آيد و كاري 
بكند، به كنج بي پناهي خويش خزيده اند. اكنون و به اميد آنكه 
شايد متوليان دانشگاه در سازمان مركزي به اعتراض بحق اين 
گروه از تحصيلكردگان و كارشناسان كه از بركت ناكارآمدي آنان 
بر پرتگاه دريوزگي ايســتاده اند، توجهي درخور بنمايند، براي 
آخرين بار دســت به قلم مي برند تا به روساي دانشگاه هشدار 

دهند كه عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.« 
در ادامه نامه آمده اســت: »مشــكالت حاد اقتصادي كه آحاد 
كشور با آن دست و پنجه نرم مي كنند، از بد روزگار و به شكلي 
مضاعف گريبانگير اســتادان و كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي 
نيز شده و صدافســوس كه به دليل عملكرد مسئوالن دانشگاه 
در افزايش بســيار اندك و بلكــه خجالت بار حقوق در ســال 
1398فاصله ميان دريافتي ماهانه ابواب جمعي اين دانشــگاه 
و كاركنان محترم دولت به حدي زياد شــده كه جبران آن به 
سادگي ممكن نيست و فقط همتي مضاعف و متفاوت از آنچه 
تاكنون ديده ايم مي تواند آن را رفع كند. تنها بررســي ميداني 
دريافتي حقوق ماهانه اســتادان و كارمندان در دانشگاه آزاد 
اسالمي و مقايســه احكام شغلي آنان با اســتادان و كارمندان 
ديگر مؤسسات آموزشي دامنه تبعيض ظالمانه اي را كه بر آنان 
رفته است، مشخص خواهد كرد. همچنين توجه بفرماييد كه 
سازمان ها و شركت هاي مختلف با توجه به گراني و تورم غيرقابل 
انتظار در ســال جاري، از همين اسفند ماه به چاره جويي افتاده 
و جدا از افزايش حقوق در ابتداي ســال آتي، افزايشي ديگر در 
حدود 40تا 50درصد در احكام كاركنان خود اعمال كرده اند؛ 
درحالي كه سياستگذاران دانشگاه آزاد اسالمي اسالمي از اين 
مهم غافل مانده  و گويي كه استادان و كارمندان را به حال خود 
رها كرده اند. پرسش اصلي نويســندگان اين نامه آن است كه 

مبناي اين تبعيض چيست؟
 تداوم انفعال در رفع اين اجحاف جز دهن كجي به حقوق بديهي 
گروهي از تحصيلكردگان و كارشناسان صادق كشور و دامن زدن 
به نارضايتي آنان چه نتيجه اي دارد؟ آيا با استمرار اين وضعيت 
انگيزه اي براي فعاليت هاي آموزشــي و پژوهشــي كه وظيفه 
اصلي دانشگاه و دانشگاهي است، باقي مي ماند؟« همچنين در 
بخش ديگري از اين نامه نوشــته شده است: »نويسندگان اين 
نامه بي صبرانه منتظر اقدامات عملــي آن مقام محترم در رفع 
تبعيض هاي پيش گفته و جبران عقب افتادگي احكام حقوقي 
از همتايان خود در ساير مؤسســات عالي آن هم به نحوي كه 
شايسته بزرگ ترين نهاد آموزشي كشــور است، هستند. اميد 
آنكه با رســيدگي به معيشت محقرانه اســتادان و كارمندان، 
شرايط براي ادامه فعاليت علمي و پژوهشي فرهيختگان تالشگر 

دانشگاه آزاد اسالمي فراهم شود.«
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گوشي هاي گران، دانش آموزان فقير

اين در حالي است كه تكيه بسياري از دانش آموزان براي تحصيل  ادامه از 
به گوشي هاي هوشــمند پدر و مادر است كه حتي درصورت صفحه اول

داشتن آن معموال خود والدين از آن براي كسب و كار استفاده مي كنند. گراني موبايل، 
عدم دسترسي به گوشي هاي هوشمند يا وجود حداقلي در خانواده ها كه عمال فرصتي 
براي تحصيل بچه ها به وجود نمي آورد عمال يك گپ بسيار بزرگ در زيرساخت هاي 
الزم براي آموزش از راه دور به شيوه تعاملي و نوين جهان به حساب مي آيد. قاعدتا پدري 
كه براي كار در تاكسي هاي اينترنتي با قرض گوشــي هوشمندي خريداري كرده 
نمي تواند آن را در طول روز در اختيار بچه اش قرار دهد و زندگي را بدون درآمد پشت 
سر بگذراند.  اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان  مدت هاست  استفاده 
از تبلت به جاي كتاب هاي سنتي و استفاده از فايل هاي تعاملي در كالس هاي درس 

پيگيري مي شود.

چقدر از درآمد براي موبايل؟
  اكنون  تقريبا براي ارزان قيمت ترين گوشي اندرويدي بازار با كمترين امكانات فني 
بايد حداقل يك ميليون تومان پول بدهيد. اين رقم تا گوشي هاي 30 ميليون توماني 
كه در دست بچه پولدارها ديده مي شود، مي رسد. براي تهيه يك گوشي معمولي كه 
بتواند حتي يكي دو سال از پس اجراي اپليكيشن ها بر بيايد بايد حداقل بين 2 تا 3 
ميليون تومان هزينه كرد. ميانگين درآمد يك كارگر در سال98 چيزي حدود 2ميليون 
و 100هزار تومان بوده است. اين در حالي است كه براي حداقل 3دهك درآمدشان 
حتي كفاف هزينه هاي ضروري زندگي يعني خوراك، اجاره و پوشاك را نمي دهد و 
اين دهك ها در سال گذشته خرج شان بيشتر از دخل شان بوده و در واقع درآمدشان 

منفي شده است.
بنا بر گزارش هاي مركز آمار در سال96 اختالف درآمد و هزينه دو دهك اول خانوارهاي 
شهري منفي بوده اســت. يعني درآمد اين خانوارها كمتر از هزينه هاي آنها بوده و 
اصطالحا دخل شان كمتر از خرج شان بوده است. در سال97 دهك سوم هم منفي 
شد و متأسفانه  اين روند فزاينده فقر در ســال98 هم تداوم داشت و دست كم چهار 
دهك منفي شدند. اين در حالي است كه عدد مطلق درآمد خانوار هم عدد پاييني 
است، متوسط درآمد ماهانه خانوار شــهري در سال97 حدود 3ميليون و 600هزار 
تومان و خانوار روستايي يك ميليون و 940هزار تومان بوده كه اگر اعداد را با قيمت 
بعضي اقالم مصرفي ضروري براي زندگي مقايسه كنيم پايين بودن درآمدها براي 
ما ملموس مي شود. گزارش هاي دولتي ديگري هم وجود دارند كه نشان مي دهند 
يك سوم خانوارهاي ايراني درآمد ماهانه كمتر از 2ميليون تومان دارند. اين اعداد نشان 
مي  دهند حداقل نيمي از خانوارهاي ايراني به شدت گرفتار دخل و خرج روزانه هستند 
و درآمدهاي حداقلي آنها كفاف مخارج زندگي را نمي دهد و مي توان آنها را اقشــار 
آسيب پذيري دانست كه يا هم اكنون هم در وضعيت بحراني فقر هستند يا هرگونه 

كاهش حتي ناچيز درآمد )يا افزايش ناچيز هزينه( آنها را دچار بحران مي كند.
پس اين خانوارها كه تعدادشــان كم هم نيســتند چطور مي توانند از پس خريد 
گوشي هاي گران قيمتي كه با ارز آزاد وارد شده اند بيايند. اين در حالي است كه كرونا 
فقط يك بحران در حوزه سالمت نيســت و به درآمد خانواده ها در 2 ماه اخير لطمه 

جدي زده است.
 

موبايل كاالي لوكس نيست!
تلفن همراه و ابزارهاي ديجيتال ديگر در دنياي امروز وسيله اي لوكس يا تفنني نيستند. 
در دوره اي كه فناوري حرف اول و آخر را مي زند ابزارهاي ديجيتال تبديل به وسيله 
حياتي زندگي و انجام كارهاي روزمره شده اند. محروم شدن كاربران از داشتن ابزارهاي 
ديجيتال ازجمله تلفن همراه به معناي دور شدن بخشي از جامعه از جريان فناوري 
و روي آوردن مجدد آنها به ابزارهاي سنتي است. كاربراني كه مدتها طول كشيده تا 
عادت هاي سنتي آنها مانند رفتن هر روز به بانك، استفاده از روش هاي معمول براي 
حمل ونقل و حتي استفاده از سرگرمي تغيير كند با در دسترس نبودن گجت هايي 
مانند گوشي ها، كامپيوترها و لپ تاپ ها مجبورند بار ديگر به دنياي گذشته بازگردند. 
اين مسئله درصورتي كه فكري براي آن نشود به معناي عقبگرد ايران در حوزه فناوري 

به خاطر تحريم ها خواهد بود.

سخنگوي وزارت بهداشت از دسترسي به تست هاي سريع 
كرونا براساس شناسايي آنتي بادي با تالش فناوران ايراني، 
در آينده اي نزديك خبــر داد. كيانوش جهانپور در صفحه 
توييتر خود نوشــت: با تالش فناوران و شركت هاي دانش 
بنيان  ايراني به زودي تست شناسايي آنتي بادي  كوويد_19 
و تست ســريع  كرونا براســاس شناســايي آنتي بادي در 
دســترس خواهد بود. اين روش هاي تشخيص سريع، كم 
هزينه و فراگير، اجراي مرحله اي  فاصله گذاري هوشمند را 

در هفته هاي آتي تسهيل خواهد كرد.
فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا در تهران هم ديروز در 
واكنش به خبــر برگزاري ميهماني  با انجام تســت كروناي 
خصوصي، اظهار كرد: از آنجاكه در تست هاي كنوني منفي 
كاذب نسبتا باالست، بنابراين هيچ تضميني براي ايمن شدن 
ميهماني با اخذ تست كرونا، پيش از ورود به ميهماني وجود 
ندارد. عليرضا زالي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه برگزاري 
محفل هاي خصوصي با انجام تست كرونا، آسيب بزرگي به 
ســالمت افراد وارد مي كند، گفت: انجام تست كرونا قبل از 
ورود به ميهماني هيچ تضميني براي پيشگيري از بيماري 
ايجاد نمي كند، چراكه بسياري از تســت هاي فعلي اگر بر 

مبناي آنتي ژن باشد، گاهي بين 30تا 50درصد منفي كاذب 
است، به اين معنا كه فرد احتماال مبتال بوده ولي پاسخ تست 
منفي مي شــود. ضمن اينكه گاهي اوقات براي شكل گيري 
بيماري تا مثبت شدن تست فاصله اي وجود دارد، يعني ممكن 
است فرد در شروع بيماري و بروز عاليم باشد، ولي پاسخ تست 
منفي باشد. وي با هشدار نسبت به خطرات اين اقدام، ادامه 
داد: اين حركت يعني اخذ تست كرونا پيش از ورود به مهماني، 
يك امنيت كاذب گذرا ايجاد مي كند كه به شدت خطرناك 
است، چراكه ممكن اســت فردي به داليلي آلوده بوده، ولي 
جواب تست منفي باشد، به همين دليل افراد با خيال راحت 
وارد ميهماني شده و در پي آن تمام رفتارهاي تجمعي شكل 

گرفته و به شيوع و انتقال بيماري دامن مي زند.
فرمانده ســتاد مقابله با بيمــاري كرونا در تهــران با ابراز 
اميدواري نســبت به عدم برگزاري چنيــن ميهماني هايي 
در سطح شــهر، عنوان كرد: اينكه اين مسئله تا چه ميزان 
در شهر تهران مصداق داشــته و متواتر است، هنوز اطالع 
دقيقي نداريم، بــا اين حال به فرض اگر مــوارد آن اندك 
باشد نيز مســئله خطرناكي اســت. زالي با بيان اينكه اگر 
امروز سالن هاي ســينما، تئاترو مكان هاي اجتماع تعطيل 

شــده به خاطر حفظ حقوق و ســالمت خود افراد اســت، 
اظهار كرد: طبيعي است كه حضور در اجتماعات مي تواند 
به صورت تصاعدي افزايــش قابل توجه ابتــال به بيماري 
كوويد 19را به دنبال داشــته باشــد. وي با بيان اينكه اين 
بيماري به شــدت مســري و در نوع خود بالقوه خطرناك 
اســت، مطرح كرد: اعمال اين محدوديت هاي مدني براي 
حفظ سالمتي شهروندان است، بنابراين اگر خود مردم نيز 
براي سالمت خود، خانواده، اقوام، دوستان و همكاران خود 
ارزش و اهميت قائل هستند، بايد تمكين اين موضوعات و 
محدوديت ها را مدنظر قرار دهند، چراكه منفعت اين مسئله 
قبل از هر چيز به خود آنان برمي گردد. وي با اشاره به يكي 
از مشكالتي كه اين روزها با آن روبه رو هستيم، اظهار كرد: 
مشكل اين است كه متأســفانه بخش زيادي از مردم فكر 
مي كنند كه شايد اين ســختگيري ها و محدوديت ها مهم 
نبوده و اهميتي ندارد، متأسفانه برخي اين بيماري را ساده 
گرفته اند و با همين نگاه عمل مي كنند و متأســفانه برخي 
از مهماني ها و دورهمي ها با همين نگاه شــكل مي گيرند. 
فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا در تهران با بيان اينكه 
بارها تأكيد شده كه در اين شرايط حتي صله رحم و ديدار 
با افراد خانواده و به خصوص سالخوردگان را كنار بگذاريد، 
ادامه داد: همه مي دانيم كه اين محدوديت ها سخت است 
و مشــكالت عاطفي زيادي به دنبال دارد، با اين حال تمام 
اين محدوديت ها به خاطر سالمتي مهمان و ميزبان و در كل 

افراد جامعه اعمال مي شود.

رئيس سازمان بهزيستي ضمن تشريح اقدامات 
انجام شده جهت مقابله با كرونا در مراكز تابعه 
اين ســازمان، در عين حال از آلودگي 45مركز 
تحت پوشش سازمان بهزيستي به كروناويروس 
و جان باختــن 55نفر به اين دليــل، خبر داد. 
به گزارش روابــط عمومي بهزيســتي، وحيد 
قبادي دانا، گفت: براساس آمار، احتمال ابتالي 
سالمندان از ســايرين 5.3 درصد بيشتر است. 
طبق بررسي هاي صورت گرفته از 2531مركز 
شبانه روزي بهزيســتي تا كنون 45مركز آلوده 
شده اند كه 1.7درصد مراكز كل كشور را تشكيل 
مي دهند. متأســفانه تا كنون 55نفر در مراكز 
ما بر اثر ابتال بــه كرونا جان خود را از دســت 
داده اند؛ به شــكلي كه 1.2درصد ايــن افراد را 
تشــكيل مي دهند كه 71درصد آنان سن شان 
بيش از 70ســال گزارش شده اســت. به طور 
ويژه در مراكز ســالمندان و معلوالن 30مركز 
آلوده به اين بيماري داريم. همچنين از 10هزار 
كودك بي سرپرســت تا كنون هيچ موردي از 
فوت گزارش نشده اســت. قبادي دانا در پاسخ 
به سؤالي درخصوص شرايط فرزندخواندگي در 
شرايط كنوني، اظهار كرد: پيش از اين قرار بود در 
اسفند ماه سال98 سامانه ملي فرزندخواندگي 

را رونمايي كنيم كه متأســفانه به دليل وقايع 
پيش آمده اين امر محقق نشــد. اكنون نيز از 
آنجايي كه پروسه فرزندخواندگي داراي مراحل 
طوالني است، فعال با توجه به شيوع كرونا اين امر 
متوقف شده است. البته ما اين آمادگي را داريم تا 
به محض غلبه بر اين ويروس با رونمايي از سامانه 

فرزندخواندگي به روال بازگرديم.

فعاليت اورژانس۱2۳ در بحران كرونا
قبادي دانا با اشاره به فعاليت هاي اورژانس123 
و مقايسه آن در2 بازه زماني گفت: تماس هاي 
اورژانس اسفند97 و فروردين98 را با اسفند98 
و فروردين99 مقايسه كرديم. اين مقايسه به ما 
نشــان داد ابراز نگراني درباره رفتار با كودكان 
17هزارم درصد در اســفند97 و فروردين98 
بوده است كه اين رقم در بازه زماني دوم يعني 
اســفند98 و فروردين99 به 26هزارم درصد 
رســيده اســت. همچنين تماس ها در مورد 
ابراز نارضايتــي از رفتار همســر در بين هر دو 
طرف در بــازه زماني اول 2هــزارم درصد بوده 
اســت درحالي كه اين رقم در بازه اسفند98 و 
فروردين99 به 6هزارم درصد رســيده است. از 
سوي ديگر با بررســي تماس ها در زمينه اقدام 

به خودكشــي در اســتان تهران در بازه زماني 
اسفند97 و فروردين98 عدد يك هزارم درصد 
استخراج شده بود كه اين رقم در بازه زماني دوم 
به چهار هزارم درصد رسيده است. رئيس سازمان 
بهزيستي در ادامه با تشكر از وزارت بهداشت براي 
اطالع رســاني درخصوص اورژانس123 گفت: 
خوشبختانه پيامك اطالع رســاني در يك روز 
تعطيل و تقريبا براي 80ميليون ايراني ارسال 
شد كه باعث آشنايي آنها با خدمات اورژانس123 

شد.
وي در پاسخ به ســؤالي درباره اينكه آيا ميزان 
خشــونت خانگي با توجه به افزايش تماس ها 
با روندي افزايشــي روبه رو بوده اســت يا خير، 
اظهار كرد: اينكه تعداد تماس هاي تلفني به يك 
سامانه روانشناسي، زياد شود، به معناي افزايش 
اختالالت روانشناسي نخواهد بود. به طور مثال 
پس از معرفي وزارت بهداشت درخصوص اين 
ســامانه، 11هزار و 852 تماس بــا آن صورت 
گرفت كه 30درصد آن غيرمرتبط بوده و مربوط 
به ســؤاالتي درخصوص نحوه كنترل بيماري، 
چگونگي دريافت بســته هاي كمك معيشتي 
و... بوده است. البته 2.2درصد تماس ها منجر به 

مداخله اورژانس اجتماعي شده است.

قبادي دانا در ادامه درخصوص ســامانه1480 
افزود: بسياري از مردم از وجود اين سامانه اطالع 
نداشتند و پس از آنكه وزير رفاه آن را با توييتي 
معرفي كــرد، تعداد تماس هــاي تلفني با اين 
ســامانه تقريبا 3 برابر شد. براســاس شواهد و 
مستندات مي توان در مورد پرسشنامه اي صحبت 
كرد كه در ســامانه خود ارزيابي روانشناختي 
بحران كرونا استفاده شــده و جمعيت هدفي 
معادل 20 هــزار و 990 نفــر در آن اطالعات 
خود را ثبــت كرده اند. از تعداد افــرادي كه در 
سامانه Corona.behzisti.ir اطالعات خود 
را براي بررسي عالئم روانشناختي ثبت كرده اند 
9.2درصد عالئم افسردگي شديد و 11.3درصد 
عالئم متوسط افسردگي را داشتند. همچنين 
8.6درصد با عالئم شديد استرسي و 9.8درصد 
عالئم متوسط استرس داشتند. از سوي ديگر با 
بررسي هاي انجام گرفته مشخص شد 9.3درصد 
عالئم شــديد اضطــراب و 11.4درصد عالئم 
متوسط اضطراب را تجربه كرده بودند. رئيس 
سازمان بهزيســتي افزود: همچنين به منظور 
پيشــگيري از گســترش ويروس كرونا طبق 
بخشنامه هايي هرگونه مالقات از مراكز معلوالن و 
سالمندان ممنوع اعالم شد و همچنين از آنجايي 
كه برخي مــوارد مبتال در مراكز ما از پرســنل 
بيماري را گرفته بودند توصيه كرديم تا از پرسنل 
ثابت و تمام وقت استفاده شود و تا حد امكان از 

همكاري با افراد داوطلب جلوگيري شود.

سخنگوي وزارت بهداشت خبرداد:
دسترسي به تست سريع كرونا به زودي

آلودگي ۴۵مركز بهزيستي به كرونا
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  دين مداري از فاصله دور

   علي رغم هشدارهاي به موقع، 
واكنش ترامپ بسيار كند بوده است

   دادوستد بقا: كرونا چطور تجارت 
جهاني را تغيير خواهد داد
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كرونا در فرانسه؛ در دنياي آنالين و آفالين اطالع رساني چه خبر است؟

فرانسه نخستين كشور اروپايي بود كه 
از حدود 3  ماه پيش، نخســتين موارد 
ابتال به كرونا در آن گزارش شد. تا زمان 
پايان تعطيالت در اسفندماه همه چيز 
به نظر تحت كنترل مي رسيد. اما با باال 
رفتن تعداد مبتاليان، قرنطينه و قوانين 
سختگيرانه تري اعمال شد. اين شرايط 
پيچيده، روي كار خبرنگاران و روش هاي 
اطالع رساني عمومي دولتي نيز تأثير 
گذاشــت. اين گزارش نگاهي دارد به 
بخشي از اين تالش ها و روش هايي كه 
در فرانسه براي گسترش اطالع رساني 
به كار گرفته شده اســت. منابع به كار 
رفته در اين باره، رسانه هاي فرانسه و در 

مواردي مشاهدات ميداني بوده است.

روزنامه ها چطور منتشر مي شوند؟
بخــش بزرگــي از روزنامه هــا و مجالت 
فرانســوي صرفــا در حالــت آنالين كار 
مي كنند. از ميــان روزنامه ها لوموند و اكو 
نسخه كاغذي هم دارند. پست نيز به صورت 
محدود فعاليت دارد و اشتراك هاي روزنامه 
را به دست مشتريان مي رساند. اشتراك وب 
سايت هاي رسانه هاي مختلف در بسياري 
از موارد – ازجمله لوموند و فيگارو- براي 
مدت مشخصي رايگان شده تا افراد بتوانند 
به اخبار دسترسي بيشتري داشته باشند. 
براي جست وجوي راحت تر و تفكيك اخبار 
كرونايي از ديگران، جلــوي تيتر هركدام 
از اخبــار مرتبط با كرونا، عبــارت »كرونا 
ويــروس« درج شــده اســت. در عمده 
خبرگزاري ها يك بخش ويژه با نام »كرونا 

ويروس« اضافه شده است.

پاســخگو  نگه  داشــتن دولــت در 
ميزگردهاي تلويزيوني

برگزاري ميزگردهاي مختلف در تلويزيون 
بســيار باب شده اســت. در بخشي از اين 
برنامه ها از مقامات ارشد كشور هم دعوت 

مي شود تا به سؤاالت مردم و كارشناسان 
برنامه پاســخ بدهند. مجري كارشــناس 
برنامه سؤاالتي كه عمدتا توسط مردم و به 
شكلي ساده تر بيان مي شود را بسط داده 
و تا رســيدن به جواب، مصاحبه شونده را 

درگير مي كند.

پيشگيري از پخش شايعه
مثل تمام دنيــا در شــرايط اين چنيني 
احتماالت و شــايعات به ســرعت پخش 
مي شــود. تالش رسانه ها در شــكار اين 
شايعات و توليد ســريع خبر براي رد آنها 
ستودني است. ازجمله اين شايعات مربوط 
به احتمال بازگشــايي مدارس تا تاريخي 
مشخص بود و ديگري درباره زمان شروع 
قرنطينه يــا نوع فعاليت ارتــش در زمان 
قرنطينه كه در گفت وگو با مقامات كشوري 

نسبت به آن واكنش نشان داده شد.

اطالع رساني در شبكه هاي اجتماعي
شــبكه هاي اجتماعي يكــي از مهم ترين 
ســامانه هاي پخــش اخبــار و اطالعات 
بودند؛ در عين حــال، كمكي بزرگ براي 
پخش كمپين هاي مردمي مثل »تشويق 
مي كنيم« اســت كه براي سپاسگزاري از 
كادر درمان فرانســه تدارك ديده شد. در 
تمام شبكه هاي اجتماعي هشتگ هاي داغ 
روزانه خبرهاي داغ را يادآوري مي كردند 
اما به جز اين، هر شبكه راهكارهاي جداي 

خودش را هم داشت.
توييتر: تمام سامانه هاي دولتي و عمومي 
روي توييتر حساب كاربري دارند و اخبار 
مرتبطشــان را با اســتفاده از اين پلتفرم 
پخــش مي كنند. ايــن روال از گذشــته 
وجود داشــته و اكنــون با شــيوع كرونا، 
اخبار و اطالع رساني هاي سازمان ها از اين 
طريق بيشتر شده اســت. سخنراني هاي 
رئيس جمهور و نخســت وزير ازجمله در 
توييتــر به صورت زنده پخش مي شــود و 
عمدتــا داراي زيرنويــس و مترجم براي 

ناشنوايان است.
اينستاگرام: اصحاب دولت در اين شبكه 

اجتماعي نيز عضو هستند و داده هايشان 
را در قالب ويدئو و عكس در اينستاگرام به 
اشتراك مي گذارند. در نخستين روزهاي 
شــيوع كرونا، اطالع رساني هاي دولتي در 
قالب اطالع رساني هاي فوري جديد در اين 
شبكه اجتماعي پخش مي شدند. آگهي هاي 
فروش محصوالت آنالين و فروشگاه هاي 
زنجيره اي نيز در همين شبكه اجتماعي در 

دسترس مخاطبان بود.

اطالع رساني در ســايت هاي رسمي و 
دولتي

سايت هاي رسمي دولت فرانسه از زماني 
كه اپيدمي در چين آغاز شد، به خصوص 
بعد از پيدا شدن نخســتين موارد ابتال به 
اين ويــروس در اوايل زمســتان بيانيه ها 
و اطالعيه هاي رســمي را بــه زبان هاي 
انگليسي، فرانسه و چيني منتشر كردند. 
فرمت هاي اين فايل ها متنوع بود تا امكان 
دسترسي به مطالب آنها براي همه وجود 
داشته باشد. اطالعيه ها  عمدتا نوشته هاي 
بســيار كوتاهي دارند و بيشــتر عكس و 
گرافيك محور هســتند تا سريع و راحت 

خوانده شــوند. پيش از آغــاز قرنطينه، 
آموزشــگاه ها اطالعيه هاي رســمي را از 
روي همين ســايت ها دريافت كرده و در 
معرض ديد دانشــجويان و دانش آموزان 
مي گذاشتند. از آموزگارها خواسته شده 
بود اين متون را براي شاگردان شان به زبان 
ساده توضيح داده،  مطمئن شوند كه همه 

از مشكل و راه حل آن اطالع دارند.

اطالع رساني تلفني
به جز تلفــن اصلي اورژانس كــه بيماران 
و افراد مشــكوك به ابتال مي توانند با آن 
تمــاس بگيرند، دولت يك شــماره تلفن 
اضطراري و رايگان براي تماس شهروندان 
فراهم كرده است. در تماس با اين شماره، 
 افراد مي توانند اطالعات مربوط به ويروس، 
راه هاي ابتال و... را فرا گرفته و به اطالعاتي 
كه روي ســايت دولتي قــرار گرفته بود، 

دسترسي داشته باشند.

اطالع  رساني در ســامانه حمل ونقل 
عمومي و فروشگاه ها

در اماكــن عمومي ازجملــه در مترو، 
اتوبــوس و تراموا روي نمايشــگرهاي 
الكترونيكي و بيلبوردهــا آگهي هاي 
دولتي درباره ويروس پخش مي شود. 
در برخي خطوط مترو نيز اطالعيه هاي 
از پيش ضبط شــده اي درباره شستن 
دست ها و ديگر توصيه هاي بهداشتي 
براي مسافران و مردم پخش مي شود. 
اين اتفاق بعدتر و همزمان با قرنطينه 
نيز در فروشــگاه ها پي گرفته شــد. 
در تمام فروشــگاه ها صداهاي ضبط 
شــده اي مدام پخش و تكرار مي شود 
كه توصيه مي كنــد  فاصله را با ديگران 
حفظ كنيد. همزمان درباره تغييراتي 
كه در ظاهر فروشــگاه ها ايجاد شده، 
مثل فاصله گــذاري يك متري در صف 
صندوق، اولويت دادن به كادر درماني 
براي خريد ســريع تر، در پوسترهاي 
كوچكــي در ورودي هــا و خروجي ها 

اطالع رساني شده است.

خيز كشورها براي دنياي بعد از كرونا
تصميم سازان اقتصادي در جهان، براي مقابله با پيامدهاي كرونا چه مسيري در پيش خواهند گرفت؟

بدون هيچ ترديدي، سال2020 سال ركود 
اقتصــادي در سراســر دنيــا و به خصوص گزارش

كشــورهاي پيشــرفته خواهد بود. بيشتر 
كشورهايي كه تحت تأثير شديد بحران كرونا قرار داشته اند، 
قرنطينه شــده و ديگر محدوديت هاي شــديد را اعمال 
كرده اند. آمارهــاي اقتصادي اي كه تا اينجا اعالم شــده، 
پيشگويي ترسناكي از شرايط اقتصادي ارائه مي دهند و تا 
همين حاال، آمار بيكاري در كشــورهاي مختلف رشدي 
چشمگير داشته است. براي افراد زيادي در سراسر جهان، 
غيرممكن است كه همانند گذشته مشغول به كار باشند. 
درخت در يخبندان شكوفه نمي دهد و يك اقتصاد يخ زده 

هم درآمدي نخواهد داشت.
در چنين شــرايطي، كشــورهاي مختلــف، راهكارهاي 
مختلفي براي مقابله بــا اين بحران در پيــش گرفته اند. 
صندوق بين المللي پول هفته گذشته بيش از 100كشور 
را ليســت كرده كه سياســت هاي اقتصادي بارزي را در 
پيش گرفته اند. همه اين تصميمات، در يك هفته قبل از 
آن، يعني زماني كه كرونا در اين كشورها به اوج رسيده و 
مقامات را ناچار به استفاده از راهكار قرنطينه كرده گرفته 
شده است. نخســتين اولويت اين سياست ها طبيعتا بايد 
حمايت از بخش بهداشت و درمان و افزايش سريع تعداد 
كاركنــان، تخت ها و دســتگاه تنفس مصنوعي، بســيج 
نيروهاي داوطلب براي كمك به اين بخش، فراهم كردن 
هرچه بيشتر امكانات پزشــكي از طريق كاهش ماليات، 
و حمايــت از درمان هاي نوآورانه و اقدامات براي كشــف 

واكسن باشد.
بعد از اين اولويت، سياستگذاران اقتصادي 3هدف بزرگ 
دارند: تأثير انجماد اقتصادي بر زندگي مردم را تا آنجا كه 
مي توانند كم كنند؛ ظرفيت توليد اقتصاد را براي زماني كه 
اقتصاد از انجماد خارج مي شود حفظ كنند و آماده باشند 
كه ســريعا رونق اقتصادي را افزايش دهند. براي هر كدام 
از اين اولويت ها گزينه هاي متفاوتي وجود دارد. كشورها، 
معموال با بحث بر سر اينكه كدام روش بهترين است، يكي 

از اين مسيرها را انتخاب كرده اند.
براي حفظ رفاه در شرايطي كه يك فاجعه مقابل همگان 
قرار دارد، دولت ها بايد براي كمك به آسيب پذيرترين قشر 
جامعه براي عبور از بحران، بيمه اجتماعي ارائه كنند. براي 
سياستگذار در اين شرايط، يك تصميم مي تواند اين باشد 
كه از مكانيزم هاي بيمه اجتماعي موجود اســتفاده كند. 
روش ديگر اين است كه مستقيما به مردم پول بدهد. بيشتر 
كشورهاي اروپايي از روش اول استفاده كرده اند و خدمات 
بيمه بيكاري و پرداخت مستمري را گسترش داده و تقويت 
كرده اند. در آمريكا، جايي كه تور رفاه اجتماعي ضعيف تر 
اســت و برد كمي در جامعه دارد، دولت در ماه هاي آينده 

چك هايي را مستقيما به مردم خواهد داد.
هدف دوم اين اســت كه سياســتگذاران مطمئن شوند 
اقتصاد، زماني كه شــرايط قرنطينه تســهيل مي شود، با 
كمترين كاســتي به توليد بازمي گردد. ترسي كه وجود 
دارد اين است كه درهاي شــركت هايي كه نمي توانند در 

دوران انجماد اقتصاد دستمزد كاركنانشان را بدهند، بسته 
بماند. بعد از آن، زمان زيادي طول خواهد كشيد تا دوباره 
كسب وكارها به درستي شــكل بگيرند و افراد مناسب دور 
هم براي فروش جمع شــوند و كاالي درســت را در بازار 
درست بفروشند. بسياري از كارگراني كه تعديل شده اند 
بعدا در پيداكردن شغلي كه قبال داشتند به مشكل خواهند 
خورد و به سختي مي توانند شغلي پيدا كنند كه درآمدي 
متناسب با تخصص آنها داشته باشــد. چنين حالتي كه 
شركت ها و كارگران به سختي با هم جور مي شوند، ركود 
را طوالني تر و دردناك تر خواهد كرد. پس بهترين گزينه 
اين است كه اگر قرار اســت قرنطينه كوتاه مدت باشد، از 
سقوط شركت ها جلوگيري شــود تا آن شرايط ترسناك 

ايجاد نشود.
استفاده از ماليات براي جلوگيري از تعطيلي شركت ها، به 
تعويق انداختن بازپرداخت وام ها براي آنها، و درخواست از 
بانك ها براي حمايت از شركت ها برخي راه هاي پيش روي 
سياستگذاران است. ايتاليا و اسپانيا از بانك ها براي تعويق 

دريافت اقساط كمك خواسته اند.
و در نهايت، سياســتگذاران بايد اقتصاد را در شرايطي كه 
دنيا كامال به شرايط عادي بازگشته است شبيه سازي كنند. 
يك نگراني براي كشورهاي به شدت مقروض اين است كه 
هزينه كرد بسيار زياد در شــرايط بحراني فعلي، در آينده 
نزديك پولي براي ســرمايه گذاري باقي نخواهد گذاشت. 
براي تمامي كشــورها، اختالف در زنجيره توليد و عرضه 
احتماال به افزايش زياد قيمت منجر خواهد شد. رسيدگي 
به تنگناهايي كه بخش به بخش در حال افزايش اســت، 
زمينه را براي سياست هاي صنعتي هدفمند ايجاد مي كند، 
درحالي كه يك روش وسوسه كننده براي مهار تورم كنترل 
قيمت و مزد است. اين سياست ها معموال گاهي در شرايط 
جنگي اتخاد مي شود و امروز هم يك نبرد، اين بار عليه يك 
ويروس، در جريان است، اما مسئله اين است كه گاهي اين 

سياست ها منجر به فاجعه مي شوند.

اشكان خسروپور
خبرنگار

   ايمان، عشق، شجاعت:  روانشناسي 
ترس و هنر برخورد با بحران

خانه نشيني وليعهد سعودي زير سايه كرونا
غيبت چند روزه محمد بن سلمان از انظار عمومي، توجه رسانه هاي آمريكايي را به خود جلب كرده است

بــاز هــم پادشــاهي 
عربستان و وليعهد اين خاورميانه

كشــور در مركز توجه 
رســانه هاي آمريكايي قرار گرفته اند؛ 
اتفاقي كه به نظر نمي رســد با موضع 
منفي آمريكا نسبت به سياست هاي 

نفتي سعودي ها بي ارتباط باشد.
روز گذشــته روزنامه وال اســتريت 
ژورنال، بــه فاصله كوتاهــي پس از 
گــزارش جنجالــي نيويورك تايمز 
دربــاره شــيوع گســترده كرونا در 
عربســتان، گزارش تازه اي را درباره 
خانه نشيني محمد بن سلمان منتشر 
كرده اســت. به ادعاي وال اســتريت 
ژورنال، اطالعات منتشر شده در اين 
گزارش از طريق چند مقام ارشد دولت 
عربستان سعودي به دست آمده است. 
براســاس اين اطالعات، بن ســلمان 
2هفته گذشته را در يكي از قصرهاي 
خود در ساحل درياي سرخ به همراه 
نزديك ترين مشــاورانش با هدف در 
امان مانــدن از كرونــا و البته يافتن 
راه حلي براي نجات كشــور از بحران 

اقتصادي گذرانده است.
وال اســتريت ژورنال مدعي اســت 
يكــي از راه حل هاي به دســت آمده 
در جريان اين خانه نشــيني، كاهش 
بودجه وزارتخانه هاي سعودي تا مرز 
30درصد اســت؛ تصميمي بي سابقه 
كه به خوبي شــدت بحران اقتصادي 
پيش روي پادشــاهي عربســتان را 
به نمايش مي گــذارد. اگرچه بحران 
اقتصادي ســعودي و كسري بودجه 
اين كشور در ســال ميالدي جديد با 
توجه به وضعيت جنــگ يمن اتفاق 
غيرمنتظــره اي نبوده امــا ويروس 
كرونا و البته جنگ بر سر قيمت نفت، 

وضعيت را از آنچه پيش بيني مي شد 
وخيم تر كرده است.

اكنون براســاس اطالعات رســمي، 
عربســتان ســعودي بــا نزديك به 
4100مبتال، بيش از تمام كشورهاي 
عربي ديگر درگير بحران كرونا شــده 
اســت. اين در حالي اســت كه منابع 
غيررســمي، وضعيت انتشار ويروس 
كرونــا در عربســتان را وخيم تــر از 
آنچه در منابع رســمي عنوان شــده 
توصيف مي كنند. ازجمله اين منابع، 
گزارش اخيــر وال اســتريت ژورنال 
اســت كه تعداد مبتاليان به ويروس 
در عربســتان را بيش از 10هزار نفر 
بــرآورد كرده اســت. در اين گزارش 
آمده است: ظرفيت بيمارستان ملك 
فيصل كــه مخصوص ارائــه خدمات 
درماني به شاهزادگان سعودي است 
به حد نصاب رســيده و ديگر قادر به 
پذيرش بيمار جديد نيســت. به اين 
ترتيب شــاهزادگان مبتال به ويروس 
كرونا فعــال به طور موقت در ســاير 
بيمارســتان ها پذيرش مي شــوند. 

ظرفيت بيمارســتان ملــك فيصل 
1600تخت خواب بوده و قرار اســت 
طي هفته هاي آينــده، به 500تخت 
جديــد نيز مجهز شــود. براســاس 
پيش بيني هاي دولتي، تعداد مبتاليان 
به ويروس در عربســتان طي ماه هاي 
آينده ممكن اســت از 200هزار نفر 

عبور كند.
به اين ترتيب در شــرايطي كه ســاير 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
براي اجــراي سياســت هاي حمايتي 
تا پايان بحران كرونا آماده مي شــوند 
)از پرداخــت حقوق كارمنــدان بدون 
حضــور آنهــا در محــل كار گرفته تا 
معافيت هاي مالياتي، تامين ارزاق براي 
تداوم قرنطينه خانگي، جبران خسارت 
شــركت هاي بزرگ دولتي و...(، به نظر 
مي رسد عربستان سعودي با چالش هاي 
مضاعف و البته به مراتب عميق تري در 

حوزه اقتصاد دست وپنجه نرم كند.

مصالحه يا عقب نشيني؟
همزمان با تشــديد فشارهاي بي سابقه 
اقتصــادي بر عربســتان، دولــت اين 
كشور پيشــنهادي را مبني بر مصالحه 
موقــت در جنــگ يمن مطــرح كرده 
است. براساس اين پيشــنهاد، طرفين 
نزاع متعهد مي شــوند تــا پايان بحران 
كرونا به آتش بس ملتــزم بوده و زمينه 
را بــراي ورود كمك هــاي انســاني به 
مناطق بحــران زده فراهم كنند. اگرچه 
اين پيشــنهاد بازتاب گســترده اي در 
رســانه هاي عربي داشــته، اما تاكنون 
پاسخ مثبتي از ســوي جنبش انصاراهلل 

يمن دريافت نكرده است. عدم استقبال 
انصاراهلل از پيشنهاد مصالحه سعودي ها 
در نــگاه اول عجيب به نظر مي رســد 
چراكه اين گروه يمني قبل از شــروع 
بحــران كرونــا پيشــنهاد آتش بــس 
براي جنــگ يمن را مطــرح كرده بود. 
عبدالبــاري عطوان، ســردبير روزنامه 
رأي اليــوم با اشــاره به ايــن موضوع 
مي نويســد: روشن اســت كه يمني ها 
در جنگ به موقعيت برتري نســبت به 
ائتالف عربي دســت يافته اند و بر اين 
اساس حاضر نيستند پيشنهاد مصالحه 
ســعودي ها را بدون كســب امتيازات 
اساســي قبول كننــد؛ امتيازاتي نظير 
آزادي اســراي يمني، رفــع محاصره 
حديده و لغو تحريم هاي بانك مركزي 

يمن در صنعا.
شــبكه الجزيره نيز در گزارش خود 
با اشــاره بــه بدبيني يمن نســبت 
بــه پيشــنهاد مصالحه عربســتان 
مي نويســد: جنبش انصاراهلل بيش از 
آنكه پيشنهاد سعودي ها را گامي در 
مســير پايان جنگ بداند، نشــانه اي 
از عقب نشــيني مقطعــي به شــمار 
آورده است؛ عقب نشــيني كه بعد از 
پايان بحران كرونا و خروج عربستان 
از بحران ممكن اســت با ازسرگيري 
حمالت شــديد به مواضــع انصاراهلل 
جبران شود. دولت عربستان سعودي 
در حالي خواستار آتش بس در يمن 
شده كه اســتان استراتژيك مارب در 
حال سقوط به دســت انصاراهلل است 
و مرزهاي جنوبي اين كشــور با يمن 
نيز از وضعيت خوبي برخوردار نيست.

   ادامه تنش هاي عربستان و تركيه
درحالي كه بسياري پيش بيني مي كردند انتشــار جهاني ويروس كرونا منجر به توقف و يا 
دست كم كاهش تنش هاي سياسي متعارف ميان كشورها شود، به نظر مي رسد اين تنش ها 
زير سايه بحران كرونا و در اشكالي جديد به حيات خود ادامه مي دهند! يك نمونه روشن براي 
اين موضوع، روابط ميان عربستان سعودي و تركيه است. در جريان آخرين تحوالت، وزارت 
فرهنگ عربستان سايت پايگاه خبري آناتولي را فيلتر كرده است؛ به گونه اي كه از ظهر روز 
گذشته، دسترسي به اين سايت از داخل عربستان بدون استفاده از فيلترشكن ممكن نيست. 
شبكه العربيه علت اين تصميم را به نقل از يك مقام دولتي »انتشار شايعات و موارد خالف 
واقع با هدف تشويش اذهان عمومي« عنوان كرده است. وزارت بهداشت تركيه مدعي است 
بخش قابل توجهي از مبتاليان به ويروس كرونا در اين كشور از مراسم حج عمره در عربستان 

سعودي بازگشته اند.

آزادي 300زنداني طالبان
سومين گروه از زندانيان طالبان ديروز از سوي دولت افغانستان آزاد شدند تا شمار افراد 
آزاد شده طي روزهاي اخير به 300نفر برسد؛ اقدامي كه ممكن است افغانستان را يك گام 
ديگر به صلح نزديك كند. نيروهاي طالبان طبق مذاكرات انجام شده ميان سران اين گروه 
و دولت آمريكا در ميانه يك آتش بس نه چندان پابرجا آزاد مي شوند. دستور آزادي را اما 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان، صادر كرده است كه دولتش غايب بزرگ مذاكرات 
بود. سران طالبان اما از روند آزادي نيروهاي دربندشان رضايت ندارند. آنها مي گويند 
دولت افغانستان به وقت كشي رو آورده و بايد طبق توافق امضا شده ميان طالبان و آمريكا، 
بالفاصله 5هزار زنداني اين گروه را آزاد كند. اين 5هزار زنداني قرار اســت با هزار نفر از 
نيروهاي دولتي كه در دست طالبان اسير هستند مبادله شوند. نخستين گروه از اين افراد 
نيز ديروز آزاد شدند. تعداد آنها اما تنها 20نفر بود. دولت افغانستان دليل نارضايتي طالبان 
را عدم موافقت اشرف غني و نهادهاي امنيتي با آزادي شماري از فرماندهان ارشد اين 
گروه اعالم كرده است. دولت مي گويد كه اين افراد دست شان به خون مردم آغشته است 
و امكان آزادي آنها وجود ندارد. مبادله زندانيان، پيش زمينه مذاكرات صلح در افغانستان 

است؛ روندي كه نخستين گام آن بسيار لرزان برداشته شده است.

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار



فاش مي گويــم و از گفته خود دلشــادم
بنــده عشــقم و از هر دو جهــان آزادم

طاير گلشن قدســم چه دهم شرح فراق
كه در اين دامگــه حادثه چــون افتادم

تايلندي ها اسكناس مي جوشانند
بانكوك: بانك مركزي تايلند با صدور اطالعيه اي از شهروندان 
اين كشور خواست تا از جوشاندن اسكناس خودداري كنند. 
به گزارش ديلي ميل، اين بانك از مردم خواســته است تا به 
جاي كارهايي نظير جوشــاندن يا شستن اسكناس ها با پودر 
لباسشويي، آنها را با استفاده از الكل يا خيساندن آنها در محلول 
آب و صابون و سپس خشك كردن آنها در برابر نور خورشيد 
ضدعفوني كنند. شمار مبتاليان در اين كشور به ۲۵۵۱ نفر و 

شمار قربانيان نيز ۳۸ نفر اعالم شده است.

اجبار به قرنطينه با بتمن
مكزيكوسيتي: مردي در مكزيك بــا پوشيدن لباس بتمن 
مردم را مجبور مي كند تا در خانه بمانند و قرنطينه را رعايت 
كنند. به گزارش آديتي سنترال، با وجود همه گير شدن كرونا در 
مكزيك بسياري از مردم قرنطينه را رعايت نمي كنند و اين مرد 
هم براي كاهش خطر اين بيماري با پليس اين كشور همكاري 
مي كند. اين مرد كه براي كودكان بسيار چهره شناخته شده اي 
است در خودرو نشسته و در سطح شهر با بلندگوي خودرواش 

اطالعات مفيدي به كودكان درباره كرونا ارائه مي دهد.

بازداشت معترضان به آمارهاي كرونا
استانبول: دولت تركيه صدها نفر را به اتهام جعل خبر درباره شيوع 
ويروس كرونا دستگير كرده است. به گزارش بي بي سي، مخالفان 
مي گويند جرم اين افراد به چالش كشيدن آمارها و برنامه هاي دولت 
در مقابله با شيوع اين ويروس است. در كشورهاي غربي كه سيستم 
بهداشتي توسعه يافته تر و آمادگي بهتري براي مبارزه با شيوع بيماري 
دارند، آمار تلفات و شمار مبتاليان بسيار باالتر از كشورهايي چون 
چين و تركيه است. فعاالن حقوق بشري مي گويند حكومت هايي 

مثل تركيه، با كنترل رسانه ها، واقعيت را از مردم پنهان مي كنند.

ساخت دستگاه اكسيمتر انگشتي
تهران: محققان كشور موفق به ساخت دستگاهي شدند كه 
ســالمت افراد را با اندازه گيري ضربان قلب و اكسيژن خون 
پايش مي كند. به گــزارش مهر به نقل از دانشــگاه صنعتي 
اميركبير، يكي از شركت هاي دانش بنيان، از دستگاه »پالس 
اكسيمتر انگشتي« با نام تجاري »PO-MED 19« رونمايي 
كرد. اين دستگاه وسيله اي است كه مي تواند با كمك داده هاي 
دريافتي از انگشــت فرد اطالعات مفيــدي از ضربان قلب و 

درصد اكسيژن اشباع خون به كاربر ارائه كند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
ما ضاّد العقل كالهوي؛  دشمني نكند عقل را چيزي مانند هوي و هوس. 
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تصوف عطار و عرفان معتدل 
 انس با عطار در روزهاي كرونايي

مثنوي هــاي عطــار پــر از قصه ها و 
حكايات فرعي است و قالب قصه براي 
شــاعراني چون عطار و مولوي براي 

بيان مقاصد عرفاني بسيار مورد 
توجه بوده است و در اين روزها 
مي توان با غــور در حكايات 
عطار بــه مطالــب عرفاني، 

اخالقي و اجتماعي فراوان دســت يافت و لحظات توأم 
با آرامش و آموزش را براي خود و دوستان فراهم كرد.

 ۲۵ فروردين روز بزرگداشــت عطار نيشابوري است و 
با توجه به اينكه امكان برگزاري همايش و نشســت و 
گردهمايي حضوري براي پاسداشــت عطار نيشابوري 
فراهم نيست، شايسته است كه در فضاهاي ديگر ياد اين 
شاعر برجسته ادب فارسي و جهاني گرامي داشته شود و 
فرصتي براي بازخواني آثار او براي عالقه مندان فراهم و 
براي محققان، تصويري از كارنامه عطارپژوهي در سال 
۱۳9۸ ارائه شود. در واقع روز بزرگداشت عطار، فرصتي 
را فراهم مي كند تا با بازخواني آثار او، با انديشــه، هنر، 
عرفان و سلوك او بيشتر آشنا شويم و ببينيم كه در يك 
سال گذشته انس ما با عطار چگونه بوده و چه گام هايي 

در راه شناخت بيشتر او برداشته ايم.
كارنامه عطارپژوهي در ســال ۱۳9۸ چندان پُر برگ و 
بار نيست و در اين سال 6۵ عنوان از آثار عطار و آثاري 
كه درباره زندگي و انديشــه هاي او نوشــته شده است 
به صورت چاپ اول و تجديد چاپ انتشــار يافته است 
و شمارگان كل آثار او در اين ســال نزديك به ۳0هزار 
نسخه است كه بيشتر به منطق الطير و تذكره االولياي 
او اختصاص دارد. در يك ســال گذشته در كتاب هايي 
كه انتشار يافته است به موضوعاتي چون اخالق عرفاني 
عطار، بررسي شريعت در آثار عطار، پيامبران در اشعار 
عطار، نيايش در آثــار عطار، جلوه هــاي كمال طلبي 
مانند حقيقت، زيبايي و خيــر در آثار عطار، جلوه هاي 
وحدت وجود در آثار او، تحليل حكايت هايش، داستان 
زندگي عطار و كمينه گرايي در آثار او پرداخته شــده 
اســت. تصحيح تذكره االوليــاء عطار بــه همت دكتر 
محمدرضا شفيعي كدكني در سال 9۸ و استقبال خوب 
مخاطبان از اين اثر را مي توان مهم ترين حادثه در عرصه 
عطارپژوهي در سال گذشته دانست. همچنين 4كتاب 
از آثار عطار به صورت گزيــده و بازخواني براي كودكان 
و نوجوانان از مهدي آذريزدي و مژگان شفيعي منتشر 
شده است كه چاپ شصت و ششم برگزيده از آثار شيخ 
عطار در مجموعه قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب 
نشان از موفقيت اين مجموعه براي مخاطبان در انس 

با عطار است.
مركز فرهنگي شهر كتاب از يكشنبه ۲4فروردين و در 
آستانه روز بزرگداشت عطار، فايل هاي صوتي حكايات 
عطار و مقاالت و يادداشــت هاي عطارپژوهان را براي 
مطالعه و انس با عطار در ســايت و كانال تلگرام شــهر 
كتاب منتشــر كرد تا عالقه منــدان بتوانند به صورت 
غيرحضوري در طول يك هفتــه با عطار و آثار او همراه 

شوند.
عطار كه به تعبير اســتاد محمدرضا شــفيعي كدكني 
»شاعر سفرهاي روحاني« اســت در اين روزهايي كه 
مردم ايــران و جهان با تهديد كرونا مواجه هســتند و 
اضطراب و نگراني فراگير شده است مي تواند با سفرهاي 
روحاني در لحظاتي از زيست روزانه مان با ما همراه باشد 
و آرامش و آسايش را به ارمغان بياورد. تذكره االولياء او 
ما را با اوليا همدم مي سازد و در مصيبت نامه با سالك 
فكرت همراهمان مي شــود و منطق الطير او نيز رمزي 
است از سلوك عارفان و ســير معنوي ايشان در طريق 

معرفت.
به قول دكتر عبدالحســين زرين كــوب، تصوف عطار، 
عرفان معتدلي است كه نه زهد خشك آن را مالل انگيز 
كرده است و نه چاشني كالم، حتي در مباحث الهي نامه 
و مصيبت نامه آن را از مزه انداخته اســت و در پروردن 
آن دل نيز به قدر سر تأثير داشــته است. تصوف عطار 
چيزي است كه خيلي بيشتر از عرفان ساير متصوفه ما 
با شعر و دل سر و كار دارد و عبث نيست كه شعر عطار 
نيز مثل عرفان او لطافت و سادگي بي مانند دارد و خيلي 
بيش از شعر ســنايي و مولوي روح و ذوق را سيراب و 

متأثر مي دارد.

 علي اصغر محمدخانينگاه
معاون فرهنگي شهر كتاب

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

سوسن موعودي
ويترينروانپزشك

كرونا براي زنان باردار خطرناك است؟
زنان بــاردار تغييــرات فيزيولوژيكي در 
ريه هايشــان پيدا مي كنند كــه آنها را 
بيشــتر در معرض عفونت هاي تنفسي 

ويروسي قرار مي  دهد، بنابراين بايد بيشتر 
مراقب دچارشــدن به ويروس كرونا 

باشند.
زنان بارداري كه احتمال مي دهند 
به ويروس كرونا آلوده شده باشند، 

بايد با پزشك شان تماس بگيرند و با او مشورت كنند. اگر 
عالئم شديد داشته باشــد، ممكن است نياز به بررسي در 
بيمارستان باشــد. البته اغلب زنان باردار عالئم خفيفي 
را تجربه مي كنند و احتماال نياز بــه مراجعه حضوري به 

پزشك نخواهند داشت.
زن بارداري كــه عالئم خفيفــي دارد، بايــد خودش را 
دســت كم براي ۱4روز در خانه قرنطينــه كند. در مدت 
قرنطينــه ويزيت هاي معمــول دوران بــارداري هم لغو 
مي شود و وي با تماس تلفني با دكترش دستورات الزم را 

دريافت مي كند.
اغلب گزارش ها تابه حال نشــان داده اند كه خطر انتقال 
ويروس كرونا از مادر آلوده به جنينش اندك اســت، اما 
گزارش هايي هم وجود دارد كه نشــان مي دهند نوزادان 
مادران مبتال به كوويد-۱9 پادتن ها يــا آنتي بادي هاي 
خاص ويروس كرونا را در خونشــان دارند كه بيانگر قرار 

گرفتن در معرض ويروس درون رحم است.
الزم است داده هاي بيشــتري در اين باره گردآوري شود 
تا ميزان واقعي خطر انتقال ويروس كرونا از مادر به نوزاد 
معلوم شــود، اما نگراني درباره اين شيوه انتقال و عوارض 
بالقوه آن ازجمله نقايص هنگام تولد، ابتالي زودرس نوزاد 

به كوويد-۱9 و ساير عوارض وجود دارد.
زنان باردار براي كاهش خطر عفونت با ويروس كرونا بايد 
فاصله گيري اجتماعي را رعايت كنند، در خانه بمانند و از 
تجمع هاي عمومي دوري كنند. اگر آنها مجبورند از خانه 
خارج شوند، بايد به طور مرتب دست هايشان را بشويند، 
تالش كنند به  صورتشان دست نزنند و فاصله ۲متري را 
از افرادي كه ممكن اســت بيمار باشند يا وضعيت شان را 

نمي دانند، رعايت كنند.
پدر و مادري كه در انتظار به دنيا آمدن فرزند هســتند، 
براي كاهش نياز به خــروج از خانه، بايــد مقداري غذا، 
داروهاي رايج مانند اســتامينوفن، دماسنج و ساير اقالم 
بهداشتي مانند صابون، مواد شوينده و دستمال كاغذي 
را در خانه ذخيره كننــد و درصورت امكان، به جاي رفتن 
به بازار و فروشــگاه ها كه مردم در آنها جمع مي شوند، از 

سرويس هاي تحويل كاال در خانه استفاده كنند.

ارتباط درد و افسردگي
درد يك تجربه حســي ناخوشايند 
اســت كه عوامل عاطفــي در آن 
مؤثر است، يعني حتي روحيه ما 
مي توانــد در درك و شــدت آن 

تأثير گذار باشد. ممكن است 
اين تجربه را داشته باشيد كه 
در يك مراســم شادي وقتي 

روحيه اي شاد و سرخوش داريد، سرتان به ستون 
يا جاي ديگر برخورد كرده باشد و شما اصال آن را 
حس نكرده باشيد و بعد از مدتي از آثار قرمزي يا 
سوزش محل آن متوجه حادثه شــده باشيد و از 
طرف ديگر در جريان يــك اختالف و جر و بحث، 
با يك ضربه كوچك به بدنتان چنان درد شديدي 
را حس كنيد كه خيلي بيشــتر از حد انتظار باشد 
و خودتان هم تعجب كرده باشــيد كه چه تجربه 
دردناكي داشــته ايد. در واقع ايــن مطلب، خود 
نشان دهنده اين واقعيت اســت كه هيجانات در 

درك درد مؤثرند.
درد يك عالمت مهــم و دليل عمــده مراجعان به 
پزشك است و اگر طول مدت آن بيش از  6 ماه باشد، 
مزمن تلقي مي شــود. بايد توجه داشت كه ارتباط 
بين افسردگي و درد دوجانبه است. از طرفي عالئم 
جســماني در بيماران مبتال به افســردگي شايع تر 
اســت و حدود 60 درصد بيماران افســرده از درد 
شاكي هستند. در درمانگاه يا مطب، بيماراني ويزيت 
مي شوند كه در مراجعه به پزشــك تنها از دردهاي 
پراكنده بدني مانند سردرد، درد اندام ها و بدن شاكي 
هستند اما بررسي هاي جسماني و آزمايش هايشان 
سالم اســت. در اين بيماران با بهتر شدن خلقشان، 
دردها نيز برطرف مي شوند. از طرفي، افرادي ديگر 
با مشكالت جســمي مزمن داراي ميزان باالتري از 
افسردگي هستند و يك سوم بيماراني كه درد مزمن 
دارند، ممكن است داراي اختالل افسردگي اساسي 
باشــند. بروز افســردگي در بيماران بــا درد مزمن 
مي تواند موجب شدت باالتر درد، پايداري آن و حتي 
اقدام بيمار براي بازنشستگي زودتر شود. شدت باالتر 
افسردگي نيز ممكن اســت با ناتواني بيشتر ناشي از 

درد همراه باشد.
در مطالعات مختلف دردهاي مزمن با افزايش خطر 
خودكشــي نيز مرتبط بوده اســت و نمي توان آن را 
ناديده گرفت. در چنين وضعيتــي، توجه به عوامل 
روانشناختي مؤثر در درد مانند افسردگي و ارزيابي و 

درمان مناسب آن توصيه مي شود.

تاريخ جنون
ميشــل فوكو در مقدمــه كتاب 
»تاريخ جنون« خواهان نگاشتن 
شــكل ديگر ديوانگي  اســت. آن 
ديوانگــي اي كــه »خــرد حاكم 
انســان، همســايه او را محبوس 
مي كند و انســان ها از طريق اين 
عمل و به واســطه زبان بيرحمانه 
ناديوانگي با يكديگر رابطه برقرار 
مي كننــد و وجــود يكديگر را به 

رسميت مي شناسند.« عالوه بر چنين 
خواســتي، فوكو خواســت ديگري هم دارد: دست يافتن به 
درجه صفر ديوانگي در سير جنون؛ وي درجا منظور خويش را 
توضيح مي دهد: »زماني كه برداشت انسان از جنون يكدست 
و نامتمايز بود، زماني كه مرزبنــدي ميان عقل و جنون خود 

هنوز مرزبندي نشده بود.« 
در واقع نويسنده در اين كتاب كه براي نخستين بار سال۱96۱ 
منتشر شد، به بررسي مفهوم جنون در فرهنگ اروپا، حقوق، 
سياست، فلســفه و پزشــكي از قرن هاي مياني تا پايان قرن 
هجدهم ميالدي پرداخته است. كتاب در 7فصل تدوين شده 
است. كشــتي ديوانگان، حبس بزرگ، ديوانگان، چهره هاي 
جنون، پزشكان و بيماران، وحشت عظيم و مرزبندي جديد 
عنوان فصل هــاي كتاب اســت. در بخشــي از مقدمه آمده 
است: »پاســكال مي گفت: ديوانگي بشــر آنچنان ضروري 
است كه ديوانه نبودن خود شــكل  ديگري از ديوانگي است. 
و داستايوفسكي در دفتر خاطرات يك نويسنده نوشته است: 
براي آنكه از عقل ســليم خود مطمئن شــويم، راه چاره آن 
نيست كه همسايه مان را محبوس كنيم. تاريخ اين شكل ديگر 
ديوانگي را بايد نگاشت؛ شــكل ديگري كه در آن خرد حاكم 
انسان همسايه او را محبوس مي كند و انسان ها از طريق اين 
عمل و به واسطه زبان بي رحمانه ناديوانگي با يكديگر رابطه 
برقرار مي كنند و وجود يكديگر را به رســميت مي شناسند... 
بايد تالش كنيم در اعماق تاريخ بــه درجه صفر ديوانگي در 
سير جنون دســت يابيم، يعني زماني كه برداشت انسان از 
جنون يكدست و نامتمايز بود، زماني كه مرزبندي ]ميان عقل 
و جنون[ خود هنوز مرزبندي نشده بود. بايد اين »شكل ديگر« 
را از همان ابتداي راهش توصيف كرد و دريافت كه چگونه در 
يك سوي حركت خود، خرد را به جا گذاشت و در سوي ديگر 
ديوانگي را، آنچنان كه از آن پس، خرد و ديوانگي نســبت به 
هم بيروني شدند، راه بر هرگونه تبادل بستند و هريك براي 

ديگري حكم مرده را يافتند.«
تاريخ جنون را فاطمه ولياني به فارسي برگردانده و انتشارات 
هرمس چاپ شانزدهم آن را با شمارگان هزار نسخه، به بهاي 

4۲هزار تومان منتشر كرده است.

در برابر كرونا چطور بدنی سالم و قوي داشته باشيم؟ 

  مكمــل گلوتاتيــون و زردچوبه 
مصرف كنيد

آنتي اكسيدان ها براي عملكرد سيستم 
ايمني بسيار مهم هستند. گلوتاتيون، 
آنتي اكســيدان اصلي موجود در بدن 
است و وظيفه آن تقويت سيستم ايمني 

و كمك به سم زدايي در كبد است. زرد چوبه به عنوان يك زداينده راديكال هاي آزاد 
است كه موجب بهبود سالمت مفاصل و عملكرد سيستم قلبي و  عروقي مي شود.

  سطح ويتامين ها را در بدن مطلوب كنيد
مواد غذايي حاوي ويتامينC، ويتامين هاي گروه B، ويتامين Eو ويتامين Dدر 
عملكرد سيستم ايمني بدن و مبارزه با عفونت ها و تنظيم خودايمني نقش دارد. 
مصرف ويتامينD مي تواند عملكرد سيســتم ايمني را تقويت كند. اگر غذاهاي 
حاوي ويتامين D مصرف نمي كنيد، از يك مكمل باكيفيت ويتامين D استفاده 
كنيد. البته به دستورالعمل مصرف مكمل و توصيه هاي پزشك تان توجه كنيد زيرا 

مصرف بيش از حد اين ويتامين خطرناك است.
  آبگوشت استخوان بنوشيد

آبگوشت استخوان براي تقويت سيستم ايمني بدن بسيار مفيد است. مطالعات 
نشان مي دهد خوردن سوپ مرغ در جريان عفونت تنفسي موجب كاهش عالئم 
تنفسي فوقاني مي شود. تصور مي شود اين مزايا ناشي از ويژگي كاهش التهاب اين 

غذا به خاطر وجود اسيد آمينه هايي نظير پرولين و گليسين است.
  زياد ورزش كنيد

ورزش با افزايش جريان خون، به تقويت سيســتم ايمني كمك مي كند. افزايش 
جريان خون موجب مي شود آنتي بادي ها سريع تر در جريان خون جابه جا شوند 
و سيســتم ايمني بهتر بتواند با بيماري مبارزه كنــد. ورزش همچنين مي تواند 
با تسكين استرس و كاهش آزادشدن هورمون اســترس در بدن موجب تقويت 

سيستم ايمني شود.
  به اندازه كافي ميوه و سبزي مصرف كنيد

مصرف فراوان ويتامين ها و مواد معدني مانند انواع ميوه و سبزي، به ويژه ميوه هاي 
داراي منابع ويتامينC، عالوه بر جبران مايعات از دست رفته در تقويت سيستم 

ايمني بدن مؤثر است.

مهارت

تهيه نقشه صخره هاي مرجاني جهان توسط ناسا
سازمان فضايي ناسا از دانشمندان خواسته است تا به اين سازمان در شناسايي و 
طبقه بندي مرجان هاي دنيا كمك كنند تا كارشناسان بتوانند بهتر درك كنند 
كه چطور صخره هاي مرجاني در حال تحول هســتند و چطور مي توانند از آنها 
محافظت كنند تا از بين نروند. به گزارش گيزمگ، آب سنگ نواري يا صخره هاي 
مرجاني)Coral reef( از قديمي ترين و غني ترين اجتماع موجودات زنده روي 
زمين هستند. ســنگ هاي مرجاني يكي از مهم ترين، ظريف ترين و متنوع ترين 
اكوسيستم هاي آبي است كه شكل پذيري آن به زمان زيادي احتياج دارد و نقش 

بسيار مهمي در سالمت محيط زيست و آب و هواي كره زمين دارند.

دانستني ها

ويژگي هاي ماسك مناسب
  چند اليه باشد. 

  بتوانيد بعد از هر دفعه اســتفاده آن را 
بشوييد بدون اينكه آسيبي ببيند.

  با گره يــا حلقه هايي در پشــت گوش 
محكم شود.

  به طرفين صورت خوب بچســبد، ولي 
راحت باشيد.

  بدون محدوديت اجازه تنفس به شما بدهد.

سالمت

۲0 سال پيش 

همشهري ۲۵فروردين ۱۳79
قيمت طال و ارز

قيمت فروش ســكه بهار آزادي و طال ديروز در بازار تهران به اين شرح بود: يك 
بهار آزادي 6۲هزار تومان، نيم بهار آزادي ۳۸هزار تومان، ربع بهار آزادي ۲۲هزار 
تومان، يك گرم طالي ۱۸عيار ۵هزار و 900تومان. هر دالر آمريكا ديروز در بازار 
غيررسمي ارز ۸47تومان عرضه مي شد و گواهي سپرده ارزي)دالر( در بازار سهام 

تهران با ۳ريال افزايش قيمت نسبت به روز قبل ۸۱60ريال دادوستد شد.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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