
فاصله گذاری نیازمند تقویت حمل و نقل شهری

 صبح بهاري است. 
آدم ها در ســكوت 

رخوت انگيزي ســر در گريبان كرده اند. 
انگار طبيعت هم ديگر نوازشــگر نيست. 
چهره هاي درهم از پشت ماسك به نسيم 
دهان كجي مي كنند، پوشــه هاي سبز و 
آبــي و قرمز رنگ، ميان دســتكش هاي 
بي جان و عرق كرده نايلوني اسير شده اند 
و مراجعه كنندگان مثل سربازان درحال 
شكست در اوضاع نابساماني سعي دارند 
مقاومت كنند. همه در تكاپوي كاغذبازي 
از اين طرف حياط تامين اجتماعي به آن 
سو مي دوند و شكوفه هاي گيالس و سيب 
كه ســطح كوچه و حياط را سپيد پوش 
كرده، زير پاپوش هاي وركشيده لگدمال 

مي شوند.

  رئيس پليس راهورتهران بزرگ:  ترافيك ديروز پايتخت، ۷۰درصد نسبت به چنين روزی در سال گذشته افزايش يافت
  جزء با حمايت دولت راهی برای  تامين ناوگان اتو بوسرانی و متروی تهران وجود ندارد

تغییر همیشگی  سبک زندگی  
در عصر کرونا 

روزی كه بحــران كنونی كرونا بــه پايان برســد ديگر نحوه 
كاركــردن، درس خوانــدن و اســتفاده از فناوری های جديد 

درجهان مثل گذشته نخواهد بود

 چند صد هزار پياز الله كه در زمستان كاشته شده بودند
گل داده اند و جلوه خاصي به برخي از نقاط پايتخت بخشيده اند
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 جريان زندگي
در جازموريان

 پيامدهای حذف
آمار استانی کرونا

توقف اطالع رســانی آمار استانی 
كرونا از يكسو، عادی شدن شرايط 
برای شــهروندان و از سوی ديگر 
تمركز مســئوالن به پيشگيری از 
شيوع اين ويروس را رقم زده است

گفت وگوی همشهری با كارآفرينی 
كه برای ده ها فرشــته اوتيســم و 

سندروم   داون شغل ايجاد كرده 

بررسي طرح هاي اقتصادي 
8کشور عربي براي مقابله با 

بحران کرونا
شيوع گســترده ويروس كرونا، 
چرخ هاي اقتصاد در سراسر جهان 
را از حركــت انداخته اســت. در 
چنين شــرايطي همه نگاه ها به 
دولت هــا و صندوق هاي ذخيره 

ارزي بر مي گردد.

يادداشت
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

در نيمه نخست دهه 8۰، زمين لرزه بم جان هزاران آدمي را 
ستاند و بناهاي بسياري را ويران كرد. پس از اين رويداد تلخ، 
ديري نپاييد كه اصحاب فرهنگ و هنر در كنار بسياري ديگر 
از نيك خواهان به ياري مردم اين شهر شتافتند و هر يك به سهم خود كوشيدند تا ذره اي 
از آالم اهالي بم بكاهند. استاد شجريان نيز مي خواست بنا بر روال آن روزها نهادي عمومي 
براي شهر بم بسازد؛ اما در ديداري كه با رئيس وقت شوراي شهر، آقاي دكتر اسالمي  داشت، 
ايشان گفت شما مي توانيد كاري انجام دهيد كه فقط از عهده خودتان برمي آيد. اسالمي 

پيشنهاد تاسيس يك نهاد هنري را داد كه بعدها »باغ هنر بم« خوانده شد.
شجريان نمي خواست خود به تنهايي تاسيس اين نهاد را بر عهده بگيرد بلكه از همان ابتدا 
گفت كه چنين نهادي با مشــاركت همه مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي باشد. اين 
عقيده بر اين اساس استوار بود كه بازسازي و كمك به ساختن بم وظيفه مشترك همه 
ايرانيان است. شجريان اين ايده را با حسين عليزاده و كيهان كلهر در ميان مي گذارد و 
كنسرت »همنوا با بم« به عنوان نقطه شــكل گيري اين مشاركت آغاز مي شود. در شب 
نخست آن برنامه در تاالر وزارت كشور با خريد بليت حاضر شديم. در فاصله استراحت 
به پشت صحنه براي عرض خداقوت و حمايت از ايده كمك به بازسازي بم به ديدار گروه 
رفتيم. شــجريان در اين ديدار دوباره گفت هزارتا ارگ بم فداي جان يك انسان. تكرار 
دوباره اين كالم نشان دهنده اهميت پرداختن به رنج و جان انسان هاست. او ادامه داد در 
شرايط كنوني بايد هدف اصلي پرداختن و رسيدگي به نيازهاي ضروري آسيب ديدگان 
باشد در غير اين صورت پاســخ به نيازهاي ثانويه همچون هنر مثل هديه بردن كراوات 

است براي كسي كه لباس ندارد.
كم و بيش 16سال پس از آنچه بر بم گذشت، زمين لرزه هاي عالمگير با چهره اي متفاوت 
بناي زندگي آدميان را لرزانده و به بنيادهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي آســيب 
رسانده است. در اين ميان صرف نظر از حوزه هايي چون بهداشت و درمان و نظم و امنيت 
كه در هيچ شــرايطي تعطيل بردار نيســتند- و در اين بحران نوظهور جد و جهدشان 
دوصد چندان شده است- انبوهي از مشاغل، تعطيل و نيمه تعطيل شده اند و بسياري از 
شهروندان در خانه هايشان به انتظار بهبود اوضاع جهان نشسته اند. با اين همه از آنجا كه 
چونان گذشته امور شهر جاري است و خدمات شهري برپاست، برخي گويا نمي دانند كه 
چرخ اين كالنشهر را »جز ابر و باد« انبوه خدمتگزاراني ساده و بي نام و نشان به چرخش 
درمي آورند و حيات روزمره شهر را ممكن مي سازند. اينگونه است كه شماري از همكاران 
مديريت هاي شــهري، وقتي از تالش بي وقفه حوزه خدمات سخن به ميان مي آيد و به 
كوششگران و آســيب ديدگان و جانباختگان اين بخش اشاره مي شود، بي درنگ به ياد 
عبارت دست و پا گير »كمبود بودجه« مي افتند و پشــت ديوار »نبود اعتبار مالي« پناه 
مي گيرند. پيوند وضعيت امروزمان با ماجراي باغ هنر بم از اينجا رخ مي نمايد. بي ترديد 

هيچ كس منكر ضرورت ساخت وساز و پرداختن به فرهنگ و هنر در زندگي نيست.
سال گذشــته در فصل بودجه گفتم كه طرح هايي همچون بازســازي و مرمت الله زار 
به مدت 6 ماه به تأخير بيفتد و هزينــه آن صرف مقابله با كرونا شــود. جان آدميزاد از 
هرچيزي فراتر و برتر است. آن روز كه شــجريان از نيازهاي اوليه سخن گفت، كسي او 
را متهم نكرد كه به هنر و آواز و آباداني اين سرزمين مينويي بي اعتناست. چه مي شود 
كه امروز وقتي سخن از هزينه كردن اعتبارات براي نجات جان انسان ها و كاستن از آالم 

آدميان به ميان مي آيد، مخالفت گروهي از برنامه ريزان را برمي انگيزد.
 نمي توانيم هزينه نشــاط خانه گروهي را به بهاي بلندشــدن مرثيه از كاشانه گروهي 
ديگر بپردازيم. امروز خادمان بي نام و نشان شهرمان در سخت ترين وضع مشغول كار در 
تاكسي، اتوبوس، مترو و ديگر وسايل آمد و شد شهري اند. برخي از آنها در اين راه بيمار 

شده اند و برخي ديگر جان عزيزشان را از دست داده اند. كاركنان 
گورستان ها در ناگوارترين لحظات، كفن و دفن جانباختگان اين 

بيماري مرموز را رها نكردند؛ درحالي كه حتي خانواده هاي درگذشتگان از خير برگزاري 
آيين هاي خاكسپاري گذشته اند. 

 هزاران ارگ
فداي جان يك انسان

23

 آن قدر جنگيدم
تا کافه، کافه بماند

نجات از سقوط 
با كمك وام
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دانشگاه آكســفورد به زودي نخستين آزمايش انســاني واكسن كوويد-19 در 
انگليس را در مقياسي بزرگ شروع مي كند.هوشمند

براساس گزارشي كه فايننشيال تايمز منتشر كرده اين واكسن كه توسط محققان 
دانشگاه آكسفورد ساخته شده، قرار است روي گروه زيادي از داوطلبان مورد آزمايش قرار بگيرد. 
به همين خاطر قرار است از اين واكسن يك ميليون دوز تا  ماه سپتامبر )شهريور و مهر( توليد و 
آماده شود. محققان انگليسي مي گويند اگر همه  چيز در اين آزمايش ها خوب پيش  برود تا آخر 

سال مي شود 1۰۰ميليون دوز از اين واكسن را توليد و در جهان پخش كرد.
از زماني كه شيوع نوع جديد ويروس كرونا باعث يك بحران جهاني شد، چندين شركت مختلف از 

كشورهاي مختلف جهان در تالش براي ساخت واكسن بيماري كوويد-19 هستند.
گروه تحقيقاتي مؤسسه جنر دانشــگاه آكســفورد به تازگي اعالم كرده اند در حال همكاري با 
چندين شركت در اروپا و آسيا هستند تا در صورت موفقيت آزمايش انساني بتوانند سرعت توليد 
واكسن را باال ببرند. اين نگراني در جهان وجود دارد كه در صورت رسيدن به واكسن كوويد-19 
دسترسي آن براي همه مردم جهان تبديل به يك بحران جديد شود. سازمان ملل روز گذشته 
هشدار داده كه واكسن اين بيماري بايد در دسترس همه مردم جهان قرار بگيرد و تبديل به يك 
رقابت اقتصادي نشود. همين حاال حداقل 8۰واكسن مختلف در نقاط مختلف جهان براي مقابله 
با پاندمي كوويد-19 در حال آزمايش هستند كه 2مورد آن در انگليس است. هنوز اما هيچ كدام 
از اين واكسن  ها نتوانسته است آزمايش هاي الزم براي توليد انبوه را با موفقيت پشت سر بگذارد.

دولت انگليس 2.2ميليون پوند براي پروژه تحقيقاتي دانشــگاه آكسفورد سرمايه گذاري كرده 
است. 1.8ميليون پوند هم بودجه به پروژه ديگر تهيه واكسن در امپريال كالج لندن اختصاص 

يافته است.
دكتر »سارا گيلبرت« استاد واكسينولوژي دانشگاه آكسفورد مي گويد كه 8۰درصد اطمينان 

دارد واكسن كوويد-19 كه توسط تيمش توليد مي شود، مقابل اين بيماري جواب خواهد داد.
او در گفت وگو با تايمز گفته است: »فكر مي كنم شانس بااليي وجود دارد كه اين واكسن براساس 
آنچه انجام داده ايم، جواب بدهد. اين فقط يك حدس و گمان نيست و هر هفته اي كه مي گذرد، 
داده هاي بيشتري براي بررسي وجود دارد. من به شخصه 8۰درصد به موفقيت كار اميدوارم. البته 
اگر همه  چيز به طور كامل و صحيح پيش برود، آماده سازي يك واكسن تا پاييز تقريبا امكان پذير 

خواهد بود، اما هيچ كس نمي تواند وعده قطعي بدهد كه اين واكسن جواب خواهد داد.«

همه جنجال ها از انتشــار چند فيلم در فضاي مجازي 
شروع شــد. فيلم معدوم ســازي  جوجه هاي يك روزه 
به شــكل فله اي. جوجه هايي كه قتل عام و زنده به گور شــدند. مرد چكمه پوش پايش را 
روي جوجه ها گذاشته و زبان بسته ها را با بيل روانه مسلخ كرد. تصاويري كه واقعا دردآور و 
غيرانساني است. مثل خيلي چيزهاي ديگر در اين دنيا، پشت اين نمايش هولناك هم رد پاي 

دودوتا چهارتاي اقتصادي مشاهده مي شود.
به گزارش همشهري، با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي رستوران هايي كه طبق آمار، 3۰درصد 
از كل مرغ هاي توليد و عرضه شــده در ايران را مصرف مي كردند و همچنين بســته شدن 
مســيرهاي صادرات، عرضه مرغ در بازار داخلي افزايش يافت، پيشــي گرفتن روند عرضه 
بر تقاضا موجب شد قيمت هركيلوگرم مرغ تا محدوده 8هزار تومان هم ريزش كند؛ يعني 

دست كم 15۰۰تومان كمتر از قيمت تمام شده محصول براي توليد كنندگان.
نمايان شدن آثار زيان در مرغداري ها، موجب شــد انجمن صنفي توليد كنندگان جوجه 
يك روزه، در تاريخ 2۷فروردين، از اعضاي خود بخواهد دســت كم 15ميليون جوجه مازاد 
توليد شده در فروردين ماه را معدوم كنند. اما پس از پخش شدن فيلم ها و واكنش عمومي به 
اين موضوع، اتحاديه هم زنده به گور كردن جوجه هاي يك روزه را محكوم كرد و مدعي شد 
برنامه آنها معدوم كردن تخم مرغ ها بوده نه جوجه هاي سر از تخم بيرون آورده. واكنش ها به 
اين ماجرا متفاوت بود. اغلب اين اتفاق را نكوهش كردند و حتي برخي مثل مديركل حفاظت 
محيط زيست اســتان تهران به توليد كنندگان جوجه در تهران هشدار داد كه اگر دست به 
چنين كاري بزنند به شــدت با آنها برخورد قانوني خواهد شــد. برخي هم مانند عضو اتاق 
بازرگاني ايران با نگاه اقتصادي در مقام دفاع برآمدند و گفتند جوجه هاي يكروزه تنها يك روز 

شانس زنده ماندن داشتند و خودشان باالخره مي مردند.
در فيلم هاي منتشر شده فيلمبردار، مثل يك گزارشگر تلويزيوني، چندبار به نام شركت مرغ 
مادر صحراي جنوب اشاره مي كند. شركتي در رامهرمز خوزستان كه در صنعت مرغداري و 
دامپروري فعاليت مي كند. عبداهلل پيرمرادي مديرعامل اين شركت در گفت وگو با همشهري، 
زنده به گور شدن زبان بسته ها را گردن كارگرانش و البته ويروس كرونا مي اندازد:»به اتحاديه 
تعهد داده بوديم كه تعدادي از تخم هارا معدوم كنيم. تا لحظه معدوم كردن 1۰تا 15درصد 
تخم ها جوجه شدند. كارگران بايد اين جوجه ها را به اتاق گاز مي بردند اما تنبلي و كوتاهي كرده  
و جوجه ها را هم با تخم مرغ ها خاك كرده اند و باعث شده اند چنين اتفاقي بيفتد. او در عين 
حال با طنز و اعتراض مي گويد: اگر مردم احساساتشان جريحه دار شده بروند مرغ بخرند تا 
مجبور به انجام اين كارها نشويم. شركت ما نه تنها سود نكرده كه روزانه 2۰۰ميليون تومان و 
در ماه يك ميليارد و 6۰۰ميليون تومان ضرر و زيان ديده ايم و نمي توانيم پول كارگران مان را 
بدهيم. ويروس كرونا باعث شده شركت ها و رستوران و تعطيل شوند؛ مردم هم در خانه هايشان 
مانده اند در نتيجه كمتر كسي مرغ مي خرد. اگر براي اين تخم مرغ ها و جوجه ها مشتري بود، 
مگر ديوانه بوديم كه آنها را معدوم كنيم. جدا از اين دانه ســويا وارد نمي شود، ذرت هم گير 
نمي آيد، تا ديروز ذرت را كيلويي 135۰تومان مي خريديم، االن شده كيلويي 2هزار و هفتصد 
تومان، تازه همين هم گير نمي آيد. اينها كه جوجه هستند، خبر دارم در مرغداري ها به دليل 
نبود دانه، مرغ ها از گرسنگي تلف مي شوند« پيرمرادي مقصر اصلي تمام اين اتفاق ها را اوضاع 
بازار مي داند كه باعث شده صنعت پرورش مرغ به اين حال و روز بيفتد. مشخص نيست هدف 
اصلي منتشر كنندگان فيلم قتل عام جوجه ها چه كسي بوده، آيا مي خواسته با راه انداختن 
اين غائله به مرغداران فشار بياورد يا دولت را براي تن دادن به خواسته مرغداران مجبور كند. 
دليلش هرچه كه بود باعث شد تا يك تصوير تلخ و تاريك ديگر حافظه اين سرزمين ثبت شود.

محققان دانشگاه آكسفورد يكي از بزرگ ترين آزمايش هاي انساني واكسن 
تهيه شده براي مقابله با نوع جديد ويروس كرونا را به زودي شروع مي  كنند

 توليد يك ميليون دوز واکسن کوويد-19
 براي آزمايش انساني

ردپاي اقتصاد در قتل عام جوجه ها

گزارش همشهری از افرادي 
كه بعد از شيوع كرونا بيكار 
شــده اند و حــاال به دنبال 

بيمه بيكاري هستند

صف بيكاران 
طوالني تر شد

هزاران الله    بر  رخ تهران رنگ زدند

16

7

19

نگاه
مهرداد مال عزيزي ؛  شهرساز و معمار

قطر هر واحد ويروس كرونــا 1۰۰ نانومتر يا يك دهم 
ميليونيوم  متــر اســت و وزن آن 112ميليون دالتون 
معادل ۰/۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,5 كيلوگرم 
است. يك ميليارد واحد از اين ويروس برابر با  ۰/۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,5  كيلوگرم الزم است 

تا يك نفر مبتال به كوويد19 شود.
آنچه جهان را طي 3ماه گذشــته به تعطيلي ، قرنطينه و وحشــت انداخت و  بيش از 
يك ونيم ميليون نفر را مبتال به كوويد19 كرد، تنها با نيم گرم ويروس كرونا رخ داده است.

قبل از كرونا، در روزنامه گاردين به نقل از صندوق جهاني حيات زمين )WWF( آمده بود: 
با پايان يافتن منابع حيات در كره زمين تا سال2۰5۰، بشر براي تداوم حيات 2 راه در پيش 
دارد يا تغيير در حرص تكنولوژيكي و يا انتقال حيات به كرات ديگر.  اين گزارش با تعيين 
سال19۷۰ به عنوان سال شاخص، كاهش منابع جنگلي، منابع دريايي و آب شيرين را با 
نرخ ساالنه يك درصد معادل 45درصد تاكنون تخمين زده است. اين در حالي است كه 
به اعتقاد برخي، بشر از سال1984 از مرز تعادل مصرف و ظرفيت تاب آوري منابع طبيعي 
عبور كرده و طي چند دهه اخير، منابع به شدت در حال نزولند. جهان پس از كرونا ولي، 
بر باور ديگري خواهد چرخيد. شيوع كرونا طي 2 ماه اخير سبب كاهش 18درصد توليد 
كربن در چين معادل 25۰ميليون تن، كاهش 39۰ميليون تن كربن و كاهش 83 درصد 
تردد بزرگراهي خودروها در اروپا شد.  در مقابل اما، اضافه گويي هاي قدرت طلبانه سران و 
صاحبان صنايع ويرانگر در اليه هاي ترس و اضطراب، بيش از هر چيز نگران اعالن نوبت 
خويشند. اين همان وعده جهان عاري از بي عدالتي و تبعيض و ستم و تقسيم عادالنه 
نعماتي اســت كه آفرينش در پهنه طبيعت در درياها ، كوه ها ، دشت ها و جنگل ها به 
بشريت وعده داده است.  آنچه اين تراز آفرينش را گستاخانه برهم زده است، تكنولوژي 
بي شرمي است كه چيزي نمانده تا روح و نفس بشريت را در قمار خودويرانگري نيز از 

كف بدهد. از اين رو جهان پس از كرونا 2  راه در پيش دارد:
از خودكامگي ، جنگ ، قدرت طلبي ، زياده خواهي و... بپرهيزد و خود را جز  فرمانبر معادالت طبيعت نپندارد و در توازن جمعيت متناسب با تاب آوري 1
منابع هواي پاك و زمين ســالم و آب شــيرين بشــتابد و از باروري زمين به شدت 
محافظت كند و وسعت شهرها را تحديد كند و بر كيفيت روستاها بيفزايد و از مقياس 
صنايع و تكنولوژي مسخر بكاهد و رهاســازي زمين را بيش از توده گذاري اولويت 
بخشد و شبكه باز اراضي را بر شبكه ساخت، اولي بداند و حرمت مناظر و مرايا را بيش 
از حسرت بلندمرتبه سازي  و سطح اشغال به جا آورد و سرانه ها را در حد نياز توزيع 
كند و ســرعت عبور و مرور را آرام كند و قدر جوامع محلي ، آداب و مرام ، اخالق ، 

فرهنگ و اعتقادات را پاس بدارد و همه را در تصميم ، تدبير و اقدام مشاركت دهد.
در همچنان بر همان پاشــنه ناسپاســي از طبيعت بچرخد و چشم بر اين  قدسي ترين پديده عالم ببندد و از هشدار نيم گرمي در مصيبت بيش از يك 2
و نيم ميليون انســان تاكنون، طرفي برنبندد. غافل از آنكــه خرج حيات ۷ميليارد 

زندگي بشري بر كره زمين، به 3كيلوگرم ويروس كرونا بند است.

 پاسخ نيم گرمي طبيعت 
به حيات بشري 
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فرزانه آئيني
خبرنگار

ايده نظام دوپارلماني از كجا آمد؟
اين نخستين باري نيست كه ايده تغيير نظام رياستي 
به نظام پارلماني به صورت جدي مطرح مي شــود. 
نخستين بار سال90 و در پي ســخنان مقام معظم 
رهبري در سفر شان به كرمانشاه اين بحث در سطح 
رسانه ها ميان صاحب نظران سياسي مطرح شد، ايشان 
فرمودند: »ما يك روزي در قانون اساسي نخست وزير و 
رئيس جمهور داشتيم، با يك شكل خاصي. بعد تجربه 
به ما نشان داد كه اين درست نيست. امام دستور دادند 
گروهي از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، 
از مجلس شوراي اسالمي، از برجستگان و نخبگان 
بنشينند و آنچنان كه نياز است، آن را تغيير بدهند. 
همين كار را هم كردند. يا در زمينه قضا همين جور...«

بعد از آن اما در پاييز ســال 96 بود كــه برخي از 
نمايندگان وابسته به جناح راست در مجلس چون 
عزت اهلل يوسفيان مال، عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي دســت به كار شــده و ذيل نامه اي مشغول 
جمع آوري امضا براي تغيير نظام رياستي به پارلماني 
شدند. اما طرح پيشنهادي مجلس براي تغيير نظام 
رياست جمهوري به پارلماني به صحن مجلس نرسيد و 
خيلي زود و بعد از جنجال رسانه اي كه به راه انداخت، 
متوقف شد. اواسط مهرماه گذشته بود كه عزت اهلل 
يوسفيان مال از طراحان اصلي نامه اي كه خواهان به 
جريان افتادن طرح مذكور بود در مصاحبه كوتاهي با 
همشهري درباره سرانجام اين نامه و تعداد امضاهاي 
آن گفت: »من ديگر مسئول جمع آوري امضا ها نيستم 
و كار را آقايان ديگري پيگيري مي كنند.« او در پاسخ 
به اينكه چه شد كه از پيگيري طرح منصرف شديد، 
گفت: »هيچ توضيحــي نمي توانم بدهم فقط برخي 
آقايان كار را از دستم گرفتند.« نماينده آمل در پاسخ 
به اينكه چه كساني بعد از شــما پيگير جمع آوري 
امضاها هســتند، تأكيد كرد: نمي دانــم، از آقايان 
بپرسيد. عدم استقبال عقال و نخبگان جامعه، مجلس 
و چهره هاي سياســي از ايده تغيير نظام رياستي به 
نظام پارلماني و مهيا نبودن شرايط سياسي-اجتماعي 
كشور براي چنين تغييري 2فاكتور اصلي بود كه سبب 
ناكامي و توقف اين ايده شــد. اما اين روزها شرايط 
مساعدتر از 3سال گذشته است و جو براي پيگيري 

اين تغيير ساختاري كامال مهياست.

پروتكل هاي ايرانيان خارج از كشور
رئيس جمهور با بيان اينكه بايد در زمينه رفت و آمد ايرانيان خارج از كشور يا اتباع بيگانه 
كه سفر آنها ضروري است پروتكل هاي دقيق تعريف شود، افزود: وزارت بهداشت و درمان 
با همكاري وزارت امور خارجه و راه و شهرسازي ماموريت دارند تا دستورالعمل هاي دقيق 
را در اين راستا تدوين و پس از تصويب در ستاد ملي مقابله با كرونا نسبت به اطالع رساني 
آن اقدام كنند، تا براساس آن رفت وآمدهاي ضروري كه غالبًا مرتبط با تبادالت تجاري با 
ساير كشورها و همسايگان يا بازگشت ايرانيان بوده و براي كساني است كه ناگزير از سفر 
به ايران هستند انجام شود و بتواند شرايط را با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي براي 

سفر به ايران مهيا كند.

حسن روحاني روز شنبه در 
جلسه با روساي كميته هاي دولت

اجتماعي، امنيتي، آموزشي، 
اداري، بهداشتي، آموزش عالي، پشتيباني، 
اصناف و اقتصادي ستاد ملي مقابله با كرونا 
با بيــان اينكه ارزيابي هاي دســتگاه هاي 
مرتبط ازجمله وزارت بهداشت و درمان از 
اجراي يك هفته اي طــرح فاصله گذاري 
هوشمند در استان ها حكايت از همراهي و 
همكاري نسبتا رضايت بخش مردم دارد، 
گفــت: همكاري مــردم با اجــراي طرح 
فاصله گذاري هوشمند موجب كاهش روند 
گسترش بيماري در برخي  استان ها و ايجاد 

روند ثابت در ديگر استان ها شده است.
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، رئيس جمهور اظهار 
داشــت: اين وضعيــت براســاس برآورد 
دستگاه ها و كميته هاي ستاد ملي مقابله با 
كرونا حاصل همراهي و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي توسط صاحبان كسب و كارها و 
كسبه در هفته گذشته بوده و البته براساس 
آمار ذكر شــده بخش قابل مالحظه اي از 
مردم ضمــن رعايت دســتورالعمل هاي 
بهداشتي به شــكل مطلوبي به شعار »در 
خانه بمانيم« متعهد بوده و جز براي امور 
ضروري از خانه خارج نشدند. روحاني افزود: 

كماكان از ملت عزيز و شريف مي خواهم به 
اين اصول پايبند بوده و نســبت به رعايت 

توصيه هاي بهداشتي توجه داشته باشند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: دستگاه هاي 
ذيربط مي توانند براساس اين برآوردها در 
گام بعدي شرايط مدنظر براي بازفعاليت 
كسب و كارهاي با ريسك متوسط را براي 
تصويب به ســتاد ملي مقابله با كرونا ارائه 
كنند. روحاني ادامه داد: در اين راستا مقرر 
شده وزارت بهداشت و درمان با همكاري 
كميته امنيتــي و اجتماعي ســتاد ملي 
مقابله با كرونا شرايط شروع به كار كسب 
و كارهاي با ريسك متوسط را بررسي و آن 
را به ســتاد ملي ارائه كنند. رئيس جمهور 
اظهــار داشــت: كميته اطالع رســاني و 
تبليغات ســتاد ملي مقابله با كرونا بايد با 

هماهنگي ها و برنامه ريزي هايي كه براي 
رسانه هاي كشــور، فضاي مجازي و صدا 
و ســيما تعريف مي كنند با اطالع رساني، 
آمــوزش و اقناع مردم نســبت به رعايت 
ضوابط و دســتورالعمل هاي ابالغ شــده 
براي كسب و كارهايي كه فعاليت خود را 
شــروع كرده اند، اقدام مؤثر داشته باشند. 
وي خاطرنشــان كرد: وزارت بهداشت و 
درمان با همكاري دســتگاه هاي ذيربط 
بايد در كنار آموزش و اقناع مردم نظارت 
و كنترل دقيقي نسبت به رعايت ضوابط و 
اصول بهداشتي داشته باشد. رئيس جمهور 
همچنين با اشاره به اينكه بازگشايي مراكز 
آموزشي طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا بستگي به شرايط و وضعيت كنترلي 
كرونا در هفته هاي آتي دارد، گفت: بنابراين 

وزارت بهداشــت و درمان مي بايســت با 
همكاري كميته آموزشي و كميته امنيتي- 
اجتماعي با تطبيق معيارهاي تعريف شده 
در اين خصوص پيشنهاد خود را ارائه كند.

روحاني افزود: وزارت بهداشــت و درمان 
همچنين ماموريت دارد براساس معيارهاي 
تعريف شده و پذيرفته شده جهاني استان ها 
و شهرهاي كشــور را نســبت به شرايط 
شــيوع بيماري در 3 وضعيت مشــخص 
تقســيم بندي كرده و در هفته هاي آتي 
پروتكل هاي مرتبط با آنها كه با معيارهاي 

مشخص تعريف شده اند را اجرا كنند.
رئيس جمهور اظهار داشــت: در جلســه 
قبلــي روســاي كميته هاي ســتاد ملي 
مقابله با كرونا به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري 
رياســت جمهوري ماموريت داده شد تا با 
همكاري و تقويت شركت هاي دانش بنيان 
نسبت به ســاخت و توليد برنامه، نرم افزار 
و كيت هاي جديد براي مشــخص شدن 
افرادي كه داراي مصونيت هستند بررسي 
سريع داشته و اقدام كنند؛ بر اين اساس با 
استفاده از آن و شناسايي بهبوديافتگان و 
درمان شدگان مي توانيم در زمينه اجراي 
طرح فاصله گذاري هوشمند اجتماعي به 

مردم كمك كنيم.

روحاني در نشست روساي كميته هاي ستاد ملي كرونا:

بازگشايي مراكز آموزشي طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا بستگي به وضعيت كنترلي كرونا در هفته هاي آتي دارد

ناكارآمد جلوه دادن مجلس دهم، رد صالحيت بيش از 75نماينده مجلس به داليلي عمدتا اقتصادي، تقويت جايگاه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در برابر آن و ناكارآمد نشان دادن قوه مجريه بسترساز شكل گيري نظام دوپارلماني شده است

خبر

در حاشيه سياست

تأييد كامل صحت 
انتخابات مجلس

ســخنگوي شــوراي 
تأييــد  از  نگهبــان 
برگــزاري  صحــت 
انتخابــات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراي 

اســالمي در 4 حــوزه انتخابيــه باقيمانده و 
اتمام بررسي صحت مرحله نخست انتخابات 
مجلس خبر داد. به گزارش ايســنا، عباسعلي 
كدخدايي اين حوزه هاي انتخابيه را شــامل 
بندرعباس، قشــم، ابوموســي، حاجي آباد و 
خمير، نور و محمودآباد، جهرم، خفر و صومعه 
سرا برشــمرد و افزود: ما نتيجه اين 4 حوزه را 
به علت گزارش ها و شــكايت هايي كه دريافت 
شــده بود اعالم نكرده بوديم و ناچار شــديم 
كه بازرســاني را به هــر يك از ايــن حوزه ها 
اعزام كنيم. كدخدايــي افزود: با اعالم صحت 
انتخابات در اين 4 حوزه انتخابيه، نتايج كلي 
انتخابات در همه حوزه ها اعالم شــد و ديگر 
حــوزه اي باقي نمانده اســت، مگر حوزه هاي 
انتخابيه مربوط به مرحلــه دوم انتخابات كه 
گزارش آن را بعدا به مردم اعالم خواهيم كرد.

مردم به شعار»در خانه بمانيم« پايبند بودند
ساكنان جديد بهارستان در سوداي نظام دوپارلماني
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  واكنش به پول گرفتن در مقابل دعا خواندن
ســيدمحمد غروي، عضو شــوراي عالــي حوزه هاي 
علميه سراسر كشور، درباره دريافت پول در مقابل دعا 
خواندن براي مردم گفت: بايد از مردم خواســت با اين 
كتاب هاي معتبري كه داريم و دعاهاي آنها هم منتسب 
به پيامبر)ص( يا ائمه معصومين)ع( است، به اين منابع 
و كتاب هاي ادعيه مراجعــه كنند. به گزارش جماران، 
اخيرا فردي معمم به نام حاج فردوســي خود را رهبر 
معنوي كمال و ســعادت خوانده و با راه اندازي سايتي 
اقدام به گرفتن پول از مردم در ازاي دعا كردن مي كند. 
سيدمحمد غروي تأكيد كرد: اينكه افرادي اعمال خود 
را به اين موضوعات اختصاص بدهند، دعا بنويســند و 
متأسفانه بعضي مواقع در ازاي اين دعا از مردم پول هم 
طلب كنند، آن هم با يك روال خاص كه معنا و مفهوم 
خاص دارد، به نظر مي آيد دكان باز كردن است و چيزي 

نيست كه مورد قبول باشد.

  انتقاد مطهري از كدخدايي
علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، 
در كانال تلگرامي خود يادداشتي با عنوان »سخني با 
آقاي كدخدايي« منتشــر كرد و به انتقاد از سخنگوي 
شوراي نگهبان پرداخت. او نوشته است: ايشان اظهار 
تعجب كرده كه چرا وســط بحران كرونا طرح اصالح 
قانون انتخابات در مجلس مطرح شده است. مثل اين 
است كه بگوييم چرا شوراي نگهبان وسط بحران كرونا 
به بررســي مصوبات مجلس از اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده پرداخته اســت. گويي در ايــن روزها همه بايد 
فقط دربــاره كرونا حرف بزنيــم. از آن طرف مي گويد 
چرا جلسات مجلس تعطيل شد، از اين طرف مي گويد 
چرا برقرار شده و طرحي را غير از كرونا مطرح كرده ايد. 
ظاهراً شــوراي نگهبان مي خواهد از اين پس عالوه بر 
منطبق كردن اعمال و نيات و اظهارنظرهاي نمايندگان 
مجلس با منويات خود، دستور جلسات مجلس را نيز 
تنظيم و ابالغ كند كه اين طرح يا اليحه را مطرح كنيد 

و آن را نه، و البد بعد هم فرمان صادر كند كه به آن رأي 
مثبت بدهيد يا منفي. با رويه اي كه شوراي نگهبان در 
بررسي صالحيت ها در پيش گرفته و مي گويد چرا در 
فالن موضوع اين را گفتي، بايد نظر ما را مي گفتي، دور 

نيست كه به چنين روزي هم برسيم.

  مقررات بازگرداندن دانشجويان
ســيدعباس موســوي، ســخنگوي وزارت امــور 
خارجه در گفت وگو با شــبكه خبر در مورد حواشي 
بازگشــت دانشــجويان ايراني خارج از كشور، اظهار 
داشت: نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه وزارت 
بهداشت مقررات و پروتكل هاي بهداشتي را براي ورود 
به كشور وضع كرده كه اين موضوع را ما از طريق سفارت 
خودمان در اختيار عزيزان قــرار داديم. هر فرد ايراني 
و غيرايراني، البته در موضوع افــراد غيرايراني ما هنوز 
ورود نداريم، وقتي مي خواهند وارد كشــور شوند، بايد 
اين پروتكل ها را رعايت كنند كه شامل تست هاي اوليه 
و قرنطينه براي مدت محدود است كه همه بايد آن را 

انجام دهند.

كمتــر از 3هفته ديگر ســاكنان جديد 
مجلس شوراي اسالمي راهي بهارستان مجلس

مي شوند و البه الي هزارويك سودايي كه 
در سر مي پرورانند چند ماموريت ويژه را در دستور كار 

دارند.
شــايد نقد تندوتيز دولت و حتي به جريان انداختن 
استيضاح رئيس جمهور و به زير كشــيدن چند وزير 
در اوضاع نابســامان اقتصادي كشور براي آنها اولويت 
رسانه اي باشــد و همه مانورهاي رسانه اي شان حول 
اين ايده بچرخد اما فارغ از رجزخواني هاي سياسي آنها 
براي رقيب 8سال گذشته شــان يعني حسن روحاني 
)نماد پيروزي ائتــالف اصالح طلبان و اعتدالگرايان( و 
البته سهم خواهي هاي درون تشكيالتي كه اين روزها بر 
سر تصاحب رياست مجلس، كرسي هاي هيأت رئيسه و 
صندلي هاي رياست كميسيون هاي تخصصي مجلس 
به راه افتاده اســت، ماموريت اين مجلس يكدســت 

اصولگراي يازدهم جدي تر از مناقشات سياسي است.
فاتحان نبرد دوم اســفندماه98 كــه در غيبت عظيم 
اصالح طلبان و هوادارانشــان صاحــب اكثريت قاطع 
كرسي هاي ســبزرنگ بهارستان شــدند، ماموريتي 
ويژه و بنيادي تر از ســيبل قراردادن دولت دوازدهم 
دارند و آن هم عمل به نقشــه اي است كه طي 3سال 
گذشته در دستور كار عقاليشان قرار داشته است و در 
بزنگاه هاي سياســي كم و بيش ابعادي از آن رسانه اي 
شده است. تغيير قانون اساســي و گام برداشتن براي 
تغيير ساختار سياســي كشــور مهم ترين ماموريت 
آنهاست كه در قالب »ايجاد نظام دوپارلماني و حذف 
جايــگاه رياســت جمهوري« پيگيري خواهد شــد؛ 
ماموريتي كه اگر به درستي از عهده طرح و پيش بردن 
آن برآيند، حســن روحاني به آخريــن رئيس جمهور 
نظام جمهوري اســالمي ايران بدل خواهد شــد و با 
شــكل گيري مجلس عوام و مجلس خواص -ســنا- 
با حذف انتخابات رياســت جمهوری هر 4ســال يك 
انتخابات برگزار مي شود. مجلس عوام سرگرم مشكالت 
مردم و مسائل حوزه انتخابيه خواهند شد و مجلس سنا 
دستور كارهاي كالن را پيگيري خواهد كرد و انتخاب 
نخست وزير و كابينه دولت نيز با رأي آنها خواهد بود؛ 
مجالسي كه تركيب فعلي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و مجلــس يازدهم و حتي تركيــب كانديداهاي 
احراز صالحيت شده انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي ماهيت و اســاس آن را عيان خواهد 
كرد و نخســت وزير و كابينه برآمده از آن نيز محصول 
تفكر اين جمع خواهد شــد. به نظر مي رسد ناكارآمد 
جلــوه دادن مجلس دهم و ردصالحيــت 75نماينده 

آن، تقويت جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
برابر آن و ناكارآمد نشان دادن قوه مجريه بسترساز اين 
ماموريت بوده اســت؛ ماموريتي قابل تامل كه در اوج 
انتقادات به قوه مجريه از يك سو و كاهش قابل تأمل آمار 
مشاركت مردمي در انتخابات مجلس يازدهم از سوي 
ديگر شرايط سياسي و اجتماعي را براي كليد زدن آن 
مهيا كرده و با شعار اقدام انقالبي و اساسي اصولگرايان 

راه يافته به بهارستان نيز همخواني جدي دارد.

نظام دوپارلماني؛ نسخه عبور از بحران مديريتي 
راستي ها 

بعد از اعتراض هاي نه به گراني كه از دي ماه96 به راه 

افتاد، چند صباحي سياستمداران انگشت اشاره شان را 
به سمت بحث اعتماد مردم به مسئوالن نشانه گرفتند 

و براي گذر از اين شرايط ايده هايي را مطرح كردند.
هر دو جناح متفق القول ريشه كاستي هاي موجود را 
به اشتباهات مديريتي 4دهه اخير گره زدند، همين امر 
يعني تفاهم صاحب نظران چپ و راست بر علت بودن 
ضعف هاي مديريتي در بروز مسائل پيش روي كشور؛ 
از مشكالت محيط زيستي، اعتراضات كاميون داران، 
ماجراي كولبــران و عدم رفع معضــل بيكاري گرفته 
تا بحث اميــد در جامعه و ميزان اعتمــاد عمومي به 
مســئوالن جزو معدود مواردي بودكه ســبب تفاهم 
2جريان شاخص سياسي كشــور براي ضرورت رفع 

آن شد.
اگرچه گفت وگوي ملي يا وفاق ملي نســخه آغازين 
دلســوزان 2جريان براي جبران اين كاستي بود اما با 
ادامه اعتراضات بهار97 و استمرار عيان تر و بزرگ تر 
آن در آبان ماه98 و اعتــراض مردمي به گراني بنزين 
هر دو جريان سياسي شاخص كشور اذعان كردند كه 
نسخه بازيابي سرمايه اجتماعي نظام نيازمند تحولي 
جدي و عيان تر است؛ نســخه اي كه شايد نگاهشان 
در طرح آن نيــز دومين مفاهمه غيررســمي و حتي 
هماهنگ نشده شــان باشــد؛ هرچند كه تز آنها براي 

جبران اين مسئله كامال روبه روي هم قرارداشت.
رفتن به سمت نظام دوپارلماني -يعني تشكيل مجلس 
عوام و مجلس خواص و حذف جايگاه رياست جمهوري 
و سپردن امور اجرايي كشــور به نخست وزير- به ايده 
روي ميز اصولگرايــان ميانه رو براي گذر از شــرايط 
پرتالطم اقتصادي كشور بدل شد و چهره هايي چون 
محمدرضا باهنر، غالمرضــا مصباحي مقدم و... براي 
شــرح آن به ميدان آمدند. سال گذشــته محمدرضا 
باهنر دبيركل جبهه پيروان خط امــام و رهبري كه 
28سال سابقه حضور در مجلس را دارد در گفت وگو با 
همشهري با اشاره به ضعف هاي مجلس گفته بود: من 
بارها گفته ام و اينجا هم مي گويم كه مملكت را با يك 
مجلس نمي توان اداره كرد، ما حتما بايد دومجلســي 
شويم؛ يك مجلس ملي داشــته باشيم و يك مجلس 
منطقه اي. در بسياري از كشورها هم اين سيستم پياده 
مي شود. در مقابل آن اما برگزاري انتخابات رقابتي و 
حداكثري كه همه جريان هاي سياســي كشور در آن 
فرصت تنفس داشته باشــند و كاهش نقش نظارتي 
استصوابي شوراي نگهبان، نسخه اصالح طلبان براي 
گذر از مشكالت عيان بود كه به صورتي جدي از سوي 
چهره هــاي صاحب نام اين جريان چــون محمدرضا 
خاتمي، مصطفــي تاج زاده و علي شــكوري راد مورد 
تأكيد قرار گرفت؛ ايده اي كــه با موج رد صالحيت ها 
به حاشيه رانده شد و پرونده اش تا اطالع ثانوي براي 

اصالح طلبان بسته شد.
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ســخنگوي قوه قضاييه 
گفته اســت جلســات 
دادگاه اكبــر طبــري 
ارديبهشــت ماه برگزار 
خواهد شد. غالمحسين 
اسماعيلي كه در برنامه 

تلويزيوني دستخط حضور پيدا كرده بود گفته است 
اين پرونده بررسي هاي دادسرايي را تمام كرده و االن 
در دادگاه است كه  به لحاظ همين شرايط كرونايي 
تأخير افتاد. بنا بر اطالعي كه رئيس دادگاه به ما داده 
در ارديبهشت ماه جلســات دادگاه را آغاز خواهيم 
كرد. اكبر طبري، معاون امــور اجرايي قوه قضاييه 
در دوره رياســت آيت اهلل صادق آملي الريجاني بر 
اين قوه بود كه متهم است در اين قوه به اعمال نفوذ 
در برخي پرونده ها مي پرداخته اســت. اسماعيلي 
گفته است از منزل ايشان برخي از مدارك خاص كه 
اثبات مراودات را مي كرد،  پيدا كرديم،  اما از برخي 
مرتبطيني كه با ايشان كار مي كردند در حوزه هاي 
مختلف اسناد و مداركي را به دست آورديم كه گوياي 
ارتباطات اين افراد و روابط ناســالم و سوءفتار هايي 
است كه بعضا در مواردي درون قوه و بخش عمده در 
بيرون قوه قضاييه اتفاق افتاده و اكنون،  با اســناد و 

مدارك برمال شده است.

ســخنگوي دولت گفت: 
پروتكل هــاي  طبــق 
بهداشــتي با كشورهاي 
ارتبــاط  در  همســايه 
هســتيم. علي ربيعي در 
گفت وگــو با ايســنا، در 

ارتباط با شــيطنت هاي خبري كه دربــاره ممانعت 
ورود اتباع كشــورهاي همســايه ازجمله پاكستان و 
افغانستان صورت گرفت، اظهار كرد: متأسفانه انعكاس 
صحبت هاي دوست ما در كميته امنيتي و اجتماعي 
وزارت كشــور در اين زمينه، نادرست بوده و موجب 
القاهاي خاصي شده اســت. البته ما در هيچ شرايطي 
انتظار نداشــتيم يكي از اين نهادها و رسانه ها درباره 
ايران كه به رغم تحريم ها پذيراي مهاجران بوده است 
مثبت بگويند. با جعل كردن اين مصاحبه مي خواهند 
روابط همسايگي را مخدوش كنند. وي ادامه داد: آنچه 
قابل توضيح است اين اســت كه مرزهاي كشورها با 
همســايگان به خصوص پاكســتان و افغانستان را ما 
نبستيم. بعد از 30 بهمن اين همســايگان بودند كه 
مرزهايشــان با ايران را با اين تصور كه ويروس كرونا 
در ايران آمده است بســتند؛ پس ما مرزهاي خود را 
نبستيم؛ اين موضوع نخستين پاســخ صريح به اين 

موضوع است.

دادگاه طبري ارديبهشت 
برگزار مي شود

پاسخ سخنگو 
به جعل يك خبر



واگنهايمترو،1401ميرسند
شــاهرگ حياتي حمل ونقل تهران براي اجراي دقيق 
طرح فاصله گذاري اجتماعي مشــكالت زيادي دارد. 
يكي از اين چالش ها كمبود واگن است كه حاال و در ميانه 
بحران كرونا بيش از گذشته به چشم مي آيد. ظرفيت 
متروي پايتخت كه تا دو مــاه پيش روزانه 3.8ميليون 
مسافر را در داالن هاي زيرزميني شهر جابه جا مي كرد 
اين روزها با اجراي طرحي كه براي مقابله با اين ويروس 
پيش بيني شده به كمتر از يك دهم كاهش يافته است. 
براي اينكه اتفاق چند روز پيش و شلوغي بيش از تصوردر 
برخي ايستگاه هاي اصلي تكرار نشود، متروي تهران به 
واگن هاي بيشتري نياز دارد.واگن هايي كه قرار بود سال 
گذشته به ناوگان مترو بپيوندد اما حاال خبرمي رسد كه 
انتظار ها براي ورود واگن ها دست كم تا 2سال ديگر ادامه 
دارد. طبق قرارداد وزارت كشور با چين، 23ماه بعد از 
گشايش اعتبار اسنادي، نخستين محموله از 630دستگاه 
واگن  سال 1401وارد كشور خواهد شد. اين در حالي است 
كه مناقصه بين المللي تأمين 630دســتگاه واگن مترو 
تهران با استفاده از منابع مالي فاينانس توسط وزارت 
كشور در اوايل ســال 1396انجام و به يك كنسرسيوم 
منجر شــد. مناقصه اي كه پس از يك سال به قراردارد 
انجاميد و در نهايت قرارداد تأمين 630دســتگاه واگن 
در تاريــخ 23دي ماه 1397از طرف وزارت كشــور به 
شركت واگن سازي  تهران و شركاي خارجي ابالغ شد. 
كنسرسيوم يادشده براي اين بود تا عمق بومي سازي  
واگن هاي مترو به 55درصد برســد. البته كارفرمايي و 
تأمين منابع مالي اين پروژه برعهده شهرداري تهران 
گذاشته نشــد؛ بلكه بهره برداري نهايي تنها بر عهده 

شركت مترو تهران گذاشته شد.
در همين رابطه؛ علي امام، مديرعامل شركت راه آهن 
شهري تهران و حومه )مترو( در گفت وگو با شهرنوشت، 
درباره وضعيت جاري پروژه 630دستگاه واگن، توضيح 
داد: »كارفرماي 630دســتگاه واگن، وزارت كشور و 
سازمان شــهرداري ها و دهداري هاست و شهرداري 
تهران به عنوان بهره بــردار نهايي خواهد بود. از لحاظ 
قانوني شهرداري تهران جايگاه قانوني براي كارفرمايي 
پروژه نــدارد و تنها اقدام پيگيري براي به ســرانجام 
رسيدن است. اين قرارداد با هزينه دولت منعقد شده و 
قرار است كه شركت واگن سازي  تهران و شركاي چيني 
ساخت واگن ها را برعهده بگيرند. سرپرست گشايش 
اعتبار اسنادي 630دستگاه واگن، بانك كشاورزي است. 
هماهنگي  هاي ميان بانك شهر و كشاورزي بيش از 9 ماه 
به طول انجاميد تا درنهايت در اسفندماه 1398به تفاهم 
رسيدند. همچنين در 25فروردين ماه سال جاري بانك 
مركزي، بانك كشــاورزي را طي يك نامه به سايناشور 

معرفي كرد.«
او با اعالم اينكه 630دستگاه واگن طي سه مرحله وارد 
شبكه مدار بهره برداري مترو تهران مي شود، يادآور شد: 
»براساس شرايط قرارداد و وضعيت موجود، مرحله اول 
واگن ها زودتر از دو سال آينده وارد ايران نخواهد شد؛ 
بنابراين پيش بيني مي شود گروه اول واگن ها در سال 
1401وارد كشور شــود.« او در پاسخ به اينكه علت دير 
رسيدن واگن ها چيست، بيان كرد: »دير رسيدن واگن ها 
دو علت دارد. نخست؛ فرايند بوروكراسي در چين بسيار 
پيچيده و طوالني تر از ايران است. از زماني كه چين اقدام 
به بررســي نامه بانك مركزي كند حداكثر 6ماه طول 
خواهد كشيد. علت دوم مربوط به باز شدن اسناد اعتبار 
اسنادي است. در قرارداد ذكر شده از زماني كه اعتبار 
استادي گشوده شود، قرارداد وارد فاز عملياتي خواهد 
شد. طبق قرارداد وزارت كشــور با چين، 23 ماه بعد از 
گشايش اعتبار اسنادي نخستين محموله واگن ها وارد 

كشور خواهد شد.«

در خانه نشســته ايم و منتظر 
هستيم كه كرونا خسته شود گزارش

و برود. حاال كــه 2 ماه از ورود 
كرونا به ايران گذشته و فهميده است ما آنقدر 
آسيب پذير هستيم، به سادگي شهر  و كشور 
ما را رها نخواهد كرد. شــايد ما بايد خانه  و 
پياده رو و خيابان را آمــاده مقابله طوالني با 

كوويد- 19 كنيم.
واقعيت آن است كه همه ما خيلی به خودروی 
شخصی وابســته شــده ايم. در اين روزهای 
كرونايی هم انــگار چاره ای نداريــم. مترو و 
اتوبوس تا حدی ظرفيت دارد و شلوغی آنها، 
صددرصد موج وحشتناک تازه ای از كرونا را 
رقم خواهد زد. البته انگار تاب ماندن در خانه 
را هم نداريم؛ مثل خيلی ها كه حتی دغدغه 

نان آوری ندارند و راهی خيابان ها می شــوند. 
نتيجه اش می شود ترافيک؛ تا جايی كه آمار ها 
و مطالعات بين المللی نشــان می دهد تهران 
در رتبه چهــارم ميزان ترافيــک در روز های 
كرونايی در بين شــهر های جهان قرار دارد. 
اينطور كه يوسف حجت، سرپرست معاونت 
حمــل و نقــل و ترافيک شــهرداری تهران 
می گويد در آمار احصا شده موسسه بين المللی 
تحليل ترافيک، اطالعات شهر های چين هنوز 
نيامده، اما رتبه ترافيک تهران از شــهر هايی 
 مانند نيويورک و توكيو و پاريس باالتر است. 
ترافيک پايتخت و كالنشهرهای كشور پس از 
فعاليت مجدد برخی از اصناف، در حالی است 
كه چرخ ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها هم 
لنگ می زند. از يک سو بخش مترو به خصوص 
در تهران با مشــکالت مالی بيش از هر زمان 
ديگری دســت و پنجه نرم می كند و از سوی 
ديگر بررسی های همشــهری نشان می دهد 

اگرچه قرار بوده تا ارديبهشت ماه 500دستگاه 
اتوبوس با كمک دولت به پايتخت اختصاص 
يابد اما اين موضوع تحقق نمی يابد. همچنين 
نخســتين محموله 630واگن چينی ســال 
1401 وارد كشور می شــود و برنامه ريزی ها 
برای متــرو نياز به تغييرات اساســی دارد. با 
اين تفاســير و در روزگاری كه تاب آوری مان 
محک می خورد، فرصتی است تا چشم اندازی 
مناسب و نو را برای شــهرهای بزرگ كشور 
از نظر مديريت بحران، ترددهای شــهری و 

شهرسازی تعريف كنيم.

افزايش 70درصدي ترافيك
به گفته محمدرضا مهماندار، رئيس پليس 
راهور تهران بزرگ، ترافيــک ديروز حدود 
۷0 درصد نســبت به چنين روزي در سال 
گذشــته، افزايش يافته اســت، زيرا بنا بر 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا تا پايان 
هفته نخست ارديبهشــت طرح ترافيک و 
كاهش آلودگي هوا )زوج و فرد ســابق( در 
تهران اجرا نمي شود. اين موضوع ها در حالي 
مطرح مي شــود كه پيش بيني هــا از نکته 
دقيقي حکايــت مي كنند؛ اينکــه بيماري 
نوظهور عصر ما، بعد از يــک دوره فروكش 
باز هم در فصل پاييــز افزايش پيدا كند. در 
ابعاد جهاني هم به نظر نمي آيد كشف شيوه 
درمان يا مقاوم سازي  عمومي به اين زودي ها 
امکان پذير باشد و بعضي مراكز علمي احتمال 
مي دهند كــه تا يک يا 2ســال آينده كرونا 

همچنان تهديدي براي جان انسان ها باشد.

حاال بررسي هاي اوليه در حوزه شهرسازي، 
مي گويند كه بايد برنامه ريزي ها و طرح هاي 
اجرايي درباره معماري و شهرســازي تغيير 
كنند. كارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافيک 
هم نظرشــان بر تقويت نــاوگان عمومي از 
يک سو و تشويق مردم به استفاده از وسايل 
پاک و پياده روي از ســوي ديگر اســت. به 
همين خاطر مديران برخي از شهرهاي بزرگ 
دنيا، از همين االن براي توســعه مسيرهاي 
دوچرخه و عريض تر كردن پياده روها دست 
به كار شــده اند؛ چراكه اينگونه خودبه خود 
شــهروندان هم فاصله گذاري اجتماعي را 
رعايت مي كنند و هم ســطح سالمتي شان 
بهبود مي يابد و هم محيط زيســت از دست 
خودروهاي آالينده نفس مي كشــد. حال 
سؤال اينجاست كه تهران و تهراني ها اكنون 
كجاي ماجرا هستند؟ چرا بايد به اين ميزان 
اتکاي مردم به استفاده از خودروي شخصي 
باال باشــد؟ و چرا تاب ادامه تعطيلي اصناف 
وجود نداشته و راهکار در لغو طرح ترافيک 

جست وجو شده است؟ 

مي توانيم از نقاهتگاه ها استفاده كنيم
رئيس ســازمان مديريت بحران شهرداري 
تهــران دربــاره اينکه چــه ارگانــي براي 
بازگشايي اصناف تصميم گيري كرده است، 
مي گويد: »ستاد ملي كرونا درباره بازگشايي 
اصناف تصميم مي گيرد و اين كار در اختيار 
كامل شهرداري نيست. ادامه شرايط كنوني 
هم بســتگي به آمار و اطالعاتي دارد كه از 

ميزان انتشار بيماري كرونا به دست مي آيد. 
تا اينجاي كار شــاهد بوديم كــه ترافيک 
شديدي در شهر ايجاد شــد. تاب آوري در 
زمينه   بحران هاي مختلف تعريف مي شود.«

رضا كرمي محمدي مي افزايد: »اگر شــدت 
بيماري در روز هاي آينده افزايش پيدا كند و 
از توان بستري در سامانه درماني بيشتر باشد، 
بايد از نقاهتگاه هايي كه شهرداري براي اين 
كار آماده كرده است، استفاده كنيم. ظرفيت 
ما تا اين حد را پوشش مي دهد اما اگر ابتال به 
بيماري از آن هم بيشتر شود، دچار مشکل 

جدي خواهيم شد. «

پاسخ به بحران به جاي آمادگي
تاب آوري را مي توان آماده بودن براي شرايط 
غيرقابل پيش بيني تعريف كرد كه سامانه در 
مقابل آن بتواند به حيات خود ادامه دهد و 
رشــد كند. تاب آوري در مقابل اتفاقات آني 
مانند ســيل يا بطئي )كند( مانند بيماري 
واگيردار نشانه اداره صحيح يک سامانه است. 
يک كارشــناس حوزه تاب آوري در اين باره 
مي گويد: »يکي از مشــکالتي كه در كشور 
ما وجود دارد، اين است كه وقتي بحران رخ 
مي دهد، بر »پاسخگويي« تأكيد مي  كنيم. 
بدنــه مديريت بحــران در ســازمان هاي 
مختلف كشور بر اين تمركز دارد كه بتوانند 
عکس العمل نشان دهند ولي در مورد اينکه 
بتوانيم پيشــگيري و ظرفيت  سازي انجام 
دهيم، ضعيف هستيم. در دانشگاه هاروارد 
مطرح شــده اســت كه فاصله اجتماعي به 

سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهور تهران بزرگ:  
صبح ديروز، ترافيک پايتخت حدود ۷0 درصد نسبت به 

چنين روزي در سال گذشته، افزايش يافت

ديروز ترافيك تهران نسبت به هفته گذشته افزايش قابل توجهي يافت.   عكس:همشهري/ حسين تهراني
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ديدگاه

كرونا و بازخواني در شهرسازي معاصر
در اين روزها كه كرونا ميهمان ناخوانده كشور 
اســت، وضعيت شــهرها تغيير كرده. ديگر 
فضاهاي عمومي كشور آن رونق هميشگي را 
ندارند. فعاليت  شهري بسياري از شهروندان دستخوش تغيير شده است 
و شهروندان بيش از هر زماني اين روزها را در خانه هايشان مي گذرانند. 
اين تغيير الگو باعث شده  كه روند شهرنشــيني كشور نيز دستخوش 
تغيير شود. ميزان فعاليت هاي شهروندان بيش از هر زماني اين روزها در 
خانه هايشان رخ مي دهد و ديگر محيط هاي شهري مانند سابق محلي 
براي گذران اوقات فراغت نيست اگرچه هنوز ترافيک هست. شايد به نظر 
مي رسد آنچه دانش شهرسازي در طول قرن هاي گذشته درگير آن بود 
بايد تغيير كند. به نظر مي رسد كه شهرسازي بايد مفاهيم تازه اي از زندگي 
شهرنشيني را در فضاسازي ها به كار گيرد و جهان تازه اي براساس آنچه 
امروز مورد توجه و تأكيد است در دستور كار قرار دهد. ديگر مبلمان هاي 
شــهري با حضور كرونا كه تقريبا بلندمدت به نظر مي رسد آن تعريف 
هميشگي اش را ندارد. ديگر فضاهاي شهري مانند سابق و هميشه كارايي 
و كارآمدي ندارند. محيط هاي پاسخ ده ديگر نمي توانند با حضور كرونا 
نقش آفريني كنند. آنچه اين روزها بيش از هر چيزي به ذهن مي رسد 
بازتعريف فضاهاي شهري و المان ها و مبلمان شهري است. جوامع شهري 
اين روزها ديگر جوامع برون گرايي نخواهند بــود. ديگر از تئوري هاي 
پاتريک گدس يا لوفور در ساختار امروزي شهري با حضور مسلط كرونا 
نمي توان سخن گفت. اين روزها شهرسازان و تئوريسين هاي شهري بايد 
به جوامع پايداري فکر كنند كه با حضور كرونا زندگي شهري را توسعه 
دهند، نه محدوديت بيشتري بر آن اعمال كنند. در اين راستا ما نيز بايد 
در كشور به آموزه هاي تازه تري دست يابيم؛ آموزه هايي كه بر گرفته  از 
دانش و نگاه شهرسازي مبتني بر ايراني و اســالمي است و معيارهاي 
تازه اي از دل فرهنگ و سنن خود به دست آوريم تا شهرهايمان را از اين 
پس براساس آن متر و ميزان شکل دهيم. حاال روزگار تازه اي است. كرونا 
تغيير بنياديني در تمامي شــئون زندگي مان ايجاد كرده است. ما بايد 

آماده اين تغيير باشيم.

تعويق 3 ماهه اقساط وام نوسازي 
تاكسيراني

 مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از تعويق 3ماهه تسهيالت 
نوسازي ناوگان تاكسيراني شــهر تهران خبر داد. عليرضا قنادان در 
گفت وگو با ايسنا، با اعالم خبر تعويق 3 ماهه اقساط وام نوسازي ناوگان 
تاكسيراني پايتخت، گفت:» با توجه به هماهنگي سازمان تاكسيراني 
شــهر تهران با بانک تجارت، رانندگان تاكســي چنانچه در سنوات 
گذشته بابت نوسازي تاكسي فرســوده، از بانک تجارت وام دريافت 

كرده اند، بازپرداخت شان 3 ماه به تعويق افتاد.«

ليال درخشان
روزنامه نگار
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بایدمعماريخانهوخیابانرادوبارهطراحيكنیم
سولماز حسينيون، كارشناس تاب آوري شهري

در شــرايط قرنطينه، انگيزه خروج مردم از خانه ها دليل 
اقتصادي و ارتزاق ندارد بلكه به دليل فشــار رواني ناشي از 
زندگي در خانه هاست. در سال هاي اخير نوعي معماري رواج 
داشته  كه باعث اين تأثير منفي شده است. همين اواخر هم 
تصميم گرفته شده بود كه خانه هاي 30 تا 40مترمربعي ساخته 
شــود. االن جامعه معماري و شهرسازي بايد به اين موضوع 

واكنش نشان بدهند و به اين فكر كنند كه اگر قرار شــد قسمت زيادي از جمعيت 
درخانه درس بخوانند و كار كنند، اين معماري رايج بايد چه تغييري داشته باشد. در 
شهر »ملبورن« گفته اند به دليل اينكه اين حفظ فاصله فيزيكي بايد بيشتر ادامه داشته 
باشد، بايد پياد ه رو ها را عريض تر و پارك ها را وسيع تر كرد. االن اين تغييرات در حوزه 
معماري و شهرسازي جهان شروع شده است. آيا ما دنبال اين ظرفيت سازي هستيم. 
بايد برنامه هاي شهرسازي را با توجه به اين تغييرات بررسي كرد و پرسيد كه آيا اين كار 
انجام مي شود؟ اگر در آينده با ويروس هاي جديد روبه رو شويم، چه خواهيم كرد؟ بايد 
در زمينه تردد شهري فكر اساسي شود و از شعار دادن فاصله بگيريم. اكنون نياز است 
كه به صورت جدي ببينيم چقدر به موضوع ترافيك و حمل ونقل پاك  در شهرسازي 

اهميت داده ايم.

ث
مک

شــکلي بايد تا 2022 ادامه پيــدا كند. اين 
نياز به ظرفيت ســازي  دارد تا بتوانيم براي 
مدت طوالني آن را تحمل كنيم.« ســولماز 
حســينيون مي افزايد: »در همين 2 ماه هم 
مي شد ظرفيت هاي زيادي را ايجاد و فعال 
كرد. يکي از آنها هوشمندسازي و استفاده از 
ظرفيت شبکه هاي مجازي است كه تا حدي 
تحقق پيدا كرد. البته عدالت اجتماعي در اين 
ميان اهميت زيــادي دارد تا همه به صورت 
مساوي و برابر از اين ظرفيت ها  استفاده كنند. 
مشابه مشکلي كه درباره اپليکيشن »شاد« يا 
در مورد آموزش هاي آنالين دانشگاه ها ايجاد 
شد. هنوز هم نبايد منتظر پايان كرونا شويم، 
زيرا وزارت بهداشت گفته است كه تا پاييز با 
اين بيماري روبه رو خواهيم بود و با سرد شدن 
هوا، احتمال افزايش بيماري هم وجود دارد.« 
او مي گويد:» در »سيزده بدر نوروز« توانستيم 
به خوبي انتشار بيماري را مهار كنيم. بخشي 
از آن به اطالع رســاني و فرهنگ ســازي و 
بخشي به قوه قهريه بســتگي داشت اما در 
نهايت مؤثر بود. با اين حــال، مي بينيم كه 
اين روز ها دوباره مردم به بوستان ها مراجعه 
مي كنند، ترافيک افزايــش يافته و احتمال 
انتقال بيماري زيادشده است. نبايد فقط بر 
زيرساخت   ها تأكيد كرد و اهميت مديريت را 
درنظر نگرفت. كشــور »هند« شرايط بدي 
هم از نظر اصول بهداشتي و هم از نظر شيوه 
زندگي اجتماعي داشــت. عده اي از مردم 
اوقات خود را به صــورت معمول در خيابان 
مي  گذراندند اما مي بينيم كــه بيماري در 
اين كشور كنترل شــده است. اگر مديريت 
بتواند اين شــرايط را كنترل كنــد، تأثير 
خود را خواهد داشت.«  اواخر هفته گذشته 
بارش باران در »پرنــد« آبگرفتگي به وجود 
آورد و تصاوير آن در شــبکه هاي اجتماعي 
منتشر شد. حسينيون در اين باره مي گويد: 
»موضوع ديگر بحران هاي چندگانه اســت. 
مثال همزمان با كرونا در برخي نقاط بارندگي 
شــديد رخ داد. به دليل ســيل بايد از خانه 
بيرون رفت و به دليل كرونا بايد در داخل خانه 
باقي ماند. ويژگي نظام هاي تاب آور، بخش 
يادگيري آنها ست  كه از گذشته براي آمادگي 
در آينده درس مي گيرند. در ايران تاب آوري 
را »نوعي از مديريت بحران براي بازگشت به 
وضعيت قبل« مي دانند درحالي كه يادگيري 
و قوي تر شــدن در اين ميان اهميت دارد نه 
بازگشت كامل به آنچه قبل از بحران وجود 

داشته است. « 

شيوع ويروس كرونا اقتصادهاي قوي را با 
چالش مواجه كرده و اقتصادهاي متوسط مترو

و ضعيف را آسيب پذيرتر كرده است. به 
همين دليل سازمان هاي كوچک و بزرگ در حوزه هاي 
مختلف بايد براساس تجربيات خود دست به تغييرات 
بنياديني بزنند تا بر اين اساس بتوانند بحران مالي ناشي 
از شيوع اين ويروس را پشت سر بگذارند. در اين ميان 
بخش هاي مختلف توسعه شهري در كشور نيز نه تنها از 
اين قاعده مستثنا نيستند بلکه در آستانه سال جديد 
بايد يک بازنگري جــدي از نظر رعايت مديريت حوزه 
ســالمت و بهداشــت و نيز مقابله با چالش هاي مالي 

داشته باشند.
به گزارش همشهري، توسعه مترو يکي از بخش هاي 
توسعه شهري اســت كه به دليل اهميت زيرساختي 
براي شهرها و نيز ســرمايه گذاري هاي عظيمي كه در 
آن صورت گرفته بايد بتواند با برنامه ريزي منســجم، 
بحران ها را پشت ســر بگذارد. اين درصورتي است كه 
طبق قراردادي، نخستين محموله از 630دستگاه واگن 
چيني  سال 1401وارد كشور خواهد شد. يعني حدود 
دوسال ديگر براي واگن هاي خارجي بايد منتظر بمانيم 
تا شايد گرهي از كوتاه شدن سرفاصله قطارها باز شود. از 
طرف ديگر، مشکالت مالي نيز گريبان حوزه حمل ونقل 

ريلي را بيشتر از هر موقع ديگر مي فشارد.
علي امام، مديرعامل شــركت متــرو در اين خصوص 
عنــوان مي كند:»تالش مــا بر بازگشــايي تدريجي 
كارگاه هاســت امــا اگر مشــکالت مالي ســال 9۸ 
وجود نداشــت بحران كرونا را بســيار بهتر در بخش 
مترو مديريــت مي كرديــم.« آنچنان كــه علي امام 
مي گويد:»شركت راه آهن شهري تهران و حومه عماًل 
از منابع درنظر گرفته شده براي متروي تهران در سال 
9۸ كه شامل 3هزار و ۸00 ميليارد تومان است، تنها 
به 20 درصد از اين مبلغ براي انجام پروژه ها دســت 

يافته است.«
موضوعي كه مديرعامل شركت مترو به آن اشاره كرد 
در حالي اســت كه رايزني و گفت وگوهاي بسياري در 
مراجعه بــه مراجع و نهادهاي نظارتــي براي دريافت 
مبلغ 910 ميليارد تومان اوراق مشاركت شركت مترو 
از بانک آينده انجام شــد اما اين مهم با كارشکني هاي 

بانک آينده تاكنون به نتيجه نرسيده است.

مترو هدلينگ مي شود
براي شركت مترو در سال 99از طريق منابع مختلف، 
بودجه اي معادل 5 هزار و ۷00 ميليارد تومان تصويب 
شده اما پيش بيني مي شود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان 

آن محقق شود.
اين شركت پيش از اين عنوان كرده بود كه به محض 
واريز مبلغ مشاركت 910 ميليارد توماني بانک آينده 
در فاصله زماني 6 ماه 6 كيلومتر از خط 6 با 6 ايستگاه 
امکان بهره برداري دارد. همچنين 4 ايستگاه از خط ۷ 

نيز به محض تامين نقدينگي در سال 99 به بهره برداري 
مي رســد. با وجود اين، اين شركت اكنون با مشکالت 
مالي روبه رو شده و اكنون تغيير ساختار مترو و ايجاد 
درآمد پايدار براي توسعه خطوط بيش از هميشه مدنظر 
قرار دارد. ازجمله اين مــوارد پيگيري براي تخصيص 
تبصره TOD به عنــوان درآمد پايدار براي توســعه 
خطوط مترو در متمم بودجه ســال گذشــته شوراي 
شهر است؛ موضوعي كه مي تواند مبلغي بالغ بر 500 
تا يک هزار ميليارد تومان را به صورت متغير و متناسب 
با شــرايط عالوه بر منابع تصويب شده در بودجه براي 

توسعه خطوط مترو از اين پس فراهم كند.
اما در اقدامي ديگر، شركت مترو درصدد است همانند 
دهه ۸0 ســاختار اين شــركت را با تجميع سيســتم 
مديريتــي شــركت هاي بهره برداري متــروي تهران، 
واگن ســازي  و مجتمع هاي ايســتگاهي و نيز تاسيس 
شــركتي جديد براي تامين تجهيزات مترو به شــکل 
هلدينگ درآورد تا از اين پس از طريق هماهنگ كردن 
رويه مديريتي و تجميع درآمدها، اتکاي مالي شــركت 
را افزايش داده و درآمد پايدار بيشــتري براي توســعه 
خطوط فراهم كند. مديرعامل شركت مترو با تأييد اين 
موضوع عنوان مي كند: »بر كسي پوشيده نيست يکي از 
مهم ترين داليل كاهش سرفاصله حركتي خطوط تامين 
ناوگان است. در همين راستا يکي از اقدامات ديگري كه 
شركت مترو در سال گذشته انجام داد و به دليل تشديد 
بحران اقتصادي ناشي از ويروس كرونا و تحريم ها بايد آن 
را ادامه دهد كاهش وابستگي خارجي در حوزه تجهيزات 
ازجمله ناوگان است. به همين دليل برنامه ريزي ها براي 
تاسيس يک شركت كه بتواند در حوزه تامين تجهيزات با 
رويکرد داخلي فعاليت كند، ايجاد كارگروه بومي سازي  با 
هدف شناسايي، بررسي و تشويق توان داخلي در ساخت 
تجهيزات گسترده مورد نياز مترو، همکاري با معاونت 
علمي و فناوري رياســت جمهوري بــراي جمع آوري 
مجموعه اي مؤثر از افراد يا شركت هاي طراح و سازنده 
ناوگان و انعقاد قرارداد ســاخت يک رام قطار ملي براي 
نخستين مرتبه در كشــور ازجمله اين تالش هاست.«  
امام با تأييد اين موضوع عنوان مي كند: هم اكنون بالغ 
بر30 درصد از طراحي ها براي ساخت واگن ملي انجام 
شده و پيش بيني مي شود با اتمام اين طرح توان توليد 
داخل در ساخت ناوگان از 2۷ درصد فعلي به ۸5 درصد 

افزايش يابد.

با توجــه به مشــکالت 
اقتصادي ناشي از شيوع بودجه

ويروس كرونــا و محقق 
نشدن بخشي از منابع پيش بيني شده 
در بودجه شهرداري ها، شهرداري هاي 
كالنشــهرها خواســتار كمک فوري 

رئيس جمهوري به شهرداري ها شدند.
 به گزارش همشهري، سي و پنجمين 
برنامه ريــزي  معاونيــن  نشســت 
كالنشــهرها با حضور حامد مظاهريان 
معاون برنامه ريزي، توســعه شــهري 
و امــور شــوراي شــهرداري تهران و 
معاونيــن ســاير كالنشــهرها، كمال 
مرادي دبير كل اين مجمع و شــهريار 
آل شيخ رئيس كميسيون برنامه ريزي، 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شــد. 
در اين نشست مجازي نامه شهرداران 
كالنشــهرهاي كشــور خطــاب بــه 
رئيــس  جمهوربراي كمــک فوري به 

شــهرداري ها از محل صندوق ذخيره 
ارزي ارائــه شــد. درخواســت كمک 
شهرداري هاي كالنشــهرها به منظور 
كمک بــه كاهــش مشــکالت مالي 
شهرداري ها با توجه به تعطيلي برخي 
از خدمــات شــهرداري ها در بخــش 
حمل ونقــل عمومــي، عدم فعاليــت 
واحدهاي صنفي و ايجــاد هزينه هاي 
پيش بيني نشده ناشــي از ضدعفوني 
كردن معابر شهرها، پيشنهاد شده است. 
در اين جلسه مجازي همچنين، افزايش 
بودجه شــهرداري هاي كالنشهرها در 
بخــش توســعه هوشمند ســازي  و 
شــهرداري الکترونيک مورد تصويب 
اعضــاي كميســيون برنامه ريزي قرار 
گرفت.  براســاس اين گزارش، با توجه 
به بحران كرونا، لزوم توسعه ارتباطات 
مجــازي به منظــور تبــادل اطالعات 
ميــان كالنشــهرها، توســعه و بهبود 

زيرســاخت هاي الزم بــراي برگزاري 
جلسات مجازي )ويدئو كنفرانس( نيز 
مورد تأكيد اعضاي مجمع كالنشهرها 

قــرار گرفــت و مقــرر شــد بودجه 
شهرداري ها در بخش هوشمند سازي  

افزايش يابد. 

در نشست مجازي معاونين برنامه ريزي كالنشهرها مطرح شد

شهرداري ها چشم انتظار كمك فوري 
رئيس جمهوري 

مترو را دريابيد؛ فرقي نمي كند كرونا باشد يا نباشد
مشکالت مالي گريبان مترو را بيش از گذشته مي فشارد و نخستين محموله 630واگن چيني سال 

1401وارد كشور مي شود

فرصتيبرايتحققشهرهوشمند
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شــهري و امور شوراي شهرتهران در اين جلسه 
هم انديشي با اشاره به اپيدمي كرونا، تأثير آن را در شهرها دوگانه دانست و اظهار كرد:» از نظر 
پيامدهاي منفي اين ويروس براي همگان روشن است كه مديريت هاي شهري به دليل كاهش 
چشمگير فعاليت هاي اقتصادي با كاهش شديد درآمدي مواجه شده اند اما از سوي ديگر كرونا 
سبب شد تا فرصت بي نظيري براي به كارگيري شهرداري الكترونيك و همچنين بسترسازي 
براي شهرهوشمند فراهم شود.« حامد مظاهريان درخصوص شرايط سخت مالي و تامين بودجه 
براي حقوق كارمندان شــهرداري تهران گفت: »با توجه به كاهش درآمدها، تامين و پرداخت 
حقوق كاركنان شهرداري تهران سخت بود كه با رضايت مديران شهري قرار شد در فروردين ماه 
20درصد از حقوق مديران ارشد و مياني شهرداري تهران با تأخير پرداخت شود تا از اين طريق 

حقوق ديگر كاركنان شهرداري تهران پرداخت شود.«



با رشــد 3.5درصدي بــورس در 
مبادالت روز شنبه ارزش كل بازار بورس

ســهام براي نخســتين بار به مرز 
190ميليارد دالر رسيد. حاال محاسبات همشهري 
نشــان مي دهد ميانگين بازده سرمايه گذاري در 
بازار سهام ايران در طول فروردين امسال به ركورد 

بي نظير 30درصد نزديك شده است.
بــه گــزارش همشــهري، 700روز از آغاز موج 
صعود بورس مي گذرد؛ روندي كه از ارديبهشت 
1397آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در اين دوره 
شــاخص بورس با وجود فراز و نشــيب هايي كه 
داشته، 600درصد رشد كرده و از سطح 99هزار 
واحد به ســقف 669هزار واحد رسيده است. در 
طول اين مدت ارزش كل شركت هاي بورس چند 
برابر شده و ارزش كل بازار سهام را هم با خود باال 
كشيده اســت. به باور كارشناسان اين روند رو به 
رشد كماكان ادامه خواهد داشــت؛ به ويژه آنكه 
اكنون دولت نيز آشــكارا از بازار سرمايه حمايت 
مي كند و بخشي از سياست هاي كالن اقتصادي 

خود را بر رشد بورس متمركز كرده است.

رشد ارزش كل بازار سهام ايران 
آمارهاي محاسبه شده در همشهري نشان مي دهد 
در طول 700روز گذشــته 140ميليارد دالر بر 
ارزش كل بازار ســهام ايران، يعني ارزش سهام 
شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس افزوده 
شده اســت. در ابتداي ســال 1397ارزش كل 
بازار ســهام ايران رقمي معادل 50ميليارد دالر 
بود اما در نخســتين روز هفته جــاري و در پي 
رشــد 3.5درصدي شــاخص كل بورس تهران، 
ارزش كل بازار سهام ايران، براي نخستين بار در 
طول 51سال فعاليت بازار ســرمايه در ايران، از 
مرز 3000هزار ميليارد تومان، عبور كرد. اكنون 
بازار ســهام فقط چند گام ديگر تا عبــور از مرز 
190ميليارد دالر و حتي رسيدن به 200ميليارد 
دالر فاصله دارد. محاســبات همشــهري نشان 
مي دهد در پايان مبادالت روز شنبه ميانگين بازده 

سرمايه گذاري در بورس از ابتداي امسال تاكنون 
به 29.5درصد رسيده است. پارسال سرمايه گذاران 
به طور ميانگين 180درصد بازده در بورس به دست 
آوردند، حاال به نظر مي رسد با تداوم وضع موجود 
بازده امســال ســرمايه گذاري در بورس از بازده 

پارسال هم بيشتر شود.

حمايت از بورس و تداوم عرضه سهام دولتي
به موازات رشــد نماگر هاي بازار سرمايه، حسن 
روحاني، رئيس جمهوري هم درگفت وگو با فرهاد 
دژپسند، وزير اقتصاد دستور داد بورس به يك بازار 
بزرگ و قابل اتكا تبديل شود. او تأكيد كرد: وزارت 
اقتصــاد و مجموعه بورس بايد تــالش كنند كه 
بورس به عنوان يك بازار بزرگ قابل اعتماد و اتكا 
براي سرمايه گذاري هاي اصولي و قابل اطمينان و 
با كمترين ضريب خطر به جامعه معرفي شود تا 
از هدررفت ســرمايه ها در بازارهاي غيرقابل اتكا 
و غيرمولد جلوگيري شــود. او همچنين دستور 
داد عرضه سهام بنگاه هاي بزرگ در بورس با رفع 
موانع احتمالي شتاب بگيرد و تداوم يابد. روحاني 
با اشاره به عرضه سهام شســتا در بورس، تأكيد 
كرد: بايد روند عرضه سهام شركت هاي بزرگ در 
بورس تداوم يافته و موانع احتمالي در اين مسير، 
هر چه سريع تر مرتفع شود. اين براي دومين بار از 
ابتداي امسال تاكنون است كه حسن روحاني از 
وزير اقتصاد مي خواهد زمينه واگذاري ســريع تر 

سهام شركت هاي دولتي را در بورس فراهم كند. 
نشــانه هاي حمايت دولت از تداوم رشد بورس از 
اواسط پارسال نمايان شــد. از ابتداي امسال هم 
با توجه به تأكيدهاي رئيس جمهوري سهامداران 
به اين نتيجه رســيده اند كه دولــت قصد دارد از 
بورس حمايت كند. پارسال چتر حمايتي دولت در 
افزايش توجه سرمايه گذاران به بورس تأثير زيادي 
داشت و به ورود ســهامداران تازه وارد به بورس 
منجر شــد؛ به طوري كه طبق آماري كه پيش تر 
همشهري منتشر كرده بود فقط در طول بهمن و 
اسفند پارسال 300هزار سهامدار جديد وارد بورس 
شــدند. براســاس تازه ترين برآوردها روند ورود 
سرمايه گذاران جديد به بورس در فروردين امسال، 

حتي از بهمن و اسفند پارسال فراتر بوده است.

دولت از بورس حمايت خواهد كرد
نظريه حمايت دولت از بــورس اين روزها به يك 
نظريه فراگير تبديل شده و اغلب سرمايه گذاران با 
فرض حمايت دولت در حال ورود به بورس هستند. 
تحليلگران هم با بررســي مولفه هــاي اقتصادي 
معتقدند نظريــه حمايت دولت از بازار ســرمايه 
صحيح اســت و در بخش مهمي از سياست هاي 
اقتصادي دولت به ناچار بر حمايت از بورس متمركز 
شده است. محسن طاهري، تحليلگر بازارهاي مالي 
مي گويد: دليل رشد فعلي بازار، هجوم نقدينگي 
اســت. دولت اين نقدينگي را به داليل عديده اي 

به ســمت بورس هدايت كرده؛ بنابراين تا زماني 
كه دولت بخواهد بورس رشد خواهد كرد. او درباره 
اينكه چــرا دولت در تالش اســت نقدينگي را به 
بورس هدايت كند، توضيح داد: اعمال تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران و كاهش درآمد هاي دالري، 
كاهش قيمت نفت، شيوع كرونا، كاهش درآمد هاي 
مالياتي دولت و نگراني از رشد قيمت دالر ازجمله 
داليلي اســت كه دولت تمايل دارد نقدينگي در 
بورس بماند. او افزود: با تداوم رشــد بورس دولت 
مي تواند با فروش دارايي هايش درآمد زايي كرده و 
در عين حال از رشد قيمت دالر هم جلوگيري كند. 
در عين حال اين امكان فراهم مي شود كه نقدينگي 
خلق شده به واسطه كسري بودجه به سمت بورس 

هدايت و از تورم جلوگيري شود.
او درباره اينكه دولت تا چه زماني از بورس حمايت 
خواهد كرد، گفت: هر زمان كــه دولت از تحريم 
خارج شد و توانست نفت خود را صادر كند و منابع 
الزم براي اداره كشور را در اختيار بگيرد، آنگاه بايد 
اميدي به حمايت دولت از بازار داشت. او توضيح 
داد: رفــع تحريم ها يا انجام مذاكــره بين ايران و 
آمريكا در زمان رياســت جمهوري دونالد ترامپ 
در آمريكا و حسن روحاني در ايران شدني نيست؛ 
بنابراين دولت فعال به بورس نيــاز دارد و مجبور 
اســت از بازار حمايت كند. اين كارشناس درباره 
اينكه اگر نقدينگي به بورس هدايت نمي شــد، 
چه اتفاقي رخ مي داد، گفت: چنانچه نقدينگي به 
بورس هدايت نمي شد، حجم نقدينگي به كاهش 
ارزش پول ملي و تورم و در نهايت به رشد قيمت 
دالر منجر مي شد، سپس بازار سرمايه دوباره به 
واسطه رشد قيمت دالر با صعود مواجه مي شد با 
اين تفاوت كه اين بار عالوه بر بورس، منحني نرخ 

تورم هم به شدت رشد مي كرد.

ارزش كل بازار سهام ايران روز شنبه براي نخستين بار از مرز 3000هزار ميلياردتومان عبور كرد

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

عبور ارزش بورس از مرز 190ميليارد دالر

ميانگين بازده سرمايه گذاري در بازار سهام در فروردين امسال به ركورد بي نظير 30درصد رسيد.
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 ذخيره سهميه بنزين 9ماهه شد
به دنبال تداوم اقدامات مقابله اي با شيوع كرونا و كاهش شديد مصرف بنزين در جريان طرح فاصله گذاري اجتماعي، شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد سقف ذخيره سهميه در كارت سوخت 
خودروهاي شخصي و موتورسيكلت را از 6 ماه به 9 ماه افزايش داده است. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

  محاســبات همشهري نشــان مي دهد 
ميانگين بازده ســرمايه گذاري در بورس، 

در طول 2سال اخير 600درصد بوده است
  آمارهاي محاســبه شــده در همشهري 
نشــان مي دهد در طول 700روز گذشته، 
140ميليارد دالر بر ارزش كل بازار ســهام 

ايران افزوده شده است
  حسن روحاني، رئيس جمهوري در پيامي 
از مسئوالن بازار سرمايه خواست بورس را 
به يك بازار بزرگ، قابل اعتماد و اتكا تبديل 

كنند

بــا پيامكــي شــدن ثبت نام 
تســهيالت يك ميليون توماني وام

عبور از كرونا، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد؛ 
مهلت ثبت نــام ايــن وام بــراي خانوارهاي 
يارانه بگيــر، يــك هفتــه ديگــر، يعنــي تا 
7ارديبهشت ماه تمديد شده؛ قبال اين مهلت 
31فروردين اعالم شــده بود، اما به واســطه 
برنامه ريزي براي واريز سريع اين تسهيالت، به 
كســاني كه در زمــان تمديد شــده ثبت نام 
مي كنند، پس از واريز دور اول تسهيالت، وام 
خود را دريافت خواهند كرد. بر اين اســاس، 
خانوارهاي يارانه بگير تا 7 ارديبهشت فرصت 
دارند تا از طريق سيم كارتي كه به نام سرپرست 
خانوار است، كد ملي سرپرست را به سرشماره 
6369ارسال كنند و منتظر تأييديه ثبت نام از 

سرشماره V.Refah بمانند.
به گزارش همشهري، بعد از مشكالتي كه شايعه 
ثبت نام وام يك ميليون توماني عبور از كرونا از 
طريق سايت يارانه ها ايجاد كرد و حتي باعث 
شد برخي افراد به جاي درخواست دريافت وام، 
به اشتباه يارانه خود را اهدا كنند، دولت تصميم 
گرفته ثبت نام اين تسهيالت را از طريق ارسال 
پيام و دريافت كد ملي سرپرستان خانوارهاي 
يارانه بگير انجام دهد؛ اما به واسطه اينكه برخي 
سرپرستان خانوار، فاقد سيم كارت به نام خود 
بودند، اين شــيوه ثبت نام نيز با حاشيه هايي 
همراه شد. در ادامه به واسطه افزايش مراجعه 
متقاضيان دريافت سيم كارت به مراكز فروش، 
وزارت كار مهلت ثبت نام اين وام را تمديد كرد 

و از متقاضيان خواست با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و اقدامات حفاظتي نسبت به حضور 

در دفاتر فروش سيم كارت اقدام كنند.

نقطه كور نظام يارانه اي
به گزارش همشهري، از زماني كه پرداخت وام 
يك ميليون توماني به خانوارهاي يارانه بگير در 
ستاد مقابله با كرونا تصويب شده، بحث درباره 
نحوه ثبت نام، يك پاي ثابت رسانه هاي خبري 
اســت. البته همچنان اين پرســش بي پاسخ 
مانده كه اگر پرداخت اين تســهيالت به همه 
خانوارهاي يارانه بگيــر تصويب و منابع آن نيز 
تأمين شده، چه اصراري به ثبت نام فردبه فرد 
اســت و چرا متوليان امر به دنبــال چرخاندن 
لقمه هستند؟ مرور حواشــي پرداخت يارانه 
در سال هاي گذشته، نشــان مي دهد كه اين 
تاكتيك دولت، احتماالً براي ممانعت از واريز 
مبلغ وام، به حساب كساني است كه به هر دليلي 

در نقطه كور نظام يارانه دهي قرار گرفته اند.

تأخير در واريز وام تمديدي ها
پس از تأميــن منابع بــراي پرداخت 23هزار 
ميليارد تومان وام عبور از كرونا به خانوارهاي 
يارانه بگير، رئيس جمهوري دســتور داده اين 
مبالغ به سرعت به حساب مشموالن واريز شود. 
در ادامه پيش بيني شده وام يك ميليون توماني 
اول يا دوم ارديبهشت به حســاب خانوارهاي 
متقاضي واريز شود. حاال اما، با توجه به تمديد 
يك هفته اي مهلت ثبت نــام وام يك ميليوني 
كرونــا، وزارت كار اعــالم كرده؛ زمــان واريز 

وام كســاني كه پس از دوم ارديبهشت براي 
دريافت وام ثبت نام كنند متعاقباً اعالم مي شود. 
به عبارت ديگر، اين اطالعيه اشاره دارد به اينكه 
وام متقاضياني كه در دور اول ثبت نام كنند با 
زمان واريز وام افرادي كه در مهلت تمديد  شده 
ثبت نام مي كنند، متفاوت اســت. پيش ازاين 
سخنگوي ســتاد يارانه كرونا اعالم كرده بود؛ 
وام اين افراد تــا پيش از ماه مبــارك رمضان 
واريز خواهد شــد، اما اكنون به واسطه اينكه 
هنوز قطعيتي در مهلت پايانــي وجود ندارد، 
متوليان امر ترجيح داده اند تا زمان نهايي، واريز 
وام را پس از روشــن شــدن وضعيت ثبت نام 

اعالم كنند.

ابهام در ثبت نام وام 2ميليوني
جدا از وام يك ميليون توماني كه مقرر شده به 
23ميليون خانوار يارانه بگير پرداخت شــود، 
طبق مصوبه ستاد ملي كرونا، به خانوارهايي كه 
درآمد ثابت ندارند نيز وام هاي يك تا 2ميليون 
توماني پرداخت مي شــود. مسئوالن سازمان 
برنامه  و بودجه اعالم كرده اند؛ 4ميليون خانوار 
مانند كارگران فصلي، رانندگان تاكسي و ساير 
مشــاغلي كه در مصوبه دولت تعيين شده و 
درآمد ثابتي ندارنــد، مي توانند وامي به ارزش 
يك تا 2ميليون تومان دريافت كنند؛ البته هنوز 
جزيياتي از نحوه درخواست اين وام و واريز آن 

منتشر نشده است.

عيدي اپراتورها به مشتريان جديد
به دنبال الزامي شدن سيم كارت به نام سرپرست 
خانوار براي ثبت نــام وام يك ميليون توماني 
عبور از كرونا، اپراتورهــاي تلفن همراه يكي 
پس از ديگري اعالم كرده اند به سرپرســتاني 
كه ســيم كارت تلفن همراه به نام شان نباشد، 
يك سيم كارت اعتباري رايگان اهدا مي كنند 
تا اين مشتريان بكر را به جرگه مشتركان خود 
بيفزايند. البته تخصيص اين سيم كارت اهدايي 
هم منوط بــه حضور فيزيكي افــراد در دفاتر 
فروش سيم كارت اپراتورهاســت و درنهايت 
هزينه 2تا 10هزارتوماني خريد سيم كارت از 

مشتريان دريافت نمي شود.

دولت چقدر، چگونه و به چه كساني وام حمايتي براي مقابله با آثار كرونا مي پردازد
مهلت ثبت نام وام يك ميليون توماني تمديد شد

   يارانه حمايتي كم درآمدها
از ديگر تمهيدات ستاد مقابله با كرونا براي حمايت از معيشت كم درآمدها در دوره فاصله گذاري اجتماعي، 
توزيع بسته هاي حمايتي بود كه بسته به بُعد خانوار به مبلغ 200 تا 600 هزار تومان به حساب سرپرستان 
خانوار مشمول واريز خواهد شد. براساس مصوبه دولت، اين پرداخت نقدي براي 3 ميليون نفر كه حداقل 
درآمد را دارند درنظر گرفته شده كه بين يك تا ۱.۵ ميليون خانوار را تشكيل مي دهند و در 4 ماه متوالي 
به حساب آنها واريز خواهد شد. نخستين مرحله واريز اين يارانه حمايتي ساعت 24 روز سه شنبه 2۷ 
اسفندماه انجام شد و دومين مرحله آن نيز طبق اعالم سازمان برنامه وبودجه ساعت 24ديشب واريز شده 
است. بر اين اساس 2 مرحله ديگر از اين يارانه باقي مانده كه يك مرحله در اواخر ارديبهشت و مرحله 
نهايي در خردادماه به حساب اين افراد واريز خواهد شد. همچنين طبق وعده دولت، در ماه مبارك رمضان 
نيز قرار است يك بسته فوق العاده به اين افراد اختصاص يابد كه مسئوالن سازمان برنامه وبودجه زمان 

قطعي واريز آن را دوشنبه آينده )يكم ارديبهشت( اعالم كرده اند.

كرونا صنعت ساختمان و بازار 
مسكن ايران را تهديد مي كند؛ مسكن

چنان كه مركــز پژوهش هاي 
مجلس پيش بيني كرده؛ شيوع ويروس كرونا 
ميزان عرضــه مســكن را 10درصد كاهش 

خواهد داد. 
به گزارش همشــهري، پيش تــر آمارهاي 
رسمي وزارت راه وشهرسازي نشان مي داد 
كه در اســفندماه ويروس كرونــا، اثر خود 
را در كاهش 24 درصــدي تعداد معامالت 
ماهانه آپارتمان در شــهر تهران نســبت به 
بهمن  ماه به نمايش گذاشــته، حاال بازوي 
پژوهشــي مجلس پيش بيني كــرده؛ روند 
كاهشــي تعداد معامالت امــالك، در بهار 
امســال و دســت كم در آمار فروردين هم 
تداوم يابد. البته كارشناسان اين مركز تأكيد 
كرده اندكه پيش بيني رونــد قيمت و تعداد 
معامالت مسكن، در ميان مدت، تا حد زيادي 
بر ســناريوهاي زماني مهار شيوع ويروس 
كرونا، مبتني است اما به نظر مي رسد تداوم 
وضع قرمز و تعطيلي و كاهش فعاليت عموم 
كسب وكارها به طور مســتقيم بركاهش يا 

ثبات تعداد معامالت و قيمت امالك در فصل 
بهار اثرگذار است.

اثر كرونا بر بازار اجاره
به گزارش همشــهري، مركــز پژوهش هاي 
مجلس پيش بيني كرده؛ با توجه به آســيب 
وارد شده به معيشت خانوارها، تثبيت اجاره بها 
در 2 ماه ابتداي ســال 1399 محتمل است، 
البته ايــن پيش بيني برمبناي مشــاهدات 
ميداني خبرنگاران همشهري نه تنها محقق 
نشده، بلكه بسياري از موجران در آستانه ورود 
به فصل جابه جايي مستأجران درحال افزايش 

نرخ اجاره بها هستند.
البته كارشناســان مركز تحقيقات مجلس 
تخمين زده اند كه در ادامه امسال نرخ اجاره 
بها تا 30 درصــد افزايش خواهــد يافت. بر 
اين مبنا آنها پيشــنهاد داده اند؛ بايد دولت، 
طبق الگوي انگليس و آلمــان، در بازار اجاره 
بها مداخله كنــد؛ چنان كه بــه گفته آنان، 
در انگليــس صاحبخانه ها تا 3 مــاه آينده از 
جواب كردن مستأجران خود منع شده اند و 
دولت آلمان هم قرار است ممنوعيت اخراج 

مســتأجران واحدهاي مســكوني و تجاري 
را اعمال كند. اين نهاد تحقيقاتي پيشــنهاد 
داده، وام اجاره به مستأجران پرداخت شود و 
دولت و نهادهاي عمومي دست كم يك ماه از 
گرفتن اجاره بها خودداري كنند و قراردادهاي 
خود را تا 3 ماه بــدون افزايش قيمت تمديد 
كنند و وزارت راه و شهرســازي سريع تر به 
بازار اجاره بها وارد شــود. بازوي تحقيقاتي 
مجلس با اشــاره به انفعال دولت و وزارت راه 
و شهرسازي در ايفاي نقش ساماندهي بازار 
مسكن استيجاري، نسبت به تبعات اقتصادي 
و اجتماعي نامطلوب كرونــا بر بازار اجاره بها 
هشدار داده و تأكيد كرده است: بايد  بسته هاي 
حمايتي و تشــويقي درنظر گرفته شود. اين 
مركز در عيــن حال خود معترف اســت كه 
نمي توان انتظار داشــت سياست هاي دولت 

دركوتاه مدت بتواند راهگشا باشد.

آينده ساخت وساز و چشم انداز قيمت
به گزارش همشــهري، بــازوي تحقيقاتي 
مجلــس پيش بيني كــرده؛ به دليل متوقف 
شــدن فعاليت هاي ســاختماني به ويژه در 
كالنشــهر تهران ممكن اســت 10درصد از 
عرضه مسكن كاسته شود. مركز پژوهش هاي 

مجلس در گزارش خود تأكيد مي كند: تداوم 
رشد قيمت مسكن در واپسين ماه سال 1398 
با 6 /8 درصد رشد قيمت نسبت به بهمن ماه 
باعث شــده تا متوســط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني در مناطق 22 گانه شهر تهران 
در اســفندماه از 15.5ميليــون تومان فراتر 
رود كه يكي از بيشــترين نوسان هاي ماهانه 
مسكن در ســال هاي اخير به شمار مي آيد. 
طبق آمار وزارت راه و شهرســازي، ميانگين 
قيمت مسكن در ســال 98معادل 60 درصد 
افزايش يافت. پيش تر در سال 97هم قيمت 
مسكن رشــد 70 درصدي را تجربه كرده بود 
حاال مركــز پژوهش ها مي گويــد: اين روند 
2ساله باعث ايجاد شكاف عميق تر بين قدرت 
خريد خانوارها و تقاضاي مصرفي مسكن شده 
اســت. اين گزارش نشــان مي دهد؛ هرچند 
كاهش چشــمگير تعداد معامالت مســكن 
در اسفند 98نشــان مي دهد كه بازار مصرف 
مسكن كشش رشد بيشتر قيمت ها را ندارد، 
اما خطر اينجاست كه تقاضاي سرمايه گذاري 
در اين بازار، به دليل رشد احتمالي قيمت ارز 
و افزايش قيمت مصالح ساختماني، احتماال 
بيشتر خواهد شد و شــكاف به وجود آمده را 

تشديد خواهد كرد.

كرونا آينده كشــاورزان را تيره و تار 
كرده تــا جايــي كه يك گــزارش معيشت

تحقيقاتي نشان مي دهد بر اثر شيوع 
كرونا، در بخش مصرف محصوالت كشاورزي ايران 
7.8درصد و در بخش صادرات دست كم 10درصد از 
ارزش بازار محصوالت كشاورزان، آب خواهد شد. به 
گزارش همشــهري، ميزان خســارت وارد شده در 
اسفند سال گذشته، در پي شــيوع كرونا، بر بخش 
كشاورزي ايران 3هزار و 950ميليارد تومان برآورد 
شده؛ اين تازه يك روي داســتان دراماتيك آينده 
اقتصاد كشاورزي در عصر كروناست و هنوز اميدواري 
زيادي به حمايت هاي دولتي محدود در برابر حمالت 
گسترده كرونا به سفره كشاورزان وجود ندارد تا جايي 
كه احتمال جــدي وجود دارد ذخاير اســتراتژيك 

محصوالت كشاورزي هم آسيب ببيند.

برآورد اوليه از خسارت 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ميزان زيان 
احتمالي ناشي از شيوع ويروس كرونا در محصوالت 
منتخب و پرمصرف شامل گوشــت قرمز، گوشت 
پرندگان، روغن هاي نباتي، قندوشــكر، خشكبار و 
مركبات را برآورد و اعالم كرده خســارت احتمالي 
وارد شده در اســفندماه پارســال 2440ميليارد 
تومان و در فروردين امســال 4880ميليارد تومان 
بوده كه اين رقم در ارديبهشت ماه به 7هزار ميليارد 
و 300ميليارد تومان خواهد رســيد. اين تازه زيان 
كرونا بر محصوالت منتخب كشــاورزي و نه همه 

كاالها و خدمات اقتصاد كشاورزي ايران است.

خسارت بسته شدن مرزها
اين گزارش مي افزايد: پارسال 50درصد كاالهاي 

كشــاورزي ايران، به عراق و در مجموع90درصد 
اين قبيل كاالها به 15كشــورعراق، افغانســتان، 
فدراســيون روســيه، تركيه، آذربايجان، امارات، 
پاكستان، تركمنســتان، كويت، قطر، قزاقستان، 
سوريه، ارمنستان، گرجستان و اوكراين صادر شده 
اما حاال ترس شــركاي تجــاري از انتقال ويروس، 
از طريق مــراوده با ايران، به بسته شــدن مرزهاي 
زميني با عراق، افغانستان و تركيه و مرزهاي هوايي 
تركيه، گرجستان و امارات منجر شده است. مركز 
پژوهش هاي مجلس تأكيد مي كند: بســته شدن 
مرزهــا موجب پس زدگــي كاالهاي كشــاورزي 
به ســمت بازار داخلي مي شــود و چون احتماال 
كاهش شدت شيوع كرونا چند ماه طول مي كشد، 
اثر اقتصادي ايــن ويروس در بخش كشــاورزي 
هم تداوم خواهد داشــت. از طرف ديگر با كاهش 
درآمدهاي نفتي، همزمان با بسته شدن مرزها باعث 
درآمدهاي ارزي غيرنفتي شــده كه اين 2عامل بر 
تامين كاالهاي اساسي، از مسير واردات، اثر منفي 
خواهد گذاشت. اين نهاد تحقيقاتي مي گويد: با ادامه 
محدوديت هاي صادراتي در مرز كشورهاي همسايه، 
به ويژه عراق، بخشــي از توليدات بخش كشاورزي 
بازار فروش خود را از دســت خواهــد داد و اعتماد 
مصرف كننده بازارهاي هدف نســبت به سالمت 
غذاي ايران كاهش مي يابد و بازگشت اعتماد به بازار 
و مصرف كننده بسيار هزينه بر و زمان بر خواهد بود 
و به اقتصاد كشاورزي ايران ضربه اي جدي مي زند. 
بازوي پژوهشي مجلس با اشاره به روند ماهانه تراز 
تجاري بخش كشاورزي و غذاي كشور در بازه زماني 
فروردين97 تا اسفند98 هشدار مي دهد: گسترش 
ويروس كرونا و برقراري محدوديت ها، موانع مرزي 
و تجارت باعث شده تا تراز تجاري بخش كشاورزي 
و غذاي ايران در اسفند پارسال به منفي 1.1ميليارد 
دالر برسد كه دست كم از فروردين پارسال به اين سو 

بي سابقه است.

كشاورزان فقيرتر مي شوند
كارشناســان مركز پژوهش هاي مجلس، با اشاره 
به كاهش درآمدهــاي ارزي و ريالــي دولت در 
ســال جديد پيش بينــي مي كننــد اختصاص 
بودجه عمراني به بخش كشــاورزي و روستايي 
هم كاهش يابد كه همزماني ايــن عامل با ركود 
بخش كشاورزي، ناشي از شــيوع ويروس كرونا، 
به افزايش و گســترش فقر در مناطق روستايي 
دامن خواهد زد. آنها مي گويند بهتر اســت براي 
پايداري توليد محصوالت كشاورزي، كشاورزان 
و فعاالن بخش هــاي كوچك و متوســط مورد 
حمايــت مؤثر و هوشــمند قــرار گيرنــد زيرا 
75درصد از كل بهره برداران كشــاورزي ايران را 
كشاورزان خرد تشــكيل مي دهند. به ويژه اينكه 
اين دسته از كشــاورزان هم در تأمين نقدينگي 
و هم در ســرمايه گذاري روش هاي جديد توليد 
و به كارگيري ماشــين آالت و حتي بازار فروش 

محصوالت شان شكننده تر هستند. 
خطــر جــدي اينجاســت كــه اگــر وزارت 
جهادكشــاورزي ديــر بجنبد با ضعيف شــدن 
كشــاورزان خرد و متوســط نه تنها معيشت آنها 
به خطر مي افتد، بلكه موج تــازه اي از بيكاري و 
مهاجرت را شــاهد خواهيم بود كــه در نهايت با 
حذف نيروي كار فعال بخش كشــاورزي، چرخه 
توليد و فرآوري محصوالت دامي، زراعي، باغي و 

آبزي را مختل خواهد كرد.

دولت اعالم كرد در جريان عرضه 
 بازار

صندوق هــاي ســرمايه گذاري سرمايه
دولتي، در بورس، به هر كد ملي، 
2ميليون تومان ســهام در قالب صندوق هاي 

سرمايه گذاري تخصيص مي يابد.
 به گزارش همشهري، طبق مصوبه قبلي دولت 
قرار اســت در 3هفته آينده 55هــزار ميليارد 
تومان از ســهام دولت در صنايع خودروسازي، 
بيمه، بانك، فــوالد و پتروشــيمي در بورس 
عرضه شــود. گفته شده نخســتين صندوق 
ســرمايه گذاري دولتــي بــه ارزش 12هزار و 
500ميليارد تومان، شــامل ســهام بانك ها و 

بيمه ها به زودي در بورس عرضه مي شود.

مطابق مجوز صادرشده در هيأت دولت سهام 
شــركت هاي دولتــي در قالــب صندوق هاي 
ســرمايه گذاري قابل معامله در بورس واگذار 

می شود.
 سهام شــركت هاي دولتي در قالب 3صندوق 

ســرمايه گذاري بزرگ فروخته مي شــود و به 
گفته وزير اقتصــاد عرضه ايــن صندوق ها از 

ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد. 
در جريان اين واگذاري ها، به غيراز سهامداراني 
كه داراي كد سهامداري هستند، همه ايرانيان 
با ارائه كد ملي مي توانند در خواست خريد ارائه 
كنند. از سوي ديگر در جريان اين واگذاري ها، 
به جاي اوراق ســهام، يك واحد سرمايه گذاري 
يا اصطالحا يونيت صندوق، به خريداران تعلق 
مي گيرد كه خود حاوي سهام چندين شركت 

است. 
نخستين صندوقي كه قرار است فروخته شود 
تركيبي از سهام شركت هاي بيمه و بانك هاست 
كه با نام صندوق ســرمايه گذاري واسطه گري 
مالي معرفي شده و احتماال ظرف 2هفته آينده 

در بورس عرضه خواهد شد.

مصوبه هيأت دولت
طبق مصوبه دولت، در نشست 27فروردين ماه، 
جزئيات تخصيص 2ميليون تومان سهام به هر 

متقاضي، براســاس كد ملي، مورد تأييد قرار 
گرفته است. 

در اين مصوبه سقف سرمايه گذاري هر شخص 
حقيقــي در صندوق هــاي ســرمايه گذاري 
20ميليون ريال تعيين شــده كــه درصورت 
فزوني تقاضا بر عرضه از روش تسهيم به نسبت 
براي تخصيــص يونيت صندوق ها اســتفاده 
خواهد شــد. اين بند از مصوبــه هيأت دولت 
به معناي آن است كه همانند عرضه هاي اوليه 
چنانچه تعــداد متقاضيان خريد ســهام بيش 
از مقدار سهام عرضه شــده باشد سهام موجود 
بين ســهامداران ســهميه بندي خواهد شد. 
با اين حال به نظر مي رســد بــا توجه به حجم 
سهام قابل عرضه، ســهام به تعداد كافي براي 
اختصاص به هر نفر وجود داشــته باشد. طبق 
مصوبه دولت، هر شخص حقيقي )هر كد ملي( 
فقط يك بار مي تواند از تخفيف اعالم شده براي 

خريد يونيت ها استفاده كند.

فهرست صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله كه براي فروش سهام دولت تشكيل مي شود

نام صندوقسهام موجود در صندوقدرصد تخفيف
واسطه گري ماليبيمه البرز، بيمه اتكایي امين، بانك هاي صادرات ایران، ملت و تجارت20
خودرو سازي  و صنایع فلزيایران خودرو، سایپا، ملي صنایع مس ایران و فوالد مباركه25

صنایع پتروشيمي خليج فارس، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان 20
پاالیش نفت و پتروشيميو پاالیش نفت تهران

حمله ويروسي به سبد معيشت كشاورزان
كرونا 10درصد از ارزش محصوالت كشاورزي ايران را آب كرد

رضا كرباليي
روزنامه نگار

   مركــز پژوهش هــاي مجلــس مي گويد؛ 
مبلغ خسارت وارد شده به برخي محصوالت 
كشاورزي تا پايان ارديبهشت از 7هزار ميليارد 

تومان عبور مي كند

  با بسته شــدن مرزها و جلوگيري از ورود 
كاالهاي كشــاورزي به ديگر كشــورها تراز 
تجاري بخش كشــاورزي و غذا 1.1ميليارد 

دالر منفي شد

آوار كرونا بر صنعت ساختمان
مركز پژوهش هاي مجلس از احتمال نزول 10درصدي عرضه 

مسكن و افزايش 30درصدي اجاره بها بر اثر شيوع كرونا خبرداد

  بيكار شدن فعاالن ساختمان
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: افزايش بيكاري، ناشي از شيوع كرونا، در بخش مسكن و ساختمان 
قطعي است، اما شدت آن برحسب گروه هاي فعاليت عمده متفاوت خواهد بود و به نظر مي رسد كمترين 
اثر شغلي منفي در حوزه صنايع و توليدكنندگان مصالح ساختماني خواهد بود، اما افزايش بيكاري 
در حوزه فروشندگان كاال و مصالح ســاختماني به طور ملموس افزايش مي يابد. اين نهاد تحقيقاتي 
پيشنهاد داده طرح افزايش نيافتن عوارض صدور پروانه ساختماني از 2 ماه به 6 ماه افزايش يابد. از 
ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهش ها مي توان به كاهش نرخ سود و افزايش مدت بازپرداخت وام هاي 
بانكي در بخش ساختمان و مسكن، تنفس 3 تا 6 ماهه در پرداخت اقساط وام سازندگان و خريداران 
مسكن، توسعه خدمات مشاوره آنالين و بسترهاي مجازي انتخاب و خريد و اجاره مسكن و بخشودگي 

حق بيمه كارگاه هاي ساختماني به مدت 2 ماه اشاره كرد.

تخصيص 2ميليون تومان سهام به هر كدملي
55هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي در قالب صندوق هاي 

سرمايه گذاري در بورس فروخته مي شود



  سيالب و بارش بهاري وسعت آبگرفتگي تاالب خشكيده جازموريان را 1350كيلومتر افزايش داد
  طرح جامع تاالب جازموريان با هدف كاهش فشار بر تاالب، در انتظار ابالغ توسط سازمان برنامه و بودجه است 

جريان زندگي در جازموريان

بارندگي هاي قابل توجه در اواخر سال98 و ابتداي 
99 بخشــي از خشــكيدگي رودها و تاالب هاي تاالب

كشور را برطرف كرد. هرچند اوايل سال گذشته و 
به دليل وقوع باران و ســيالب، تاالب ها دوباره جان گرفتند اما 
گرماي هوا و تبخير آب، دوباره قســمتي از تاالب ها را خشك 

كرد.
زمستان 98با افزايش بارندگي ها تاالب ها دوباره جان گرفتند 
و اين اتفاق در اوايل فروردين ماه نيز رخ داد و به زنده شــدن 
تاالب خشكيده جازموريان در مرز سيســتان و بلوچستان و 
كرمان انجاميد. تاالب جازموريان در دوران خشكيدگي، يكي 
از مهم ترين كانون هاي ايجاد گردوغبار در اســتان سيستان و 

بلوچستان بود.
تاالب جازموريان كه در يك سال اخير چند مرتبه آبگيري شده 
بود، اوايل دي ماه رمق چنداني نداشت. اما بر اثر بارندگي هاي 
اواخر دي ماه 98، وســعت آبگيري آن تا حــدود هزاركيلومتر 
افزايش يافــت. بارندگي هاي فروردين مــاه99 نيز بار ديگر بر 

وسعت آبگرفتگي تاالب افزود.
بررسي تصاوير ماهواره اي توسط سازمان نقشه برداري كشور 
و مقايسه تصاوير اواخر زمستان ســال قبل و اوايل بهار امسال 
نشان دهنده رشد 35درصدي مساحت آب در تاالب جازموريان 
در فروردين ماه سال جاري است. سازمان نقشه برداري كشور 
نيز اعالم كرد، وســعت آبگرفتگي اين تــاالب در 10روز اول 

فروردين  ماه 99 به 1350كيلومتر افزايش يافته است.

تعطيلي كانون گردوغبار در جازموريان 
هرچند بخشــي از فرصــت آبگرفتگي تــاالب جازموريان در 
زمستان سال98 از دســت رفت، اما به گفته وحيد پورمردان، 
مديركل محيط زيست استان سيستان و بلوچستان، اين ميزان 
آب جذب بستر خشــك تاالب شــد و جازموريان را مرطوب 
نگه داشت. اين اتفاق، كمك بزرگي به كاهش خيزش گردوغبار 
خواهد كرد. هرچند تبخير آب در گرماي تابســتان، بخشي از 
اين تاالب را خشك مي كند، اما مي توان با اقدامات پيشگيرانه 

از فرسايش بادي تاالب جلوگيري كرد.
وحيد پورمردان به همشــهري مي گويد: »طي يك سال اخير، 
پوشش گياهي محدوده تاالب افزايش يافت و همچنان در حال 
افزايش است. افزايش پوشش گياهي و آبگيري تاالب مي تواند 
تا مدتي خيزش گردوغبار در اين منطقه را متوقف كند كه البته 

پيش بيني دقيق آن نيازمند بررسي بيشتر است.«

كاهش فشار بر تاالب با ابالغ برنامه جامع 
اگر بر رودخانه »هليل رود« در اســتان كرمان ســد احداث 
نمي شــد يا حقابه تاالب جازموريان توســط وزارت نيرو به 
خوبي تامين شــده بود، اين پهنه تاالبي كشــور نه با كم آبي 
و خشكيدگي مواجه مي شــد و نه به كانون بزرگ گردوغبار 
تبديل شده بود. از 2سال قبل اما تدوين طرح مديريت جامع 
تاالب جازموريان با همكاري اداره كل محيط زيست استان هاي 
كرمان و سيستان وبلوچستان در دستور كار قرار گرفت و تدوين 

شد تا مشكالت تاالب با مديريت بهتر مرتفع شود و همكاري 
ديگر دســتگاه ها نيز در حفظ آن پررنگ تر شــود. مديركل 
محيط زيست اســتان سيستان وبلوچســتان در اين رابطه به 
همشــهري مي گويد: »هم اكنون برنامه جامع مديريت تاالب 
جازموريان آماده شده و در انتظار تأييد سازمان برنامه و بودجه 
و ابالغ به دستگاه هاي مرتبط است.«  در طرح مديريت جامع 
تاالب جازموريان، تامين حقابه تاالب از رودخانه هاي باالدست 
و انجام تعهدات وزارت نيرو براي تامين حقابه، توجه به زندگي 
عشاير و تامين معيشت ذينفعان تاالب، اصالح الگوي كشت 
و سوق دادن آن به ســمت محصوالت بومي نظير چاي ترش 

درنظر گرفته شده است تا فشار بر تاالب كاهش يابد.
الگوي كشت دربخشي از حاشــيه تاالب جازموريان مبتني بر 
كشت غرقابي و كاشــت صيفي جات و هندوانه است كه البته 
نيازمند آب فراوان است و با وضعيت تاالب هم همخواني ندارد. 
حفر چاه هاي متعدد غيرمجاز نيز مانند ديگر نقاط كشــور، از 
داليل فشار بر تاالب جازموريان در سال هاي متمادي است كه 

همگي در طرح جامع مدنظر قرار گرفته است.
پورمردان، رئيس اداره محيط زيست استان سيستان و 

بلوچستان، البته به همشهري مي گويد: »بسياري 
از چاه هــاي غيرمجاز به ويژه در شــهر دلگان، 

در ســال98 پلمب شده اســت كه اين روند 
با ابالغ طرح جامع تاالب با جديت بيشــتر 
پيش خواهد رفــت. همچنين وزارت نيرو 
مكلف به تاميــن حقابه تاالب جازموريان 

شده است.«

الهام مصدقي راد
خبر نگار
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خبرهاي كوتاه

واكنش به انتقال يوزها به توران
 مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايراني همكاري همه كارشناســان را در 
حفاظت از يوزپلنگ آســيايي ضروري اعالم كرد و گفت: سال2016 
در مقاله اي كه 5۴ نفر از افراد سرشــناس حوزه حفاظت از يوزپلنگ 
در جهان منتشــر كردند، جمعيت يوزپلنگ آسيايي كمتر از 50 فرد 
اعالم شــد. مرتضي پورميرزاي به مهر، گفت: امروز و پس از ۴ سال، 
كمتر كسي روند كاهشي جمعيت يوزپلنگ آســيايي در سال هاي 
اخير را انكار مي كند و اين موضوع زنــگ خطر بزرگي براي جمعيت 
باقيمانده يوزپلنگ در ايران است.  او در واكنش به انتقال يوزپلنگ هاي 
آسيايي از پارك پرديسان به پارك ملي توران توسط سازمان حفاظت 
محيط زيست، اعالم كرد: انجمن يوزپلنگ ايراني در جريان روند انتقال 
و جزئيات اين طرح نبود. همچنين شــفاف نيست كه استان سمنان 

كدام رويكرد تكثير در اسارت يا شرايط نيمه طبيعي را مدنظر دارد.

زباله ها ديگر در پيشوا دفن نمي شوند
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان پيشوا از آغاز انتقال زباله 
شهرستان پيشوا به سايت تفكيك پسماند و دفن بهداشتي زباله چرمشهر 
خبر داد. به گزارش مهر، امامعلي يگان زاده با اعالم اين خبر، گفت: يكي 
از مهم ترين معضالت محيط زيستي شهرســتان پيشوا نزديكي محل 
دفن زباله پيشوا به مناطق مسكوني بود كه با پيگيري اين اداره و نظارت 
مستقيم دادستان شهرستان و همت شهرداري و بخشداري ها اين مشكل 
براي هميشه رفع و روزانه حدود 80 تن زباله شهرستان پيشوا به سايت 

تفكيك پسماند و دفن بهداشتي زباله چرمشهر انتقال داده مي شود. 

بيانيه سازمان ملل براي پسا كرونا 
دبير اجرايي برنامه محيط زيست ملل متحد با اشاره به وضعيت ايجاد شده 
در پي پاندمي كرونا در جهان با انتشار بيانيه اي اعالم كرد:  فعاليت هاي 
بشر سرتاسر سياره ما از زمين تا اقيانوس را به معناي واقعي دچار تغيير 
كرده است و اگر همچنان و به طور مداوم از طبيعت سوءاستفاده كرده و 
اكوسيستم را تخريب كنيم، سالمت بشر را به مخاطره انداخته ايم. اينگر 
اندرسون، افزود: 75 درصد از بيماري هاي عفوني نوظهور، از بيماري هاي 
مشترك انسان و دام )حيوان( هســتند كه ويروس از حيوان )اهلي يا 
وحشي( به انسان منتقل مي شــود. دبير اجرايي برنامه محيط زيست 
سازمان ملل اعالم كرد: در برنامه محيط زيست ملل متحد با همكاري 
شركاي خود در حال ايجاد دانش مبتني بر علم در مورد رابطه في مابين 
اكوسيستم پايدار، محيط زيست، طبيعت و سالمت انسان هستيم كه 
شامل بيماري هاي مشترك انسان و دام نيز مي شود. اين فعاليت دقيقاً 
به دليل ماهيت بهم پيوسته زندگي در اين سياره است؛ لذا ايجاد چارچوب 
تنوع زيستي بعد از 2020 بسيار پراهميت بوده و ما متعهد به تالش براي 

تحقق اين امر هستيم.«

رانكوكتاناريمش
همستماگنهاوحف
نپبابلگنرزما

مرنروولدنبلد
وورادناجهقيدص
دعاسمكفنمافاي
زرابمتانمهنا
بيمخفاغولششم

لزهشتراروارگ
ندمتشيوگكنارف
درسلدسلجناسلر
درگرسيرونيرز
يارهاقاسهمفا
كنياماهتاسرقن
يهامهرفسنادگاه
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افقی:
1- دوره پيــش دبســتاني- 

خودنمايي
2- تراكتور دوچرخ- اتومبيل 
كرايه داخل شهري- خوراك 

قناري
3- كاسه زانو- سجاده- چوب 

خوشبو
۴- پور- شــجاع- ورزشي با 

كفش اسكيت
5- داستاني نوشته ماكسيم 

گوركي- رسانه شنيداري
6- شيريني لوزي- واحدي در 

وزن- بزرگواري
7- آخريــن يك رقمــي- 

مطلوب- اعالن
8- داخل- زن زيبا- وارد شدن

9- سخت پوست آبزي- نوعي 
بازي شبيه بيليارد- از نفيرش 

مرد و زن ناليده اند
اطالعــات  لــوس-   -10
ســازمان يافته براي تحليل- 

مرتب و منظم
11- روز جمعه- چهره نما

12- غيرواقعي و ساختگي- از 
باشگاه هاي فوتبال اسپانيا- 

ضمير متصل مفعولي
13- نت سوم- پايتخت هند- 

نامي پسرانه
1۴- بي كم و كاست- دومين 

دورقمي- ادب آموختن

15- نشان دادن- چشم اين 
پرنده از مغزش بزرگ تر است

  
عمودی:

1- پيش درآمــد آشــغال- 
مقيد- نشدني

2- فيلمي ســاخته داريوش 
مهرجويي- شيطان- روزه

3- روزنامــه چــاپ مصر- 
خراب- من و شما

۴- فهم و شــعور- كم عقل- 
شك و ترديد

5- ميز كم عرض چسبيده به 
ديوار- امانت

6- نشــانه مصــدر جعلي- 
كوشش و فعاليت- از مشتقات 

آمونياك
7- بــه كار بســتن قانــون- 
جانماز- گاهي ســوار گاري 

مي شود!
8- هنرمند دوربين به دست- 
بانوي همدم- از مشتقات نفت
9- ريســمان- شــهري در 
شهرســتان دماوند- طراحي 

اوليه
10- ريحــان- از نيروهــاي 

سه گانه ارتش- ترمز چارپا
11- بنــدري در اوكرايــن- 

معبد يهود
12- مجموعه داستاني نوشته 
منيرو رواني پور- حيواني كه 

زير زمين داالن حفر مي كند- 
خطي در دايره

13- مرواريد- پايتخت انرژي 
ايران- همت گماشتن

1۴- همســايه اليگــودرز- 
گياهــي از خانــواده ريواس- 

داخل
15- واضع جــدول تناوبي- 

كهن و قديمي- اخم و تخم

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3629
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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



اعالم نشــدن آمار کرونا به تفکیک استانی بر 
اساس مصوبه وزارت بهداشــت از همان ابتدا گزارش

مخالفان و موافقانی داشــت. آنهایی که منتقد 
اعالم نشــدن آمار اســتانی بودند و اعالم کردند با این روش 
شایعات و اطالعات غلط بیش از گذشته بین مردم رواج یافته و 
تصور عادی شدن شرایط را در آنها تقویت کرده است. موافقان 
هم کاهش تبعات روانی، استرس خانواده ها و عدم اعالم اسامی 
شهرهای مبتال نشــده به کرونا را از مزایای این آمار ممنوعه 
عنوان کردند. هرچند در دوران اعالم رسمی آمار ابتال به کرونا 
از سوی مسئوالن هم برخی نســبت به واقعی بودن این آمار 
تردیدهایی داشتند و با ممنوعیت آن هم شایعات ریز و درشت 
بیش از پیش قوت گرفت. شایعاتی از جمله اینکه کرونا دیگر 
وجود ندارد و مردم می توانند به زندگی عادی خود بازگردند. 
بسیاری از جامعه شناســان معتقدند عدم اعالم آمار رسمی 
استان ها، بی توجهی و بی اهمیت جلوه دادن کرونا را در جامعه 
رقم زده است و می تواند پیک دوم این بیماری را بین شهروندان 
موجب شــود. شــهروندانی که از اوایل هفته گذشته به رغم 
بسیاری از هشدارهای بهداشتی، قرنطینه خانگی را شکستند 
و با تصور پایان یافتن کرونا شــاهد حضور گسترده شــان در 

شهرها هستیم.

تناقض ها در اعالم آمار مبتالیان 
  اشکان جهان آرای- مازندران: مازندرانی ها از نخستین 
هفته شیوع کرونا با ابهامات و تناقض های آماری زیادی مواجه 
شــدند. وجود دو دانشگاه علوم پزشــکی در مازندران و جدا 
فعالیت کردن آنها در اعالم آمار نیز این ابهام را بیشــتر کرد. 
این تناقض ها اعتماد مازندرانی ها به آمار رسمی را کم کرده 
و بسیاری از آنها معتقدند اعداد اعالم شــده واقعی نیستند. 
هم اکنون مازندرانی ها نه آماری از مجموع مبتالیان این استان 
دارند و نه می دانند که چند نفر براثر ابتال به کرونا جان باختند. 
اما آنچه مهم تر به نظر می رسد اثرگذاری این بی نظمی آماری 
در تغییر باور مردم نســبت به وضعیت کرونا در کشور است. 
»مصطفی رمضانی« ساکن نور می گوید: مدت هاست از آمار 
کلی مبتالیان و فوتی ها در استان و شهرمان خبری نداریم. به 
نظر می رسد که شرایط بهتر شده و جامعه در حال بازگشت به 
حالت عادی است. رفع ممنوعیت تردد بین شهرها نیز دیگر 

نشانه بهتر شدن وضعیت است. 
چند روزی هم هست که فعالیت  در برخی 
شــهرهای مازندران به وضعیــت عادی 
بازگشته و همین موضوع نگرانی مسئوالن 
استان را بابت افزایش مجدد شیوع کرونا در 
استان بیشتر کرده است. برخی شهروندان 
معتقدند رفع ممنوعیت تردد بین استان ها 
از یکم اردیبهشــت و روند کاهشی تعداد 
مبتالیان کشور طی 10 روز اخیر به معنای 
نزدیک شــدن به پایان بحران کروناست. 
حتی به صفر رسیدن تعداد بیماران مبتال 
به کرونا در بیمارستان شهدای محمودآباد 

یا خارج شدن بیمارستان های امام علی)ع( و 17 شهریور آمل 
از چرخه پذیرش بیماران مبتال به کرونــا نیز این باور را قوت 

بخشیده است.
البته سیدعباس موســوی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران معتقد است این بی توجهی ها می تواند برای سالمت 
جامعه خطرناک باشــد و بار دیگر فشــار بر مراکز درمانی را 
افزایش دهد. همانطور که براســاس آمار اعالم شده از سوی 
این دانشگاه، تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا که کارشان 
به بستری در بیمارستان کشید از 81 نفر در تاریخ 25 تا 26 
فروردین به ۹۳ نفر در 26 تا 27 فروردین رســید. همچنین 
جمعه گذشته اعالم شد که در طول 24 ساعت 86 نفر به دلیل 

ابتال به کرونا و بیماری های حاد تنفسی بستری شدند. 

اعالم روزانه آمار برای جلوگیری از شایعات 
  فاطمه کاظمی- همدان: بــا وجود ممنوعیت اعالم آمار 
کرونا به تفکیک اســتان ها،  اما انتشار یک خبر کذب از سوی 
رسانه  استانی مبنی بر ابتالی 1500 نفر به کرونا، مسئوالن را 
مجبور کرد تا به روال گذشته و اعالم روزانه آمار برگردند. یکی 
از شهروندان همدانی درباره اهمیت اعالم آمار کرونا در استان 
می گوید: وقتی آمار به صورت دقیق اعالم شود، شهروندان هم 
موضوع را جدی می گیرند و دیگر شاهد حضور جمعیتی که روز 
1۳ فروردین برای تفریح به طبیعت رفته بودند، نخواهیم بود. 
هرچند مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
پیشگیری و آموزش را مقدم بر اعالم آمار می داند و در گفت وگو 
با همشهری عنوان می کند: پیشگیری و آموزش، آمار مبتالیان 
و در ادامه میزان مرگ و میر ناشــی از ابتال به ویروس کرونا را 
کاهش خواهد داد. البته ارائه آمار می تواند در برنامه ریزی های 
کوتاه مدت و بلندمدت برای تصمیم ســازان و مراجع ذیربط 
مهم باشد اما بین مقوله آموزش و ارائه آمار، آموزش اهمیت 

بیشتری دارد.
محمد طاهری با تاکید بر اینکه ارائه آمار به صورت کلی و نه 
صرفا روزانه هم می تواند در رفتار شهروندان موثر باشد، بیان 
می کند: برای مثال کسانی که آزمایش آنها امروز مثبت اعالم 
می شود در واقع 10 روز پیش به این بیماری مبتال شده اند و 
ممکن است آمار مبتالیان را طی روزهای گذشته باالتر برده 
باشند که با انجام تست نتایج آن مشخص می شود. بنابراین 
زمانی می توانیم از کاهش آمار صحبت کنیم که طی روزهای 

متمادی شاهد روند کاهش آمار باشیم، نه صرفا یک یا دو روز 
به صورت مقطعی. آمار اعالم شده در همدان به ۳0 فروردین 
ختم می شــود و منوچهر کرمی، معاون امور بهداشتی علوم 
 پزشکی ابن سینا جمعیت مبتالیان را 686 نفر اعالم کرد که از 

این تعداد 5۳5 نفر بهبود یافتند.

کنترل اپیدمی مهم تر از اعالم آمار 
  فرشته رضایی - گیالن: توقف اعالم 
آمار استانی ابتال به کرونا از همان ابتدا هم 
با مخالفت مردم گیالن همراه شد. یکی از 
فعاالن اجتماعی در این باره می گوید: هرقدر 
آمار جزئیات فوت شدگان کرونا دقیق و بر 
اساس استان ها اعالم نشود مردم کمتر این 
بحران را جدی می گیرند. علیرضا دانش روز 
می افزاید: در همه کشورها آمار به سرعت و 
دقیق اعالم می شــود. اما در ایران و استانی 
مانند گیالن ابهام های موجود موجب شده مردم حتی کمتر از 
وسایل حفاظتی اولیه چون ماسک و دستکش استفاده کنند.

مجید یوسفی، روزنامه نگار ساکن رشــت هم می گوید: آمار 
منطقه ای و شــهر به شهر در گیالن و ســایر استان ها که در 
روزهای اول منتشر می شد امکانی به فعاالن اجتماعی می داد 

که تناقض ها و کوچک نمایی ها از بحران را 
به راحتی به دست بیاورند. اما پس از توقف 
انتشار آمار شهرها و مدیریت انتشار اخبار 
از سوی ســتاد ملی کرونا، این نوع رصد و 
پیگیری دشوار شده است. به همین دلیل 
مردم تصور درســتی از شدت و گستردگی 
بحران ندارند و امکان شــیوع موج دوم این 
ویروس زیاد است. ارسالن ساالری، رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن با تاکید بر 
این که در اعالم آمار استانی تابع تصمیمات 
کشوری هستیم اســت، عنوان می کند: در 
این زمینه سعی می کنیم که تا حد ممکن 

از اثرات روانی نامطلوب آمار بر جامعه پیشگیری کنیم. ضمن 
این که اکنون همه دنیا درگیر موضوع کرونا هستند و بیشتر بر 

روی کنترل اپیدمی تاکید داریم تا اعالم آمار. 
آخرین آمار مبتالیان به کرونا هم از ســوی محمدحســین 
قربانی، نماینده وزارت بهداشت در گیالن سال گذشته اعالم 
شد که آمار فوت شدگان 200 نفر و مبتالیان 4۹6 نفر بود. هر 
چند اعالم این خبر هم با اما و اگرهایی همراه شد و قربانی در 
مصاحبه ای دیگر عنوان کرد بنده نگفتم که تمام این فوتی ها 
به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند، بلکه بسیاری 
از این افراد نیز ممکن است به بیماری های زمینه ای و تنفسی 
مبتال بوده باشند. قربانی از همچنین از کاهش تعداد فوتی های 
گیالن خبر می دهد و می گوید: اکنون حدود ده روز است که 

آمار فوتی های استان تک رقمی شده است.
پیگیری های همشهری نشان می دهد که در گیالن همچنان 
200 بیمار حاد تنفسی بستری هستند اما هیچ یک از مسئوالن 

قطعی بودن ابتالی آنها به کرونا را تایید نمی کنند. 

اعالم نشدن نام شهرهای عاری از کرونا 
  فرحناز چراغی – کرمانشاه: آمار مبتالیان به کرونا در 
کرمانشاه در دهه اول فروردین با روند نزولی امیدوارکننده ای 

همراه و باعث شادی مردم شــده بود اما با پایان تعطیالت و 
روزهای قرنطینه این آمار به نحو چشــمگیری روند افزایشی 
پیدا کرد و تعداد مبتالیان روزانه کمتر از 10 نفر چندین برابر 
کرد. هر چند آمار اعالمی نیز در حد گمانه زنی و شایعات بود؛ 
چرا که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان نیز مجاز به اعالم 
آمار نبودند. یک شهروند کرمانشاهی در این باره می گوید: اگر 
آمار مثل سال گذشــته به صورت استانی اعالم می شد مردم 
حداقل می دانستند که در چه وضعیتی قرار دارند. ممنوعیت 
اعالم آمار موجب شــده تا ما از روند پیشرفت این بیماری در 
شهرستان ها غافل شویم. اتفاقی که البته حواشی عجیبی هم 
به همراه داشت و انتشــار آماری مربوط به وضعیت کرونا در 
استان از سوی یک رســانه خبری و کانال تلگرامی با شکایت 
دانشگاه علوم پزشکی استان همراه شــد. در این باره معاون 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشــاه با بیان اینکه این مرکز آمار 
را به صورت استانی هر روز غروب به مردم استان اطالع رسانی 
کرده است، عنوان می کند: ابتدا آمار مبتالیان در شهرستان ها 
هم اعالم می شد و در برخی شهرستان ها آمار ابتال صفر بود اما 
با هجوم مسافران به این مناطق شاهد آلوده شدن آنها بودیم. 
براساس تصمیم وزارت بهداشت برای مصون ماندن نقاط عاری 
از ویروس، دیگر آمار را به صورت شهرســتانی اعالم نکردیم.  
همچنین ابراهیم شکیبا درباره آخرین آمار مبتالیان کرونا در 
کرمانشاه می گوید: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا به اســتان تا امروز)۳0 فروردین ۹۹( 
1۹55 نفر بستری شــدند که از این تعداد 
170۳ نفر ترخیص شــده و 1۹7 نفر هم 
بیمارستان های استان بســتری هستند. 
تعداد مبتالیان به کرونا در کرمانشاه به 776 
نفر رسیده و تعداد فوت شدگان نیز همان 

55 نفر است.

اوضاع عادی نشده است 
  فتانه احدی – البــرز: آخرین آمار 
اعالم شــده از بیماری کرونا در البرز همان 
گفت وگوی رئیس علوم پزشکی اســتان )18 فروردین ۹۹( 
است که از جمعیت 12۹6 نفری مبتالی قطعی به کرونا و فوت 
2۳۳ نفر خبر می دهد. اما پس از آن دیگر آماری اعالم نشده 
و مردم در عدم اطالع رسانی نهادهای مرجع با آمار متفاوتی 

روبه رو هستند. آن هم در حالی که حضور 
شهروندان در اماکن عمومی و روستاهای 
حاشیه  ای به عاملی برای افزایش این آمار 

تبدیل شده است. 
مریم حدادی یکی از شــهروندان کرجی 
درباره ارائه آمار کرونای اســتانی می گوید: 
به نظرم اگر آمار استان ها را به تفکیک اعالم 
نکنند بهتر است چرا که مادر سالخورده ام 
دائم به دنبال اخبار کرونایی اســت و این 
مسئله تاثیری منفی روانی بر او می گذارد. 
اما سعید نیک پور دیگر ساکن کرج معتقد 
است که مردم حق دارند که از آمار به تفکیک 

استان ها مطلع شوند. او عنوان می کند: وقتی آماری اعالم نشود 
کاهش و افزایش بیماری نیز مشخص نیست و مردم حساسیت 

خود را نسبت به آن از دست می دهند. 
البته رئیس علوم پزشــکی البرز از در دســترس بودن آمار 

روزانه خبر می دهد و می گوید: ما اجــازه نداریم که این آمار 
را اعالم کنیم و یکی از دالیل اعالم نکردن آمار هم اســتفاده 
سودجویان از وضعیت کشور بود. حسین کریم می افزاید: در 
مدت قرنطینه خانگی نوروز موفق شدیم، بیماری را به ثبات 
برسانیم. همچنین سن ابتال به این بیماری را باالتر برده و آمار 
جوانانی که بر اثر کرونا جان خود را از دست می دادند کاهش 
یافت. متوسط سن ابتال به این بیماری در البرز در روزهای اول 

شیوع 50 سال بوده که حاال به حدود 60 سال رسیده است. 

آمار مبتالیان واقعی نیست
  روح اهلل کریمی – قم: گزارش میدانی خبرنگار همشهری 
و اطالعاتی که مسئوالن بهداشــتی و درمان استان قم ارائه 
می دهند حکایت از واقعی نبودن آمار مبتالیان کرونا در استان 
دارد. از زمانی که ارائه آمار فوتی ها و مبتالیان این ویروس به 
صورت تفکیک شده استانی، ممنوع شده، مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکی قم فقط تعداد مراجعه کنندگان بیماران حاد 
تنفسی و یا مشــکوک به کرونا را اعالم می کنند. آخرین آمار 
مربوط به 2۳ فروردین است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
گفته در 24 ساعت 77 نفر با تشخیص احتمالی ابتال به کرونا 
در بیمارستان های این شهر پذیرش شدند. به گفته محمدرضا 
قدیر، 22 نفر از این تعداد بستری شده و بقیه آنها پس از معاینه 
با دستورات دارویی و بهداشــتی مرخص شدند. قدیر گفته 
حدود ۳00 بیمار حاد تنفسی و یا مشکوک به کروناویروس 
در بیمارستان های قم بستری هســتند که 1۹ نفر از آن ها را 

کودکان تشکیل می دهند.
نکته قابل توجه اینکه آمار مبتالیان در قــم فقط مربوط به 
بیمارســتان های دولتی اســت و افرادی که به سایر مراکز 
بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند در این آمار قرار ندارند. 
زمانی که تعداد بستری شــده های بیماران مشکوک به کرونا 
از هزار نفر فراتر رفته بود، 5 بیمارستان کامکار، فرقانی، امام 
رضا)ع(، علی بن ابیطالب و شهید بهشــتی برای درمان این 
بیماران قرنطینه شدند. اکنون که به گفته مسئوالن بهداشتی 
و درمانی، شیوع کرونا کنترل شده تنها دو بیمارستان علی بن 
 ابیطالب و امام رضا)ع( از حالت قرنطینگی خارج شدند. طبق 
بررسی های همشهری، آمار ارائه شده از بیماران مشکوک به 
کرونا در قم دقیق نیست ؛ چرا که بسیاری از بیماران به مطب 
پزشکان بیماری های عفونی و ۹ مرکز بهداشتی معرفی شده 
مراجعه می کنند و حتی برای تعداد قابل توجهی از آنها داروی 
کرونا تجویز می شود اما به دلیل گران  بودن آزمایش تشخیص 
کرونا، قرنطینه خانگی را به بیمارســتان های دولتی ترجیح 
می دهند. در این باره یکی از شهروندان قمی می گوید:  همسرم 
به دلیل ابتال به کرونا در یکی از بیمارستان های قم فوت کرد. 
بعد از این مسئله تصمیم گرفتم که تست کرونا بدهم اما برای 
انجام آن باید یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخت می کردم 
که به دلیل ناتوانی مالی منصرف شــدم و قرنطینه خانگی را 

جدی گرفتم. 

لیست ابتال به کرونا تکمیل نیست 
  پوپک قاسمی – اردبیل: اردبیل جزء استان هایی بود که 
دیرتر از همســایگانش از جمله گیالن با روند افزایشی کرونا 
مواجه شد اما درباره نحوه آمارگیری استان نکات قابل تاملی 
وجود دارد. مینا ندایی، شهروند اردبیلی می گوید: ما در مراجعه 
به پزشک خصوصی متوجه عالئم کرونای پدرم شدیم و دکتر 
قرنطینه خانگی را تجویز کرد. قطعا با این شیوه ویزیت و عدم 
انجام تست کرونا نام پدر من و بسیاری از کسانی که مرکز تست 
کرونا مراجعه نکردند در آمار رسمی استان گنجانده نشده است 
و این مسئله نشان می دهد که آمار رسمی اعالم شده چندان با 

واقعیت منطبق نیست. 
مســئله قابل توجه دیگر در آمار کرونــا اردبیل درصد باالی 
میزان مرگ و میر نسبت به مبتالیان اســت. با بررسی آمار 
اعالم شده از هر 7 بیمار مبتال به کرونا یک نفر در این استان 
می میرد. برکناری رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل که 
روزهای ابتدایی شیوع کرونا تست کرونایش مثبت شده بود 
هم بحث هایی در محافل عمومی استان مطرح کرد، اما کسی 
درباره ابهامات این برکناری پاســخگو نبود اما گفته می شود 
دلیل برکناری او حمایت از رئیس یکی از بیمارســتان  های 
اردبیل بوده که آمار رسمی درباره تعداد مبتالیان به کرونا را رد 
کرده بود. اسماعیل فرزانه، رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( 
)بیمارستان مرکز رســیدگی به کرونا در 
اســتان( در زمینه آمار مبتالیان کرونا در 
اردبیل اظهار می کند: آمار اعالم شده فقط 
گوشــه ای از آمار مبتالیان اســت؛ چرا که 
این آمار تعداد کرونا مثبت های تشخیص 
داده شده در مرکز آزمایش کرونا را شامل 
می شود و نام بیمارانی که در سی تی اسکن 
کرونای آنها مثبت تشخیص داده شده است 
یا در مراجعه به مراکــز دیگر عالئم ابتالی 
آنها به کرونا بدون انجام تســت تشخیص 
داده می شود، در فهرســت آمار کرونا قرار 

نمی گیرند. 
آمار کرونا در اردبیل همچنان اعالم نمی شــود و آخرین آمار 
نیز مربوط به ابتالی 7۹7 نفر و فوت 124 نفر بوده است. روند 
شیوع بیماری در اردبیل هم سیر صعودی دارد و هفته گذشته 
تنها در 24 ساعت 51 مورد تست کرونا مثبت اعالم شده است. 
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متــن كـامـل در سایت

توقیف تاکسی های متخلف در همدان
محسن محمدی، معاون نظارت و بازرسی سازمان تاکسیرانی همدان با اشاره به فعال شدن تمامی ناوگان تاکسی، 
اظهار کرد: ۳۵ تا ۴۰ تاکسی متخلف به دلیل عدم رعایت تعداد سرنشین  
و افزایش خودسرانه کرایه توقیف و به پارکینگ منتقل  شدند. 
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درصد باالی میزان مرگ 
و میر نسبت به مبتالیان 
نکته قابــل توجه  آمار 
کرونا در  اردبیل است. با 
بررسی آمار اعالم شده از 
هر 7 بیمار مبتال به کرونا 
یک نفر در این اســتان 

می میرد

بررسی های میدانی نشان 
می دهد آمــار مبتالیان 
در قم فقــط مربوط به 
دولتی  بیمارستان های 
است و افرادی که به سایر 
مراکز بهداشتی و درمانی 
مراجعه می کنند در این 

آمار قرار ندارند

رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی مازنــدران : 
به رعایت  بی توجهی ها 
قرنطینه می تواند برای 
سالمت جامعه خطرناک 
باشد و بار دیگر فشار بر 
مراکز درمانی را افزایش 

دهد

پیامدهای حذف آمار استانی کرونا 
توقف اطالع رسانی آمار استانی کرونا از یکسو عادی شدن شرایط برای شهروندان و از سوی دیگر تمرکز مسئوالن به پیشگیری از شیوع این ویروس را رقم زده است 

 مردم معتقدند که آمارهای کشوری اعالم شده از سوی نهادهای رسمی با حذف آمارهای استانی با واقعیت تطابق ندارد./ عکس: ایرنا

روزنه

 تنش زیریک سقف در روزهای کرونایی
  براساس گزارشی رسمی تلفن های اورژانس خانوادگی در دوره کوتاهی که مردم خانه نشین 
شــده اند، گاه تا دوبرابر افزایش یافته است . البته درکشــور های اروپایی نیز چنین اتفاقی 
رخ داده، به طوری که تماس با تلفن های اورژانس تا ۹0درصد افزایش یافته است ، اما چرا؟ 
به طورتقریبی معادل20درصد از مشاغل کشور  زیرســایه تهدیدکرونایی ، درکوتاه مدت 
متوقف شده اند . درخواست مسئوالن از مردم برای درخانه ماندن ، درکنار تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها، ناگهان خانواده ها را در زمان طوالنی تری زیرســقف یک خانه قرارداد. در 
کنارهم قرارگرفتن اعضای خانواده ، درشرایطی که بیشتر خانواده ها از فرهنگ گفت و گو 
برخوردار نیستند، دربرخی مواقع اعضای خانواده ها را به بمب های سیار درحال انفجار در 
خانه تبدیل کرد. البته وجود دوموضوع دیگر برشدت مشکالت افزود؛ نخست کوچک بودن 
فضای برخی خانه ها  به تند ترشدن اصطکاک ها افزود و نکته دوم هم حداقل بودن امکانات 
سرگرمی است که زمان فراغت را برای مجادالت احتمالی بیشتر فراهم کرد. البته باید به 
مشکالت یادشده ، جیب های خالی برخی از اعضای خانواده ها راهم اضافه کرد. جالب است 
بدانیم بیشتر خانواده ها ، از دانش کافی برای حل دشواری ها برخوردار نیستند. درحالی که 
شنیدن حرف های دیگران و حق دادن به طرف مقابل ، از مهم ترین راهکار های مهار تنش ها 
به شمار می آید، اما در رسانه های کشــور و متون درســی جایگاه چندانی برای آموزش 
مهارت های اجتماعی پیش بینی نشده است. نتیجه آنکه از هرسه ازدواج، یک مورد با طالق 
مواجه می شود. ضمن اینکه در دو ازدواج به اصطالح پایدار دیگر هم با بحران هایی همچون 
طالق عاطفی مواجهیم . اما در شرایط خانه نشینی مردم براثر بروز کرونا، وقوع بحران های 
خانوادگی اشکال ملموس تری یافته است . به عبارت دیگر، نتایج فقدان آموزش های فراگیر 
مهارت مدیریت چالش ها، درجامعه نمود بیشتری یافته است. البته کارشناسان بارها درباره 
پایین بودن تاب آوری جامعه دربرابر بروزخشم ، اعالم خطر کرده اند، اما این هشدارها هنوز 
به تصمیم ملی راه نبرده است. دراین شرایط، خانه نشینی براثر شیوع کرونا، این بحران را 
بیش ازپیش به سطح رسانه ها منتقل کرده است. متخصصان اجتماعی براین باورند که این 
پدیده درگستره جغرافیایی جهان همواره وجود داشته و همه جوامع بشری با پدیده طالق 
و حتی خشونت های خانوادگی مواجهند. اما اکنون که ویروس کرونا منجر به خانه نشینی 
شده، این پدیده در همه جوامع افزایش بیشتری یافته است. نکته این است که چه کنیم تا 

این پدیده مهار شود. 

هفته بارانی استان ها ادامه دارد 
سازمان هواشناســی از تداوم بارش ها در برخی استان های کشور در هفته 

جاری و احتمال طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی آب و هوا
جاده های مواصالتی خبر داد. به گزارش گروه ایرانشهر، از امروز بارندگی در 
مرکز و شرق کشور و همین طور سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت و شهرهای جنوبی 
استان یزد و خراسان جنوبی بیشترین بارش ها را شاهد هستند.  همچنین سامانه بارشی از 
روز دوشنبه در استان های واقع در دامنه البرز غربی و مرکزی و بخش های از جنوب کشور 
فعال می شود و استان های کرمان، هرمزگان و جنوب فارس نیز تا اواسط هفته جاری، وزش 
شدید باد، تگرگ و بارش باران را خواهند داشت. سازمان هواشناسی با توصیه نسبت به 
اجتناب از تردد غیرضروری، عدم تردد و توقف در کنار رودخانه ها، مدیریت سدها، اتخاذ 
تمهیدات الزم برای عبور سیالب احتمالی، اقدامات پیشگیرانه در جهت حفظ محصوالت 

کشاورزی تأکید کرده است.

   فروکش بازار شایعات در تبریز
  سیدمرتضی احمدپور – تبریز: شفاف  نبودن اخبار اعالم شده درباره کرونا اتهامی بوده که از اواخر سال گذشته متوجه مسئوالن 
درمانی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی شد و رسانه ها در نشست های خبری انتقاداتی را به رویه دانشگاه وارد کردند. البته 
ورود استاندار به این موضوع و تاکید بر اطالع رسانی به رســانه ها و مردم موجب تغییر رویه در اطالع رسانی آمار کرونا شد و در چند 
هفته اخیر دانشگاه به صورت مستمر و روزانه اطالعات تفکیکی را در اختیار شهروندان قرار می دهد. ناصر حشمتی از نسخه پیچان 
داروخانه ای در خیابان پاستور جدید تبریز به افزایش اعتماد عمومی در سایه اطالع رسانی مستمر و ارائه آمار به روز مبتالیان شهرهای 
استان اشاره می کند و می گوید: این موضوع موجب شده تا بازار شایعات داغ نباشد و شهروندان در یک فضای مبهم به سر نبرند. پیش از 
این مراجعان به داروخانه معموال دقایقی برای سوال و جواب در مورد آمار کرونا سپری می کردند اما هم اکنون کمتر شاهد این پرسش های 
شهروندان هستیم.  در این زمینه مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از رویکرد شفاف این دانشگاه درباره اطالع رسانی 
به مردم خبر می دهد و می گوید: برگزاری نشست های خبری متعدد با رسانه ها و پاسخگویی مستقیم به خبرنگاران همچنین حضور 
روزانه در بخش خبری ساعت 2۳ شبکه سهند دلیلی بر این مدعاست. جمال حسینی می افزاید: آمار روزانه استان حتی شهرهای درگیر 
و میزان شیوع در هر شهر و بیشترین شهرهای مبتال حتی محالت پرخطر تبریز در بخش های مختلف اطالع رسانی می شود.  بر اساس 
آخرین آمار اعالم شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در آذربایجان شرقی به ۳۴۳7 نفر رسیده 

است که از این تعداد 2۴۰۸ نفر بهبود یافته و 292 نفر فوت کرده اند. شهرستان اهر نیز همچنان در شیوع بیماری کرونا پیشتاز است.

   جلب اعتماد عمومی در ارائه آمار 
  مهدیه صالحی - اراک: مسئوالن علوم پزشکی استان  مرکزی آخرین آمار کرونا را 2۸ فروردین اعالم کرده و از ابتالی 1۵11 نفر به این 
بیماری خبر داده اند. اتفاقی که شهروندان این استان با آن موافق و معتقدند که عدم ارائه به روز آمار مبتالیان به کرونا می تواند تصور 
کنترل شدن بیماری را در مردم ایجاد کند. فرزین رحیمی، یکی از شهروندان اراکی در این باره می گوید: مسئوالن استانی آمار کرونا را 
اعالم می کنند و این مساله باعث شده مردم استان از خطرات و وضعیت روزانه این بیماری آگاه باشند موقعیت و رفتار خود را با دستورات 
و توصیه های مسئوالن منطبق کنند. سعید کرمي راد، کارشناس جامعه شناسی نیز معتقد است آگاهی بخشی عمومی و شفاف سازی، 
خطرات این بیماری مهلک و جهانی را کاهش می دهد و ارائه آمار صحیح از مبتالیان و فوت شدگان می تواند نقش مهمی در وحدت رویه 

مردم و مسئوالن به منظور مقابله صحیح و یکپارچه با این بیماری داشته باشد.
به همین دلیل است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی می گوید: این استان به لحاظ ارائه آمار روزانه مبتالیان و فوت شدگان 
ویروس کوید 19 در تمامی شــهرهای خود اعتماد عمومی را جلب کرده است. سیدمحمد جمالیان می افزاید: اعتقاد داریم که صادق 
بودن با مردم در پیشگیری و مقابله جمعی با این بیماری دارای اهمیت بسیاری است و این مهم با ارائه آمار روزانه و صحیح از مبتالیان و 

فوت شدگان تمامی شهرهای استان به اثبات رسیده و همین امر توانسته مرکزی را در کاهش ابتال به این بیماری کمک کند.

بیژن کیامنش
روزنامه نگار



سرفه هاي كروناوار اتوبوس هاي تهران
تهران 5800اتوبوس دارد كه 3500دستگاه آن فرسوده شده و بارها مورد اورهال و تعمير قرار گرفته است. اين يعني 
اتوبوس هاي تهران كرونايي به مراتب بدتر از شهروندان را تحمل مي كنند. ويروس نرسيدن اتوبوس به تهران نخستين 
بار در سال 89اجرايي شد كه احمدي نژاد ترمز دادن اتوبوس دولتي به تهران را به رغم چندبرابر شدن قيمت نفت و 
چند برابر شدن قيمت حامل هاي انرژي كشيد. بدين ترتيب امسال مي توان كيك 10سالگي تحريم هاي اتوبوسي تهران 
را فوت كرد و بعد فاتحه اي براي مهم ترين ناوگان روسطحي شهر خواند. در شرايط فعلي براساس برآوردها پايتخت به 
9هزار اتوبوس نياز دارد و اين يعني بايد 6700اتوبوس تازه نفس همين امروز وارد ناوگان شهري تهران شود. اتوبوس هايي 
كه هر يك 1.5ميليارد تومان قيمت دارند و بايد براي رسيدن آنها 10هزار ميليارد تومان پول آماده شود و تحريم ها نيز 

برداشته شوند. با اين روند دير نيست روزي كه ديگر خبري از اين ناوگان مهم در تهران نماند.

ث
مك

گزارش همشهري از 500 اتوبوسي كه در شرايط كرونايي، كمكي مهم از سوي دولت به پايتخت به حساب مي آيد اما تامين آنها امكان پذير نيست
چند صد هزار پياز الله كه در زمستان كاشته شده بودند، گل داده اند و جلوه خاصي به برخي از نقاط پايتخت بخشيده اند

ضوابط بهداشتي فعاليت كارگاه هاي ساختماني ابالغ شد

هزاران الله  بر رخ تهران رنگ زدندهيچ اتوبوسي به ارديبهشت نمي رسد

 فعاليت مشروط كارگاه هاي ساختماني
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بار گران اتوبوس هاي فرســوده، حتي براي 
دولــت نيز غيرقابــل تحمل اســت. كرونا و گزارش

غيركرونا هم ندارد. از هر 5اتوبوســي كه در 
شهرهاي كشور تردد مي كند 4دستگاه آن فرسوده شده و 
دولت به عنوان مسئول تهيه 82درصد هزينه نوسازي و تامين 

اتوبوس، مقصر اصلي در اين زمينه است. 
در روزهاي اخير كه بحران ترددهاي شــهري بيش از پيش 
شرايط را ســخت كرده، گاه و بي گاه تصاوير و فيلم هايي از 
شــلوغي اتوبوس ها و واگن هاي مترو به چشم مي خورد كه 
نشــان مي دهد براي افزايش اپيدمي ويروسي نظير كرونا، 
ظرفيت محدود ناوگان تردد شــهري، بهترين سكو است. 
رئيس جمهور طي هفته گذشــته براي جلوگيــري از اين 
شرايط در تهران دســتور فوري تامين 500اتوبوس شهري 
وزارت كشور را پذيرفت و براي آن ضرب االجل تعيين كرد. 
براساس دستور حسن روحاني بايد تا پايان ارديبهشت ماه اين 
اتوبوس ها تامين شود. همشهري در اين گزارش به بررسي 
گزينه هاي پيش روي دولت و شهرداري تهران براي عملي 

شدن يا نشدن اين وعده مي پردازد.

نشدني است
وعده ورود 500 دســتگاه اتوبوس به حمــل ونقل تهران تا 
ارديبهشت ماه غيراجرايي اســت. اين برآورد يوسف حجت 
سرپرست معاونت حمل ونقل شهرداري تهران درباره شرايط 
پيش روي ناوگان شــهري پايتخت است. وي به همشهري 
مي گويد: اگرچه دولت بــا تمام توان خود براي نوســازي 
اتوبوس هاي شهري وارد عرصه شده اما اين مهم در شرايط 
فعلي نشدني است. گزارش هاي رسيده به ما تأييد مي كند 
كه دولت براي خريد 500اتوبوس شهري تهران تامين اعتبار 
كرده اما توليدكنندگان داخلي به مشكلي جدي در شرايط 
فعلي برخورده اند. ما براي خريد اتوبوس نو براي تهران با كليه 
توليد كنندگان داخلي مكاتبه كرديم و تمامي اين شركت ها 
اعالم كردند كه هم اكنون اتوبوس ساخته شده آماده تحويل، 
ندارند و عمال اين اتوبوس ها به ارديبهشت تهران نخواهند 
رســيد. البته شــهرداري تهران براي رفع معضالت فعلي 
در پــي ورود برخي ميني بوس هاي آمــاده توليدكنندگان 
داخلي است كه قرار اســت تا ابتداي تابستان شمار آنها به 

200دستگاه برسد.

منتفي بودن واردات
توليدكنندگان خارجي، قطعات حياتي ساخت اتوبوس را به 
ايران نمي فروشند و تنها بر ارائه پيشنهاد واردات CKD يا پك 
كامل صفرتاصدي اتوبوس تأكيد دارند. واردات به اين روش 
نيز از آنجا كه مستلزم سرمايه گذاري در بانك هاي خارجي 
طرف قرارداد سازنده است، طبق تحريم ها با مشكل مواجه 
مي شود. در چنين شرايطي كه كرونا نيز سايه اي سنگين بر 
اقتصاد جهاني انداخته و بيشتر قراردادهاي مالي را محكوم 
به تعطيلي كرده، هيچ نوع واردات كالني صورت نمي گيرد و 
درصورت ثبت سفارش نيز امكان دريافت اتوبوس هاي مذكور 

نيست. پس از رفع كرونا نيز با معضالت دوگانه محدوديت 
واردات و تحريم مواجه هستيم.

داخلي چطور؟
در كل ســال 98 تنهــا 535دســتگاه اتوبــوس توســط 
توليدكنندگان داخلي كشور ســاخته شده است. از طرفي 
آمار اعالمي وزارت صنعت نشان مي دهد در 2سال اخير نيز 
كمتر از 1200اتوبوس در كشور توليد شده است. از سويي 
توليد كنندگان اعالم كرده اند كه از زمــان انعقاد قرارداد و 
پرداخت صورتحساب تا ورود نخســتين اتوبوس به چرخه 
حمل ونقل 3ماه زمان الزم دارند. در چنين شرايطي تنها نياز 
يكي از كالنشهرهاي كشور يعني تهران، 3هزار اتوبوس جديد 
است كه براساس ســرعت فعلي توليدكنندگان ايراني، به 
3سال زمان نياز است تا فقط عقب ماندگي تهران تامين شود. 
حاال اينكه كل كشور بايد چند سال منتظر سرعت الك پشتي 

توليدات داخلي باشد، بماند.

امان از اين فرسودگي
بودجه هاي نوسازي و بازسازي مي رسد اما حجم فرسودگي 
بسيار باالست. مهدي جمالي نژاد، رئيس سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي وزارت كشــور به همشــهري اما مي گويد: 

برنامه اي كه ما در قالب نوســازي نظام اتوبوسراني شهري 
پي ريزي كرده ايم، 19 هزار اتوبوس را به شهرها اضافه خواهد 
كرد و اگر اكنون بخشي از اين اتوبوس ها به اتوبوسراني شهري 
اضافه شود مشكل گلوگاه ها و ازدحام جمعيت در اين مسير ها 

برطرف مي شود. 
در سال گذشته 5هزار ميليارد تومان شامل 3هزار ميليارد 
تومان براي خريــد و 2هزار ميليارد تومان براي بازســازي 
ناوگان اتوبوســراني كشــور بودجه تعيين شد. همچنين 
8500ميليارد تومان اوراق مشــاركت براي توسعه مترو و 
حمل ونقل عمومي درنظر گرفته شــد تا موجب تسهيل  و 

تسريع در اين امور شود. 
وظيفه ماست كه به عنوان سازمان شهرداري ها، بستر مناسبي 
را براي استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي و افزايش زمينه 
فعاليت آنها فراهم كنيم بر اين اساس در سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها راهكارهايي را درنظــر گرفته ايم، اين در حالي 
است كه 80درصد سيستم حمل ونقل عمومي كشور پير و 
فرسوده شده و نياز به جوانسازي دارد بنابراين خريد اتوبوس 
در شهرها مورد توجه ويژه قرار گرفته است. هر چند با شرايط 
كنوني كشــور اين كار، كار سختي اســت اما تصميم هاي 
خوبي در زمينه نوســازي و بازسازي گرفته شده كه دستور 

رئيس جمهور نيز در همين قالب تعريف شده است.

هزاران پيــاز الله در حــال گل دهي 
هستند و حال و هواي خاصي به شهر فضاي سبز

تهران بخشيده اند. آن هم در روزهايي 
كه حفظ روحيه براي جنگ با ويروس اهميت فراواني 

دارد.
به گزارش همشهري، اين پيازها اغلب اوايل زمستان 
در تعدادي از بوســتان هاي پايتخت كاشــته شده 
بودند كه مدتي اســت گل داده اند. با اين حســاب، 
اكنون صدها هزار گل الله در رنگ هاي مختلف جلوه  
شــهر را بهارانه تر كرده اند. البته كــه هنوز توصيه بر 
ماندن در خانه اســت و بوســتان هاي تهران ميزبان 
شهروندان نيســتند، اما اگر با دوچرخه يا قدم زنان از 
كنار بوستان هاي بزرگ شــهر در حال عبور باشيد، 
به طور حتم باغچه هاي غرق گل الله و شب بو توجه شما 
را به خود جلب خواهد كرد. نمونه اش پارك ملت. كافي 
است تا رهگذر بخش شمالي خيابان وليعصر باشيد و 

الله هاي چشم نواز را ببينيد.

50هزار الله در ملت
از ديرباز تا كنون ايرانيان ايــن گل را به خاطر ايراني 
بودن، راســت قامتي و زيبايي منحصر به فردش در 
فرهنگ غني خود به عنوان سمبل و نشانه پذيرفتند 
و در كنار سفره هفت سين عيد نوروز به عنوان تبركي 
از بهار، طراوت و نوميدي مورد استفاده قرار مي دهند.

با كاشت بيش از 50هزار پياز الله در بوستان ملت، در 
بهار امسال شهروندان شاهد بازگشايي باغ الله در اين 
بوستان هســتند. پياز الله در گونه و رنگ هاي بسيار 
متنوع و مختلف در اين بوستان و بوستان هاي ديگر 
سطح منطقه 3 كاشته شده كه اين پيازها در فصل بهار 
شكوفا شده اند. پياز گل الله در فصل بهار مي رويد ولي 
امكان نگهداري و اســتفاده مجدد آن طي چند سال 

متوالي وجود دارد.
 اينطور كه علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان 
فضاي سبز شــهر تهران به همشهري گفت: »اگرچه 
بوستان ها به خاطر توصيه هاي سالمتي براي استفاده 
عموم، همچنان بسته اند اما در برخي از نقاط آنها كه 
به نوعي از معابر شهر پيدا هستند، گل آرايي در دستور 
كار قرار گرفته تا رهگذران از زيبايي ايجاد شده لذت 
ببرند.« مختاري همچنين اعالم كرد كه كاشت گل 
تنها به گونه الله منحصر نشــده و شب بو و بنفشه نيز 
در برخي معابر كاشته شده است. او به عنوان مثال به 
بوستان ملت اشاره كرد و گفت: »در اين بوستان بزرگ 

7هزار عدد گل شب بو نيز كاشته شده است.«
از ديگر محدوده هاي تهران كه مدتي اســت با الله ها 
گلباران شده اند مي توان به ميادين اصلي شمال شهر 
اشاره كرد. به گونه اي كه 40هزار پياز الله در ميادين 
اصلي منطقه مانند ميدان نوبنياد، ياسمن، تجريش، 
قدس، دربند، نياوران، بلوار اندرزگو و بوســتان هاي 
فرامنطقه اي جمشيديه و قيطريه كاشته شده و اكنون 

گل داده اند.
 شــهرزاد مهرمند، رئيس فضاي ســبز شــهرداري 
 منطقه يــك در اين ارتبــاط به همشــهري گفت: 
» امســال، تمركز اصلي در كاشــت الله بيشتر روي 

ميادين و لچكي هــاي منطقه بوده اســت؛ با وجود 
اين در لبــه گذرگاهي برخي از بوســتان ها هم الله 
كاشته شــده است.« او با اشــاره به طراحي و كاشت 
43 فرش گل به متراژ 3هزار و 504مترمربع و كاشت 
15هزار و 540گلدان شــب بو، افــزود: »اين اقدام با 
هدف ايجاد منظر و چشم انداز زيبا، در سطح ميادين 
و بزرگراه ها و همچنين در بوستان هاي فرامنطقه اي 
نظير بوستان هاي نياوران، قيطريه و جمشيديه اجرا 

شده است.«
بوســتان باغ ايراني )مختاري( كه با مساحتي حدود 
3هكتار در محله ده ونك تهران قرار گرفته هرســاله 
در نيمه هاي فروردين، پر از گل الله مي شد. اما امسال 
با توجه به ســرد بودن هوا، الله ها ديرتر از گذشته باز 
شده اند و از ســوي ديگر به دليل شيوع ويروس كرونا 

مردم  امكان بازديد از اين بوستان را ندارند.
يكي از مكان هاي پر از گل ديگر تهران، خيابان زرافشان 
شهرك قدس )غرب( است؛ جايي با عنوان پياده راه 
»الله مادران«. اين محل با ابتكار هومن اردبيلي، خير 
محيط زيستي از ســال 1392 تاكنون به پياده راهي 
غرق از گل تبديل شــده اســت. او به ياد مادرش و 
پاسداشــت مقام واالي مادران اين سرزمين چنين 
اقدامي را انجام داده و بارها مــورد تقدير قرار گرفته 

است.

پارك ها امن تر از محيط سربسته
در هفته گذشته با وجود اينكه دور تا دور بسياري از 
پارك ها با نوار زردرنگ مسدود شــده بود و بنرهاي 

نصب شده در ورودي، از بسته بودن پارك ها حكايت 
مي كردند، اما برخي از شــهروندان با بلندكردن اين 
نوارها از زير آنها رد شــده و به داخل پارك رفتند. در 
همين ارتباط ناهيد خداكرمي، عضو شــوراي شهر 
تهران گفت: »وقتي همه جا باز است پارك ها هم باز 
مي شوند البته پارك ها از محيط هاي بسته مثل مترو و 

اتوبوس امن تر است.«
 او بر اين اساس، از شهروندان تهراني خواست كه اگر 
به پارك هم مي روند بايد از ماسك استفاده كنند. به 
همين خاطر طي روزهاي گذشــته، موضوع رعايت 
فاصله گــذاري اجتماعي در بوســتان ها هم به ميان 
كشيده شد و شايد در آينده اي نزديك، دستورالعملي 
براي اين منظور تهيه و ابالغ شود. اين درصورتي است 
كه عليرضا زالي، فرمانده عمليــات مقابله با كرونا در 
تهران اعتقاد دارد بازگشايي بوستان ها اشتباه است و 

ممكن است باعث استمرار بيماري شود.
در اين ارتباط علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران ديروز به فارس 
گفت: »همه پارك هاي شهر تهران بدون استثنا تعطيل 
هستند و نبايد نگهبانان و مسئوالن مرتبط بگذارند 
شهروندان داخل پارك ها شوند و اگر اين امر رخ دهد 
بايد با آن برخورد شــود.« او در عين حال عنوان كرد 
بيش از 2هزار پارك محصور نيستند و نگهبانان بايد 
از حضور افراد در اين ايام در پارك ها جلوگيري كنند.

به هرترتيب طبــق بخشــنامه ها، پارك هاي تهران 
همچنان بسته محسوب مي شــوند و بازگشايي آنها 

منوط به تصميم ستاد كروناست.

كارگاه هاي ساختماني تهران 
كه براي پيشــگيري از شيوع شهرسازي

كرونا تعطيل شــده بودند با 
رعايت اصول بهداشتي و برقراري تمهيداتي 
مي توانند فعال شــوند. معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران در جلسه مجازي با 
معاونــان شهرســازي مناطــق 22گانه، 
دستورالعمل ضوابط پيشــگيري از شيوع 
ويروس كرونا در كارگاه هاي ساختماني شهر 

تهران را ابالغ كرد.
به گزارش همشهري، عبدالرضا گلپايگاني در 
اين جلسه كه از طريق ويدئوكنفرانس برگزار 
شــد، گفت: »با عنايت به تأكيد شهرداري 
تهران بر رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، 
دســتورالعمل جامع بهداشــتي و سالمت 
كارگاه هاي ســاختماني تدوين شد كه در 
اين دستورالعمل سعي شــده همه مسائل 
و موارد مهم بهداشــتي براي افراد فعال در 
محيط هاي كارگاهي مدنظــر قرار بگيرد تا 
محيط كارگاهي نيز از نظر بهداشتي تهديدي 
را متوجه افراد شاغل در كارگاه ها و ساكنان 

محله ها نكند.«
معاون شــهردار تهران درخصوص ابالغيه 
پيشــگيري از شــيوع ويــروس كرونا در 
كارگاه هــاي ســاختماني شــهر تهــران، 
اظهاركرد: »با رعايت مــوارد ذيل درصدد 
هســتيم تا از ميزان ابتالي افراد و گسترش 
بيماري كاسته شــود و در مكان كارگاهي 
محيطي بهداشتي براي افراد شاغل و ساير 
افرادي كه به كارگاه هاي ســاختماني تردد 

مي كنند، فراهم شود.«
 گلپايگاني افزود: »براين اساس دستورالعمل 
پيشــگيري از شــيوع ويــروس كرونا در 
كارگاه هاي ساختماني شهر تهران در موارد 
بهداشــتي در قالب بنر آمــاده و به مناطق 
ارسال شــده و مناطق نيز موظف شدند تا 
اين موارد را به كارگاه هاي ساختماني ابالغ و 
بنر حاوي ضوابط بهداشتي را در كارگاه هاي 
ســاختماني نصب كننــد. ضمــن اينكه 
مهندسان ناظر در قالب مبحث 12مقررات 
ملي ساختمان، مسئول مســتقيم نظارت 

بر حســن اجراي دســتورالعمل بهداشتي 
كارگاه هاي ســاختماني هستند. همچنين 
مالكان ساختمان موظفند تا موارد اعالمي 
را در كارگاه هاي ساختماني نصب و به دقت 
به اجرا درآورند. به گفته معاون شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران مهندسان ناظر 
در كارگاه هاي ســاختماني بايد تا پانزدهم 
ارديبهشــت ماه با تهيه چك ليســت موارد 
مطرح شده را بررســي، تأييد و نتيجه را به 

مناطــق و اداره كل معماري و ســاختمان 
ارائه كنند.«  گلپايگاني در پايان با اشاره به 
اينكه شــهرداري تهران همواره در اجراي 
هوشــمند فاصله گذاري اجتماعي پيشقدم 
بوده ابراز اميدواري كرد: »با رعايت مسائل 
و ضوابط بهداشتي و دقت مستمر در اجراي 
تمامي بندها مطابق با دستورالعمل، محيطي 
بهداشتي و ايمن براي شاغالن در كارگاه هاي 

ساختماني فراهم شود.«

شــهرداري تهران از مردم خواســت براي آگاهي از 
وضعيت سالمت خود در شرايط بحران كرونا نسبت 

به نصب و فعال سازي  اپليكيشن ماسك اقدام كنند.
به گزارش همشهري، شهرداري تهران از آغاز شيوع 
كرونا، با فعال سازي ظرفيت هاي خود در همه سطوح 
براي كاهش مبتاليــان و قربانيان كرونــا در تهران 
پيشگام بوده است. تبليغات وســيع در سطح شهر، 
پويش قاب هايي از تهــران، ضدعفوني كردن اماكن 
عمومي و وســايل حمل ونقل عمومي، كنسرت هاي 
شبانه و آنالين رايگان، راه اندازي سامانه كار داوطلبانه، 
شناسايي سالمندان شــهر و خدمات رساني به آنها، 
استفاده از ظرفيت رسانه هاي شــهرداري و معاونت 
اجتماعي و ارتباطات و ســراي محالت، نامه نگاري و 
گفت وگوهاي شهردار با شهرداران شهرهاي بزرگ از 
جمله اين اقدامات است. در اين بين يكي از ابعاد مهم 
اقدامات شهرداري در اين خصوص، ارائه انواع خدمات 
غيرحضوري و توســعه خدمات آنالين بر بسترهايي 

مانند سامانه »تهران من« بوده است.
در همين رابطه و با هدف حفظ سالمت شهروندان و 
پايش مكان هاي پرريسك، شهرداري تهران همكاري 
با پويش مردمي و اپليكيشن ماسك را نيز در دستور 
كار خود قرار داده است. شهرداري تهران از شهروندان 
و همچنين كاركنان اين ســازمان عمومي خواسته 
اســت كه با نصب اين اپليكيشــن ضمــن كمك به 
مشخص  شــدن نقشــه و زنجيره ابتال در تهران، از 
خود و نزديكانشــان به نحو مؤثرتــري در برابر كرونا 
محافظت كنند. هم اكنون سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات شــهرداري تهران با همكاري جمعي از 
متخصصين حوزه تحليل داده در كشــور و به كمك 
ابزارها و زيرساخت هاي تحليلي به ويژه زيرساخت هاي 
اطالعات مكاني كه در اختيار داشته نقش مؤثري در 

ارائه اطالعات و تحليل ها در همكاري با نهادهاي متولي 
مديريت كرونا ايفا كرده است كه همكاري با اپليكيشن 
ماســك ظرفيت و دقت تحليل هاي ارائه شده جهت 
تصميم گيري مديران ذيربط را به طرز قابل مالحظه اي 
افزايش خواهد داد. همچنين شهرداري تهران با نصب 
باركد در اماكن عمومي و وسايل حمل ونقل همگاني 
تهران به افزايش دقت بانك داده هاي ماسك كمك 
خواهد كرد و متقابال از اطالعات اپليكيشــن ماسك 
مانند نقشه هاي شــيوع در محالت و نيز تحليل هاي 
مربوط به مكان هايي با ريسك باالتر در مورد ابتال به 
كرونا جهت ارائه بهتر و هدفمند خدمات خود ازجمله 
ضدعفوني معابــر بهره خواهد برد.اپليكيشــن هاي 
مشابه ماسك در كشــورهايي مانند كره جنوبي كه 
در كنترل كرونا موفق بــوده از ابزارهاي كمك كننده 
اصلي بوده  است. نمونه ايراني اين اپليكيشن را جمعي 
از متخصصان دانشگاه صنعتي شريف ساخته اند كه با 
حمايت وزارت بهداشــت و جمعي از نهادهاي مدني 

ايران عرضه شده است.
هرچه كاربران اين اپليكيشــن بيشــتر شود، به نحو 
مؤثرتري مي تواند در كنترل كرونا در ايران به كار بيايد. 
عملياتي كردن راهبرد تست و رصد براي پيشگيري از 
افزايش قربانيان كرونا كه پيشنهاد سياستي سازمان 
بهداشت جهاني است هم مستلزم استفاده از چنين 
اپليكيشن هايي است. در ماسك مي توانيد نقشه ابتال 
به كرونا در كشور، شهر و محل زندگي تان را ببينيد و 
از مناطق آلوده دوري كنيد، و همچنين با پاسخ منظم 
به سؤاالت اپليكيشــن احتمال ابتاليتان به كرونا را 
بســنجيد و بدون اينكه بدانيد با مبتاليان كرونا در 

تماس بوده ايد، از در خطر بودن خود آگاه شويد.
اين اپليكيشــن كه در آدرس mask.ir  قابل نصب 

است، به مهار هوشمند كرونا در ايران كمك مي كند.

   كرونا 140ميليون الله هلندي را نابود كرد
كرونا باعث نابودي 140 ميليون الله در هلند شده است؛ كشوري كه به سرزمين الله شهرت دارد. قضيه از اين قرار است 
كه ويروس كرونا، يكي از بزرگ ترين شركت هاي توليدي گل الله در هلند را به معرض تعطيلي كشانده؛ چراكه قرنطينه 
سبب شده گل هاي اين شركت به فروش نرود. به گزارش اسپوتنيك، اين شركت هلندي ناچار شده است 400ميليون گل 
ازجمله 140ميليون الله معروف هلندي را نابود كند. فرد ون تول، مدير فروش گلفروشي هاي هلند در همين ارتباط گفت: 
» ويروس كرونا درست در زمان فروش الله ها به ما ضربه زد. 5هفته گذشته و گردش مالي هنوز 50درصد كمتر از سال 
پيش است.« براساس اين گزارش كارشناسان تنها زيان مربوط به پارك گل رويال كوكنهوف را حدود 25ميليون دالر 
تخمين زده اند. با وجود اين، باغبانان همچنان از پارك ها مراقبت مي كنند و مأموران پارك ها، عكس هايي را در سايت 

منتشر مي كنند تا نشان دهند هنوز تعداد زيادي گل الله سالم باقي مانده اند.

   موارد ابالغي براي فعاليت كارگاه هاي ساختماني
  شستن دست ها با آب و صابون و تأمين مواد شوينـده بهداشتي مناسب توسط مالك و مجــري

  تب سنجي از تمامي كارگران و مهندسان و پرهيز از دسـت دادن و حفظ فاصله اجتماعي با ساير افراد 
)عدم استفاده از تب سنج زيرزباني(

  ساخت سرويس بهداشتي، حمام و گذاشتن سطل زباله درب دار در محل كارگاه ساختمـاني)اسكان 
فقط ويژه نگهبان و با تمهيدات خاص و فضاي مناسب(

  ضدعفوني، گندزدايي و نظارت كافي سرپرست كارگاه بر بهداشت محيط )اتاق ها،  سرويس بهداشتي 
و تجهيزات موجود( 

  تأمين و استفاده از ماسك بهداشتي، دستكش و ماسك طلقي براي همه پرسنل كارگاه )كارگران و 
مهندسان(

  عدم استفاده از تجهيزات و وسايل مشترك شامل )كاله ايمني، دستكش، لباس، كمربند ايمني و...(
  عدم صرف غذا توسط كارگران و عوامل ساختماني به صورت متمركـز و تجميعي

  خودداري از مصرف محصوالت خام و نيم پز و همچنين كشــيدن قليان و دخانيات در محل كارگاه 
ساختماني

  عدم حضور افراد باالي 60 سال و افراد داراي سابقه بيماري و ضعف بدني.
 همزمان با آغاز سال جديد با ابالغ بخشنامه طرح استقبال از بهار، كارگاه هاي ساختماني تعطيل و سپس با 
توجه به شرايط خاص، مجدداً با ابالغ بخشنامه مديريت بحران شهر تهران تعطيلي كارگاه هاي ساختماني 
تمديد شد. اما با توجه به شرايط ايجاد شده در كنترل بيماري و كاهش مبتاليان با ابالغ بخشنامه تكميلي 
درهفته گذشته، فعاليت كارگاه هاي ساختماني از21فروردين ماه بالمانع اعالم شد و همه فعاليت هاي 

كارگاهي اعم ازساخت وساز و گودبرداري و... به روال عادي برگشت.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

360 خانه سالمت شهر تهران در اختيار وزارت بهداشت

دعوت شهرداري از مردم براي نصب اپليكيشن ماسك

رئيس شوراي عالي استان ها گفت: »360خانه سالمت شهر تهران در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت و 
قرار شد همكاري نزديكي براي طرح غربالگري داشته باشد.« به گزارش همشهري، مرتضي الويري با تشريح برخي 
اقدامات شوراي شهر تهران براي مقابله با كرونا بيان كرد: »شوراي اسالمي شهر تهران و به ويژه كميته سالمت 
اين شورا به رياست خانم خداكرمي در ايام نوروز حتي يك روز هم تعطيل نبوده است.« او ادامه داد: »در اين روزها 
دائما موضوع كرونا را رصد مي كرديم و با مراجع بهداشــتي و درماني شهر تهران همكاري داشتيم. براي مثال به 
23بيمارستان لوازم حفاظت شخصي داده و در اين مدت، پروتكل حفاظتي براي نقاط مختلف تدوين شد. ضمن 
اينكه در اسفند ماه در قالب يك طرح 2فوريتي مقرر شد 4درصد بودجه ساالنه شهرداري تهران كه براي مقابله با 

حوادث غيرمترقبه درنظر گرفته شده به مقابله با كرونا اختصاص يابد.
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بشار:بعدازكروناتيمامراانتخابميكنم
بشار رسن در گفت وگو با روزنامه الوطن به موضوعات 
جديدي اشــاره كرده اما تالش داشــته نسبت به 
پرسپوليس احتياط هميشگي را داشته باشد. بشار 
گفت: »آخرين فصــل قراردادم با پرســپوليس را 
سپري مي كنم. تيم ايراني عالقه زيادي براي تمديد 
قرارداد دارد اما مــن منتظر وضعيت بيماري كرونا 
هستم. ممكن اســت يك تجربه جديد را امتحان 
كنم و پيشنهادهاي مختلفي را هم از تيم هاي حوزه 
خليج فارس و اروپا )از جمله اسپانيول( دارم. شرايط 
فعلي وضعيتي است كه تصميمم را به تأخير انداخته 
اســت و با فروكش كردن كرونا، انتخــاب را انجام 
مي دهم. در واقع من با بيش از يك تيم قطري تماس و 
مذاكره دارم. قرارداد من با پرسپوليس در  ماه ژوئن به 
پايان مي رسد اما نمي دانم كه مسابقات تا شروع فصل 
جديد به تعويق مي افتد يا نه. اما اين اوضاع هم تمام 

مي شود و زندگي به استاديوم ها بازخواهد گشت.«
ورياچرااحضارشده؟

سرپرســت تيم فوتبال اســتقالل مي گويد هنوز 
احضاريه كتبي دادگاه در مورد شكايت از كاپيتان 
اين تيم به دستش نرسيده است. سعيد رمضاني در 
اين باره به ورزش3 مي گويد: »راستش قبل از عيد 
بود كه چنين اتفاقي افتاد اما به خاطر شيوع ويروس 
كرونا اين دادگاه لغو شد، بعد از اين اتفاق وريا غفوري 
به شهرســتان رفت و حاال اگر الزم باشد، مي گويم 
برگردد تا در دادگاه شركت كند. چون احضاريه كتبي 
به  دست مان نرسيده، دقيقا نمي دانم ولي فكر مي كنم 
وريا به خاطر شــكايت علي خطير به دادگاه احضار 

شده است.«
آذري:كيروشارزشاينپاداشراداشت

ســعيد آذري اعتقاد دارد كه ميزان 10درصد از 
كل پاداش تيم ملي مبلــغ زيادي براي كارلوس 
كي روش نيســت. مديرعامل جديــد فوالد به 
ورزش3 گفته: »وقتي شــما يك نفر را به عنوان 
ســرمربي تيم ملي ايــران انتخــاب مي كنيد و 
مي توانيد 10ميليون دالر درآمد داشته باشيد، 
اين 10درصد پول خيلي زيادي نيست و سرمربي 
ارزش اين را داشــته اســت. در تمامي كشورها 
اين موضوع اســت كه ســرمربي مي گويد من 
فالن درصد از پاداش را مي گيرم و تيم را به جام 
جهاني مي برم، حتي اين موضوع در باشگاه ها نيز 
وجود دارد. به عنوان مثال، ما فصل پيش با آقاي 
منصوريان توافق كرديم و بــراي راهيابي تيم به 
مســابقات ليگ قهرمانان آســيا و صعود در هر 
مرحله پاداش هاي جداگانه اي را لحاظ كرديم.« 

فوتبال ايران

بدون شك يكي از جنجالي ترين روابط فوتبال ايران مربوط به رابطه 
امير قلعه نويي و فرهاد مجيدي بوده و همه از اختالفات دوطرف آگاه 
هستند. با اين حال امير در تازه ترين مصاحبه اش مدعي شده مجيدي 
اخيرا نزد او رفته و نيم ســاعت به نصيحت هايش گوش داده است. 
موضوع زماني جالب تر مي شود كه قلعه نويي مي گويد: »من فرهاد 
را دوست دارم. حتي يك فيلم از او دارم كه در رختكن گفته اميرخان 
اگر حرفي مي زند، چيزي توي دلش نيست!« آقا اين عادت قلعه نويي 
است كه اگر كسي يك جايي تحت شرايطي دو خط از او تعريف كرده 
باشد، تا قيام قيامت به عالم و آدم يادآوري مي كند. يعني قلعه نويي با 
همين عادتش كاري مي كند كه هيچ كس جرأت نداشته باشد از او 
تعريف كند، حتي اگر حق ششدانگ با امير خان باشد. آقا بنده خدا 

جوان بوده يك چيزي گفته، شما جدي نگير!

هيچ وقت از قلعه نويي تعريف نكنيد!

علي نژاد، معاون وزارت ورزش در يك گفت وگوي راديويي مدعي 
شــده بعضي مديران پيشين پرسپوليس و اســتقالل دادگاهي 
شــده اند: »اكنون براي برخي از مديران به دليل عملكردشان، در 
محاكم قضايي پرونده تشكيل شده كه در جريان است و زماني كه 
احكام قطعي شود، اعالم خواهد شد.« آخ كه چقدر دوست داريم 
اظهارات آقاي معاون درست و دقيق باشد، اين اتفاق رخ بدهد و چند 
مدير سابق سرخابي به خاطر حيف و ميل هاي عمدي يا سهوي شان 
مجازات شوند. يعني لحظه شــماري مي كنيم براي اينكه احكام 
قضايي وعده داده شده از سوي علي نژاد منتشر و اجرا شود. بگذاريد 
ميليون ها هوادار فوتبال در ايران يك بار ببينند و بفهمند كه با تباه 
كردن سرمايه هاي مادي و معنوي باشــگاه هاي دولتي برخورد 
قاطع مي شــود. اينطوري هم دل هواداران خنك مي شود و هم از 
صف مشتريان مشتاق مديريت در اين 2باشگاه كاسته خواهد شد.

ما منتظر مي مانيم

يكي از قوانين نانوشته فوتبال ايران اين است كه حتما بايد مديران 
يك باشگاه با نفرات قبلي و بعدي خودشان درگير باشند. اگر 2مدير 
ديديد كه پشت سر هم يك جا كار كردند و احترام هم را نگه داشتند، 
شك كنيد كه يا ايراني نيستند يا يك جاي كارشان مي لنگد! آدم االن 
اين مصاحبه هاي طاهري و گرشاسبي را عليه هم مي خواند، حيرت 
مي كند. طاهري ادعا مي كند بعد از او 5ميليارد تومان از درآمدهاي 
باشگاه سند نشده و گرشاسبي هم مي گويد همه مي دانند طاهري 
دروغگو است! دوستان عزيز، از شــما بعيد است به خدا. مگر جوان 
هستيد كه اينطور در رسانه ها يقه گيري مي كنيد؟ بعد هم دولت عذر 
هردوي شما را به دليل بازنشستگي از پرسپوليس خواسته و بعيد 
است كه ديگر فرصت بازگشت داشته باشيد. بهتر نيست در اين سن 

و سال باهم دوست باقي بمانيد؟

با هم دوست باشيد بازنشسته هاي عزيز!

نكته بازي
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عليرضابيرانوند
قراردادش با باشــگاه آنتورپ قطعي شــده و بالفاصله بعد از پايان اين فصل 
پرسپوليس را به مقصد بلژيك ترك خواهد كرد. دروازه بان شماره  يك تيم ملي 
نخستين بازيكني است كه خروجش از ليگ فوتبال ايران قطعي شده و فصل 
بعد قطعا در اروپا بازي خواهد كرد. بيرو خيلي دوست داشت در جشن قهرماني 
ليگ از هواداران پرسپوليس خداحافظي كند و 4فصل حضورش در اين تيم 
را با 4قهرماني در ليگ به پايان برســاند اما فعال مسابقات تعطيل است تا نه 
فرصت خداحافظي براي بيرانوند فراهم شود و نه فرصت كسب قهرماني براي 

پرسپوليس.

عليعليپور
ليگ نوزدهم كه به پايان برسد به احتمال فراوان علي عليپور نيز به همراه بيرانوند، 
پرسپوليس را به مقصد بلژيك ترك خواهد كرد. مهاجم گلزن پرسپوليس با 
وجود اصرارهاي فراوان مديران اين باشگاه هرگز حاضر به تمديد قرارداد نشد 

تا بتواند در تابستان از جمع سرخپوشان جدا شود. مهاجم شماره70 به احتمال 
فراوان دومين خروجي قطعي پرسپوليس در پنجره نقل وانتقاالت تابستاني 
خواهد بود؛ پنجره اي كه البته معلوم نيست دقيقا چه زماني باز مي شود تا آقاي 
گل سابق ليگ برتر ايران شانس خودش را در ليگ هاي ديگري هم آزمايش كند. 
عليپور از روسيه و بلژيك پيشنهاد دارد و با رفتن او پرسپوليس در نقل وانتقاالت 

تابستاني حداقل به جذب 2 مهاجم جديد نياز خواهد داشت.

مهديقائدي
مهاجم بوشهري كه امسال با درخشش در خط حمله آبي ها به جوان اول اين 
تيم تبديل شده احتمال دارد با همين يك فصل درخشان راهش را به آن  سوي 
آب ها باز كند و از ليگ ايران برود. مهاجم شماره10استقالل امسال قول داده 
بود الاقل 10گل براي تيمش بزند و تا همين مقطــع از بازي ها هم به قولش 
عمل كرده است. بعد از اين درخشش، هر روز شايعاتي درخصوص پيشنهاد 
باشــگاه هاي اروپايي براي اين بازيكن به گوش مي رسد اما اگر پيشنهادهاي 
اروپايي را هم شايعه فرض كنيم، بعيد نيست باشگاه هاي قطري براي خريد اين 
مهاجم تكنيكي سركيسه را شل كنند، در آن صورت استقالل براي حل بخشي 
از مشكالت مالي اش اين بازيكن را خواهد فروخت و قائدي بدون خداحافظي 

ايران را ترك خواهد كرد.

محمدمحبي
بازيكني كه تنها يك سال است از گمنامي خارج شده و در ليگ برتر مي درخشد 
ممكن است با همين درخشش يكساله سر از ليگ هاي عربي دربياورد. محمد 
محبي فصل گذشته در تركيب شاهين درخشان ظاهر شد و با تيم محبوب 
بوشهري ها به ليگ برتر صعود كرد. انتقال به سپاهان هم خللي در اوج گيري اين 
بازيكن خوش تكنيك ايجاد نكرد و او در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا نيز مانند 
ليگ يك درخشان ظاهر شد. محبي به همراه نورافكن و پيام نيازمند بهترين 

بازيكنان سپاهان در اين فصل بوده اند. شايد او به اندازه عليپور و ترابي شانس 
ترانسفر به ليگ هاي خارجي را نداشته باشد اما چندان هم بدون شانس نيست.

مهديترابي
مي توان او را بهترين بازيكن داخلي ليگ ايران در اين فصل دانســت. ترابي 
براســاس آمارهاي سايت متريكا بهترين بازيكن پرســپوليس در اين فصل 
و بعد از شــيخ دياباته دومين بازيكن برتر ليگ نوزدهم بوده اســت. ستاره 
شماره9 پرسپوليس مي تواند يكي از طعمه هاي حاضر و آماده ليگ ايران براي 
باشگاه هاي خارجي باشد. ترابي همين يكي، دو سال گذشته هم مي توانست 
مثل همبازي اش در سايپا يعني علي قلي زاده راهي بلژيك شود و در اين كشور 
به فوتبالش ادامه بدهد اما انتقال به پرسپوليس به او فرصت داد تا قهرماني در 
ليگ ايران را تجربه كند و در تيم ملي هم بيشتر از قلي زاده شانس درخشش 
داشته باشد. شايد وقت انتقال اين بازيكن به اروپا هم ديگر سر رسيده باشد. اگر 
ليگ ايران به دليل شيوع كرونا فرصت ادامه پيدا نكند، ترابي كه زننده آخرين 
گل پرسپوليس بوده بدون بازي خداحافظي اين تيم را ترك مي كند و ديگر در 

پيراهن قرمز پرسپوليس ديده نمي شود.

شجاعخليلزاده
مدافع محبوب پرسپوليسي ها يك پيشنهاد خوب از تيم هاي قطري در جيب 
دارد و مي تواند شانس خودش را در ليگ ستارگان امتحان كند. در اين سال ها 
هيچ كدام از مربيان تيم ملي به شجاع خليل زاده ميدان نداده اند و او همچنان 
حسرت حضور در تيم ملي را تحمل كرده است. اما درخشش در ليگ ايران و 
همچنين حضور مؤثر در ليگ قهرمانان آسيا باعث شده بازي هاي او به چشم 
تيم هاي قطري بيايد. شجاع هم ازجمله بازيكناني است كه احتمال دارد با رفتن 
از ليگ ايران، همان بازي پرسپوليس و شهرخودرو در روز هشتم اسفندماه 98 

را به عنوان آخرين بازي اش در ليگ ايران به يادگار بگذارد.

اگراينفصلنيمهكارهرهاشود،كدامبازيكنانرااحتماال
درليگبرترايراننخواهيمديد؟
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بيخداحافظي



  كوالكوويچ سرمربي يك تيم لهستاني شد
ايگــور كوالكوويــچ، ســرمربي مونته نگرويي تيم 
ملي واليبال در 3ســال اخيــر كه بعــد از تعويق 
المپيك 2020 توكيو با تصميم فدراسيون و در يك 
توافق دوطرفه قرارداد خود را با ايران فسخ كرد، از اين 
پس روي نيمكت يك تيم باشگاهي خواهد نشست. 
محمدرضــا داورزني، رئيس فدراســيون واليبال با 
اعالم خبر فســخ نهايي با كوالكوويــچ گفت: »اين 
مربي براي اينكه بتواند با تيم هاي ديگر قرارداد امضا 
كند، به صورت توافقي قراردادش را با ما فسخ كرد. ما 
هم تا تاريخ 19آوريل حقوق او را پرداخت كرديم و 
در نهايت قرارداد فسخ شد. كوالكوويچ با يك باشگاه 
لهستاني به توافق رسيده تا فصل آينده هدايت اين 

تيم را در پالس ليگا برعهده داشته باشد.«

   محروميت ۳ كشتي گير به علت دوپينگ
ستاد مبارزه با دوپينگ ايران در نامه اي به فدراسيون 
كشتي، ضمن اعالم استفاده 3كشــتي گير از مواد 
ممنوعه، ميــزان محروميت آنها را نيــز اعالم كرد. 
بر اين اســاس مرتضي قياســي چكا به مدت 6ماه، 
رسول گرمسيري به مدت يك سال و كيوان رضايي 
به مدت ۴ ســال بــا محروميت روبه رو شــده اند و 
شــروع محروميت نامبردگان از تاريخ 3 اسفندماه 
سال 139۸ است. همچنين شنيده ها حكايت از اين 
دارد كه تا چند روز آينده محروميت يك فرنگي كار 

نيز اعالم خواهد شد.

   احتمال تغيير زمان مسابقات جهاني روئينگ
فدراســيون جهاني روئينگ تاريخ جديد رقابت ها 
در سال 2021  را اعالم كرد. اين مسابقات روزهاي 
26ســپتامبر تا 3 اكتبر )۴ تا 11 مهــر 1۴00( در 
چين برگزار خواهد شد. فدراســيون جهاني اعالم 
كرد به دليل برگزاري بازي هــاي المپيك توكيو در 
ســال 2021، احتمال تغيير زمان مسابقات جهاني 
روئينگ وجود دارد. ممكن اســت مسابقات قبل از 
المپيك توكيو برگزار شــود. سخنگوي فدراسيون 
جهاني روئينگ در اين باره گفت: »تمامي گزينه هاي 
پيش رو بررسي خواهد شد. برنامه ريزي مجدد يكي 
از پيشــنهادهاي شــانگهاي بوده چرا كه اين شهر 
ميزباني رقابت هاي زيادي را در دنيا عهده دار است. 
در ســال2020 چندين رويداد جهاني روئينگ و 
همينطور مسابقات كسب سهميه المپيك به دليل 
شيوع ويروس برگزار نشد. قرار است زمان برگزاري 

مسابقات كسب سهميه دوباره اعالم شود.«

   سعيدي: درباره بودجه قول نمي دهيم
كيكاووس ســعيدي، دبيركل كميته ملي المپيك 
درباره تقسيم بودجه به فدراسيون هاي ورزشي گفت: 
»ما هر ميزان كه دريافتي داشته باشيم، طبق آن عمل 
مي كنيم و بودجه توزيع خواهد شد. تالش ما اين است 
كه بودجه فدراسيون ها را نسبت به سال 9۸ افزايش 
دهيم اما نمي توانيم در اين مورد هيچ قولي بدهيم، 
چون اگر شرايط بودجه مناسب نباشد، در اين صورت 
ممكن است توقع ايجاد كند.« دبيركل كميته ملي 
المپيك همچنين درباره پرداختي مرحله دوم حقوق 
المپين ها و اينكه بحث پرداختي به ورزشكاران تيمي 
به چه صورت خواهد بود، گفت: »دوره دوم پرداخت 
توسط كميته ملي المپيك انجام مي شود. هر زماني كه 
ستاد تاريخ را اعالم كند، ما هم اين پرداختي را خواهيم 
داشت. 50سهميه ايران به تصويب IOC رسيده و ما 

پيش بيني 70سهميه را داريم.«

   پرداخت بخشي از معوقات داوران كشتي 
پس از پيگيري هاي كميسيون داوران كشتي كشور 
و موافقت فدراســيون كشــتي، مقرر شــد معوقات 
حق الزحمه داوران كه از 10سال گذشته باقي مانده بود، 
در چندين مرحله به آنها پرداخت شود. بر اين اساس 
طي 2 ماه گذشته، پرداخت معوقات حق الزحمه داوري 
اين قشر زحمتكش و پرتالش در ۴مرحله به انجام رسيد 
و مرحله پنجم آن روز گذشته به داوران پرداخت شد. 
فدراسيون كشتي تاكنون معوقات حق الزحمه 62داور 

كشتي را به آنها پرداخت كرده است.

منهاي فوتبال

استقالل و تكرار بحران 
 مشكالت مالي آبي ها خبر تازه اي نيست

  سعادتمند با اسپانسر جديد وعده داده اش، 
مي تواند از اين ماجرا عبور كند؟

مشــكالت مالي تيم هاي فوتبال ايران مسئله تازه اي نيست. حاال 
و با توجه به بحران كرونا وضعيت پيچيده تر از قبل شــده اســت. 
آبي ها بعد از تحوالت هيأت مديره، عابربانك جديدشان موسوي 
را از دســت دادند و حاال مديرعامل جديد با وعده اسپانسر تازه و 
حل مشكالت پا به ميدان گذاشته است. عالوه بر هزينه هاي جاري 
و مطالبات عقب افتــاده بازيكنان، بزرگ ترين چالش اســتقالل 
بدهكاري هاي خارجي است. وينفرد شفر، بويان و مارتين فوركل، 
مربي بدنســاز فصل گذشته اســتقالل 3 نفري هستند كه موعد 
پرداخت مطالباتشان گذشته و باشگاه هنوز پولي به آنها پرداخت 
نكرده اســت. اين 3 نفر درصورتي كه كميته انضباطي فيفا را در 
جريان بگذارند كه هنوز پول شــان را دريافت نكرده اند، مي توانند 
اســتقالل را از دو پنجره نقــل و انتقاالتي محــروم كنند. در اين 
بين شفر به مديران اســتقالل فرصت مذاكره داده است اما از بين 
فوركل و بويان هركدام كميته انضباطي فيفا را در جريان پرداخت 
نشدن مطالباتشــان قرار بدهند دو پنجره نقل و انتقاالتي آبي ها 
بسته خواهد شد. البته برخالف گذشته اگر باشگاهي پنجره نقل و 
انتقاالتي اش بسته شود در صورت پرداخت بدهي خود مي تواند آن 

را باز كند و از اين بابت مشكلي وجود نخواهد داشت.
مسئوالن استقالل پيش از سال جديد در نامه اي به فيفا خواستار 
پرداخت طلب 3  وكيــل خارجي خود، براي حل پرونده ســرور 
جپاروف، گادوين منشا و مارتين فوركل از محل درآمدهاي خود 
در فيفا بودند. باشــگاه اســتقالل 3۴0هزار دالر در فيفا دارد، اما 
هنوز يك ماه اســت كه فيفا پاسخي به مســئوالن استقالل نداده 
اســت كه البته يكي از داليــل آن تعطيلي فيفا به دليل شــيوع 
ويروس كروناست. از طرفي، باشگاه استقالل در روزهاي ابتدايي 
ارديبهشــت ماه فرصت دارد براي فــرار از محروميت طلب افراد 
ذكر شده را پرداخت كند.ســعادتمند اما هفته گذشته در برنامه 
دوشنبه شب فوتبال برتر پا را از اين فراتر گذاشت و مدعي شد كه 
تا پايان فروردين به بازيكنان پرداختي خواهد داشت. با اين حساب 
مديرعامل جديد باشگاه استقالل بايد بخشي از مطالبات بازيكنان 
اين تيم را پرداخت كند تا بتواند به نخستين وعده مديريتي عمل 
كند.آنچه مسلم است درصورتي كه وعده سعادتمند عملي نشود 
ممكن است بازيكنان به اين موضوع واكنش نشان بدهند كه اين 
مسئله باعث مي شود مديرعامل باشگاه استقالل خيلي زودتر از حد 

انتظار طعم حاشيه در يك باشگاه بزرگ را بچشد.
  حرف و حديث هاي اسپانسر جديد

محمدرضا داداشيان مطابق روال همه عاشــقان شهرت كه پا به 
عرصه ورزش مي گذارند در فضاي مجازي پر قدرت ظاهر شــده. 
او در صفحه اينستاگرامش مدعي شده كه مي تواند 100ميليارد 
به اســتقالل تزريق كند. با اين حال روز گذشته در فضاي مجازي 
تصوير چكي به مبلغ 20ميليون تومان از او دست به دست مي شد 
كه به علت عدم كفايت موجودي برگشــت خورده بود. داداشيان 
كه مدعي اســت هلدينگ ملــل را در ســيطره دارد پيش از اين 
مالك باشگاه اكســين البرز هم بوده كه بعدا به گل ريحان تغيير 
نام داده است. اين اسپانســر جديد كه حرف و حديث هايي درباره 
تعلق خاطرش به تيم رقيب هم شــنيده مي شــود هنــوز نيامده 
حاشيه ساز شــده و بعيد به نظر مي رســد بتواند كالف سر درگم 

استقالل را سر و سامان دهد.

جلسه سعادتمند با خانواده پورحيدري
اين روزها جلسات مديرعامل استقالل در شرايطي به صورت منظم 
برگزار مي شود كه اين باشگاه در شرايط بحراني قرار دارد. بعد از 3 
جلسه سعادتمند با پيشكسوتان استقالل، ديروز خانواده مرحوم 
منصور پورحيدري جلســه اي با مديرعامل جديد استقالل برگزار 
كردند و با او به گفت وگو پرداختنــد. همچنين مهدي فنوني زاده 
ديگر پيشكسوت استقالل هم با حضور در دفتر باشگاه با سعادتمند 
به گفت وگو پرداخت. فريده شجاعي همسر مرحوم پورحيدري در 
پايان جلسه با سعادتمند به خبرنگاران گفت:» ما براي خيرمقدم 
خدمت ايشــان رفتيم و بحث مطالبات منصور پورحيدري مطرح 
نشــد. منصور مطالباتش يك عمر است كه چون خودش در زمان 
حيات نخواست ما پيگير آن نشديم ولي به هرحال اين طلب آخر 
او ۴00ميليون تومان اســت. در اين بين يك اختالف حساب بين 
او و اســتقالل وجود دارد كه اميدوارم حل شــود. ما هرگز به فكر 
شكايت از باشگاه نيستيم و هميشه گفته ايم يك نفر پيدا مي شود 

و مطالبات او را پرداخت مي كند.« 

گزارش
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فدراسيون فوتبال جمهوري آذربايجان به طور رسمي از آمادگي باكو براي ميزباني رقابت هاي يورو 2021خبر داد. اين رقابت ها كه قرار بود تابستان 
سال جاري ميالدي در 12شهر اروپايي برگزار شوند به دليل شيوع ويروس كرونا به سال 2021 موكول شده است. 2هفته قبل روزنامه ديلي ميل 

انگليس از انصراف برخي از شهرهاي ميزبان جام ملت هاي اروپا به خاطر شيوع ويروس كرونا خبر داد كه يوفا آن را تكذيب كرد. 

   حدادي فر: بهتر است فيفا در مورد 
 ليگ ما تصميم بگيرد!

تعطيلي اين روزهاي ليگ برتر قاســم حدادي فر را هم كالفه كرده است. 
كاپيتان ذوبي ها در اين خصوص به همشــهري ورزشي مي گويد: »تحمل 
اين شرايط واقعا سخت اســت، خصوصا براي ما فوتباليست ها. به هر حال 
چاره اي نيســت و بايد با اين وضعيت كنار بياييم. فعال كه انفرادي تمرين 
مي كنيم ولي اين نوع تمرين قطعا آمادگي كامل بازيكنان را از بين مي برد. 
هم اكنون سرمربي ما خارج از ايران اســت ولي طبيعتا شرايط بازيكنان را 
كنترل مي كند، همه ما منتظر هستيم تا اين بيماري ريشه كن شود و بازي ها 

هم ادامه پيدا كند.«
در روزهاي اخير اين شــايعه به وجود آمده كه قرار اســت بازي هاي ليگ 
برتر بعد از ماه رمضان برگزار شود كه حدادي فر در اين خصوص مي گويد: 
»شايعات و خبر كه زياد است ولي بايد ديد فدراسيون چه چيزي را به صورت 
رســمي اعالم مي كند. من نمي توانم در اين خصــوص پيش بيني خاصي 
داشته باشم يا نظر بدهم. در اين زمينه مســئوالن تصميم گيرنده هستند 
و بايد تمامي جوانب را بررسي و كارشناسي كنند و در نهايت يك تصميم 
درست بگيرند تا باشگاه ها يا بازيكنان متضرر نشوند. تا حاال چنين شرايطي 
براي ليگ هاي مختلف در دنيا ايجاد نشــده و فكر مي كنم بهتر است فيفا 

وارد عمل شود.«
حدادي فر در پاسخ به اين پرســش كه آيا درصورت نيمه كاره ماندن ليگ 
برتر، معرفي پرسپوليس به عنوان قهرمان و سقوط 2تيم انتهاي جدول به 
ليگ دسته اول منطقي اســت هم نظرش را گفته است؛»هر تيمي طبيعتا 
دوست دارد اتفاق دلخواه خودش رخ دهد و نمي دانم چه بايد بگويم. اگر هر 
كشوري براي ليگ فوتبالش يك تصميم بگيرد، طبيعتا اين موضوع مي تواند 
دردسرساز شود. در اين شرايط بهتر است كه فيفا يك تصميم واحد بگيرد تا 
فدراسيون ها هم از آن پيروي كنند. هم اكنون اگر فدراسيون ما هر تصميمي 
بگيرد، طبيعتا چالش ايجاد خواهد شد ولي اگر فيفا درخصوص اين موضوع 

تصميم بگيرد، دردسرها و حرف و حديث هايش كمتر است.«
از كاپيتان ذوب آهن در مورد نتايج نه چندان خوب آنها در اين فصل سؤال 
مي كنيم كه اينطور جواب مي دهد: »قبــول دارم كه نتايج خوبي نگرفتيم 
ولي بدشانسي هم داشتيم. امسال براي تيم ما يك فصل خاص و البته سخت 
بود ولي اميدوار بوديم كه با ادامه ليگ نتايج بهتري بگيريم. فعال كه بازي ها 
تعطيل است ولي دلمان براي فوتبال خيلي تنگ شده، اميدوارم اين ويروس 

لعنتي هر چه زودتر از بين برود.«

اميرحســين اعظمــي| بختيار رحماني، هافبك كرمانشــاهي 
صنعت نفت اين روزها به زادگاهش )سرپل ذهاب( برگشته تا 
به صورت انفرادي تمرين كند؛ منطقه اي كه در زلزله ۳سال پيش 
ويران شد. رحماني درخصوص شرايط اين روزهاي فوتبال ايران، 
وضعيت كرمانشاه بعد از زلزله و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ داده است.

  كالفه شده ايم
او حرف هايش را درخصوص وضعيت اين روزها و تعطيلي فوتبال اينگونه 
شروع مي كند: »ما دوران سختي را پشت ســر مي گذاريم و از تمرينات 

گروهي و بازي هاي رسمي دور هستيم. اگر فوتبال بازي نكنيم 
ديوانه مي شــويم و واقعا از اين وضعيت كالفه شده ايم. فعال 
كه كاري از دستمان ساخته نيســت، من هم به زادگاهم 
برگشــته ام و اينجا صبح ها يا عصر كه خلوت است تمرين 
مي كنم تا حداقل آمادگي بدني ام را حفظ كنم. اميدوارم 
اين ويروس هرچه زودتر ريشــه كن شــود تا همه  چيز به 

حالت طبيعي برگردد. در منطقه ما كه خوشــبختانه 
فردي را از دســت نداده ايم و اوضاع خوب است، 

اميدوارم مردم رعايت كننــد تا اين بيماري 
ريشه كن شود.«

  كرمانشاه بعد از زلزله
از بختيــار درخصوص وضعيــت مردم 
كرمانشاه درخصوص زلزله 3سال پيش 
سؤال مي كنيم: »در آن زلزله عزيزان زيادي 
از دست رفتند كه اتفاقي تلخ و ناراحت كننده 
بود. االن اما شرايط خانه ها بهتر شده و اينطور 

نيســت كه مهندس ها خيلي راحت هر چيزي 
را امضا كنند و خانه ها غيراصولي ســاخته شــوند. در 
گذشته شــرايط اينطور نبود و خانه ها حتي در برابر 
زلزله 5ريشتري هم مقاوم نبودند ولي االن مهندس ها 

سخت مي گيرند. مردم شروع به ســاختن خانه ها كرده اند و دولت هم 
كمك كرده اســت، تعداد زيادي از مردم وام گرفته اند تا خانه هايشان 
را بازســازي كنند، هرچند كه وضعيت جاده ها فعال خوب نيست. فكر 
مي كنم گذشت زمان شرايط را بهتر كند. البته بايد بگويم در كرمانشاه 
همچنان زلزله مي آيد و همين چند روز پيش بود كه زمين به شــدت 

لرزيد. اين پس لرزه ها ظاهرا تمام شدني نيست.«

 وضعيت ليگ برتر
از رحماني مي پرســيم كه آيا موافق ادامه بازي هاي ليگ برتر است كه 
اينگونه جواب مي دهد: »نيمه كاره ماندن ليگ خيلي وحشتناك است 
و خيلي از تيم ها هزينه كردند و حاال دنبال رســيدن به هدف هايشان 
هســتند. مثل اينكه مي گويند بيمارها رو به بهبودي هستند و اگر 
كرونا بهتر از گذشته كنترل شود مي توان بازي هاي باقيمانده را 
در 6هفته انجام داد. البته سالمتي مردم هم مهم است و بايد ديد 
مسئوالن چه نظري مي دهند. فكر نمي كنم انجام بازي ها بدون 

تماشاگر تصميم بدي باشد.«

  مشكالت مالي
صنعت نفت آبادان يكي از تيم هــاي ليگ برتري 
است كه در اين فصل با مشكالت مالي پرتعدادي 
دست و پنجه نرم مي كند. آنها از نظر پرداختي 
به بازيكنان و مربيان خود نيز نســبت به ساير 
تيم ها شــرايط بدتري دارند و تاكنون فقط 
30درصد از قراردادها پرداخت شده است. 
رحماني در اين خصــوص مي گويد: »فصل 
سختي بود و ما دير شروع كرديم، تيم دير بسته 
شد اما خوب شروع كرديم و خوب ادامه داديم. با دست 
خالي تيم هاي صدميلياردي را برديم، ســر گذاشتيم 
جلوي توپ، چون آبادان جاي ترســوها و بي غيرت ها 
نبوده و نيست. حاال هم نوبت مسئوالن است تا مشكالت 

ما را حل كنند.«

 رحماني: نيمه كاره ماندن ليگ خيلي وحشتناك است
 در كرمانشاه همچنان زلزله مي آيد

  كاپيتان در 3  اپيزود
  آيا جالل حسيني براي حضور در پرسپوليس ليگ بيستم قول گرفته؟

بهروز رســايلي| ويكي پدياي جالل حسيني نشان 
مي دهد او متولــد بهمن 1360 اســت؛ اين يعني 
كاپيتان اول پرســپوليس در كمركش 3۸ســالگي 
به ســر مي برد. با وجود اين جالل نســبت به كلمه 
»خداحافظي« به شــدت آلرژي دارد. فصل گذشته 
پيش از بازي فينال جام حذفي بــا داماش گيالن و 
درحالي كه پرســپوليس در يك قدمي دبل قهرماني 
بود، شايعه كردند ممكن است جالل بعد از باال بردن 
جام، با اعالم خبر خداحافظي اش همه را ســورپرايز 
كند و در اوج اقتدار و موفقيت فوتبال را كنار بگذارد، 
اما اين اتفاق رخ نداد. حتي همين امسال هم بعيد است 
حسيني درصورت باال بردن احتمالي جام قهرماني 
چنين تصميمي بگيرد؛ چراكه او اين روزها شديدتر 
از هميشه نسبت به شايعات مربوط به خداحافظي اش 
واكنش نشان مي دهد. حسيني اخيرا گفته تصميمي 
براي بازنشستگي ندارد و تا وقتي بدنش ياري كند، به 
حضور در ميادين ادامه خواهد داد. با اين حال آينده 
يكي از بهترين مدافعان تاريخ فوتبال ايران، همچنان 

در هاله اي از ابهام قرار دارد.

  اپيزود اول؛ برانكو گفت بس است ديگر!
از ابتداي ليگ نوزدهم اين شــايعه وجود داشت كه 
برانكو ايوانكوويچ در خــالل مذاكراتش براي ادامه 
همكاري با پرسپوليس شرط كرده بود ديگر نيازي به 
جالل حسيني ندارد و اين بازيكن بايد در ليست مازاد 
قرار بگيرد. اين خبر به اندازه اي عجيب بود كه خيلي ها 
آن را باور نكردند، اما منابع متعدد صحت موضوع را 
تأييد مي كنند. اگر برانكو مي ماند حســيني امسال 
جايي در پرسپوليس نداشــت. اينكه چه معادالت و 

محاسباتي در ذهن مربي كروات وجود داشته كه او 
چنين تصميمي گرفته چندان روشن نيست؛ برخي 
مي گويند سن باالي جالل عامل اتخاذ اين تصميم 
بوده، بعضــي روي رفتارهاي خــاص او در رختكن 
بحث دارند و گروهي هم معتقدند حسيني اين اواخر 
به خاطر محافظه كاري باال، تيم را در زمين عقب نگه 
مي داشت. هرچه بود اما برانكو رفت و هرگز فرصت 
اجراي اين ايده را پيدا نكرد. در نتيجه جالل در تيم 
باقي ماند، اما در كمال تعجب خيلي زود از ســوي 
گابريل كالدرون به داليل فني نيمكت نشــين شد 
و باز عجيب تر اينكــه يحيي گل محمدي هم همين 
كار را تكرار كرد. پس روشن است كه حسيني از ديد 
مربيان اخيرش كارايي و صالبت گذشته را ندارد كه 
اين مسئله با توجه به افزايش سن او طبيعي هم به نظر 

مي رسد.
  اپيزود دوم؛ هيأت مديره قول تمديد داده

با وقوع تغييرات مديريتي اما، جالل حسيني يكي از 
نزديك ترين بازيكنان به مديران فعلي شده است. او در 
هردو جلسه برگزار شده بين هيأت مديره و بازيكنان 
به ساختمان باشگاه دعوت شد و گفته مي شود نقش 
زيادي در ترغيب هم تيمي هايش به حمايت از بدنه 
اجرايي فعلي داشته اســت. از قرار معلوم اين مسئله 
حتي موجب بحث و كشــمكش در اردوگاه سرخ ها 
شده است، با اين حال موضع جالل همچنان حمايتي 
است. حاال يا او جنم انجام كارهاي بزرگ را در مديران 
فعلي مي بيند و يا داستان ديگري در ميان است. مثال 
برخي شايعات حكايت از آن دارد كه هيأت مديره در 
ازاي دريافت حمايت جالل به او تضمين داده كه فصل 
آينده هم قراردادش تمديد شود و در فهرست قرمزها 

باقي بماند. حاال اينكه اين شايعه چقدر صحت دارد، 
چندان مشخص نيست.

  اپيزود سوم؛ تكرار يحيي- مهدوي كيا؟ 
حاال بياييد فرض كنيم جالل حسيني به هر ترتيب 
براي فصل آينده هم در جمع سرخپوشان باقي بماند 
و به ليست محدود 1۸بازيكن بزرگسال تيم راه پيدا 
كند؛ در اين صورت نگراني بعدي مربوط به چگونگي 
رابطه او با يحيي گل محمدي خواهد بود. به هر حال 
يكي از مشهورترين داســتان هاي زندگي حرفه اي 
يحيي مربوط به چالش او با مهــدي مهدوي كيا در 
ليگ دوازدهم مي شود؛ روزهايي كه سرمربي فعلي 
سرخپوشان دوره اول حضورش روي اين نيمكت را 
تجربه مي كرد و اعتقادي به اســتفاده از مهدوی كيا 
نداشت. همه جزئيات آن داستان را مردم به ياد دارند؛ 
از اشك هاي مهدي در تلويزيون تا آن خداحافظي تلخ 
و غريبانه و البته وداع زودرس گل محمدي با نيمكت 
پرســپوليس. آيا اين بار هم قرار است همان سناريو 
با نقش آفريني حســيني تكرار شود؟ شايد اگر ليگ 
به دليل شيوع كرونا تعطيل نشده بود، همين امروز 
هم تداوم نيمكت نشيني هاي جالل به يك بحران در 
پرسپوليس تبديل مي شد، چه برسد به فصل بعد كه 
كاپيتان يك سال هم مسن تر خواهد شد. به هر حال 
يادمان نرود يحيي زمان حضور در تراكتور هم با محمد 
ابراهيمي به مشكل خورد؛ چنان كه در ذوب آهن نيز 
سابقه نيمكت نشين كردن رجب زاده را داشت و اينها 
عالمت هاي خوبي براي حسيني نيستند. در مجموع 
اميدواريم جالل با توجه به همه آنچه براي تيم ملي 
و پرسپوليس انجام داده، براي آينده اش عاقالنه ترين 

تصميم را بگيرد و از آن سود ببرد.



كرونا زندگــي را براي همه 
سخت كرده اســت، اما اين گزارش

سختي براي عده اي تعريف 
ديگري دارد؛ براي آنهايي كه حساسيت 
بيشتري براي رعايت بهداشت دارند. در 
روزهايي كــه همه مراقب هســتند كه 
ويروســي وارد خانه و بدن شــان نشود، 
شست وشو و ضدعفوني كردن را درهمه 
جا مي شود ديد؛ شستن دست ها، شستن 
مواد غذايــي، لباس و... امــا در بعضي از 
خانه ها، اين شستن ها مدل ديگري است؛ 
كافي است نگاهي به دستان مادر خانواده 
بيندازيد تا بدانيد كه در آن خانه چه خبر 
است. البته مردان بسياري هم اين روزها 

دچار انواع وسواس ها شده اند.

مادر حساس
محبوبه مادر است، مادري كه در اين يكي، 
دو ماه از بس شست وشو و ضدعفوني كرده، 
دســتانش اگزما گرفته. دخترش مائده 
تعريــف مي كند: »دســت هاي مادرم به 
قدري خشك شده كه ديگر باز نمي  شود.« 
مائده مي گويد كه مــادرش قبل از كرونا 
هم حساســيت بااليي روي رعايت موارد 
بهداشتي داشته: »مادرم وسواسي منطقي 
اســت. قبال هر چيزي از بيرون مي آمد، 
مي شست، ولي االن ديگر بايد بيسكوييت 
و نان را بشــورد.« محبوبه در اين مدت 
به حدي روي شست وشــو و ضدعفوني 
زوم كرده كــه بي خيال كارهــاي ديگر 
خانه شــده. مائده مي گويد: »مثال ديگر 
خيلي روي جاروبرقي كشيدن سختگير 

نيست.« 
اطرافيان محبوبه را وسواسي مي دانند، اما 
خودش خيلي قبول ندارد: »من مادرم و 
به خاطر همين سعي مي كنم غذايي كه به 
بچه ها مي دهم پاك باشد. مدام استرس 
اين را دارم چيزهايي كه در خانه هست، 
آلوده نباشد و ديگران را بيمار نكنم. مثال 
مي دانم پيازي را كه تــوي غذا مي ريزم 
پخته مي شود و آلوده نيســت، اما مدام 
به خودم مي گويم اگر چاقويي را كه با آن 
پياز را خرد كردم، جايي بگذارم و كســي 
نداند بهش دست بزند، چي؟ به جاي ديگر 
بخورد چي؟ اســكاچ را آلوده نكند و... « 
در خانه محبوبه هم وســايلي كه در يك 
ساعت خريده شده اند و به خانه رسيده اند، 
دو ساعت زمان مي برد كه شسته و جابه جا 
شوند. در اين پروسه هم خيلي از خريدها 
غيرقابل استفاده مي شوند: »بسته بندي 
وسايل ما خوب نيستند، با الكل نمي شود 
همه را تميز كرد، كلــي بايد الكل و پنبه 
هدر بدهيم يا بشــوريم. ترجيح من اين 
است كه بشورم يا در بالكن جلوي آفتاب 
بگذارم. در شست وشــو بعضي از وسايل 
خراب مي شوند، جلوي آفتاب هم بعضي 

چيزها فاسد مي شوند.« 
ميوه و سبزيجات ذهن محبوبه را درگير 
كرده اســت. اينكه ميوه و سبزي بخرد يا 
نه: »اطالعات دقيق و درســتي در مورد 
اينكه چطور اين خوراكي ها را ضدعفوني 
كنيم، وجود ندارد. يــك روز مي گويند 
نمك و ســركه خوب اســت، يــك روز 
مي  گويند فايده اي نــدارد. روزهاي اول 
با مايع مخصوص شست وشــوي ميوه و 
سبزي آنها را مي شستم با اين تفاوت كه 
نسبت به قبل غلظتش را از دستوري كه 
رويش بود، بيشــتر مي كردم ولي ميوه و 
ســبزي را خراب كرد. االن از يك طرف 
مي گويم ميوه و ســبزي بــراي بدن نياز 

است، به خصوص در اين موقعيت كه بدن 
بچه ها بايد قوي باشــد، ولي از يك طرف 
هم نگرانم كه آلــوده نماند. نمي دانم چه 

كار كنم.«
ســختگيري بعضي از مادران در دوران 
كرونا، خود آنها و اطرافيان شان را آزرده 
كرده. بعضي مي گويند روان شان به خاطر 
حساســيت هاي زياد بعضي از اطرافيان 
كه بيشــتر زنان هســتند، به هم ريخته 
اســت. محبوبه مي گويد: »اين كه افراد 
يك خانواده بگويند مادرشــان سختگير 
اســت يا نه به خود افراد آن خانه بستگي 
دارد. همسرم قبل از كرونا مي گفت خيلي 
حســاس هســتي ولي االن به من حق 
مي دهد كه ســختگيري كنم، كرونا او را 
ترسانده. بچه ها هم از قبل حساسيت هايي 
داشتند، اگر االن من هم بخواهم كوتاهي 
كوچكي كنم، آنهــا مي گويند كه رعايت 

كنيم.«
دســت هاي محبوبــه اگزما گرفتــه و او 
حاال بدون دســتكش نمي تواند دست به 
آب بزند: »عكس دســت هايم را دخترم 
براي يكي از دوستانش كه پزشك است، 
فرستاد، گفت اگزماي حاد است. االن كه 
به آب مي زنم درد مي گيرد. دســتكش 
نخــي مي پوشــم و رويش دســتكش 

التكس.«
محبوبه نگران اســت، نگــران روزهايي 
كه كرونا بماند و ديگر نــرود: »اين همه 
هزينه كرديم و موارد بهداشتي را رعايت 
كرديم و اذيت شديم به اين اميد كه بيمار 
نشويم و بعد از سه، چهار ماه همه  چيز به 
روال عادي برگردد، اما من نگرانم كه اين 
وضعيت ادامه پيدا كند. در اين شــرايط 
ســختگيري ها و فاصله گذاري ها رعايت 
نمي شود، من استرس اين روزها را دارم. 

من آينده را سياه مي بينم.«

زندگي را راحت بگير
بعضي ها زندگي را راحت گرفته اند. يك 
ســاعت در يكي از پارك ها بماني افرادي 
را مي بيني كه مثــل روزهاي عادي رفتار 
مي كنند. بچه ها در زمين بازي از سرسره 
بــاال و پايين مي روند و تــاب مي خورند. 
بعضي هــا حتي بــا بچه ها تــوپ بازي 
هم مي كننــد و بعد از بــازي هم همگي 
خوراكي مي خورنــد در اين حــد كه با 
همان دست هاي آلوده از يك پاكت پفك 

مي خورند.
 الناز يكي از زناني اســت كــه روزهاي 
كرونايــي اش با روزهــاي قبــل كرونا 
تفاوت چندانــي ندارد: »هــر چيزي را 
سخت بگيري، ســخت تر مي شود.« اين 
شــعار زندگي او اســت: »هيچ وقت هم 
ضرر نكردم.« الناز دختر 10ســاله دارد، 
به جز چند مورد خيلي به او هم ســخت 
نمي گيرد: »روحيه بچــه ام برايم خيلي 
مهم است. در اين مدت كه نه مدرسه رفته 
و نه دوســتانش را ديده، بايد يك جوري 
سرش گرم شود. درست است كه نسبت به 
قبل كمتر او را بيرون مي آورم، ولي حتما 
هفته اي يكي، دو بار پارك مي رويم. من 
مثل آنهايي نيســتم كه دست دخترم در 
پارك چيپس و پفك بدهم. قبال هم اين 
كار را نمي كردم ولي اجازه مي دهم خيلي 
راحت بازي كند. خــودش را كثيف كند، 
به همه جا دست بزند، ولي وقتي به خانه 
برمي گرديم، همه لباس هايمان را عوض 
مي كنيــم و دوش مي گيريم.« الناز روي 
خريدهايي كه وارد خانه مي شــوند هم 

خيلي سختگير نيســت: »سعي مي كنم 
غذايي كه آماده مي شود، پاك باشد. غذا 
پخته مي شود و همه آلودگي هايش از بين 
مي رود، پس دليلي بــراي آلوده ماندنش 
نيست. قبل از چيدن سفره هم دست هايم 
را مي شورم. خيلي ها نان و شيريني را هم 
داغ مي كنند، وقتي مي گويند آنزيم هاي 

معده كرونا را مي كشد، چه لزومي دارد كه 
همه  چيز را داغ كنم؟« 

الناز در اين مدت كه بيشتري ها قرنطينه 
بودند خانه بعضــي از اقوام هم رفت وآمد 
داشــته: »با خانواده دايــي ام در ارتباط 
بوديــم. از اول قرار گذاشــتيم كه خانه 
همديگر برويم. اگر اين كار را نمي كرديم 

كه ديگر نمي شــد زندگي كرد.« الناز با 
دوســتانش هم ديدارهايي داشته، حتي 
يكي از آنها مشــكوك به كرونا بود: »پدر 
دوســتم كرونا داشــت و او هم مدتي از 
پدرش پرســتاري مي كــرد. چند روزي 
قرنطينه بود و بعدش همديگر را ديديم. 
وقتي عالئم نداشــت و هر دو ماسك زده 

بوديم، خطري نبود.« 

پياده روي جايگزين اتوبوس
سميرا مجبور است هر روز به محل كارش 
برود. قبل از تعطيالت نوروز دوركار بود اما 
او و همكارانش كه نگران از دســت دادن 
كارشان هســتند، ترجيح مي دهند هنوز 
در محل كار حاضر شــوند. سميرا قبل از 
اينكه كرونا بيايد، حساسيت هايي داشت 
و بيشتر از بقيه كســاني كه در اطرافش 
هســتند، روي رعايت نكات بهداشــتي 
وسواس داشت و حاال اين وسواس كمي 
بيشتر شده است: »خيلي تغيير نكرده ام. 
شايد 20 درصد نسبت به قبل حساس تر 
شــده ام. مثــال االن به همــه مي گويند 
اتوبوس كه سوار مي شويد دست به جايي 
نزنيد يا اگر زديد، حتما دســت هايتان را 
بشوريد. من قبال روي اين موضوع حساس 
بودم. وقتي مي خواستم ســوار اتوبوس 
شوم، سعي مي كردم بنشــينم تا دستم 
را به جايي نزنم، اگر هم نمي شــد، حتما 
بايد دستم را مي شســتم.« اتوبوس سوار 
شدن دغدغه اصلي سميراست. او مدتي 
درگير ايــن بود كه بــراي رفتن به محل 
كارش، چطور سوار اتوبوس شود: »خيلي 
فكر كردم. به نظرم رسيد از سرتا پايم يك 
كيسه روي خودم بكشــم، ديدم خيلي 
سخت مي شــود، منصرف شــدم. گفتم 
ماسك و دســتكش مي پوشم ولي ديدم 
لباس هايم امكان دارد به ميله و صندلي 
اتوبوس بمالد.« بهترين راهي كه سميرا 
انتخاب كرده اين اســت كه اصال ســوار 
هيچ وسيله نقليه اي نشود: »هر روز پياده 
مي روم و پيــاده برمي گــردم. 50دقيقه 
صبح طول مي كشــد و 50دقيقه عصر. 
خيلي زياد نيســت به خصوص كه از قبل 

به پياده روي عادت داشتم اما اگر فاصله 
خانه تا محل كارم بيشتر بود مجبور بودم 
اتوبوس سوار شــوم و هر روز لباس هايم 
را بشــورم.« كرونا در بعضــي از موارد به 
سميرا كمك كرده: »تا قبل كرونا مشكل 
دست دادن داشتم. هر بار كه با يكي دست 
مي دادم، درگير اين مي شــدم كه چطور 
دستم را بشورم كه طرف ناراحت نشود، 
ولي االن ديگر اين مســئله حل شــده و 
حساسيت من دليل پيدا كرده.« سميرا 
در موارد ديگر هم مثل بقيه رفتار مي كند 
و مدعي است كه خيلي سختگير نيست، 
اما بايد از اطرافيان پرســيد كه حساس 

است يا نه.

معجزه كرونا
شيوا 5 ماهه باردار است و به نظر مي رسد 
روزهاي كرونايــي به او خيلي ســخت 
گذشته باشد، به خصوص اينكه همسرش 
بيش از حد وسواسي اســت، اما با آمدن 
كرونا وســواس همسرش هم كمتر شده: 
»قبال همسرم وسواســي تر بود. مثال اگر 
مي خواستيم جايي سفر برويم، همه جا را 
بايد مي شست. هر چيزي را كه از بيرون 

وارد خانه مي شد بايد تميز مي كرد. 
كرونا كه آمــد و گفتنــد همه  چيز بايد 
ضدعفوني شود، نگران بودم كه همه  چيز 
را سخت تر بگيرد اما خوشبختانه همه  چيز 
بهتر شد.« همسر شــيوا وقتي مي بيند 
بقيه نظافت را رعايت مي كنند، خيالش 
راحت تر اســت: »مشــكلش از قبل اين 
بود كه بقيه نظافــت را رعايت نمي كنند 
و به خاطر همين حساس بود كه خودش 
همه  چيــز را تميز كند، ولــي وقتي االن 
مي بيند همه دست هايشان را مي شويند، 
رفتار او هم عادي تر شــده  اســت.« در 
خانــه شــيوا هــم ضدعفوني كردن ها و 
شست وشوهاي عادي رايج است: »بيشتر 
خود من هســتم كه به خاطــر خودم و 
بچه رعايت مي كنم. همســرم حتي روي 
وسايل بسته بندي شده خيلي سختگيري 
نمي كند و اصرار ندارد كه بشورد. فكر كنم 

كرونا روي او تأثير معكوس گذاشته.« 

روايت همشهري از اضطراب هايي كه كرونا به زندگي بخشي از جامعه 
اضافه كرده است  يادداشتهجوم وسواس
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با شيوع كرونا و خانه نشين شدن همه، مشاجره بين زنان 
و شوهران به يكي از مســائل جدي خانواده ها تبديل نگاه

شده است. ايرنا با محمد كاظم زاده، روانشناس و مشاور 
خانواده درباره چگونگي پيشگيري از مشاجرات همسران در دوران 
كرونا صحبت كرده است. او رعايت چند نكته در خانواده ها را الزامي 

مي داند: 
تنظيم خواب؛ يكي از مهم ترين مشكالت به هم ريختگي رواني آدم ها، 
خواب هاي غيرقابل برنامه ريزي شــده اســت. به عنوان مثال، افراد 
خانواده يك روز تا ديروقت بيدار مي مانند و يك روز اول شب به خواب 
مي روند. يك روز تا ديروقت خواب هستند مثال تا بعدازظهر و يك روز 
ساعت 7صبح بيدار مي شوند. تنظيم نبودن برنامه خواب، آدم ها را از 

نظر رواني پرمشاجره و پرتنش مي كند.
ضرورت پرهيز از 4 عامل انفجــار ارتباطي؛ در مواقعي كه اصطكاك 
ميان فردي بيشتر است، خواه در خانواده يا محيط كار، اين 4 عامل 
اگر بيشتر وجود داشته باشد، قطعا انفجار بيشتري هم قابل مالحظه 
است. مبهم صحبت كردن، كلي صحبت كردن، سؤالي صحبت كردن و 
خيلي طوالني يا خيلي كوتاه صحبت كردن 4عاملي است كه استفاده 
از آن منجر به برهم خوردن بنيان خانواده مي شود. يعني اگر ما اين 
4عامل را در گفت وگو داشته باشيم، به طور قطع طرف مقابل احساس 
ناامني مي كند و عكس العمل طبيعي افراد در مقابل احساس ناامني، 
گاردگرفتن و دفاع از خود است كه اين دفاع بسته به تيپ شخصيتي 

طرف مقابل، با پرخاش يا منفعالنه رفتاركردن خواهد بود.
پرهيز از زنجيره سازي  نكات منفي در خانه نشيني؛ نكته بسيار مهمي 
كه در خانواده مشاجره را چند برابر و متأسفانه مشاجره هاي مانايي را 
توليد مي كند و پشت سر هم انفجارهايي را رقم مي زند، زنجيره سازي  
نكات منفي است. از نظر علمي ثابت شده كه وقتي مي خواهيم انتقاد 
يا اعتراض يا شكايتي را به فردي بيان كنيم، اگر به نكات منفي اي كه 
قبال اتفاق افتاده هم اشاره كنيم، طرف مقابل براي ايجاد تغيير نااميد 
مي شود. به عنوان مثال، همســر را براي صرف شام صدا مي كنيم اما 
او به هر دليلي نمي آيد. بعد مــا از روي عصبانيت مي گوييم من هر 
موقع تو را صدا مي كنم با 20 دقيقه تأخير جواب مي دهي و روزهاي 
گذشته هم اينطور شــد و غيره. هنگامي كه چند مصداق از تأخير او 
مي زنيم به شــدت انفجار را در روابط زياد مي كند، به اين مي گويند 

زنجيره سازي .
گفت وگوهاي في البداهه را كنار بگذاريم؛ از نظر علمي ثابت شــده 
اين گفت وگوها، سيستم روانشناسي آدم را با تهديد همراه مي كند. 
مثال من يك دفعه به همسرم بگويم راستي فالن موضوع چي شد؟ يا 
بيا فالن كار را بكنيم؟ اين اشتباه است و راهكار صحيح اين است كه 
نخست موضوع گفت وگو را به طرف مقابل بگوييم، سپس بازه زماني 
كه تخمين مي زنيم اين گفت وگو طول مي كشــد را بيان كنيم و در 
نهايت از او بخواهيم زماني را براي گفت وگــو تعيين كند. به عنوان 
مثال، مي خواهيم راجع به هديه جشــن تولد فرزند صحبت كنيم. 

بايد اينگونه عنوان كنيم كه مي خواهم راجع به هديه پسرمان با شما 
صحبت كنم، فكــر مي كنم يك ربع طول بكشــه، چه وقت صحبت 

كنيم.
ياركشي در خانه ممنوع؛ مثلث سازي  يعني جبهه گيري يا گروه بندي 
چند عضو از اعضاي خانواده عليه يكي از اعضاي خانواده. مثال من مادر 
خانواده هستم به پدر خانواده پيشنهادي مي دهم و او نمي پذيرد. بعد 
همين پيشــنهاد را به فرزندان مي گويم و آنها مي پذيرند و گروهي 
به جان پدر خانواده مي افتيم تا بتوانيــم حرف خود را به اصطالح به 
كرسي بنشانيم. اين يكي از اشــتباهات واضح اعضاي خانواده است 

كه متأســفانه به وفور در خانواده ها اين مثلث سازي  را مي بينيم كه 
مي تواند مشكالت و شكاف هاي جدي و عميق ايجاد كند.

كناره گيــري عاطفــي راهــكار پرهيــز از درگيري نيســت؛ يكي 
از بزرگ تريــن عوامــل ايجــاد مشــاجره در روابــط ميان فردي، 
كناره گيري هاي عاطفي اســت. به اين معنا كه من آهســته بروم و 
آهسته بيايم و كاري به ديگران نداشته و سرگرم فضاي مجازي باشم 
كه درگيري به وجود نيايد. اين استراتژي اي است كه متأسفانه خيلي 
از اعضاي خانواده اتخاذ مي كنند و نمي دانند باعث بروز مشــاجرات 

جدي تر مي شود.

به موقع بيدار شو، به موقع بخواب
كرونا خيلي ها  را شب نشين كرده است. تعطيلي مدارس و بيكاري موقت 
پدر و مادر  دليلي شده تا خيلي از خانواده ها  شب زنده دار باشند و روزها 
تا نزديكي هاي ظهر بخوابند. اين به هم ريختن ساعت هاي خواب از نظر 
روانشناسان به سالمتي افراد و به خصوص كودكان آسيب مي زند. دكتر 
»شهرزاد خسروي فرد« روانپزشك و فلوشيپ اختالالت خواب معتقد 
اســت كه رعايت نظم خواب در روزهاي خودقرنطينگي بايد به عنوان 
يك اصل مورد توجه خانواده ها قرار بگيرد و با توجه به احتمال استمرار 
وضعيت كنوني به ويژه براي دانش آمــوزان، مي تواند پيامدهايي براي 
سالمت جسمي و رواني افراد در پي داشــته باشد. خسروي فرد درباره 
ضرورت خواب  شب براي ســالمتي كودكان به ايرنا گفته است: »بدن 
ما براي تنظيم ســيكل خواب و بيداري بايد در معرض نور خورشــيد 
قرار بگيرد. ما به فعاليت روزانه نيــاز داريم تا بر اثر آن هورمون آدنوزين 
در بدن ترشح و باعث خستگي مغز  شود و فرد براي خواب شرايط الزم 
را پيدا كند. اين اتفاق و چرخه فعاليت در دوران قرنطينه رخ نمي دهد 
و در نتيجه ســاعت خواب تغيير مي كند. اين موضوع در بچه ها از اين 
جهت حائز اهميت اســت كه هورمون رشــد در خواب شبانه ساعات 
اوليه شب بين ساعت 22 تا 3 بامداد ترشح مي شود. اگر اين خواب را از 
بچه بگيريم، اين هورمون ترشح نمي شود، بنابراين والدين بايد نسبت 
به درنظر گرفتن ساعت مشــخص خواب در منزل برنامه ريزي كنند.« 
خسروي فرد، گسترش تكنولوژي را در به هم ريختن ساعت خواب مؤثر 
مي داند: »همانطور كه در جامعه ديده مي شود، با گسترش تكنولوژي 
به ويژه بازي هاي رايانه اي و موبايلي شاهد بي خوابي  و نهايتا اختالل رشد 
در كودكان و دانش آموزان هستيم. در اين وضعيت، بي توجهي به نظم 
خواب به دليل تعطيلي مدارس و افزايش زمان در خانه ماندن خانواده ها 
در طوالني مدت نگران كننده خواهد بود. بنابراين در طوالني مدت بايد 
خيلي مراقب فرزندان مان باشيم.« او معتقد است كه خانواده ها بايد براي 
خواب برنامه ريزي مشخصي داشته باشــند: »خواب با سيستم ايمني 
ارتباط مستقيم دارد و كافي است كه 3شبانه روز خواب بدي داشته باشيد. 
روز چهارم احساس سرماخوردگي به شما دست مي دهد و سيستم ايمني 
دچار ضعف محسوس مي شود. ضعف سيستم ايمني هم يكي از عوامل 
ابتال به انواع بيماري ها ازجمله كروناست. بنابراين اهميت خواب درست 
و مناســب را همه خانواده ها و افراد بايد جدي بگيرند. نكته اشتباهي 
كه در بســياري از افراد حتي در مواقع عادي ديده مي شود، كار كردن 
با گوشي يا مطالعه كتاب در جاي خواب اســت. ما توصيه مي كنيم به 
هيچ عنوان در زمان خوابيدن با موبايل روي تخت خواب يا محل خواب 
خود حاضر نشويد. بايد درنظر داشت كه تخت خواب فقط و فقط براي 
خوابيدن است.« از نظر اين روانشناس ساعت بيدارشدن هم مهم است: 
»براي مديريت زمان خواب بهتر است سر ساعت از خواب بيدار شويم. 
حتي اگر گاهي ديرتر مي خوابيم، خودمان را مكلف كنيم كه سر ساعت 
7 صبح بيدار شويم. به اين صورت مي توان زمان خواب در شب هاي بعدي 
را مديريت كرد. اگر اين موارد را رعايت كنيم، خواب با كيفيتي خواهيم 

داشت و ديگر موقع بيدار شدن احساس خستگي نمي كنيم.«

قرنطينه هاي پرتنش!

به دستتان الكل نزنيد
هر ماده اي كه ساخته دست بشر باشد، مي تواند موجب 
حساسيت پوستي شود. بعضي از افراد حتي در مواقعي 
كه هوا آلوده اســت، دچار حساســيت هاي پوستي 
مي شوند. درشرايط فعلي كه همه نگران هستند به ويروس كرونا مبتال نشوند، آمار كساني كه 

دچار حساسيت پوستي شده اند، باالتر از قبل و اين طبيعي است.
الكل مواد اصلي تشكيل دهنده مواد شوينده و ضدعفوني كننده است. به خاطر همين است كه 
دست ها به خاطر شست وشوي زياد دچار خشكي، خارش و سوزش مي شوند و به اصطالح گفته 

مي شود دچار اگزما شده است.
شركت هاي معتبري كه اين مواد را توليد مي كنند به تركيبات آن، ويتامين A و E اضافه مي كنند 
كه از خشك شدن پوست جلوگيري مي كند، اما در شــرايط فعلي كه نياز به اين مواد بيش از 
هميشه است، كمتر اين ويتامين ها به اين مواد اضافه مي شود و شايد هم بعضي از شركت ها از 

قبل هم تمايلي به اضافه كردن اين ويتامين ها نداشتند.
براي جلوگيري از اگزما بهتر است كه از اين مواد استفاده نشود و به جاي آن، دست ها با آب و 
صابون شسته شود. هرچند بعضي از صابون ها به خصوص صابون هاي مايع حساسيت زا هستند، 
با اين حال شست  وشو بهتر از ضدعفوني كردن است. در خانه يا در مغازه اي كه روشويي هست، 
شست و شو به راحتي انجام مي شــود و افراد نبايد اصرار به استفاده از مواد ضدعفوني كننده 
داشته باشند. هر ماده اي كه آب پوست را بگيرد، باعث حساسيت مي شود. در اين شرايط، مواد 

الكلي اليه كراتيني پوست را از بين مي برد و دست دچار خارش و سوزش مي شود.
افراد براي اينكه به ويروس كرونا  آلوده نشوند، از دستكش استفاده مي كنند. دستكش هاي 
معمولي به خصوص فريزري ها آســيب چنداني به دســت نمي زند، اما دستكش هايي مثل 
دســتكش هاي مخصوص جراحي كه پودر تالك به آنها زده مي شــود تا چسبنده نباشند، 
حساسيت زا هستند. مردم عادي نيازي به استفاده از اين دســتكش ها ندارند، اما به خاطر 
حساسيت بيش از حد، از اين دستكش ها استفاده مي كنند و دست هايشان آسيب مي بيند. 
كسي كه در خانه نشسته و جايي نمي رود لزومي ندارد كه دستكش استفاده كند، اما بعضي از 
افراد به خاطر وسواس بيش از حد، همه جا دستكش به دست دارند. آنهايي كه مجبورند دستكش 
بپوشند ولي حساسيت دارند، مي توانند زير دستكش التكس، از يك دستكش نخي استفاده 
كنند. پوست صورت حساس تر از پوست قسمت هاي ديگر بدن است، چرا كه نازك تر است. 
ويروس از پوست منتقل نمي شود، اما برخي به خاطر وسواس بيش از حد، پوست صورتشان را 

هم با الكل ضدعفوني مي كنند. اين كار ممكن است باعث اگزماي شديد شود.
افرادي هم كه بيرون مي روند و نگران هستند كه ويروس روي پوست صورتشان نشسته يا نه، با 
يك شست وشوي ساده كه قبال هم انجام مي دادند، مي توانند از پاك بودن پوست صورت شان 
مطمئن شوند. بعضي ها حتي اگر دست ضدعفوني شده شــان را به صورت بزنند، دچار اگزما 

مي شوند. اين خشكي پوست حتي ممكن است  باعث پايين آمدن ايمني و ابتال به قارچ شود.
خشكي و اگزماي پوســت مي تواند در ابتال به بيماري كرونا مؤثر باشد؟ هنوز مشخص نيست 
پوستي كه خشك و يا زخم شده، راه ورود ويروس هست يا نه، اما چيزي كه مشخص است اين 
است كه پوست آسيب ديده مي تواند ماندگاري ويروس و خطر ابتال را بيشتر كند. براي جلوگيري 
از اين اتفاق بهتر است كه از مواد ضدعفوني كننده كمتر مصرف شود و اگر مصرف شد و پوست 
آسيب ديد، آن را درمان كرد. داروخانه ها داروهايي به اصطالح روي ميز دارند كه بدون نسخه 
پزشك هم مي شود آنها را خريد، اما كساني كه دچار اگزما مي شوند، بهتر است قبل از خريد هر 

دارويي، با پزشك شان مشورت كنند.

خليل كاظم نيا
دستيار جراحي عمومي

چطور جلوي مشاجره در خانه را بگيريم؟

خوب بخواب و حرف بزن 

براساس آمار اعالم شــده از سوي مراجع رســمي ازجمله بهزيستي، 
ميزان تنش هــاي خانوادگي در روزهاي همه گيــري ويروس كرونا و 
قرنطينه خانگي مردم افزايش يافته اســت. براي گذاشتن نقطه پايان 
بر چرخه سرايت كرونا عمل به شعار »در خانه بمانيم« ضروري است 
اما چطور مي توان از تنش هاي خانوادگي كاســت تا ادامه عمل مردم 
به اين شعار و همكاري بيشتر آنها خدشه دار نشــود؟ ماندن در خانه 
بدون توجه به نوع خانه)آپارتمان، ويال و يا مجتمع( متراژ و فضاي در 
دسترس اعضاي خانواده، تعداد، سن، جنس و نوع روابط آنان در حد يك 
شعار باقي خواهد ماند. ارائه راهكار براي رفع تنش هاي قرنطينه هاي 
پرتنش امر پيچيده اي اســت اما مي توان از روش هاي ســاده تري هم 
 براي رســيدن به آرامش در خانه ها و كاهش تنش ها اســتفاده كرد. 

آتش بس  اختالفات خانوادگي  )زن با شوهر يا برعكس، خواهر و برادر، 1
والدين و فرزندان و...( گاهي عميق و از گذشته نشأت گرفته و تا زمان 
حال ادامه يافته است. الزم نيســت صلحي برقرار شود و از فرداي روز 
قرنطينه وضعيت به بهتريــن حالت خود برگردد، امــا با پذيرش اين 
موضوع كه هم اكنون شرايط شــيوع كرونا، ما را وادار به همزيستي در 
قرنطينه كرده است، كافي است كه بحث و منازعه بر سر مشكالت خود 

را تا اطالع ثانوي و لغو قرنطينه به زمان بهتري موكول كنيم.

سرگرمي
گاهي اختالفاتي از قبل وجود نداشــته و در يك خانواده كه 2

سال ها شهره به همزيستي مسالمت آميز بوده اند، درگيري و تنش پديد 
آمده است. بنابراين شرايط بيكاري و بي حوصلگي در قرنطينه منجر به 
نزاع شده است. طراحي سرگرمي هاي مورد عالقه بنا بر شرايط خانه و 
خانواده به شكل فردي و جمعي مي تواند راهكار ساده اي براي خروج از 

درگيري هاي بيهوده باشد.

حفظ حريم شخصي شــايد تعداد افراد و فضاي كوچك خانه مانع از حفظ حريم 3
شخصي افراد شود ولي در سخت ترين شــرايط هم شعور مي تواند بر 
محدوديت ها غلبه كند. احترام به خلوت افراد حتي به اندازه يك صندلي 
يا گوشه اي از يك اتاق، اســتفاده از الفاظ مودبانه در بيان خواسته ها و 

توقعات از يكديگر مي تواند در اين حوزه جاي بگيرد.

ارتباط مؤثر  زندگي مسالمت آميز در ســايه قرنطينه مي تواند يك توفيق 4
اجباري باشد كه مستلزم بهره گيري از ارتباط مؤثر است. ارتباط مؤثر، 
دو طرفه، همراه با ارتباط چشمي و استفاده از كلمات واضح، روشن)كه 
بيانگر منظور واقعي ما هستند( به شكل صريح و صادقانه. در اين نوع 
ارتباط، ضمن احترام به طرف مقابل، مخالفت خود را بايد به شيوه اي 
درســت بيان كنيم، به عنوان مثال مي توانيم از فــرد مقابل و يا عقايد 
خودش كه همواره مورد پذيرش اوست براي مخالفت و بيان حقيقت 
بهره مند شويم. نبايد از ياد برد كه پيامدهاي اقتصادي قرنطينه به ويژه 
كاهش درآمد خانواده، از داليل عمده اختالفات خانوادگي است، كه در 
پي آن درك شرايط اقتصادي فعلي و برنامه ريزي براي هزينه ها براساس 

آن تا حدي راهگشاست.



روزانــه خبرهــاي گوناگونــي درباره 
برگزاري جلســات ميــان منتخبان مجلس

مجلــس يازدهــم، ديدارهــاي ميان 
نمايندگان منتخب اســتان ها با يكديگر، برگزاري 
جلسات مجازي و حقيقي  و برگزاري نشست هايي با 
عناوين مختلف، منتشر مي شود. محتوا و موضوع اين 
جلســات هر چه كه باشــد، تالش هــا، رايزني ها و 
البي هايي كه براي ياركشي درباره انتخاب رئيس و 
هيأت رئيسه مجلس و رياســت كميسيون ها شكل 
مي گيــرد، قابل انكار نيســت. اين ديدارهــا، ديد و 
بازديدها و البي هاي سنگين ميان منتخبان مجلس 
يازدهم، از رقابت هاي غيررسمي براي به دست گرفتن 
رياست مجلس و ساير پست هاي در مجلس توسط 
مدعيان حكايت دارد؛ موضوعي كه به اعتقاد عده اي 

اهميت چنداني هم ندارد.
 افرادي مانند علي مطهري كه سابقه حضور در مجلس 
و هيأت رئيســه مجلس را در كارنامه خــود دارند، 
معتقدند كه »فرقي نمي كند چه كسي رئيس مجلس 
باشد، چرا كه در مســائل مهم، مجلس تصميم گير 
نيست و اين تصميمات با شــوراي نگهبان يا مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است.« 
به گــزارش همشــهري، گروهي نيز هســتند كه 
ياركشــي هاي زودهنگام براي تقســيم پست هاي 
مجلس را شايسته نمي دانند؛ بيژن نوباوه بر اين باور 
اســت كه انتخاب رئيس مجلس به شيوه هاي قبلي 
و قبل از شروع مجلس، »فســادآور« است. به گفته 
نوباوه، در اين روش  قبل از شروع مجلس با همه البي 
مي شد و قبل از ورود به مجلس به افراد قول پست هاي 
گوناگون ازجمله رياست كميسيون ها و سخنگويي 
آنان داده مي شد. اين كار بسيار غلطي است. به اعتقاد 
اين نماينده سابق مجلس و نماينده منتخب مجلس 
يازدهــم، اينكه با البي گــري و اقدامات غيراخالقي 
فردي رئيس مجلس شود، شايسته ساالري نيست. 
وي در اظهاراتي گفته كه شيوه انتخاب رئيس مجلس 
پيش از آغاز رســمي مجلس، »نه تنها دمكراســي 
نيست، بلكه خالف عقل هم هســت، زيرا عده  اي در 
مجلس جديد هستند كه استعدادهاي جديد دارند، 
هر چند كه ناشناخته هســتند. بنابراين شايد برخي 

از آنها بتوانند نسبت به بقيه، بسيار بهتر كار كنند.«
مرتضي آقاتهراني، دبيركل جبهــه پايداري و يكي 
از چهره هايي كه نامش در ميان گزينه هاي رياست 
مجلس مطرح اســت، طي اظهاراتي گفته كه ورود 
به موضوع رياســت مجلس و قول گرفتن از اين و آن 
درســت نيســت. آقا تهراني گفته اگر از همين حاال 
به دنبال البي گري براي اينكه اين فــرد را بياوريم و 

ديگري را ببريم يا در پي ســهم خواهي و سهم بندي 
در مجلس باشــيم، بعد از 4ســال عملكردي براي 
ارائه به مــردم نخواهيم داشــت و همه  چيز خراب 
مي شود. با اين حال، ناصر سقايي بي ريا، عضو شاخص 
جبهه پايــداري، در اظهاراتي رايزنــي و گفت وگو  و 
قرار گذاشتن ميان منتخبان را امري طبيعي مي داند.

عبدالحســين روح االميني، منتخب مردم تهران در 
مجلس و دبيركل جبهه ايســتادگي ازجمله كساني 
است كه اعتقاد دارد وارد شــدن زود هنگام به فرايند 
انتخاب هيأت رئيسه مجلس، باعث ايجاد حاشيه هايي 
خواهد شــد كه مي تواند به نيرو هاي جبهه انقالب 
آســيب بزند. روح االميني پرداختــن زودهنگام به 
موضوع هيأت رئيسه مجلس را براي جبهه انقالب مضر 
دانسته و گفته: »انتخاب هيأت رئيسه، نواب و رياست 
كميسيون ها و ساير مســئوليت هاي مجلس بايد در 

فرايندي شفاف و در شرايط مناسب انجام شود.«
زهره سادات الجوردي، ديگر منتخب مردم تهران در 
مجلس يازدهم با اشاره به برگزاري جلسات مجازي 
ميان منتخبان، درباره رايزنــي براي انتخاب رئيس 
يا هيأت رئيســه مجلس يازدهم به ايسنا گفت: نظر 
شخصي من اين اســت كه نبايد به اين مسئله ورود 
زودهنگام داشته باشــيم و بايد در زمان خود  به اين 
موضوع ورود كنيم. به گفته الجوردي، رئيس مجلس 
بايد با نظر همه نمايندگان انتخاب   شــود و بحث در 
اين زمينه از االن كار درستي نيست. مجلس يازدهم 
مسلما مجلس يكدست تري است و از اين جهت كار 

در اين مجلس شايد راحت تر باشد.
چهره هاي شاخص حزب مؤتلفه هم اخيرا و به كنايه 
در مذمت تالش هاي زودهنگام براي تعيين رياست 
مجلس سخن گفته اند؛ سيدمصطفي ميرسليم، رئيس 
شوراي مركزي حزب مؤتلفه و منتخب مردم تهران 
در مجلس يازدهم كه خود داعيه رياست مجلس را 
دارد، طرح زودهنگام موضوع رياست مجلس آينده را 
مبحثي انحرافي دانسته و گفته كه هركسي در اين راه 

گام بردارد حتما مسير را اشتباه مي رود. 
ميرسليم همچنين گفته : »انتخاب رياست مجلس 
فرايندي قانوني دارد كه بايد در وقت خودش و طبق 
آيين نامه داخلي مجلس، به ويژه بدون تطميع و تهديد 
انجام گيرد.« وي اخيرا هم در يادداشتي كنايه آميز در 
توييتر خود نوشت: » نمايندگان مجلس براي خدمت 
مخلصانه به مردم انتخاب شــده اند و هيأت رئيسه، 
خدمتگــزاران آنهاينــد و   رئيــس مجلــس خادم 
قســم خورده آن هيأت. اين مقام جاي برتري جويي 

نيست ولي آن  خدمت، افتخار است.«
 در همين حال، اســداهلل بادامچيان، دبيركل حزب 
مؤتلفه نيز در توييتي نوشــت: »جهاد و صميميت 
و خدمت بايد در رفع مشــكالت اقتصادي حاصل از  
كرونا به كار گرفته شود. از منتخبان  مجلس يازدهم 
درخواست مي كنيم براي برنامه هاي پساكرونا تدبير 
و تفكر كنند. بودجه نويسي نياز به بازنگري دارد و بايد 
از حاال در تنظيم بودجه، متناسب با وضعيت كشور 

اقدام كرد.«
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كافه مجلس

  درخواست قضايي 25نماينده
در پي انتشار گزارش ديوان محاسبات در مورد تخلف 12ميلياردي 
سازمان خصوصي سازي  در واگذاري ها، 2۵نماينده مجلس شوراي 
اسالمي در نامه اي به حجت االســالم رئيسي، رياست قوه قضاييه، 
خواستار بررسي علني دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي به تخلفات 
»پوري حسيني« رئيس سابق سازمان خصوصي سازي  شدند. اين 
نمايندگان خطاب به ابراهيم رئيسي، نوشته اند: همانگونه كه خاطر 
عالي مستحضر است، ســازمان خصوصي سازي با ارتكاب تخلفات 
عديده در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و 
ساير قوانين موضوعه كشور باعث اتالف مقادير معتنابهي از اموال 
بيت المال شده است، برابر گزارش تفريغ بودجه سال 1397 حداقل 
12هزارميليارد تومان از اموال عمومي با قيمت گذاري غيرعادالنه 
و واگذاري بنگاه هاي دولتي به خريداران فاقد اهميت يا مديران و 

اعضاي هيأت مديره اين بنگاه ها تضييع شده است. )مهر(

  تماس هنيه و زياد نخاله با الريجاني
اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياســي جنبش حماس و زياد نخاله، 
دبيركل جنبش جهاد اسالمي فلسطين طي تماس هاي تلفني جداگانه، 
ضمن احوالپرســي از علي الريجاني، رئيس مجلس براي وي آرزوي 
سالمتي كرده و رئيس مجلس كشــورمان را از پشتيبانان هميشگي 
جريان مقاومت در منطقه به ويژه مردم مظلوم فلسطين خواندند. هنيه، 
ضمن احوالپرسي از علي الريجاني، گفت: شما از پشتيبانان هميشگي 
جريان مقاومت در منطقه به ويژه مردم مظلوم فلسطين بوده و هستيد 
و از خداوند متعال براي جنابعالي و همه مبتاليان به بيماري كرونا در 
ايران آرزوي سالمتي و شفاي عاجل دارم. الريجاني نيز در اين گفت وگو 
ضمن ابراز تشكر از احوالپرسي رئيس دفتر سياسي حماس، گفت: در 
شرايطي كه جهان با بحران كرونا دســت به گريبان است، در اثبات 
ماهيت ضد بشري رژيم صهيونيستي همين بس كه همچنان دست از 
محاصره غزه برنداشته است؛ همچنان كه در افشاي ماهيت ضد انساني 

رژيم آمريكا، ادامه تحريم ها عليه ايران بهترين گواه است.

  سوءتفاهم تعطيلي
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبــادي، نماينده مجلس دهم در گفت وگو 
با ايلنا، با بيان اينكه ســوء تفاهمي در جامعه پيش آمده كه مجلس 
با تعطيلي يك ماهه مخالف بوده اســت درحالي كه اينگونه نيست، 
گفته: مجلس اختيار اقدام علي الرأس را ندارد و طبق قانون اساسي 
اختيار تعطيلي به شرط اخذ مجوز از مجلس با دولت است. وي درباره 
مشكالت پساكرونا تصريح كرد: نرخ باالي بيكاري، تعديل بنگاه هاي 
كوچك و بزرگ و گران شدن كاالها، رشد وحشتناك تورم  را در پي 
خواهد  داشت و پسا كروناي وحشتناكي خواهيم داشت؛ تب اقتصاد 
بيمار ما باال خواهد رفت و با يك تب شديد اقتصادي روبه رو خواهيم 
شد و متأسفانه چشمم از اين وزارت اقتصاد هم آب نمي خورد. رئيس 
فراكســيون واليي مجلس با بيان اينكه با وجود كنش خوب در اين 
زمان اما هنوز روزگذر پيش مي رويم، گفت: مثل اين اســت كه در 
جاده اي رانندگي كنيم كه از ادامه مسير بي خبر باشيم و ندانيم براي 
ما قرار است چه اتفاقي بيفتد؛ تا جايي كه مي دانم مطالعه اي هم در 

اين زمينه صورت نمي گيرد.

جهان با كرونا و پس از آن، جهان 
 سياست
متفاوتي است؛ اين يك اتفاق نظر خارجي

ميان كارشناسان و صاحب نظران 
در حوزه هاي مختلف زيست بشري است؛ اتفاق 
نظر درباره اينكه زندگي انســان در دوره قبل و 
پس از كرونا دچار تغييرات آشــكار خواهد شد. 
آنها براي تبيين آثار كرونا بر ساحت هاي مختلف 
زندگي انســان، از مهم ترين حوادث و اتفاقات 
تاريخي بهره مي گيرند تا گستردگي و اهميت آن 

را براي ما روشن كنند.
 بعضا از كرونا با عنوان جنگ جهاني ســوم ياد 
مي كنند يا در مثال هاي دقيق تر به بيماري هاي 
مســري مانند وبا و طاعون استناد مي كنند كه  
درســده هاي پيش ميليون ها قرباني از انسان ها 

گرفتند.
تغييراتــي كه تك تــك ما در محيــط زندگي 
خود شــاهد هســتيم، شــايد نياز چنداني به  
نظريه پردازي نداشــته باشد؛ ســبك و كيفيت 
زندگي همه ما تغيير كرده است، كسب و كارها 
يا تعطيل شــده يا كم رمق شــده اند، تغييرات 
محسوس در ميزان درآمدها و هزينه هاي جاري 
خانوارها ايجاد شده است، ديد و بازديدهاي افراد 
خانواده و دوستان به حداقل كاهش يافته است، 
اجراي بسياري از ســنن فرهنگي و اجتماعي و 
نيز اجراي مناسك مذهبي به تعليق درآمده اند 
و حرم ها و مساجد بسته و برپايي نماز جماعت 
ممنوع شده اســت. به جرأت مي توان گفت كه 
بسياري از اين اتفاقات ســابقه تاريخي نداشته 
اســت و زندگي با كرونا يك تجربه كامال جديد 

است.
اما پيش بيني ها دربــاره دنياي پــس از كرونا 
به مراتب دشوارتر است؛ بسته به اينكه اين بحران 
جهاني تا چه زماني به طــول خواهد انجاميد و 
چه ميزان هزينه بر دوش انسان و جامعه بشري 
خواهد گذاشت، پيش بيني ها از عمق تغييرات 
متفاوت است. صاحب نظران عموما از شكل گيري 
»نظم نوين جهاني« در دوره پســاكرونا سخن 
مي گويند؛ تحولــي كه نظام كنوني در ســطح 
جهان و سلسله مراتب قدرت ها را به هم ريخته و 

نظم جديدي را بنا خواهد گذاشت.
بنابر پيش بيني كارشناسان، ايران هم كه با كرونا 
دســت و پنجه نرم مي كند از تغييرات جهاني 
پســاكرونا مســتثنا نخواهد بود؛ بي ترديد آثار 
كرونا را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي و... شاهد خواهيم بود. پيش بيني شكل 
و اندازه اين تغييرات اما نمي تواند چندان دقيق 
باشد و هر كس به اندازه فهمي كه از كرونا دارد 
درباره ايران پس از كرونا نظــر مي دهد. در اين 
گزارش به نظرات تعدادي از كارشناسان و فعاالن 

سياسي اشاره شده است:

انتقال قدرت از غرب به شرق
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام طي يادداشــتي به راهكارهاي ايران پس 
از كرونا پرداخته اســت. رضايي معتقد است كه 
پيامد هاي اقتصادي، انساني و سياسي كرونا از 
كنترل آمريكا و اروپا خارج خواهد شــد و بازي 
بين المللي به شرق و آسيا منتقل خواهد شد. به 
باور وي، جهان جديد را آسيايي ها رقم خواهند 
زد. به اعتقاد رضايــي در فرايند انتقال برتري از 
غرب به شــرق يك فضاي رقابتي شكل خواهد 
گرفت كه در اين برهه خطيــر، »ملت پرافتخار 
ايران و انديشــمندان و روشــنفكران و علماي 
انقالبي آن، ظرفيــت نقش آفريني مؤثري را در 
ايجاد نظم و جهان جديــد دارند.« دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام مي نويســد: »اگر در 
ايجاد نظم و جهــان آينده، فعاالنه مشــاركت 
نداشته باشيم، به همان سرنوشتي دچار خواهيم 
شد كه پس از رويداد هاي بزرگ مانند جنگ هاي 
جهاني اول و دوم به ايران تحميل شد؛ اوالً تمامي 
دستاورد هاي انقالب اسالمي را از دست خواهيم 
داد و ثانياً هرگونه تغيير در ساختار قدرت هاي 
بين الملل )برابر تجربه هــاي تاريخي( تأثيرات 
زيادي بر كشور ما خواهد گذاشت.« رضايي در 
ادامه راهكارهايي را براي نقش آفريني ايران در 
شــكل دهي نظم نوين جهاني پس از كرونا ارائه 

داده است.

گسترش شكاف دولت- ملت
صادق زيباكالم ازجمله كساني است كه درباره 
شرايط ايران پس از كرونا اظهارنظر كرده است. 
او معتقد است: »مناسبات جهاني و بين المللي 
ايران تغيير چنداني نخواهد كــرد؛ به اين معنا 
كه با كشــورهايي مثل آمريكا، اروپا، همسايه ها 
و جهان غرب كــه در تخاصم هســتيم به طور 
كلي همچنــان در تعارض، تقابــل و رويارويي 
خواهيم بود. با كشورهايي مثل كره شمالي، چين 
و روسيه كه خوب هستيم همچنان همين رفتار 
را داريم و تغييري پيدا نخواهد كرد.« اين فعال 
سياسي اصالح طلب با اشــاره به تأثير تعطيلي 

كسب و كارها بر زندگي و درآمد اقشار ضعيف و 
كم درآمد و احتمال كمياب شدن ارزاق عمومي 
به انصاف نيوز گفت: »ناتواني مسئوالن در مقابله 
با اين بحران، شكاف دولت- ملت و بي اعتمادي 
به مسئوالن را به گمانم بيشتر خواهد كرد؛ چون 
در عمل ضعف و ناتواني مسئوالن باز به نمايش 
گذاشته خواهد شــد و از اين بابت فكر مي كنم 

شكاف دولت- ملت را بيشتر خواهد كرد.«

عوارض شديد كرونا به دليل انعطاف ناپذيري 
نظام سياسي

عبــاس عبــدي، روزنامه نگار و فعال سياســي 
اصالح طلــب نيز در گفت وگويي بــه اظهارنظر 
درباره ايران پس از كرونا پرداخته است. عبدي 
معتقد است كه كرونا مي تواند در ايران »عوارض 
شديد داخلي« به دنبال داشته باشد: »دليل آن 
هم اين است كه جامعه، سياست و حكومت ايران 
تاكنون انعطاف پذيري الزم را در مقابل تحوالت 
گذشته نشان نداده اســت. بدين معني كه اگر 
تحوالت سال98 را به كنار بگذاريم در تحوالتي 
كه در سال هاي گذشــته اتفاق افتاد، حكومت 
ايران انعطاف مناسب را در مقابل آنها نشان نداده 
است.« اين روزنامه نگار با اشاره به تحوالت جاري 
در جامعه ايران در حوزه هاي مختلف و مقاومت 
نظام سياسي در برابر اين تحوالت، به انصاف نيوز 
مي گويد: »سيستم سياســي ما نه تنها خود را با 
تحوالت همســو نكرد، بلكه در جهت معكوس 
حركت مي كند؛ نمونه آن انتخابات اســفند ماه 
است كه يك پيام معكوس به اين تحوالت داد. يا 
اتفاق هاي سال96 كه رخ داد، پاسخ مناسبي به 
آن داده نشد و پاسخ ها در جهت معكوس صورت 
گرفت.« عبدي تصريح كرد: »ســؤال اين است 
كه آيا سيســتم مي تواند پاسخ مناسبي در برابر 
تبعات كرونا داشته باشــد؟ پاسخ اين است: نه، 
بسيار سخت است؛ به ويژه كه مطالبات گذشته 

نيز نقد خواهد شد.«

كرونا؛ نشان از ظهور
نجفقلي حبيبي، پژوهشگر فلســفه اسالمي و 
فعال سياسي هم گفته كه »در پساكرونا مي توان 
شــاهد كاهش اختالفات بين المللي بود اما اين 
بستگي به اراده سياســتمداران دارد. مي توان 
اختالفات را كنار گذاشــت و به ســمت نوعي 
همگرايي و همزيستي مسالمت آميزتر حركت 
كرد.« اين اســتاد همچنين به فــارس گفت: 
»معتقدم با شــيوع و گســترش كوويد19 در 
جهان گرايش به مذهب در بســياري از طبقات 
اجتماعي افزايش پيدا كرده اســت.« نجفقلي 
حبيبي معتقد اســت: »اثرات كرونا بر زندگي 
جوامع انساني بسيار شــباهت نزديكي با ظهور 
امام عصر )عــج( دارد. يكپارچگي جهان مدنظر 
است و زندگي مسالمت آميز و عادالنه براي همه 

موجوداتي كه در زمين زيست مي كنند، در رأس 
آن قرار مي گيرد.«

پيش بيني كاهش تنش با غرب
يك كارشناس مسائل سياســت خارجي ايران 
بر اين باور اســت كه تمركز كشورهاي غربي بر 
موضوع كرونا مانع از تشديد تنش ها ميان ايران 
با اين كشورها خواهد شد. عبدالرضا فرجي راد به 
ديپلماســي ايراني، گفت: نه آژانس بين المللي 
انرژي اتمــي، نه جمهــوري اســالمي ايران و 
كشــورهاي اروپايي به خصوص آلمان، فرانسه 
و انگلســتان، نه اتحاديه اروپا، نه روسيه، چين 
و نه حتي شوراي امنيت ســازمان ملل به دنبال 
تنش آفريني نيســتند؛ آن هم در شرايطي كه 
اكنون جامعه جهانــي و به خصوص اروپايي ها با 
بحران ناشي از تشديد شــيوع كرونا مواجهند 
كه يقيناً طــي هفته هاي آتي اقتصــاد، امنيت 
و سالمت كشــورهاي اروپايي را بيش از پيش 
تهديد خواهد كرد؛ به گونــه اي كه مي توان اين 
انتظار را داشت كه كرونا بزرگ ترين بحران اروپا 
بعد از جنگ جهاني دوم باشد. پس طبيعي است 
كه در اين شــرايط، نه وقت و نــه فضايي براي 
تنش آفريني با ايران داشته باشند. حتي اياالت 
متحده آمريكا نيز به واسطه درگيرشدن با كرونا 
احتماال نتوانــد به صورت جــدي گامي در اين 

خصوص عليه ايران بردارد.

توسعه پايدار در سايه نفت 20دالري
ســعيد حجاريان از تئوريســين هاي سياسي 
جريان اصالح طلب نيز در نوشــتاري به موضوع 
كاهش قيمت نفت به حــدود 20دالر براي هر 
بشكه پرداخته و نوشــته: »در دور ه  اي كه شبح 
مرگ با ويروس كرونا در جهان پرســه مي زند 
و شورش هاي اجتماعي- معيشــتي در تقدير 
كشورهاي عقب مانده اســت و تحريم ها صورت 
خشــن خود را به  رخ  كشــيده اند، سخن گفتن 
از گام هاي بلند و جهش هــاي بزرگ دورنمايي 
مطلوب تصوير نمي كند؛ زيرا راه توســعه پايدار 

همچنان از آهستگي و پيوستگي مي گذرد.«

ايران و جهان پساكرونا
كارشناسان، آينده ايران در دوره پس از كرونا را چگونه پيش بيني مي كنند؟

عباس عبدي: سيســتم سياســي ما 
نه تنها خود را با تحوالت همسو نكرد، 
بلكه در جهت معكوس حركت مي كند؛ 
نمونه آن انتخابات اسفند ماه است كه 
يك پيام معكوس به اين تحوالت داد. 
يا اتفاق هاي سال96 كه رخ داد، پاسخ 
مناسبي به آن داده نشد و پاسخ ها در 

جهت معكوس صورت گرفت

صاحب نظران عموما از شــكل گيري 
»نظم نوين جهاني« در دوره پساكرونا 
ســخن مي گويند؛ تحولي كه نظام 
كنوني در سطح جهان و سلسله مراتب 
قدرت هــا را بــه هم ريختــه و نظم 

جديدي را بنا خواهد گذاشت

اصغر صوفي
خبر نگار

3 هواپيمــاي بدون سرنشــين 
»كــرار، ابابيــل 3 و هواپيماي دفاعي

چند منظوره جت« به صورت انبوه 
به نيروي پدافند و هوايي ارتش تقديم خواهد 

شد.
به گزارش مهر، امير حاتمي، وزير دفاع در مراسم 
تحويل دهي انبوه هواپيماهاي بدون سرنشين 
رزمي به ارتش، اظهار داشت: اين محصوالت با 
توان داخلي صنايع دفاعي، دانشگاه هاي كشور 
و شركت هاي دانش بنيان تهيه شده كه داراي 

ويژگي منحصر به فردي است.
 وزير دفاع افزود: اين محصوالت بخش مهمي از 
مأموريت هاي نيروهاي پدافند و نيروي هوايي 
را پوشــش خواهند داد و مي تواننــد به عنوان 
هواپيماي هدف براي پدافند و همچنين براي 
مأموريت فريب در شبكه پدافندي دشمن مورد 

استفاده قرار بگيرند.
 امير حاتمي عنوان كرد: همچنين پهپادهايي كه 

امروز به نيروي هوايي تقديم مي شود، مي توانند 
به عنوان يك هواپيماي شناسايي در فاصله قابل 
توجه تحركات دشــمن را در اطراف مرزهاي 

جمهوري اسالمي مورد رصد قرار دهند. 
وي تصريح كرد: با توجه بــه تجهيز انواع بمب 
و موشــك، اين پهپادها مي توانند در مأموريت 

رزمي استفاده شوند.
وزير دفاع با اشــاره به ارتفاع خوب پروازي اين 
پهپادها، اضافه كرد: اين پهپادها در ارتفاع 40 
تا 4۵ هزار پا پرواز خواهند كرد كه ارتفاع خوبي 
است و همچنين اين پهپادها داراي برد خوبي 

نيز هستند.
امير حاتمي تصريــح كرد: هواپيمــاي كرار، 
هواپيماي ابابيل 3 و هواپيمــاي چند منظوره 
جت مي توانند در شعاع هزار و ۵00كيلومتري 
مأموريت انجام دهند و كمك خواهند كرد كه 
ايران امن تري داشته باشــيم و مأموريت هاي 

دفاع از فضاي كشور را با قوت انجام دهيم.

 تحويل انبوه 3 پهپاد شناسايي
 به ارتش

در مذمت ياركشي هاي زودهنگام
انتقادها  از تالش هاي زودهنگام براي تعيين رئيس مجلس يازدهم افزايش يافته است
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در چند ماه اخير با گســترش ويروس 
كرونا در سراســر دنيا، رونــد توليد گزارش

بسياري از پروژه هاي فيلم و برنامه ها و 
سريال هاي تلويزيوني نيز متوقف شده است. بي ترديد 
توقف توليدات فرهنگي عواقب اقتصادي نامشخصي 
خواهد داشــت و به فرهنگ عمومي و اقتصاد آن  در 
سال هاي پيش رو شكل و شــمايل جديدي خواهد 
داد. همين عامل سبب شده تا دولت ها و كارشناسان 
سينمايي در سراسر دنيا راه حل هايي را براي حل اين 
چالش بين المللي پيشــنهاد كنند. آمريكا ازجمله 
كشورهايي است كه صنعت ســينماي آن به شدت 
به دليل شيوع كرونا آســيب ديده؛ به همين دليل 
دولت آمريكا در دســتورالعملي كه براي راه اندازي 
دوباره فعاليت اقتصادي در اين كشور ارائه داده به طور 
ويژه به سالن هاي ســينما و صنعت سينما در اين 
كشور اشاره كرده اســت. انتظار مي رود سالن هاي 
سينما طبق دستورالعمل 3 مرحله اي دولت آمريكا 
در يك روند تدريجي از 15 ماه مه 2020تا اواسط ماه 
ژوئيه يا اوت 2020)مرداد و شهريور 1999( با درنظر 
گرفتن محدوديت  هاي رعايت فاصله گذاري و رعايت 
كامل ضوابط بهداشتي دوباره گشايش يابند. در اين 
دستورالعمل تاريخ دقيقي براي بازگشايي سينماها 
در نظر گرفته نشده و تنها عنوان شده زماني كه شيوع 
ويروس كرونا كاهش يابد، سالن هاي سينما مي توانند 
با رعايت پروتكل فاصله اجتماعي فعاليت خود را آغاز 
كنند. به گفته دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
وضعيت در هر ايالت آمريكا بســيار متفاوت است و 
امكان دارد به دليل كاهش شيوع كرونا فعاليت اماكن 
عمومي نظير سالن هاي سينما در يك ايالت زودتر و 
در ايالتي ديگر دير تر شروع شود. اين دستورالعمل3 
مرحله اي براي گشــايش دوباره اماكن عمومي در 
آمريكا تعيين شده است. بر مباني اين دستورالعمل 

سالن هاي سينما، اماكن ورزشي، اماكن مذهبي و 
رستوران ها در مرحله دوم گشايش خواهند يافت. 
البتــه در اين مرحله تمامي ايــن واحدها مكلف به 

رعايت فاصله اجتماعي خواهند بود. 
مالــكان و مديــران ســالن هاي نمايــش فيلم با 
درنظر گرفتن اين دســتورالعمل درصدد برآمده اند 
طي يك روند تدريجي، سالن هاي سينما را بازگشايي 

كنند.

زمان ساخت فيلم ها در هاليوود
روند بازگشايي استوديوهاي سينمايي هاليوود به نظر 
قدري دشوار تر به نظر مي رسد. البته روند چگونگي 
بازگشايي استوديوهاي ساخت فيلم هم اكنون توسط 
كارشناسان در دست بررسي است. به نظر نمي رسد 
كمپاني هاي توليــد فيلم در اين دوره بازگشــايي 
محدود سالن هاي سينما توليدات بزرگ سينمايي 
خود نظير كارتون موالن )ســاخته والت ديزيني( 
و زن شــگفت انگيز 1984)توليد پارامونت(را روانه 
بازار كنند. ســردبير ددالين در يادداشــتي درباره 
بازگشايي اســتوديوهاي توليد فيلم در هاليوود در 
دوران پساكرونا نوشته است: گشايش دوباره صنعت 
فيلمسازي در هاليوود بسيار بستگي به تامين موارد 

ايمني در زمينه بهداشــت كاركنان اين صنعت 
دارد. صنعت فيلمسازي و سرگرمي، بخش 

بزرگي از اقتصاد ايالت كاليفرنيا در آمريكا 
را به خــود اختصاص داده اســت. اخيرا 
نيز گاوين نيوســوم، فرماندار كاليفرنيا 
طرحي 6 بندي را براي راه اندازي دوباره 

اقتصاد كاليفرنيا ارائه داده است. همزمان 
نيز مقامات و كارشناسان در اين ايالت 

در حال ارزيابــي چگونگي 
برداشتن محدوديت هاي 
فعاليت هــاي اقتصادي 
در كاليفرنيا هســتند. 
مديران و توليد كنندگان 

ســينما در هاليوود نيز در حال بررسي اين مسئله 
هستند كه چگونه پس از آغاز فعاليت استوديوهاي 
فيلمسازي ضوابط بهداشتي در استوديوها را براي 
حفاظت از جان بازيگران، كارگردانان، تهيه كنندگان 
و ساير عوامل توليد كننده فيلم ها اعمال كنند. آنها 
همچنين مسئول بررسي اين مســئله هستند كه 
چگونه عوامل سينما را تحت پوشش كامل بيمه اي 

طي دوران شيوع كرونا قرار دهند. 
براســاس خوش بينانه تريــن پيش بيني هــا روند 
آغاز ســاخت فيلم هاي جديد در عصر پساكرونا در 
استوديوهاي هاليوود زودتر از ماه هاي ژوئيه و اوت 
2020)مرداد و شــهريور 1999( آغاز نخواهد شد. 
پيش بيني هاي واقع بينانه تر نيز حكايت از آن دارد 
كه ساخت فيلم هاي هاليوودي در دوره پساكرونا در  
ماه سپتامبر )شــهريور – مهر( كليد خواهد خورد. 
البته در اين ميان مسائلي نظير تامين دستگاه هاي 
بهداشــتي نظير كيت هاي آزمايش كرونا و وسايل 
سنجش دماي بدن در اســتوديوها و لوكيشن هاي 
فيلمبرداري نيــز ازجمله مواردي اســت كه ذهن 
كارشناسان بهداشتي و سينمايي را به خود مشغول 
كرده است. ميزان حضور تماشاگران در سالن هاي 
سينما، فروش فيلم ها در ماه هاي اوليه كاهش شيوع 
كرونا نيز ازجمله مواردي است كه مي تواند در 
زمان گشايش استوديوهاي فيلمسازي در 

هاليوود مؤثر باشد.
سودربرگ، رئيس كارگروه بازگشت 

امن به سينما
با مطرح شــدن احتمال بازگشــايي 
استوديوهاي فيلمســازي در هاليوود 
در نيمــه دوم ســال 2020و 
ضرورت تامين شرايط 
ايمن براي بازگشت 
عوامــل ســينما 
به اســتوديوهاي 
 ، ي ز فيلمســا

انجمن كارگردانان آمريكا كارگروه بازگشــت امن 
ســينماگران به سينما را تاســيس كرده و رياست 
آن را بر عهده استيون ســودبرگ )كارگردان فيلم 
شيوع،2011(گذاشــته اســت. به گزارش ورايتي، 
براساس بيانيه اي كه توســط توماس اشلم و راسل 
هالندر، رئيس و دبير اجرايــي انجمن كارگردانان 
آمريكا انتشــار يافته، هم اكنون بزرگ ترين مسئله 
و نگراني انجمن كارگردانان آمريكا اين اســت كه 
فيلمسازان و ســاير عوامل ســينما چه زماني قادر 
خواهند بود بــا رعايت ضوابط بهداشــتي با ايمني 
كامل به ســر كار خود بازگردنــد. از آنجا كه هنوز 
مشخص نيست كه چه زماني مي توان ساخت و توليد 
فيلم هاي جديد را آغاز كرد، ما در انجمن كارگردانان 
سينماي آمريكا ضمن تشــكيل كارگروه بازگشت 
ايمن به سينما در حال كار روي اين موضوع هستيم 
كه وقتي اجازه ساخت فيلم هاي سينمايي صادر شد، 
چگونه با ايمني و سالمت كار خود را آغاز كنيم؛ به 
همين دليل كميته اي با رياست استيون سودربرگ 
و اعضايي از همه بخش هاي اين انجمن تشكيل شده 
است تا با بررسي اوضاع و ارائه پيشنهادهايي انجمن 

كارگردانان آمريكا را در اين امر ياري كند.
در ادامه اين بيانيه آمده اســت: كارگروه بازگشــت 
امن به سينما ضمن مشــورت با برترين متخصصان 
اپيدميولوژيســت و همكاري با ديگــر اتحاديه هاي 
هاليوود به دنبال راهكاري جامع براي بازگشــت امن 

همه سركار است.

هاليوودازكمايكرونابيرونميآيد
آرش نهاوندي

روزنامه نگار

فرهاد يلدا
روزنامه نگار

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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بازار فيلم كن، مجازي شد

كرونا زمين و آســمان را به هم ريخته اما مسئوالن 
جشــنواره فيلم كن با سرســختي قصد ندارند از 
خير برگزاري اين جشــنواره پرمنفعت بگذرند. در 
روزهاي گذشته اعالم شد كه 3 بخش جنبي دوهفته 
كارگردانان، هفته منتقدان و ACID )جايزه حمايتي 
توزيع فيلم( با توجه به شيوع كرونا در جشنواره كن 
امسال جايي ندارند و برگزار نمي شوند. با اين حال، 
بازار فيلم كن موسوم به Marche du Film آنقدر 
براي مجريان اين جشنواره اهميت دارد كه نتوانند به 
اين سادگي ها به برگزار نشدن آن رضايت دهند. به 
همين دليل قرار شده كه بازار فيلم هفتاد و سومين 
دوره جشنواره كن به صورت آنالين از تاريخ 22 تا 26 

ژوئن )2 تا 6 تيرماه( برگزار شود.
تيري فرمو، دبير جشــنواره كن، در بيانيه اي اعالم 
كرد: »هيچ كــس نمي دانــد نيمه دوم ســال چه 
ارمغاني خواهد داشــت و آيا ممكن خواهد بود كه 
در سال2020 شــاهد رويدادهاي بزرگ سينمايي 
ازجمله جشنواره كن باشــيم يا خير. بنابراين كن 
تصميم گرفته سروشكل  خود را با اين سال عجيب 

انطباق دهد. اين ابتكار براي نخســتين بار اســت. 
مســئوليت بازار فيلم آنالين بر عهــده ِژُرم پيالرـ  
مدير اجرايي بازار كنـ  است. اين نوع جديد از بازار 
با مشورت و مشاركت متخصصان بسياري از سراسر 

جهان برگزار مي شود.«
بازار آنالين جشنواره كن از غرفه  هاي مجازي براي 
كمپاني  هاي فيلمسازي تشــكيل شده كه امكان به 
نمايش گذاشتن آثار سينمايي و پروژه هاي در حال 

تكميل اين كمپاني ها و برقراري ارتباط با خريداران 
بين المللي را دارد.

ژرم پيالر نيــز در اين باره گفت: »در اين شــرايط 
مخاطره انگيز، صنعت فيلمســازي به ميعادگاهي 
بهاري پيش از فصل تابســتان نياز دارد. بررسي اي 
كه هفته گذشــته در ميان توزيع كنندگان سراسر 
جهان انجام داديم، نشان مي دهد كه 80درصد آنها 
به بازار آنالين عالقه مندند و 66درصدشان توانايي 

ســرمايه گذاري )عمدتا روي فيلم هاي تكميل شده 
و حتي فيلم هــاي در مرحله پس توليــد و نگارش 
فيلمنامه( را دارند. ما تجربه كن را با بازار فيلم آنالين 
عوض نخواهيم كرد، اما با پيشــنهاددادن پلتفرمي 
كارآمد و پيشرو به حرفه اي ها براي نمايش فيلم ها، 
خريد آنهــا، تأمين مالي پروژه ها و ديدار با شــركا ، 
بخشــي از ماهيت آن را به صورت آنالين بازآفريني 
مي كنيم. همچنين، ما در حال آزمايش مدل جديدي 
از بازار هســتيم كه به افراد حرفه اي كه منابع مالي 
يا وقت كافي براي شــركت در كن را ندارند، امكان 

حضور مي دهد.«
پلتفرم آنالين »سيناندو« ميزبان بازار جشنواره فيلم 
كن 2020 اســت و متقاضيان ثبت نام در آن بايد تا 
تاريخ 29 مي، 103 دالر و پــس از اين تاريخ 212 
دالر پرداخــت كنند. اين عدد و رقم ها در ســاليان 
گذشــته براي حضور در اين بخش جشــنواره كن 
347 دالر درصورت ثبت نام به موقع و 471 دالر براي 
ثبت نام ديرهنگام بود. بازار فيلم آنالين جشنواره كن 
شامل »غرفه هاي مجازي براي كارگزاران فروش«، 
»غرفه هاي مجــازي براي مؤسســات«، »مالقات 
ويدئويي«، »نمايش هاي آنالين فيلم« و »برنامه ها و 

كنفرانس ها« است.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

سينما رگال در ايالت ويرجينيا، به علت شيوع كرونا بسته شده است.

استيون سودربرگ، رياست كارگروه هاي بازگشت امن سينماگران به سينماي آمريكا را بر عهده دارد

نكته

شپلوتكا نباشيم

 همه  چيزمان به همه   چيزمان مي آيد. فريادمان 
بلند است از اينكه جماعت هنوز ياد نگرفته اند 
كه ماسك و دســتكش استفاده كنند و بعضي 
هم هنوز فرق ســطل زباله و معبر و پياده رو را 
نمي فهمند. نبايد تعجــب كرد وقتي مثال اهل 
فرهنگ و هنر مملكت فكرشــان اين است كه 
به رغم همه توصيه ها و ممنوعيت ها يواشــكي 
فيلم بســازند. خب؟ با اين اوضاع چه توقعي از 

مردم عادي بايد داشت؟
اصل خبر اين اســت كه ســخنگوي كارگروه 
خانه سينما بعد از بارها تذكر و توضيح درباره 
ممنوعيــت فعاليت هاي ســينمايي، باالخره 
صبرش لبريز شده و از ســازندگان 2 پروژه كه 

به شدت مشغول فعاليت اند، گاليه كرده است.
دانش اقباشــاوي توضيح داده كــه در اين 
روزهاي كرونايي كه طبق بخشــنامه هاي 
بهداشــتي فعاليت هاي ســينمايي ممنوع 
است، حســين قناعت در حال ساخت فيلم 
ويژه كودكان به نام شپلوتكاســت. كيارش 
اســدي زاده هم قرار اســت در همين يكي، 
دو روز فيلم مجوز خــروج را جلوي دوربين 
ببرد. آنچه مشــخص اســت اينكه به گفته 
مديران سازمان ســينمايي در 2ماه گذشته 
هيچ مجوز ساخت جديدي براي توليد فيلم 
سينمايي صادر نشده و مجوزهاي قبلي هم 
به خاطر شــيوع كرونا و ممنوعيت فعاليت 
گروه هاي سينمايي لغو شــده است. با اين 
توضيح مشخص اســت كه سازندگان اين 2 
پروژه رسما فعاليت غيرقانوني انجام مي دهند.
حاال بماند كه اين پنهان كاري و عمل غيرقانوني 
قرار است منجر شود به محصولي فرهنگي كه 

مثال براي كودكان آموزنده باشد.

كرونا سنتي ها را 
آنالين كرد

تاالر وحدت در 2 شب متوالي اقدام به برگزاري 
كنسرت آنالين كرده است؛ شب اول كنسرت 
پرواز هماي و در شب دوم نيز كنسرت كيوان 
ســاكت به همراه وحيد تاج؛ كنســرت هاي 
سنتي كه توانست مخاطب خود را داشته باشد. 
اميد صديق مي گويد: »با توجه به اســتقبال 
از اين كنســرت ها، تاالر وحدت ميزبان ديگر 

كنسرت هاي سنتي نيز خواهد بود.«
مدير روابــط عمومي و امــور بين الملل بنياد 
رودكي درباره روند برگزاري اين كنسرت ها در 
تاالر وحدت به همشهري مي گويد: »وضعيت 
عمومي جامعه در 2 ماه گذشته و شيوع كرونا 
باعث شد كه مكان هاي هنري و فرهنگي تعطيل 
شــوند. تالش بر اين شــد تا از ظرفيت فضاي 
مجازي اســتفاده كنيم. در اين شرايط ارتباط 
حضوري هنرمندان و مخاطبان قطع شــد. در 
ابتداي كار 2 اركستر ملي و سمفونيك اجراي 
آنالين داشتند كه توسط نوازنده ها صورت گرفت 
و در ادامه تك نوازي هايي نيز داشتيم.« صديق با 
اشاره به اجراي كارهاي تركيبي ازجمله اجراي 
قطعات مرحوم حسين دهلوي ادامه مي دهد: 
»اين فعاليت ها كه عموما در ايام نوروز صورت 
گرفت، بازتاب خوبي در داخل و خارج از كشور 
داشت. در اين فضا بهترين مكان براي اجراها و 
استقبالي كه صورت گرفت تاالر وحدت بود و با 
توجه به اجراهاي گذشته، برگزاري كنسر ت هاي 
ســنتي كليد خورد. همانطور كه عنوان شد، 
نخستين شب كنسرت پرواز هماي را داشتيم 
كه مورد اســتقبال قرار گرفت. شــب گذشته 
)30فروردين( نيز كنسرت كيوان ساكت و وحيد 
به صورت آنالين برگزار شــد. در كنسرت شب 
دوم، محمد دلنوازي)عود(، سروش عازمي خواه 
)پيانو(، اشكان مرادي)كمانچه(، علي فربدنيا 
)ني(، يحيي علوي)سنتور(، مهدي غالمي)دف و 
بندير(، سياوش ساكت)سازهاي كوبه اي(، ساالر 
زمانيان )تار( و كيارش ساكت )شورانگيز( در اين 
اجرا حضور داشتند.« با توجه به فعاليت 2 شب 
گذشــته تاالر وحدت به نظر مي رسد برگزاري 
اين كنسرت ها بستگي به آمادگي هنرمندان 
داشته باشد و تاالر وحدت هنوز خبري مبني بر 
اجراي كنسرت هاي سنتي در شب هاي آينده 
ندارد. اما به گفته صديق، بنياد رودكي درصورت 
استقبال هنرمندان ميزبان اجراهاي ديگري هم 

خواهد بود.

مدير مركز سعدي شناسي، برنامه هاي يادروز سعدي در سال 99را تشريح كرد 

سعدي در جهان مجازي
مدير مركز سعدي شناســي برنامه هاي يادروز ســعدي در ســال 99را با 
تمركز بر فضاي مجازي تشريح كرد. كورش كمالي سروستاني، مدير مركز 
سعدي شناسي در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: منت خداي را كه ما را ياري 
فرمود تا امسال نيز چون 22 سال گذشته، بر خوان سعدي بنشينيم؛ اگرچه 
به دليل شرايط كنوني به صورت مجازي و بي حضور فيزيكي سعدي پژوهان و 

سعدي دوستان در آرامگاه مباركش... .
سعدي، ستاره اي تابناك است كه ديرگاهي بر اين سرزمين و در ذهن و زبان 
مردمان خوش درخشيده است. به درستي كه ما 750 سال بدو دل بسته ايم 
و كالمش را و انديشه اش را پاس داشــته ايم، سخنان نغزش را پند دارويي 
دانسته ايم كه به شهد ظرافت برآميخته تا سعادت و رستگاري نوع بشر را رقم 
زند. وي ضمن بيان اين مطلب، گفت: سعدي در آثارش، در انديشه پي ريزي 
»نگرشي نو« در عصر خويش است؛ نگرشــي كه از خوش بيني نسبت به 
توانايي هاي بشر براي حل مشــكالت جمعي و فردي، درمان رنج بشري و 

غني ساختن زندگي اجتماعي برخوردار است.
وي افزود: حضور انســان در نگاشته هاي ســعدي ابعاد گسترده و شكل و 
عمقي دارد كه هم، نشان از گزينشي تجربي و آگاهانه است و هم، نموداري از 
رويكردي مسئوالنه بدين امر. امروز از پس گذر قرن هاي بسيار، با هر سنجه 
عقالني و علمي كه به تحليل و تبيين آثار او بنشينيم، درخواهيم يافت كه 
دغدغه ها و آمال سعدي، تنها براي تعالي و كرامت انساني بوده است؛ آنچه 
مردمان عصر ما، در هر كجاي جهان، بيش از هر زمان ديگري بدان نيازمندند 
و بي شك اين همه در راستاي همدلي، تفاهم، صداقت و نوع دوستي روي 
خواهد داد. مدير مركز سعدي شناسي ضمن سپاسگزاري از پدرو سانچز، 
نخست وزير اسپانيا كه در سخنراني خود براي همدلي و همراهي جهاني در 
مهار ويروس ويرانگر كرونا به شعر درخشان » بني آدم اعضاي يكديگرند« 
استناد كرده بود، گفت: اين حسن انتخاب، نشــان دهنده حضور جهاني 

انديشه هاي انسان دوستانه سعدي در روزگار ماست.
وي ضمن تحليل وضعيت كنوني ايران و جهان، گفت: به دليل شرايط ويژه 
كشور، تمامي برنامه هاي مركز سعدي شناسي، با همكاري سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان فارس، شهرداري شيراز، صدا و سيماي مركز 
فارس و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، در فضاي مجازي برگزار مي شود. 
اين برنامه هــا از 31فروردين ماه با اجراي زنده گروه موســيقي همنوازان 
ايران، سخنراني و شعرخواني از ساعت 8/30 در آرامگاه سعدي آغاز خواهد 
شد و به مدت  7روز، با ســعدي خواهيم بود و 7 حكايت، 7 غزل، 7 كتاب، 
7 سخنراني، 7 قطعه موسيقي و 7 اثر خوشنويســي از اينستاگرام مركز 
سعدي شناسي)sadishenasi@( و ديگر نهادهاي فرهنگي پخش 
خواهد شــد كه اطالعات دقيق آن پس از اين، اعالم خواهد شد. كتابخانه 
تخصصي سعدي روي سايت مركز سعدي شناسي به رايگان در دسترس 
 قرار خواهد گرفت. دفتر هشتم دوســاالنه سعدي شناسي نيز كه درواقع 
بيست و ششمين دفتر سعدي شناسي است كه از سال 1377تاكنون منتشر 

شده و به زودي روي سايت مركز سعدي شناسي بارگزاري خواهد شد.
كمالي سروستاني ادامه داد: همچنين، دومين جشنواره ملي گلستان خواني 
با همكاري شهرداري شيراز و مؤسسه حديث آرزومندي برگزار خواهد شد 
و گروه موسيقي تِم تِريو كليپ ويژه روز سعدي را ارائه خواهد داد. شاعران، 
نويسندگان و هنرمندان، پژوهشگران و مديران ملي و استاني نيز، پيام هاي 
كتبي و تصويري خود را ويژه يادروز سعدي در سايت هاي مختلف ازجمله 
سعدي شناســي و مركز فرهنگي شــهر كتاب، اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي فارس، شــهرداري شيراز، صدا و سيماي مركز 
فارس و نيز سايت و اينستاهاي مطبوعات استاني و ملي منتشر خواهند كرد.
مدير مركز سعدي شناسي افزود: يادروز سعدي امسال همزمان با چهلمين 
سال درگذشت شاعر معاصر ايران، سهراب سپهري است و به همين مناسبت به 
همت مركز فرهنگي شهر كتاب و با همكاري مركز سعدي شناسي »يك هفته 
با سعدي و سپهري« از روز دوشنبه اول تا دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه در 
فضاي مجازي برگزار مي شود و شاعران و نويسندگان و پژوهشگران از سعدي 

و سپهري با ارائه مقاله، يادداشت و پيام تصويري سخن خواهند گفت.
 وي گفت: در ســال 1391، مركز سعدي شناســي و مركز فرهنگي شهر 
كتاب، برنامه 10 ساله سعدي و شاعران بزرگ جهان را پي ريختند و تا كنون 
همايش هاي سعدي و پوشكين، سعدي و يونس امره، سعدي و سروانتس، 
سعدي و متنبي، سعدي و كنفوسيوس، سعدي و ويكتورهوگو، سعدي و 
پترارك، سعدي و شيلر را در ايران و ديگر كشورهاي جهان برگزار كردند. 
امسال نيز قرار بود كه همايش سعدي و ميتسكوويچ و سعدي و امرسون در 
ايران، لهستان و آمريكا برگزار شود كه به دليل شرايط بحراني جهان به زمان 

مناسبي موكول شد.
مدير مركز سعدي شناسي همچنين گفت: خوشبختانه يادروز سعدي به 
يمن خوبي ها و زيبايي هاي انديشه سعدي چون شعر و نامش مورد توجه قرار 
گرفته و امسال نيز در برخي از شهرهاي ايران و جهان، سخنراني مجازي، 
ويژه بزرگداشت سعدي برگزار خواهد شد. خانه كتاب ايران، دانشگاه الزهرا 
و برخي از مؤسسات انتشاراتي معتبر مراســم يادروز سعدي را نيز به گونه 
مجازي برگزار خواهند كرد. همچنين برخي از استادان و پژوهشگران نيز 
به صورت مجازي به ســخنراني و شــعرخواني خواهند پرداخت. ذكر اين 
نكته خالي از لطف نيست كه شرايط ويژه كشور از سويي ديگر هم موجب 
شده كه ميزان سخنراني ها و توجه ها به سعدي در فضاي مجازي، بيشتر 
شــود؛ همچون انجمن فرهنگ و ادب شــيراز كه تاكنون نزديك به 100 
نشست »بر خوان سعدي« برگزار كرده و در ادامه اين نشست ها، بر خوان 
سعدي مجازي به مناسبت يادروز سعدي در شيراز و ني ريز برگزار خواهد 
شد. كمالي سروستاني، ضمن سپاســگزاري از همه نهادها و سازمان هاي 
فرهنگي، پژوهشگران و استادان سعدي شناسي كه به گونه هاي مختلف در 
فضاي مجازي درصددند كه بخشي از ديِن خود را به سعدي، آموزگار زبان و 
انديشه، كه ذهن و زبانش سرشار از ايجاز و اعجاز است، ادا كنند، سپاسگزاري 
كرد. او همچنين در مورد كارنامه ســعدي پژوهي در سال 1398براساس 
گزارش خانه كتاب ايران گفت: مطابق آمار ارائه شده در سال 1398، جمعا 
219عنوان كتاب در شمارگان 215 هزار و 970 در رابطه با سعدي منتشر 
شده اســت. كل كتاب هاي چاپ اول 107عنوان در شمارگان 101 هزار و 
750است كه از اين تعداد، 10عنوان در شمارگان 13 هزار كليات سعدي، 
19عنوان در شمارگان 17 هزار و 500گلستان، 7عنوان در شمارگان 5 هزار 
و 500بوستان، 4عنوان در شمارگان يكهزارو 650غزليات و 67عنوان در 

شمارگان 64 هزار و 100پيرامون سعدي است.
كتاب هاي چاپ مجدد نيز 112عنوان در شمارگان 114هزار و 220است 
كه از اين تعداد، 12عنوان در شــمارگان 10 هزار و150 كليات سعدي، 
36عنوان در شــمارگان 37هزارو 130گلستان، 12عنوان در شمارگان 
15 هزارو 900بوســتان، 4عنوان در شــمارگان 2 هزارو 900غزليات، 
2عنوان در شــمارگان  يكهزارو 500رباعيات و 46عنوان در شمارگان 
46 هزارو 640پيرامون سعدي است. كمالي سروستاني در پايان، ضمن 
پاسداشت جايگاه رفيع طبيبان و پرستاران گرانقدر اين مرز و بوم كه با 
از جان گذشــتگي، به همدردي از همنوعان خويش پرداخته اند، اظهار 
داشت: و سرانجام سخن آنكه، خداوندگار بزرگ را شاكريم كه امسال نيز، 
به همت طبيبان و پرستاران پرمايه و گرانمايه اين سرزمين، ما همچنان، 
با وجود توفان حوادث پيش آمده فرصت آن را يافته ايم كه اگرچه به گونه 
مجازي، اما همچنان خوشه چين خوان شيخ باشيم و به قدر همت خويش 

از آن بهره گيريم.
خدايا چنان كن سـرانجـام كـار

 تو خشنود باشي و ما رستگار



8صفحه یكشــنبه  31 فروردین 99      شــماره 7920  

 تغییر همیشگی 
سبك زندگی درعصر كرونا
 روزی كه بحران كنونی كرونا به پایان برسد دیگر نحوه كار كردن،
 درس خواندن و استفاده از فناوری های جدید درجهان مثل گذشته نخواهد بود
صفحه هاي 16و17 را بخوانيد



علي ابراهيمي
خبر نگار
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اين روزها با افت شديد تقاضا، تحت تأثير شيوع كرونا، در آستانه  ماه مبارك رمضان، بازار عرضه 
آنالين خرما در فضاي مجازي داغ شده اســت. به گزارش همشهري، خرما ازجمله محصوالت 
كشاورزي است كه نرخ مصوب تنظيم بازاري ندارد و در اغلب ايام سال قيمت آن براساس ميزان 
عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي شود. با وجود اين، با رشد نسبي تقاضا در برخي ايام و مناسبت هاي 
مذهبي مانند  ماه محرم و به خصوص ماه مبارك رمضــان زمينه افزايش قيمت اين اقالم فراهم 
مي شود؛ به طوري كه فاصله قيمت خرده فروشي خرما در بازار مصرف گاه تا 3برابر افزايش مي يابد.

با باالگرفتن تب شيوع كرونا از اسفند ماه سال گذشته 
و تأكيد برخــي در فضاي مجازي بــه مصرف مواد 
غذايي داراي طبع گرم مانند خرما، رشــد نســبي 
تقاضاي خريد براي اين محصــول، زمينه افزايش 
قيمت خرما را فراهم كرد. اين شــرايط موجب شد 
برخي عرضه كنندگان با بسته بندي خرما در اوزان 
مختلف و تبليغات روي بسته بندي آن، اين محصول 
را با وزن پايين تر و قيمت هايي عرضه كنند كه قابل 
مقايسه با نرخ خرده فروشــي هر كيلوگرم خرما در 
مراكز عمده فروشــي و حتي بازار مصــرف نبود. اما 
اكنون در آستانه  ماه مبارك رمضان، كاهش تقاضاي 
خريد اين محصول موجب كاهش نرخ عمده فروشي 
و خرده فروشي خرما در بازار مصرف شده است. با اين 
شرايط برخي توليد كنندگان و عرضه كنندگان خرما 
تبليغات و فروش خرما در شبكه هاي مجازي نظير 
تلگرام و اينستاگرام را با درنظر گرفتن تخفيف هاي 
بيشتر، نســبت به قيمت خرده فروشي هاي سطح 
شهر و ارسال محموله از طريق پست در دستور كار 

قرار داده اند.
گــزارش ميداني خبرنــگاران همشــهري از بازار 
خرده فروشي خرما در ســطح ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران، فروشگاه هاي آنالين و همچنين 
فروشــگاه هاي زنجيره اي بيانگر شكاف قيمتي در 
بازار اين محصول اســت؛ به نحوي كــه گاه تفاوت 
3برابري قيمت هر كيلوگرم از برخــي انواع خرما، 
مانند خرماي پيارم در ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران، خرده فروشي هاي سطح شهر و فروش آنالين 
و فروشگاه هاي مشــهور مجازي مشاهده مي شود. 
اما عرضه كنندگان خرما براي سرپوش گذاشتن بر 
گرانفروشي اين محصول شيوه هاي مختلفي مانند 
درج اطالعات غلط در مورد مشــخصات و كيفيت 
محصول كه همخوانــي چنداني با محتواي خرماي 
بسته بندي شده ندارد يا عرضه خرما در اوزان مختلف 
250 تا 400، 600 و 750گرمي شرايط را به گونه اي 
رقم زده اند كه مشــتري در انتخاب و خريد يك نوع 
خرماي خاص مثال رطب مضافتي بــم با برندهاي 
مختلف در مراكز خرده فروشــي دچار سردرگمي 
مي شــود و در اغلب موارد نيز ســرانجام از قيمت و 

كيفيت خرماي خريداري شده راضي نيست.

فروش آنالين خرما در كانال ها مجازي 
 كاهش قدرت خريد و افت تقاضاي ناشي از قرنطينه 
خانگي پس از شــيوع ويروس كرونا، بــراي اغلب 
كاالهاي صنعتي و محصوالت كشــاورزي موجب 
شده تا امسال برخالف سال هاي قبل حتي در آستانه  
ماه مبارك رمضان نيز تقاضاي چنداني براي خريد 
خرما در بازار مصرف وجود نداشــته باشــد. در اين 
شــرايط حجم تبليغات فــروش اينترنتي و آنالين 
خرما در شــبكه هاي مختلف مجازي افزايش يافته 
و توليدكنندگان يا برخي واســطه ها بــا راه اندازي 
فروشگاه هاي مجازي فروش خرما براي جذب بيشتر 
مشتري تالش مي كنند. اين افراد با دريافت سفارش 
از مشتري به ارســال محموله خرما از مراكز توليد 
به شــهرهاي مختلف از طريق پست اقدام مي كنند 
و در مواردي كه مثال مشــتريان بيش از 5كيلوگرم 
خرما ســفارش دهند نيز هزينه ارسال پستي اين 
محموله ها را رايگان اعالم مي كنند. بررسي قيمت 
مصرف كننده خرما در اين شيوه فروش نيز بيانگر آن 
است كه نرخ اينگونه اقالم براي كساني كه دغدغه اي 
براي رعايت نــكات بهداشــتي در دوران قرنطينه 
به دليل ارسال پستي ندارند، نسبت به قيمت فروش 
خرما در فروشگاه هاي مشهور اينترنتي و حتي برخي 
فروشگاه هاي زنجيره اي و خرده فروشي هاي سطح 

شهر به صرفه باشد.
نايب رئيس انجمن خرماي ايران با اشاره به اين شيوه 
فروش خرما در آستانه  ماه مبارك رمضان گفت: افت 
شديد تقاضا موجب شده تا قيمت خرما در بازار در 
چند هفته گذشته در فروشگاه هاي زنجيره اي به دليل 
شيوع ويروس كرونا و تنگناهاي صادراتي روند نزولي 
پيدا كند. علي محمد صميمي با اشاره به اينكه وضع 
توليد خرما در ســال جاري به دليل شرايط مناسب 
آب وهوايي، بســيار خوب و مطلوب بــوده اما توقع 
خرماكاران از صادرات محصوالتشان برآورده نشده 
است، افزود: در ابتداي امسال با افزايش قيمت خرما 
در بازار مواجه شــديم كه اين موضوع باعث كاهش 
فروش و انبارشــدن محصوالت شد، به طوري كه در 

برخي مناطــق 50درصد از محصول برداشــتي در 
انبار ها ذخيره شده است. به گفته او صادرات خرما 
در ســال جاري به دليل باالبــودن قيمت ها و بعضا 
محدوديت هــاي صادراتي، ضعيف تر از ســال هاي 
گذشــته بوده كه اين موضوع نيز به ماندن محصول 
روي دست خرماكاران دامن زده و افت تقاضا و كاهش 
قيمت هاي بازار به  ضرر تمام افرادي تمام مي شود كه 
در زمينه توليد و عرضه خرما سرمايه گذاري كرده اند. 
صميمي تأكيد كرد: انواع خرمــا با كمترين قيمت 
به صورت عمده و خرده فروشي در بازار عرضه مي شود 
و خرماكاران اميدوارند در اين بازه زماني  ماه مبارك 
رمضان خرماي ذخيره شده خود را به فروش برسانند. 
او افزود: به دليل افت تقاضا و ضعف شبكه توزيع اخيرا 
برخي خرماكاران به فروش محصوالت خود از طريق 
اينترنت روي آورده اند و اين اقدام در بسياري از موارد 

با رضايت مشتريان نيز مواجه شده است.

عرضه چندنرخي خرما
به گزارش همشهري، همانند بسياري از محصوالت 
كشاورزي فاصله قيمتي خرما از مراكز توليد كه غالبا 
در جنوب كشور واقع شده تا مراكز عمده خريد مانند 

كالنشهر تهران به بيش از 3برابر مي رسد. گرچه خرما 
مشــمول قيمت گذاري دولتي نيست اما مسئوالن 
تنظيم بازار تالش مي كنند با اســتفاده از ابزار وضع 
تعرفه صادراتي، توليد كنندگان را به عرضه خرما در 
زمان اوج تقاضا و ايامي مانند  ماه مبارك رمضان ملزم 
كنند. اما حتي اين شيوه عرضه نيز تأثير چنداني در 
تثبيت و واقعي شدن نرخ خرده فروشي خرما ندارد 
و در اغلب ايام ســال زيان اين فاصله قيمتي توليد 
تا مصرف خرمــا از جيب مصرف كننــدگان تامين 
مي شود. به گفته محمدعلي صميمي، نايب رئيس 
انجمن خرماي ايران نيز قيمت خرما در تهران 3برابر 
بيشتر از قيمتي است كه خرماكار در جنوب كشور 
اين محصول را عرضه مي كند ؛ به طوري كه يك كيلو 
خرماي مرغوب در برازجان به قيمت ۱۱هزار تومان 
به شركت ها فروخته مي شــود اما اين شركت ها در 
تهران همان خرما را به قيمت 20 تا 30هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي كنند كه رفع اين مشكل نيازمند 
نظارت دقيق دولت و نهاد هاي نظارتي است و تنها در 
اين صورت است كه قيمت خرما و انواع محصوالت 
كشاورزي كاهش مي يابد. او تأكيد كرد: متأسفانه در 
چنين شرايطي شركت هاي خصوصي كه محصول را 

احتمال تغيير نرخ شيرخام 
و به تبــع آن افزايش قيمت 
محصوالت لبني حداكثر تا پايان ماه مبــارك رمضان افزايش 
يافته است. به گزارش همشهري، به تازگي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گزارشي درخصوص قيمت شــير و ساير محصوالت 
لبني منتشر كرد كه براساس آن قيمت برخي از اين محصوالت 
در بهمن 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، تا 50درصد 
رشد  نشان مي داد. در گزارش وزارت صنعت بهاي شير استريل 
پاكتي 2.5درصد چربــي در بهمن ماه98 بــه ازاي هر پاكت 
73هزارو590 ريال بود و در مقايســه با دي ماه همان سال كه 
73هزارو5۱8 ريال بود، رشد 0.۱درصدي داشت، اما قيمت اين 
محصول نسبت به بهمن97 كه 48هزارو543 ريال بود، افزايش 
5۱.6درصدي را نشان مي داد. يكي از مسئوالن انجمن صنايع 
فراورده هاي لبني در گفت وگو با رســانه ها دليل اين افزايش 
قيمت را افزايش هزينه تمام شــده توليد اعــالم كرد. به گفته 
سيدمحمدرضا بني طبا يكي از مواداوليه توليد اين محصول كه 
نقش بسيار تأثيرگذاري بر افزايش قيمت تمام شده آن داشته، 
پاكت هاي چنداليه مخصوص بسته بندي شير استريل است كه 
بخش عمده آن از طريق واردات تامين مي شــود. در خرداد ماه 
سال98 دولت و ســتاد تنظيم بازار قيمت شيرخام را افزايش 
داد و به تبع آن قيمت تمام شــده تمام محصوالت شيرپايه هم 
افزايش يافت. عالوه بر اين در سال گذشته نرخ دالر تا محدوده 
۱5هزار تومان رشــد كرد و اين رشــد تمام كاالهاي وارداتي 
ازجمله پاكت هاي مخصوص بســته بندي شــير اســتريل را 

تحت تأثير قرار داد.

كارخانه ها زيان دادند
رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني در گفت وگو با همشهري 
درباره تغييرات قيمت شير گفت: آخرين مصوبه درباره قيمت 
شــير مربوط به 22خرداد سال گذشــته بوده كه براساس آن 
قيمت شــير دريافتي از گاوداري 2هزارو390تومان براي شير 
مرغوب )3.6درصد چربي( تعيين شده بود كه البته اين قيمت 
هيچ گاه عملي نشــد. رضا باكري گفت: دامداران هيچ گاه اين 
قيمــت را نپذيرفتنــد و ميانگين قيمت خريــد در اين مدت 
2هزارو750تومان بوده است، در اين مدت پرداختي شركت هاي 
صنايع لبني هيچ گاه كمتر از 2هزارو600تومان نبوده؛ از خرداد 
سال قبل تاكنون شير خام بين 2هزارو600 تا 2هزارو750تومان 
خريداري شده است. باكري با اشاره به زيان كارخانه هاي صنايع 
لبني اضافه كرد: به دليل اينكه قيمت لبنيات براســاس شير 
كيلويي 2هزار و 390تنظيم شده، كارخانه ها با قبول ضرر و زيان، 
مابه التفاوت اين قيمت را پرداختند. اين ضرر و زياني است كه 
به كارخانه هاي صنايع لبني وارد شده و شركت ها قبول كرده اند 
به دليل شرايط خاص كشور و براي اينكه زياني متوجه دامداران 
نشود اين مابه التفاوت را بپردازند. او افزود: براساس آخرين اطالع 
ما تاكنون افزايش قيمتي در گاوداري ها و صنايع لبني گزارش 
نشده و مصوبه اي هم در اين خصوص ابالغ نشده، به همين دليل 
مالك قيمت گذاري همان قيمت هاي مصوب پارســال است. 
باكري درباره گزارشي كه وزارت صنعت درباره قيمت محصوالت 
لبني منتشر كرده، گفت: در بخش هايي كه از مواداوليه وارداتي 
استفاده مي شود، نرخ ارز، تعرفه هاي گمركي و ساير تغييرات از 
اين دست، طبيعتا بر قيمت نهايي تأثيرگذار است و هر افزايشي 
كه در هريك از اين موارد رخ دهد، صرف نظــر از قيمت اوليه 
محصول لبني، قيمت نهايي را افزايش خواهد داد. با توجه به اين  
مورد، گران شدن مواد به كار رفته در بسته بندي كاالهاي لبني از 
قبيل محصوالت پتروشيمي و وارداتي ها، تغيير نرخ برابري ارز و 
تغييراتي كه در تعرفه ها اعمال مي شود ممكن است قيمت برخي 
انواع شير يا ساير لبنيات داراي بسته بندي خاص را افزايش داده 
باشد. دبير انجمن صنايع لبني افزايش قيمت لبنيات در آستانه  

 ماه رمضان را بعيد دانست.

سوپرماركت ها: افزايش قيمت نداشتيم
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران نيز در گفت وگو با همشهري 
هرگونه افزايش قيمــت در كاالهاي ســوپرماركتي ازجمله 
محصوالت لبني را رد كــرد و گفت: آخريــن افزايش قيمت 
محصوالت لبني مربــوط به مدت ها پيش اســت و اخيرا هيچ 
افزايش قيمتي گزارش نشده است. ســعيد درخشاني افزود: 
از زمســتان تاكنون هيچ افزايش قيمتي در محصوالت لبني 
نداشتيم اما پيش از آن تغييراتي در نرخ اين محصوالت اعمال 
شد كه مربوط به شركت هاي توليدكننده بود. او ادامه داد: چنين 
تغييراتي مي تواند باز هم در كارخانه ها و شركت هاي توليدكننده 
اعمال شود و ما نمي توانيم آن را پيش بيني كنيم اما با اين حال 

در روزهاي اخير چنين گزارشي هم به اتحاديه نرسيده است.

آغاز تغييرات در نرخ محصوالت لبنی
گزارش های ميدانی همشهری از آغاز تغيير در قيمت  لبنيات 
حكايت دارد. به گفته سوپرماركت داران قيمت ماست دبه ای 
سون از محصوالت شركت كاله در چند روز اخير با 2هزار تومان 
افزايش از 22هزار و 500 به 24هزار و 500 تومان رسيده است 
و نرخ برخی محصوالت شركت هراز نيز تغيير كرده است. رئيس 
اتحاديه سوپرماركت داران در گفت وگو با همشهری با تاييد اين 
افزايش قيمت گفت: بر اساس آخرين گزارش ها، شركت كاله 
قيمت يكی از محصوالت خود به نام ماســت سون را افزايش 
داده و ممكن اســت اين افزايش قيمت را در ساير محصوالت 
خود نيز اعمال كند. سعيد درخشانی با ابراز بی اطالعی از دليل 
اين افزايش قيمت با توجه به تثبيت قيمت شــير، گران شدن 
محصوالت ســاير برندها را نيز دور از انتظار ندانســت و افزود: 
تجربه نشان داده كه شركت های لبنی به تبعيت از هم، قيمت 
محصوالتشان را تغيير می دهند و می توان پيش بينی كرد كه 
بعد از اين، آن دسته از محصوالت كارخانه های لبنی كه قيمت 
مصوب ندارند، با توجه به تغييرات هزينه ای شركت ها، مجددا 

قيمت گذاری شود.

 عقبگرد
قيمت خرما 
نايب رئيس انجمن 
خرماي ايران: 
افت شديد تقاضا 
موجب شده در 
چند هفته گذشته 
قيمت خرما در 
فروشگاه هاي 
زنجيره اي به دليل 
شيوع ويروس 
كرونا و تنگناهاي 
صادراتي روند 
نزولي پيدا كند

قيمت گذاری 
شيرينی 
رئيس اتحاديه 
صنف قنادي: 
شيريني و زولبيا 
و باميه از شمول 
قيمت گذاري 
دولتي خارج 
شده، اما مسئوالن 
ستاد تنظيم 
بازار، شيريني و 
زولبيا و باميه را در 
برخي ايام مانند 
شب عيد و  ماه 
مبارك رمضان، 
در فهرست اقالم 
ضروري و پرتقاضا 
قرار مي دهند و با 
استناد به آن، نرخ 
اقالم مذكور در 
كميسيون نظارت 
استان تعيين و 
با تأييد سازمان 
حمايت ابالغ 
مي شود

گزارش كوتاه

احتمال تغيير نرخ شير خام تا 
ارديبهشت ماه

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران با تایید 
افزایش قیمت یکی از محصوالت لبنی می گوید: 
تجربه نشان داده که شرکت های لبنی به تبعیت 
از هم، قیمت محصوالتشان را تغییر می دهند و 
می توان پیش بینی کرد که بعد از این، آن دسته 

از محصوالت کارخانه های لبنی که قیمت 
مصوب ندارند، با توجه به تغییرات هزینه ای 

شرکت ها، مجددا قیمت گذاری شود

كرونا، بازار فروش آنالين 
خرما را داغ كرد

در آستانه  ماه مبارك رمضان، افت تقاضاي خريد اين 
محصول موجب كاهش نرخ عمده فروشی و خرده فروشی 

در بازار مصرف شده است

نوع خرماي
 درجه يك

ميادين ميوه و تره بار
) كيلوگرم- تومان( 

فروش اينترنتي
) كيلوگرم- تومان( 

ديجي كاال
)تومان(

750گرم- 84.000  50.000 تا 55.00070.000پيارم  
ناموجود ناموجود24.000بيزو 

ناموجود ناموجود20.000آلويي 
ناموجود22.00032.000ربي 

450گرم- 15.00035.00033.000دشتستان و كبكاب  
ناموجود 17.00030.000خاصويي شيره طبيعي 
ناموجود 25.000 20.000خاصويي نيمه خشك  

700گرم- 41.00032.900 تا 23.90045.000رطب مضافتي بم 
450گرم-  17.00027.00019.500زاهدي

ناموجود ناموجود18.900رطب زرد طاليي 
ناموجود35.000ناموجودبريم 

نرخ برخي انواع خرما در ميادين ميوه و تره بار، فروش آنالين و فروشگاه هاي مجازي

هرسال با نزديك شــدن به  ماه مبارك رمضان تقاضا براي برخي انواع محصوالت قنادي 
مانند زولبيا و باميه افزايش مي يابد؛ اما امسال با شيوع ويروس كرونا فعاليت قنادي ها نيز 
براساس مصوبات ستاد ملي كرونا متوقف شــده.  حاال با قرار گرفتن اين صنف در فهرست مشاغل كم خطر، كسب وكار اين 
واحدهاي صنفي نيز از 30فروردين ماه امسال با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سر گرفته شده است. با علي بهرمند رئيس 

اتحاديه صنف قنادي، شيريني فروش و كافه قنادي گفت وگو كرده ايم.

قيمت زولبيا و باميه قابــل عرضه در  ماه مبارك 
رمضان تا چه زماني اعالم مي شود؟

نرخ هر كيلوگرم زولبيا و باميه در واحدهاي صنفي تحت پوشش 
اتحاديه، در سال گذشــته بنا بر كيفيت از ۱8 تا 20هزار تومان 
تعيين شده بود اما امسال شاهد رشد هزينه هاي تمام شده توليد 
اين اقالم به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد، دستمزد و نظاير 
آن هستيم. بر اين اساس كميسيون فني اتحاديه قنادان با بررسي 
عوامل مؤثر در هزينه تمام شده توليد زولبيا و باميه، آناليز قيمتي 
استخراج شده را براي تعيين نرخ جديد اين اقالم در ماه مبارك 
رمضان به اتاق اصناف ايران اعالم كرده تا پس از بررسي و ارائه به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نرخ جديد اين اقالم تعيين 
و براي اجرا به واحدهاي صنفي ابالغ شود. با اين روند در روزهاي 
شنبه و يكشنبه هفته آينده قيمت نهايي زولبيا و باميه بنا بر درجه 
كيفيت تعيين و به واحدهاي صنفي تابعه اتحاديه ابالغ مي شود. 
اما درمورد نرخ شــيريني فعال واحدهاي صنفي همان نرخ هاي 
سال گذشته را اجرا مي كنند زيرا در شرايط كنوني براي صنف ما 
سالمتي مردم در اولويت است و براي رعايت حال مصرف كنندگان 
فعال نرخ شيريني با وجود رشــد هزينه تمام شده توليد تغييري 
نمي كند و بعد از فروكش كردن بحران كرونــا اين موضوع را از 

مجاري قانوني پيگيري مي كنيم.
آيا شــيريني و زولبيا باميه مشمول نرخ گذاري 

دولتي است؟
با توجه به اينكه اعضاي اين صنف مواداوليه توليد از آرد و روغن 
گرفته تا تخم مرغ، شكر و جعبه بسته بندي و محصوالت سلولزي 
را به نرخ آزاد و از بازار تهيه مي كنند طبيعي است اگر افزايش نرخ 
اين اقالم و هزينه هايي مانند نرخ حامل هاي انرژي، دســتمزد و 
بيمه، بر رشد هزينه تمام شده توليد و قيمت اين اقالم مؤثر باشد. 
در نتيجه به ظاهر شيريني و زولبيا و باميه از شمول قيمت گذاري 
دولتي خارج شده است، اما مسئوالن ستاد تنظيم بازار، شيريني و 
زولبيا و باميه را  در برخي ايام مانند شب عيد و  ماه مبارك رمضان، 

در فهرست اقالم ضروري و پرتقاضا قرار مي دهند و با استناد به 
آن، نرخ اقالم مذكور در كميسيون نظارت استان تعيين و با تأييد 

سازمان حمايت ابالغ مي شود.
بر اساس بررسي هاي اتحاديه، هزينه تمام شده 

توليد شيريني و زولبيا باميه چقدر افزايش داشته است؟
مسئوالن بايد بپذيرند كه امسال فقط هزينه دستمزد كارگران 
براســاس مصوبات دولت2۱ درصد افزايش يافته است. در مورد 
مواد اوليه توليد نيز  مانند شكر، روغن آرد و تخم مرغ هيچ سهميه 
دولتي به اين صنف داده نمي شود. فقط قبل از عيد به صورت جزئي 
شكر با نرخ دولتي به اتحاديه دادند اما براي ماه مبارك رمضان هنوز 
هيچ سهميه اي براي روغن و شكر در اختيار اتحاديه قرار نگرفته و 

واحدهاي صنفي اين مواداوليه را با نرخ آزاد از بازار تهيه مي كنند.
قنادي ها با چه شرايطي بازگشايي مي شوند؟

واحدهاي تحت پوشش اين اتحاديه ازجمله مشاغلي بودند كه با 
مصوبه ستاد ملي كرونا براي تعطيلي عمال بازار شب عيد را از دست 
دادند اما اكنون با قرار گرفتن اين واحدها در فهرســت مشاغل 
كم خطر، قنادي ها و شيريني فروشان كه خدمات آنها خاصيت 
بيرون بري دارد از روز شــنبه هفته آينده 30فروردين براساس 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
ابالغ شده از اين ستاد و پس از ثبت نام در درگاه اينترنتي وزارت 
بهداشت فعاليت خود را آغاز كرده اند. اكنون دستورالعمل هاي 
ستاد ملي مقابله با كرونا به واحدهاي صنفي ابالغ شده و همكاران 
ما عالوه بر ثبت نام در درگاه اينترنتي وزارت بهداشت به دريافت 

كد رهگيري و درج آن در مغازه ملزم هستند.
اتحاديه چه الزماتي براي رعايت نكات بهداشتي 

به اعضاي تحت پوشش اعالم كرده است؟
عالوه بر پروتكل بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا، ثبت نام در 
درگاه اينترنتي و دريافت كد رهگيري، اتحاديه نيز دستورالعملي 
مفيد و كوتاه براي ابالغ به واحدهاي صنفي تحت پوشش ابالغ 
كرده كه در آن الزاماتي براي مشتريان و كسبه تعيين شده است. 

قيمت شيرينی فعال ثابت می ماند
 زولبيا باميه فقط در بسته بندی يك و نيم كيلويی

و با سلفون به مشتريان عرضه می شود

گزارش دو     
براساس اين دستورالعمل كه روز چهارشنبه 27فروردين براي 
اجرا به اعضاي تحت پوشــش اتحاديه ابالغ شده، تكاليفي براي 
مشتريان و قنادي ها تعيين شده كه مطابق آن قنادي ها بايد هنگام 
ورود مشــتري مواد ضد عفوني در اختيار مشتريان قرار دهند تا 
خريداران هنگام ورود به قنادي دست هاي خود را ضد عفوني كنند. 
همچنين مشتريان به رعايت فاصله اجتماعي براساس تمهيدات 
اعالم شده ستاد ملي مقابله با كرونا ملزم هستند و بايد از هرگونه 
تماس فيزيكي و لمس ويترين هاي فروش مغازه، قفسه ها يا ميزكار 
واحدهاي صنفي خودداري كنند. عالوه بر اين پرداخت وجه خريد 
شيريني فقط از طريق كارتخوان مجاز است و واحدهاي قنادي از 
دريافت وجه نقد خودداري مي كنند. واحدهاي صنفي نيز مكلف 
به مواردي مانند ضد عفوني كردن و گندزدايي روزانه همه سطوح 
محل كسب، رعايت حداقل يك تا 2متر فاصله بين پرسنل شاغل 
در فروشگاه با مشتريان، الزام استفاده از شيلد صورت، ماسك و 
دستكش براي پرسنل فروشگاه هستند تا احتمال شيوع ويروس 
در محل كسب وكار آنها از بين برود. از نظر عرضه نيز فروش زولبيا 
و باميه در اينگونه واحدهاي صنفي صرفا در بسته بندي يك و نيم 
كيلوگرمي و به صورت سلفون كشيده انجام خواهد شد تا احتمال 

تماس فيزيكي با اين محصوالت به حداقل برسد.
چه نظارتي بر رعايت بهداشت جعبه هاي شيريني 

وجود دارد؟
بايد توجه كرد كه جعبه هاي شيريني مورد استفاده در قنادي ها 
داراي نشان سيب سالمت، شماره سريال ساخت و مهر سازمان 
ملي استاندارد اســت اما تا اين مرحله عمال قنادي ها نظارتي بر 
توليد بهداشتي جعبه شيريني ندارند. براي رعايت بهداشت جعبه 
شيريني در قنادي ها نيز اين جعبه ها در بسته بندي صد تايي با 
پوشش نايلون نگهداري و هنگام منگنه زدن و آماده سازي  براي 
استفاده نيز همه اصول بهداشت شخصي توسط پرسنل رعايت 

مي شود.
علت افزايش قارچ گونه تعداد عرضه كنندگان 

زولبيا و باميه و شيريني در  ماه مبارك رمضان چيست؟
متأسفانه فعاليت واحدهاي غيرمجاز، زيرپله اي و حتي برخي افراد 
كه با تداخل صنفي در اغلب ايام ســال و به خصوص هنگام رشد 
تقاضا به حيطه كسب وكار قنادي ها وارد مي شوند، فعاليت اين 
صنف را به خطر انداخته و هيــچ نظارتي نيز در اين زمينه وجود 
ندارد. اينگونه واحدهاي صنفي بــدون رعايت هيچ يك از اصول 
بهداشتي يا استفاده از مواداوليه مرغوب و با كمترين هزينه آزادانه 
فعاليت مي كنند؛ موضوعي كه باعث گاليــه و اعتراض اعضاي 
اتحاديه شده است زيرا فعاالن صنفي مجاز بايد همه هزينه هاي 
قانوني را براي دريافت جواز كسب و فعاليت بپردازند، اما اينگونه 
واحدهاي غيرمجاز بدون پرداخت ماليات، رعايت ضوابط بهداشت 
و اداره اماكن فعاليت مي كنند. وضع  طوري است كه اكنون همه 
از بقالي ها گرفته تا نانوايي هاي فانتزي و فروشــگاه هاي بزرگ 

شيريني فروش شده اند.
به طور مشــخص كدام تداخل صنفي به قنادان 

لطمه زده است؟
با افزايش تقاضا در ماه مبارك  تعــداد عرضه كنندگان غيرمجاز 
و زير پله اي زولبيا و باميه بدون دريافــت هيچ مجوزي افزايش 
مي يابد، درحالي كه اداره اماكن و بازرسان اتاق اصناف، تعزيرات 
حكومتي و ســازمان صنعت به برخورد با اين افراد ملزم هستند 
اما مشخص نيست چرا كســب وكار اين  واحدها روزبه روز رونق 
مي گيرد.   واحدهاي تحت پوشــش اتحاديه اعالم مي كنند كه 
براي فعاليت خود چرا بايد دردســرهاي دريافت جواز كسب و 
نظارت دستگاه ها را بپذيرند، آن هم زماني كه برخي افراد بدون 
هيچ نظارت و با حداقل هزينه فعاليت مي كنند و سودهاي كالني 
مي برند. وقتي ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد بايد قنادي ها 
تعطيل شوند، ما اطاعت كرديم اما هيچ كس پاسخگو نيست كه 
چرا بايد نان فانتزي ها كيك يزدي و شيريني خشك بفروشند يا 
واحدهاي نان فانتزي مستقر در فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ 
انواع كيك يزدي و حتي شيريني تر بدون كيفيت را بدون هيچ 
نظارت و ضوابطي توليد و به مردم عرضه كنند. وقتي نان فانتزي ها 
با جوش شيرين و اســتفاده از حداقل روغن و تخم مرغ، كيك 
يزدي بي كيفيت را با قيمت هر كيلوگرم ۱5هزار تومان توليد و 
به مشتري عرضه مي كنند و قيمت هر كيلوگرم از اين محصول 
با مواد مرغوب در واحدهاي تحت پوشش اتحاديه 2۱هزار تومان 
تعيين شده است، مشخص است كه واحدهاي نان فانتزي با وجود 
قيمت كمتر سود بيشتري را از فروش شيريني به جيب مي زنند. در 
اين زمينه بارها با سازمان صنعت، اتاق اصناف و ساير دستگاه هاي 
نظارتي نامه نگاري كرده و در نشست ها نسبت به اينگونه تداخل 
صنفي واحدهاي نان فانتزي اعتراض كرده و خواستار پيگرد قانوني 
شده ايم اما متأسفانه اين مشاغل با سوءاستفاده از ضعف نظارت، 

كسب وكار قنادي ها و شيريني فروشان را به خطر انداخته اند.
سهم توليد كنندگان غيرمجاز چقدر است؟

به جرأت مي توان گفت اكنون 40 تا 50درصد بازار كار قنادي ها 
و شيريني فروشان به مشاغل غيرمجاز، زيرپله اي يا نان فانتزي ها 
اختصاص يافته اســت. وقتي در قانون اعالم مي شود قنادي ها 
به فروش آجيل و شــيريني و محصوالت قنادي ملزم هستند و 
با شيوع كرونا به تعطيلي اينگونه مشاغل حكم مي دهند بايد با   
واحدهاي صنفي غيرمجاز كه كســب وكار ما و سالمت مردم را 
به خطر انداخته اند نيز برخورد شود. يا اينكه كسب وكار قنادي ها 
را جمع كرده و مجوز توليد انواع شيريني و زولبيا باميه را نيز به 
واحدهاي توليد كننده نان فانتزي سطح شهر و فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيره اي بدهند. به نظر مي رسد، اين كار نسبت به چشم پوشي 
از توليد غيرمجاز و زيرپله اي در بازار محصوالت قنادي و شيريني 
بهتر است، شايد اين افراد نيز روزي تحت نظارت قرار گرفته و ناچار 

به پاسخگويي شوند.

علي ابراهيمي
خبر نگار

از خرماكاران با قيمت پايين خريده و در كالنشهر ها 
با قيمت هاي بسيار زياد مي فروشــند، سود زيادي 
به دست می آورند اما خرماكاري كه يك سال زحمت 
كشــيده از حداقل درآمد از توليد  برخوردار است. 
دولت بايد براي اين شركت ها و برند هاي داخلي نرخ 
سود مشــخص كند تا از قيمت تمام شده محصول 

كاسته شود.

توزيع 100هزار تن خرما در  ماه رمضان 
ســخنگوي ســتاد تنظيم بازار هم در گفت وگو با 
همشــهري از اتخاذ تدابيري بــراي تامين خرماي 
مورد نياز بازار از اواخر سال گذشته خبر داد و گفت: 
ميزان صادرات خرما تا 20فروردين ماه امسال 3هزار 
و 500تن بود ولي از آنجا كه انجمن توليد كنندگان و 
تشكل صادركنندگان خرما در كشور به دولت متعهد 
شده بودند كه اجازه افزايش قيمت اين محصول در ماه 
مبارك رمضان، به نرخ هاي بيشتر از اسفندماه سال 
گذشــته را نمي دهند، براي حمايت از اين تشكل ها 
و مشــروط به اينكه قيمت ها افزايش نيابد، عوارض 
صادراتي براي خرما وضع نكرديم. محمدرضا كالمي 
افزود: بر اين اساس براي تنظيم بازار  ماه مبارك رمضان 
روز شنبه هفته جاري با اين تشكل ها هماهنگ شد 
تا ۱00هزار تن از خرماي موجود شامل 70هزار تن 
خرماي مضافتي و 30هزار تن خرماي كبكاب را در 
اختيار ســتاد تنظيم بازار قرار دهند تا براي توزيع از 
طريق معرفي مباشران توسط اســتان ها در اختيار 
آنها قرار گيرد. او تأكيد كرد: نرخ هر كيلوگرم خرماي 
مضافتي در مبدأ ســردخانه كرمان ۱8هزار تومان و 
نرخ تحويل هر كيلوگرم خرماي كبكاب در سردخانه 
۱2هزار تومان اســت كه نرخ فروش اين محصوالت 
در بازار خرده فروشي با احتساب هزينه هاي مرتبط 
در كارگروهاي تنظيم بازار استاني تعيين مي شود. 
مديركل دفتــر برنامه ريزي تاميــن و توزيع كاالي 
وزارت صنعت، افزود: اما قيمــت مصرف كننده هر 
كيلوگرم خرماي مضافتي بم در اســفند ماه ســال 
گذشته كه مالك ستاد تنظيم بازار بوده 27 تا 28هزار 
تومان اســت و براســاس تعهد مذكور، بايد خرماي 
مضافتي درجه يك به نرخ كمتر از 30هزار تومان در 
بازار مصرف عرضه شــود. او در مورد افزايش نرخ هر 
كيلوگرم خرماي درجه يك در بازار به 50 تا 60هزار 
تومــان در برخي مناطق گفت: روز يكشــنبه هفته 
جاري به استان ها ابالغ شد تا با معرفي مباشر نسبت 
به تحويل خرما با نرخ هاي مذكور اقدام كنند كه با اين 
شرايط دولت تدارك الزم براي تنظيم بازار خرما در  
ماه مبارك رمضان را ديــده و در صورت ايفاي تعهد 
توليد كنندگان و صادركنندگان مبني بر تامين نياز 
بازار با نرخ هاي مذكور، هيچ گونه عوارض يا ممنوعيت 
صادراتي براي خرما در اين ايام اعمال نخواهد شد اما 
درصورتي كه به هر دليلي قيمت اين محصول در بازار 
مصرف به طور غيرمتعارف افزايش يابد، دولت از ابزار 
خود براي ممنوعيت صادرات خرما استفاده مي كند. 
كالمي افزود: هدف اين شــيوه تنظيم بازار استفاده 
نكردن از ابزارهاي تعرفه اي و حركت بخش خصوصي 
در كنار دولت است و اگر مصارفي در هر كجاي كشور 
براي تامين نياز خرما در ماه مبارك رمضان وجود دارد 
اين انجمن به ستاد تنظيم بازار تعهد داده تا ۱00هزار 
تن خرما را به مباشــراني كه كارگروه هاي اســتاني 

معرفي مي كنند با نرخ مصوب تحويل دهد.



يكتافراهاني
خبرنگار
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سبکزندگی

راه تازه براي 
پيشگيری

فراموش نكنيم 
ساختار مغز به گونه اي 
است كه اگر اطالعات 

زيادي دريافت كند كه 
نتواند آنها را به اجرا 
درآورد باعث ايجاد 

اضطراب مي شود 
و هنگامي هم كه 

مدام دنبال اطالعات 
بيشتري باشيم كه 

آنها را به كار نمي بريم 
خود اين موضوع هم ما 

را بيمار مي كند. مثال 
هم اكنون ما مي دانيم 

دست شستن ما در 
ابتال نشدن مان به 

بيماري ويروس كرونا 
بسيار مؤثر است، اما 
اين كار را به درستي 

انجام نمي دهيم چون 
منتظر پيدا كردن 

راه هاي مناسب تري 
براي پيشگيري از اين 

بيماري هستيم

سهم من از كرونا
نخستين مرحله حل 

مسئله درخصوص 
شيوع ابتال به ويروس 

كرونا اين است كه 
سهم خود را پيدا 

كنيم؛ اين كه بپذيريم 
هركدام از ما در تالش 

براي مبتالنشدن به 
اين بيماري، سهيم 

هستيم. نكته بعدي 
اين است كه تشخيص 

دهيم ما عادت 
داشته ايم هميشه و 

قبل از اين بيماري 
هنگام رويارويي با 

مشكالت چگونه عمل 
كنيم

قاب دیروزقاب امروز

با شيوع بيماري كرونا و تعطيلي مدرسه ها،آموزش آنالين به دانش آموزان به بخشي از 
زندگي رومزه در خانواده ها تبديل شده است.
 عكس: مائده زماني- خبرگزاري مهر

فرهنگ مكتبخانه ای كه پيشينه ی آن به آغاز دوران اسالمی می رسد تا پايان عصر قاجار 
پابرجا ماند.مكتبخانه ها با تغيير سبك زندگي و ورود سيستم هاي جديد آموزشي كم كم 
به محاق رفتند

تابهحالبهموضوعنحوهنشســتنصحيحفكــركردهايد؟
اصاًلاينموضوعجاييدرذهنشــماداشتهاستوتصوري
دربارهاهميتاينموضوعداشــتهايد؟بدنيســتبدانيدكه
صحيحنشســتن،بهاندازهتغذيهمناسب،ورزشونكشيدن
سيگاردرسالمتافراداثرداردوسببميشودكارهايروزمره
بااسترسكمتر،سالمتيبيشتروكاراييباالتربهانجامبرسد.
بادرستنشستنعملكرددستگاهعصبي،گوارش،رباطهاو
استخوانهابهبودمييابدوازسايشبيشازاندازهآنهادرطول

زمانجلوگيريميشود.

انتخاب صندلي مناسب
دردرجهاولانتخابصندليبسيارمهماست.توصيهميشود
هموارهرويصندليونهرويزمينبنشــينيد.كســانيكه
مشــكلزانوودردمفاصلدارند،اگرناچاربهنشســتنروي
زمينهستندنبايدبههيچعنوانچهارزانوبنشينند.اينافراد
بايدپاهايخودرادرازكنندتاازواردشدنفشاربهمفاصلشان
جلوگيريشود.درمجموعنشستنرويزمينبههيچگروهي
ازافرادتوصيهنميشودوبهتراستافرادرويصندليمناسب

خودبنشينند.

ويژگي هاي صندلي مناسب 
براينشستنرويصندليبايدصندليمناسبيانتخابكرد.
برايانتخابصندليمناسبنبايدتنهابهشكل،رنگوظواهر
ديگرصندليتوجهشود.يكيازمهمترينمالكهابرايخريد
يكصندليمناسبايناســتكهصندليرامتناسبباقدو
قوارهخودمانتهيهكنيموقسمتنشــيمنگاهآنمتناسب
باوزنماباشــد.ارتفاعصندليبايددرحديباشدكهپاهاي
مابدونفشــاررويزمينقرارگيرد؛بهاينمعنيكههنگام
نشستنرويصندلي،بايدنشيمنگاهدرستدرانتهايپشتي
صندليقرارگيردووزانوهابهشكل90درجهخمباشد.ارتفاع
صندلينيزبهگونهايباشدكهكفپاشــنهپابهراحتيروي

زمينقرارگيرد.

ابزار كمكي يادتان نرود 
كسانيكهدرمحلكارحضوردارندوساعتهايمتماديروي
صندليمينشينند،بايدوسواسبيشتريدرانتخابصندلي
مناسبخودداشتهباشند.نشســتنمتماديرويصندلي
نامناسبميتواندمشــكالتعضالنيواسكلتيايجادكند.
ممكناستافرادبگويندصندليهاييكهدراختيارآنهاقرار
داردارتفاعباالييداردوپاهايآنهابهزميننميرسد؛چراكه
درصورتكمكردنارتفاعصندليامكانكاربارايانهوتسلط
برآنراازدستميدهند.درچنينمواقعيپيشنهادميشود
ازابزارهايكمكيمانندزيرپاييكهدردسترسهمهقراردارد
استفادهشود.درچنينشرايطيبايدكفپارويزيرپاييقرار

گيردوازمعلقكردنپادرفضاخودداريكرد.

راهنما 

 چند نكته حياتی 
برای پشت ميزنشين ها

با شما، برای شما
قراراستبنويسيد...كوتاهامابنويسيد...ساده،روان،راحت...
ازخيلیپيشازاينهابناداشــتيمفضايــیرافراهمكنيمتا
صحبتها،ديدگاهها،ايدهها،انتقادها،اعتراضهاوپيشنهادهای
شمابیواسطهبهصفحهماراهپيداكند.درحقيقتهدفاصلی
ماتداركيكصفحهبود)والبتههنوزهمهست(اماترجيح
داديمكهآرامآراموستونبهستونپيشبرويموقدمهايمان
راهرروزمحكمتركنيموبعدپنجرهایبزرگتررابهرویشما

بگشاييم.
برایهمين،اگرنگاهوديدگاهخاصیداريــد...اگرموضوعو
مســئلهایدغدغهذهنیشماست...اگرنســبتبهموردی
انتقاديااعتراضیداريــد...اگرفكرمیكنيدكــهبايدتوجه
جامعهيامســئوالنرابهنكتهياموضوعیجلــبكنيد...اگر
پيشنهادمشخصیبرایحلمشــكلیداريد...اگرنسبتبه
برخیتصميمها،برنامههاو...درموضوعاتمختلفشــهری،
اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سياسیو...نظرموافقيامخالف
داريد،آســتينباالبزنيدوهمينطوركهدرتاكسیيااتوبوس
نشستهايديادرجمعومحفلدوستانهياخانوادگیمشغول
گپ وگفتهستيد،يارویمبلوجلویتلويزيونوياحتیتوی
تختخوابلمدادهايد،آنچهرادرذهنتانمیگذردومیخواهيد
آنرابرایديگرانبهاشتراكبگذاريد،درقالبيكمتنكوتاه
بنويســيدوبرایماپيامككنيدتابقيهخوانندگانروزنامهو
مردموهمينطورمسئوالن،ايننظراتوديدگاههاراببينند
وبدانندوبخوانندوشايدهميناتفاق،سببخيرومنشأيك

حركتتازهومؤثرشود.
ادبواخالقاجتماعی،همانگذرنامهيامجوزورودوانتشار
ديدگاههاونظراتشماســتكهماهمخيلیرویآنتأكيد
داريمومطمئنيمكهشماهمبهآنباورداريدوموقعيتمارادر
انتشارآنهادركمیكنيد!اتفاقاهمينادبواخالقاستكه
راهرابرایرسيدنبهآنباالهاهموارمیكند. قراراستبرای
رساندنايننظرات،ديدگاههاوايدههایشمابهديگرانباهم
همدستشويم؛مهمهمينبزرگراهيكطرفهاست،البتهاينبار

ازپايينبهباال؛بدونتوقف،مستمرومستدام. 
درابتدایاينهمراهی،بانظراتوديدگاههایشــمادرقالب
موضوعاتآزادشــروعمیكنيم،اماقرارنيستدرايننقطه
متوقفبمانيم؛فكرهایديگریهمداريموبناداريمكهخيلی
زودباطرحموضوعهایهفتگی،جایشماراخيلیبيشتراز
قبلدرصفحاتروزنامهبازكنيــموازصحبتهاونظراتو
ديدگاههایشــماصفحهایراشكلبدهيمكهمتعلقبهخود

شماستوقرارنيستپایمسئولیبهآنبازشود! 
برایگرفتننظراتوپيامهایشمايكشمارهتلفنهمراهو
نامكوچكتانكافیاســت.البتهماچندعددميانیآنشماره
راســتارهدارمیكنيمتافقطخودتانبدانيــدوبس...بدون

نامخانوادگی،شهريا... .
پسبیآبوتابباهمانلحنوادبياتخودتانبنويسيد... 
قرارهمهميناست؛بنويسيد...سادهوكوتاه...ُركوراست

پيامگير ما با شما 09023828491 در تمام طول شبانه روز 
آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های شماست.

رُك  »ايران« قوي باش!
راهكارهاييبرايمواجههاجتماعيبابحرانكروناونحوهرويارويي

افرادبامشكالتسالمتدرروزهايسخت

يكي از مهم ترين و با ارزش ترين خصوصيات انسان ها داشتن »قدرت« است؛ قدرت و توانمندي در عرصه هاي مختلف 
فكري، قدرت داشتن در مقابله با مشكالت و سختي ها، توانمندي در چگونگي مواجهه با غم و غصه، تصميم گيري و 
موضع گيري صحيح در اين ايام سختي. انگار اين روزها هجوم سختي ها و مشكالت ميزان ناتواني هاي ما را به رخمان 
مي كشد و به ما گوشزد مي كند تاب و توان و قدرت ما به چه ميزان است و چطور بايد در مقابل ضعف هايمان ايستادگي 
و در حد توان نيز آنها را جبران كنيم. ايران در ماه هاي اخير مشكالت و سختي هاي زيادي را تجربه كرد و در روزهاي 
پاياني سال هم درگير فراگيري بيماري كرونا شد؛ حاال هم براي گذر از اين بحران سالمت، نيازمند قدرت و توان تك تك 
ماست تا بار ديگر بتوانيم يك دل سير در آغوش اش بگيريم  و به سالمت عبور كنيم. براي داشتن قدرت و توان بيشتر 
براي به زانو در آوردن رخوت و كسالت بايد اميدوار باشيم. اما چگونه مي توانيم خود را به چنين سالحي مجهز كنيم؟ در 

اين خصوص با دكتر حمزه عليمرادي، روانكاو و مشاور گفت وگو كرده ايم.

قدرت ذهن

توجهداشتهباشيمموتورقدرتمندروانمامغزاستكهسيستمبســيارپيچيدهايدارد،بهگونهايكهبخشيازآنبانام
»دستگاهليمبيك«نسبتبهتهديدوخطرحساساستواگربهخوبيبتواندآنهاراشناساييكنددرسالمتوبقايما
نقشمهميدارد؛يعنيكسانيكهدستگاهليمبيكشانبهخوبيكارميكندوآنهارابهخوبيازخطرآگاهميسازدسالمت
وبقايبيشتريهمخواهندداشت؛درستمانندچوپانخوبيكهبهموقعخطررااعالمميكندوگلهرانجاتميدهد.اما
متأسفانهدستگاهليمبيكبعضيهابيجهتاعالمخطرميكندوهمينموضوعباعثضعفكاركردقسمتهايديگرآن
ميشود.وقتيمابيدليلفكرميكنيممضطربهستيموزمانهاييكهمضطربهستيمواقعانميتوانيماقداماتالزمرا
بهكاربنديم.درواقعميتوانگفتاگربخشيازمغزكهمخصوصواكنشنشاندادنبهاسترسواضطراباستبيشاز
حدكاركندديگرنميتواندزمانهاييكهبايدخوبكاركندبهخوبيكارشراانجامدهد.البتهوجوداضطرابحتمابراي
ماالزماست،درغيراينصورتنميتوانيمبهخوبيوظايفخودراانجامدهيم.درواقعوجودهمهاحساساتدرحدواندازه
خودوقتيمتناسبباشندبهماكمكخواهندكرد.حتيغمهمبرايبدنالزماست.وقتيماغمگيننشويمنميتوانيم
عبرتبگيريموبارهايكاشتباهراتكرارميكنيميااگرخشمگيننشويمنميتوانيمحقخودرابگيريموياازخوددفاع
كنيم.نكتهمهمايناستكهمااحساساتمانرابپذيريموبتوانيمآنهارامديريتكنيم؛نهاينكهاجازهدهيمآنهاماراتحت
كنترلخودقراردهند.هيجاناتواحساساتبايددرحدواندازهخودباشند،درغيراينصورتاگرباالترياپايينترازحد

طبيعيخودباشندمشكلآفرينخواهندشد.

انكار و عدم پذيرش

اضطراببعضيافرادهمبهگونهاياستكههمهچيزراانكارميكنند،بهشوخيميگيرندومثالميگويند:»اينحرفها
چيه؟ماهيچوقتچنينبيمارياينميگيريم،هركاريهمبخوايمميكنيمو...«.درواقعاينافراد،اضطرابخودرا»انكار«
ميكنند.وقتيهمهچيزرابهمسخرهميگيريميعنيقدرتپذيرشنداريم،اماتوجهداشتهباشيمتازمانيكهماازمشكالت
خودفرارميكنيم،مشكالتهمبيشتروقويترميشوند.يكيديگرازرفتارهايايمندربرابرويروسكروناايناستكهمدام
دراينخصوصباديگرانحرفميزنيم،بارهاوبارهااخبارراچكميكنيمودلمانميخواهدهمهمكالماتمانحولموضوع
ويروسكروناباشد.اماراهكاردرستايناستكهتشخيصدهيماگرباچككردناخبارحالمانبدترميشوداصالاينكاررا
انجامندهيم.برايآگاهماندنازآنچهدرجرياناستهمبايدمنبعموثق،معتمدومطمئنيپيداكنيموفقطبهاخبارواطالعات
آنتوجهداشتهباشيم،نههركانالوشبكهخبريمجازيوتلويزيونيكهمداممارادرمعرضاينگونهاخبارقرارميدهند.
توجهداشتهباشيماطالعاتيكهكاربردينيستندوبهعملنميآيندمارادرذهنمانزندانيوفقطحالمانرابدترميكنند.

هجوم اطالعات

فراموشنكنيمساختارمغزبهگونهاياستكهاگراطالعاتزياديدريافتكندكهنتواندآنهارابهاجرادرآوردباعثايجاد
اضطرابميشودوهنگاميكهمدامدنبالاطالعاتبيشتريباشيمكهآنهارابهكارنميبريمخوداينموضوعهممارابيمار
ميكند.مثالهماكنونماميدانيمدستشستنمادرابتالنشدنمانبهبيماريويروسكرونابسيارمؤثراست،امااينكاررا
بهدرستيانجامنميدهيمچونمنتظرپيداكردنراههايمناسبتريبرايپيشگيريازاينبيماريهستيم.امااگروظيفه
خودرابهخوبيانجامدهيم،مثالدستمانرابهخوبيبشوييمونكاتبهداشتيراكامالرعايتكنيمميتوانيمدركنارآناگربه
راهكارمطمئنديگريهمدستپيداكرديمآنراهمبهكارببنديم.درضمنحتمابپذيريمكههنگامبروزمشكالتياشيوع
يكبيمارياشكاليندارددرحدطبيعيمضطربشويم،چونهمينموضوعباعثميشوداقدامدرستيبرايآنبكنيم.ولي
براياينكهاضطرابمانآنقدرزيادنشودكهماراازپادرآوردبايدعالوهبرمتمركزنشدنتماموكمالرويبيماري،ذهنمان
رابهانجامكارهايموردعالقهخودمتوجهكنيم،نهاينكهفقطبرخبرهايبدوناراحتكنندهتمركزداشتهباشيم.درواقع
مابايدتمامكارهاييراكهالزماستبرايپيشگيريازابتالبهبيماريكرونابهكارببنديمانجامدهيموحتياالمكانازخانه
همبيروننرويم،امابعدازآنديگرموضوعرارهاكنيموبهزندگيعاديخودبپردازيم.ضمناينكهمهرورزيوخوشبيني
رافراموشنكنيم،چونتحقيقاتهمثابتكردهاند»خوشبينبودن«سيستمايمنيبدنراباالترميبردومهربانيوكمك

كردنبهديگراناحساسخوبيدرمابهوجودميآوردكهماراقويترميكند.

توضيح مناسب برای كودكان

توجهداشتهباشيمكودكانبهدليلتفكرعينيكهدارندنميتوانندكاركرديكويروسرابهصورتواقعيتصوركنندوهمين
موضوعميتواندبيشترآنهارابترســاند.بنابراينبايدبهزبانخيليسادهوالبتهواقعيوعينيوحتيدرقالببازيموضوع
رابرايآنهاتوضيحداد؛اينكهانسانهاچطورگاهيمريضميشوندواينبيماريچطورميتواندبهبقيهسرايتكندوچرا
هماكنونبايددرخانهبمانيم.ضمناينكهحواسمانباشدباتوجهبهآنكهبچههانميتوانندخودمراقبتيهايالزمرابهتنهايي
انجامدهند،حتماخودماكنترلهايالزمرادرخصوصرعايتبهداشتوبرخورداريازتغذيهسالمبرآنهاداشتهباشيم،اما
نبايدترسهايخودرابهكودكانهمالقاكنيم.عالوهبراينكهمراقبباشيمهيچاسمولقببديهمبربيمارابتالبهويروس
كرونانگذاريم،چوناينالقابترسهاييرادركودكانبرجايميگذارندكهامكاندارددرآيندهتبديلبهمشكالتديگري
برايكودكشوند.محيطخانههمبايدازآرامشكافيبرخوردارباشدومدامدرآنازبيماريوهراسمرگسخنگفتهنشود.

وز مشكالت يافتن سهم خود هنگام بر

يكيازنكاتخيليمهمهنگامبروزمشكالتشناساييوپذيرشآنهاستوسپسپذيرفتنسهمونقشمادربرابرآنها.
مثالبابروزبيماريفراگيريدرسطحجامعهمانندكرونابايدازخودبپرسيمخودماچگونهميتوانيمآنراكنترلومهار
كنيموسپسبهانجامآنهابپردازيم.وليگاهيقبلازابتالبهبيماريآنقدرفكروخيالميكنيمكهانگارمبتالشدهودر
انتظارمرگنشستهايم،چوننميپذيريمبايدسهمخودمانرابرايحفظسالمتيمانبرعهدهبگيريم.توجهداشتهباشيم
مشكالتيكهسهممحيطدربروزآنهابيشترباشد»استرس«نامدارندومشكالتيكهسهمخودمابيشترازمحيطاست
»اضطراب«ناميدهميشود.مثالامتحان،استرساستوليترسماازاينكهنتوانيمموفقشويماضطراباست.»پذيرش«
نخستينآيتم»تابآوري«و»راهكار«استوبدونآنهيچپيشرفتينخواهيمداشت.آيتمبعدي»آگاهي«ازآناست
كههنگاماضطرابچگونهعملميكنيم.درروانشناسي3واكنشدرمقابلهبااضطرابوجوددارد؛بعضيافرادهنگامبروز
اضطرابميجنگندومبارزهميكنند،عدهايتسليمميشوندوبعضيافرادهمخشكشانميزندوهيچكارينميتوانند
انجامدهند.درمقابلمشكالتيمانندشيوعويروسكرونابدترينعكسالعملايناستكهمنفعلباشيموهيچكاريانجام
ندهيم.بهترينكارايناستكهازروشهايمختلف»حلمسئله«آگاهباشيمتابتوانيمبهموقعازراهكارهاوراهحلهاي

درستاستفادهكنيم.

اضطراب ايمن

نخستينمرحلهحلمسئلهدرخصوصشيوعابتالبهويروسكروناايناستكهسهمخودراپيداكنيم؛اينكهبپذيريم
هركدامازمادرتالشبرايمبتالنشدنبهاينبيماري،سهيمهستيم.نكتهبعديايناستكهتشخيصدهيمماعادت
داشتهايمهميشهوقبلازاينبيماريهنگامروياروييبامشكالتچگونهعملكنيم؛آيابيجهتباآنهامبارزهميكرديم؟
نااميدانهتسليمميشديميافرارميكرديم؟مهمايناستكهاغلبمادرمواجههبامشكالترفتاريازخودنشانميدهيم
كهبهآن»اضطرابايمن«گفتهميشود.ايننوعاضطراببهاينصورتاستكهمثالهنگاماضطرابازشكستدرامتحان
باوجوداينكهتالشكردهايمبازهممتوسلبهتقلبميشويمتابهگونهايبهخودماناطمينانبيشتريدهيم.بهعبارت
ديگربرايرهاييازاضطرابهميشهبهچيزهاييمتوسلميشويمكههيچفايدهايندارند.هماكنونهمفكرميكنيم
باخريدماسكومايعاتضدعفونيكنندهزيادميتوانيماضطرابمانراكنترلكنيم،درصورتيكهبرعكس،حتمابهاين
ترتيبميزاناضطرابخودرادرطوالنيمدتباالترهمميبريم.درواقعتحقيقاتنشانميدهدافراديكهرفتارهايايمن
دارنددرلحظه،احساسآرامشموقتيميكنند،وليدرآيندهاضطرابشانبيشترميشود.افرادمضطربدائمبهديگران
تذكرميدهندكهبهداشترارعايتكنند.اينرفتارخوبياستولياگربيشازاندازهشودافرادمعموالمسئوليتانجام

كارهايخودشانرابرعهدهنميگيرندودرواقعمااضطرابخودمانرابهآنهاهممنتقلميكنيم.



پزشكان به شواهدی غیرقطعی دســت یافته اند كه نشان 
مي دهد بیماران مبتال به بیمــاری كووید- 19می توانند با 
تزریق پالسمای خون افرادی كه از این بیماری جان سالم 
به در برده اند، بهبود یابند. 2گروه از پزشــكان چینی كه در 
بیمارستان های جداگانه ای مشغول به فعالیت هستند، به 
15بیمار كه حالشان وخیم بوده، پالسمای غنی از آنتی بادی 
تزریق كردند. آنها پس از مدتی پیشرفت های چشمگیری در 

بهبود حال بسیاری از این بیماران مشاهده كردند.
گاردین در گزارش خود نوشــته اســت: طی یك مطالعه 
مقدماتی، پزشــكان ووهان به 10بیمار مبتــال به بیماری 
شــدید، »پالســمای فرد بهبودیافته« را تزریــق كردند و 
دریافتند كه میزان ویروس در بدن آنها به ســرعت كاهش 
می یابــد. پزشــكان در طول 3روز شــاهد بهبــود عالئم 
بیماران، از تنگی نفس و دردهای قفســه ســینه گرفته تا 
 تــب و ســرفه بودنــد. شــیائومینگ یانگ، عضــو مركز

 National Engineering Technology Research 
Center for Combined Vaccines در ووهان چین، این 
درمان را به عنوان یك »گزینه امیدواركننده نجات بخش« 
برای بیماران دارای شــرایط وخیم توصیف كرد، اما هشدار 
داد كه بــرای تأیید ایــن یافته ها یك آزمایــش تصادفی 
بزرگ تر ضرورت دارد. جزئیات ایــن مطالعه مقدماتی در 
مجموعه مقاالت آكادمی ملی علوم منتشــر شــده است. 
 گروه دیگری از پزشكان به سرپرستی لی لیو، از بیمارستان
 Shenzhen Third People، پالســما را بــه 5بیمار با 
وضعیت بســیار وخیم تزریق كردند. براساس یك گزارش 
اولیه كه در ژورنال انجمن پزشكی آمریكا منتشر شد، همه 
عالئم این بیماران بعد از تزریــق بهبود یافت و طی 10روز، 
3بیمار توانستند از ونتیالتورهایی كه آنها را زنده نگه داشته 

بود، جدا شوند.

افزایش امید
این یافته ها باعث افزایش این امیدواری شد كه اهدای خون 
بیمارانی كه اخیرا بهبود یافته اند می تواند سیســتم ایمنی 
افراد آسیب پذیر را تقویت و به آنها در مبارزه با عفونت كمك 
كند. با این حال، با تحت درمان قرار گرفتن فقط تعداد كمی 
از بیماران با این روش، نمی توان واقعا متوجه شد كه این شیوه 

درمانی تا چه حد كارایی دارد.
درمان با پالســمای فرد بهبودیافته به قبــل از همه گیری 
آنفلوآنزای اسپانیایی در سال 1918برمی گردد. این درمان 
مبتنی بر این واقعیت است كه افرادی كه از عفونت ویروسی 
بهبود یافته اند، آنتی بادی هایی را در خــون خود دارند كه 
می توانند درصورت حمله مجدد ویروس به بدن آنها، ویروس 
را به سرعت شناسایی كنند و آن را از بین ببرند. تزریق پالسما 
به بیماران و به طــور بالقوه به افرادی كــه در معرض خطر 
آلودگی هستند، می تواند سیســتم ایمنی بدن را تقویت و 

به طور بالقوه بدن را در برابر بیماری محافظت كند.
شنیده ها حاكی اســت كه این روش درمانی ممكن است 
پزشــكان آمریكایی را برای تزریق آزمایشــی پالسما در 
بحبوحه شــیوع این بیمــاری در نیویــورك ترغیب كند. 
همچنین انتظار می رود مطالعات مشــابهی طی هفته های 
 آینده در انگلستان آغاز شــود. سرویس ملی خون انگلیس

)Britain’s national blood service( غربالگری خون 
بیماران را برای یافتن پالسمای حاوی آنتی بادی به منظور 

استفاده در این آزمایش ها آغاز كرده است.

در پی شواهد
دیوید تاپین، عضو ارشد گروه تحقیقاتی در دانشگاه گالسكو، 
برای اجرای 2آزمایش بالینی با اســتفاده از پالسمای فرد 
بهبودیافته، كار خود را در مؤسسه ملی تحقیقات بهداشتی 
انگلیس آغاز كرده است. آنها به دنبال شواهدی خواهند بود 
كه براساس آن، پالسما بتواند از كاركنان خط مقدم بهداشت 
و درمان در برابر عفونت محافظت و از بدتر شدن حال بیماران 
و نیاز به ونتیالتور در بخش مراقبت های ویژه جلوگیری كند و 
همچنین وضعیت كسانی را كه به شدت بیمار هستند، بهبود 
بخشد. تاپین می گوید كه گزارش مربوط به بیماران ووهان 
بسیار مهم است زیرا این گزارش ها به ما می گویند كه تزریق 
پالســما به بیماران با حال وخیم بی خطر است. او می گوید: 
همچنین این نتایج برای بیماران فعلی بسیار دلگرم كننده 
است. با این حال، برای اطمینان از این موضوع كه پالسما، این 
بیماری را به طور طبیعی بهبود می بخشد و برای تقریبا همه 

بیماران بی خطر است، باید آزمایش های رسمی انجام شود.

تصادفی نیست
با این حــال، منیر پیرمحمــد، رئیس انجمن داروســازی 
انگلیس تأكید می كنــد كه در مورد بیمــاران ووهان باید 
با احتیاط برخــورد كــرد. او می گوید: این یــك آزمایش 
تصادفی)randomised( نبوده و همه بیماران درمان های 
دیگری ازجمله آنتی ویروس هایی مانند Remdesivir )یك 
داروی جدید ضد ویروس( را دریافت كرده اند كه اكنون برای 

بیماری كووید - 19 در حال آزمایش است.
پیرمحمد می گوید: همچنین باید به خاطر داشته باشید كه 
نگرانی هایی هم در مورد پالسمای فرد بهبودیافته وجود دارد، 
ازجمله انتقال سایر عوامل و تشدید آنتی بادی بیماری. حتی 
اگر مشخص شود كه این روش جواب می دهد، معالجه تعداد 

زیادی از بیماران ممكن است به یك مسئله تبدیل شود.
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هزار سال برای 
 تجزیه
تجزیه مواد غنی 
از كربن در محل 
دفن زباله ها 
تا هزار سال 
طول می كشد. 
هنگام تجزیه 
این مواد، سموم 
مختلف به داخل 
محیط زیست 
راه می یابند 
و می توانند 
سالمت انسان ها 
را به خطر 
بیندازند و باعث 
بیماری هایی 
چون ناباروری و 
سرطان شوند

آپدیت

چطور پالسمای نجات یافتگان به 
كرونایی ها كمك می كند؟

پالسمای خون افراد بهبودیافته تاكنون به چندین 
بیمار مبتال به كووید-19 با حال وخیم تزریق شده كه 

نتایج امیدواركننده ای به دنبال داشته است

 اميد تازه
درمان با پالسمای 

فرد بهبودیافته  
مبتنی بر این 
واقعیت است 

كه افرادی كه از 
عفونت ویروسی 
بهبود یافته اند، 
آنتی بادی هایی 

را در خون 
خود دارند 

كه می توانند 
درصورت حمله 

مجدد ویروس به 
بدن آنها، ویروس 

را به سرعت 
شناسایی كنند و 
آن را از بین ببرند
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تحول در خالص شدن از شرّ 
زباله های پالستیكی

دانشمندان یك آنزیم جهش یافته را كشف كرده اند كه می تواند 90درصد از 
بطری های پالستیكی را به مواداولیه برای تولید پالستیك های جدید تبدیل كند

دانشمندان یك آنزیم جهش یافته را مهندسی كرده اند كه 
می تواند در عرض تنها چند ساعت 90درصد بطری های 
پالســتیكی را به مواد اولیه بكر تبدیل كند. این در حالی 
است كه پس از این فرایند، می توان فقط طی چند ساعت 
از این مواد بازیافتی بطری های جدید و با كیفیت باال تولید 
كرد. این كشف می تواند صنعت بازیافت را كه اكنون حدود 
30درصد پالســتیك های PET را در محل دفن زباله ها 
 )PET(پنهان می كند، متحول كند. پلی اتیلن ترفتاالت
نوعی پالستیك است كه در بطری نوشیدنی ها، منسوجات 
و صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اما هزاران 
سال طول می كشد تا به صورت طبیعی در طبیعت  تجزیه 
شود. این محصول با تولید ساالنه حدود 70میلیون تن در 
سراسر جهان، فراوان ترین پالســتیك پلی استر به شمار 

می رود، زیرا هم محكم است و هم سبك.
متأســفانه، بازیافت فعلی PET كارآمدی مناسبی ندارد. 
هنگامی كه پالســتیك ها با رنگ هــای مختلف در طول 
فرایند بازیافت ذوب می شــوند، نتیجه آن یك ماده اولیه 
پالستیكی خاكستری یا سیاه است كه بعضی از شركت ها 
برای بســته بندی محصوالت خود، متقاضــی خرید آن 
هستند. نتیجه این فرایند، نوعی الیاف پالستیكی با كیفیت 
پایین اســت كه فقط برای تولید لباس و فرش مناســب 
خواهد بود. با این حال، این الیاف پالستیكی در نهایت در 
محل دفن زباله ها از نگاه ها مخفی می ماند یا اینكه سوزانده 
می شود. تجزیه مواد غنی از كربن در محل دفن زباله ها تا 
هزار سال طول می كشــد. هنگام تجزیه این مواد، سموم 
مختلف به داخل محیط زیســت راه می یابند و می توانند 

سالمت انسان ها را به خطر بیندازند و باعث بیماری هایی 
چون ناباروری و ســرطان شــوند. همچنین برای تولید 
بطری های آب ساالنه 17میلیون بشكه نفت مورد استفاده 
قرار می گیرد كه این میزان كمی بیشتر از مصرف سوخت 
یك میلیون اتومبیل در سال است. جان مك گیهان، مدیر 
مركز نوآوری آنزیم دانشگاه Portsmouth می گوید: این 
نوع بازیافت كه اكنون در سراسر دنیا رایج است، بازیافت 

به معنای واقعی نیست.
او این آنزیم جدید را »یك گام بزرگ رو به جلو« می داند 
و می گوید: Carbios كه یك شــركت فرانســوی تولید 
پالستیك است، باعث این موفقیت شــده و عامل اصلی 
توسعه آنزیم های مهندسی شــده برای تجزیه PET در 

مقیاس بزرگ محسوب می شود.
سال هاست كه دانشمندان در خط مقدم جنگ فرهنگی 
با تولید زباله های پالســتیكی قرار دارنــد. از این رو، آنها 
 PET به دنبال آنزیم های میكروبی هســتند كــه بتوانند
و ســایر پالســتیك ها را تجزیه كنند. اخیــراً، گروهی از 
دانشــمندان آلمانی یك باكتری را كشــف كرده اند كه 

پالســتیك پلی اورتان را تجزیه می كند، امــا آنها عنوان 
كرده اند كه این كار تا زمان تولید در مقیاس تجاری، ممكن 
است یك دهه طول بكشد. به همین ترتیب، در سال 2018، 
پژوهشگران به رهبری مك گیهان به طور تصادفی آنزیمی 
كشف كردند كه PET را تجزیه می كند. آنزیم پایه مورد 
استفاده در تحقیقات شــركت Carbios، یعنی كوتیناز 
كمپوست برگ-شاخه)LLC(، از سال 2012و هنگامی كه 
در محفظه كمپوست برگ توسط پژوهشگران در دانشگاه 
اوزاكا كشف شــد، مورد مطالعه قرار گرفته است. كوتیناز 
نوعی آنزیم است كه ســرعت واكنش های شیمیایی را از 

طریق كاهش انرژی فعال سازی ، افزایش می دهد.
این گروه پژوهشــی در شــركت Carbios یك صد هزار 
میكروارگانیســم را غربالگری كردند و ســرانجام موفق 
شدند كه جهش LLC را به دنیا معرفی كنند. LLC بكر و 
اولیه تنها چند روز پــس از قرار گرفتن در دمای 65درجه 
 PET سانتی گراد تجزیه می شــود. در این درجه حرارت

شروع به نرم شدن می كند، اما ذوب نمی شود.
محققان LLC را دوباره مهندســی كردند تا ســریع تر و 
در دماهای باالتر كار كند. آلن مارتی، مدیر ارشــد علمی 
شركت Carbios و ایزابل آندره، متخصص مهندسی آنزیم 

دانشگاه تولوز با همكاری هم یك آنزیم بهینه شده را كه در 
 LLC تجزیه پیوندهای شیمیایی 10هزار مرتبه كارآمدتر از
اولیه عمل می كند، جداسازی كردند. این آنزیم همچنین 
در دمای 72درجه ســانتیگراد كه نزدیك به دمای ذوب 
PET است، به طور فعال عمل می كند و حتی روند كار با 

بهره وری بیشتری همراه است.
این آنزیم جهش یافته تنها طی 10ســاعت، 90درصد از 
200گــرم PET را در یك رآكتور كوچــك تجزیه كرد. 
رنگ های مختلف در این فرایند اهمیتی ندارند، زیرا رنگ ها 
و سایر پالستیك ها در عملكرد این آنزیم در مخلوط مذاب 
دخالتی ندارند. به این ترتیب، این پژوهشگران توانستند از 
توده های شیمیایی به دست آمده، برای تولید بطری های 
پالستیكی PET جدید و بطری های مناسب برای غذا كه 
به همان محكمی پالستیك های اولیه است، استفاده كنند.
شركت Carbios می گوید: هزینه این آنزیم فقط 4درصد 
هزینه پالســتیك های اولیه ای اســت كــه از نفت تولید 
می شود. مك گیهان می گوید: این آنزیم جدید سریع تر و 
كارآمدتر عمل كرده و گرمای بیشتری را تحمل می كند كه 
این خصوصیات باعث می شود این كشف جدید پیشرفت 

بزرگی در صنعت بازیافت محسوب شود.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

تغییر همیشگی سبك زندگی در عصركرونا
روزی كه بحران كنونی كرونا به پایان برسد دیگر نحوه كار كردن، درس خواندن و استفاده از فناوری های جدید درجهان مثل گذشته نخواهد بود

ویــروس كرونای جدید بســیاری از مــردم جهان را 
خانه نشین كرده و دنیا درحال روزشماری برای خروج 
از بحران كنونی است. آخرین آمارها نشان می دهد كه 
چیزی بیش از یك چهارم جمعیت 7میلیارد و 800میلیون 
نفری كره زمیــن این روزها را در منــزل می گذرانند و 
به نوعی خود را قرنطینه كرده اند. در بســیاری از نقاط 
جهان مرزها بسته، فرودگاه ها، هتل ها و برخی مشاغل 
تعطیــل و كالس های درس مدارس و دانشــگاه ها لغو 
شده است. این موارد باعث شده تا اقتصاد جهان دچار 
سقوط شود و بی پولی گریبان بســیاری  را بگیرد، اما 
چیزی كه برخی به آن می اندیشند، فردای پس از پایان 
همه گیری بیماری COVID-19 است. با افزایش شدید 
استفاده از فناوری های جدید برای كار از راه دور و آموزش 
الكترونیكی، اكنون پیش بینی می شود كه روش  زندگی 
انسان ها دیگر هیچ وقت مثل گذشته نخواهد شد؛ حتی 

زمانی كه بحران كرونا به پایان برسد.

درحال حاضر تنها 4نفر می توانند به صورت همزمان در یك 
جلســه مجازی در تیمز شــركت كنند. با این حال مقامات 
شركت مایكروسافت این قول را داده اند كه به زودی ظرفیت 
این نرم افزار را به دلیل نیازهایی كه وجود دارد، افزایش دهند 

تا كارایی اش بیشتر شود.

عبور از مرز اعداد
با توجه به شیوع و همه گیری بیماری COVID-19، حضور 
كاربران در نرم افزار تیمز شركت مایكروسافت در یكی دو ماه 
گذشته رشد خارق العاده ای داشته و كاربران فعال روزانه این 
سرویس، ظرف یك هفته از 32میلیون به 44میلیون كاربر 
رسیده  است. براین اساس اســت كه شركت مایكروسافت 
اعتقاد دارد كــه فرایند دوركاری جدیدی در حال شــكل  
گرفتن اســت كه می تواند در آینده نیز ادامه داشته باشد و 
روش كار كردن را به طور كلــی عوض كند. نكته قابل توجه 
دیگر اینكه، در این مدت، 2میلیارد و 700هزار دقیقه 
جلسه ویدئویی بین كاربران برگزار شده كه این ركورد 
به مراتب فراتر از ركوردهای پیشــین به ثبت رسیده 
بوده اســت؛ به گونه ای كه تماس هــای تصویری 
در این بازه زمانی، رشــد هزار درصدی را نشان 

می دهد.

پیش بینی براساس داده هایی از چین
پس از رفع محدودیت های ایجاد شــده 
به واسطه شیوع ویروس كرونا در چین، 
شــركت مایكروســافت  اعالم كرد در 
مقایســه با پایان ماه ژانویــه، تعداد 

مایكروسافت با استناد به داده های به دست آمده از كاركرد 
كاربران با نرم افزار Teams این شركت، اعالم كرد كه پس از 
پایان بحران ویروس كرونا، جهان شاهد تغییر دائمی سبك 

كار و آموزش خواهد شد.

تیمز چیست؟
مایكروسافت تیمز، پلتفرمی برای ارتباط و همكاری است كه 
از آن می توان به عنوان یك محل كار مداوم به  منظور گفت وگو، 
جلسات ویدئویی، ذخیره سازی فایل های مشترك و ایجاد یك 
بایگانی استفاده كرد. مایكروسافت تیمز در اصل فرصتی به 
مشتریان می دهد تا محیط دیجیتال بازتری ایجاد كنند. این 
نرم افزار كه براساس فناوری های كنونی شركت مایكروسافت 
ســاخته شــده، با گروه های آفیس365 تركیب شده است. 

ارتباطات در بحران كرونا
مالقات های حضوری جای خــود را به تماس های اینترنتی 
داده و جلسات اداری هم از پشت میزها به پشت رایانه ها و 
تلفن های هوشمند منتقل شده اســت. بسیاری از مشاغل 
توانسته اند با روش دوركاری، ســرپا بمانند و كارهای شان 
را از طریق اینترنت پیــش ببرند. كالس های درس مدارس 
و دانشــگاه ها نیز از طریق ارتباط های اینترنتی و به صورت 
آنالین برپا شده اســت. این موضوع اگرچه معایب بسیاری 
دارد، اما مزایایی را هم می شود در آن به وضوح مشاهده كرد. 
حاال متوجه شده ایم كه زیرساخت های مان در بحث فضای 
مجازی تا چه اندازه مفید بوده و نقــاط ضعف و قدرت مان 
كجاست. دانستن این مســائل به ما كمك خواهد كرد اول 
اینكه در مقابل بحران های آینده تجربیات ارزشمندی داشته 

باشیم و دوم اینكه سبك زندگی مان را تغییر دهیم.

تغییر سبك در كار و آموزش
چندی پیش سایت ورج، مطلبی را منتشر كرد كه در آن به 
نقل از شركت مایكروسافت خبر از تغییر روش كار و آموزش 
پس از پایان همه گیــری ویروس كرونا داده بود. شــركت 

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

مدارس آنالین
در انگلستان وقتی تصمیم به برقراری كالس های آنالین گرفته شد، روز 
نخست به آموزش این كار به دانش آموزان گذشت و پس از آن، خیلی 
سریع كالس ها دایر شد. به نظر می رسد چنین روش آموزشی می تواند 
پس از پایان همه گیری بیماری COVID-19 نیز ادامه پیدا كند. در 
مواردی حتی، دانشگاه ها نیز می توانند به برگزاری چنین كالس هایی 
در دوران پساكرونا بپردازند. آن چیزی كه مشخص شده، این است كه 

می توان از راه دور با هزینه ای كمتر، هم كار كرد و هم درس خواند.
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ابتكار عمل 2شركت بزرگ اپل و گوگل به صورت مشترك 
برای توسعه ابزاری برای ردیابی مخاطبان در زمینه نظارت 
بر بیماری پاندمی كوویدـ19 اخیرا سروصدای زیادی به پا 
كرده است. به گزارش فوربس، همكاری هایی از این دست 
تقریبا در دنیاي تكنولوژی كمیاب است. اما حقیقت این 
است كه این 2شركت توانسته اند به طور مؤثری با این كار 
كل بازار سیســتم عامل های تلفن های هوشمندی كه ما 
همیشــه همراه خود حمل می كنیم را در دست بگیرند و 

این پدیده را عجیب تر كنند.

ردیابیمخاطبچیستوچگونهكارمیكند؟
در واقــع مجموعه ای از فناوری اســت كه با اســتفاده از 
سنســورهای موجود در زیرســاخت های اینترنت تلفن 
همراه ما افرادی را كه ممكن است با ما در تماس بوده باشند 
شناسایی و سپس اطالعات بیشــتری را درباره آنها جمع 
می كند. ردیابی مخاطب یك روش مؤثر برای قطع چرخه 
انتقال ویروس و كاهش شــیوع ویروس كرونا به حساب 
می آید. هشدار به مخاطبان ما نسبت به احتمال ابتال و ارائه 
مشاوره و یا مراقبت های پیشگیرانه و همچنین تشخیص، 
مشاوره و معالجه برای افرادی كه قبال آلوده شده اند یا برای 
بررسی اپیدمیولوژی یك بیماری در یك جمعیت خاص، 

از مزایای این فناوری جدید است.
اجرای این دست از خالقیت ها بدون به خطر انداختن حریم 
خصوصی كاربران امكان پذیر است اما با توجه به ماهیت 
داده های جغرافیایی این پیشنهاد نگرانی هایی نیز به دنبال 
داشته اســت. در واقع درصد زیادی از افراد همواره به اپل 
و گوگل و احتماال سایر شــركت ها اجازه می دهند برای 
استفاده از اپلیكیشــن های خاص به داده های جغرافیایی 
آنها دسترسی داشته باشند. اما وقتی پای مسائل و اطالعات 
سالمتی فرد در میان باشد سطح معینی از اعتماد نه تنها 
در حفظ امنیت حریم خصوصی این شــركت ها بلكه در 
مؤسسات دولتی درگیر الزم است كه برای بسیاری از این 
شركت ها یك جهش واقعی در كســب اعتماد محسوب 

می شود.

اینسیستمهاچگونهكارمیكنند؟
در فــاز اول، یك رابــط مشــترك ایجاد می شــود كه 
سازمان های بهداشت عمومی می توانند آن را با برنامه های 
خودشــان ادغام كنند. مرحله دوم ایجاد سیستم ردیابی 
 مخاطــب قابل اجــرا در هر دو سیســتم عامــل IOS و

 Android است كه از تلفن هوشمند برای شناسایی یك 
ناشناس از طریق بلوتوث در فاصله كم استفاده می كند. 

گوشــی موبایل یك كلید ردیابی روزانه تولید می كند و 
كلیدهای 14روز آخر خود را به صورت چرخشی به سایر 
دستگاه هایی كه به دنبال پیدا كردن مورد مشابه هستند 
ارسال می كند. به این ترتیب اگر تطابقی با كاربر دیگری 
پیدا شود كه به سیســتم اطالع داده و آزمایش او مثبت 
بوده باشد به صاحب گوشی اطالع داده می شود تا بتواند 
اقدامات الزم را انجام داده، تست بدهد و یا درصورت لزوم 

خود را قرنطینه كند.
اما همه این مراحل با سؤال ها و ابهاماتی همراه است. برای 
مثال تلفن همراه ما قرار است هر روز یك شناسه 16بایتی 
تولید كند و آن را به سایر دستگاه ها ارسال كند، این یعنی 
ســطحی عظیم از نقل و انتقال داده. از نظر منطقی باید 
متغیری تعریف كنیم كه به ما امكان محدود كردن انتقال 
داده را می دهد و نخســتین نامزد برای این كار موقعیت 

جغرافیایی است.
 همانطــور كــه ســارا هریســون چنــد روز پیــش در

 The Markup عنوان كرد: چه كســی واقعا می تواند در 
دنیای اینترنت ناشــناس بماند؟ ما می دانیم كه ناشناس 
بودن داده هــا برای تضمین حفظ حریم شــخصی كافی 
نیســت، چراكــه راه های بی شــماری برای شناســایی 

ناشناس ها وجود دارد كه مداركش هم موجود است.
به هر حال، مــا در حال ورود به مرحله ای هســتیم كه با 
توجیه بیماری همه گیر ویروس كرونا، اطالعاتی بســیار 
شخصی مانند منطقه جغرافیایی محل زندگی، وضعیت 
سالمتی یا میزان فاصله مان با افراد دیگر، به صورت طبیعی 

جمع آوری و پردازش می شود.
اما جدا از این خطرات، این فنــاوری مزایای زیادی برای 
آینده مراقبت های بهداشتی دارد. در یك سناریوی فرضی 
و با درنظر گرفتن حفظ حریم خصوصی، اگر دستگاه های 
الكترونیكی ما قادر به انتقال پارامترهای اصلی سالمتی ما 
به یك سازمان مرتبط باشند، مسائل پزشكی و بهداشتی 

در یك جامعه روند بهتری پیدا می كند.
به این ترتیب ابتال به این بیماری همه گیر و حتی شیوع 
آن شكل ساده تری پیدا خواهد كرد؟ یا درمورد تشخیص 
عالئم انواع دیگر مشكالت سالمتی كه در بسیاری موارد 
به دلیل دیر متوجه شدن نه تنها باعث درد بیشتر بیماران 
می شــود بلكه هزینه های زیــادی را نیز برای سیســتم 

بهداشت و درمان وارد می كند.
اكنون به تعریف جدیدی از قوانیــن اجتماعی، تغییر در 
روابط بین شــهروندان و دولت ها و شــركت های بزرگ 
نیاز داریم. اینها كارهایی هســتند كه می تواند تجربه ما 
را در برخورد با یك بیماری همه گیــر دیگر باال ببرد و به 

ما كمك كند.

نقص در روند 
آزمایش
به گمان 

دانشمندان 
دلیل مثبت بودن 

آزمایش 
مجدد بیماران 

بهبودیافته ابتالی 
مجدد آنها نیست، 

بلكه وجود 
نقص در روند 

آزمایش هنگام 
ترخیص بیماران 

از بیمارستان 
است كه تیم 

پزشكی نتوانسته 
پایین ترین 

سطح ویروس 
را در خون بیمار 

تشخیص دهد

مزایای یک 
فناوری
هشدار به 
مخاطبان نسبت 
به احتمال ابتال 
و ارائه مشاوره و 
یا مراقبت های 
پیشگیرانه 
و همچنین 
تشخیص، مشاوره 
و معالجه برای 
افرادی كه قبال 
آلوده شده اند، 
یا برای بررسی 
اپیدمیولوژی یك 
بیماری در یك 
جمعیت خاص 
از مزایای این 
فناوری جدید 
است

 چالش حریم خصوصی
در ردگیری كرونا

یک فناوری جدید مزایای بسیاری را  برای آینده 
مراقبت های بهداشتی در جهان به وجود آورده 

است
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 چندی پیش 91بیمــار بهبودیافتــه COVID-19 در 
كره جنوبی كه قرنطینه را تــرك كردند، مجددا با ظهور 
عالئم آزمایش دادند كه پاســخ مثبت بود. این مســئله 
وحشت بسیاری را دنبال داشت. اطالعات جدید از مركز 
 ،)KCDC(كنترل و پیشگیری بیماری ها در كره جنوبی
نظریه تــازه ای در مورد چگونگی ایجــاد ایمنی در برابر 
ویروس كرونا ارائه كرده اســت. در كره جنوبی فرد بیمار 
پس از بهبود عالئم بیماری طی 24ساعت 2 بار آزمایش 
می دهد و درصورتی كه هر 2 پاسخ منفی باشد، او را یك 
فرد كامال بهبودیافته دانسته و اجازه خروج از قرنطینه را 
 KCDC صادر می كنند. جئونگ ایون كیونگ مدیركل
می گوید كه آنها در حال تحقیق بیشتر هستند تا متوجه 
شوند كه آیا این نتایج با مشكلی در آزمایش همراه بوده 
است یا خیر؟ اما با این حال نظر شخصی وی این است كه 
این ابتالی مجدد به دلیل فعال شدن دوباره ویروس است، 

نه انتقال مجدد.
طبق دانشی كه در مورد سایر ویروس های كرونا داریم، 
می دانیم كه ایمنی در برابر چنین ویروس هایی می تواند 
متفاوت باشــد. برای مثال بدن آنتی بادی اي كه در برابر 
سرماخوردگی تولید می كند )ویروس سرماخوردگی نیز 
یك نوع ویروس كروناســت(، ایمنی مادام العمری را در 
برابر این ویروس ارائه نمی دهد. همانطور كه مركز كنترل 
و پیشگیری از بیماری آمریكا گفته است افراد بزرگسال در 

طول سال 2تا 3بار دچار سرماخوردگی می شوند.
تحقیقات درباره ویروس ســندروم تنفســی خاورمیانه 
)MERS( نشان داده است كه ایمنی به این ویروس بعد از 
گذشت 18 ماه از بین می رود و بدن انسان به طور متوسط 
نسبت به سندروم شــدید تنفسی حاد )SARS( 2سال 
مصونیت دارد. ویروس كرونایی كه موجب ابتال به سارس 
شده است، بسیار شبیه همین ویروس كرونایی است كه 
منجر به بیماری پاندمی اخیر COVID-19شده است. 
باتوجه به مشاهدات محققان از COVID-19 آنها گمان 

می كنند كه بدن انسان نسبت به این ویروس یك ایمنی 
موقت نشــان می دهد و به همین دلیل احتمال ابتالی 

دوباره به آن در این فصل وجود ندارد.
یك تیــم تحقیقاتی علمی مســتقر در چین گزارشــی 
مقدماتی منتشــر كرد و به بررســی 2 نوع میمون كه از 
COVID-19 نجات پیدا كرده بودند، پرداخت. هنگامی 
كه محققان 4هفته پــس از بهبود آنها را بــرای بار دوم 
در معرض ویروس قرار دادنــد، میمون ها به این ویروس 
مبتال نشــدند. هدف محققان اجرای ایــن تحقیق روی 
انسان هاست تا ببینند آیا انسان نیز پس از چندین بار قرار 
گرفتن در معرض ویروس كرونا همان واكنش میمون ها 

را دارد یا خیر؟
به گمان دانشــمندان دلیل مثبت بودن آزمایش مجدد 

بیمــاران بهبودیافته ابتــالی مجدد آنها نیســت، بلكه 
وجود نقص در روند آزمایــش هنگام ترخیص بیماران از 
بیمارستان است كه تیم پزشــكی نتوانسته پایین ترین 
سطح ویروس را در خون بیمار تشخیص دهد. مطالعات 
دیگر حاكی از آن است كه افراد هنوز هم می توانند مدت 
طوالنی بعد از بهبود آزمایش مثبت داشته باشند؛ بنابراین 
درحالی كه احتمال ابتالی مجدد افراد به ویروس كرونا در 
یك فصل را نمی توان رد كرد، باید گفت فعال چنین اتفاقی 

بعید به نظر می رسد.

فعالشدندوبارهویروس
با این حال اطالعات اخیر از مركز كنترل و پیشــگیری 
كره جنوبی، تئوری جدیدی را منتشر كرده كه براساس آن 

این ویروس می تواند در بدن خاموش و سپس فعال شود.
درحالی كه سیستم ایمنی بدن ما قادر به حذف بسیاری 
از عوامل بیماری زاست، اما برخی ویروس ها در سلول های 
بدن پنهان و خاموش باقــی می مانند و منجر به بیماری 

نمی شوند.
مكانیسم فعال ســازی  مجدد هنگامی اتفاق می افتد كه 
پاتوژن از مرحله خاموشــی خارج و دوباره فعال، به طور 

بالقوه تكثیر و باعث بیماری شود.
ویروس های كمی هســتند كه اینگونه رفتار می كنند، 
به عنوان مثال نوع بسیار رایج آن واریسال زوستر است كه 

مسئول بیماری آبله مرغان است.
در انگلیــس تقریبا تمــام بچه ها تا 10ســالگی به آبله 
مرغان مبتال می شوند و برای اكثر آنها این ویروس نسبتا 
خوش خیم عمل می كند. با این حــال هنگامی كه آبله 
مرغان به ظاهر از بین می رود و فرد بهبود یافته محسوب 
می شود این ویروس در بافت عصبی او غیرفعال می ماند و 
سپس از هر 3بزرگسال در یك نفر مجددا فعال و موجب 
بیماری زونا می شــود؛ بیماری اي كه منجــر به بثورات 

دردناك می شود.
اگرچه ما هنوز نمی توانیم نظریه فعال ســازی  مجدد را 
به عنوان یك احتمال رد كنیم، اما به نظر می رســد هنوز 
هم احتمال این وجود داشــته باشــد كه این 91مورد یا 
به دلیل داشتن سطح غیرقابل تشخیص ویروس كه باعث 
بهبود عالئم شــده اســت دوباره به آن دچار شده اند، یا 
نقص هایی در روند آزمایشگاهی آنها رخ داده است. برخی 
از تست های آزمایشگاهی كامل نیستند؛ از بین داده های 
دریافت شده از چین متداول ترین نوع آزمایش ویروس 

كرونا تا 30درصد خطا داشته و پاسخ كاذب داده است.
از آنجا كه كره جنوبی این موضوع را بیشتر بررسی می كند 
و سایر كشورها نیز می توانند یافته های خود را ارائه دهند، 
به احتمال زیاد می توان به زودی دربــاره نحوه عملكرد 

این ویروس در برابر پاسخ سیستم ایمنی بیشتر دانست.

ممكن است یك نفر 2بار به كرونا مبتال شود؟
گزارش هایی مبنی بر بازگشت بیماری COVID-19 در برخی بیماران مبتال در سراسر جهان وجود دارد كه موجب شده 

تحقیقات درباره علت آن جدی تر پیگیری شود

تغییر همیشگی سبك زندگی در عصركرونا
روزی كه بحران كنونی كرونا به پایان برسد دیگر نحوه كار كردن، درس خواندن و استفاده از فناوری های جدید درجهان مثل گذشته نخواهد بود

كاربران جدیــد در نرم افزار تیمز به صــورت روزانه در این 
كشور، حدود 2 برابر شده است. تعداد كاربران فعال روزانه 
تیمز نیز به صورت هفتگی روند رو به رشــد خود را در چین 
ادامه می دهد. این یك نشــانه اولیه برای چگونگی تطبیق 
ســایر نقاط جهان بــا واقعیت های جدیــد جامعه پس از 
همه گیری ویروس كرونا خواهد بود. در عین حال، سنگاپور 
هم مدلی را طراحی كرده كه در شرایط همه گیری، كارگران، 
كارمندان و دانش آموزان را در خانه نگه دارد. مایكروسافت 
همچنین مواردی را مشــاهده كرده كــه كارمندان دیگر 
نمی تواننــد رویــه ســابق را پــس از دوركاری در پیش 
بگیرند. جارد اســپاتارو، رئیس مایكروسافت365می گوید: 
»آسان ترین نمونه ای كه می توان به آن اشاره كرد، موضوع 
چت است. به اعتقاد ما، چت كردن یك روش جدید 
برای حضور افــراد مختلف در یك جلســه و یا 
شركت در یك بحث است«. او همچنین گفت: 
»احساس می كنم این همه گیری نقطه عطفی 
در روش كار كردن و آموختن ما به حســاب 
می آید؛ زیرا اتفاقاتی در حال رخ دادن است 

كه به ما می گوید هرگز به شــیوه ها و ســبك پیشین خود 
بازنخواهیم گشت«.

نظراتمردم
در پایین مقاله منتشر شده در وب ســایت »ورج«، برخی 
كاربران نظرات خود را منعكس كرده بودند. به عنوان مثال، 
شخصی نوشــته بود: »برخی جوامع به روزهای A و B فكر 
می كنند كه چه كســی می تواند در روز A وارد دفتر شود و 
چه كسی از راه دور كار كند. در مورد جوامع دیگر نمی دانم، 
اما می دانم بسیاری از شركت ها قطعاً در حال انجام این كار 
هستند. من برای یك شــركت مالی كار می كنم و مدیران 
ارشد آن درتالشند كه این كار را انجام دهند حتی با امكانات 
پایین تر«.فرد دیگری هم درباره مقاله منتشر شده، نوشته 
است: »من در كانادا در یك شــركت مالی كار می كنم. در 
ابتدا رئیس گفت ما قصد داریم چرخشی كار كنیم، اما اگر 
كسی می تواند در خانه كار كند، این كار را انجام دهد. حاال 
حدود 97درصد از كل كاركنان شركت در خانه كار می كنند 
و تنها چند بخش باز هستند. حتی پیش از چنین بحرانی، 

بیشتر ادارات بین 40تا 60درصد دوركاری داشتند«.

گوشیهوشمند؛پنجرهایروبهجهان
اندرو كین، مفسر انقالب دیجیتال است و نویسنده 5كتاب، 
ازجمله »چگونه می توان آینده را اصالح كرد«. او در بركلی، 
ایاالت متحده زندگی می كند. وي درباره شــرایط به وجود 
آمده و همچنین وضعیت دنیا پس از پایان همه گیری ویروس 
كرونا می گویــد: »دنیای آنالوگ فیزیكــی در حال نابودی 
است و مشاغل سنتی آنالوگ ازجمله هتل ها، رستوران ها و 
هواپیماها در بحران قرار دارند. با این حال، دنیای دیجیتال 
در حال پیشرفت است. ما به دلیل فناوری است كه در دوره 
شیوع بیماری COVID-19 زنده هســتیم. همه در خانه 
نشســته اند و پنجره آنها به روی جهان از طریق تلفن های 
هوشمند آنها باز شده اســت. در دنیای پس از همه گیری 
ویروس كرونا، فناوری به همان اندازه وجود خواهد داشت 
كه هم اكنون هست و حتی ممكن است پیشرفته تر هم شده 

 دقایق حضور روزانه 
در نرم افزارتیمز، مایكروسافت

درصد تماس های تصویری در نرم افزارتیمز،مایكروسافت

نزدیك به 
560میلیون
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2میلیارد و 700هزار 
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باشد و شركت های فناوری حتی قدرتمندتر و مسلط تر نیز 
بشوند. پیش از این، ما دوره ای را دیده بودیم كه مردم به طور 
فزاینده ای منتقد فناوری بوده و حتی به آن بدبین بودند، اما 
با پیشرفت ویروس كرونا، وابســتگی ما به فناوری افزایش 
یافته است. حاال برخی از مردم دست كم در كوتاه مدت این 

خصومت را فراموش خواهند كرد«. 
او همچنین درخصوص شرایط اداره جوامع نیز گفت: »ما 
می توانیم شاهد نظارت بیشــتر دولت ها نیز باشیم. به طور 
كلی باید گفت كه این یك ســالح بسیار مفید برای مقابله 
با ویروس است. البته باید پذیرفت كه چنین حركتی باعث 
تضعیف حریم شــخصی و خصوصی افراد می شود و حتی 

ممكن است بخشی از آزادی های آنان را نیز سلب كند«. 
در این روش نظارتی كه بیشتر از طریق تلفن های هوشمند 
صورت می گیرد، رفتار افراد كنترل می شود و حتی می توان 
از این طریق مناطق آلوده و همچنین افراد مبتال را پیدا كرد. 
موضوعی كه بعدها می تواند در بحران های دیگر نیز به كار 
آید. چرا كه باید بپذیریم، ویروس كرونا، آخرین ویروســی 

نیست كه این چنین به كره زمین حمله می كند.
اندروكینف در ادامه می افزاید: »در مجموع می توان گفت، 
چینی ها از این بحران ســود فراوانی بردند، زیرا این كشور، 

نخســتین كشــوری بود كه همه گیری ویــروس كرونای 
جدید را تجربه كرد و ســرانجام توانست از آن خارج شود. 
مدل مدیریتی تكنوكراتیك در پكن و برخی كشــورهای 
آسیای شرقی مانند سنگاپور و حتی تا حدودی كره جنوبی، 
یعنی كشــورهایی كه با این ویروس بهتــر مقابله كردند، 
اكنون به نظر می رسد قابل اســتفاده تر از مدل های غربی 

است«.

تغییرروش،شایدبرایچندهفته
پیت لــون، رئیس بخش تحقیقات رفتاری در انســتیتوی 
تحقیقــات اقتصــادی و اجتماعی در دوبلیــن ایرلند هم 
می گوید: »گمان می كنم، بســیاری از مردم به عقب نگاه 
می كنند و تغییر اوضاع در زندگی شان را می بینند. بسیاری 
از ما زندگی عادی داریم و این همه گیری و بحران چه شوكی 
به آن وارد آورده است. افراد با روشی متفاوت كار و مسافرت 
می كنند. حاال كارهای روزمره و ریتم زندگی بسیاری از آنها 
تغییر كرده است؛ اموری مانند غذا خوردن و نحوه برقراری 
ارتباط با خانواده. هنگامی كه شما مجبور به انجام كارهای 
متفاوت هستید، عادت های جدیدی شكل می گیرد. البته 

الزم نیست كه طوالنی باشد؛ شاید چند هفته یا یك ماه«.

آمریكا

%38

هلند

%61

نروژ

%62

ایتالیا

%53

استرالیا

%57

ژاپن

%39

سنگاپور

%39

مفهومكاملدهكدهجهانی
با فراگیر شدن استفاده از اینترنت و برقراری ارتباط از این طریق، دنیا، نام »دهكده جهانی« را به خود گرفت. همه  چیز از 
پای رایانه، تلفن های هوشمند و تبلت ها، در دسترس بود و بسیاری از امور را می شد از خانه انجام داد، اما كمتر كسی به 
آن توجه می كرد. در چین و پس از پایان همه گیری ویروس كرونای جدید، مردم همچنان نسبت به خریدهای اینترنتی 
اقبال نشان می دهند و چنین كاری به مذاق شان خوش آمده است. این روند اگرچه پیش از این بحران نیز وجود داشته، 
اما بسیاری روش های سنتی را به چنین سبك خرید كردن هایی ترجیح می دادند، اما بیماری COVID- 19 نشان داد 

كه می شود روش های جدید را بسیار راحت وارد زندگی مان كنیم.
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دیگر از آن لباس های هم رنگ مرتب خبری نیســت. 
كافه خلــوت اســت. هــر از چندگاهی عابــری رد 
می شود و نوشته روی در ورودی را با دقت می خواند. 
بعضی هایشان لبخند می زنند، بعضی های دیگر اما انگار 
كه اتفاق خاصی توجه آنها را جلب نكرده رد می شوند و 
می روند. از میان آنها تك و توك پیدا می شوند كسانی 
كه تصمیم می گیرند داخل بیایند، چای بنوشــند و 

صبح شان را در كافه  داونتیسم آغاز كنند.
تا پشت میز می نشــینم، مهدی برایم یك سبد چوبی 
پر از شكالت می آورد؛ »بفرمایید دهن  تون رو شیرین 
كنید.« من یك فرانسه با شیر سفارش می دهم. وحید 
در همین 10دقیقه، 5 بار به من خوشــامد گفته و هر 
بار هم زیر لب با لبخند روی چیــزی تأكید كرده كه 
گویا من آن را به درســتی متوجه نمی شوم. احسان 
هم گوشــه ای نشســته و پیانو می زند. مادرش هر از 
چندگاهی به او تذكر مهربانانــه ای می دهد تا قطعه 
را درســت بزند. صدای موســیقی مقطعی كافه را پر 

می كند.
قهوه ام می رســد. دورش برایم كوكی و شــكر و شیر 
گذاشــته اند. نمی دانم فضا مرا درگیر خودش كرده یا 
واقعا فرانســه اینجا مزه دیگری دارد اما بی شك طعم 
تازه ای از قهوه را اینجا چشــیده ام؛ نرسیده به بام لند 

در گوشه ای از غرفه های دور افتاده دریاچه چیتگر.
بار كافه مرتب است. روبه رویم صنایع دستی مختلفی 
چیده اســت؛ جاكلیدی چوبی، عروسك های ساده و 
سبدهای دست ســاز كه روی هركدام اتیكت قیمت 
خورده. مدیر كافه می گوید كه اینها همه كار دســت 
بچه های اوتیسم و ســندروم داونی است كه دوست 

دارند در خانه كار كنند.
در حال خودم هســتم كــه آیلین آگاهی می رســد. 
وحید و مهدی می آیند و به شــیوه داونتیســمی با او 
دست می دهند؛ مشت های گره كرده شان را به مشت 
او مماس می كنند. ما روبه روی هم نشســتیم و گپ 
می زنیم؛ درباره همه  چیــز... از صداقت و معصومیت 
بچه ها گرفته تا مشكالتی كه در تمام این مدت برای 
كافه داونتیسم پیش آمده. كافه اما حاال از آن روزهای 
پرهیاهــو فاصله گرفتــه. خلوت اســت و مدیرانش 
می گویند كه ســود چندانی به دست نمی آورند. انگار 
همه مــا، آدم های لحظه هــای جنجالیــم. زمان كه 
می گذرد همه  چیز از یادمان می رود...خیلی ســاده؛ 

خیلی سریع.

قطعه ای برای زندگی 
بچه ها اینجا را دوست دارند. دیگر بعد از گذشت بیش 
از یك سال، كافه آمدن، لباس پوشیدن و پشت بار رفتن 
و قهوه و كوكتل و... زدن تبدیل به بخشــی از سبك 
زندگی آنها شده. وحید هرازچندگاهی می آید باالی 

گزارشمیدانیهمشهریازحالوهوایكافهای
كهفرشتگانآنراادارهمیكنند

داونتیسمسوتوكور
نگاههایمردمماراآزارمیدهد،دوستدارمآنهاكهبهكافهمیآیند

یامارادرخیابانمیبینندبدانندنهمننههیچكدامازاینبچهها
بیمارنیستیم

مائده امینی
روزنامه نگار

گزارش دو     

سر میز ما و در گوش آیلین آگاهی چیزی می گوید. بعد 
سینه اش را صاف می كند و می گوید: »حله«؟ آیلین 
پاســخش را قاطعانه  می دهد: »حله! حله! برو خیالت 
راحت.« و ایــن فرایند در یكی دو ســاعتی كه اینجا 

نشسته ام بارها و بارها تكرار می شود.
احســان اما كه مبتال به اختالل ســندروم است، در 
تمام این مدت پشت پیانو نشســته و حاال درسش را 
تمرین كرده  و آماده است تا برای مربی بزند اما دلش 
نمی خواهد كســی از این لحظه فیلم بگیرد. علتش را 
كه می پرسم مادرش می گوید كه احسان دوست دارد 
هر وقت بی غلط ساز زد، از او فیلم بگیریم. مربی برایش 
بعضی دكمه ها را با ماژیك عالمت می زند و احســان 
شــروع می كند. حضور من اما او را بازیگوش و معذب 
كرده؛ فرشته سندروم داونی كه به عشق تشویق مربی 
این همه راه می آید. مهدی از پشــت بار كافه می آید. 
»جان مریم« را می زند و به احسان می گوید: »دیدی! 
می شود همه جا پیانو زد. حتی وقتی كافه شلوغ است.« 
كشــاكش مهدی، احســان و مربی و مادرش، پانزده 

دقیقه ای طول می كشد اما ماحصل آن، نواختن چند 
دقیقه ای بی غلط احسان است كه بغض به گلوی من 
می ریزد. قطعه تمام می شــود، همه دست می زنیم و 

احسان بلند می شود؛ چشم هایش می خندند.

سالم؛ به كافه ما بیایید! 
كار احسان و مادرش تمام می شود. احسان جایزه اش 
را می گیرد و می رود؛ البته قبل از آن كارت خبرنگاری 
مرا می بیند تــا باور كند من روزنامه نــگارم. با لبخند 
معصومی می گوید: »پس فیلم اونی كه درست زدم و 
به همه نشون بده.« تأیید را از من می گیرد و بعد كافه 
را ترك می كند. وحید هم ظاهری مانند احسان دارد. 
هر از چندگاهی می رود پشت در می ایستد و به مردم 
می گوید: »بیایید تو! بیایید تو!« و با شــیرین زبانی و 
لبخندش موفق می شــود بعضی ها را به كافه بكشاند 
و برایشان دمنوش بگذارد! از او می پرسم: چرا دوست 
داری مردم به كافه بیایند؟ بعد از اینكه خیالش راحت 
شــد موضوعی كه دوباره در گــوش آیلین درباره اش 

حرف زده، حل است، می گوید: »داونتیسم. داونتیسم. 
اینجا داونتیسمه!«.

ما بیمار نیستیم 
مهدی با اوتیســم به دنیا آمده، او 32ســاله است و 
تاكنون ازدواج نكــرده. ظاهر مرتبــی دارد و به همه 
ســؤال های من صبورانه گوش می دهــد. از او درباره 
روزهای قبل از افتتاح این كافه می پرسم. انگار دلش 
نمی خواهد چیزی از آن زمان به یاد بیاورد. بی حوصله 
می گوید: »قبل از اینكه به كافه داونتیسم بیایم. خانه 
نشین بودم. خانه نشینی بد است. آدم را كالفه می كند. 
االن هر روز از خانه بیرون می زنم و سركار می آیم. مثل 

بقیه آدم ها.«
مهدی از آنهاست كه كمتر كســی متوجه اختاللش 
می شــود. همه  چیز را زود یاد می گیرد و به راحتی با 
آدم های پیرامونش ارتباط برقــرار می كند. خودش 
می گوید: »از وقتی به داونتیسم آمدم، كارهای زیادی 
یاد گرفته ام؛ آنقدر كــه كار با وســیله ها را خودم به 

آمارهايي در مورد اختالل ژنتيك
اعدادی درباره آنها كه دنیا را جور دیگری می بینند 

افزایش سن مادر، احتمال ابتالی جنین به سندروم داون را بیشتر می كند
آوین آزادی

روزنامه نگار

چرا افراد به سندروم داون مبتال می شوند؟ 
ســندروم داونی ها تنها یك كروموزوم بیشــتر از افــراد دیگر دارنــد. آنها به جای 
46كروموزوم، 47كروموزومی هستند. در هر تولیدمثل، فرزند ژن هایی را از پدر و مادر 
خود دریافت می كند. این ژن ها در كروموزوم ها هستند و هر نوزاد باید 23 جفت كروموزوم 
را دریافت كند. در این میان، نیمی از كروموزوم های دریافتی از مادر هســتند و نیمی از 
پدر. اما در نوزادی كه به سندروم داون مبتال می شود فرایند انتقال كروموزوم به خوبی 
صورت نمی گیرد. طی این فرایند، كروموزوم 21 به درستی جدا نشده و نهایتاً كودك 
با 3كروموزوم 21 و یا یك نسخه اضافی از یكی از كروموزوم های 21 به دنیا می آید و 
مجبور به تحمل تبعات جسمی و ذهنی این مشكل در كروموزوم های خود می شود.

علت اوتیسم چیست؟
اوتیسم علت واحدی ندارد. زمانی تصور می شد كه اختالل روان شناختی ناشی 

از تجارب تروماتیك )ضربه به سر(، منجر به انحراف هیجانی و اجتماعی می شود 
كه این صحیح نیســت. امروزه، پژوهشــگران معتقدند كه احتماالً چندین ژن، 
به صورت تركیب با عوامل محیطی، در ایجاد اوتیســم دخیل هستند. همچنین 
بعضی مطالعات در افراد اوتیسم، ناهنجاری هایی در چندین ناحیه مغزی شامل 

مخچه، آمیگدال )بادامه( و هیپوكامپ را نشان داده اند. این یافته ها قابل توجه و 
مهم هستند و نیاز به مطالعه بیشتری دارند.

درمان 
نه اختالل اوتیسم نه سندروم داون، قابل درمان نیستند اما شیوه برخورد با مبتالیان 
به این اختالل ها، به روند بهبود آنها كمك می كند. كودكان مبتال به اوتیسم در بدو 
تولد طبیعی بوده و از یك سالگي به بعد و اوایل2 سالگی عالئم بالینی در آنها ظهور 
پیدا می كند. اختالل و مشــكل در ارتباطات اجتماعی، اختالل در تكامل و رفتار 
ازجمله نشانه های این بیماری است و درصورتی كه مداخالت درمانی به موقع انجام 
گیرد و تشخیص زودهنگام باشد نتیجه بهتر درمانی را شاهد خواهیم بود. آموزش 
مهارت های زندگی، درجه و شدت عالئم را به حداقل خواهد رساند. افراد مبتال به 
سندروم داون، عموما مراقبت های پزشكی بیشتری دریافت می كنند. رسیدگی های 
تخصصی از همان اوایل، می تواند به كودك مبتال كمك كند كه ظرفیت هایش را به 
حداكثر برساند و برای ایفای نقش فعال در جامعه آماده شود. این كودكان نباید از 

بطن جامعه كنار گذاشته شوند.

یك 
فرد اوتیسم 
ماهانه بین 

یك و نیم تا 2میلیون 
تومان هزینه 

دارد.

تقریباً 
از هر 

800تولد زنده، 
یك نفر با سندروم 

داون متولد 
می شود.

 از 
سال 200۵ 

سازمان ملل روز 2۱ مارس 
را روز سندروم داون نامیده 

است. در جهانی كه تبعیض های 
نژادی، قومی، جنسیتی و طبقاتی 
بیداد می كند، شاید عجیب نباشد 

كه این نامگذاری و تعیین 
مناسبت تنها ۱۵سال 

قدمت دارد.

تعداد 
بچه های 

سندروم داون 
براساس احتماالت 

پزشكی، یك هفت صدم 
هر زایمان است.

احتمال 
به دنیا آوردن 

یك نوزاد سندروم 
داون توسط یك مادر 

20ساله یك در 2000و 
توسط یك مادر 49ساله، 

یك در ۱0است.

حدود 30 تــا 50 درصد افراد اوتیســمی مهارت های گفتاری 
طبیعی كافی برای مقابله با نیازهای ارتباطی روزمره شــان را 
كســب نمی كنند. تفاوت در نحوه برقراری ارتباط از نخستین 

سال های زندگی در آنها دیده می شود.

۳۰ تا ۵۰ درصد

براساس آمارهایی كه مركز تخصصی درمان و توانبخشی »اوتیسم 
اردیبهشت« منتشر كرده، به ازای هر 4 پسر یك دختر اوتیسمی به 
دنیا می آید. بر این اساس، پسران بیش از دختران تحت تأثیر اوتیسم 
هستند و دالیل افزایش شمار آنها در مورد اوتیسم یا اینكه چرا پسران 

بیشتر نسبت به این شرایط آسیب پذیرترند هنوز ناشناخته است. 

بچه های تازه یاد می دهم. آمدم كه به همه ثابت كنم ما 
توانایی انجام هر كاری را داریم. باید ما را هم ببینند و 
دوست داشته باشند.« او كه به خوبی پیانو زدن را هم 
بلد است، ادامه می دهد: »خیلی وقت ها نگاه های مردم 
ما را آزار می دهد. دوست دارم آنها كه به كافه می آیند 
یا ما را در خیابان می بینند بدانند نه من نه هیچ كدام از 

این بچه ها بیمار نیستیم.«
مهدی تا سوم راهنمایی درس خوانده است. وقتی از 
او درباره آرزوهایش می پرسم، می گوید: »من؟ فقط 
آرزوی موفقیت. برای همــه جوان ها آرزوی موفقیت 
دارم. نه اینكه فقظ نگران خودم و دوست هایم باشم. ما 

همسانیم. با همه یكی هستیم. فرقی با بقیه نداریم.«

قهوه تو دوس داشتی؟!
كار ما در داونتیســم تمام شــده؛ كافه ای كه در آن 
مهربانی با قهوه ها و دمنوش ها ســرو می شود. كم كم 
آماده رفتن می شوم. وحید اما خسته به نظر می رسد: 
»برو بیرون ! برو بیرون دیگــه!« می خندم و خیالش 
را راحت می كنــم كه به زودی مــی روم. وحید ادامه 

می دهد: »هه هه!  خنده نداره كه، برو بیرون.« 
خانم آگاهی و آقای عرب وارد ماجرا می شوند؛ »وحید 
زشته. این كار مشتریو ناراحت می كنه.« وحید نگاهی 
به من می كند. بعد در سكوتی دوباره می رود و پشت 
بار می نشیند. می پرسد: »قهوه تو دوس داشتی؟« از 

ته دلم می گویم: »خیلی وحید. خیلی....«

در كشورهای دیگر
 آمار اوتیسمی ها

 از چه قرار است؟ 
   آمریكا از هر 4۵نوزاد، یك نوزاد 

   ژاپن از هر ۵۵نوزاد، یك نوزاد
   ایرلند از هر 6۵نوزاد، یك نوزاد 

   سوئیس از هر 69نوزاد، یك نوزاد 
   كانادا از هر 94نوزاد، یك نوزاد 

   دانمارك از هر ۱4۵نوزاد، یك نوزاد
   سنگاپور از هر ۱49نوزاد، یك نوزاد

   بلژیك از هر ۱67نوزاد، یك نوزاد 
   فنالند از هر ۱8۵نوزاد، یك نوزاد 

   نروژ از هر ۱96نوزاد، یك نوزاد 

هنگ كنگ با تعــداد 372كودك از 
هر 10هزار كودك در باالی لیســت 
بیشــترین تعداد كودكان اوتیستیك 
قرار دارد. به بیان دیگر، از هر 27كودك 
یك نفــر در هنگ كنگ دچار اختالل 

است. 

در كره جنوبی از هر 38نفر، یك نفر با 
اوتیسم به دنیا می آید. 

براساس 
گزارش انجمن 

اوتیسم ایران، به ازای 
هر 6۵تولد در كشورهای 

توسعه یافته، یك كودك با اختالل 
اوتیسم متولد می شود اما این 

نرخ در كشورهای مختلف 
متفاوت است.

كودكان با اختالل اوتیسم گاهی
 هوش باالتر از حد نرمال دارند

  اگرچــه اختالالتــي از قبیل 
اختالل طیف اوتیسم و سندرم 
داون در طبقه بندي اختالالت 
عصبي- رشدي )فراگیر رشــد( یعني اختالل ذهني كه مشكل 
در عملكرد مغز اســت، قرار مي گیرند ولي تفاوت هایي بین آنها 
وجود دارد كه باعث افتراق آنها مي شــود. تفاوت این عزیزان با 
كودكان عادي در نیازهاي خاص یا ویژه شــان است. كودكان 
سندرم داون به لحاظ هوش بهر یا IQ دچار مشكل هستند و در 
طیفي از خفیف تا شدید درجه بندي مي شوند؛ داراي عواطف و 

هیجانات باال و مهربان. 
كودكان طیف اوتیسم از نظر درك و شناخت و عدم یكپارچگي 
حسي دچار مشكل هســتند اما از لحاظ ظاهر فرقي با كودكان 
عادي ندارنــد و هوش  آنها ممكن اســت در حــد یك كودك 
عادي و تیزهوش باشــد. و در بین آنها كودكانی با استعدادهاي 
منحصربه فرد در زمینه فناوري اطالعات، موســیقي و نقاشي 

دیده شده است. 
این عزیزان ممكن است استعدادهاي نهفته در زمینه هنرهاي 
هفت گانه داشــته باشــند كه بتوان آنها را از طریق آزمون هاي 
روان سنجي و اســتعدادیابي كشف و شــكوفا كرد و ما بارها در 
جشنواره ها و مسابقات شاهد بودیم كه این فرشته ها گوي سبقت 

را از كودكان عادي ربوده اند. 
این عزیزان به لحاظ ضعف در شناخت موقعیت )زمان و مكان( 
و همچنیــن ضعف در ارتباطــات اجتماعي )ســطح كالمي و 
غیركالمي(، اگر از محیط بیرون و اجتماع فاصله بگیرند نه تنها 
از مشكالت  آنها كم نمي شود بلكه مشكالتشان دوچندان خواهد 
شــد، در صورتي كه آنها از طریق یادگیري مشاهده اي یعني با 
دیدن، توجه كردن و تكرار مي توانند پیشرفت قابل توجهي در 

زمینه هاي اشاره شده داشته باشند.
عمده ترین مشــكل این خانواده ها و عزیزان نگاه هاي وزن دار 
جامعه به آنهاست كه در پي آن برخي خانواده  ها دست به انكار 
اختالل یا پنهان كردن فرزند یا حتي عدم مشــاركت و حضور 
فرزند خویش در جامعه مي زنند. به نظر مي رسد نقش رسانه در 
فرهنگسازي جامعه و مردم در خصوص اینگونه اختالالت بسیار 
پررنگ خواهد بود كه مي توان به انعكاس كالس هاي آموزشي 
در قالب برنامه هاي مختلف مصور از جمله مستندها، فیلم هاي 
كوتاه و... با حضور متخصصین و اســتادان خبره دانشگاهي در 
برنامه هاي صدا و سیما اشــاره كرد و از این مهم تر جلوگیري از 
سوءاستفاده از این عزیزان توسط افرادي كه به عنوان درمانگر 
یا متخصص اقدام به درمان هاي غیرعلمي مي كنند كه به دنبال 
آن براي خانواده ها هزینه اقتصادي و زماني در پي خواهد داشت 
و در انتها منتج به نتیجه نشــده و ناامیدي و بي اعتمادي را به 

همراه خواهد داشت. 

مریم محمدي
روانشناس

يادداشت

 
موسیقی درمانی 

در پیشبرد ارتباط و 
بیان كودكان اوتیسم مؤثر 
است، یوگا هم نقش مؤثری 

در بهبود توجه و كاهش 
فعالیت این كودكان 

دارد.

آنها دنیا را جور دیگری می بینند؛ نه بیمارند، نه نیاز به ترحم دارند. اوتیســم را در زبان فارســی، 
درخودمانده می گویند. یك اختالل عصبی- رشــدی كه به واســطه آن، بخش های مختلف مغز 
در همكاری با یكدیگر دچار مشــكل می شــوند. افراد دارای اوتیســم، جور دیگری می شنوند، 
 می بینند و یا حس می كنند. با توان بخشــی، فرد مبتال به اوتیســم می تواند مهارت كســب كرده و زندگی مستقلی داشته باشد و 
حتی گاهی نبوغ خاصی از خود نشان دهد. اوتیســم شرایطی به صورت طیفی دارد كه از شــدید تا خفیف در افراد مختلف، متغیر 
اســت. در بعضی موارد،  كودكان اوتیسم به دلیل مشــكالتی كه در تعامالت ارتباطی دارند نمی توانند درك درستی از مكان و زمان 
داشته باشــند و قادر نیســتند كه با افراد پیرامون خود ارتباط برقرار كنند. البته تعداد زیادی از اوتیســمی ها هم ظاهری عادی 
 مانند بقیه افراد دارند و عموما در برخوردهای اولیه قابل تشــخیص نیســتند؛ چرا كه رفتار نامتعارفی از خود نشــان نمی دهند. 
سندروم داونی ها برخالف اوتیسمی ها اما عموما قابل تشخیص اند. با لبخندی مهربان و آرام ظاهر می شوند؛  انگار كه نه نیازی به كسی 
دارند و نه چیزی آنها را اذیت می كند. پژوهشگران می گویند اختالف در تعداد كروموزم، این اختالل را برای این فرشتگان ایجاد كرده 

است.

تحقیقات 
نشان  می دهد 

كه فرزندان مادران باالی 
۳۵ سال و پدران باالی 40 سال 

در خطر بیشتری برای ابتال به اختالل 
سندروم داون هستند. همچنین كسانی 

كه فامیل درجه یك شان افراد مبتال 
به سندروم داون داشته اند ممكن 
است نوزادشان به این سندروم 

مبتال شود.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
س: م

عك

بیشتر 
سندروم 

داونی ها مشكل قلبی 
دارند و هر 6 ماه باید 

اكوكاردیوگرافی داشته 
باشند كه هزینه باالیی دارد و 

برای بسیاری از خانواده ها 
امكان پذیر نیست.

آمار 
دقیقی از 

اوتیسمی ها و سندروم 
داونی ها در ایران وجود ندارد اما 
براساس اجرای برنامه های پایلوت 

غربالگری اوتیسم در سال های گذشته 
انتظار می رود یك  درصد جمعیت یعنی 
حدود 700 هزار نفر در كشور مبتال به 
طیف خفیف تا شدید اوتیسم باشند 

كه با آمار جهانی برابری می كند.

این گزارش پیش از همه گیري كرونا تهیه 
شده است.
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این شمارهدرنگ

 اوتیسم و

سندروم داون

چرا كافه؟ كار كردن در كافه آسان نیست 
و نیاز به مهارت باالیی دارد. بین این همه كار و شغل، 

چرا تاسیس كافه را انتخاب كردید؟ 
من سال ها درگیر موسیقی و آموزش آن به فرشته های 
اوتیسم و سندروم داون بودم. می دیدم كه بچه ها دوست 
دارند مفید باشــند. به همه كاری فكر كردم. در نهایت 
دیدم در كافه كار كردن، چیزی اســت كه هم برای آنها 
درآمد زایی می كند، هم این بچه ها از پس آن برمی آیند 
و هم احساس مفید بودن و بین جامعه بودن را دارند. با 
اینكه فرشته های من روزی نبود كه ظرفی را نشكنند اما 

باالخره كار را یاد گرفتند.
شما یك بار به من گفتید كه از هیچ نهاد و 
ارگان دولتی ای پول نگرفتید،  این در حالی است كه 
در روزهای افتتاح كافه داونتیسم در شعبه ونك، به 
رسانه ها گفته بودید این كار بزرگ با حمایت صفر تا 

100 بهزیستی انجام شده است... .
سازمان بهزیستی هرگز پولی به من شخصا نداد. هرگز 
از ما حمایت نكرد و صرفا بعد از آنكه درگیری های من با 
خانواده های بچه ها شروع شد، برای 9تا از خانواده هایی 

كه معترض بودند نفری 3میلیون تومان واریز كرد.
و داستان درگیری شما با خانواده ها چه بود 

و از كجا شروع شد؟
كافه ای كه در ونك تاسیس كرده بودیم، به 70میلیون 
تومان پول پیش نیاز داشت. از آنجا كه سازمان بهزیستی 
قول داده بود كه این پول را در اختیار ما بگذارد، تصمیم 
گرفتیم كافه را بــه كمك خانواده هــا راه بیندازیم. اما 
چون سازمان قصد حمایت نداشت و ندارد، خانواده ها از 
دست من عصبانی شدند كه وقتی از بهزیستی مطمئن 
نبودی، چرا بی خودی به ما قول دادی و از ما پول گرفتی؟ 
خانواده ها بعد از مدتی، هم پول شــان را می خواستند و 

هم سودشان را!
خب، واقعا چــرا وقتی مطمئن نبودید به 
خانواده های این بچه ها قول دادید كه پول شــان 

برمی گردد؟ 
من اشــتباه كردم. روی قول سازمان بهزیستی حساب 
كردم. گفتند تو برندت را راه بینداز و به رســانه ها بگو 
این كار با حمایت صفر تا 100 بهزیستی جلو می رود، ما 
هم در ادامه از تو حمایت می كنیم. این بدقولی سازمان 
بهزیستی، هم اســتارت درگیری ما با خانواده ها را زد و 
هم باعث شــد كه ما حمایت مردم را از دست بدهیم، 

چراكه همه فكر می كردند احتماال ما مبالغ كالنی هم از 
بهزیستی دریافت كر ده ایم.

پول خانواده ها در نهایت پرداخت شد؟
پول خانواده های معترض را با سود تسویه كردیم. بعد از 
آن من ماندم و یك بدهی تازه 90میلیون تومانی! در كنار 
این، من باید هم اجاره كافه را می دادم و هم شارژ پاساژ 
آیینه ونك را. همه اینها دست به دست هم داد تا در آذرماه 
اعالم كنم كه كافه داونتیســم به زودی بسته می شود. 

راستش را بخواهید كم آورده بودم.
یعنی آن مبلغی كه آقای قبادی دانا روی 
آنتن زنده به شما قولش را داد، هرگز به حساب كافه 

داونتیسم واریز نشد؟ 
من را بردند روی آنتــن زنده برنامه تهــران 20. آقای 
قبادی دانا، ریاست محترم بهزیستی، قول داد كه صبح 
فردا 40میلیون تومان به حساب من واریز كند و در كنار 
آن یك اسپرسوساز هم به داونتیسم هدیه دهد، اما وقتی 
صبح به سازمان بهزیستی كشوری مراجعه كردم، حتی 

اجازه ندادند از در ورودی رد شوم.
 اما در نهایت موفق شدید كافه را از ونك به 

دریاچه چیتگر انتقال دهید. ماجرا چه بود؟ 
بعد از مدتی خبردار شــدم كه حوالی دریاچه چیتگر، 
تعدادی غرفه بــدون پول پیش، اجاره داده می شــود. 
دوباره زنده شدم. می توانســتم 70میلیون پول پیش 
كافه قبلی را به بدهكاران بدهم و تنها 20میلیون تومان 
بماند. قرارداد را فورا نوشتم. با خانواده های 30نفری كه 
آنجا كار می كنند جلسه گذاشــتم و به آنها خبر دادم. 
اما دوباره 3خانواده شــاكی شــدند و گفتند ما دلمان 
نمی خواهد بچه های ما تا چیتگر بیایند. همین خانواده ها 
رفتند وزارت كار و برای عیدی، پاداش، سنوات و... از ما 

شكایت كردند.
 از روزهای اولی كه به چیتگر آمدید و این 
غرفه را گرفتید برای ما بگویید؛ گویا راه اندازی اینجا 
برای شما دردسرهای بسیاری به همراه داشته است...

از همان روز اول شروع شد. اینجا یك اتاق ساده مخروبه 
بود. نه در داشــت و نه پنجره. همان لحظه ورود تنها به 
این فكر می كردم كه اگر 70میلیون تومان را به خانواده ها 
بدهم، پس چطور از این مخروبه یك كافه بسازم؟ ترسیده 
بودم، اما نمی دانم چه حكمتی است هر بار كه می خواهم 

پا پس بكشم، اتفاقی می افتد كه مرا ماندنی می كند.
این بار چه چیزی دل شما را گرم كرد؟ 

در همان حال و هوای ناامیدی كه بودم، بانك ملت آمد 
و اعالم كرد كه حاضر اســت مبلغی به كافه داونتیسم 
كمك می كند. كافه قبلی در ونك، با وسایل و تجهیزات 
اجاره بود، اما اینجا خبری از این چیزها نبود. تنها ظرف 
داشــتیم كه آن هم به لطف بچه ها چنــد روز یك بار 
می شكســت. اول برای خرید بار كافه اقــدام كردیم؛ 
16میلیون تومان برایمــان آب خورد. ارزان ترین میز و 
صندلی را به قیمت 8میلیون تومــان خریدیم. هزینه 
طراحی سقف بدون المپ، 12میلیون تومان شد و برای 
المپ ها هم 4میلیون و 800هزار تومان هزینه كردیم و 
2میلیون تومان هم هزینه برق كشی شد. این همه ماجرا 
نبود. دیوار اینجا هم مثل دیوار جگركی ها، به شــكل 
بسیار زشتی درآمده بود و باید كاغذ دیواری می زدیم. 
»شهر كاغذ« گفت كه حاضر است به ما كاغذ هدیه دهد، 
اما از ابتدا هم با ما اتمام حجت كرد كه دیوار كافه باید 
گرم گرم باشد تا پرسنل آنها بتوانند به سرعت كاغذ را 
بچسبانند و معطل نشوند. من چند روزی در این كافه 
ماندم تا بتوانم اینجا را گرم كنم، اما برف شروع به باریدن 
كرده بود و بند نمی آمد. ساعت 8صبح یك نفر از طرف 
شهر كاغذ آمد، به دیوار دســت زد و گفت: اینكه یخ یخ 
است، نمی توانیم نصب كنیم و خداحافظی كرد و رفت و 
این در شرایطی بود كه ما 3روز دیگر افتتاحیه داشتیم. 
به بازار رفتم و 3میلیون تومان هم كاغذ دیواری خریدم. 
می خواهم بگویم پولی كه بانك ملت داده بود در عرض 

24ساعت تمام شد.
و بعد كافه راه اندازی شد؟ 

نه. دردســرهای ما تمامی نداشــت. از وزارت بهداشت 
و اماكن و... آمدند گفتنــد اینجا را تأییــد نمی كنند. 
30میلیون تومان دیگر قرض كردم و نكات مورد نظر را 

لحاظ كردم تا كافه بسته نشود.
 خانم آگاهی! چرا صندلی های كافه آن قدر 

غیراستاندارد است؟
روزی كه كافه را افتتاح كردیــم، وضع میز و صندلی ها 
خوب بود، اما یك هفته بعد دیدم كه میز و صندلی ها از 
داخل شروع كردند به كپك زدن. به فروشنده زنگ زدم 
و گزارش دادم. نپذیرفت. مجبور شدم از آنها به تعزیرات 
حكومتی شــكایت كنم. درنهایت هم بنا شد 5میلیون 

تومان به من بدهند! 
جز آن 30میلیون تومان، 40میلیون تومان دیگر هم در 
این كافه خرج دكور و آبمیوه گیری و ظروف كردم. این 
یك بخش ماجراست؛ مثال بعضی از همسایه ها از بیرون 
می آمدند كه چاقو دارید؟ كارت ملی می گذاریم. چاقو را 
می بردند و كارت ملی هم نمی گذاشتند و می رفتند. از 

سادگی این بچه ها زیاد سوء استفاده شد.
 و همه اینها باعث شــد كه شــما دیگر 
نخواهید برای اداره كافه داونتیسم زمان بگذارید؟ 

گویا قرار است مدیریت اینجا را واگذار كنید.
راستش خیلی فكر كردم و با خودم كلنجار رفتم. به این 
نتیجه رسیدم كه اینجا را بدهم خانواده ها اداره كنند. از 
این به بعد من تابلو را در اختیار هر خانواده ای كه تمایل 
داشته باشد می گذارم )البته با حفظ مقررات(. شاید آنها 

بتوانند بهتر اینجا را اداره كنند.
حقوق بچه ها در این كافه چقدر است؟ آیا 
مرتب به آنها پرداخت می شود یا براساس فروش كافه 

تنظیم می شود؟
در این  ماه آخر كه من اینجا هســتم قرار شد كه هر چه 
كافه سود كرد، بین افراد تقسیم شود. اما با توجه به محل 
كافه، فعال این موضوع به ضرر بچه ها تمام شده. مهدی 
كه تا به حال زیر یك میلیــون و 500هزار تومان از من 
حقوق نگرفته بــود، در این  ماه فقــط 200هزار تومان 

دریافت كرد.
چه شــد كه در آذر ماه به رسانه ها اعالم 

كردید می خواهید كافه را ببندید؟ 
تحت فشارهای زیادی بودم. شــما تصور كنید در كنار 
همه اینها اداره مالیات برای من 7میلیون تومان مالیات 
بریده بود! اما راســتش در آن دوهفته ای كه به رسانه ها 
اعالم كرده بودم كه می خواهم كافــه را ببندم، روحیه 
بچه ها خراب شده بود و دیگر امید به زندگی را از دست 

داده بودند.
 از جزئیات مسئله بگویید، منظورتان از 
روحیه خراب بچه ها چیست؟ چگونه این موضوع 

خودش را نشان می داد؟ 
 مثال مهــدی می آمد چای درســت می كرد و اشــك 
می ریخت كه من دوباره باید برگــردم خانه؟ یا مثال آقا 
ایمــان، روی یك كتاب30-20صفحه ای نوشــته بود: 
قیمت 3میلیون تومان و تالش می كرد آن را بدون اطالع 
من به خانمی بفروشد. آن خانم هم كه من را می شناخت 
و شماره ام را داشت زنگ زد و اعتراض كرد. وقتی هاج و 
واج از ایمان پرسیدم چرا این كار را كردی؟ با گریه جواب 
داد كه اینها باید فروخته شــود، ما نباید تعطیل شویم. 
شاید باورتان نشود كه ما با چه فاجعه ای در همان 2هفته 
در كافه روبه رو بودیم. درنهایت به بچه ها اعالم كردم كه 
بچه ها، كافه بسته نمی شود، صرفا می خواهیم به جای 

بزرگ تری برویم.
خانم آگاهی! هم اكنون به واسطه این كافه 
برای چند نفر از بچه های اوتیســم و سندروم داون 

اشتغال زایی شده است؟  
30نفر به صورت شیفتی اینجا كار می كنند. جز این بچه ها، 
برای 20 تا 30نفر دیگر هم به شكل دوركاری شغل ایجاد 
كرده ایم. گلدان ها، گلیم ها، نقاشی ها و جاسوئیچی ای كه 

آنها آماده می كنند در كافه به فروش می رسد.
فرآیند یادگیری این بچه ها در شــرایط 
سختی كه شما تشریح كردید، چگونه است؟ یعنی 
فكر می كنید كه به صبر یا دانش خاصی نیاز دارد؟ 
می خواهم بدانم چه شد كه از پس این كار برآمدید و 

19سال هم آن را ادامه دادید؟...
زمانی كه كافــه را افتتاح كردیم، فقــط چای به همراه 
كیكی كه از بیرون خریده بودیم ســرو می شــد. چای 
درست كردن را به یكی دو تا از بچه های خودم كه مطمئن 
بودم خودشان را نمی سوزانند یاد داده بودم. باید باالی 
سرشان می ایســتادم و تأكید می كردم كه چای آوردن 
هم آداب خاص خودش را دارد. بعد از یك  ماه به بچه ها 
دمنوش یاد دادم. كمی بعــد از آن یكی دو تا از بچه ها را 
فرستادیم كالس شیرینی پزی و كیك درست كردن را 

كنسرت فرازمينی ها
در سالي كه گذشت، فرشتگاني كه اختالل اوتیسم و سندروم داون داشتند بارها و بارها روي صحنه رفتند و قطعات مختلفي را اجرا كردند. 
مدت ها تمرین، پشتكار و عالقه باعث شده كه حاال آنها به سازهاي مختلفي مسلط باشند؛ ارگ، پیانو،  دف، گیتار و ...  . آیلین آگاهي مربي 

آنها بر این باور است كه اگرچه اشتباه هاي لحظه اي، جزئي از این كنسرت هاست اما تسلط این بچه ها به سازها و قطعات  مثال زدني است.

 آن قدر جنگیدم
تا كافه، كافه بماند

گفت وگوی همشــهری با كارآفرینی كه برای ده ها فرشته اوتیسم و 
سندروم   داون شغل ایجاد كرده 

تمامی رسانه ها حاال آنها را تنها گذاشــته اند. زمانی هیاهوی كافه ای كه بچه های 
اوتیسم و سندروم  داون آن را اداره می كنند، به پا شده بود، اما انگار تب تندی بود 
كه زود سرد شد؛ كافه ای كه بارها و بارها تا مرز تعطیلی رفته اما هنوز دوام آورده و 
حاال دیگر تبدیل به خانه امید آنها شده  است. آیلین آگاهی، صاحب برند داونتیسم، بیش از 19سال است كه 
با بچه های اوتیسم و سندروم داون، موسیقی كار می كند. به قول خودش آن قدر در این راه مانده و جنگیده تا 
روزی به این باور رسیده كه این بچه ها وقتی می توانند ساز بزنند و كنسرت بگذارند، حتما می توانند كارهای 
بزرگ دیگری هم بكنند؛ فرشته هایی كه می توانند مانند همه آدم های این جامعه، شغل و جایگاهی برای خود 
داشته باشند به جای آنكه خموده، در گوشه خانه بمانند. ایده تاسیس این كافه از همین جا به ذهن آیلین رسیده 
بود. كارآفرینی كه حاال، وقتی بعد از مدت ها دوباره به سراغش رفتیم، دل پر دردی داشت؛ »زمانی كه كار به 
جاهای سخت رسید، رسانه ها كافه داونتیسم و بچه هایش را فراموش كردند؛ انگار كه دیگر ما با همه مشكالتمان، 
خوراك خوبی برای رسانه ها نبودیم.« آیلین با این بچه ها كه خودش اصرار دارد بچه نیستند و فرشته اند، بیش 
از 300كنسرت داخلی و چندین كنسرت خارجی برگزار كرده است بدون آنكه ریالی هزینه برای كسی بتراشد 
و حاال امروز زندگی شخصی اش طوری درگیر این مسائل شده كه عموما خودش تلگرامش را چك نمی كند، تا 
بتواند الاقل شب ها آرام تر بخوابد.او در خالل حرف هایمان می گوید كه بارها و بارها بعضی از سلبریتی ها آمدند  
با بچه ها عكس گرفتند، در اینستاگرام شان گذاشتند و رفتند، بی آنكه از ما حمایتی كنند یا اسمی از كافه بیاورند 

و برای آن تبلیغ كنند. آنها حتی پول چیزی كه در كافه سفارش داده بودند را حساب نكرده اند.

مائده امینی
روزنامه نگار

یاد گرفتند و كم كم با استخدام یك باریستای حرفه ای، 
كافه، كافه شد و كوكتل، شیك و اسموتی هم به منو اضافه 
شدند. ما صبوری كردیم و بچه ها هم خودشان فوق العاده 

بودند. آنها عاشق یادگیری اند.
در حوزه موســیقی چطور شما بیش از 
300كنسرت برگزار كرده اید؟ این دستاوردها نتیجه 

چیست؟ اصال چطور وارد این كار شدید؟ 
من اصال با خواســت خودم وارد این كار نشدم. محصل 
بودم و مثل هر فرد دیگری درسم را می خواندم كه یكی 
از بستگان ساعت 11شب زنگ زد كه عمو موسیقی گفته 
است صبح نمی آید مدرسه و تو باید بیایی ساز بزنی. من را 
می شناخت و می دانست كه من از سه سالگی ساز زده ام.

آنجا، یك مدرسه دخترانه مخصوص بچه های اوتیسم 
و سندروم داون بود كه بیش از 200دانش آموز داشت. 
وقتی وارد آنجا شدم، عده ای روی سازم ضربه می زدند، 
عده ای آنطور كه باید دســت بزنند، دســت نمی زدند، 
عده ای مقنعه من را می كشیدند و آب دهان شان می آمد 
و... برای من شــوكه كننده بود. بعد از آن، ماهی یك بار 
می رفتم آنجا كه فقط نیم ساعت ســاز بزنم و تابستان 
شــود و از آنجا فرار كنم. اما ناگهان ورق برگشت... بعد 
از 3-2ماه دیدم كه وقتی به بچه ها حرف می زنم، حرف 
من را متوجه می شوند. بعد از مدتی 10تا ساز برای این 
بچه ها درست كردم كه در هیچ جای دنیا وجود نداشت. 
كم كم ارتباط نزدیك تری با بچه ها پیــدا كرده بودم و 
توانسته بودم چیز هایی هم به آنها یاد بدهم... و در نهایت 
نخستین كنسرت را در فضایی كوچك و خصوصی برگزار 
كردیم. آنجا بود كه حس واقعی یك معلم به من داده شد. 
در آن سال ها من زیردست دكتر ایرج رستگار، استادم، 

ساخته شدم.
و نخستین كنسرت رســمی شما با این 

بچه ها كجا و كی برگزار شد؟ 
اولین كنسرت در ســال 85 و در فرهنگسرای خانواده 
برگزار شــد. 60بچه را تربیت كرده بــودم كه هركدام 
حداقل می توانســت یك آهنگ را بزنــد. وقتی فیلم را 
مرور می كنــم، می بینم كه آن زمان دســتم می لرزید. 
وقتی بچه ها را صدا می كردم، صدایــم می لرزید. االن 
سال هاست كه من هر ماه یك كنسرت حرفه ای برگزار 
می كنم؛ یعنی فرشته های من حداقل ماهی یك كنسرت 

دارند؛ آن هم كنسرت حرفه ای.
 بچه ها را از كجا پیدا می كنید؟ 

بچه های خودم هســتند. من االن 850بچه دارم كه از 
طریق مركز آقای توكل و آقای كوهــی، به من معرفی 
شــد ند. كم كم بعضی ها هم از طریق خانواده ها اضافه 

شدند. خانواده ها اجرا را دیدند و درخواست دادند.
 برای هر كنسرت چقدر به بچه ها دستمزد 

داده می شود؟ 
هر ارگان با ارگان دیگر متفاوت است. مثال برای روز زن 
رفتیم ســایپا و اجرا كردیم و به هر كدام از بچه ها، یك 
كارت هدیه به مبلغ 300هزار تومان به همراه لوح تقدیر 

دادند. من 28بچه به آنجا برده بودم.
 نمی توانید در جایی مثل تاالر وحدت اجرا 

داشته باشید؟ 
این سالن ها را به ما نمی دهند. من لیسانس موسیقی دارم 
و از سوی كنسرواتوار، آهنگساز پیشرفته به شمار می روم. 
اینها 2مدرك مختلف است كه من برای هر كدام 4سال 
درس خوانده ام اما سالن های دولتی را به من نمی دهند. 
زندگی من طوری شده كه هر 6 ماه صاحبخانه ما را جواب 
می كند، چون من در خانه كار می كنم، سروصدا دارد و 

همسایه های كناری اعتراض می كنند.
 برای تاسیس آموزشگاه موسیقی اقدام 

نكردید؟ 
رفتم وزارت فرهنگ و ارشاد و اعالم كردم كه می خواهم 
آموزشگاه موســیقی بزنم. علت را هم برایشان نوشتم. 
گفتم من تعهد می دهم كه فقط با این بچه ها كار كنم. 
جنبه تجاری هم برایم ندارد كه بخواهم اساتید دیگری 
بیاورم. متأسفانه بدون اینكه من را دعوت كنند و سؤال 
بپرســند، گفتند كه تو صالحیت نداری! گفتند تهران 
اشباع شده اســت. اما واقعیت این اســت كه تهران از 
آموزشگاه عادی اشباع شده است، اما نه از آموزشگاه برای 

این بچه ها كه هیچ جایی ندارند.

بعضی از سلبریتی ها آمدند، با بچه ها عكس 
گرفتند، در اینستاگرام شان گذاشتند و رفتند، 
بی آنكه از ما حمایتی كنند یا اسمی از كافه 
بیاورند و برای آن تبلیغ كنند. آنها حتی 
پول چیزی كه در كافه سفارش داده بودند را 
حساب نكردند 

سازمان بهزیستی ریالی به كافه داونتیسم 
كمك نكرده است و این در حالی است كه 
قول آن را روی آنتن زنده به من دادند 
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 براي جالل »پيشواييان «
كه 20خرداد 1399 نود ساله مي شود

... و جالل
مردي كه يك عمر در سينما خيلي 

خوب، بد بود

بايد رفت تا روزهاي خوب ســياه و سفيد و ترقي؛ 
روزهايي كه مي شد با يك لبخند عاشق شد و با يك 
دروغ به نقاب پليدي خــو گرفت؛ روزهايي كه هنوز 
مردانگي و ناموس و عشــق، محصول كارخانه هاي 
زندگي روزمره بودند و به توليدي هاي  رؤيا و قصه بافي 
و افسوس خوري منتقل نشــده بودند؛ روزهايي كه 
سينما پر بود از داستان هاي سرراست و تماشاگراني 
كه با ليموناد و سيگار و تخمه، عيش سالن تاريك را 

تجربه مي كردند تا دلشان باز شود.
در آن روزها خوبي را راحت مي شد تميز داد و بدي 
از صدفرسخي دشنام گويان خودنمايي مي كرد و در 
همان روزها بود كه يكي از بزن بهادرهاي تهران كه 
ورزش را با ســينما تاخت زده بود، شد بازيگر نقش 
منفي. بازيگر نقشــي كه هنوز هم بــراي خيلي ها 
منفي ترين ها و البته به يادماندني ترين بدي ها توسط 
او روي نگاتيو ثبت شده و ديدن نامش در تيتراژ هر 
فيلمي مصادف مي شد با غليان دلهره و گاهي نفرت. 
حرف از مردي است كه در روزهاي خوبي، نقش منفي 

را خوب بازي كرد.
بچه خيابان رودكي اهل مشت زني بود و مرافعه هايي 
كه نام ورزش به خود گرفته بود. وقتي كه وارد سينما 
شد بسياري از ورزشــكاران ديگر هم آمده بودند تا 
روي پرده نقره  اي مدال شهرت به گردن بيندازند اما 
او راه را از جاده سخت طي كرد. نقش منفي فيلم ها 
را پذيرفت و بــا آن نگاه كه برقــش، هول و واليي 
فشــار قوي به دل وصل مي كرد و آن شيطنت هاي 
فيلمنامه اي كه دل هر تماشــاگري را به آشــوب 

مي كشاند خيلي زود شد بدمن فيلمفارسي.
او اما مي خواســت در نقش  هاي منفي بدرخشــد و 
اينقدر جدي بود كه شــد ته تغاري آب منگل  ها در 
اثري كه با آن مســعود كيميايي پاشنه فيلمسازي 
خاص و خواستني اش را وركشيد. »قيصر« كه قيامت 
كرد او هم شد منفور دوست داشتني و آشنا در سينما 
و سال ها هم به همين روال بازيگري ادامه داد. اصال 
انگار او چاشــني گزنده اما الزم براي هر دستپختي 
در سينماي قبل از انقالب بود و كارنامه پر و پيمان و 

شلوغ او هم مؤيد اين موضوع است.
انقالب كه شد ديگر خبري از هيزي و تعرض و جفاي 
به ناموس دوست و آشــنا الاقل در سينما نبود، خط 
قرمزها جابه جا شــده بودند و او هم با خط قرمز در 
شــمايلي ديگر خود را و البته تماشــاگران قديمي 
بدبودن هايش را آزمود. آدم بد، شده بود يك كارگر و 
خالصه اينكه روزگار عوض شده بود. آقاي نقش هاي 
منفي اما آنقدر مثبت بود كه بتواند با انرژي تغييرات 
را بپذيرد؛ تغييراتي كه سينماي محبوب و احواالت 
هميشــگي او و امثال او را به رسميت نمي شناخت. 
زندگي اما انــگار روي مثبتش را بــه آقاي منفي 
نشــان داد. جوانمردها و لوطي هــا و نقش اول هاي 
دوست داشتني در فهرست هاي جديد انقالبي براي 
حضور روي پرده خط خورند امــا او و برخي ديگر از 
آنهايي كه نقش منفي داشتند توانستند با صبوري و 
اصرار نام خود را در گوشه برگه هاي مجوز فعاليت در 

سينما بگنجانند.
روزها اما تغيير كرده بود، آنقدر كه تيتراژها و نام ها 
هم دستخوش دگرگوني شــده بود. او كم كم خود را 
بازنشســته كرد و حضورهاي اندكش در يك فيلم يا 
سريال، گويي بيشــتر بهانه اي براي مرور روزهاي 

گذشته بود.
در اين سال ها بيشتر در آلمان زندگي كرده و روزهاي 
سالمندي را با دخترش سپري مي كند هرچند كه هنوز 
هم وقتي در ايران است لحظه اي از معاشرت با رفقاي 
قديمي و سينمايي هاي سال هاي دور غافل نمي شود. 
او با نقش هاي منفي در ســينماي ما ماندگار شده اما 
روحيه مثبت و خلق و خوي مثال زدني اش باعث شده 
تا حتي يك شايعه درباره ســالمت جسماني اش در 
سال گذشته به ناگاه به سرخط خبرهاي هنري كشور 

بدل شود.
سينما ماندگار اســت و تاريخش را با همه نقش هاي 
منفي و مثبت به ما و بعــد از ما هديه مي كند يادمان 
بمانــد فيلم هايي را كه پوســترها، اعالن ها و البته 

تيتراژشان با اين كلمه رفيق بود:... و جالل.

براي »ايرج اعتصام «
كه 18بهمن 1399 نود ساله مي شود

معمار مؤلف

انديشه جست وجوگر و پيش تازنده دكتر ايرج اعتصام، پس از گذشت چند دهه 
آموزش موفق در احياي ارزش هاي شهرســازانه، همچنان پيشرو و در مباحث 
گوناگون شهرسازي و هنر، تحول گرا و نوآور است. آشنايي با چهره ماندگار معماري 
و شهرسازي ايران، امروز هم پس از يك عمر تالش بي وقفه در حرفه و دانشگاه براي 
نسل معاصر مغتنم و هيجان آور است. دكتر اعتصام نه تنها درون مرزهاي كشور 
شناخته شده و مورد احترام اســت بلكه از استادان داراي نظريات مورد وثوق در 
كشورهاي اروپايي و آمريكايي در حيطه محيط شناسي، شهرسازي و معماري و 
هنر به شمار مي رود. ايجاد تحوالت بنيادين در آموزش معماري و به ويژه شهرسازي 
)كه در دهه 50 دانشي جوان و رو به رشد در كشور بود( نياز به حضور انديشمنداني 
پيشرو در سطح دانشگاه داشت كه از اين ميان دكتر ايرج اعتصام به همراه بسياري 
ديگر از صاحب نظران در حوزه شهرسازي و معماري توانستند به آن جامه عمل 
بپوشانند. دوره گذار در تحول آموزش آكادميك همراه با دگرگوني در آحاد فكري 
جامعه در سال هاي دهه50 موجب شد تا تغييرات اساسي در نگرش واپس گرانه 

محافل دانشگاهي ايجاد و به جرياني مترقي مبدل شود.
ايرج اعتصام در يك خانواده نظامي و منضبط در سال 1309در گرگان متولد شد. 
كودكي و بخشي از دوره ابتدايي را در فضايي آكنده از نسيم سرزمين هاي شمالي 
سپري و سپس به همراه خانواده در شــهريور 1320به تهران نقل مكان كرد و در 
خيابان منيريه ساكن شدند. دوره ابتدايي را در اين مكان و دوره آموزش متوسطه را 
در دبيرستان شرف به پايان رسانيد. از دبيران اين دوره دبيرستان از جالل آل احمد 
معلم انشا ياد مي كند و نجم آبادي، دبير نقاشي و قرباني دبير هندسه. دكتر اعتصام 
از دوست صميمي و خوبش )سهراب سپهري( هم خاطره دارد كه مربوط مي شود 
به دوره تحصيل در دانشكده هنرهاي زيبا )دانشگاه تهران( كه در سال1329 وارد 
آن شد. اعتصام در رشته معماري و سهراب سپهري در رشته نقاشي همزمان درس 
مي خواندند. همچنين از پرويز تناولي )در رشته مجسمه سازي(، عزت اهلل انتظامي 

)در رشته تئاتر( و هرمز فرهت )در رشته موسيقي( ياد مي كند.
اعتصام در سال 1334 فوق ليسانس معماري را از  دانشكده هنرهاي زيبا دريافت 
كرد و سپس به فلورانس )ايتاليا( رفت. دكتري معماري خود را از آنجا گرفت و سپس 
به ايران بازگشت و در دانشگاه شهيدبهشتي )ملي( به تدريس مشغول شد. بعد به 
دانشگاه تهران رفت و در سال هاي 50-48 به عنوان مدير گروه آموزشي شهرسازي 

مسئوليت پذيرفت.
دكتر اعتصام عالوه بر دانشــگاه تهران، در دانشــگاه هاي كاليفرنيا و دانشگاه 
واشــنگتن نيز تدريس كرده اســت و عالوه بر ده ها مقاله كه به مجامع مختلف 
ارائه داده  يا در مجالت تخصصي به چاپ رسيده است داراي آثار ترجمه و تاليف 
فراوان چند جلدي اســت كه به صورت كتاب چاپ شده و در اختيار عالقه مندان 
و دانش پژوهان قرار دارد. دكتر اعتصام عــالوه بر عضويت در انجمن هاي متعدد 
ازجمله عضويت در هيأت امناي انجمن مفاخر معماري ايران، 3سال نيز به عنوان 
كارشناس ارشد شهرسازي و طرح ريزي منطقه اي سازمان ملل متحد فعاليت كرده 
است. آنچه باعث شده كه ايشان يك شخص منحصر به فرد باشد اين است كه يك 
استاد دانشگاه عالوه بر شخصيت علمي داراي يك شخصيت فردي است كه مكمل 
يكديگرند. دكتر اعتصام ذاتاً شخصيتي بزرگوار و دوست داشتني است و آرامش و 
وقار و متانت ايشان از يك طرف و محبت و صميميت و دوستي و خيرخواهي براي 
دانشجو، جامعه، دانشكده و حرفه باعث شده كه از دكتر ايرج اعتصام، استادي 
كامل و دوست داشتني بســازد. ويژگي ديگر استاد دارا بودن ديد مثبت و سالم، 
روحيه صلح طلب، پركار، مدبر و بســيار فعال بودن است و باعث شده كه همواره 

به عنوان الگوي فعاليت و انرژي و انگيزه براي اينجانب باشد.
محبت بي حد، گرمي گفتار و فروتني رفتار، مقام واالي علمي و فرهنگي ايشان را 
دوچندان مي كند. در طول 60سالي كه از آغاز كار حرفه اي ايشان مي گذرد، كارنامه 
دكتر اعتصام سرشار از خدمات فني، علمي و فرهنگي در ايران و ساير نقاط دنياست 
كه بي شائبه در غناي فرهنگي معماري و شهرسازي كشور كارساز بوده و سزاوار 
بزرگداشت است. ايشان به موسيقي عالقه فراوان دارد و اولويت شان در مطالعه 
آثار ادبي زبان هاي فارسي و انگليسي است. عضويت در چندين سازمان بين المللي 
معماري و شهرسازي و حضور در سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و بين المللي، 
طراحي و ســاخت ده ها پروژه معماري و تربيت صدها معمار و شهرساز مي تواند 
از فعاليت هاي برجسته شان محسوب شود. تالش دائمي دكتر اعتصام در انتقال 
دانش و تجربه هاي شخصي و حرفه اي در راه انسانيت و ساخت محيط به وسيله 
هنر معماري به دانشجويان معمار، افتخار حرفه اي دكتر ايرج اعتصام است. استمرار 
در ساخت بنا و ساخت بناساز )معمار( همزمان مي تواند ما را با )معماري متفكر( 
آشنا سازد. دكتر ايرج اعتصام با ايفاي نقش گسترده در آموزش كشور، همچنان 
به مسئوليت اجتماعي خويش واقف اســت. مشاركت در سازمان هاي مردم نهاد 
فرهنگي- اجتماعي به عنوان عضو مؤسس و هيأت مديره اين جوامع را مي توان از 
فعاليت هاي برجسته زندگي پرثمر استاد دانست. در مورد تنوع اشتغاالت ايشان، 
بايد اشاره كنم كه عالوه بر تدريس و راهنمايي رساله هاي دكتري در دانشگاه ها، 
هم اكنون در حال نوشتن يك مجموعه 5جلدي در مورد »معماري ايران و جهان« 
است كه از حدود 10 سال پيش شروع شده و 4جلد آن به پايان رسيده است. در 
معماري و حوزه هاي مرتبط، عالقه دكتــر اعتصام به معماري به عنوان بخش پويا 
و چندوجهي در گفتمان روشــنگري، طراحي محور، اشتغال در حوزه پروژه هاي 
عمومي و سرشــار از اشتياق و دلبستگي براي بســياري از نسل هاي معماري با 
زمينه هاي مختلف الهام بخش بوده اســت. در زمينه آموزش، معلمي برجسته، 
مديري درخشان و معمار و شهرسازي بسيار حرفه اي است. مسئوليت پذير بودن، 
فعال و مثبت انديشي، همواره به عنوان يك مدير و استاد معتبر و قابل احترام براي 
صدها دانشجويي كه به طور مستقيم با ايشــان كار كرده اند، به همراه شخصيت 
جذاب او همواره قادر به حل مشكالت مختلف دانشــجويان و استادان بوده و با 
فردفرد اعضاي علمي روابط خوبي داشته است و در هيچ دوره اي نديدم كه كسي 
گله اي از ايشان داشته باشد. او چيزهاي زيادي را آزموده، چه در زندگي و چه در 
حرفه اش. او مي گويد:»مرا در جزيره اي رها كني، راهي پيدا مي كنم نه تنها براي 
زنده ماندن كه براي كاميابي«. اين است پروفســور ايرج اعتصام. در خاتمه بايد 
با غرور و سربلندي بگويم كه 60سال سهم دانشگاهي و حرفه اي دكتر اعتصام در 
ايران و خارج از كشور، بسيار برجسته، بدون جايگزين و افتخارآفرين بوده است.
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   اپليكيشن شاد پرنقص و دردسرساز
اپليكيشن شــاد از همان روزهاي اول معرفي براي آموزش از راه دور 
دانش آمــوزان، والدين و دانش آموزان را به دردســر انداخت. اول كه 
مجبور شديم براي ثبت نام و احراز هويت از كافي نت ها كمك بگيريم. 
قطع و وصل و كندي سرعت هم بماند اما ديروز تمامی كالس هايي كه 
در اين اپليكيشن معرفي شده بود، به ناگهان محو شد و هرچقدر هم 
پيگير مي شويم نتيجه اي نمي گيريم. مسئوالن مدرسه هم به داليل 
مختلف پاسخگو نيســتند و عنوان مي كنند اين نرم افزار پهناي باند 
كافي در اختيار ندارد. اگر از همان اپ هاي موجود استفاده مي شد چه 

مشكلي بود كه اين همه دردسر و هزينه براي ما ساخته اند؟
سرويان از تهران 

  وعده حل مشكل چاپ كارت ملي عملي نشد
درحالي كه مســئوالن مكرر قول داده بودند مشكل چاپ كارت هاي 
ملي كه به دليل نبود كاغذ مخصوص مدت ها بالتكليف مانده بود، حل 
شود، اين اتفاق نيفتاد و هنوز طبق آماري كه خودشان اعالم مي كنند 
چند ميليون نفر كارت ملي ندارند! آيــا بهتر نبود قبل از باطل كردن 
كارت هاي ملي قديمي فكر چنيــن روزي را مي كردند؟ حداقل يك 
كارت معتبر دســتمان بود نه يك كاغذ پاره كه رسيد دريافت كارت 

ملي است كه معلوم نيست كي به دستمان برسد!
وحداني از شيروان خراسان شمالي

   كرونا دليل موجهي براي گران ترشدن همه  چيز نيست
ظاهرا در بحران كرونا همه  چيز رها شده و گراني پشت گراني هر روز 

كمر مردم را خم مي كند.
شهباز سعيدي از كرج

  دستكش و ماسك پس از پايان كرونا عرضه خواهد شد؟
با گذشــت روزهاي متمادي از پخش گزارش هاي مربوط به كشف 
ماسك و دستكش و... از صدا و سيما همچنان اين اقالم ناياب است و در 
بعضي نقاط به 3برابر قيمت فروخته مي شود. اگر واقعا اين اقالم كشف 
شده االن كجاست و چرا وارد بازار و به قيمت مناسب عرضه نمي شود؟ 

از مسئوالن محترم خواهشمندم فقط حرف نزنند و عمل كنند.
نظري از تهران

   مسئوالن اينقدر به هم نان قرض ندهند
در شرايطي كه تأثير يك كار اشتباه يا ديرهنگام در جامعه به سرعت 
مشخص مي شــود و اطالع رساني گســترده اي از فعاليت هاي همه 
صورت مي گيرد برخي مســئوالن فقط به هم نــان قرض مي دهند. 
مثال يكي از مسئوالن در بحث حقوق هاي نجومي يكي از بزرگ ترين 
دريافت كنندگان اين حقوق ها را ذخيره نظام مي نامند. آيا رواســت 

اينگونه سخن گفتن؟
حميد مالابراهيمي از گنبدكاووس

  در مورد وام هاي صندوق بازنشستگي فرهنگيان اطالع رساني شود
به عنوان يك بازنشسته فقط زماني ازپرداخت وام صندوق بازنشستگي 
فرهنگيان مطلع مي شويم كه براي عده اي قصد واريز دارند! هيچ گونه 

اطالع رساني نمي كنند مگر به آشنايان خودشان! اين انصاف است؟
سرپرست از تهران

   چه كسي خسارت مراكز خريد و پاساژها را جبران مي كند؟
درحالي كه پاســاژها و مراكز خريد امكانات بهداشتي بيشتري براي 
مبارزه با كرونا دارند و ورود و خروج در آنها به نسبت بازارها و مغازه ها 
قابل كنترل تر است چرا مسئوالن اجازه مي دهند كه كسب و كارهاي 
خيابان هاي پرتردد آغاز شود درحالي كه نه سرويس بهداشتي دارند 
نه فضاي بهداشتي، اما اغلب پاساژها و مراكز خريد تهويه هوا دارند، 
با انبوه جمعيت مواجه نمي شــوند، امكانات بهداشتي دارند. چطور 
فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي حتي در بخش كاال و لباس و طال فعالند، 
اما پاساژها و مراكز خريد همچنان بايد صبوري كنند؟ فكر ويژه اي براي 

كسبه اين مراكز كرده اند كه ما كسبه از آن بي خبريم؟
شهرام معماريان، كرج

   فرهنگ آپارتمان نشيني در اين روزها بيشتر رعايت شود
در روزهاي قرنطينه كرونا كه به نظر مي رســد همچنان ادامه داشته 
باشد، رعايت فرهنگ آپارتمان نشيني ضروري تر به نظر مي رسد زيرا 
خانواده ها چه بسا تحمل كمتري دارند و سروصدا بيشتر به چشم شان 
مي آيد. از طرفي رسانه ها هم مرتب مردم را به ورزش در خانه توصيه 
مي كنند و همين موضوع باعث شــده آپارتمان ها كه اغلبشــان هم 
استانداردهاي ساخت را ندارند دائم به خود بلرزند و آسايش ساكنان 

آنها بر هم بخورد.
ابوالفتحي از رشت

   نمايندگان و مسئوالن افزايش حقوق خود را نپذيرند
از نمايندگان منتخب مردم و مسئوالن توقع مي رود چنانچه افزايش 
حقوقي برايشان درنظر گرفته مي شود آن را نپذيرند تا به اين وسيله به 

اقشار ضعيف كمك رساني شود.
مهدوي از سمنان

   انسداد تقاطع در حكيميه
عمليات عمراني تقاطع خيابان احسان و بلوار بهار در شهرك حكيميه 
تهرانپارس بيشتر از شش ماه هســت كه به پايان رسيده اما به دليل 
نداشتن چراغ راهنمايي همچنان مسدود است و خودروهاي گذري 
مجبور به طي مسافتي هستند تا از دوربرگردان براي عبور از اين تقاطع 

استفاده كنند. لطفا مسئوالن در اين مورد رسيدگي كنند.
موسوي از تهران

هزاران ارگ فداي جان يك انسان 
پاكبانان شهر فارغ از اينكه ممكن است به دليل  ادامه از 

تماس با پسماندها به ويژه پســماندهاي آلوده صفحه اول
گرفتار بيماري شــوند، راه و چاه را از خانه و كوچه تا بيمارســتان و 
آرامستان پاك و باز نگاه داشته اند. آتش نشانان در روزگاري كه ياران 
دست يكديگر را نمي فشارند، با جانفشــاني براي پاكيزه ساختن هر 
ميدان و گــذرگاه و خيابان و ســراي آلوده اي دســت ياريگري دراز 
مي كنند. ما در برابر كساني كه چنين وضعيتي دارند، چه پاسخي داريم 
وقتي بودجه اندك خود را به جاي آنكه به زخم هاي زندگي اينان بزنيم، 

در جاهاي ديگر مصرف مي كنيم؟

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دزد دستگاه تشخيص 
كرونا به دام افتاد

سارق دستگاه 7ميليارد توماني تشخيص كرونا 
از يك مجتمع پزشكي در نجف آباد اصفهان، 

كسي نبود جز نگهبان اخراجي مجتمع.
به گــزارش همشــهري، چنــد روز پيش به 
مأموران پليس شهرســتان نجف آباد اصفهان 
خبر رسيد كه دزدان به يك مجتمع پزشكي در 
اين شهر دستبرد زده و 2قطعه سخت افزاري 
مهم از دســتگاه تشــخيص كرونا به ارزش 
7ميليارد تومان را به سرقت برده اند. به دنبال 
اين تماس، تيمي از مأموران راهي محل سرقت 
شــدند و تحقيقات براي شناســايي دزدان 

آغاز شد.
بررســي هاي اوليه از اين حكايت داشت كه 
قطعات سرقت شــده، قطعات سخت افزاري 
راه اندازي دستگاه راديولوژي و تصويربرداري 
پزشــكي دانگل بود كه از آن در تشــخيص 
مبتاليان به بيماري كرونا استفاده مي شد. از 
سوي ديگر معلوم شد كه سرقت از سوي فردي 
صورت گرفته كه آشــنايي كاملي با مجتمع 
داشــته و به راحتي وارد آنجا شده و يكراست 
سراغ دستگاه مورد نظر رفته و آن را به سرقت 
برده است. با اين اطالعات، تحقيقات مأموران 
روي افــرادي كه به آنجا رفت وآمد داشــتند 
متمركز شد، اما سرنخي به دســت نيامد. در 
ادامه مأموران متوجه شــدند كه اين مجتمع 
يك نگهبان داشته كه مدتي قبل از آنجا اخراج 
شده بود و احتمال داشت كه وي در ماجراي 
سرقت نقش داشته باشد. بررسي ها روي اين 
فرد تمركز يافت و در ادامه اطالعاتي به دست 
آمد كه نشان مي داد سارق ميلياردي كسي جز 

نگهبان اخراجي نيست.
سرهنگ محمدحسين باباكالني، رئيس پليس 
نجف آباد اصفهان گفت: دستور بازداشت اين 
مرد صادر شــد و مأموران در ادامه بررسي ها 
محل زندگي او را شناسايي كردند. وي ادامه 
داد: با دســتگيري اين فرد، محل زندگي وي 
مورد بازرســي قرار گرفت و 2 قطعه ســرقت 
شده از آنجا كشف شــد. به اين ترتيب متهم 
كه چاره اي جز بيان حقيقت نداشت اعتراف 
كرد كه با توجه به اطالعي كــه از ارزش اين 
قطعات داشته نقشه ســرقت آنها را كشيده و 
قصد فروش قطعات را داشته كه گرفتار شده 
است. با اعترافات اين مرد، براي او قرار قانوني 
صادر شد و پرونده اش در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفت.

دستگيري مرد هزار چهره 
در كرمانشاه

كالهبردار هزار چهره كرمانشاه مردي بود كه 
دوره خلباني و يك ترم پزشكي را در اوكراين 
گذرانده بود و به 2 زبان خارجي تسلط داشت.

به گزارش همشــهري، يكي از شــگردهاي 
اين مرد، كالهبــرداري از افرادي بود كه قصد 
مهاجرت به اروپا را داشــتند. او كه به 2زبان 
خارجي تسلط داشت، اقدام به جعل مهر چند 
سفارتخانه از جمله ســفارتخانه فرانسه كرده 
بود و با دادن وعده هاي واهي به طعمه هايش 
از آنها مبالغ زيادي كالهبــرداري كرده بود. 
متهم همچنين شــگردهاي ديگري هم براي 
كالهبرداري داشت و براي اجراي نقشه هايش 
اقدام به جعل مهر بانك هاي دولتي و خصوصي 
و دســتگاه هاي مختلف اجرايي كرده بود و به 
بهانه حل كردن مشكالت مردم در بانك ها و 
دستگاه هاي اجرايي دست به كالهبرداري از 
آنها مي زد. اين مرد كه يــك جاعل حرفه اي 
بود اقدام به جعل اسكناس هاي رايج خارجي 
نيز مي كرد كــه در نهايت با تــالش مأموران 
اطالعات دستگير و مشــخص شد كه وي در 
چند استان كشور با اسامي همچون سامان و 
عبداهلل و عناويني مانند دكتر و خلبان از مردم 
كالهبرداري مي كرده است. به گفته دادستان 
كرمانشاه، در زمان دستگيري، اين شخص 2 
قبضه كلت كمري به همراه تعدادي مهمات از 
وي كشف و ضبط شــد و پرونده وي در شعبه 
هفتم بازپرسي دادســراي عمومي و انقالب 

كرمانشاه درحال رسيدگي است.

سارقي كه پيش از عيد به دليل شيوع 
بيماري كرونا با سپردن وثيقه از زندان داخلي

آزاد شده بود، نقشه تبهكاري كشيد. او 
زنان را به عنوان مســافر سوار ماشــين مي كرد و با 

تهديد، آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي داد.
به گزارش همشهري، دومين روز از تعطيالت نوروز 
بود كه زني هراســان قدم در اداره پليس گذاشــت 
تا جزئيات حادثه اي را كه برايــش رقم خورده بود 
شرح بدهد. او كه به شــدت وحشت زده بود، به افسر 
پليس گفت: براي خريد دارو از خانه ام بيرون آمدم 
تا به داروخانه بروم. چون مسافت زياد بود، بايد سوار 
تاكسي مي شدم. به همين دليل كنار خيابان ايستادم 
و وقتي راننده خودروي پرايدي بوق زد، مســيرم را 
به راننده گفتم. او توقف كرد و مــن به خيال اينكه 
مسافركش است سوار ماشين شدم. ماشين شروع 
به حركت كرد اما كمي بعد راننده تغيير مســير داد 
و وارد يك خيابان خلوت شــد. وقتي اعتراض كردم 
راننده درهاي ماشين را قفل كرد و چاقويي از جيبش 
بيرون آورد. با تهديد گفت كه مجرم سابقه دار بوده و 
هنوز يك ماه نشده كه از زندان مرخصي گرفته است. 
او با تهديد از من خواست هرچه پول و طال همراهم 
است تحويل او بدهم. من كه وحشت كرده بودم هرچه 
گفت انجام دادم. تمام اموال ارزشمندي كه همراهم 

بود را به راننده دادم و تصــور مي كردم رهايم 
مي كند اما او نقشه شومي در سر داشت.

زن جوان ادامه داد:  راننده پرايد در منطقه اي 
خلوت توقف كرد و با تهديد چاقو مرا مورد آزار 

و اذيت قرار داد. مدام تهديدم مي كرد كه 
اگر مقاومت كنم مرا با ضربات چاقو به 

قتل مي رساند. راننده شيطان صفت 
پس از آنكه نقشه شوم خود را اجرا 
كرد مرا به بيرون از ماشينش پرت 

كرد و گريخت. از شدت ضربه اي كه به 
من وارد شده بود دست و پايم زخمي شد 
و با اينكه وحشت كرده بودم اما تصميم 

گرفتم ماجرا را به پليس اطالع بدهم.

سرقت هاي سريالي
با اين شــكايت پرونده اي تشكيل شد 

و گروهــي از مأموران اداره شــانزدهم 
پليس آگاهــي تهران با دســتور قاضي 
عظيم ســهرابي، بازپــرس جنايي تهران 
براي شناسايي و دســتگيري راننده پرايد 
وارد عمل شــدند. درحالي كــه تحقيقات 
ادامه داشت 3شكايت مشابه ديگر هم پيش 
روي تيم تحقيق قرار گرفت. شاكيان زنان 

شكار زنان در پرايد وحشت
اين سارق حرفه  اي به دليل شيوع كرونا از زندان آزاد شده بود

بيشتر از 4ماه از ناپديد شدن مرموز دختر 
دانشــجو مي گذرد و هنوز جست وجوي 
پليس و خانواده اش براي يافتن ردي از او 

نتيجه اي نداشته است.
به گزارش همشــهري، صبــح 19آذر ماه 
ســال گذشــته بود كه ســهيال 21ساله 
كوله پشــتي اش را برداشــت و از مادرش 
خداحافظي كرد تا راهي دانشــگاه شود. 
او و خانواده اش اهل شهرســتان زاهدان 
هستند و سهيال ترم آخر رشته حسابداري 
در دانشگاه آزاد زاهدان بود و براي جشن 
فارغ التحصيلي شور و شوق زيادي داشت. 
آن روز سهيال خانه را ترك كرد و اين آخرين 
باري بودكه خانــواده اش او را مي ديدند؛ 
چرا كه بعدازظهر، وقتي پدرش مثل هميشه 

به مقابل دانشگاه رفت تا سهيال را به خانه 
برگرداند، هر چه منتظر مانــد، خبري از 
او نشــد. پدر نگران وقتي بــا تلفن همراه 
دخترش تماس گرفت و متوجه شد گوشي  
او خاموش اســت، نگراني اش بيشتر شد و 
با ورود به دانشــگاه و پرس و جو از اساتيد 
و دوستان سهيال متوجه شــد كه آن روز 
دخترش اصال سر كالس ها حاضر نشده بود.

پليس وارد مي شود
پدر و مادر سهيال هر دو كارمند هستند و 
مادر فرهنگي اش به تازگي بازنشست شده 
و گم شدن تنها دخترشــان زندگي آنها را 
دگرگون كرده است. پدر سهيال در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: دخترم آرام، مهربان 

و دلسوز اســت و رابطه بسيار خوبي با من 
و مادرش دارد. روزي كه متوجه شــديم 
ناپديد شــده، با همه دوســتان، آشنايان 
و همكالســي هايش تمــاس گرفتيم اما 
هيچ كس خبري از او نداشت. نمي دانستيم 
چه اتفاقي برايش رخ داده و نگراني همسرم 
آنقدر شديد بود كه كارش به بيمارستان 
كشيد. او ادامه مي دهد: نزد مأموران پليس 
رفتيم و پرونده  اش به اداره آگاهي فرستاده 
و تحقيقات مأموران براي پيدا كردن سهيال 
شروع شد. آنها فهرســتي از تمام كساني 

دزدان اول كمك مي خواستند 
سپس سرقت مي كردند

3پســر و يك دختر جوان اعضاي باند زورگيري بودند كه در بزرگراه آزادگان 
تهران از خودروهاي عبوري كمك مي خواستند تا بتوانند نقشه سرقت از آنها 

را عملي كنند.
به گزارش همشــهري، عصر 27فروردين، مأموران كالنتري تهرانســر هنگام 
گشــتزني در بزرگراه آزادگان متوجه 4پســر و دختر جوان شدند كه سوار بر 
2موتورسيكلت بودند. آنچه باعث شد مأموران به اين افراد مشكوك شوند، پالك 
مخدوش موتورسيكلت ها بود و به همين دليل مأموران هر دوي آنها را متوقف 
كردند و به تحقيق از سرنشــينان آنها پرداختند. موتورسواران پاسخ درستي 
به سؤاالت مأموران نمي دادند و اين مسئله شــك پليس را بيشتر كرد و وقتي 
مأموران به بازرسي بدني آنها پرداختند 5گوشي موبايل و تعدادي چاقو كشف 
كردند. تيم گشــت كالنتري كه حدس مي زد 4جوان مرموز زورگير هستند از 
مركز درخواســت كمك كرد و با حضور تيم كمكي، هر 4 دختر و پسر جوان 
دستگير و به كالنتري منتقل شــدند. همزمان مأموران به بررسي گوشي هاي 
كشف شده از متهمان پرداختند و معلوم شد كه همه گوشي ها سرقتي هستند. 
با شروع بازجويي از متهمان، آنها اعتراف كردند كه بچه محل هستند و هفته اي 
يك بار براي زورگيري از شهرستان رباط كريم به تهران مي آمدند. يكي از آنها در 
تشريح شگردشان گفت: من به همراه اين خانم)يكي از متهمان( در كنار بزرگراه 
مي ايستاديم و مدعي  مي شديم كه بنزينمان تمام شده و از رانندگان خودروهاي 
عبوري كمك مي خواســتيم. به محض اينكه خودرويي در كنار اتوبان توقف 
مي كرد و راننده پياده مي شد، 2همدست ديگرمان كه پشت شمشاد ها مخفي 
شده بودند وارد صحنه مي شدند و با تهديد چاقو گوشي موبايل و اموال با ارزش 
راننده مورد نظر را ســرقت مي كردند. پس از آن هم سوار موتورها مي شديم و 
فرار مي كرديم. سرهنگ محمود مالمير، رئيس كالنتري 150تهرانسر با بيان اين 
خبر گفت: با شناسايي تعدادي از مالباختگان گوشي هاي كشف شده از متهمان 

به آنها بازگردانده شد و پرونده هر 4متهم در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت. 
شهرونداني كه به اين شيوه مورد ســرقت قرار گرفته اند مي توانند براي طرح 

شكايت و پيگيري پرونده شان به كالنتري 150تهرانسر مراجعه كنند.

دختر دانشجو 4 ماه پيش هنگام رفتن به دانشگاه ناپديد شد

چشمان منتظر پدر و مادر سهيال
كه اخيرا با دخترم در تماس بوده اند تهيه 
كردند و همه آنها را به اداره آگاهي احضار 
كرده و از آنها تحقيق كردند اما هيچ كس از 
سهيال خبر نداشت. از طرفي گوشي دخترم 
در همه اين مدت خامــوش بود و همين 
مسئله احتمال اينكه او ربوده شده باشد را 
بيشتر مي كرد. حتي فرضيه اينكه او از خانه 
فرار كرده باشد هم مردود است، چرا كه همه 
مدارك شناسايي اش در خانه است و از همه 
مهم تر اينكه دخترم نه مشكل مالي داشت 
و نه مشكل عاطفي؛ چرا كه من و همسرم 
همه زندگي مان را پاي ســهيال و برادرش 
گذاشــته بوديم و رابطه خيلي خوبي با او 

داشتيم.

جست وجو در چهارگوشه ايران
به گفته پدر ســهيال، در همه اين ماه ها نه 
او و نه همسرش يك شــب خواب راحت 
نداشــته اند. مي گويد: در جســت وجوي 
دخترم به شهرهاي زيادي رفتم. مثال يك بار 

نزد آيينه بين رفتيم و گفت كه دخترت در 
مازندران است. همان روز از زاهدان راهي 
شمال كشور شدم اما اثري از او نبود. يكي 
به ما گفت كه ســهيال در مشهد است و به 
آنجا رفتيم اما باز هم ردي از او پيدا نشــد. 
در اين مدت به چهارگوشــه ايران ســفر 
كردم اما اثــري از تنها دخترم پيدا نكردم. 
اين در حالي است كه تحقيقات كارآگاهان 
آگاهي هم نتيجه اي نداشــته و هر چند از 
افراد زيادي تحقيــق كرده اند، اما به هيچ 
سرنخي نرسيده اند. حاال هم تنها حدسي 
كه مي زنم، اين است كه عده اي دخترم را 
ربوده اند و براي همين از هر كسي كه سهيال 
را ديده و از او خبر دارد، عاجزانه خواهش 
مي كنم كه به ما خبر بدهد و آرزوي من و 
مادرش را كه ديدن دوباره دخترمان است، 

برآورده كند.
براساس اين گزارش، تالش مأموران پليس 
زاهدان و جست  وجوي خانواده سهيال براي 

يافتن ردي از او ادامه دارد.

جواني بودند كه براي رفتن به بيمارستان يا خريد 
از سوپرماركت يا ميوه فروشــي از خانه بيرون رفته 
و گرفتار مرد شيطان صفت شده بودند. مشخصاتي 
كه تمامي آنها از راننده پرايــد مي دادند يكي بود و 
بررسي  شكايت ها نشــان مي داد كه متهم سوار بر 
پرايد يا پــژو در خيابان هــاي مختلف تهران 
پرسه مي زده و پس از شناسايي طعمه اش، 
نقش مسافركش را بازي مي كرده و آنان را 
به دام مي انداخته است. وي در تمامي اين 
پرونده ها، ابتدا اموال طعمه هايش را سرقت 
كرده و سپس با تهديد چاقو آنها را 

مورد آزار و اذيت قرار داده بود.
براي به دست آوردن سرنخي از 
متهمان، شاكيان در اداره آگاهي 
حاضر شدند و به ترسيم چهره وي 
پرداختند. وقتــي چهره فرضي او 
به دســت آمد، كارآگاهان به سراغ 
بانك اطالعات مجرمان سابقه دار 
رفتند؛ چراكه احتمــال مي رفت 
ادعاي مرد راننده مبني بر سابقه دار 
بودنش درست باشد و از اين طريق 
وي شناسايي شــود. در بررسي 
تصاوير مجرمان سابقه دار، چهره 
متهم تحت تعقيب شناسايي شد 
و مأموران موفق شدند به نخستين 
سرنخ از وي دســت پيدا كنند. او 
همانطور كه ادعا كرده بود سابقه دار 
بود و آخرين بار به اتهام ســرقت 
روانه زندان شده بود، اما شب عيد 

به دليل شيوع كرونا موفق شده بود با سپردن وثيقه 
از زندان آزاد شــود و هنوز مهر آزادي اش خشــك 
نشده بود كه بار ديگر خالف را از سر گرفته و اين بار با 
سوءاستفاده از خلوتي خيابان ها، طعمه هايش را مورد 
آزار و اذيت هم قرار مي داد. با اين سرنخ، كارآگاهان 
عمليات شناسايي مخفيگاه متهم را در دستور كار 

خود قرار دادند تا او را به دام اندازند.

شناسايي در بازداشتگاه 
تحقيقات براي بازداشت متهم ادامه داشت و با اينكه 
مأموران سرنخ هاي خوبي از وي به دست آورده بودند 
اما هيچ ردي از او نبود. احتمــال مي رفت كه وي از 
سوي پليس بازداشت شــده باشد و به همين دليل 
مأموران به بررســي هويت مجرماني پرداختند كه 
به تازگي دستگير شده بودند. اين تحقيقات نتيجه 
داد و معلوم شد كه متهم تحت تعقيب چند روز قبل 
از ســوي مأموران يكي از پايگاه هاي پليس آگاهي 
تهران به اتهام ســرقت لوازم خودرو بازداشت شده 
و در بازداشتگاه پليس به ســر مي برد. همين كافي 
بود تا مأموران به تحقيق از متهم بپردازند. او در ابتدا 
مدعي بود كه بي گناه است اما وقتي از سوي شاكيان 
شناسايي شــد اقرار كرد كه پس از آزادي از زندان، 
نقشه سرقت كشيده است اما هنگام سواركردن زنان، 
وسوسه هاي شيطاني به سراغش آمده و آنها را مورد 

آزار و اذيت قرار داده است.
 اين متهم با دســتور قاضي ســهرابي براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسايي شــاكيان احتمالي در 
اختيار مأموران اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفته است.

اختالف يك ميليارد و 800ميليون توماني 
عمو و برادرزاده تا جايي پيــش رفت كه به 
گروگانگيري كشيده شد اما گروگان موفق شد 
پشت ترافيك با زيركي از دست گروگانگيران 

فرار كند.
به گزارش همشــهري، تيرماه سال گذشته 
رهگذراني كــه از خياباني در شــرق عبور 
مي كردند، متوجه درگيري افرادي داخل يك 
خودروي پژو 206 شدند. به جز راننده، 3نفر 
ديگر داخل ماشين بودند كه جدالشان باعث 
جلب توجه رهگذران شــده بود. در همين 
هنگام، خودرو  پشــت ترافيك گرفتار شد و 
يكي از سرنشينان، خود را به بيرون از ماشين 
پرتاب كرد و بــا داد و فريــاد از مردم كمك 
خواست. او فرياد مي زد كه به دام گروگانگيران 
گرفتار شده  و سرنشينان 206 او را ربوده اند. 
شــاهدان به پليس زنگ زدند و يكي از آنها 
موفق شد شــماره پالك خودروي متهمان 
را يادداشــت كند اما گروگانگيران به محض 

روان شدن ترافيك، موفق به فرار شدند.

دعواي 2 شريك
به دنبال اين حادثه، مأموران پليس در محل 
حاضر شدند و به تحقيق از مردي كه موفق به 
فرار از دست آدم ربايان شده بود، پرداختند. او 
گفت: چند وقت قبل با عمويم شريك شدم 
و يك فروشگاه مواد غذايي راه اندازي كرديم. 
كارهاي حســاب و كتاب فروشگاه هم با من 
بود تا اينكه عمويم مدعي شــد يك ميليارد 
و 800ميليون تومان از حســاب و كتاب ها 
كم شده است. بر سر اين موضوع به اختالف 
خورديم و عمويم مي گفــت اين مبلغ را من 
برداشته ام. من هم از تهمت هاي او عصباني 
شدم و شــكايت كردم و امروز براي پيگيري 
شكايت خود راهي دادســرا شده بودم كه به 
محض اينكه از دادسرا خارج شدم، سرنشينان 
يك خودروي پژو ســد راهم شــدند. آنها با 
تهديد شوكر مرا ربودند و حدود 2ساعتي در 

خيابان ها مي چرخيدند و تهديدم مي كردند 
پاي برگه اي را امضا كنم. داخل برگه نوشته 
بود كه مبلغ يك ميليارد و 800ميليون تومان 
به عمويم بدهكار هستم و مرا كتك مي زدند 
و مي گفتند اگر امضا نكنم، جانم را مي گيرند. 
اما من زير بار نرفتم و با آنها درگير و در نهايت 
موفق شدم فرار كنم. من احتمال مي دهم كه 

آدم ربايان از سوي عمويم اجير شده اند.
ماموران كه شماره پالك خودروي آدم ربايان 
را در اختيار داشــتند موفق شــدند صاحب 
خودرو را كه يك زن بود، شناسايي كنند.  زن 
جوان در تحقيقات گفت: مطمئنم شاهدان 
شماره پالك را اشتباه يادداشت كرده اند. چون 
در همه اين مدت ماشــينم در اختيار خودم 
بوده است. درحالي كه اين زن چنين ادعايي 
را مطرح مي كرد، مأمــوران عموي گروگان 
را به عنوان مظنون اصلي پرونده بازداشــت 
كردند. او منكــر آدم ربايي بود و مي گفت زن 
جوان كه صاحب خودروي 206 است را هم 
نمي شناسد. با وجود اينكه عموي شاكي  و زن 
جوان خود را بيگناه مي دانســتند، بازداشت 
شدند اما چون مدركي در دست پليس نبود، 

هر دو آزاد شدند.

يك سرنخ
مأموران 2مظنون پرونده را زيرنظر قرار دادند 
تا اينكه به حقايقي دست يافتند. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه مردي جوان به نام 
احسان هم با عموي گروگان در ارتباط است 
و هم با زني كه صاحب خــودروي 206 بود. 
احسان در عسلويه كار مي كرد و هرچند وقت 
يك بار به تهران مي آمد. او پس از گذشت 9 ماه 
از گروگانگيري وقتي به تهران برگشته بود، 
دستگير شد و در بازجويي ها راز گروگانگيري 
را فاش كــرد. او گفت: يكي از دوســتانم از 
كارمندان عموي گــروگان بود. او چند وقت 
پيش به ســراغم آمد و گفــت صاحبكارش 
با برادرزاده اش اختالف پيــدا كرده و كار به 
شكايت كشيده  است. او گفت صاحبكارش 
به دنبال فردي مي گــردد كه از برادرزاده اش 
زهرچشم بگيرد تا از شكايتش صرف نظر كند. 
بعد از من خواست تا برادرزاده صاحبكارش 
را بترســانم و براي اين كار از 2بــرادر كه از 
همكالسي هاي سابقم بودند، كمك خواستم. 
ما دستور داشتيم كه شاكي را بترسانيم و از 
او زهرچشــم بگيريم تا پاي برگه اي را امضا 
كند. براي همين ماشين دخترخاله ام را براي 
چند ساعتي امانت گرفتم و شاكي را ربوديم 
كه برگــه را امضا كند امــا او مقاومت كرد و 

درنهايت نيز موفق به فرار از دست ما شد.
پــس از اقرار آدم ربــاي اجير شــده، قاضي 
احسان زماني، بازپرس جنايي تهران دستور 
بازداشت 2برادر و همچنين عموي گروگان 
كه دستور آدم ربايي را داده بود، صادر كرد، اما 
در بررسي ها مشخص شد كه عموي گروگان 
به دليل ســكته قلبي در بيمارستان بستري 
شده كه پس از بهبودي به دادسراي جنايي 
منتقل خواهد شــد. از سوي ديگر، مشخص 
شد كه پرونده اختالف عمو و برادرزاده نيز در 
دادسرا رسيدگي و معلوم شده كه ادعاي عمو 
دروغ بوده و برادرزاده پولي از حساب فروشگاه 

برنداشته است.

گروگانگيري؛ پايان اختالف ميلياردي عمو و برادرزاده

مرد جوان وقتي متوجه شد برادرش در رودخانه گرفتار شده و در حال غرق شدن 
است به كمك او شتافت و وي را نجات داد، اما خودش گرفتار سرنوشت دردناكي 

شد.
 به گزارش ايرنا، مسئول آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري محالت با بيان اين 
خبر گفت: يك جوان مهاجر افغان در رودخانه قمرود به دليل آشنايي نداشتن به 

شنا، در حال غرق شدن بود كه برادرش با ديدن وي براي نجات او وارد رودخانه شد.
محمود فلفلــي افزود: اين 2 بــرادر افغان 18 و 22 ســاله بودند كــه وقتي خبر 
گرفتار شدن آنها در رودخانه به آتش نشاني گزارش شــد، امدادگران راهي محل 
حادثه شدند. برادر بزرگ تر موفق شــده بود برادر كوچك تر را از غرق شدن نجات 
دهد، اما خودش گرفتار جريان رودخانه شــده بود كه با كمــك امدادگران پيكر 
وي از عمق آب بيرون كشــيده شــد، اما با وجود انجام عمليات احيا و انتقال وي 
به بيمارستان، فوت شــد. با اين حال برادر ديگر كه توســط او نجات يافته بود در 

بيمارستان بستري شده و حال عمومي وي خوب است.

مرگ فرشته نجات در رودخانه



خطر بيكاري 4ميليون نفر
علي ربيعي سخنگوي دولت هفته گذشته در بخشي از يادداشتي درباره چالش هايي كه كرونا در ايران و 
كشورهاي ديگر ايجاد كرده است نوشت: » اين وضع در اقتصاد ايران كه سال ۹۸رشد اقتصادي نزديك به 
صفر را تجربه كرده است، وضع سخت تري ايجاد خواهد كرد. اكنون نزديك به ۳.۳ميليون نفر از شاغالن 
رسمي كشور به طور مستقيم در معرض آسيب قرار گرفته اند. بيش از ۱.۵ميليون كارگاه رسمي و غيررسمي 
دچار توقف فعاليت شده اند. ۴ميليون شاغل غيررسمي در كشور در معرض توقف يا كاهش فعاليت كاهش 
دستمزد و اخراج هستند. بيش از ۱۲ميليون كارگر در بخش خدمات مشغول به كارند و آثار اوليه بيكاري در 
۱۰رسته اي كه بالفاصله با شيوع بيماري دچار تعطيلي شدند، هويداست. در ۳ماه اول كاهش ۰.۴درصدي 
رشد اقتصادي اتفاق مي افتد؛ درصورت تداوم، آثار ثانويه آن مي تواند ميزان بيكاري را به طور فزاينده اي 
افزايش دهد. مطالعات نشان مي دهد ايجاد اشتغال جديد در صنوف توليدي كوچك و كارخانه هاي مقياس 

پايين حداقل تا دو سال پس از تعطيلي امكان پذير نيست.«

ث
مك

گزارش همشهري از افرادي كه بعد از شيوع كرونا بيكار شده اند و حاال 
به دنبال بيمه بيكاري هستند

صف بيكاران طوالني تر شد

  صبح بهاري است. آدم ها در سكوت 
رخوت انگيزي سر در گريبان كرده اند. گزارش

انگار طبيعــت هم ديگر نوازشــگر 
نيســت. چهره هاي درهم از پشت ماسك به نسيم 
دهان كجي مي كنند، پوشه هاي سبز و آبي و قرمز 
رنگ، ميان دســتكش هاي بي جــان و عرق كرده 
نايلوني اســير شــده اند و مراجعه كنندگان مثل 
سربازان درحال شكست در اوضاع نابساماني سعي 
دارند مقاومت كنند. همه در تكاپوي كاغذبازي از 
اين طرف حياط تامين اجتماعي به آن سو مي دوند 
و شكوفه هاي گيالس و ســيب كه سطح كوچه و 
حياط را سپيد پوش كرده، زير پاپوش هاي وركشيده 
لگدمال مي شــوند. اينجا يكــي از پرترددترين و 
شلوغ ترين شعبه هاي تامين اجتماعي كشور است؛ 
غرب پايتخت و پناهگاه اصلي لشكر شكست خورده 

بيكاران ناشي از كرونا.

ناگفته ها در صف
ســالخ مرغ و گوســفندان يك هتل بزرگ در صف 
فتوكپي از كوره دررفته. دستانش را باال گرفته طوري 
كه انگار ساتوري مرگبار در مشــت دارد، از فريادش 
صف مي شكند. طاقت از كف داده، عده انگشت شماري 
كوتاه مي آيند اما بقيه جان بر كف اند و ابايي ندارند با 
مرد ۱۲۰ كيلوگرمي دست به يقه شوند. زني ميانسال 
از ميان جمع فريــاد مي زند: »همــه كارگريم. همه 
گرفتاريم. هيشــكي وزير و وكيل نيست. صبر كنين. 
دندون رو جيگر بذارين تا خالص شــيم. صفه ديگه. 

شلوغه. به جون هم افتادين كه چي...«

مرد ۱۲۰ كيلويي كه ماســك به قواره صورت گرد 
و بزرگش پيدا نمي شــود، عرق پيشاني اش را پاك 
مي كند، طوري كه انگار قانع شــده باشد او و همه 
ســكوت مي كنند. ســالخ برخالف ظاهرش مرد 
آرامي اســت. مي گويد در ۱۰ ســال گذشته ۵ بار 
عصباني شده و از ۱۵ اسفند تا االن كه بيكار است، 
۵ بار از كــوره دررفته: »بيكار و بي عــار افتاديم تو 
خونه. جيب مون هم كه خاليه. كالفه شديم. باورت 
نمي شه من با پسر ۴ ســاله م تو خونه دعوام ميشه. 

اينجا هم كه مي بيني مسخره شو در آوردن...«
»رويه كوب «مبل ها طوري اندوه به چهره دارد كه 
اصال شبيه جوان هاي ۲۷ ساله نيست. با سگرمه هاي 
درهم روي موتورسيكلتش نشسته و به آرنج تكيه 
داده. مي گويد شــغلم رويه كوبي است يعني كسي 
كه پارچه ها را مانند لباسي زيبا به تن اسكلت هاي 
چوبي مبل ها مي كند. شهروز ۹ سال و خرده اي به 
اين كار مشغول بوده. همســر دارد و ۲فرزند. حاال 
آمده تا براي ۱۸ مــاه تن به بيمه بيــكاري بدهد؛ 
چيزي حدود يك ميليــون و ۸۰۰ هزار تومان در 
ماه. قبال در آمدش ۳ميليون در  ماه بوده كه به گفته 
خودش با هزار بدبختي چاله چوله هاي زندگي را با 
اين مبلغ پر مي كرده. عذر شهروز را نيمه اول اسفند 
خواستند و كارفرما او را به خاطر ورشكستي ناشي 
از كرونا اخراج كــرد. او مانند تك تك اين جمعيت 
انبوه بيكاران ۲ ماهي مي شــود كه بدون حقوق و 
در آمد است: »طالهاي همسرم رو فروختم. اجاره 
خونه داديم و خرج روزمره مون شد. االن كه اينجا 
هســتم فقط۴۷ هزار تومن ته كارت بانكي ام باقي 
مونده. معلومم نيس كي اين بيمه بيكاري واريز شه 
فعلن كه همه درگير ثبت نام و كاغذ بازي ان. كسي 

هم نيس يه جواب درست و حسابي به آدم بده.«

شعله هاي درنده 
بيكاري در دوره كرونا مانند كبريتي اســت كه گوشه 
يك مزرعه گندم آماده درو روشن شده و حاال آتش آن 
زبانه مي كشد. اين شعله هاي درنده هر چه مي گذرد 
خوشــه طاليي بيشــتري را در كام خــود مي بلعد. 
امروز در كنار كارگران و كارمنــدان هتل ها و مراكز 
گردشگري لوسترســازان، كابينت ســازان، نقاشان 
ساختمان، مبل سازان، رستوران كارها، تهيه كنندگان 
غذاي آماده، قنادها، آشپزها و... هم بيكار شده اند. زن 
جواني مي گويد: »هيچ كس از بيكاري در امان نيست. 
من منشي يه شركت لوستر سازي  بودم اونقدر مشتري 
كم شد و اوضاع بازار خراب كه آخرش رئيس مون بعد 
از بيكاري خيلي از كارگرا به اين نتيجه رسيد كه منم 
بايد برم خونه بشينم... . اگه اينطوري پيش بره كم كم 
همه بيكار مي شــن. االن تو شرايطي قرار گرفتيم كه 
هر خانواده اي فقط به فكر ســير كردن شكم بچه ها و 
فرار از كرونا هست. پس تو اين شرايط خيلي از مشاغل 
خدماتي و حتــي خيلي از توليدكننده هاي وســايل 
تزييني و حتي ضروري مثل همين مبل و فرش و... از 
كار بيكار مي شن. تقريبا مي شه گفت شتري هست كه 

در خونه همه مي خوابه....« 
حــدودا ۲۰۰ نفــر در ايــن شــعبه در واحــد امور 
بيمه شــدگان در صــف انتظارند. هواي ســالن در 
اين ازدحام بيكارشــدگان نمناك و ســنگين است. 
متصديان امور بيمه پشت نايلوني سرتاسري كه بين 
آنها و جمعيت فاصله انداخته روي صندلي نشسته اند. 
همهمه و شلوغ اســت. گاهي بوي الكل و آب ژاول به 

مشام مي رسد. متصديان بايد تمام بندهاي قوانين را 
جزء به جزء براي مراجعه كنندگان بخوانند و به زبان 
روان توضيح بدهند. يكي در ميان هم يكي از جمعيت 
بيكاران  يا يكي از كارمنــدان از كوره درمي رود. پيدا 
كردن يك زبان مشــترك در اينجا كار سختي است؛ 
چراكه اغلب كارگران سواد چنداني ندارند و بندهاي 

قوانين را متوجه نمي شوند.
يكي از بيكاران پيگير و جست وجوگر گره هاي كور اين 
اختالف ها را اينطور شرح مي دهد: »هفت خان رستمه. 
حق دارن مردم. ببينيد از اول اســفند فراخوان داده 
شده كه بيكاران ناشــي از كرونا تو يه سامانه ثبت نام 
كنن. بعد از ثبت نــام يه كد رهگيــري بايد به اون ها 
پيامك بشه تا بتونن مراحل اين ثبت نام رو كامل كنن 
و مبالغ بيمه به حساب شون واريز شه. اما تا حاال حتي 
براي يه نفر هم كد رهگيري ارسال نشده. اين افرادي 
كه اينجا هستن طبق قوانين ثبت نام كردن تو سامانه 
مربوط و به اداره كار هم مراجعه كردن اما هنوز از اتمام 

مراحل ثبت نام و واريزي خبري نيست!«
گفته هاي اين جوان مراجعه كننده را كارشناس بيمه 
تأييد مي كند و مي گويد: »اين رويه اي است كه اعالم 

شده و تصميم گيرنده ما نيستيم... .« 

۴برابر شدن بيكاران
كارمند امور بيمه شدگان در اين شعبه تامين اجتماعي 
از ۴برابر شدن مراجعه براي دريافت بيمه بيكاري خبر 
مي دهد:» در روزهاي قبل از شيوع بيماري كرونا روزانه 
۵۰ تا ۶۰ مراجعه كننده بيمه بيكاري داشتيم اما اين 

روزها باالي ۲۰۰ نفر هر روز مراجعه كننده داريم.«
كارشناس بيمه در پاســخ به اين پرسش كه آيا تا به 
حال فردي بيمه بيكاري ناشي از كرونا دريافت كرده 
مي گويد:» نه. هنــوز در حال ثبت نام هســتيم و در 
خوش بينانه ترين حالت اين افــراد اواخر خردادماه يا 

تير ماه ثبت نام شان كامل مي شود!«
طبــق آمــاري كــه كارشــناس بيمه اين شــعبه 
در اختيارمــان قــرار مي دهــد تقريبــا ۹۹ درصد 
مراجعه كنندگان زير ده سال بيمه پرداخت كرده اند 
و جوان و ميانســال هســتند. ۹۵درصــد جمعيت 
مراجعه كننــد گان را مردان تشــكيل مي دهند كه 

۸۵درصد آنها متاهل و داراي فرزند هستند.
عالوه بر جمعيت بيمه شــدگان هرروزه در اين شعبه 
تامين اجتماعي كارگران بســياري مراجعه مي كنند 
كه كارفرمايــان آنها را بيمه نكرده انــد. در ميان آنها 
كارگران ساختماني بسيار ديده مي شود آنها به تامين 
اجتماعي پناه مي آورند تا شايد فرجي حاصل شود اما 
قوانين هيچ بند و تبصره اي براي آنها درنظر نگرفته و 
كارگران بي پناه تصور مي كنند با قسم و آيه مي توانند 
در دوران كرونا از حمايت هاي بيمه اســتفاده كنند. 
عباس ۴۳ ساله كارگر گچكار اســت. او ۴سال براي 
يك شركت پيمانكاري كار كرده و حاال متوجه شده 
مدت هاست بيمه او پرداخت نشده:» صاحب كار آب 
شده رفته تو زمين. اينا هم مي گن بيمه پرداخت نشده 
و مهلت گرفتن بيمه بيكاري هم تموم شــده من چه 
خاكي تو اين روز سياه به سر كنم. ۴ تا بچه دارم واهلل. 

ببين اينم شناسنامه ام... اينم اسماشون...« 

محمد صادق خسروي عليا
خبرنگار

خبر

پرس و جوي انجمن صنفي 
روزنامه نگاران از وضعيت شغلي اعضا

باتوجه به اخبــاري كه درخصوص تعديل نيــرو در تعدادي از 
رسانه ها )خبرگزاري ها و روزنامه ها( منتشر شده و نگراني هاي 
شغلي را براي اهالي مطبوعات ايجاد كرده است، انجمن صنفي 
روزنامه نگاران اســتان تهران اقدام به انجام نظرسنجي در بين 
اعضاي خود كرده است. در فرم نظرسنجي كه به صورت آنالين 
در كانال تلگرامي براي اعضا ارسال شده آمده است:» همانطور 
كه مســتحضريد ويروس كرونا اخيرا رســانه هاي كشور را با 
چالش هاي جدي روبه رو كرده اســت و به دنبال آن همكاران 
روزنامه نگار نيز با مشــكالتي روبه رو شــده اند. انجمن صنفي 
روزنامه نگاران استان تهران در نظر دارد ضمن بررسي مشكالتي 
كه گريبانگير همكاران شــده اســت در مذاكره بــا نهاد هاي 
ذيربط در حد توان به ياري اعضاي صنف بپردازد.« در اين فرم 
نظرسنجي درباره وضعيت شغلي عضو انجمن قبل از فروردين 
۱۳۹۹، شرايط فعلي كاري و وضعيت و نوع بيمه پرسش هايي 

مطرح شده است.

 
حائل گذاري اجتماعي

كاميار اسماعيلي
پزشك و محقق طب تلفيقي

 بنا به شــيوع عفونت كرونا، اســتفاده از ســپِر محافظ صورت
 )Face Shield(، با پوششي شفاف و نفوذناپذير روي صورت، 
توســط آناني كه به هر دليــل ناگزير خروج از منزل هســتند 
»ضرورتي فوري« است. اين كار نوعي »حائل گذاري اجتماعي« 

است.
با توجه به مهم تريــن راه هاي انتقاِل ويــروس كوويد-۱۹ و 
نيز اندازه ويروس، ســپر صورت به نوبة خــود زنجيرة انتقال 
بيماري را به گونه اي مؤثر، كند مي كند. با توجه به اندازة نسبتا 
بزرگ تر اين ويروس در مقايســه با ويروس هاي مشابه، تعداد 
ويروس هايي كه مي توانند »در فضاهاي عادي« از زير ســپر 
به طرف باال )دهان، بيني و چشم( حركت كنند به حدي كم 
است كه سهم شان در هرگونه بيماري زايي احتمالي عمال بس 

اندك خواهد بود.
از جمله كاستي هاي مهم ماسك هاي ســادة معمول مي توان 
به اين موارد اشــاره نمود: نفوذپذيري، كاهش جدي كيفيت با 
شست وشو و با مرطوب گشتن پس از قدري تنفس، شيوه هاي 
نادرسِت اســتفاده توسط بســياري از مردم، مشكالت تهيه و 
تعويض و نيز پوشش ندادِن چشــم ها. سپر مناسب صورت در 
محيط هاي عادي مي تواند نقشــي مهم در پيشــگيري داشته 
و ماسك ســاده، مكمل آن باشــد. )مركز كنترل و پيشگيري 
بيماري هاي آمريكا هم لزوِم استفاده همزمان از سپر صورت در 
هنگام استفاده از ماســك هاي معمول خانگي و از اين قبيل را 
توصيه نموده.( يك سپر صورِت ايده آل از باالي پيشاني تا چند 
سانتي متر زير چانه و از چپ و راست به دو طرف صورت رسيده 
و جلويش اندكي از صورت فاصله دارد تا احتمال بخارگرفتگي 
در سطح داخلي آن كمتر شــود. همچنين مي توان از ماسكي 
ســاده و حتي قابل شست وشــو )به ويژه روي دهان( زير سپر 
صورت اســتفاده كرد. با توجه به فيلم هاي آموزشي موجود در 
شبكه اينترنت، هر كس با جست وجوي عبارِت »شيلد صورت« 
يــا »face shield« به راحتي و با ملزوماتــي اوليه هم قادر به 
ساختن آن خواهد بود. سپر صورت ابزاري »قابل شست وشو« و 
اقتصادي است. همچنين مانع دست زدن به صورت شده و دركل 

در راستاي ارتقاي بهداشِت تنفس و دست هاست.
مســلما اســتفاده از اين ابزار هرگز به معناي ناديده انگاشتِن 
ديگر توصيه هاي درسِت پيشــگيري، مانند »رعايت بهداشت 
دســت ها« و...، نبوده و بلكه در راســتاي آنهاســت و به نوبه 
خود مي تواند برخــي از كاســتي هايي را كه بــه هردليل در 
فاصله گذاري اجتماعي، به ويژه در كشــور ما با شرايط خاصش 
وجود دارد جبران نمايــد. همه گيري اين بيمــاري حتي اگر 
در مقاطعــي فروكش كند، بــاز درنهايت بازمي گــردد و اين 
رونِد نوســان دار تا رســيدن به ايمني جمعي )كــه به معناي 
واكسيناســيون و يا ابتــالي درصد بااليي از جمعيت اســت( 
ادامه خواهد داشــت. در خانه ماندن البته جاي خود را داشته 
و به طــور كلي فاصله گــذاري اجتماعي اكنــون توصية غالب 
در دنياســت. اما اينكار الزاماتي خاص را طلب كــرده و اگر با 
حمايت هاي مقتضي همراه نشــده و يا بيش از حد اســتمرار 
يابد مي تواند اقتصاد خانوارها، به ويژه خانوارهاي آســيب پذير 
را به خصوص در بلندمدت به زانو درآورد. حفظ فاصله فيزيكي 
مطمئن بين افراِد بدون حفاظ نيز اكنــون در حال افزايش از 
يك تا ۲متر به ۶متر و بيشــتر اســت. حفظ فاصله تا هر قدر و 
به ويژه بيش از ۱.۵متر خوب اســت؛ اما تحقــق آن در عمل، 
به خصوص براي فواصل طوالني تر و در بلندمدت، به ســادگي 
 عملي نخواهد بود. بــا وجود اين، با »حائل گــذاري اجتماعي

 )Social Precluding, Social Barricading(« مي توان 
برخي كاستي هاي اساسي را كه به هر دليل وجود داشته و البته 
بايد در جاي خود بدان ها پرداخته شود، چه در كوتاه مدت و چه 
به ويژه در بلندمدت به گونه اي جبران كرد. بدين سان با تركيبي 
واقع بينانه از راه حل هاي مختلف با رويكــردي تلفيقي بايد از 
افتادن يكباره در دام »ايمني گله اي« و تبعات بســيار سنگيِن 
آن دوري جست. سپر صورت مي تواند ابزاري كارا براي تحقق 
حائل گذاري اجتماعي باشد؛ راهبردي كه به سهم خود مي تواند 
در حركت جامعه به سوي تعادلي بين سالمت و معيشت نقشي 
بسزا داشته باشــد. بيماري كروناي جديد همچنان بس جدي 
بوده و حتي اگر نسبت گسترش بيماري در مقاطعي به زيِر يك 
برسد نيز باز امكان جهش دوباره وجود خواهد داشت. بنابراين 
راهكارهاي پيشــگيرانه واقع بينانه، با توجه ناگزير به شرايط، 
مقدم بر درمان بوده و در اولويت فوري هســتند. به درستي كه 
»عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد«. ضروري است »استفاده از 
سپِر صورت هرچه زودتر گسترش يابد و استفاده همگاني از آن 
درصورت امكان اجباري شود«. اگر فاصله گذاري اجتماعي به 
هر دليل به طور كامل انجام نمي شود، كه جاي پرداختن دارد، 

پس حائل گذاري اجتماعي را »با جديت تمام« محقق سازيم.

۲ يكشنبه ۳۱ فروردين ۹۹  شماره ۷۹۲۰ ۲۲ ۳ ۰ ۲ ۳ ۶ ۱ ۸ جامعه

برگزاري كنكور؛ 20 روز بعد از روزي كه معلوم نيست
رويداد پر تب و تاب كنكور؛ هرساله به ويژه در آغاز سال، دغدغه 
مشترك بسياري از خانواده هاي ايراني است و اگر اين رويداد 
با مســائل و مهمانان ناخوانده اي نظير كرونا نيز مواجه شود، 
خواه ناخواه زندگي داوطلبان و خانواده هايشان از حاشيه ها و 
گمانه زني هاي پيرامون اين آزمون مهم در امان نخواهد ماند. 
به گزارش ايسنا، با توجه به شيوع كرونا ويروس در كشور و به 
تبع آن تعطيلي آموزش هاي حضوري دانشــگاه ها و مدارس، 
همچنين تعويــق زمان برگــزاري تمامــي آزمون هاي تابع 
دانشگاه هاي ۲ وزارتخانه علوم و بهداشت، مجدد حاشيه هاي 
پيرامون كنكور ۹۹ و ميــزان تأثيرپذيري آن از كرونا ويروس 
افزايش يافت و نگراني هاي داوطلبان درخصوص حذف يا زمان 

برگزاري اين آزمون دوچندان شد.
در همين رابطه مير حمايت ميرزاده، ســخنگوي كميسيون 
آموزش و تحقيقــات مجلس در اظهارنظــري اعالم كرد كه 
تنها مبحثي كه در جلسات پيش از عيد و پس از آن به صورت 
مجازي و حضوري ميان مسئوالن و نمايندگان صورت گرفت، 
بحث سالمتي دانش آموزان بوده است. اين مسئله به قدري مهم 
است كه كنكور هم بايد تحت الشــعاع سالمتي دانش آموزان 
قرار گيرد. وي همچنين خاطرنشــان كرد: اگــر به هر دليلي 
شــرايط براي برگزاري كنكور فراهم نشد، درخصوص كنكور 
قانون وجود دارد و مي توان براساس سوابق تحصيلي اختيارات 
الزم را به همه دانشگاه ها داد، بسياري از كشورهاي پيشرفته 
دنيا به همين شيوه دانشجو مي پذيرند؛ يعني دانشجو سوابق 
خود را ارائه مي دهد و بعد پذيرش مي گيرد. آنچه االن اهميت 
دارد سالمت فرزندان اين كشور اســت و تا زماني كه سالمت 
آنان تضمين نشــده كنكور يــا هرگونه آزمونــي كه بخواهد 
تجمعي در آن ايجاد شود، قطعاً از سوي ستاد ملي كرونا مورد 
تأييد نخواهد بود. ميرزاده درخصوص پذيرش در رشته هاي 

پرمتقاضي درصورت حذف كنكور ۹۹ نيز گفت: هر دانشــگاه 
برتر مي تواند براي خودش يك شــاخص هايي را تعريف كند. 
بايد به دانشگاه ها اختياراتي بدهيم و هر دانشگاهي براساس 
ظرفيتش دانشجو بپذيرد. نكته مهم تر اين است كه دانشگاه ها 
قبل از اينكه دانشــجو پذيرش كنند بايد نياز جامعه را درنظر 

داشته باشند.
 اگر چه ســخنگوي كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شــوراي اســالمي پس از چند روز از مطرح كردن اين بحث، 
اظهارنظر خود را صرفا يك پيشنهاد از سوي كميسيون براي 
كنكور ۹۹ عنوان كــرد اما گمانه زني ها و نگراني هاي ناشــي 
از حذف يا عدم حذف كنكور امســال در جامعه قوت گرفت و 
با وجود اينكــه خاكي صديق، معاون آموزشــي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري در دومين نشســت كارگروه ويژه آموزش 
كشورهاي عضو يونســكو خاطرنشــان كرد: كنكور ورودي 
دانشــگاه ها در همه مقاطع كارشناســي، كارشناسي ارشد و 
دكتري طبق روال سال هاي قبل انجام مي شود و درصورت لزوم 
با چند هفته تأخير برگزار خواهد شد، اما اين اظهارنظر صريح 

نيز نتوانست نگراني ها پيرامون اين را كاهش بدهد.
منصــور كبگانيــان، قائم مقام و دبير ســتاد علــم و فناوري 
شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به اينكه حداقل بايد بين 
برگزاري آزمون نهايي دوره متوسطه و كنكور سراسري ۲۰روز 
فاصله باشد، گفت: از نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي كنكور 
سراسري در سال جاري به صورت حضوري و با تاريخ منعطف 
براساس پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا برگزار خواهد شد. 
براساس اعالم وزير علوم، براساس امكانات موجود و با همكاري 
دستگاه ها، امكان برگزاري آزمون سراسري در شرايط آرام و 

سالم منطبق بر پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا وجود دارد.
سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز گفته 

است: با توجه به حضور همه نهادهاي مسئول در ستاد راهبري 
اجراي نقشــه جامع علمي كشــور، مصوب شــد تا كنكور با 
مالحظه و درنظر گرفتن همه استاندارد و پروتكل هاي سالمت 
برگزار شــود. وي ادامه داد: طبق مصوبه جلســه ۱۲۸ ستاد 
راهبردي اجراي نقشه جامع علمي كشور، به طور حتم كنكور 
سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد، منتهي زمان برگزاري منعطف 
و تابع امتحان سال ششم دبيرســتان خواهد بود. لذا هر زمان 
كه امتحان سال آخر متوســطه برگزار شد ۲۰روز بعد كنكور 

سراسري برگزار خواهد شد.
در همين رابطه ابراهيم خدايي، رئيس ســازمان ســنجش 
آموزش كشور نيز، گفته است: در مورد آزمون سراسري طبق 
مصوبات، ۲۰روز بعد از پايان امتحانات ســال ششم متوسطه 
يعني كالس۱۲ آزمون سراســري بايد برگزار شود. براساس 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، آزمون هاي كارشناسي ارشد، 
دكتري و دســتياري آموزش پزشــكي در خرداد ماه برگزار 

خواهد شد.

شرط كنترل اپيدمي كرونا در تهران
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران، بر ضرورت گسترش بسترهاي خريد اينترنتي 
به منظور كاهش ترددهاي روزانه شــهروندان، تأكيد كرد. به گزارش مهــر، عليرضا زالي، به 
موضوع كنترل اپيدمي كرونا در تهران اشاره كرد و گفت: اگر بتوان افراد آسيب پذير را به طور 
خاص مورد حمايت قرار داد و شهروندان را نسبت به رعايت نكات بهداشتي بيش از پيش آگاه 
نمود، مي توانيم اپيدمي بيماري كرونا را كنترل كنيم. وي با اشــاره به غربالگري ۷۵درصد از 
جمعيت استان تهران، افزود: ۸۰درصد مجموعه ناوگان بيمارستاني تهران درگير بيماري كرونا 
شده است. فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا در كالنشهر تهران، با تأكيد بر ضرورت رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي براي قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا، تصريح كرد: گزارش ها و بررسي ها 
نشان داده كه مهم ترين عامل خروج مردم از منزل در تعطيالت نوروز خريد مايحتاج روزانه بوده 
است، در همين راستا بسترهاي خريد اينترنتي بايد گسترش يابد. همچنين روز گذشته كيانوش 
جهانپور درباره آخرين آمارهاي مربوط به كرونا در كشــور گفت: از ظهر جمعه تا ظهر شنبه 
۳۰فروردين۹۹ و براساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۳۷۴بيمار جديد مبتال به كوويد-۱۹ 
در كشور شناسايي شده اند. وي افزود: مجموع بيماران كوويد-۱۹ در كشور به ۸۰هزار و ۸۶۸نفر 
رسيد. جهانپور ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته، ۷۳بيمار كوويد-۱۹ جان خود را 

از دست دادند كه بر همين اساس، تا امروز ۵هزار و ۳۱نفر از بيماران، فوت شده اند. 
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كيوسك  شيوع گسترده ويروس كرونا، چرخ هاي اقتصاد در سراسر جهان را 
از حركت انداخته است. در چنين شرايطي همه نگاه ها به دولت ها 
و صندوق هاي ذخيره ارزي بر مي گردد؛ بازيگران و منابعي كه قرار است در شرايط بحراني به 
ميدان آمده و همچون سپري بزرگ از اقتصاد كشور در برابر چالش ها صيانت كنند. اين الگو در 
كشورهاي عربي به چه ترتيب بوده است؟ دولت هاي عربي تاكنون چه تصميم هايي براي حمايت 
از اقتصاد كشورهاي خود در برابر بحران كرونا اتخاذ كرده اند و از سوي ديگر، اين تصميم ها تا چه 

اندازه كارآمد و موفق خواهد بود؟ 
بررسي طرح هاي اقتصادي 8كشور عربي براي مقابله با بحران كرونا

نجات از سقوط با كمك وام 

   هراس از حفره 500ميليارد دالري 
در بودجه آمريكا به خاطر ويروس 

كرونا

   از كاركنان بخش خدمات و درمان 
خواسته شده به خاطر اتمام لباس هاي 

محافظ، پيشبند بپوشند

   محدوديت ها در دبي يك هفته 
تمديد شد

   چين عليه دنيا

   آبه خواستار اتحاد در جنگ با 
ويروس)كرونا( شد

   سازمان ملل: احتماال 3.3ميليون 
نفر در آفريقا به خاطر انتشار ويروس با 

مرگ مواجه شوند

سياوش فالح پور
خبرنگار

   چرا مردم اعتراض مي كنند؟
معترضان آمريكايي معتقدند محدوديت در تردد و بسته 
شدن كســب و كارها، واكنش افراطي به شيوع ويروس 
كروناست. گروه »مينه سوتا را آزاد كنيد« در صفحه خود 
در فيسبوك از صحبت هاي ترامپ درباره بازگشت سريع 
مردم به كسب و كارهايش حمايت كرده است. هفته پيش 
در ميشــيگان، هزاران كارگر معترض جاده ها را بستند و 
خواستار بازگشايي اياالت شدند. جكسون ويل، شهردار 
فلوريدا گفته است كه ساحل را براي ساعات محدودي به 
روي مردم باز خواهد كرد. قرار است پارك ها در اين ايالت، 

جمعه بازگشايي شوند.
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دونالد ترامپ با حمله به دمكرات ها، آنها را مقصر بحران پيش آمده در كشورش خوانده و از زير بار كرونا، دستمايه جنگ داخلي در آمريكا 
مسئوليت شانه خالي كرده است

دونالد ترامپ كه به خاطر ســوءمديريت 
بحران كرونا در آمريكا به شــدت تحت گزارش

فشــار قــرار دارد، تــوپ را بــه زمين 
فرمانداران دمكرات انداختــه و آنها را در مقابل مردم 

ناراضي كشورش قرار داده است.
رئيس جمهور آمريكا، جمعه در توييتر، به فرمانداران 
دمكرات 3ايالت مينه ســوتا، ميشــيگان و ويرجينيا 
به شدت حمله كرد و خواستار آزادسازي اين ايالت ها 
شد. به گزارش بي بي سي، او، بعدا در جمع خبرنگاران، 
از اين توييت هــاي جنجالي خود كــه باعث افزايش 
شــكاف بين مديــران ايالتي و مردم معترض شــده 
دفاع كرد و گفت كه برخي اقدامــات فرمانداران اين 
3ايالت، »بســيار ســختگيرانه« بوده است. براساس 
تصميماتي كه در اين اياالت و ديگر ايالت هاي آمريكا 
گرفته شده، مردم بايد براي جلوگيري از انتشار بيشتر 
ويروس كرونا، در خانــه بمانند. با اين حال معترضان 
معتقدند كه جلوگيري غيرمنطقي از تردد شهروندان 
و جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي، به مردم آسيب 

وارد مي كند.
ترامپ در حالي اين 3ايالت را هدف قرار داده كه مردم 
در ديگر اياالت هــم در تجمعاتي عليــه اين قوانين 
محدودكننده اعتراض كرده اند. با اين حال ترامپ به 

ايالت هاي يوتا و اوهايو كه فرمانداراني جمهوريخواه 
دارند اشاره نكرده است.

به گزارش سي ان  ان، اين استراتژي جديد ترامپ براي 
مقصر نشان دادن دمكرات ها، نمودي از برخي شعارها 
و خواســته هاي طرفداران تندروي او در اين اياالت 
اســت. ترامپ پيش از اين هم اينطــور وانمود كرده 
بود كه پيامدهاي اقتصــادي ويرانگر بحران كرونا، به 
خاطر عملكرد فرمانداران دمكرات پيش خواهد آمد 
اما هرگز چنين عريان رقباي سياســي خود را هدف 

قرار نگرفته بود.
پيامدهــاي اقتصادي بحران كرونــا، پيش بيني هاي 
ســتاد انتخاباتي او را به هم ريخته اســت و شرايط 
در ايالت هاي ميشــيگان، پنســيلوانيا، ويسكانسن و 
فلوريدا كامال به ضرر ترامپ پيش رفته است. همه اين 
اياالت در سال2016 به ترامپ رأي داده بودند. دليل 
اين ناكامي ها، متزلزل شــدن بزرگ ترين برگ برنده 
ترامپ، يعني اقتصاد پايدار و در حال رشد در سال هاي 

رياست جمهوري او بوده است.
با برهم خوردن شرايط، ترامپ و تيم او به اين نتيجه 
رســيده اند كه با همراهي با بدنه بســيار محافظه كار 
هوادارانش و يا خوراك دادن به آنها، شــيب در حال 
سقوط ميزان رضايتمندي مردم از عملكردش را باال 
بكشــند. ترامپ پيش از اين هم با همراهي و تحريك 
هواداران تندروي خود دستاوردهايي سياسي داشته 
و به نظر مي رسد موج جديد حمله به دمكرات ها، ادامه 

همين رويكرد و استراتژي باشد.
اين رويكرد تفرقه افكن ترامپ در ميانه يكي از بدترين 
بحران هاي اين كشور در سال هاي اخير، با انتقادهاي 
زيادي مواجه شده است. تيم كين سناتور ويرجينيا، 
جمعه در يك جلســه تلفني با مايــك پنس، معاون 
رئيس جمهور و ديگر دمكرات هاي سنا به شدت از اين 
رويكرد انتقاد كرده و گفته است: »چرا رئيس جمهور 
تالش مي كند در ميانه يك بحران جهاني تفرقه افكني 

كند؟« برخي منابع به سي ان ان گفته اند كه اين جلسه 
در پي انتقادهاي شديد دمكرات ها از ترامپ و رويكرد 

او، متشنج شده است.
همزمان با افزايش شــديد نرخ بيــكاري در آمريكا، 
ترامپ نشان داده اســت تحت هيچ شرايطي حاضر 
نيست مســئوليت شــرايط پيش آمده را قبول كند 

و به دنبال افرادي مي گــردد تا آنهــا را قرباني كند. 
گزينه مورد نظر او دمكرات ها به خصوص فرمانداران 
ايالت هايي هستند كه به آنها اشاره كرده است. براي 
اين كار، او تنها 6ماه وقت دارد، اما معلوم نيســت اين 

استراتژي به نفع او جواب بدهد يا نه.
الكس كاننت، استراتژيســت جمهوريخواه و مشاور 

جورج بوش، رئيس جمهور پيشــين آمريــكا درباره 
شانس ترامپ گفته اســت: »به صورت سنتي، مقصر 
نشان دادن ديگران به خاطر شرايط بد اقتصادي جواب 
نمي دهد. اگر شــما يك رأي دهنده مستقل باشيد و 
بيكار شده باشيد، از همه ناراحت خواهيد بود، نه فقط 

فرماندار ايالت.«

الجزاير
چاپ پول براي حقوق كارمندان

براساس فرمان اخير عبدالمجيد تبون، رئيس جمهور جديد 
الجزاير، دولت موظف است تا پيش از فرا رسيدن  ماه رمضان 
ضمن كمك 10هزار دينــاري )75دالر( به هــر خانواده، 
سرشماري دقيقي از تعداد خانوارهاي كم درآمد متضرر از 
بحران كرونا داشته باشــد. اين در حالي است كه دولت اين 
كشور طي هفته گذشــته نيز مجموعه تدابيري را به عنوان 
برنامه اقتصادي جامع براي مبارزه با كرونا اعالم كرده بود؛ 
تدابيري ازجمله تعويق در پرداخــت ماليات و بازپرداخت 
وام، تســهيالت جديد گمركي و همچنين تســهيالتي در 
پرداخت وام بانكي. از ســوي ديگر گفته مي شــود دولت 
الجزاير براي پرداخت حقوق كارمندان و كارگران در مقطع 
زماني قرنطينه به چاپ اسكناس متوسل خواهد شد. با اين 
حال فضاي اقتصادي جامعه الجزاير همچنان ملتهب است. 
براي مثال، شوراي صنفي شركت هاي سرمايه گذاري هفته 
گذشته با صدور بيانيه اي هشدار داد بيش از 90هزار شركت 
در مرز ورشكســتگي قرار دارند و از دولت خواســت براي 
حمايت از اين شركت ها وارد عمل شود. در اين زمينه بايد 
توجه داشــت كه بحران كرونا تنها چالش دولت الجزاير در 
سال 2020نيست و سقوط قيمت نفت، اقتصاد اين كشور 
را در معرض فشارهاي شديدتري نســبت به گذشته قرار 
داده اســت. به گفته عبدالمجيد تبون، صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني براي اعطاي وام بدون بهره 130ميليون 
دالري به الجزاير اعالم آمادگــي كرده اند. هم اكنون ميزان 
بدهي خارجي دولت الجزاير، كمتر از 2ميليارد دالر ارزيابي 

مي شود.

قطر
 نجات شركت هاي خصوصي به دست دولت

بانك مركزي قطر نيز بسته اي 75ميليارد ريالي )معادل 20ميليارد 
دالر( را براي حمايت از بخش خصوصي، توانمندسازي شركت ها 
در مقابله با بحران كرونا و پيشتيباني از شهروندان درنظر گرفته 
است. بر اين اساس مدت بازپرداخت وام بانكي تمام شركت هايي 
كه از بحران كرونا متضرر شــده اند تا 6 ماه تمديد مي شــود. اين 
تمديد زماني شــامل هيچ گونه بهره بانكي يا ســود تأخير نشده 
و تأثيري هم بر امتيازات اعتباري شــركت ها نخواهد داشت. در 
اين زمينه واحدهاي كوچك اقتصادي، گردشــگري، خدماتي و 
شــركت هاي مونتاژ داخلي در اولويت قرار دارند. از ســوي ديگر 
بانك توســعه قطر، طرح بيمه ملي را با تامين مالي كامل توسط 
دولت براي حمايت از كسب و كارهاي متضرر از بحران كرونا، طي 
هفته هاي آينده آغاز مي كند. اين طرح شامل كمك به شركت ها 
براي پرداخت حقوق كارمندان و همچنين اجــاره بهاي اماكن 
مي شود. به اين ترتيب شــركت ها مي توانند تا سقف 5.7ميليون 
ريال از بانك توسعه ملي، وام با سود 2درصد دريافت كرده و طي 
مدت يك ســال، اصل مال را بازگردانند. برنامه هاي دولت قطر با 
وجود محاصره همه جانبه اين كشور توســط همسايگان عربي، 
تا كنون در مهار تبعــات اقتصادي بحران كرونــا و جلوگيري از 

التهابات ارزي موفق بوده است.

مصر
 بحران ماليات شركت هاي خصوصي

بانك مركزي مصر نيز ســرانجام و با تأخير نسبت به ساير 
كشورهاي عربي، مجموعه تدابيري را براي مقابله با بحران 
اقتصادي كرونا اعالم كرده اســت كه شامل تعويق 3ماهه 
بازپرداخــت وام براي شــركت ها و مؤسســات بزرگ، لغو 
دريافت سود انباشته بانكي از نزديك به يك ميليون شهروند 
و انصراف شــكايت بانكي از متضررين در حدود 220هزار 
پرونده. در زمينه ماليات اما تنها تسهيالتي كه درنظر گرفته 
شده، تعويق 3ماه، آن هم براي بخشي از شركت هايي است 
كه شروط مورد نظر بانك مركزي را داشته باشند. البته در 
اين زمينه، بخش گردشگري يك اســتثنا به شمار مي رود 
چرا كه به مدت 3 ماه از پرداخت ماليات معاف شــده است. 
پيش بيني مي شود بسياري از شركت هاي مصري به دليل 
كاهش ميزان نقدينگي و منابع درآمد، در پرداخت ماليات 

حتي با احتساب تأخير 3ماهه دچار مشكل شوند.
با اين حال دولت مصر درصدد اســت وامــي 450ميليون 
دالري از صندوق توســعه آفريقا، وام 500ميليون دالري 
از آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن و همچنين يك وام 
150ميليون دالري از آژانس توســعه فرانسه براي كاهش 
فشــارهاي اقتصادي در سايه شــيوع كرونا دريافت كند. 
ميزان بدهــي خارجي مصر در پايان ســال 2019بيش از 
109ميليارد دالر )معادل 36درصد توليد ناخالص داخلي 
اين كشور( ارزيابي شده است و باتوجه به برنامه هاي دولت 
اين كشور براي دريافت گســترده وام از خارج پيش بيني 
مي شود ميزان بدهي هاي خارجي مصر تا پايان 2020جهش 

تاريخي داشته باشد.

اردن
 به سوي رياضت اقتصادي بيشتر

دولت اردن عالوه بــر اعطاي مهلت 3ماهه به شــركت هاي 
متضرر براي بازپرداخت وام هاي بانكي، از بانك ها خواســته 
جدول اقســاط دريافت وام هاي خود را با تسهيالت بيشتري 
براي مشتريان طي ســال هاي آينده مجددا طراحي كنند. به 
گفته بانك مركزي، در اردن نزديك به يك ميليون و 100هزار 
بدهكار بانكي )16درصد جمعيت( با مجموع بدهي 21ميليارد 
دالري وجود دارد. از سوي ديگر، دولت سياست هاي جديدي 
را با هدف مهار التهابات ارزي در دســتور كار خود قرار داده 
است؛ سياست هايي ازجمله افزايش قابل توجه حجم نقدينگي 
در بازارهــاي داخلي. عالوه بــر اين وزارت امــور مالي نيز به 
شركت هاي وارد كننده اجازه داده فعال تنها 30درصد از ماليات 
گمركي را پرداخت كنند. تمام اينها در حالي است كه صندوق 
بين المللي پول به تازگي قســط اول وام 1.3ميليارد دالري 
اردن را در اختيار دولت اين كشــور قرار داده اســت. بدهي 
خارجي اردن در پايان ســال 2019بيش از 42ميليارد دالر، 
معادل 96درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعالم شده 
است. اردن طي دو سال گذشته به دليل اجراي سياست هاي 
پيشنهادي صندوق بين المللي پول در زمينه رياضت اقتصادي 

با ناآرامي هاي داخلي كم سابقه اي روبه رو شده بود.

تونس
 سونامي بدهي خارجي

برنامه هاي اقتصادي دولت تونس براي مقابله با بحران 
كرونا تــا اين لحظه شــامل تدابيــري ازجمله تعويق 
بازپرداخت وام هــاي بانكي براي مؤسســات و تجار تا 
سقف 6ماه، كاهش بهره بانكي توســط بانك مركزي، 
طراحي مجدد جدول بازپرداخت وام براي شركت هاي 
متضرر در بازه زماني 7ساله و افزايش سهم شركت هاي 
صادر كننده از بــازار داخلي از 30درصــد تا 50درصد 

مي شود. 
همچنين بازپرداخت وام شهروندان عادي نيز براي كساني 
كه درآمدشان از هزار دينار )340دالر( بيشتر است تا 6 ماه 
و براي آنان كه از اين ميزان كمتر است تا 3 ماه تمديد خواهد 
شــد. با اين حال براي همه روشن اســت كه دولت تونس 
باتوجه به منابع درآمد محــدود، بدون دريافت كمك هاي 
خارجي قادر به عبور از اين بحران نيست. به گزارش شبكه 
الجزيره، دولت تونس تا اين لحظه مبلغ يك ميليارد دالر از 
بانك توسعه اسالمي و صندوق بين المللي پول براي كمك 

دريافت كرده است.
به گفته الياس الفخفاخ، نخست وزير تونس، در هفته آينده 
يك خط اعتبار 170ميليــون دالري براي حمايت مالي از 
بخش هاي گردشگري، حمل ونقل و صنايع سنتي و يك خط 
اعتباري 102ميليون دالري نيز براي حمايت از شركت هاي 
واردكننده كاال درنظر گرفته خواهد شد. پيش بيني مي شود 
ميزان بدهي خارجي تونس تا پايان سال 2020با افزايشي 
سرســام آور به 110درصد از توليد ناخالــص داخلي اين 

كشور برسد.

كويت
 كسري بودجه حاصل از نفت و كرونا

كويت از نخســتين كشــورهاي عربي بود كه برنامه هاي 
اقتصادي ويژه اي را بــراي مقابله با پيامدهاي بحران كرونا 
آماده و اعالم كرد. ازجمله اين برنامه ها مي توان به تعويق 
بازپرداخت وام هاي بانكي، براي »تمام شهروندان بومي و 

مقيم« به مدت 6 ماه اشاره كرد. 
به گفته بانــك مركزي كويت، بيــش از 450هزار بدهكار 
بانكي با مجموع بدهي نزديك بــه 42ميليارد دالر در اين 
كشور وجود دارد. از ســوي ديگر، همزمان با تمديد مهلت 
بازپرداخت وام ها، تسهيالت ويژه اي هم براي دريافت وام 
ازجمله در زمينه كاهش نرخ بهره براي شركت هاي كويتي 

درنظر گرفته شده است.
 با اين حال روشن است كه اقتصاد كويت در سال 2020با 
كسري بودجه قابل توجهي روبه رو خواهد بود، كسري اي كه 
قبل از كرونا به سقوط قيمت نفت بر مي گردد. پيش از اين 
پارلمان كويت به دولت اجازه داده بود براي جبران كسري 
بودجــه، وام 65ميليارد دالري )معــادل 13درصد توليد 
ناخالص ملي( از صندوق بين المللي پول دريافت كند، حاال 
اما مشخص نيست اين رقم در سايه بحران كرونا تا چه اندازه 

بايد افزايش پيدا كند.

امارات
 نبرد براي حفظ سرمايه خارجي

دولت امارات پيــش از اين تصميم گرفته بود بــراي حمايت از 
اجراي برنامه هاي اقتصادي اين كشــور در ســايه بحران كرونا 
110ميليارد درهم از صندوق ملي برداشت كند. اين مبلغ، هفته 
گذشــته با افزايش 16ميليارد درهمي مجموعا به 126ميليارد 
درهم )معادل 27ميليارد دالر( رسيد؛ امري كه نشان از نگراني 
دولت امارات نســبت به پيامدهاي بحران كرونا براي اقتصاد و 
سرمايه گذاري خارجي در اين كشــور دارد. همچنين براساس 
تدابير دولتي قرار اســت واحدهاي اقتصــادي نظير هتل ها و 
كارخانجــات از امتيازاتي همچون تخفيــف 20درصدي براي 
پرداخت هزينه آب و برق، تعويق 3 تا 6ماهــه بازپرداخت وام، 
تعليق جريمه هــاي اقتصادي تا پايان ســال 2020و همچنين 
معافيت از ماليات هــاي اداري برخــوردار شــوند. به گزارش 
بلومبرگ، در اين زمينــه و به دليل حمايت از ســرمايه گذاري 
خارجي، اولويت ويژه اي براي تجار مقيــم امارات درنظر گرفته 
شده اســت. از ســوي ديگر هيأت دولت با هدف تقويت روحيه 
ســهامداران مجموعه تدابيري را، ازجمله تعديل دامنه نوسان 
مجاز بازار بورس و كاهش سقف ســقوط سهام از 10به 5درصد 
اتخاذ كرده اســت. با وجود اين اما محدوديت تصميمات اتخاذ 
شده براي سرمايه گذاران و شركت هاي بزرگ، نوعي نارضايتي 
را در ميان شــهروندان عادي اماراتي كه خواهان معافيت هاي 
مالياتي هستند به دنبال داشته است. در اين ميان، اختالس بزرگ 
يك تاجر هندي و فرار وي از كشور بر دامنه نارضايتي ها افزوده 
است. بي آر شيتي، تاجر هندي است كه بعد از نزديك به يك دهه 
فعاليت اقتصادي در امارات، با اختالس 6ميليارد و 600ميليون 
دالري همزمان با آغاز بحران كرونا از اين كشور گريخت. جالب 
آنكه اين اختالس از مجموع 12بانك، ازجمله بانك اول ابوظبي 
صورت گرفته است؛ امري كه نشان از وجود شبكه گسترده فساد 
اقتصادي در امارات دارد. شــهروندان اماراتي عدم معافيت هاي 
مالياتي خود را به »خالي شدن خزانه« توسط تاجر هندي مرتبط 
مي دانند! اگرچه دادســتان امارات با رد اين ادعا گفته اســت: 
سياســت هاي جامع دولت ارتباطي با چنين پرونده هايي ندارد 
و مسئله اختالس تاجر هندي نيز از ســوي نهادهاي قانوني در 

حال پيگيري است.

 مراكش
 اميد به صندوق بين المللي پول 

تدابير دولت مراكش براي مقابله با بحــران كرونا حول دو محور 
»تعويق بازپرداخت وام هــاي بانكــي« و ورود جدي »صندوق 
ملي بيمه اجتماعــي« به صحنه براي حمايت از اقشــار ضعيف 
تعريف شده؛ اگرچه درباره مورد دوم تاكنون برنامه جامعي اعالم 
نشده است.  بر اين اساس بانك هاي دولتي اعالم كرده اند مهلت 
بازپرداخت وام هاي خود را تا ســقف 3ماه، بدون دريافت جريمه 
تمديد مي كنند. اين در حالي است كه حجم بدهي شركت هاي 
بخش خصوصي مراكش در ســال 2019نزديك به 759ميليارد 
درهم، معادل 79ميليارد دالر اعالم شده است؛ واقعيتي كه با توجه 
به توانايي هاي محدود دولت مراكــش در حوزه اقتصاد، حكايت 
از چالش هاي جــدي براي رباط دارد. از ســوي ديگر پيش بيني 
مي شــود بحران اقتصادي كرونا، تقاضا براي دريافت وام از سوي 
بخش خصوصي را بيشتر كند، درحالي كه دولت تاكنون صرفا به 
تعويق بازپرداخت وام ها، آن هم تا سقف 3 ماه كفايت كرده است.  
به اين ترتيب دولت مراكش خواهان دريافت وام 3ميليارد دالري 
از صندوق بين المللي پــول با هدف افزايش حجــم نقدينگي و 
تامين سرمايه براي اجراي طرح هاي خود است. بايد توجه داشت 
ميزان بدهي خارجي مراكش در پايان سال 2019ميالدي حدود 
35ميليارد دالر )معادل 30درصــد از توليد ناخالص داخلي اين 

كشور( اعالم شده است.



دردم از يــار اســت و درمــان نيز هم
دل فــداي او شــد و جــان نيــز هم

اين كه مي گويند آن خوشــتر ز حســن
يــار مــا ايــن دارد و آن نيــز هــم

مسابقه فوتباليست ها با ماسك
بروكسل: يك متخصص بيماري هاي عفوني در بلژيك مي گويد: 
مي توان ليگ فوتبال اين كشور را به شرط ماسك زدن بازيكنان 
در مستطيل سبز از سرگرفت. به گزارش يورونيوز، دكتر مارك 
وان رانست، در واكنش به انتقادها گفت: »بي ترديد منظور من از 
استفاده از ماسك جراحي نبوده است، بلكه ماسك هايي كه در 
فوتبال آمريكايي و در ورزش دوچرخه ســواري حرفه اي از آن 
استفاده مي شــود و مي توان گفت كه با استفاده از اين ماسك 

مي توان فوتباليست ها را به ميدان فرستاد.«

اميدبخش بودن درمان جديد كرونا
شيكاگو: پژوهش هاي باليني اخير نشان مي دهد كه نتايج 
اوليه مداواي مبتاليان به ويروس تازه كرونا با »ِرمِدسيوير« 
اميدبخش بوده است. اين دارو يكي از نخستين داروهايي بود 
كه براي درمان كوويد- ۱۹ پيشنهاد شد. به گزارش يورونيوز، 
دكتر كاتلين مولِن، متخصص بيماري هاي عفوني دانشــگاه 
شيكاگو مي گويد: »بهترين خبر آن است كه اكثر بيماران ما 
تا حاال مرخص شده اند؛ خبري كه عالي است. بيماران ظرف 

6روز بهبود يافته و مرخص مي شوند.«

مرگ تنهاترين دلفين جهان
توكيو: تنهاترين دلفين جهان كه پس از 2ســال حبس در 
اســتخر آكواريومي توســط حاميان حقوق حيوانات نجات 
پيدا كرده بود، سالمتش را از دست داد و سرانجام تلف شد. 
به گزارش آديتي سنترال، اين دلفين كه هاني نام داشت، در 
سال 20۱8 مشــهور و به نمادي از تنهايي و حبس شدن در 
جايي محدود بدل شد. اكنون بسياري از كاربرهاي شبكه هاي 
مجازي از او براي نشان دادن رنج قرنطينه و حبس حيوانات 

استفاده مي كنند.

بزرگ ترين مجموعه گياهان در يك خانه
لندن: جواني 20ساله با جمع آوري و نگهداري از ۱400گياه 
در خانه اش، ركوردي جديد در اين زمينــه از خود بر جاي 
گذاشــت. به گزارش آديتي ســنترال، اين جوان كه به پسر 
جنگل مشهور شده روزانه به طور متوسط 2ساعت از وقتش 
را صرف رسيدگي به اين گل ها و گياهان مي كند. او مي گويد: 
براي آشنايي و نگهداري از اين مجموعه بزرگ نياز به مطالعه 
زيادي درباره گياهان داشته و دارم. صفحه اينستاگرام او پس 
از همه گير شدن كرونا بازديد كننده هاي بيشتري داشته است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: نعم قرين األمانة الوفاء؛   
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اين ماسكت را بزن، آن ماسكت را 
بردار...

دنيا ارزشش را ندارد، كوتاه است، بي مرام 
است، نالوطي است. اين ماسكت را بزن، 
آن ماسكت را بردار. همه ما ماسك هاي 

زيبايي بــه چهــره داريــم؛ از نوع 
نامرئي اش. ماســك ِمشكي روسي 
براي چه؟ ماسك َشــنل و گوچي 

مي خواهيم چه كار؟ ماســك فيلتردار ۱5 هزارتوماني 
ناياب مي خواهيم چه كار؟ بهترش را ســال هاي سال 
است استفاده كرده ايم. اين ماسكت را بزن، آن ماسكت 

را بردار.
اما دنياي ُمد و برندها اين ميان چه مي گويند؟ در بساط 
كرونا، چرا از آب كره مي گيرند... . تا ديدند ماسك، مثل 
كاله و كفش، مثل شــلوار و پيراهن بخشي از پوشش 
شد، دست به كار شدند. ماسك هاي مارك دار... بشتابيد 
ماســك مارك دار بخريد. آگهي پشت آگهي... ماسك 
ترس زاي كرونا را از ما بخريد! پولك دوزي، با ســگك 
نقره اي. بعد چه جور اين ماســك ها ســر از سالن مد 
پاريس و نيويورك درآورد؟ عجب جانوري است انسان.

موضوع از دستت درنرود، موضوع ماسك است. فرقي 
ندارد نامرئي از نوع نامردي باشد يا بهداشتي و فيلتردار 

يا الكي و گران با برند فالن.
والتر بنيامين، نويسنده و فيلســوف آلماني درباره مد 

مي گويد: 
»مد تكرار ابدي تجدد است.« كرونا از كجا مظهر تجدد 

شد... الكرداِر كفتاِر آدم كش.
در كتاب »فلســفه مد« تاليف »الرس اسوندســن« 
مي خوانيم: »پيدايش ُمد به عنوان يك پديده تاريخي 
داراي يك ويژگي مشترك با نوگرايي است كه عبارت 
از عبور سنت و تالش بي وقفه براي رسيدن به تجدد...«

ســال ها پيش وقتي آمريكا به عراق لشكركشي كرد 
به خاطر سربازان آمريكايي و ناتو لباس هاي لجني مد 
شده بود. حاال هم همينطور شده است. باور نمي كنم 
از دل كروناي كشــنده، ماسك هاي كرونايي مد شود. 
خريد آنالين هم كه بازارش داغ اســت. بهداشــتي 
بودنش، مفيد بودنش، استاندارد بودنش مهم نيست. 
زيبا باشد، مشكي باشد، بهتر است. بايد به چهار گوشه 
صورت بيايد خالص! اين ماسكت را بردار، آن ماسكت 

را بزن... 
»نيچــه مــد را يكــي از ويژگي هاي جهــان مدرن 
برمي شــمارد؛ زيرا مد، نشــانگر رهايي از بسياري از 
محدوديت ها ازجمله اختيارات اســت. اما مد ويژگي 
ديگري نيز دارد كه نوگرايي عاري از اين ويژگي است. 
مد پديده اي غيرعقالني اســت و تغييراتي را شــامل 
مي شــود كه صرفا به خاطر خود تغيير صورت گرفته 
باشــند؛ درحالي كه خودانگاره  نوگرايي تنها تغييراتي 
را شــامل مي شــود كه منجر به خودمختاري عقالني 

شوند.«* 
اما كرونا كه نيچه را نمي شناسد و با والتر بنيامين كاري 
ندارد. نياز به ماسك مهم است و تقاضاي باالي جهان... 
ماسك هاي N95بهترين  هســتند اما باز از پس كرونا 
برنمي آيند. در همين ايــران، روزانه به 700هزار عدد 
ماسك نياز اســت و شايد بيشتر. شــوخي نيست اين 
نياز و اين تقاضا. چين هم كه مترصد اين نيازهاســت 
و از بحران فرصت مي سازد. به هر حال در عصر كرونا، 
ماسك نياز است. توليدكنندگان چيني سخت مشغول 
كار، جهان، مشغول كار... دستگاه هاي ُمد هم مشغول 

كار.
آدميزاد اســت ديگر عادت بد كم نــدارد؛ مثاًل به طور 
متوسط در هر ساعت ۱5 بار دســت به صورت مي زند 
و ويروس و باكتــري و ميكروب را به ســر و صورت و 
چشم و بيني مي مالد. اما ماسك ها قرار است محافظت  
كنند. ماســك هاي گران قيمت معلوم نيست كاري از 
دست شان بربيايد اما زير ماسك هاي بهداشتي 3 اليه، 
زير ماسك هاي مشكي براق با برند فالن، ماسك هاي 
نامرئي بســياري داريم. اين ماســكت را بزن اشكالي 
ندارد... براي بقا الزم اســت. اگر شــجاعت داري آن 
ماسكت را بردار. ببين بدون آن مي تواني زندگي كني؟

*  از كتاب »فلسفه مد« تاليف »الرس اسوندسن« با ترجمه 
ابوالفضل داوودي ركن آبادي، شهناز نايب زاده و فتانه 

ذوالفقاري، انتشارات بازاريابي. 

 فريبا خانينقد و نظر
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

ميالد زاهدي
ويترينروانپزشك

واكسني قديمي مي تواند به مبارزه با 
ويروس كرونا كمك كند؟

پژوهشــگران در مبارزه با ويروس جــدي كرونا به 
تركيبي قديمي در گنجينه دارويي بشــر متوسل 
شده اند؛ واكسني صدســاله كه براي مبارزه با سل 

به كار مي رود.
2 بررســي  مقدماتــي نشــان داده  كــه در 
كشــورهايي كه واكسن ضد ســل ب  ث ژ در 
برنامه واكسيناسيون همگاني قرار دارد، شمار 

مبتاليان به كوويد-۱۹ و شدت بيماري در آنها كمتر است. براي 
مثال در پرتغال كه واكسيناسيون اجباري ب ث ژ براي نوزادان دارد، 
با شمار باالي ۱۹ هزار مورد عفونت فقط 657 مورد مرگ رخ داده 
است؛ درحالي كه در كشور همسايه اش اسپانيا كه واكسيناسيون 
همگاني ب ث ژ وجود ندارد، با شمار عفونت باالي ۱۹0 هزار مورد، 

ميزان تلفات باالي 20 هزار مورد است.
گرچه ويژگي هاي جمعيتي كشورها يا ساير متغيرها هم ممكن 
اســت در ايجاد اين تفاوت نقش داشته باشــد اما اين دو بررسي 

مقدماتي فرضيه اي جالب و اميدواركننده را مطرح مي كند.
واكسن ب ث ژ )باسيل كالمت- گرن( از اشكال ضعيف شده باكتري 
عامل سل گاوي ساخته مي شود كه از خويشاوندان نزديك باكتري 
عامل سل انساني است. اين واكســن براي نخستين بار در ابتداي 
دهه۱۹20 در فرانسه براي پيشــگيري از سل به كار رفت. اكنون 
كشورهاي گوناگون در جهان واكسن هاي ب ث ژ خاص خودشان را 

با تركيب هاي گوناگون باكتري زنده ساخته اند.
واكســن هاي زنده )حاوي باكتري يا ويروس زنده ضعيف شده( 
پاسخ ايمني قوي تر و درازمدت تري را ايجاد مي كند و گاهي باعث 
حفاظت مادام العمر در برابر يك ميكروب مي شــود؛ درحالي كه 
واكسن هاي غيرفعالي مانند واكسن آنفلوآنزا ايمني چندان قوي 

به وجود نمي آورد.
دانشمندان  مدت هاســت كه مي دانند واكســن  ب ث ژ عالوه بر 
محافظت در برابر بيماري ســل به محافظــت در برابر ويروس ها 

به خصوص ويروس هاي تنفسي هم كمك مي كند.
اغلب واكســن ها بازوي »ايمني تطبيقي« در دســتگاه ايمني را 
فعال مي كنند كه باعث ايجاد پادتن  يا آنتي بادي  بر ضد  يك عامل 
بيماري زاي معين مي شود. واكســن ب ث ژ ازجمله واكسن هايي 
است كه بازوي ديگر دستگاه ايمني، يعني »ايمني ذاتي« را فعال 
مي كند. اين بخش از دستگاه ايمني ميان عوامل بيماري زا فرقي 
نمي گذارد و به سرعت باعث آزادي سلول هاي ايمني مي شود كه 

با اين عوامل بيگانه مبارزه مي كنند.
به اين ترتيب واكسن ب ث ژ مانند يك تشديدكننده عمومي پاسخ 

ايمني بدن عمل مي كند.
بر اين اساس، كارآزمايي هاي باليني براي بررسي اثرات حفاظتي 
واكسن ب ث ژ در برابر كوويد-۱۹ در چند كشور ازجمله آمريكا، 

استراليا و هلند آغاز شده است.

وسواس
وسواس به فكر يا عملي گفته مي شود كه 
شــخص مي داند نادرست و غيرمنطقي 

اســت، ولي دائمــا در ذهنش 
مي آيد و اگــر آن را در ذهن يا 

در عمل اجرا نكنــد، دچار 
اضطراب شديد مي شود و به 

نوعي مجبور به انجام آن عمل است تا آرام شود. افكار 
يا اعمال وسواســي، اگر مجموعا بيش از يك ساعت 
از وقت شــخص را بگيرند در آن صورت بايد درمان 
دارويي و غيردارويي انجام شــود. اغلب ما وســواس 
نظافت را مي شناسيم، ولي وســواس انواع گوناگون 

دارد. مثال هايي از انواع مختلف وسواس؛
۱- آمدن تصاوير زشت معموال با مضمون عمل جنسي، 
در ذهن، كه شخص را آزار مي دهد. 2-تصور فحش هاي 
ركيك بــه عزيزان يــا محترمين در ذهــن 3- انجام 
تشريفات غيرضروري قبل از انجام هر كار كه شخص 
مي داند جز تلف شــدن وقت و كند شــدن روال كار 
اثري ندارد، ولي اجبارا بايد آن را انجام دهد تا خيالش 
راحت شــود. 4- شــمردن اعداد يا گفتــن ذكرهاي 
مذهبي طوالني قبل از انجام كار بــا اين تصور كه اگر 
انجام نشود، كار خراب مي شــود يا ناقص است. 5-پا 
نگذاشتن روي درز موزاييك يا ســراميك هنگام راه 
رفتن. 6- شمردن بي دليل اجسام 7- اجبار شديد در 
متقارن چيدن وسايل 8- وسواس به بوي بدن كه در 
پسربچه ها شايع است. ۹- پرداختن شديد به جزئيات 
غيرضروري در تعريف يك مطلب طوري كه حوصله 
بقيه سر برود. ۱0- نگراني بي مورد طوالني از تصادف 
عزيزان در بيرون ۱۱- نگرانــي دائم بي مورد از مرگ 
عزيزان۱2- نگراني بي دليل از آســيب زدن به خود با 
ديدن اشــياي برنده و نوك تيز۱3- نگراني بي دليل 
از ابتال به بيماري هاي خطرناك مثل سرطان و ايدز 
و... ۱4-كندي در عمل و دوباره كاري با اين تصور كه 
عمل به بهترين وجه انجام نشــده. ۱5-چك كردن 
مكرر شير گاز، قفل در و ماشين و...۱6- نگراني بيش 
از حد و بي دليل درباره ســايز يا شكل عضوي از بدن 

به مدت طوالني و...
درواقع وسواس، زمينه وراثتي دارد و در هسته اي از 
مغز، به شكل نقص ژنتيك، ماده اي به اسم سروتونين 
كمتر از حد الزم ترشح مي شــود؛ لذا درمان دارويي 
براي تنظيم اين ماده در مغز ضروري اســت. درمان 
دارويي بايد به مدت طوالني ادامه پيدا كند. امكان عود 
بيماري در شرايط استرس زا وجود دارد. معموال دوز 

درمان دارويي در وسواس از افسردگي بيشتر است.

شهريور شعله ور
»شهريور شعله ور«، نوشته 
محمدحســن شهسواري، 
هشتمين عنوان از مجموعه 
»رمــان ژانر« اســت كه 
از ســوي انتشــارات هيال 
منتشر شده. چاپ مجموعه 
»رمان ژانر« از ســال ۹6 با 
دبيــري شهســواري آغاز 
شــد و »مــرداد ديوانه« 
اولين عنــوان اين  مجموعه 

نيز به قلم وي نوشته شده است.
شهسواري به عنوان دبير مجموعه مذكور، در معرفي اش 
براي مجموعه رمان ژانر نوشته اســت: رمان نويسان 
فارســي چه به لحاظ كمي و چه به لحــاظ كيفي در 
ژانرهايي مانند جنايي، تريلر )مهيج(، وحشت، علمي_ 
تخيلي و فانتــزي چندان فعال نبوده انــد و چون آثار 
درخوري در اين ژانرها نوشــته يا منتشر نشده، هنوز 
مشخص نيست كه درصورت انتشار چنين آثاري از اين 

دست، با اقبال مواجه مي شوند يا خير؟
»شــهريور شــعله ور« رماني اســت كه در ژانر تريلر 
نوشته شــده و ادامه اي بر كتاب »مرداد ديوانه« است. 
داستان از اين  قرار است: »48 ساعت پس از ماجراهاي 
مرداد داغ و ديوانه، شهراد شاهاني و ساغر سرايش توسط 
پليس به همكاري دعوت مي شوند. در همان ابتداي كار، 
اطالعاتي به دستشان مي رسد كه متوجه مي شوند تمام 
حوادثي كه در مرداد ديوانه پشت سر گذاشته اند، بخش 
كوچكي از ماجراهايي بسيار بزرگ تر است؛ ماجراهايي 
كه آنان را در آتش شهريوري مي اندازد كه از آن گريز و 

شگفتي و مرگ وگلوله شعله مي كشد... .«
در قسمتي از اين كتاب مي خوانيم: حاال نوبت شهراد بود 
تعجب كند. ساغر گفت: »همه چيز رو از توي مونيتور 
ديدم. هيچ تعجب نكردي چه كسي اومد دست و پات 
رو باز كرد تا بتوني جكي چان بشي؟ من به دست و پاي 

زيرآبادي افتادم كه بهت كمك كنه.«
ســاغر هيچ پيشــمان نبود كمــي دروغ چاشــني 
حرف هايش مي كرد. در اين نبرد الزمش داشت. شهراد 
گفت: »يعني بابت كتك خوردنم هم بايد ازت تشــكر 
كنم؟ تو كه اين قدر روي زيرآبادي نفوذ داشــتي چرا 
كاري نكردي كال من رو از اينجا بيــاره بيرون؟ بدون 
بليت رفته بودين تماشــاي فيلم رزمــي؟ تخمه هم 

خريده بود برات؟«
شهريور شعله ور با 503 صفحه و شمارگان هزار و ۱00 

نسخه و قيمت 55 هزار تومان منتشر شده است.

تب يونجه يا كرونا؟

تب يونجه يك واكنش آلرژيكي شايع در بهار است كه بر اثر تماس گرده  گياهان با 
دهان، بيني، چشم ها و گلو حاصل مي شود.

عالئم تب يونجه
   آبريزش و گرفتگي بيني    درد در اطراف شقيقه ها و پيشاني    از دست دادن 
حس بويايي    خارش گلو، دهان، بيني و گوش ها    خارش، قرمزي و آبريزش 

چشم ها    احساس خستگي     عطسه و سرفه    گوش درد     سردرد
عالئم تب يونجه در افرادي كه آسم دارند

   احساس گرفتگي در سينه    تنگي نفس    خس خس سينه و سرفه
از كجا بفهميم تب يونجه داريم يا كرونا

   در هر دو، تنگي نفس ديده مي شود اما در كرونا اين مشكل معموال در موارد جدي تر 
شايع است.    تب يونجه موجب تب و احساس ناخوشــي نمي شود.    شايع ترين 
عالئم تب يونجه يعني خارش چشم ها، گرفتگي و آبريزش بيني كه در كرونا نادر است.

مهارت

ساخت موشكي براي خروج ماهواره ها از مدار
نيروي فضايي ايــاالت متحده)USSF( گزارش داده اســت كه روســيه يك 
موشــك ضد ماهواره موســوم به »ASAT« را آزمايش و پرتاب كرده اســت. 
فرماندهي فضايي اياالت متحده اين ســالح را با قابليت از بين بردن ماهواره ها در 
مدار زيرين زمين)LEO( در تاريخ ۱5 آوريل مشــاهده كرده است. به گزارش 
نيواطلس، سالح هاي ضد ماهواره حتي قبل از پرتاب نخستين موشك اسپوتنيك 
)Sputnik( در ســال ۱۹57 در حال توســعه بوده اند. همانطور كــه از نام آنها 
پيداست، وظيفه آنها نابودي ماهواره ها با مقاصد نظامي يا تهديد بودن براي ساير 
فضاپيماها يا جلوگيري از ســقوط ماهواره ها روي مناطق پرجمعيت روي زمين 
اســت. طبق گفته نيروي فضايي آمريكا، اين آزمايش در روز چهارشنبه و پس از 
پرتاب موشك سايوز در نوامبر گذشــته كه يك ماهواره را به مدار منتقل كرد و 

متعاقبا به دو قسمت تقسيم شد، انجام شد.

دانستني ها

آزمايش نخستين واكسن غيرفعال شده
اولين واكسن غيرفعال جهان براي مهار 
بيماري كوويد- ۱۹ در شــهر جيائوزو 
واقع در اســتان هنان كشــور چين، 
همسايه شــمالي مركز شيوع بيماري 
يعني استان هوبي، وارد فاز كارآزمايي 
باليني مي شود. به گزارش اي اي، واكسن 
غيرفعال)يا واكســن كشته شده( يك 

واكســن متشــكل از ذرات ويروس، باكتري )Bacterium( يا ســاير عوامل 
بيماري زا ست كه در آزمايشگاه كشت شده و ســپس ظرفيت توليد بيماري را از 
دست مي دهد. در مقابل، واكســن هاي زنده از پاتوژن هايي استفاده مي كنند كه 

هنوز زنده هستند، اما تقريبا هميشه رقيق، يعني تضعيف مي شوند.
پاتوژن هاي واكســن غيرفعال در شرايط كنترل شده رشــد مي كنند و به عنوان 
وسيله  اي براي كاهش عفونت)شــدت واگيري( كشته مي شوند و در نتيجه مانع 
از آلودگي توسط واكسن مي شــوند. ويروس در واكســن غيرفعال با استفاده از 

روش هايي مانند گرما يا فرمالدئيد )Formaldehyde( كشته مي شود.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 3۱ فروردين ۱3۹7
اعتراض روزنامه نگاران هائيتي به اعمال تهديد و 

خشونت عليه مطبوعات
بيش از يكصد روزنامه نگار در هائيتي در اعتراض به خشونت ها و تهديد هايي كه عليه 
مطبوعات در اين كشور صورت گرفته و مي گيرد، در خيابان هاي پايتخت دست 
به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاري رويتــرز، 2هفته پيش »ژان دومينيك« 
روزنامه نگار برجسته طرفدار دمكراسي در اين كشور در مقابل محل كارش توسط 
خشونت طلبان ترور شد. ترور دومينيك، ملت فقر زده اين كشور را كه مي كوشند 
پس از ده ها سال خودكامگي و فرمانروايي ارتش، در ظرف 3 سال آينده نخستين 
انتخابات ملي خود را برگزار كرده و دمكراســي را مستقر كنند، وحشت زده كرده 
است. روزنامه نگاران با راهپيمايي به سوي وزارت دادگستري و سپس دادگاه ها از 

مقامات قضايي خواستند تا عوامل ترور دومينيك را عادالنه محاكمه كنند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره2۹ - طبقه اول
  تلفن: 8432۱700

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه

newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه همشهري 

توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:666500۹۹


	01-1(01-31)
	02(01-31)
	03(01-31)
	04(01-31)
	05(01-31)
	06(01-31)
	07(01-31)
	08(01-31)
	09(01-31)
	10(01-31)
	11(01-31)
	12(01-31)
	13(01-31)
	14(01-31)
	15(01-31)
	16(01-31)
	17(01-31)
	18(01-31)
	19(01-31)
	20(01-31)
	21(01-31)
	22(01-31)
	23(01-31)
	24(01-31)

