
  اطالع رسانی ناهماهنگ جامعه را در مواجهه با کرونا دچار سرگردانی کرده است
  فرمانده عمليات مقابله با کرونا در تهران: درآخرين روز کاري هفته گذشته، کرونا  6هزارنفر را راهي بيمارستان ها کرد

زنگخطربرايخوشخياالن
متفاوت ترين رمضان  

جهان

 نقشه نفتی ترامپ 
و آینده طالي سیاه

 فرشاد هر روز راس ســاعت 7صبح پنجره اتاقش را باز مي کند، 
گوش هايش را به سمت بلوار اصلي که ســمت راست خانه شان 

اســت، مي چرخاند و با دقت گوش مي کند. ماشــين ها و موتورهايي که عبور مي کنند 
را دانه به دانه مي شمارد و حتي مراقب است صداي پاي عابران را هم از دست ندهد.

جهان نفت پس از کرونا چگونه خواهد بود و نسخه نجات 
طالي سياه از بالي سياه چيست؟ آيا بازهم روزي خواهد 

رســيد نظير 20آوريل2020 ميالدي که کســي پيدا نشــود نفت بخرد؟ آيا 
سياســت هاي دولت آمريكا براي افزايش تنش احتمالي با ايران به عنوان يكي 
از گزينه هاي روي ميز دونالد ترامپ اســت تا تقاضاي جهاني نفت را با افزايش 

تنش باال ببرد؟ 

استثناي »شاد«
  »همشــهری«  از لزوم توجه به دانش آموزان استثنايی

 در روزهای قرنطينه گزارش می دهد
  دانش آموزان نابينا، ناشنوا و مبتاليان به اوتيسم سهمی 

از برنامه های آموزشی ندارند

 گفت وگو  با محمدعلی خطيبی طباطبايی، نماينده اسبق ايران در اوپک

  امسال بســياري از آيين هاي رمضان در جهان در 
سايه شيوع کرونا، تعطيل شدند

  مراجع به اســتفتاهاي مختلف درباره رمضاني که 
ويروس کرونا شيوع پيدا کرده است پاسخ دادند

صفحه22 
را بخوانید

صفحه4 را 
بخوانید

11و2223

3

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7925  SAT  APR.25 32صفحه راهنما ویژه تهران  3000تومان 2020  24صفحه شماره 7925   سال بیست و هشتم 1   رمضان  1441  عبور از پایتخت شنبه 6  اردیبهشت 1399 

»نور« چشم آمریكا را زد

تمام استان ها 
آزمایشگاه کرونا دارند

 گشایش 
تدریجي کسب وکارهاي 

گردشگري

ظريف بــه مقامات آمريــكا و اروپا 
تاکيد کرد نمی توانند بر پايه تفسير 
اشــتباه از قطعنامه 22۳۱ ، ايران را 

موعظه کنند

تهران، فارس، کرمان، کرمانشــاه، 
آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی 
بيشترين آزمايشگاه ها را برای انجام 

تست کرونا در اختيار دارند
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ديدگاه
سروش خسروي؛ دبير گروه اقتصاد

در روزهــا و هفته هايــي که ويــروس کرونــا اغلب 
کســب وکارها را تحت تأثير خود قرار داده؛ تاالرها و 
شعب کارگزاري هاي بورس پررونق بوده اند؛ چنانكه آمارهاي اختصاصي همشهري، 
نشان مي دهد؛ در طول يک سال گذشته، هر ماه، به طور متوسط 70هزار سرمايه گذار 
جديد وارد بازارسهام شــده اند. جالب توجه آنكه، اين روند در 2 ماه گذشته، يعني 
دوران حاکميت کرونا براقتصاد ايران و جهان، شتابي روزافزون گرفته، به طوري که 
اطالعات مستند همشهري نشــان مي دهد؛ در اين دوره روند ورود سرمايه گذاران 
تازه  وارد به بورس، به يكبــاره تا 2.۵ برابر قبل از دوره شــيوع کرونا افزايش يافته؛ 
به طوري که در فروردين پارسال فقط ۵۵ هزار سهامدار جديد به بورس آمدند؛ اما 
اين رقم در اسفند ماه از مرز ۱72 هزار نفر هم عبور کرد. در مجموع پارسال ۸22هزار 

سهامدار جديد وارد بورس شدند.
 استقبال متقاضيان سرمايه گذاري از حضور در بورس به حدي است که مشاهدات 
خبرنگاران همشهري، از ادحام تازه  واردها در مقابل برخي ازدفاتر پيشخوان خدمات 
دولت، براي احراز هويت، حكايت دارد. وضع به گونه اي است که حتي برخي از اين 
دفاتر مي گويند: ظرفيت شان براي ثبت نام در سامانه احراز هويت سرمايه گذاران 
بورس، موسوم به سجام، تا خرداد امسال تكميل شده است. طبق آمارهاي موجود؛ 
جمعيت کل ســهامداران ايران از مرز ۱2 ميليون نفر عبور کرده اســت. برمبناي 
اين تخمين ها، اگر آمــار دارندگان واحدهــاي صندوق هاي ســرمايه گذاري در 
بورس)يونيت هولدرها( را هم به اين آمار بيفزاييم، حاال در بهار 99سبد دارايي هاي 

۱۵ميليون ايراني، با بورس پيوند خورده است.
همچنين تخمين هاي به نسبت دقيق همشهري که پيش تر در قالب يک گزارش 
مستقل منتشر شده نشان مي دهد؛ تعداد ســهامداران فعال بورس به ۱.۵ميليون 
سهامدار رسيده که از اين تعداد ۳۵0هزار نفر به صورت تمام عيار، حرفه اي بورس، 
محسوب مي شوند. اين دسته از سرمايه گذاران در طول يک سال گذشته دست کم 
هر 2 هفته يک بار، يــک معامله در بورس و فرابورس انجام داده اند؛ اينها کســاني 
هستند که احتماال حتي نان شب شــان را هم از تنور بازارسهام بيرون مي کشند. 
۱.۱ميليون نفر هم سرمايه گذاران نيمه حرفه اي هستند که بخش عمده اي از وقت 
و انرژي خود را مصروف ســرمايه گذاري در بازار سهام مي کنند. اطالعات دريافتي 
همشهري همچنين نشان مي دهد که در يک سال اخير ۱۵0هزار سرمايه گذار نيز 
وجود داشته اند که به طور متوسط ماهانه يک تا 2معامله در بازار سهام انجام داده اند.

اما علت اين همه استقبال از سرمايه گذاري در بورس چيست؟ هرچند محاسبات 
همشهري نشان مي دهد؛ در طول 2سال گذشته ميانگين بازده سرمايه گذاري در 
بورس 6۵0درصد بوده و موجب شده ارزش کل بازار سهام ايران از مرز 200 ميليارد 
دالر هم فراتر رود؛ اما انگيزه کسب سود نمي تواند همه واقعيت موجود را عيان کند.

براي ريشه يابي داليل اشتياق ســرمايه گذاران براي ورود به بورس بايد به 2سال 
پيش، يعني بهار سال 97 بازگرديم؛ زماني که اياالت متحده از برجام خارج شد و 
ديوار تحريم ها در برابر ايران را بلندتر کرد، اما دولت ايران با اتخاذ يک سياست ارزي 

نادرست، قيمت دالر را روي 4200تومان تثبيت کرد. 
مجموعه اين عوامل به شــتاب و شيب منحني تورم، ناشــي از اعمال تحريم هاي 
يكجانبه آمريــكا، افزود. در شــرايطي کــه نــرخ ارز در اواخر تابســتان و اوايل 
پاييز97بــه ســقف هاي تاريخي خــود، در محــدوده ۱9هزار تومــان، برخورد 
مي کرد؛ بخشــي از پس انداز خانوار ها، براي فرار از آثار کاهــش ارزش پول، وارد 

بورس شــد؛ البته چــون در آن زمــان بورس هنــوز براي 
بســياري ناشــناخته بود، بخــش ديگــري از نقدينگي، 

 متعلق بــه خانوارهــاي پرريســک، راهــي بازارهاي مســكن، خودرو، ســكه 
و طال شد. 

 اگر بورس رشد نكند
چه مي شود؟

ادامه در 
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يادداشت
حجت االسالم والمسلمین علي سرلك؛  کارشناس مسائل ديني

ويروس بي رحم کرونا جوالن مي دهد، ديو هفت ســِر 
گراني و تــورم براي دخل و خرج مردم خط و نشــان 
مي کشد، عفريت زورگويي و ستمگرِي بيگانه رجز مي خواند و ديوانه وار گرِز تحريم 
را در هوا مي چرخاند،کوچه هاي پر پيچ وخم و بن بست بعضي تصميمات متصديان 
کار هم نمكی است بر اين زخم ها. خالصه به ســاکنان کشتي توفان زده اي شبيه 

شده ايم که امواج بلند و کوبنده فضاي رسانه اي دلمان را خالی می کند.
 بي حوصلگي و درماندگي و پرخاشگري و نهايتا نااميد شدن، جمع بندي ناخواسته 

بعضی از ساکناِن مصيبت زده  اين کشتِي توفان زده شده است.
  در ميان اين ظلمات متراکم ، قرآن است که مايه  قرارمان می شود و ما را به ميهماني 

آرامشي بي پايان می برد: 

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى نَْصُر  اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ رَّ ْتُهُم الَْبْأَســاُء َوالضَّ  ....َمسَّ
ِ َقِريٌب ِ َأَل ِإنَّ نَْصَر اللَّ اللَّ

».... به ]هول و[ تكان درآمدند تا جايی که پيامبر]خدا[ و کســانی که به وی ايمان 
آورده بودند گفتند ياري خدا کی خواهد بود؟ آگاه باشيد که ياري خدا نزديک است.«

ماه مبارك رمضان جلوه روشن نصرت و ياري خداســت در اوضاع ناگوار و تلخ اين 
روزها؛ ماه مبارك رمضان امسال فرصت بي نظيري اســت براي بروز گوهر ايماني 
جامعه مومنان . يادمان باشــد و بماند خدای قبل از کرونا خدای هنگام کرونا و بعد 

از آن خواهد بود.
در کنار مصيبت درگذشــتن برخي از هموطنان عزيــز و مظلوم مان بر اثر بيماري 
کويد-۱9؛ سوگ منديم که برخي نيز در منجالب شبهه و ترديد و انكار و کفر غرق 
شدند و ايمانشان را به ساحل رستگاري نرسانده اند.  ماه مبارك رمضان ماه ميهماني 
از همه مردم است، به خصوص کساني که با ضيافت خدا دلشان را به آرامش بي پايان 
رابطه با خدا، خواهند رساند. خالصه آنكه دوباره تبسم خدا را در چهره ماه رمضان 

ببينيم و اين آشوب هزارتو را به خنكای آرامش ياد او از ميان برداريم. 
راستی مخصوصا در ماه مبارك رمضان امسال الزم است همدالنه در کنار هموطناني 
باشيم که در اين اوضاع و احوال سفره افطارشان کوچک شده است و براي گرفتاران 

بيماری کويد-۱9 از آنچه مي توانيم دريغ نكنيم.
ايام عزت و سالمت مردم ايران مستدام باد.

 رمضان آرامش در توفان 
براي اهل ایمان

نگاه
رامین مهمانپرست؛سخنگوي پيشين وزارت خارجه 

در اوج شيوع بيماري کرونا در سطح جهان و درحالي که 
آمريكا به نخستين کشور در آمار مبتاليان و تلفات اين 
بيماري تبديل شــده، ايجاد تنش در خليج فارس از 

سوي آمريكايي ها از چند بعد قابل بررسي است:
 مقامات آمريكايي ظاهرا به رغم وضعيت جديدي که دنيا بر اثر شــيوع کرونا پيدا 
کرده و شكل جديدي از روابط  بين الملل شكل گرفته، همچنان به رويه قبلي خود 
يعني دخالت در امور ديگر کشــورها و عرض اندام به عنوان کدخدا و امر و نهي به 

کشورهاي مستقل به ويژه منطقه حساس خليج فارس ادامه مي دهند.
تحليلگران، دنياي بعد از کرونا را متفاوت با االن مي دانند، اينكه در سياست خارجي 

کشورها همچنان شاهد رويه گذشته باشيم، جاي تعجب دارد.
حادثه اخير شــايد از اين جهت حائز اهميت اســت که عبور محموله هاي انرژي و 
امنيت نفتي ادعايي بوده که آمريكايي ها به بهانه آن به منطقه خليج فارس آمدند. 
از طرف ديگر، ايران اعتقاد به حفظ آبراه هاي حياتي با حضور کشورهاي منطقه و 
امنيت جمعي دارد و حضور کشورهاي فرامنطقه اي را تحريک آميز و مخل امنيت 

آبراه ها مي داند.
ايران اخيرا به توانمندي شگرفي در ارسال ماهواره نظامي دست يافته بود. شايد اين 
حرکت مقامات آمريكايي را متعجب کرد و آنها از شدت عصبانيت اظهارات تازه اي 
را مطرح کردند که مي تواند به تنش در منطقه اضافه کند. اين در شرايطي است که 

آمريكايي ها از اين تهديد ها طرفي نمي بندند.
به نظر مي رسد اظهارات اخير ترامپ در تهديد نيروي دريايي ايران،  در ادامه جسارت 
آمريكا در ترور سردار سليماني باشد. آن حادثه وضعيت جديدي را رقم زد که منجر 
به تسريع خروج آمريكا از عراق شد که مي تواند مقدمه خروج آمريكا از کل منطقه 
شود و در همين رابطه مقامات آمريكايي براي اينكه صورت مسئله را عوض کنند تا 
دليلي براي ادامه فعاليت هاي مداخله گرايانه در منطقه داشته باشند، سعي مي کنند 
تنش هاي جديدي را رقم بزنند. اگر اين سياســت به دور از درك عقالني مقامات 
آمريكايي باشد و آمريكايي ها تصميم نهايي را بر عهده ترامپ بگذارند و او تصور کند 
ترور سردار سليماني دستاوردي براي او بوده و بخواهد اقدام تازه اي مرتكب شود، 
وضعيت براي آمريكا متغير مي شود و آمريكايي ها ممكن است دچار مشكالت جدي 
شوند که االن تصوري از آن نداشته باشــند. اينكه آمريكايي ها تصور کنند به علت 
شــيوع کرونا و وضعيت اقتصادي ايران شرايط طوري شــده که دست به اقدامات 

جديدي مانند ترور سردار سليماني بزنند، يک اشتباه محاسباتي است.
نكته دوم اين اســت که چرخ اقتصادي در اکثر کشورهاي دنيا خوابيده و خسارات 
زيادي به کشورها وارد شــده. در آمريكا برآورد 2000ميليارد دالر خسارت ناشي 
از بحران کرونا وجود دارد. اروپايي ها با تصويب بودجه ۵40ميليارد يورويي سعي 
مي کنند اين مســئله را کنترل کنند. اين وضعيت در کشورهاي آسيايي هم قابل 
مشاهده است و صنايع بزرگ مثل گردشگري دچار بحران شده و اقتصاد نفتي را هم 
تحت تأثير قرار داده و افت قيمت بي سابقه نفت، کشورهاي توليد کننده را متضرر 
کرده و ازجمله کشــورهايي که با بحران مواجه شده اند، کشورهاي عربي و آمريكا 
هستند. زماني توليد نفت شيل براي آمريكا صرفه اقتصادي دارد که قيمت نفت از 

يک مقداري باالتر باشد.
از طرفي اگر چه ايران هم مثل بقيه کشــورهاي نفتي بــا کاهش درآمدهاي نفتي 
روبه رو بوده است و هم فشار تحريم ها را داشته، ولي بايد درنظر داشت کشوري که 
40سال تحت تحريم جدي بوده و شرايط ســخت را تجربه کرده، آمادگي تطبيق 
خود با شرايط جديد را بيشتر از کشورهايي که غافلگير و دچار شوك شده اند، دارد. 

بنابر اين اگر محاســبه آمريكا بر مبناي ضعيف شدن اقتصاد 
ايران به خاطر تحريم، نفت و کرونا ســت و فكر مي کنند بايد 

فشار نظامي هم وارد کنند، اين يک اشتباه محاسباتي است، چون ايران به نسبت 
ديگران کمترين تأثير را از وضعيت اخير پذيرفته است.

مثلث کرونا، انتخابات و تنش

ادامه در 
صفحه2

احساس خطر جامعه درباره کرونا کاهش يافته است؟
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 تحقيق جديدي که در آمريكا صورت گرفته نشان داده ويروس کرونا به سرعت 
دانش و 
در مجاورت تابش نور خورشــيد از بين مي رود. به گزارش الجزيره، »ويليام فناوري

برايان« مشاور علمي و فناوري سازمان امنيت داخلي آمريكا در نشست خبري 
که در کاخ سفيد برپا شده بود به خبرنگاران از تأثير قدرتمند اشعه ماوراء بنفش روي اين 
ويروس جديد خبر داد: مشاهدات ما تا امروز به تأثير قوي نور خورشيد در از بين بردن ويروس 
روي سطوح و هوا مربوط مي شــود. او گفت: در تحقيقات به رفتار مشابهي از رطوبت و دما 
رسيديم و متوجه شديم که افزايش دما و رطوبت، چندان مطلوب اين ويروس نيست. نتايج 

اين تحقيقات براي ارزيابي هاي نهايي هنوز به صورت عمومي منتشر نشده است.
با وجود اين نتايج اوليه اين تحقيقات اميدها براي اينكه در تابســتان وضعيت جهاني در 

همه گيري بيماري کوويد-۱9 بهتر شود را افزايش داده است.
ويليام برايان در اين نشست سپس اساليدهايي از خالصه نتايج آزمايش هايي که توسط مرکز 
ملي تجزيه و تحليل زيست و اقدامات متقابل مريلند انجام شده بود را به نمايش گذاشت. در 
اين اساليدها نشان داده شد که نيمه عمر ويروس – زمان الزم براي کاهش آن به نصف – در 
دماي بين 2۱تا 24درجه سانتي گراد و رطوبت 20درصد روي يک سطح غيرقابل نفوذ مانند 
دستگيره درها و استيل ضدزنگ ۱۸ساعت است اما با باال بردن رطوبت به ۸0درصد و افزودن 

نور خورشيد، زمان از بين رفتن ويروس به 2دقيقه مي رسد.
در شبيه ســازي  پخش ويروس در هوا از طريق سرفه و عطســه نيز مشخص شد که رفتار 
ويروس کرونا در مجاورت نور خورشيد و و رطوبت در هوا نيز به همان ترتيب است. در دماي 
2۱تا 24درجه سانتي گراد و رطوبت 20درصد عمر ويروس يک ساعت بود که در حضور نور 

خورشيد اين زمان به يک و نيم دقيقه کاهش پيدا کرد.
برايان به اين نكته اشاره کرد که شرايطي مانند هواي تابستان محيطي فراهم خواهد کرد 
که سطح انتقال ويروس به شدت کاهش مي يابد. اما او هشدار داد که کاهش سطح انتقال به 
معني نابودي کامل اين ويروس نيست و بنابراين قوانين فاصله گذاري اجتماعي بايد از سوي 

همه افراد جامعه همچنان رعايت شود.
برايــان گفت: اگر بگوييــم که در فصل تابســتان ويــروس کامال از بين مــي رود، رفتار 
غيرمسئوالنه اي انجام داده ايم پس هشدار مي دهيم که همچنان رعايت قوانين فاصله گذاري 
اجتماعي در دستور کار باشد. اما تابستان و کم شدن سطح انتقال به ما کمک خواهد کرد 
تا فرصتي براي غلبه بر اين ويروس مهلک داشته باشيم. او تأکيد کرد: محققان ما در خالل 
اين تحقيق دريافتند که ايزوپروپيل الكل ضد عفوني کننده مؤثرتري از سفيدکننده هاست.

اين تحقيق آمريكايي ها در شرايطي انجام شده اســت که ويروس کرونا در کشورهايي با 
رطوبت و دماي باال ازجمله مالزي، سنگاپور و تايلند نيز تاکنون قربانيان زيادي داشته است. 
در شــرايطي که اين تحقيق هنوز مورد ارزيابي قرار نگرفته است و علني نشده است براي 

متخصصان مستقل دشوار است که درباره قابل اعتماد بودن اين اظهارات نظري بدهند.
اما سؤال کليدي درباره اين تحقيق طول موج و شدت نور خورشيدي است که در اين آزمايش 
مورد استفاده قرار گرفته است. هنوز مشخص نيست که اين نور با ميزان تابش نور خورشيد در 
تابستان مطابقت دارد يا خير. در مطالعات پيشين شواهد قابل اعتمادي براي تأثير افزايش 

دما و رطوبت هواي تابستان و بهار بر عملكرد اين ويروس مشاهده نشده است.

تحقيقات جديد نشان داده احتماال نور خورشيد و رطوبت باال مي تواند نيمه عمر 
عامل بيماري کوويد-۱9 را در هوا از يک ساعت به ۱.۵ دقيقه کاهش دهد

نور خورشید و رطوبت؛ قاتل احتمالي ویروس کرونا

بــا حفــظ فاصلــه کنار هــم بمانيــم

حناچي: با وجود تحریم در مقابله با کرونا  اقدامات موثري داشته ایم
شهردارلندن: در ديدار خود با مقامات دولت بريتانيا مسائل و مشكالت تهران درباره تحريم ها را براي آنها خواهم گفت و اميدوارم اين مشكل به زودي حل شود

گفت وگوي مجازي شهرداران تهران و لندن

اين بارکد را اسكن کنيد و فيلم  گفت و گوي اينترنتي شهردارتهران با شهردار لندن  را ببينيد.



ادامه از 
صفحه اول

 تبريك روحاني به سپاه
رئيس جمهور در آيين بهره برداري از مجتمع ورزشي شهيدسپهبد قاسم سليماني در المرد فارس، با 
اشاره به تالش موفق سپاه پاسداران براي پرتاب ماهواره، اين اقدام را براي مردم عزيز ايران اسالمي 
مبارك دانست و تأكيد كرد: اين اقدام نشان دهنده ارزشمند بودن همه تالش هاي پيگير در اين شرايط 
سخت است. حسن روحاني اظهار داشت: اين اقدام سپاه پاسداران انقالب اسالمي به دنيا نشان داد با 
وجود سختي و مشكالت اقتصادي ناشي از كرونا، فعاليت هاي توليدي و سازندگي ما ادامه پيدا مي كند.

مقامات كاخ ســفيد منتظر 
تأييد پنتاگون بودند تا ببينند دفاعي

ماهواره چندمنظوره نور يك 
در مدار زمين قرار مي گيرد يا نه و ســپس 
واكنش نامناسب خودشــان را اعالم كنند؛ 
مثل شهريور ماه سال گذشته كه وقتي پرتاب 
ماهواره ناهيد با موفقيت همراه نشد، دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در واكنشــي 
نامتعارف و بالحني طعنه آميز نوشت: براي 
ايران بهترين آرزوهــا را دارم و اميدوارم در 
مشخص كردن اينكه در »جايگاه يك« چه 
اتفاقي افتاده موفق باشند. با اين حال ترامپ 
در نخستين واكنش به پرتاب موفق ماهواره 
نور با بيان اينكه واشــنگتن ايران را زيرنظر 
دارد، گفت: ما بيشتر از خود ايراني ها درباره 
آنها مي دانيم. آنها چاره اي نداشتند جز اينكه 
دوباره تفســير تحريف آميز خودشــان از 
قطعنامه2231 را به ميان بكشند؛ اتفاقي كه 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه را مجاب 
كرد تا با رسم شكل براي آنها توضيح دهد، 
تفســيري كه آنها از قطعنامه2231 دارند، 
مربوط به قطعنامه باطل شده 1929 است. 
صبــح چهارشــنبه روابط عمومي ســپاه 

پاسداران اعالم كرد كه اين نهاد موفق شده 
يك ماهواره چندمنظوره با اهداف نظامي را 
در مدار زمين در فاصله 425كيلومتري قرار 
دهد. ابتدا ادعاي سپاه مورد ترديد و تشكيك 
غربي ها قرار گرفت تا اينكه پنتاگون رسما 
قرار گرفتن يك ماهواره ايران در مدار را تأييد 
كرد. شبكه خبري »سي ان ان« هم با انتشار 
اذعان 2مقام پنتاگون به موفقيت  آميز بودن 
پرتاب ماهواره نظامي ايران مدعي شد كه اين 
اقدام گامي چشمگير به شمار مي آيد؛ چون 
برنامه فضايي ايران همان فناوري را استفاده 
مي كند كه مورد نياز براي پرتاب موشــك 
بالستيك بين  قاره اي است كه تهران را قادر 

خواهد ساخت تا به هر دشمني تهاجم كند.

تكرار 
اما مايــك پمپئــو، وزير خارجــه آمريكا 
در موضع گيــري خــود مدعــي نقــض 
قطعنامه2231 توسط ايران شد؛ قطعنامه اي 
كه ســال94 در تأييد برجام صادر شد اما 
دولت ترامپ ارديبهشت سال97 با خروج 
از برجام نخســتين ناقض قطعنامه2231 
لقب گرفت. ادعاي نقــض قطعنامه2231 

در حالي اســت كه پيش از اين نيز پس از 
برخي آزمايش هاي موشــكي توسط ايران 
كشورهاي غربي سعي كردند پرونده ايران 
را به شوراي امنيت ببرند اما هربار نتوانستند 
تناقضي بين آزمايش هاي موشكي ايران با 
قطعنامه2231 نشان دهند چون براساس 
قطعنامه2231 از ايران خواســته شده از 
انجام فعاليت هاي موشك بالستيكي كه براي 
پرتاب كالهك هسته اي طراحي شده اند، 
خودداري كند كه اين عبارت از طرفي صرفا 
يك درخواســت غيرالزام آور از تهران است 
و از ســوي ديگر ايران بارها اعالم كرده كه 
هيچ كدام از موشــك هايش با هدف حمل 
كالهك هسته اي طراحي نشده اند. آخرين 
تالش براي باز كردن پاي موشك هاي ايران 
به شــوراي امنيت آذر سال گذشته بود كه 
3كشــور انگليس، آلمان و فرانسه مشتركا 
در نامه اي به دبيركل ســازمان ملل مدعي 
شدند بخشــي از برنامه موشــكي ايران با 

قطعنامه2231 مغايرت دارد.

تفسير اشتباه
ديروز هــم محمدجواد ظريــف، وزير امور 
خارجه با انتشــار متن قطعنامه1929 كه 
ايران را ملزم به انجام نــدادن فعاليت هاي 
موشكي مي كرد و قطعنامه2231 كه صرفا از 
ايران درخواست كرده است فعاليت موشكي 
بالستيك انجام ندهد در توييتر نوشت: اياالت 
متحده برخالف قطعنامه2231 شــوراي 
امنيت، از سال2۰17 مشــغول زورگويي 

به همه بوده اســت. اروپا به جاي تبعيت از 
قطعنامه2231، از ايــاالت متحده اطاعت 
كرده است. هيچ كدام از آنها نمي توانند بر 
پايه تفسير اشتباه و بي مبنا از قطعنامه2231 
شوراي امنيت، ايران را موعظه كنند. ايران نه 
سالح هسته اي دارد و نه موشكي كه براي 
حمل چنين سالح هاي دهشتناكي، طراحي 

شده باشد. حدس بزنيد چه كسي دارد؟ 

ماهواره حق مسلم ماست
وزارت خارجه ايران در نخستين واكنش به 
پرتاب ماهواره نور، ايــن اقدام را غرورانگيز 
خوانده بود. سيدعباس موسوي، سخنگوي 
وزارت امور خارجه ضمن رد و تقبيح دخالت 
آمريكا در امور داخلي ايران، پيشرفت هاي 
علمي و فناوري به ويــژه در حوزه هوافضا را 
حق ملت ايران دانســت و خاطرنشان كرد: 
قطعا اينگونه دخالت ها در عزم ملت ايران 

براي پيشرفت خللي ايجاد نخواهد كرد.
سيدعباس موسوي همچنين تأكيد كرد: 
هيچ قطعنامه اي ايــران را از پرتاب ماهواره 
به فضا منــع نمي كند و اســتناد آمريكا به 
قطعنامه2231 قطعا بي جا و خالف واقعيات 
اســت؛ ُطرفه آنكه قطعنامه2231 شوراي 
امنيت قطعنامه اي اســت كه رژيم آمريكا 
با خروج خود از برجــام آن را نقض كرده و 
همچنان ديگر كشورهاي مستقل را براي 

نقض آن آشكارا تحت فشار قرار مي دهد.
 سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين با 
رد موضع آلمان در قبال پرتاب اين ماهواره 

ايراني اظهار داشت: وزارت امور خارجه آلمان 
در حالي درخصوص پرتاب ماهواره ساخته 
شده با تالش مهندسان ايراني ابراز نگراني 
مي كند كه وزير دفاع اين كشور تصميم خود 
براي خريد جنگنــده با قابليت حمل بمب 
هسته اي را رســانه اي كرده است. اينگونه 
سياست هاي يك بام و دو هوا امنيت منطقه 
و اروپا و جهان را تهديد مي كند. سخنگوي 
دستگاه ديپلماســي در پايان توسعه علم و 
فناوري در عرصه هوافضا را حق قانوني ايران 
دانســت و تأكيد كرد: ماهواره نور با اهداف 
صلح آميز و در راســتاي سياســت دفاعي 

ايران است.

نور كجاست؟
براساس اطالعاتي كه در منابع رصد تحوالت 
فضايي موجود اســت، ماهواره نور در مدار 
زمين مســتقر اســت و به گفته مسئوالن 
هوافضاي سپاه هر 45دقيقه يك بار دور زمين 
در چرخش است. از سوي ديگر ديروز برخي 
منابع نوشته بودند كه ماهواره نور دست كم 
يك مرتبه در فضاي مناطق اشغالي فلسطين 
قرار گرفته است. سردار علي جعفرآبادي، 
فرمانده فضايــي نيروي هوافضاي ســپاه 
در رابطه با ماموريت ايــن ماهواره، گفت: 
ماموريت اين ماهواره شناسايي در حوزه هاي 
غيردفاعي در مخاطرات طبيعي است و در 
حوزه دفاعي الزم داريم كه آگاهي موقعيتي 
و آگاهي وضعيتي از پيرامون خود داشــته 
باشيم كه سنسورهايي كه روي اين ماهواره 
نصب شده اند، اين كار را انجام مي دهند. او 
با بيان اينكه نخستين سيگنال ماهواره در 
حوالي تبريز دريافت شده است، گفت: گام 
بعدي ما اين اســت كه ماهواره نور-2 را در 

مدار هاي باالتر زمين قرار دهيم.

خبر

در حاشيه سياست

مطابق رســم ساليان گذشــته، محفل انس با 
قرآن كريم با حضور رهبر انقالب اســالمي، در 
نخستين روز از  ماه مبارك رمضان برگزار خواهد 
شد. مراسم امســال به دليل دستورالعمل هاي 
بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني  بر عدم 
 برگزاري تجمعات، از طريق ارتباط تصويري با 
چندتن از قاريان ممتاز كشور در مصالي امام 
خميني)ره( برگزار مي شود. اين مراسم امروز 
از ساعت 1۸ آغاز و به  صورت زنده از شبكه هاي 
راديويي و تلويزيوني رسانه ملي و حساب هاي 
رســمي KHAMENEI.IR در شــبكه هاي 

اجتماعي پخش مي شود.

  توصيه رايگان موســوي به مقامات 
آمريكا

سيدعباس موسوي در توييتي به زبان انگليسي 
با اشاره به فرا رسيدن روز جهاني كتاب نوشت: 
»توصيه رايگان مــن به مقامــات آمريكايي: 
كتاب بخوانيد! اگر رهبــران آمريكا كتاب هاي 
غيرداستاني درباره امور جهاني مي خواندند از 
تهديد توخالي عليه ملت بزرگ ايران، اتكاء به 
افراد جعلي براي قضاوت هاي خود و ســپردن 
سياست آمريكا در قبال ايران به جنگ طلبان 

دست مي كشيدند.«

  نامزد اجاره نمي كنيم
محمــد ميرلوحــي، عضــو شــوراي  عالي 
سياستگذاري اصالح  طلبان مي گويد: شوراي 
نگهبان بپذيرد كه اصالح  طلب واقعي وارد صحنه 
شود، نه اينكه ما از جناح مقابل دوباره كانديدا 
اســتقراض كنيم. ما نمي توانيم كانديدا اجاره 
كنيم. ما مي گوييم شــرايط كشور و مسيري 
كه به پيش مي رود ديگر مســير بازگشــت به 
سياست هاي قبل از 92 نيست. وي در گفت وگو 
با خبرآنالين با انتقــاد از تأييد صالحيت تنها 
1۸نماينده از 3۰نماينده فعلي مجلس گفت: 
ما در اينكــه اين 1۸ نفر مثل آقــاي صادقي و 
مطهري نه مســئله اخالقي دارند و نه مسائل 
مالي شــكي نداريم. ما مي دانيم حرفشان اين 
است كه اگر كســي نظرش مخالف رأي و نظر 
ما باشد نمي گذاريم بيايد. االن مي گوييم براي 
14۰۰ نبايد چنين كاري بكنند، بلكه بايد فضا 

را باز بگذارند.

محفل انس با قرآن كريم با حضور 
رهبر انقالب برگزار خواهد شد

يادداشت»نور« چشم آمريكا را زد

چهره

اعتماد عمومي دواي كرونا

 رمزگشايي فرمانده هوافضاي سپاه از تهديد ترامپ
 به حمله به 52 نقطه فرهنگي

آمريكايي ها تهديد كردند بيت رهبري را 
مي زنند

در مديريت بحران كرونا كوچك شماري و 
تأخير 2 نقص عمده اي  است كه رفع آنها در 
شرايط فعلي ضروري است و چه بسا خود 
علت پاره ديگري از ريسك ها و مخاطرات 
هستند. اين رويكرد، مبتني بر پيش فرض 
كم خطر بودن كرونا، كمي خطرناك تر از 

آنفلوآنزاست. در همين رويكرد خوش  بينانه رخدادهاي مبتني بر كثرت 
بيماران بدحال و تلفات بسيار وسيع تر از موج اول، محتمل است. 

آنچه پيش روي اين رويكرد اســت، اوج هاي متعدد و متناوب بيماري 
است و تا دستيابي به واكسن و دارو، ممكن است اين امواج به هم متصل 
و باعث غافلگيري و خسران شود. ما هم اميدواريم سناريوي اول درست 
باشد و در كمتر از يك ســال اكتشافات علمي،  واكســن و دارو گره از 
ريسمان در هم پيچيده اين بال بگشايد اما برنامه براي نيمه ديگر محتمل 
ماجرا چيست؟ در پاييز و همزمان با شــيوع احتمالي آنفلوآنزا، چنان 
بهمني سازمان سالمت و جامعه را درخواهد نورديد كه مديريت بحران 
فرصت اتخاذ سياست هاي انقباضي را نخواهد داشت؛ به ويژه وقتي آن 
را در پس زمينه اي از شرايط اقتصادي- اجتماعي خود، بازخواني كنيم، 
هول و هراس چنان تصوير آشوب زده اي صدچندان مي شود. سؤال اين 
است كه براي اين احتمال چه كنيم؟ هيچ استراتژيست و محققي در 
وضعيت مذكور، توان دولت ها و حكومت ها را براي مديريت بحران مكفي 
نمي داند. از وضعيتي سخن مي گويم كه چنان قدرت ملي، توان اجتماعي 
و سرمايه انساني را مي لرزاند كه هر عاقبتي پس از آن، محلي از احتمال 
دارد. اكنون، بايد به اين سناريو  انديشه شود. براي مهيا شدن در برابر آن 
سيل احتمالي، سيل بند حكومت كفايت نمي كند، تك تك واحدهاي 
اجتماعي بايد مستحكم و فعال شوند. تكيه بر ابتكارات و ظرفيت هاي 
جوامع داوطلب محلي، توانمند سازي  و سازماندهي قابليت هاي منطقه اي 
و محلي دولتي و غيردولتي، جلب مشاركت سرمايه هاي نمادين ملي و 
منطقه اي، اعتماد به نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد، بخشي از 
اقداماتي است كه مديريت رويدادهاي بدبينانه اما محتمل را، ممكن 
مي كند. امروز، براي مديريت آن وضعيت احتمالي، صداقت، شفافيت و 
هر آنچه باعث افزايش اعتماد عمومي  شود، الزم و ضروري است. تقليل 
مسئله به مسائل ستادي و اداري به بيراهه رفتن است.  هر آنچه پيش از 
اين، پذيرش و انجامش به نظر هزينه داشت، در چنان تصويري شدني 
است، بله، از وفاق و آشــتي ملي، عفو عمومي و بازسازي اعتماد  سخن 
مي گويم؛ هرآنچه مي توانيد براي افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي انجام 
دهيد. ان شاءاهلل سناريوي خوش بينانه محقق شود اما اگر چنين نشود، 
بدون مشاركت، همدلي، همراهي، وفاق و عزم ملي، فرصت اقدام به وقت، 
متناسب، كارآمد و مؤثر فراهم نخواهد شد و در پيشگاه خدواند متعال، 

حافظه جمعي و تاريخ يك ملت، پاسخي نخواهيم نداشت.

بعد از شليك به عين االسد، رهبر معظم انقالب براي نخستين بار 
برنامه حسينيه امام خميني)ره( را با پخش مستقيم برگزار كردند

ســردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي گفته اســت وقتي آمريكايي ها گفتند اگر ايران در مقابل ترور 
سردار سليماني كاري بكند، ما 52نقطه فرهنگي را مي زنيم اشاره شان به 
بيت رهبري بود و احساس مي كردند با اين حرف ها ايران عقب مي نشيند 
و كاري نمي كند. به گزارش واحد مركزي خبر، فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه پاســداران با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري گفت: آنها 
مطمئن بودند ايران پاسخ ترور ناجوانمردانه سردار سليماني را نمي دهد، 
اما چند روز پس از شهادت ايشان و سردادن شعار انتقام از سوي مردم 
نگران شدند.  سردار حاجي زاده گفته است: با اراده محكم رهبر معظم 
انقالب اسالمي و تصميم ايشان عمليات عين االسد انجام شد. وي در ادامه 
توضيح داده كه چگونه بعد از تهديد آمريكايي ها براي هدف قرار دادن 
بيت رهبري درصورت حمله به مواضع آنها، براي نخستين بار رهبر معظم 
انقالب، برنامه حسينيه امام خميني )ره( را با پخش مستقيم برگزار كردند. 
وي گفت: آمريكايي ها در پي بي آبرو و بي حيثيــت كردن ايران بودند، 
زيرا فكر مي كردند جمهوري اسالمي پاسخ آنها را نمي دهد، اما ايران با 
موشك باران پايگاه عين االسد نزد جهانيان عزيز و بزرگ و مشخص شد 
حرف هاي آمريكايي ها عمليات رواني است. سردار حاجي زاده همچنين 
گفت:  آمريكا مي توانســت با يك گروه تروريستي يا بمب كنار جاده اي 
سردار سليماني را به شهادت برساند، اما ترامپ اين جنايت را براي دنبال 
كردن اهداف مهمي بر عهده گرفت. وي افزود:  آنها مي خواستند بگويند 
نماد مقاومت را ترور كرديم تا ديگر فرماندهان و رهبران مقاومت حساب 
كار خود را بكنند. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
افزود: روزي كه پايگاه آمريكايي عين االســد در عراق را مي زديم فكر 
مي كرديم آمريكا پاسخ مي دهد و آماده شده بوديم 4۰۰ نقطه آنها را در 
هم بكوبيم، زيرا زدن عين االسد عملياتي نبود و فقط چند موشك زديم، 
اما آمريكايي ها جرأت نكردند كاري انجام دهند. حاجي زاده همچنين در 
بخشي از اين گفت وگو درباره ارسال ماهواره نور به فضا گفت: كشوري 
كه به توانمندي فضايي مي رســد در رديف ابرقدرت ها قرار مي گيرد و 
همين قدر كه جيغ و داد آمريكايي ها درآمده است نشان مي دهد پروژه 
ما به نتيجه رسيده است. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي گفت: آمريكايي ها از اينكه ما به فناوري جديدي دست يافته ايم 

بسيار ناراحت هستند و به اصطالح جيغ بنفش مي زنند.

محمدرضا نجفي
نماينده تهران
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حوزه تابع پروتكل هاي بهداشتي است
آيت اهلل عليرضا اعرافــي مدير حوزه هاي 
علميه قم با انتقاد از كساني كه در اين ايام 
به حوزه و نهاد روحانيت نســبت هاي ناروا 
مي دادند، گفت: اينگونه اتهاماِت دور از واقع 
آنقدر واضح البطالن هستند كه حتي نيازي 

به تكذيب نيست ولي به عنوان كســي كه در جريان همه جزئيات بوده 
عرض مي كنم كه از سوي حوزه و روحانيت و نهادهاي ديني هيچ گونه 
فشاري وجود ندارد، مطلقا چنين چيزي كه ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
تحت فشار حوزه براي باز كردن اماكن زيارتي و مذهبي است صحت ندارد. 
به گزارش تسنيم، امام جمعه قم گفت: ما نهايت همكاري را با ستاد ملي 
مبارزه با كرونا داريم و در اينكه اماكن زيارتي باز شود يا نشود ما كامال تابع 
پروتكل هاي وزارت بهداشت هستيم و نظر كارشناسي را اصل و مبنايي 

فقهي و ديني مي دانيم.

 دستور فرمانده كل سپاه براي حمله به شناورهاي نظامي آمريكا درصورت ايجاد مخاطره پاسخ تهديد با تهديد
براي شناورهاي ايراني

دور جديــد تنش هــا ميان 
آمريكا و جمهوري اسالمي دفاعي

ايران در آب هاي خليج فارس 
از هفته گذشــته آغاز شده اســت؛ هفته 
گذشته، ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا 
در بيانيه اي مدعي شد كه در 27فروردين، 
11 قايق تندروي سپاه در آب هاي بين المللي 
خليج فــارس از فاصله بســيار نزديك و با 
ســرعت باال چندين بار از مقابــل دماغه و 
انتهاي ناوها عبور كرده اند. نيروي دريايي 
آمريكا همچنين اقــدام قايق هاي ايراني را 
خطرناك، ناامن و آزاردهنده خوانده و مدعي 
شد خدمه 6 كشتي  آمريكايي چندين بار از 
طريق پيام راديويي، بلندگو و حتي تيرهاي 
اخطار به قايق هاي ايران هشدار دادند، اما 
پاسخي دريافت نكردند. پس از حدود يك 
ســاعت نيروهــاي دريايي ايــران به اين 
هشدارها پاسخ داده و از ناوهاي آمريكايي 

دور شدند.
سپاه در پاسخ به اين ادعا، در اطالعيه اي با 
هاليوودي خواندن روايت تروريســت هاي 
آمريكايي از اين ماجرا، به تكرار رفتارهاي 
غيرحرفه اي نيروي دريايي تروريست آمريكا 
در خليج فارس طي هفته هاي اخير اشــاره 
كرده كه امنيت و آرامش اين منطقه را تهديد 
و با مخاطرات جديدي مواجه ساخته است. 
در اين اطالعيه آمده است كه نيروي دريايي 
سپاه براي پيشــگيري از ادامه رفتارهاي 
غير قانوني، غيرحرفه اي، خطرناك و حتي 
ماجراجويانه تروريست هاي آمريكايي، در 
27 فروردين ماه شناورهاي خود را به صورت 
گروهي شامل 11 فروند قايق به منطقه اعزام 
كرد كه با ناوها و كشتي هاي جنگي آمريكا 
مواجه شدند و به رغم اقدامات غيرحرفه اي 
و تحريك كننده تروريست هاي آمريكايي 
و بي توجهي آنها به اخطارها و هشــدارها، 
با ايستادگي جانانه و شــجاعت نيروهاي 
خودي، آنها را مجبور به كنار كشيدن خود 
از مسير حركت شناورهاي نيروي دريايي 
ســپاه كردند. تنش هاي ايران و آمريكا در 
خليج فارس، واكنش مقامــات آمريكا در 
باالترين ســطح را به دنبال داشت؛ دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا، در حساب 
توييتر خود در واكنش به هشدار اخير نيروي 
دريايي سپاه به نيروهاي تروريست آمريكا در 
خليج فارس، مدعي شد: »به نيروي دريايي 
دستور داده ام به سمت همه قايق هاي مسلح 
ايراني كه قصد مزاحمت براي كشتي هاي ما 
را دارند، شليك و آنها را نابود كنند.« ساعتي 
بعد، معاون وزير دفاع آمريكا اعالم كرد كه 
رئيس جمهور آمريــكا در توييت اخيرش 

تنها سعي داشته به ايرانيان هشدار دهد كه 
كشــتي هاي آمريكايي حق دفاع از خود را 
دارند و از دستور ترامپ ابراز بي اطالعي كرد! 
معاون رئيس ستاد مشترك ارتش نيز مدعي 
شد كه: بدون ترديد فرماندهان اختيار نشان 
دادن واكنش به هرگونــه اقدام خصمانه يا 
نيت خصمانه را دارند. در پاسخ به رجزخواني 
رئيس جمهور آمريكا، سرلشــكر حســين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي صبح روز پنجشنبه 4ارديبهشت 
طي ســخناني در جريان بازديد از منطقه 
نازعات و جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و 
ابوموسي با يادآوري اين نكته كه آمريكايي ها 
رفتارهاي ما را در گذشــته تجربه كرده اند 
و آن عبرت ها كافي اســت تا اين حقايق را 
دريافت كنند، گفت: ما نيــز به واحدهاي 
نظامي خودمان در دريا دســتور داديم كه 
اگر شناور يا واحد جنگي از نيروهاي دريايي 
ارتش تروريســت آمريــكا بخواهد امنيت 
كشتي هاي غيرجنگي و يا شناورهاي رزمي 
ما را مورد مخاطره قرار دهد، آن شــناور و 
يا واحد نظامي را مورد هــدف قرار بدهند. 
سرلشــكر ســالمي منشــأ اتفاقات هفته 
گذشته را »رفتار غيرحرفه اي و خطرآفرين 
آمريكايي ها در خليج فارس« دانست كه براي 
كشتي لجستيكي ايران مزاحمت ايجاد كرده 
بودند. وي گفت: در ماجراي هفته گذشته 
آنچه مشاهده شد، آشفتگي و بي انضباطي 
عملياتي در واحدهاي نظامــي آمريكا در 
دريا بود كه نشــان مي داد احتماالً به دليل 
درگير بودن آمريكايي ها در مسئله بيماري 
كرونا در داخل، نوع فرماندهي و كنترل آنها 

بر واحدهاي نظامي شان ضعيف شده است.
ابوالفضل شكارچي، ســخنگوي نيروهاي 
مسلح ايران هم در واكنش به تهديد اخير 
ترامپ، با بيان اينكــه آمريكا بايد از منطقه 
خارج شود، گفت: »آمريكايي ها امروز بايد به 
جاي قلدري براي ديگران، همه همت خود 
را به كار بگيرند تا آن دسته از نيروهايشان 
را كه به ويروس كرونا مبتال شده اند، نجات 
دهند.« شكارچي همچنين گفت كه آمريكا 
نيروهاي خود را مانند بسيجيان و نيروهاي 
مســلح ايران كه امروز به كمك مردم خود 
شتافته اند به آمريكا ببرند تا مردم شان را از 
بحران عظيمي كه براي اين كشــور ايجاد 

شده نجات دهند.

واكنش هاي ديپلماتيك ايران
واكنش ها به تحركات تنش زاي آمريكايي ها 
به مقامات نظامي محدود نماند؛ محمدجواد 
ظريف، وزير امورخارجه كشورمان در مورد 

پيام تهديدآميز ترامپ عليه نيروهاي ايران 
در حســاب خود در توييتر نوشت: »ارتش 
آمريكا تا كنون بيش از 5۰۰۰ مورد ابتال به 
»كوويــد19« دارد. ترامپ بايد به نيازهاي 
آنها رســيدگي كند، نه اينكه در تهديداتي 
كه مايه خوشــحالي تروريست هاي صدام 
است، دخيل شود. نيروهاي آمريكايي هيچ 
كاري در فاصله 7 هــزار مايلي از خانه خود 
ندارند كه ملوانان ما را در سواحل خودمان 
در خليج فارس تحريك مي كنند.« در همين 
حال، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه از احضار ســفير ســوئيس در 
تهران به عنوان حافظ منافع آمريكا به وزارت 
امور خارجه خبر داد و گفت: مراتب اعتراض 
شديد جمهوري اســالمي ايران نسبت به 
تهديدات نيروهاي آمريكايي ازجمله حضور 
و اقدامات غيرقانوني و بي ثبات ساز ناوگان 

دريايي آن كشور در نزديكي آب هاي شمالي 
خليج فارس و سواحل ايران طي يادداشتي 
جهت انعكاس بــه مقامــات آمريكايي به 
وي ابالغ شــد. به گفته موسوي، جمهوري 
اســالمي ايران بــه آقاي ترامــپ توصيه 
مي كند در شــرايط كنوني شيوع بيماري 
كرونا در منطقه و جهان بهتر است به جاي 
ماجراجويي و فرافكني، ناوگان نظامي خود 
را براي كمك به مهار و مديريت اين بيماري 
رو به گسترش، كه اين كشور را به آلوده ترين 
كشور مبتال به اين بيماري در جهان تبديل 

كرده است، در داخل آمريكا به كار گيرد.

سابقه تنش در خليج فارس
تنش و تقابل ميان جمهوري اسالمي ايران 
و آمريكا در خليج فارس، سابقه اي طوالني 
دارد و طي 4دهه گذشته و از دوره جنگ 

تحميلي، جنگ نفتكش ها و حمله آمريكا 
به سكوهاي نفتي ايران تاكنون، به جز در 
دوره هاي كوتاه همواره وجود داشته است. 
يكي از عمده داليــل اين تنش ها، حضور 
نظامي آمريكا در اين منطقه و عدم پذيرش 
اين حضور از ســوي ايران است. تنش ها 
گاهي به عرصه رويارويي مستقيم ميان 2 
كشور تبديل شده است و آنها را تا درگيري 
نظامــي همه جانبــه پيش برده اســت. 
هدف قرار دادن هواپيماي مســافربري 
ايران با 29۰مســافر توسط ناو آمريكايي 
در 12تيرمــاه 1367جنايت هولناكي را 
رقم زد كه نشان دهنده ســهم آمريكا از 
ايجاد امنيت در اين منطقه است! برگزاري 
رزمايش هاي نظامي از سوي ايران و آمريكا، 
اخطارهاي راديويي و شليك هشدار و منور 
ميان ناوهاي آمريكايي و قايق هاي سپاه 
طي سال هاي گذشــته بارها اتفاق افتاده 
است، اما در مواردي در پي تجاوز آمريكا 
به آب هاي ســرزميني ايــران، نيروهاي 
آمريكايي با واكنش قاطع نيروهاي دريايي 
ايران مواجه شده اند؛ توقيف 2 قايق نظامي 
آمريــكا در آب هاي ســرزميني ايران در 
نزديكي جزاير فارسي و بازداشت 1۰ملوان 
آمريكايي توسط نيروي دريايي سپاه در 
دي ماه سال 1394يك نمونه از مواجهه 
ســخت ايران با تجاوز آمريكا به آب هاي 
سرزميني است. در مقاطعي اعمال فشارها 
و تحريم ها عليه ايران، تنش هاي نظامي 
در خليج فارس را تشــديد كرده اســت. 
تحريم نفتي ايران از ســوي آمريكا طي 
سال هاي 139۰و 1397، تهديدات ايران 
براي بستن تنگه هرمز  سلسله تنش هايي 
را ميان جمهوري اسالمي ايران از يكسو و 
آمريكا و متحدانش از ســوي ديگر در پي 

داشته است. 
طي 2 ســال نخست رياســت جمهوري 
ترامــپ، تنش هــا ميــان 2 كشــور در 
خليج فارس تا حدودي فروكش كرد، اما 
با از ســرگيري تحريم، تهديدهاي ميان 
2 كشور هم تشديد شد. سرنگوني پهپاد 
آمريكايي توسط پدافند هوايي جمهوري 
اسالمي ايران  در 3۰خرداد 9۸كه حريم 
هوايي ايــران در نزديكي تنگــه هرمز را 
نقض كرده بود، اوج رويارويي 2 كشــور 
در صحنــه خليج فارس طي ســال هاي 
اخير بوده است. در پي اين حادثه، ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا مدعي شد كه دستور 
حمله به تاسيسات راداري و موشكي ايران 
را صادر كرده بود اما به داليلي از اجراي اين 

عمليات منصرف شده بود!

آمريكا چه كاره اســت؟ اين طرحي اســت كه در پي تنش دريايي اخير بين ايران و 
آمريكا و تهديد رئيس جمهور آمريكا درباره شليك به قايق هاي تندروي ايران  پايگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR – دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي- منتشر كرده است.  در اين پوســتر به جمله اي از رهبر معظم انقالب در 
سخنراني مورخه ۱۳۹۴/۰2/2۶ اشاره شده است.  حضرت آيت اهلل خامنه ای: »كسانی 
بايد امنيت خليج  فارس را حفظ كنند كه خليج فارس  متعلق به آنها و خانه  آنها است؛ 

آمريكا چه كاره است؟!«

مثلث كرونا، انتخابات و تنش

در تحليــل كلــي بايد 
بدانيم احتمال تنش در 
خليج فارس فقط به نــوع تصميم گيري هاي 
غيرعاقالنه مقامات آمريكايي بســتگي دارد. 
اگر آنها دســت به عملي بزنند كه محاسبات 
غلطي داشــته باشــد، ايران از حريم خود با 
قاطعيت دفاع خواهد كرد. آنها نبايد ترديدي 
در عكس العمل ايران داشــته باشــند. البته 
بعيد مي دانــم اتفاق نســنجيده اي بخواهد 
بيفتد، مگر اينكه به خاطر ناكارآمدي ترامپ 
در مديريت بحران كرونا و شرايط بد انتخاباتي 
و نارضايتي هاي داخلــي افكار عمومي، ضربه 
شديد به اقتصاد آمريكا و كاهش قيمت نفت 
ترفندي از طرف تيم ترامپ براي تغيير صورت 
مسئله طراحي شــده باشــد كه ايجاد يك 
بحران بتواند  قيمت نفــت را افزايش دهد تا 
هم كشورهاي عربي خليج فارس كه متحدان 
آمريكا هستند از اين وضعيت رهايي يابند و 
هم در انتخابات آمريكا از آن بهره برداري شود. 
درحالي كه با هر تحليلــي كه نگاه كنيم، بايد 
بدانيم اقدام ايران در دفــاع از خود و برخورد 
قاطع كامال مشروع است و مي تواند محكم با 

پشتوانه قوي باشد.
نكته آخر اين اســت كه ويروس كرونا شايد 
نشان دهنده مسير اشتباه بشر در به هم ريختن 
محيط زيســت، جنگ افروزي، قدرت طلبي، 
جاه طلبي و مداخله گري و نيز نشانگر خواست 
طبيعت بــراي رفتاري مناســب تر و زندگي 
همراه با صلح و آرامش و همزيستي مناسب تر 
باشــد، اين ويروس ممكن اســت تأثيري در 
افكار كشورهاي قدرتمند جهان امروز نداشته 
باشــد و آنها بخواهند به سياســت هاي خود 
ادامه دهند اما وقتي در چنين دنيايي زندگي 
مي كنيم، بايد بدانيم راه حفظ استقالل كشور 
اين است كه خودمان نقاط ضعفمان را بر طرف 
كنيم. ما در حوزه نظامي به تكيه گاه مناسبي 
رســيده ايم ولي نبايد از اين نكته غافل شويم 
كه ساختارهاي غلط اداري و اقتصادي كشور 
و داشــتن دولت بزرگ و پرهزينه كه امكان 
فعاليت به بخش خصوصي نمي دهد و افزايش 
فشار اقتصادي به مردم در نتيجه افزايش تورم 
ممكن اســت مورد سوءاســتفاده بدخواهان 
ايران قرار بگيرد، پس بهترين راه خنثي كردن 
توطئه هاي آمريكا اين اســت كــه وضعيت 
خودمــان را ارزيابــي كنيم و ســاختارهاي 
اقتصادي را با تصميمات شجاعانه تغيير دهيم.

ظريف با انتشار بخش هايي از قطعنامه منقضي شده ۱۹2۹ و قطعنامه جديد22۳۱ 
 به مقامات آمريكا و اروپا توضيح داد نمي توانند بر پايه تفسير  اشتباه و بي مبنا

 از قطعنامه22۳۱ شوراي امنيت، ايران را موعظه كنند



 در شرايطي كه سازمان هاي 
بهداشــتي و درماني جهان گزارش

و  قطعــي  راه حــل 
اثبات شده اي براي مقابله با كرونا در اختيار 
ندارند و آمار هــاي تلفات ناشــي از اين 
بيماري در كشور هاي توسعه يافته غربي 
به شدت افزايش پيدا كرده است، در ميان 
گذاشــتن تجربيات هر شــهر و كشوري  
مي تواند راهي براي كاستن از شدت كرونا 
باشــد. گفت وگوي مجازي شــهرداران 
شــهر هاي بزرگ، يكي از راه هاي انتقال 

تجربه در اين زمينه است.
به گزارش همشــهري، شهردار تهران در 
ديدار مجازي با »صادق خان« شــهردار 
لندن يــادآوري كرد كه ايــران با وجود 
تحريم هاي پيش رو توانسته در مقابله با 

شيوع كرونا گام هاي مثبتي بردارد.
»پيروز حناچــي« گفت: محدوديت هاي 
زيادي در نــاوگان حمل ونقــل عمومي 
براي مديريت شهري وجود دارد؛ ازجمله 
اينكه به دليل تحريم ها امكان گســترش 
آن نيست اما شــهرداري تهران در دوران 
شيوع كرونا با حفظ آيين نامه بهداشتي در 
جابه جايي مسافران با ناوگان حمل ونقل 

عمومي اقدامات مؤثري انجام داده است.
حناچي با تكــرار اينكه ايــران همزمان 
با 2 ويــروس كرونا و تحريــم مي جنگد، 
ادامه داد: اوايل شيوع اين ويروس برخي 
تجهيزات مثل ماســك، دستكش و مواد 
ضد عفوني كننده كمياب بــود اما امروز 
اين تجهيزات در دسترس است تا جايي 
كه برخي كارخانه ها بــا تغيير خط توليد 

خود مشــغول تهيه اين اقالم هســتند. 
مديران ايراني با استفاده از تجربياتي كه 
در طول جنگ تحميلي به دست آوردند؛ 
با سرعت عمل خوبي در تجهيز و ساخت 
بيمارســتان هاي جديد اقــدام كردند. 
به عنوان مثــال در عرض چنــد روز يك 
بيمارســتان ۳۵۰ تختخوابي ساخته شد 
كه مخصوص بيماران كرونايي با تجهيزات 

 آي سي يو بود.
شــهردار تهران افــزود: همانطــور كه 
مي دانيــد مســلمانان مراســم ويژه اي 
براي تدفين دارند، شــهرداري تهران نيز 
تالش كرد بــا رعايت تمــام آيين نامه ها 
و استانداردهاي بهداشــتي، متوفيان در 
كمال احترام دفن شوند. با وجود شرايط 
كرونايي، كســب و كارهاي اســتارتاپي 
در ايران فعال شــد و بسياري از خدماتي 
كه پيش از شــيوع اين ويروس به صورت 
حضوري انجام مي شد، به صورت اينترنتي 
و در شــبكه هاي مجازي انجام مي شود. 
حناچي در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: آنچه براي ما آزار دهنده است اين 
اســت كه معموالً در بحران هاي جهاني 
كشورها اختالفات و مشكالت خود را كنار 
مي گذارند و تالش مي كنند كه به همديگر 
كمك كنند تا شرايط سخت تر نشود. در 
زلزله بم روابط دولت ايــران و آمريكا در 
شرايط مشابه بود اما دولت آمريكا به خاطر 
كمك به حادثه ديدگان زلزله، تحريم عليه 

ايران را ۳ ماه لغو كرد.
شهردار تهران به آغاز فعاليت ها در تهران 
اشــاره كرد و گفت: اكنون برخي مشاغل 

كم خطر در تهران با رعايت استانداردهاي 
بهداشتي، فعاليت خود را آغاز كرده اند و 
حتي طرح ترافيك مناطق مركزي شهر 
تهران هم به خاطر كمك به مردم و تسهيل 
استفاده آنها از خودروي شخصي تعطيل 
شده تا فشار كمتري به ناوگان حمل ونقل 

عمومي بيايد.

لندن در تعليق
»صادق خان« در اين ديدار مجازي گفت: 
بســياري از تدابيري كــه در لندن براي 
مقابله با كرونا انديشيده شد شبيه اقدامات 
ايران اســت و حتي ايــران در اين زمينه 

جلوتر است. او افزود: لندن از 2۳ مارس )۴ 
فروردين( مقررات سرســختانه قرنطينه 
اعمال كرد و هر كســي كه از خانه بيرون 
مي آمد تنها به ۴دليل اجازه تردد داشت؛ 
اول خريــد مايحتاج مــواد غذايي، دوم 
مراجعه به دكتر، سوم يك بار در روز براي 
ورزش و چهارم شــرايط شغلي خاص كه 
براي خروج ضرورت داشته باشد. در لندن 
مترو تنهــا ۵درصد مســافران را جابه جا 
مي كنــد و اتوبوس ۱۵ درصــد و درواقع 
همه  چيز به تعليق درآمده است. در زمينه 
كفن و دفن هم تنهــا خانواده درجه يك 
حق حضور در مراســم تدفين را دارند و 

گفت وگوي مجازي شهرداران تهران و لندن

شهردار لندن: در ديدار خود با مقامات دولت بريتانيا مسائل و مشكالت تهران درباره تحريم ها را براي آنها خواهم گفت و اميدوارم اين مشكل به زودي حل شود
حناچي:باوجودتحريمدرمقابلهباكرونااقداماتموثريداشتهايم

يادداشت

حرمت »زمين« در روزگار كرونا

نخستين بار ۵۰ ســال قبل، روز جهاني زمين 
پــاك در 22آوريــل ۱969، مقارن با ســوم 
ارديبهشت ماه نامگذاري شد. هدف از معرفي اين روز توجه به مسائل 
و مشــكالت زيســت محيطي بود كه زمين به عنوان تنها سياره قابل 
سكونت بشــر با آن مواجه بود. متأســفانه به رغم اقدامات انجام شده 
براي حفاظت از زمين طي ۵ دهه گذشته، تخريب ها در سطح جهاني 
روند بسيار گسترده و فزاينده اي داشته است. عدم توازن ميان ظرفيت 
زيســتي كره زمين و تقاضاي بشر با بهره كشــي هاي بي حد و حصر از 
منابع موجب شــده است كه اين ســياره ديگر توان ترميم آسيب ها و 
دستكاري هاي انسان در طبيعت را نداشته باشــد. افزايش دوبرابري 
جمعيت جهان در نيم قرن گذشــته و ترويج مصرف گرايي سبب شده 
است كه منابع تجديدشــدني زمين ســريع تر از قدرت بازتوليد آنها 
مصرف و در نتيجه هر ساله مقدار زيادي از ذخاير طبيعي جهان نابود 
شــود. آلودگي آب و خاك، جنگل زدايي، فرسايش خاك و افت سطح 
آب هاي زيرزميني را مي توان از مهم ترين مولفه هاي محيط زيســتي 
دانســت و بر مبناي آن ميزان حرمت گذاري مردمان هر ســرزمين را 
در قبال طبيعت پيرامونشــان سنجيد. امسال مناســبت روز جهاني 
زمين پاك در حالي برگزار مي شــود كه كشــورهاي جهان همگي به 
كارزار مقابله با ويروس كرونا پيوســته اند. بحران پيش رو گرچه نشان 
از آن دارد كه بشــر امروز با وجود دستاوردهاي شگرف خود تا چه حد 
در مقابل عظمت طبيعت و پيچيدگي هاي آن آســيب پذير و شكننده 
هست، در عين حال با توجه به موضوع محوري روز جهاني زمين پاك، 
»تغييرات اقليمي« چالــش بزرگ تري را پيش روي ما نهاده اســت؛ 
مسئله اي كه بار ديگر حيات كل جامعه بشري را تهديد مي كند، ولي 
به واسطه عوارض تدريجي و بلندمدت آن در مقايسه با تأثيرات سريع 
بيماري كرونا، تبعات و پيامدهــاي آن همچنان براي بخش اعظمي از 
دولت ها و سياستگذاران ناديده انگاشته مي شود و اين غفلت مي تواند 
بقاي انسان ها را در كره زمين تحت الشعاع قرار دهد. ذوب شدن يخ ها، 
باال آمدن سطح آب درياها، وقوع توفان هاي مخرب، كثرت سيالب ها، 
خشكسالي ها و آتش سوزي ها نشانه هايي از واكنش طبيعت به تغييرات 
اقليمي انسان ساخت هســتند؛ از اين رو در گذار از بحران اين بيماري 
همه گير ويروسي آنچه بايد عميقا درك كرد؛ اينكه همه ما در سيستمي 
همبســته با يكديگر زيست مي كنيم و بر اين اســاس انتشار گازهاي 
گلخانه اي، توليد آالينده ها، نابودي زيســتگاه ها، از دست رفتن تنوع 
زيستي و اساســا هرگونه اقدام مخرب طبيعت مي تواند در گستره اي 
وسيع تر حيات جمعي همگي انســان ها را تحت تأثير قرار دهد. شايد 
خوش بينانه باشــد كه تصور شــود تجربه بحران فراگير كرونا بتواند 
موجب تغيير رفتار اساسي ما با طبيعت شــود، ولي به هر روي، ادامه 
روند فعاليت هاي آسيب رســان محيط زيست به خصوص در مواجهه با 
تهديد جهاني گرمايش زمين در نهايت موجب نابودي نظام هاي طبيعي 
نگهدارنده حيات در اين كره خاكي مي شــود. انتخاب با انساِن پس از 
كروناست كه كماكان بر همان سبك و سياق پيشين، زندگي مصرفي و 
طبيعت ستيزانه خود را ادامه دهد يا تغيير جهت داده و با اصالح رابطه 
خويش با زمين به عنوان بخشــي از مجموعه زيســتمندان آن مسير 

پايدارتر و همسوتر با طبيعت را برگزيند؟!

شينا انصاري
مديركل محيط زيست شهرداری تهران

3 شهر  شنبه 6 ارديبهشت 99  شماره 792۵  2 ۳ ۰ 2 ۳ 6 ۱ ۵

مركز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي 
اخيرا گزارش هايي را منتشر كرده كه هم مهر پژوهش

تأييدي بر اقدامات مديريت شهري تهران در 
مقابله با كرونا به حساب مي آيد و هم درست همان چيزي 
است كه مديران شهري كشور مدت هاست اعالم مي كنند 
براي رفع مشكالت موجود شهرها بايد مورد توجه قرار گيرد. 
در يكي از اين گزارش ها ابعاد آثار گسترش ويروس كرونا بر 

حوزه شهري و شهرسازي نيز بررسي شده است.
به گزارش همشــهري، دفتــر مطالعــات زيربنايي مركز 
پژوهش هاي مجلس، در گــزارش خود آورده كه تاب آوري 
شهرها در برابر سوانح طبيعي و انسان ساخت از اصولي است 
كه به طور معمول در فرايند توسعه ناديده يا كم اهميت تلقي 
شده، اما يكباره در بحران ها مدنظر قرار مي گيرد و منجر به 

تغييراتي در برنامه ريزي و طراحي محيطي مي شود.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مســائل و اولويت هاي 
توسعه شهري در مواجهه با آسيب همه گيري بيماري كرونا 
و نيز موضوعات مغفول كه از اين پس با درس آموزي از تجربه 
تبعات اين اپيدمي در عرصه توسعه شهري مدنظر مديران 

و برنامه ريزان توسعه شهري قرار گيرد را تبيين مي كند.

آثار كرونا بر حوزه شهرنشيني و توسعه شهري 
خوشحالي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس اينجاست 
كه مشكالت كالنشــهرها به طور دقيق، مورد اهميت قرار 
گرفته و از طرف ديگر در آن تأكيد شده مسئوالن بايد توجه 
كنند كه بيماري های نوظهور، شــيوه هاي شهرســازي را 
تغيير خواهند داد. در 8سرفصل  از اين گزارش، به موضوعات 
الگوي سكونت، محله هاي خودكفا و شهرسازي محله محور، 
نهادهاي محلــي، حمل ونقل شــهري، عرصــه عمومي، 
كســب وكارهاي خرد و محلي، تاب آوري و شهر هوشمند 

اشاره و بر اهميت آنها در آينده تأكيد شده است.
به طور نمونه در بخش حمل ونقــل عمومي آمده كه تجربه 
ابتال به كرونا نشان داد سيســتم هاي حمل ونقل با شرايط 
جديد بايد سازگار شوند. در فرودگاه ها و پايانه ها تمهيداتي 
براي غربالگري بيماري، توزيع ماسك و ضدعفوني مداوم، 
هدايت مردم از طريق عالئم و خطــوط رنگي در كف براي 
رعايت فاصله اجتماعي و كاهش تعداد مســافر در هواپيما 
و قطار بايد درنظر گرفته شــود. سيستم حمل ونقل ريلي و 

اتوبوس درون شهري هم نيازمند تغييراتي در زمينه طراحي 
ايستگاه ها، نحوه خدمات دهي و توزيع تعداد براساس تراكم 
جمعيت اســت. بازطراحي خيابان ها با هدف ترويج فاصله 
اجتماعي، تعريض پياده روها در مكان هاي شلوغ و تجاري و 
ساخت پياده روهاي جديد در دستور كار قرار گيرد. همچنين 
ايجاد و تعريض خطوط دوچرخه به منظور ترغيب به استفاده 
بيشتر و امكان رعايت فاصله اجتماعي در پياده راه هاي مراكز 

شهري پيشنهاد مي شود.
درخصوص عرصه عمومي نيز ايجاد فضاهاي شــهري باز 
و مناســب در مقياس محالت، نه به صــورت منفرد، بلكه 
به صورت شبكه اي از فضاهاي باز متصل به هم )ترجيحا از 
طريق پياده راه سرسبز( توصيه شده است. در بخش تاب آور 
نيز شناسايي اراضي و مكان يابي بيمارستان هاي صحرايي 
در برنامه ريزي هاي پيــش از وقوع بحران و آماده ســازي 
كامل پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران و درمانگاه ها و 
ساير كاربري ها و مراكزي كه در صورت نياز مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد، مورد تأكيد است. در يك بخش مهم با 
ســرفصل نهادهاي محلي آمده: »با درس گرفتن از تجربه 
ارزشمند كنوني، به رســميت شناختن نهادهاي محلي در 
همه زمان ها، برقراري ارتباط مداوم و مؤثر با بدنه مديريتي، 
ساختارمند كردن نهادها با حداقل مداخالت بوروكراتيك، 
تقويت هماهنگي ميان نهادهاي دولتي و حاكميتي سطح 
محله با مديريت شهري و آموزش مؤثر، مي توان تاب آوري 

محالت را ارتقا بخشيد.«
اين در حالي اســت كه در گزارش مديريت پسماند مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز دقيقا همان چيزهايي توصيه شده 
كه شهرداري تهران هم اكنون با الگوبرداري از چين انجام 

مي دهد.

فرورديــن گذشــت امــا گويــا 
دوچرخه هاي برقي بــه صف انتظار ترافيك

رفتن كرونا پيوســته اند. قــرار بود 
دوچرخه هاي برقي و اسكوترها براي گذر از شيب 
زياد شــهر به خيابان هاي تهران وارد شوند، اما در 
شــرايط كرونايي كدام بخش خصوصي ريســك 
سرمايه گذاري را مي پذيرد؟ اين در حالي است كه 
چند شركت خصوصي براي ســاخت دوچرخه و 

اسكوتر برقي اعالم آمادگي كرده اند.
نخستين بار 26آذر 98بود كه شهردار تهران اعالم 
كرد ورود اسكوتر و دوچرخه هاي برقي در دستور 
كار شــهرداري تهران قرار دارد. پيروز حناچي كه 
طي ۱۴ماه اخير، جاني تازه به پويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو داده، درخصوص استفاده از اسكوتر 
و دوچرخه برقي در كالنشــهر تهران گفت: »ورود 
اســكوترها و دوچرخه هاي برقي به شهر تهران در 
دستور كار قرار دارد.« شهردار تهران كه بارها مسير 
منزلش در غرب تهران تا ســاختمان محل كارش 
در خيابــان بهشــت را ركاب زده، تأكيد كرده كه 
همه تهران را نمي توان با دوچرخه طي كرد اما مي 
خواهند شرايطي را فراهم كنند كه تردد با دوچرخه 

آسان شود. در اين ميان خبر مي رسد كه اسكوترها 
و دوچرخه هــاي برقي با كمي شــارژ مالي، راهي 

خيابان هاي شهر مي شوند.

مشكالت به صف
آلودگي هوا و ترافيك، 2 چالش اصلي كالنشــهر 
تهران اســت كه از بهمن 98، ضلع ســومي به نام 
ويروس كرونا نيز مزيد بر علت شــده تا دوچرخه، 
عياري مهم در ترددهاي شهري پيدا كند. البته از 
سال 97با اجراي ايده بيدود و دوچرخه اشتراكي، 
بخــش اندكي از نياز شــهروندان به اين وســيله 
تامين شــد اما هنوز هيچ حمل ونقــل پاكي براي 
غلبه بر شــرايط جغرافيايي پايتخت وجود ندارد 
يا اگر هست، بســيار اندك و انگشت شمار است. 
در چنين شــرايطي اســتفاده از دوچرخه برقي و 
اســكوتر، بهترين گزينه براي ترددهاي شــهري 
است و بايد براي آن سرمايه گذاري جدي صورت 
گيرد. براساس وعده مسئوالن قرار بود از فروردين 
امســال دوچرخه هاي برقي با مشــاركت بخش 
خصوصي به تهران بيايند، اما كرونا و عدم استقبال 
ســرمايه گذاران براي تأمين هزينه هاي زياد اين 
وســيله، چالش هايي جدي در راه اجــراي ايده 

دوچرخه هاي برقي است.
در روزهاي قرنطينــه، اســتفاده از دوچرخه هاي 

بيدود با كاهش زيادي مواجه شد اما اكنون نسبت 
به آن  روز ها استفاده شهروندان ۳برابر افزايش يافته 
است. مدير سيســتم هاي حمل ونقل پاك سازمان 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران در اين باره 
به همشــهري مي گويد: »در پي بازگشايي صنوف 
و مراكز تجاري از 2۳فروردين، تعداد دوچرخه هاي 
شخصي در شهر افزايش يافته است. شهروندان هم 
از نظر تفريحي، ورزشــي و هم به عنوان يك وسيله 
نقليه با توجه به محدوديت هايي كه در اســتفاده 
از حمل ونقــل عمومي و فاصله گــذاري اجتماعي 
وجود دارد، به سمت اســتفاده از دوچرخه گرايش 
بيشتري پيدا كرده اند.« يعقوب آزاده دل مي افزايد: 
»البته اميدواريم مانند ســاير شهرها اطالع رساني 
و تبليغات بيشــتري براي اســتفاده هرچه بيشتر 
مردم از دوچرخه، صورت گيــرد. تعداد افرادي كه 
از دوچرخه هاي اشتراكي بيدود استفاده مي كردند 
در روزهاي بارانــي كاهش يافت امــا در روزهاي 
اخير رشد صعودي داشته است. البته در ايام نوروز 
و روزهايي كه بــر خانه ماندن تأكيد مي شــد نيز 
استفاده از دوچرخه هاي بيدود با كاهش مواجه شد، 
اما اكنون نسبت به آن  روزها اســتفاده شهروندان 
2 تا ۳ برابر افزايش يافته اســت.« تهران هم اكنون 
2هزار دوچرخه اشــتراكي دارد. شهرداري تهران 
طبق يك برنامه قرار است تسهيالتي به كارمندان 
ادارات و ســازمان ها، دانشــجويان و دانش آموزان 
۴منطقه مركزي شهر تهران ارائه دهد تا متقاضيان 
بتوانند براساس آن با تخفيف بيشتر از دوچرخه هاي 
اشــتراكي بيدود اســتفاده كنند. از ســويي ارائه 
تســهيالت براي خريد دوچرخه توسط شهروندان 
نيز جزو برنامه هاي شــهرداري تهران بوده و هست 
ولي به دليل شــيوع بيماري كرونا، فعال شــرايط 
اجرايي ندارد، اما احتمال دارد دوباره مطرح شود. اما 
براي دوچرخه يا اسكوتر برقي هنوز شرايط حضور 
بخش خصوصي مهيا نشده و نياز است تا تفاهم هاي 

بيشتري بين آنها و مديريت شهري شكل بگيرد.

چالش هزينه هاي باال
هزينه هــاي دوچرخه هــاي برقــي باالتــر از 
دوچرخه هــاي عادي اســت. همچنيــن اجراي 
زيرساخت هاي شبكه دوچرخه سواري در پايتخت 
نيز مستلزم هزينه هاي شگفت و بسياري است كه 
اين شبكه را با چالشــي بزرگ روبه رو كرده است؛ 
براي نمونــه راه اندازي يك مســير ۱۴كيلومتري 
دوچرخه در منطقه 2تهران براســاس برآوردها به 
۱۰ميليــارد تومان هزينه نيــاز دارد. بدين ترتيب 
چاره اي نيســت جز اينكه مديريت شهري از اين 
چرخه بيرون بيايد. در چارچوب همين باور است 
كه مديران شــهري تأكيد دارند كه اگر قرار است 
دوچرخه هــاي برقي وارد تهران شــود بايد بخش 
خصوصي ورود كند و هزينه هــا را پرداخت كند؛ 
در غير اين صورت با انجام اين كار مخالف هستند. 
چندي پيش محمد عليخاني، رئيس كميســيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در اين باره 
اعالم كرد كــه بايد بخش خصوصــي درخصوص 
دوچرخه هاي برقي ورود كنــد و اينكه اگر بخواهد 
شهرداري ورود كند و هزينه كند مخالف هستيم، 
اما درصورتــي كه بخــش خصوصي وارد شــود 
مشــكلي وجود ندارد چرا كه در بخش خصوصي 
منافع اقتصادي ديده مي شــود و اصولي تر برخورد 

مي كنند.
با اين حال، رضا باقري، رئيس هيأت  مديره بيدود، 
اعالم مي كند كه برنامه  شان را روي دوچرخه هاي 
برقي و اسكوترهاي برقي تنظيم كرده اند. او البته 
تأكيد مي كند اين مسئله، نياز جامعه امروزي است. 
به گفته او چنين نيازي در اليه هاي مديران شهري 
شــكل گرفته و روي آن تمركــز كرده اند. باقري 
مي گويد: » شايد ۴ سال پيش صحبت از دوچرخه 
اشتراكي در تهران خنده دار بود، اما شهردار تهران 
كمپين استفاده از دوچرخه تشــكيل داد و از آن 
استقبال شد. با وجود اين، درباره ورود دوچرخه و 
اسكوتر برقي نمي توان زمان دقيقي را اعالم كرد.«

روز پنجشنبه ۴ ارديبهشت در مطلب مربوط به گفت وگو با علي اعطا، عضو شوراي شهر تهران، درباره روز معمار در همين صفحه 
روزنامه، سمت ايشان، اشتباه درج شده بود كه از اين بابت پوزش طلبيده و سمت شان به »رئيس كميته معماري و طرح هاي 

شهري شوراي شهر تهران« اصالح مي شود.

فاصله 2 متر هم بايد رعايت شود.
شهردار لندن، گفت: تهران از نظر مقابله 
با كرونــا از ما جلوتر اســت و از اين بابت 
به مســئوالن ايراني تبريــك مي گويم. 
هم اكنون ميزان ســرايت كرونا در لندن 
از يك بيمــار به بقيه زير يك نفر اســت 
و تالش مي كنيم اين رقــم را پايين نگه 
داريم. مقامــات لندن تنهــا درصورتي 
قرنطينه را به پايان مي رسانند كه ۴ اتفاق 
افتاده باشــد؛ اول اينكه بيمارســتان ها 
به انــدازه كافي ظرفيت درمان داشــته 
باشــند، دوم تعداد مرگ ومير ناشــي از 
كرونا به شكل محسوســي كاهش يابد، 
ســوم حجم مبتاليان به ميــزان زيادي 
كم شود و در نهايت مردم امكانات كافي 
براي حفاظت شــخصي داشــته باشند؛ 
به طوري كه مطمئن شويم وقتي قرنطينه 
را برداشتيم، با موج جديد بيماري روبه رو 
نخواهيم شــد؛ چراكه اكنــون بريتانيا 

بيشترين تعداد بيماران بستري را دارد.
صادق خــان درباره تالش دانشــمندان 
انگليسي براي درمان اين بيماري گفت: 
به تازگي واكســن ساخته شــده توسط 
دانشــگاه آكســفورد، آزمايش خواهد 
شــد و همينطور در حال آزمايش نوعي 
پادتن هستيم كه از مبتاليان درمان شده 

كرونا گرفته شده اســت. از طرفي توليد 
آنتي ژن ها را افزايش داديــم، ولي براي 
رســيدن به نتيجه نهايــي، زمان زيادي 

صرف خواهد شد.
او به شــرايط تحريم ايران اشــاره كرد و 
گفت: در ديــدار خود بــا مقامات دولت 
بريتانيا مسائل و مشكالت تهران درباره 
تحريم ها را بــراي آنها خواهــم گفت و 

اميدوارم اين مشكل به زودي حل شود.

توليد اقالم بهداشتي مقابله با كرونا

شهردار تهران از چند مركز مردمي توليد ماسك، لباس 
ويژه و ديگر اقالم بهداشتي مقابله با كرونا بازديد كرد.

به گزارش شهرنوشت »پيروز حناچي« ابتدا به منزل 
شــهيد مهدي اژدري در محله جماران رفت كه در 
آن خانه، تعــدادي از داوطلبان با حمايت و همكاري 
خانواده شهيد و ديگر خيرين محله، ماسك و لباس 
ويژه براي مراكز بيمارستاني توليد مي كنند. اين گروه 
كه قبال كار ضدعفوني معابر را انجام مي دادند اكنون 
با همكاري ديگر خيران محله جماران، اقدام به توليد 

اقالم مخصوص بهداشتي مانند لباس ويژه، ماسك 
و محافظ صورت، براي خيريه ها و مراكز ســالمت 

مي كنند.
شــهردار پس از آن به مجموعه ورزشي كاشانك رفت 
كه در آن مواد خوراكي مانند قندوشكر، برنج و حبوبات 
براي نيازمندان تهيه و از طريق مراكز خيريه و متقاضيان 
توزيع مي شود. اين مركز همچنين در ارتباط با مساجد 
محالت خانواده هــاي نيازمند را شناســايي كرده و 
تاكنون توانســته بيش از ۶هزار بسته ارزاق مصرفي 

براي آنان تهيه و توزيع كند. شهردار تهران در ادامه از 
مركز خيريه توليد ماسك و لباس ويژه در فرهنگسراي 
خاوران بازديد كرد. اين مركز انواع ماسك ها ازجمله 
ماسك »ان95« را توليد و به بيمارستان ها ارائه مي كند 
و تاكنون توانسته است بيش از يك ميليون ماسك و 
نزديك به ۴۰هزار لباس ويژه در اختيار بيمارستان ها 

قرار دهد.
شــهردار تهران همچنين از مركز فرهنگي رودكي و 

مراحل ساخت پياده راه مجاور آن بازديد كرد.

پيــروز حناچی: اوايل شــيوع 
اين ويروس برخــی تجهيزات 
مثل ماسك، دســتكش و مواد 
ضدعفونی كمياب بود اما امروز 
اين تجهيــزات در دســترس 
اســت. همچنين مديران ايرانی 
با اســتفاده از تجربيات جنگ 
تحميلی به سرعت عمل خوبی 
رســيدند. به عنــوان مثال يك 
بيمارستان ۳۵۰ تختی ساخته 
شد كه مخصوص بيماران كرونا با 

تجهيزات آی سی يو بود.

براي حل ترافيك تهران و رعايت فاصله گذاري اجتماعي

اسكوترها به خيابان مي آيند
دوچرخه و اسكوتر برقي، بهترين گزينه براي ترددهاي شهري به حساب مي آيند و 

سرمايه گذاري جدي روي آنها در دستور كار قرار گرفته است

مهر تأييد مجلس بر نياز شهرها
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش هاي اخير، از يك سو به آثار بيماري هاي نوظهور بر 

شهرسازي اشاره كرده و از سوي ديگر شهرها را نيازمند حمايت بيشتر دانسته است

دوچرخههايبرقيجهانيميشوند
اسكوترها و دوچرخه هاي برقي بهترين مشوق براي تردد هستند. اين فارغ از شيب داشتن يا نداشتن معابر عمومي يك 
شهر است. توجه به همين نكته بوده كه موجب شد برنامه هاي بلندمدت براي پل زدن ميان الكتريسيته و دوچرخه در 
جهان شكل گيرد. در اين ميان پاريس از سال2۰15برنامه خود را براي تبديل شدن به پايتخت دوچرخه سواري جهان 
اعالم كرد كه اين اقدام تا پايان2۰2۰عملياتي خواهد شد. تاكنون اقدامات بسياري انجام شده و اقدامات جديدي ازجمله 
افزايش مسيرهاي دوچرخه سواري از ۷۰۰كيلومتر به 1۴۰۰كيلومتر با تخصيص ۶3ميليون يورو، ۴۰ميليون يورو براي 
ديگر برنامه هاي دوچرخه سواري در چارچوب برنامه هاي عبور و مرور گروهي و بازسازي مسيرهاي طوالني، 3۰ميليون 
يورو براي احداث مسيرهاي دوچرخه سواري دوبانده در تمام مسيرهايي كه درآنها محدوديت سرعت 3۰كيلومتر در 
ساعت تعيين شده است و ۷ميليون يورو براي ايجاد پاركينگ هاي مخصوص دوچرخه در بيش از 1۰هزار نقطه درنظر 
گرفته شده است. همچنين تا پايان امسال، 3۰درصد دوچرخه ها برقي خواهند بود. در ديگر شهرها و كشورهاي اروپا 
نيز شرايط به نفع دوچرخه هاي برقي در حال تغيير است. در اين زمينه سوئد يارانه 25درصدي براي خريد دوچرخه 
الكتريكي درنظر گرفته است. اسلو پايتخت نروژ نيز طرح تشويقي 12۰۰دالري براي برقي كردن دوچرخه به شهروندان 
ارائه داده و فرانسه يارانه 2۰۰ يورويي براي دوچرخه برقي ارائه مي كند. آمريكا يكي ديگر از كشورهاي در حال گذر 
از دوچرخه عادي به دوچرخه برقي است. در سانفرانسيسكو اســتارتاپ دوچرخه هاي الكتريكي جامپ توسط اوبر 
خريداري شد و ۶25 هزار ســفر، معادل 1.۶ ميليون مايل طي ســال 2۰19با دوچرخه برقي انجام شده است. اين در 
شرايطي است كه اوبر پيش از اين مهم ترين وسيله تردد خودرويي در اين محدوده بود اما در صفحه نخست نرم افزار 
خود ابتدا پيشنهاد تردد با دوچرخه هاي »اي بايك« را مي دهد تا نشان دهد اهميت تردد شهري با كدام وسيله بايد 
باشد. از طرفي دوچرخه هاي الكتريكي اين روزها در تصرف يك شركت نيستند. شركت هاي قدرتمند نظير كاننديل، 
هارلي ديويدسون، تيرك و كارميك نيز به سرعت وارد عرصه خدمت رساني دوچرخه برقي و اسكوتر به بازار آمريكا 

شده اند و در اروپا نيز رقابت آنها ادامه دارد.

تصحيح

سيدمحمد فخار
خبر نگار

حناچي طي مدت اخير با شهرداران رم،  سئول، آنكارا، استانبول و لندن گفت وگوي اينترنتي داشته است.   عكس:  حميدرضا درجاتي



بازار سهام به مقصد اصلي 
نقدينگي در اقتصاد ايران بورس

تبديل شــده؛ به طوري كه 
يافته هاي همشهري نشان مي دهد همزمان 
با تشديد روند صعودي بورس، فقط در يك  
ماه گذشــته، دســت كم 20هزار ميليارد 
تومان پول تازه، وارد بازار سهام شده است. 
رقم ورود پول به تاالرهاي بورس در طول 
سال گذشته 30 تا 35هزار ميليارد تومان 
برآورد مي شــود. به گزارش همشهري، در 
شرايطي كه جريان ورود نقدينگي به بورس 
شتاب گرفته، اين پرسش مطرح است كه 
رشد بازار سهام تا كجا ادامه مي يابد؟ و آيا در 
بازار ســهام حباب قيمت ها شكل گرفته 
است؟ البته كارشناسان در اين باره نظرات 

متفاوتي دارند.

تغيير معادالت اقتصاد
معادالت اقتصاد ايــران تغيير كرده؛ اين 
روزها اشــتياق ورود به بــورس افزايش 
يافته، شــدت اين اشتياق به حدي است 
كه برخــي دفاتر پيشــخوان از پر بودن 
ظرفيت براي ثبت نام در سامانه سجام تا 
خرداد خبر داده اند. از پارسال به اين سو 
به قدري پول جديد وارد بازار سهام شده 
كه به نظر مي رسد زيرساخت هاي نحيف 
بازار سرمايه ظرفيت تحمل آن را ندارد. 
از طــرف ديگر در ابعاد درونــي بازار هم 
توسعه نيافتگي ابزارهاي مالي در بورس 
موجب شده حجم عرضه با تقاضا متناسب 
نباشد. در 2سال گذشــته مي بايست بر 
تعداد شركت هاي بورس اضافه مي شد، 
ميزان سهام شناور آزاد شركت ها افزايش 
پيدا مي كرد و حتي ابزارهاي مالي متنوع 
و كارا براي جذب نقدينگي جديد توليد 
مي شد اما غفلت مديران بازار سرمايه از 
توسعه ابزارها موجب شده فشار نقدينگي 
به متورم شدن قيمت ســهام بينجامد؛ 
موضعي كه برخي صاحب نظران را بر آن 
داشته كه درباره شــكل گيري حباب در 

بازار سهام ابراز نگراني كنند.

وقتي حرفه اي ها هم جا مي مانند
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد  شدت فشار نقدينگي براي 
ورود به بورس به قدري زياد است كه اين 
روزها حتي ســهامداران حرفه اي هم از 
بازار جا مانده اند. سهام اغلب شركت هاي 
بورس بــا صف هــاي ســنگين خريد 
مواجهند؛ سهامداران تازه وارد هم، بدون 
توجه به اينكه در حال سرمايه گذاري بر 
سهام چه شركتي هستند، در صف خريد 

ايستاده اند.
تازه ترين محاسبات همشــهري نشان 
مي دهــد، فقــط در فروردين امســال 
125هزار ميليارد تومان معامله در بازار 
ســهام انجام شــده كه اين رقم معادل 
يك پنجم كل معامالت پارســال است. 
پارسال 822هزار ســهامدار جديد وارد 
بورس شــدند كه از اين تعداد 320هزار 
نفرشان، در بهمن و اسفند وارد بازار سهام 
شده اند. برخي اطالعات تأييد نشده هم 
حاكي است  در فروردين امسال 200هزار 
ســهامدار جديد وارد بورس شــده اند و 
رقم كل تعداد ســهامداران بورس، براي 
نخســتين بار از مرز 12ميليون نفر عبور 
كرده است. روند به گونه اي است كه ارزش 
روزانه معامالت ســهام بــه 7 تا 10هزار 

ميليارد تومان رسيده اســت. اين رشد 
سرسام آور بسياري را بر آن داشته كه از 
خود بپرسند كه آيا ســهام شركت هاي 

بورس با حباب مواجه شده  است؟

بيم هاي بورس
بررســي هاي اوليه همشــهري در مورد 
مخاطرات پيش روي بازار ســهام نشان 
مي دهد  احتمــاال 3مخاطره اصلي ظرف 
چند  ماه آينده رشد بازار سهام را تهديد 
مي كند. اين مخاطرات شامل  مقاومت هاي 
پيش روي شــاخص از نظــر تكنيكي، 
نزديك شدن به دوره ركود سنتي در  ماه 
مبارك رمضان و همينطور نزديك شدن 

به فصل مجامع شركت هاي بورس است.
تحليلگران تكنيكال معتقدند  شــاخص 
كل به زودي در محدوده 770هزار واحد 
و ســپس در محدوده 820هزار واحد با 
مقاومت روبه رو خواهد شد و احتمال نزول 
يا اصالح شاخص در اين محدوده ها وجود 
دارد. هم اكنون شاخص كل بورس تهران 
در محدوده 742هزار واحــد قرار دارد. 
مخاطرات بعدي، نزديك شــدن به دوره 
احتمالي ركود بازار در  ماه مبارك رمضان 
و در زمان برگزاري مجامع شــركت هاي 
بورس در خرداد و تير است. مطابق سنت 
هر ساله ارزش معامالت بازار سهام در  ماه 
رمضان و همينطور فصل مجامع شركت ها 

با كاهش مواجه مي شود و بورس وارد يك 
دوره ركورد موقت مي شود. با اينكه به نظر 
نمي رسد در سال جاري اين مولفه ها قادر 
باشند از شدت هجوم نقدينگي به بورس 
جلوگيري كنند، امــا مي تواند به عنوان 
2عامل ســنتي و اثر گذار بر بورس آنها را 

درنظر گرفت.

اميد هاي بورس
در مقابل مخاطرات پيــش روي بورس، 
وزن اميد ها و مولفه هاي اقتصادي اثر گذار 
بر بازار سهام پر قدرت تر است. بازار سهام 
اكنون بال هاي اميد پر قدرتي براي صعود 
و پرواز دارد؛ از يك طرف پس از 7ســال 
ترديد، حاال حمايت دولت را پشت خود 
احســاس مي كند و از سوي ديگر با فريز 
و كاهش عملي نرخ بهره، انرژي مضاعفي 
گرفته اســت. بازار ســهام همچنين به 
رشــد دوباره قيمت دالر و افزايش نرخ 
تورم اميد زيادي دارد، چون هردوي اين 
عوامل بر بورس اثــرات عميقي برجاي 
مي گذارند. برخي تحليل هــا از احتمال 
رشد دوباره و هدايت شده قيمت دالر، با 
نظر دولت، حكايت دارد. از ســوي ديگر، 
به نظر مي رسد دولت به دليل تنگناهاي 
مالي چاره اي جز حمايت از بورس ندارد 
و به همين دليل تمايل دارد نقدينگي را 
به سمت بورس هدايت كند. رفتار دولت 
در سال جهش توليد نشان مي دهد كه در 
تالش است از طريق اعمال سياست هاي 
انبساطي و حتي پول پاشي، زمينه رونق 
در اقتصــاد را فراهم كند. اين سياســت 
مي تواند به رشــد تورم دامن بزند و چون 
تورم محركي پرقدرت براي رشد بورس 
اســت، اين احتمال وجود دارد كه بازار 
سهام تحت تأثير همين عوامل پرقدرت، 
يعني رشد قيمت دالر، افزايش نرخ تورم 
و همينطور سياست هاي حمايتي دولت 
به رشد پر شتاب خود ادامه دهد. به همه 
اين عوامل اقتصادي بايد كاهش نرخ بهره 
را هم اضافه كرد. به طــور كلي هر واحد 
كاهش نرخ بهره مي تواند به رشد شاخص 

بورس تا چندين هزار واحد منجر شود.

بازار سهام به مقصد اصلي نقدينگي در اقتصاد ايران تبديل شد

همشهري محرك ها و مخاطرات پيش روي رشد شاخص هاي بورس را بررسي مي كند

علي ابراهيمي -  احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

رضا كربالئي 
روزنامه نگار

ورود 50هزار ميليارد تومان پول جديد به بورس

ازدحام مردم در دفاتر پيشخوان دولت برای ثبت نام در سامانه سجام

2  شنبه 6 ارديبهشت 99  شماره 7925 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

پس از پيام توييتري دونالد 
ترامپ، اين مســئله مطرح شــده كه 
به احتمال زياد رئيس جمهوري آمريكا 
دنبال افزايش تقاضا براي نفت از كانال 
افزايش تنش سياســي است. ارزيابي 

شما چيست؟
به لحاظ تاريخي افزايش تنش بين كشورها 
خيلي نمي تواند سطح تقاضا براي نفت را 
افزايش دهد و به همين دليل شدت گرفتن 
تنش بين ايران و آمريكا هم به معناي افزايش 
تقاضاي مؤثر براي نفت نخواهد بود. اما به نظر 
مي رســد هدف از ايجاد تنش بيشتر، اين 
است كه آمريكا دنبال كاهش صادرات نفت 
از منطقه خليج فارس و افزايش سهم خود 

در بازار است.
چرا آمريكا دنبال كم كردن 
سهم كشورهاي منطقه خليج فارس از 

بازار جهاني نفت است؟
آمريكا در ســال هاي اخير به صادركننده 
نفت تبديل شــده و پس از افزايش سطح 
ســرمايه گذاري روي نفت شيل و افزايش 
سطح توليد ايران، قانون منع صادرات نفت 
خام آمريكا عمال لغو و اجازه داده شــد تا 
نفت خام اين كشور وارد بازارهاي صادراتي 
شود. ساالنه يك ميليون بشــكه بر توليد 
نفت آمريكا افزوده شــده و طبيعي است 
كه توليدكنندگان نفت اين كشــور دنبال 
بازار جديد باشند. از اين منظر حتي برخي 
تحليلگران بازار نفت مي گويند يكي از عوامل 
اصلي وضع تحريم هاي دوباره عليه ايران، 
حذف نفت ايران يــا كاهش صادرات نفت 
ايران تا حد ممكن بوده؛ عمال هم سهم ايران 
را آمريكا به صورت غيرمســتقيم تصاحب 
كرده و اگر كشور ديگري بر توليد خود اضافه 
كرده تا جاي خالي ايــران را پركند، به طور 

طبيعي ديگر بازيگران، به ويژه آمريكا، سهم 
آن كشــورها را در اختيار گرفته اند. از اين 
منظر پس از 2اتفاق، يعنــي جنگ نفتي 
روسيه و عربســتان و شيوع ويروس كرونا، 
تقاضا براي نفت به شــدت كم شده و براي 
آمريكايي ها، مهم حفظ بازارشــان است. 
آنها سياست شان اين است كه سطح توليد 
نفت شان پايين نيايد؛ با نفت باالي 40دالر 
حتي برنامه توسعه ميدان هاي جديد هم 
توجيه پذير خواهد بــود. نتيجه اينكه دود 
افزايش تنش بين ايران و آمريكا در عرصه 
جهاني نفت به چشم كشورهاي صادركننده 
نفت در منطقــه خليج فارس خواهد رفت، 
زيرا صادرات مختل خواهد شــد و كسري 
عرضه نفــت را ديگر كشــورهاي خارج از 

منطقه به ويژه آمريكا جبران خواهند كرد.
آيا سياســت افزايش تنش 
به معناي تحريك تقاضــا در اقتصاد 

مي تواند قلمداد شود؟
ببينيد، ايران در شرايط حاضر نفت چنداني 
صادر نمي كند و دنبال ثبات اقتصادي است 
تا ايجاد تنش. اما دست كم برخي تحليلگران 
ممكن است اين نظريه را در آمريكا تقويت 

كنند كه ماجراجويي و حتي تغيير سطح 
تنش سياســي با ايران به سمت درگيري 
محدود، معادله را در بازار نفت تغيير مي دهد. 
اينجاست كه هوشياري كشورهاي منطقه 

خيلي اهميت پيدا مي كند.
ماجراجويي آمريكا در منطقه 

با چه هدفي است؟
آمريكا دنبال بازار اســت و تنــش با ايران 
منافع كشورهاي صادركننده نفت منطقه 
خليج فارس را به خطر مي اندازد. از ســوي 
ديگر هرگونه تنش عليه رشــد اقتصادي 
جهان عمل خواهد كــرد، هرچند ممكن 
است تنش سياســي و نظامي در منطقه 
باعث تحريك موقت تقاضاي نفت شــود 
اما در كل چرخــه عرضه و تقاضاي اقتصاد 
دنياي آسيب ديده از كرونا را مختل كرده و 
تقاضا براي نفت را در ابهام فرومي برد. تنش 
بين ايران و آمريكا در منطقه خليج فارس 
باعث اختالل در عبور و مرور كشــتي ها و 
همچنين صادرات و واردات شده و هرگونه 
كاهش صادرات نفت منطقه به معناي خارج 
شدن تعدادي از بازيگران سنتي نفت از بازار 

خواهد بود.

با صدور مجوز فعاليت صنف نمايشگاه هاي 
فروش خودرو، بازار خــودرو تخت گازتر خودرو

ازآنچه تصور مي شد كار خود را آغاز كرده 
و ركوردهاي قيمتي تازه اي را در همين خط استارت به 
ثبت رسانده اســت. پرايد 74ميليوني و خيز قيمت تيبا 
براي پيوستن به باشگاه خودروهاي 100ميليوني و عبور 
قيمت پژو 206تيپ 2 از مــرز 120و تيپ 5 از محدوده 
150ميليون تومان، فقط گوشه اي از تحوالت بازار خودرو 
در يــك هفته اخير اســت. بــه گزارش همشــهري، 
كارشناســان بازار خودرو معتقدند با فرض حفظ وضع 
موجود، قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در طول امسال 

حداقل 40درصد افزايش مي يابد.

التهاب از درون و بيرون 
افت شــديد توليد خودرو، فروش كارتكسي خودرو به 
قيمت حاشيه بازار، رشد هزينه تمام شده توليد و تداوم 
تعطيلي مراكز شــماره گذاري ازجملــه عوامل درون زا 
براي رشد قيمت در بازار چهارچرخ هاست. ضمن اينكه 
چشــم انداز افزايش نرخ ارز و نرخ تورم انتظاري ازجمله 
عواملي برون زايي بوده كه در روند افزايش قيمت خودرو 
در نخستين روزهاي آغاز به كار بازار در سال 99نقش بازي 
كرده است. در اين ميان، اگرچه هنوز خودروسازان وطني، 
نرخ فروش رســمي محصوالت خود را براي سال جديد 
اعالم نكرده اند اما مونتاژكاران چيني به استقبال گراني 
رسمي محصوالتشان رفته اند و بازار خودروهاي خارجي 
نيز به دليل ممنوعيــت واردات و فزوني تقاضا بر عرضه، 

همچون ماه هاي قبل در تب قيمت مي سوزد.

نوسان قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي
با آغاز به كار فعاليت نمايشــگاه هاي فــروش خودرو در 
شــهر تهران، اگرچه اتفاقي در طرف تقاضا رخ نداده و 
اين بازار همچنان كم مشتري است اما بازهم قيمت انواع 
خودروهاي پرتيراژ داخلي، با نوســان نرخ مواجه شده؛ 
به نحوي كه قيمت خودروهاي داخلي كه در نخســتين 
روز گشايش بازار، افزايش 10درصدي قيمت را، نسبت به 

روزهاي پاياني سال گذشته، تجربه كرده بود و در شرايطي 
كه همگان منتظر اصالح قيمت ها بودند، موج دوم تورم 
در بازار خودرو از اواخر هفته گذشــته شكل گرفت. در 
روز پنجشنبه گذشته؛ ســمند ال ايكس 117ميليون 
تومان، پژو 206تيپ 5فول 152ميليون تومان، پژو206 
تيپ 2ســاده 122ميليون تومان، پرايد 111ســفيد 
74ميليون، پرايد 131ســفيد 67ميليون تومان، تيبا2 
ســفيد 89ميليون، كوئيك آر دنــده اي 100ميليون، 
پژو405 جي ال ايكس 111ميليون و تندر  اي 2 معادل 

185ميليون تومان قيمت خورد.

دليل تيك آف قيمت خودرو
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي 
تهران، فروش كارتكســي )ويرايشــي( خودرو و توقف 
فعاليت مراكز شــماره گذاري را عامــل افزايش قيمت 
خودرو در بازار اعالم مي كند. سعيد مؤتمني به همشهري 
مي گويد: برخي نمايندگان شــركت هاي خودروساز در 
يك هفته گذشــته كار خود را آغاز كرده اند؛ تعدادي از 
خودروهاي ويرايشي )كارتكس( را به افرادي كه بيش از 
18 ماه ثبت نام خودرو نداشته اند، با قيمت باال فروخته اند؛ 
معامله گران بازار خودرو هم با مشــاهده افزايش قيمت 
فروش كارتكســي در نمايندگي هــا، قيمت هاي خود 
را باال برده انــد. او افزود: فعاًل محصــوالت ايران خودرو 
و پارس خــودرو، شــماره گذاري و پالك نمي شــوند و 
نمايندگي ها نيز خودروهاي پالك نشــده را نمي خرند. 
در نتيجه خودروهاي موجــود در بازار، محدود به همان 
خودروهايي اســت كه پارسال شــماره گذاري و پالك 
شــده اند. به گفته او، اين اتفاقات اســتارت رشد قيمت 
خودرو در ســال جاري را زده و ايــن افزايش قيمت در 

پنجشنبه گذشته تشديد شده است.

تخته گاز خودروهاي چيني
هرچند قيمت رســمي فروش و پيش فروش در شبكه 
نمايندگي هاي فروش خودروســازان بــزرگ داخلي 
هنوز اعالم نشــده اما قيمت رسمي برخي خودروهاي 
چيني در همين ابتداي كار بازار افزايش يافته اســت. 
به نحوي كه در اطالعيه جديد شــركت كرمان موتور، 
قيمت نهايي براي ثبت نام و فروش خودروهاي مونتاژي 
به طور ميانگين 23درصد رشد كرده است. در اين ميان، 
مديران خودرو كه در نيمه دوم ســال گذشته قيمت 
خودروهاي ام وي ام و چــري را افزايش داده بود، هنوز 
قيمت فروش رســمي جديد محصوالت خود در سال 
99را اعالم نكرده اما بررســي قيمت هاي بازار حاكي 
از افزايش 10درصدي قيمت محصوالت پرفروش اين 

شركت حكايت دارد.

گراني خودرو اجتناب ناپذير است
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو علت افزايش قيمت 
خودرو در گشــايش بازار ســال 99را انتظارات تورمي 
مي داند و به همشهري مي گويد: فروشندگان خودرو مدام 
قيمت هاي پيشنهادي خود را با تورم انتظاري و تغييرات 
قيمتي در ساير بازارها افزايش مي دهند. زاوه با اشاره به 
اينكه تعداد خودروهاي موجود در محدوده قيمتي كمتر 
از 100ميليون تومان در بازار به چند مدل خودرو مانند 
پژو 405جي ال اس، پژو 206تيپ 2، پرايد و تيبا محدود 
مي شود، مي گويد: با توقف توليد پرايد و پژو 405تعداد 
خودروهاي باقي مانده در محدوده كمتر از 100ميليون 
تومان به تيبا و پژو 206تيپ 2محدود خواهد شــد. به 
عقيده او در خوش بينانه ترين حالت تا پايان امسال قيمت 
تيبا در حاشيه بازار كمتر از 110ميليون و پژو 206تيپ 2 

پايين تر از 150ميليون تومان نخواهد بود.

گفت وگوي  همشهري با محمدعلي خطيبي طباطبايي، نماينده اسبق ايران در اوپك

نقشه نفتي ترامپ و آينده طالي سياه
جهان نفت پس از كرونا چگونه 
خواهد بود و نسخه نجات طالي 
سياه از بالي سياه چيست؟ آيا 
بازهم روزي خواهد رســيد نظير 20آوريل2020 ميالدي كه 
كسي پيدا نشود نفت بخرد؟ آيا سياست هاي دولت آمريكا 
براي افزايش تنش احتمالي با ايران به عنوان يكي از گزينه هاي 
روي ميز دونالد ترامپ اســت تا تقاضاي جهاني نفت را با 
افزايش تنش باال ببرد؟ پيام توييتري اخير رئيس جمهوري 
آمريكا مبني بر هدف قرار دادن شناورهاي نظامي ايران در 

صورت نزديك شدن به كشتي هاي نظامي آمريكايي و البته 
رسيدن قيمت نفت به زير صفر بهانه اي شد تا با محمدعلي 
خطيبي طباطبايي، نماينده اسبق ايران در سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( گفت وگو كنيم. او معتقد اســت 
تنش هاي سياسي بين كشورها اثر بلندمدتي بر سطح تقاضاي 
بازار جهاني نفت ندارد اما دولت آمريكا دنبال حفظ و حتي 
افزايش سهم خود از بازار نفت است و تنش بيشتر بين تهران 
و واشنگتن، به نفع شركت هاي نفتي آمريكاست كه صادرات 

نفت در منطقه خليج فارس را محدود كنند.

آينده دنياي نفت را پس از 
كرونا چگونه مي بينيد؟

روشــن اســت كه تا همين حــاال كرونا 
20ميليون بشــكه از تقاضاي نفت دنيا را 
در روز كاهش داده؛ آن هم در شرايطي كه 
مذاكره كنندگان اوپك پالس عمال به توافق 
نرســيده و وارد جنگ قيمتي شده اند. اين 
بي مسئوليتي باعث شده تا همزمان با شيوع 
ويروس كرونا و افت تقاضا، بازار جهاني نفت 

دچار فروپاشي شود.
توافق بزرگ نفتــي تا چه 
اندازه مي تواند طالي ســياه را از تكرار 

بالي سياه نجات دهد؟
به نظر من اگر بر اســاس توافــق بزرگ، از 
ابتداي مي  سال جاري ميالدي، 19ميليون 
بشــكه از توليد روزانه نفت كم شــود، تا 
اندازه اي از آشفتگي بازار كاسته خواهد شد.

اما اگر كرونا ادامه پيدا كند، 
چه رخ خواهد داد؟

اينكه كرونا تا كجا پيش خواهد رفت مسئله 
ديگري است اما معموال به پديده هايي نظير 
كرونــا در بازار جهاني نفــت به عنوان يك 
متغير كوتاه مدت نگاه مي شــود ولي بعيد 
است قيمت نفت با فرض عمر كوتاه كرونا در 
كوتاه مدت به سطح 60 تا 70دالر بازگردد. 
اگر توافق بزرگ به خوبي اجرا شود حداكثر 
پيش بيني مي شــود قيمــت در محدوده 
40دالر نوسان داشته باشد. با نفت 40دالري 
توليد و عرضه نفت حتي در شــيل اويل ها 
ادامه مي يابد اما اتفاق مهم اين خواهد بود 
كه سرمايه گذاري براي توسعه و توليد نفت 
از ميدان هاي جديد به ويــژه توليد نفت از 
آب هاي عميق ديگر متوقف مي شــود كه 
اين مسئله روي توليد آينده نفت اثر خواهد 

گذاشت.
مديريت آينده بازار جهاني 

نفت در پساكرونا چگونه خواهد بود؟
يادم هست يك زماني آمريكا دنبال محاكمه 
اوپك بود و قصد داشــت اين سازمان را به 
دادگاه بكشــاند بــه اين بهانه كــه اوپك 
ضد تجارت آزاد عمــل مي كند و تقصيرها 
همه متوجه اوپك بود. جنگ نفتي و شيوع 
ويروس كرونا و توافق بزرگ نشان داد اوپك 
مقصر نبوده و بازار نفت را نمي توان رها كرد. 
امروزه شاهد مشاركت كشورهاي بيشتري 
هستيم و به نظر مي رسد كشورهاي بزرگ 
توليدكننده و صادركننده و هم كشورهاي 
بزرگ مصرف كننده نفت بايد مســئوليت 
بيشتري بپذيرند و ثبات بازار جهاني نفت 

را تضمين كنند.

همشهري تحوالت پرشتاب قيمت خودرو پس از گشايش اتوگالري ها را بررسي مي كند

استارت تخت گاز قيمت خودرو

نسبت قيمت به درآمد )P/E( بازار سهام  كه از 3دهه پيش  همواره 
يكي از خط كش هاي محاســبه حباب در بورس تهران محسوب 
مي شده، حاال به رقم 14مرتبه رسيده است. اين مولفه مهم در طول 
ســال هاي قبل بين 4.5 تا 9مرتبه در نوسان بود، اما با كاهش نرخ 
بهره، اعداد قبلي در حال شكسته شــدن است. با اين حال، اعداد 
جديد پيامي تازه را مخابره مي كنند و آن اين است كه  مقدار سود 
شركت ها از مقدار رشد قيمت سهام پشتيباني نمي كند. به همين 
دليل است كه اين روزها برخي كارشناسان معتقدند در بازار سهام 
حباب شكل گرفته اســت؛ چنان كه محمودرضا خواجه نصيري، 
نايب رئيس هيأت مديره بورس تهران  در اين باره مي گويد: براساس 
مطالعات انجام شده  بر سهام شركت هاي بورس، در سال9۸، رشد 
قيمت ۷5درصد شــركت ها، از نظر تعداد و 55درصد آنها از نظر 
ارزش، با عملكردشان همخواني نداشته است. به گفته مديرعامل 
تامين سرمايه تمدن، 9۸درصد شركت ها به لحاظ تعدادي، داراي 

انحراف منفي بازده سهم از رشد فروش و سودآوري هستند و فقط 
2درصد آنها توانسته اند رشد مساوي يا بهتر از بازده سهم را تجربه 
كنند. به عبارت ديگر، قيمت سهام اين شركت ها در سال9۸ رشد 
كرده اما در مقابل انتظار رشد سود و فروش آنها با اين رشد همخواني 
ندارد. به  گفته خواجه نصيري، فقط 10 تا 20درصد شركت هاي حاضر 
در بورس در سال9۸ با اين منطق ارزنده ارزيابي شده اند. او در عين 
حال در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازار سرمايه با حباب روبه روست، 
تأكيد كرد: تعميم اين مسئله به كل بازار قابل پذيرش نيست اما تعداد 
قابل توجهي از شركت ها، از بازده شان انحراف دارند. نويد خاندوزي، 
از كارشناسان بازار سرمايه هم گفت: به نظر مي رسد در برخي سهم ها، 
رشد قيمت با وضع شركت تناسب ندارد. اينگونه شركت ها با حباب 
قيمت مواجهند ولي كليت بازار سرمايه حباب ندارد. او افزود: اگر 
سرعت رشد بازار سرمايه ماليم تر شود و روند اصالحي هم شكل 
بگيرد، قيمت سهم ها جذاب تر خواهد شــد. به گفته او، رشد بازار 
سرمايه ناشي از ورود حجم باالي نقدينگي است بنابراين تا زماني كه 

اين جريان نقدينگي وجود دارد، رشد بازار هم ادامه خواهد داشت.

   آيا بورس حباب دارد؟

  دامنه رشــد قيمت  خودرو كه با چيني ها آغاز 
شده بود؛ حاال به خودروهاي داخلي رسيده است

  قيمت پرايد 111به عنوان شــاخص كف بازار 
خودرو به 74ميليون تومان رسيد و پژو 206تيپ5 

از مرز 150ميليون گذشت

  يافته هــاي همشــهري نشــان 
مي دهــد همزمان با تشــديد روند 
صعودي بورس، فقــط در يك  ماه 
گذشته، دست كم 20هزار ميليارد 
تومان پــول تازه، وارد بازار ســهام 

شده است
  رقم ورود پول به تاالرهاي بورس 
در طول سال گذشته 30 تا 35هزار 

ميليارد تومان برآورد مي شود
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يادداشت

سيالبوضرورتحفظزيرزمينيآب

چرخه علمي مديريت منابع آب شــبكه اي 
پيچيده از متغيرهاي اقتصادي، سياســي، 
محيط زيستي و اجتماعي است كه غفلت از 
هر يك مي تواند فاجعه بيافريند. در محافل و كتب علمي از قنات ها و آب انبارها 
به عنوان خالقيت مردمان ساكن مناطق خشك و نيمه خشك در مديريت 
منابع آب نام برده مي شود. ايرانيان قديم با خالقيت مثال هاي شگفت انگيز و 
درس آموز به لحاظ احداث و مديريت منابع آب براي دنياي امروز پديد آوردند؛ 
خالقيت هايي كه بر پايه درك درست از محيط زيست و اقليم، بدون كپي برداري 
شكل گرفت. متأسفانه خالقيت ايرانيان گذشته به جاي توسعه و به روز شدن به 
كلي در دهه هاي اخير به فراموشي سپرده شد. مديريت منابع آب در سدسازي 
بي رويه با اين ادعا كه قنات ها و آب انبارها با نيازهاي جامعه مدرن همخواني 
ندارند، خالصه شد. بدين ترتيب منابع آب زيرزميني، تعيين الگوهاي مناسب 
كشت، مدل مناسب توسعه شهري در دشت هاي سيالبي، توسعه ساختارهاي 
مناسب جهت مقابله با ســيالب  و... مورد غفلت قرار گرفت. در مدتي كوتاه، 
تمام دشت هاي مهم كشور با كمبود شديد مخازن آب زيرزميني و فرونشست 
زمين مواجه شدند و خطرپذيري مردم نسبت به بارش هاي سيالبي و تغييرات 
مقطعي آب وهوا بيشتر شد. نكته جالب در موضوع سيل در ايران، گره خوردن 
اين پديده با سدسازي و آبخيزداري اســت. در فضاي رسانه اي ايران خبري 
نيست كه در آن وقتي صحبت از وقوع سيالب  شود، نامي از سدها ، مديريت 
مخازن و سازه هاي آبخيزداري نباشد. گاه به كلي فراموش مي شود كه توسعه 
شهرسازي، تخريب پوشش گياهي و ساخت بي رويه سازه هاي بتني همچون 
جاده ، پل و كاربري هايي كه باعث محدوديت و تخريب جريان رودخانه و بستر 
آن مي شود، عامل تشديد سيالب هاســت. با افزايش آگاهي ها پيرامون اثر 
مخرب محيط زيستي سدها، سرمايه گذاري بر استفاده از ساختارهاي مناسب 
با تكيه بر آب انبارها و مخازن آب زيرزميني بيش از گذشته مورد توجه قرار 
گرفته است. يكي از جديدترين فعاليت ها، سرمايه گذاري 1۴ ميليون دالري 
براي ايجاد پارك تاب آوري برابر سيل در شهر هوبوكن در نيوجرسي آمريكا در 
امتداد رودخانه هودسون است. اين پارك با يك مخزن زيرزميني قابليت ذخيره 
و تصفيه بيش از10 هزار مترمكعب آب حاصل از بارش هاي توفاني را دارد تا 
پس از اتمام فصل بارش مصرف شود. در توكيو نيز مديريت سيل از طريق يك 
مخزن زيرزميني مدرن با مساحت تقريبي 2 زمين فوتبال با ارتفاع 1۸ متر 
صورت مي گيرد. آب پس از وارد شدن به اين منبع و آب انبارهاي كوچك تر، 
وارد سيستم بسيار عظيم مديريت سيالب مي شود كه به طول 6 كيلومتر در زير 
شهر توسعه داده شده است. اين مهندسي مشابه ايده قنات  و آب انبار به عنوان 
كارآمدترين راه انتقال آب در ايران است. جوامع امروزي متوجه شد ه اند نقطه 
درست منابع آب جهت مديريت سيالب، زير زمين است، نه ايجاد مانع در مسير 
رودخانه براي كاستن از پيك سيالب. نگاه نوين به روش هاي مقابله با سيالب در 
جهان كه ريشه تاريخي آن در اقليم هاي خشك ايران است و بدين ترتيب غفلت 
از انجام ايده هاي تاريخي در ايران، يادآور اين بيت حافظ است كه: »آنچه خود 

داشت ز بيگانه تمنا مي كرد«.

تأثير آبخيزداري با برداشت  اضافه از منابع آب كمرنگ مي شود 
غيرازافزايشخروجيقناتهاوسطحايستاييآبدرچاههايبرخيحوضهها،سازههايآبخيزداريطيبارندگيهاييكسالاخير،
بيشاز10مرتبهآبگيريوسرريزشدندوحتيبيالنآبدربرخيآبخوانهايكوچكنيزبهتعادلرسيد.امانبايداينگونهتصورشود
كهمشكالتآبخوانهابرطرفشدهوبيالنآنهامثبتاست.اگرافزايشبارندگيهاوپرآبشدنآبخوانهاموجببهرهبرداريهاي
غيرمجازواضافهبرظرفيتازمنابعآبيكشورشود،تأثيرفعاليتآبخيزداريدرسالهايبعدكمرنگميشود.اينمسئلهباپيشبيني
سازمانجهانيهواشناسي،اهميتبيشتريخواهديافت.ايمانبابائيان،سرپرستپژوهشكدهاقليمشناسيسازمانهواشناسي
بههمشهريميگويد:»بررسيمدلهايپيشبينيهواشناسينشاندادهاستازسال2019تاسال2023همزمانباافزايشميزان
بارندگيهافراترازحدنرمال،دمايهوايكشورنيزتا1.5درجهافزايشپيداخواهدكردوبههميندليل،ايرانهمچناندروضعيت
خشكساليخواهدبود.«اينشرايط،ضمنلزومتوجهبيشتربهفعاليتهايآبخيزداريوذخيرهونگاهداشتبيشترآبدرآبخوانها،

نيازمندبرچيدنبهرهبرداريغيرمجازازآبخوانهاست.

ث
مك

الهاممصدقيراد
خبر نگار

   ميزان بارش هاي كشــور از اواخر سال  97 افزايش 
يافت و در بهار و پاييز ســال گذشته همچنان ادامه منابعآب

داشت. بارش هاي قابل توجه در بهار سال جاري نيز 
رخ داد و آنگونه كه سازمان هواشناســي پيش بيني كرده تا حدود 
10روز آينده نيز همچنان ادامه خواهد داشــت. بارش هاي 2 سال 
اخير، موجب افزايش ميزان آب در آبخوان هاي كشور شد. اين اتفاق 
در آبخوان هايي كه عمليات بيومكانيكي و بيولوژيكي آبخيزداري در 
باالدست اجرا شد، نتايج قابل توجه بهتري داشت. تا جايي كه آب 

قنات  ها را در برخي حوضه ها با افزايش مواجه كرد.
فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوان داري از ســال 97با توجه خوبي 
همراه شــد و اعتبارات قابل توجه از صندوق توســعه ملي به آن 
اختصاص يافت. مجموع ايــن فعاليت ها در كنــار افزايش ميزان 
بارندگي در سال هاي اخير، بيالن منفي برخي آبخوان ها را كند كرد 

و شرايط مناسبي براي آنها رقم زد.  
ابوالقاسم حسين پور، مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوان داري 
ســازمان جنگل ها در اين باره به همشهري مي گويد: »بررسي هاي 
انجام شــده بر خروجي قنات هايــي كه عمليــات آبخيزداري در 
باالدســت آنها انجام شد نشــان داد ميزان آب خروجي قنات ها تا 

3برابر افزايش يافت.«
 اســتان هاي خراســان جنوبي، خراســان رضوي، يزد، كرمان و 
اصفهان ازجملــه مناطقي هســتند كه برخي قنات هــاي آنها به 
واسطه فعاليت هاي آبخيزداري پر آب شدند. غير از قنات ها، تأثير 

اين فعاليت ها بر چاه هاي پايين دســت نيز نمايان شد. حسين پور 
مي گويد:»سطح ايســتايي آب در برخي چاه ها، برخالف سال هاي 
گذشته كاهش نيافته و ثبات داشته است. به همين دليل طي يك 
سال گذشته، چاه ها كف شكني نشدند.«  وقتي سطح آب در چاه ها 
كاهش يابد، كشاورزان و بهره برداران براي دستيابي به آب بيشتر، 
عمق چاه را افزايش مي دهند تا به آب بيشــتري دسترسي داشته 
باشند. اما گزارش ها نشــان مي دهد فعاليت هاي آبخيزداري، آب 
ناشي از باران را به ميزان بيشتري به دل زمين و آبخوان ها هدايت 
كرده اســت. البته مديركل دفتر كنترل ســيالب و آبخوان داري 
سازمان جنگل ها، تصريح مي كند كه »وضعيت دقيق چاه ها،  نيازمند 
بررسي دقيق تر است.« اما آنچه مسلم است گزارش هاي مشابهي از 
دشت هاي همجوار  كه فعاليت هاي آبخيزداري در آنها انجام نشده 

است وجود ندارد. 

قنات ها پرآب شدند 
 عمليات آبخيزداري، ميزان ذخيره آب ناشي از بارندگي ها را افزايش داده 

و خروجي آب برخي قنات ها را 3برابر كرده است

محمدباريكاني
خبر نگار

  آمــار ابتــال بــه كرونــا در ايــران بــا برچيدن 
محدوديت هاي سخت و بازگشــت به كار بخشي از گردشگري

مشاغل و برداشتن محدوديت هاي تردد بين استاني 
و گشودن درهاي بوستان ها به روي مردم، باز هم با افزايش مواجه 
شــده اســت. در چنين شــرايطي معاون گردشــگري وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي از لزوم گشايش 
كسب وكارهاي مرتبط با گردشگري البته با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي خبر مي دهد.

زمزمهآغازسفر
ولي تيموري كه خود عضو ستاد ملي مقابله با كرونا و دبير كميته 
گردشــگري و فضاهاي ورزشي اين ستاد اســت، در خبري كه 
وزارت ميراث فرهنگي به رسانه ها ارسال كرده، اعالم كرده است 
كه »برنامه ما در كميته گردشگري و فضاهاي ورزشي ستاد ملي 
مديريت كرونا براي سفرهاي تجاري و اضطراري همزمان با آغاز 
ترددهاي بين استاني با عنوان كار همراه با سالمت تعريف شده 
است.« آنطور كه معاون گردشگري كشور گفته است: »هتل ها و 
مراكز اقامتي كه تحت نظارت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دســتي فعاليت مي كنند درصورت تمايل خدمات خود 
را به مردم ارائه مي كنند و 2پروتكل بهداشتي به اين مراكز ابالغ 
و پروتكل سوم بهداشــتي نيز درخصوص بازگشايي و آغاز به كار 

تدريجي مراكز اقامتي مجاز ابالغ شده است.«
 اظهارات معاون گردشــگري و نماينده وزارت ميراث فرهنگي در 

ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص لزوم گشايش تدريجي كسب 
و كارهاي مرتبط با گردشگري پس از آن صورت گرفته است كه 
خبر تعديل حدود 60هزار نيروي شــاغل در بخش گردشگري و 
هتلداري ايران به دليل تداوم شيوع كرونا در ايران، براي نخستين بار 
در روزنامه همشــهري منتشر شــد و اكنون معاونت گردشگري 
زمزمه هاي آغاز به كار تدريجي كســب وكارهاي مرتبط با ســفر 
و گردشگري را آغاز كرده است. از ابتداي شــيوع كرونا در ايران 
تاكنون، بيش از ۴200ميليارد تومان در خوش بينانه ترين حالت 
به صنعت گردشگري ايران تنها در 2بخش هتلداري و شركت هاي 
خدمات گردشگري خسارت وارد شده است. صنعت گردشگري 

تنها در 2بخش بيش از 120هزار شاغل مستقيم نيز دارد.

رويايبربادرفته99
شيوع كرونا روياهاي سال 99صنعت گردشگري ايران را بر باد داد 
و تورهاي گردشگري داخلي و خارجي و ورودي به كشور را به طور 
كامل به صفر رســاند. فعاالن صنعت گردشــگري به همشهري 
مي گويند كه 3ســال اســت كه از جيب خورده انــد و درآمدي 
نداشــته اند. آنها به نوسانات ارزي ســال97 كه منجر به كاهش 
گردشگران ورودي شد اشاره مي كنند و مي گويند آن سال ارز به 
گردشگري آسيب رساند. سال9۸ نيز حوادث رخ داده در داخل 
و بحران در روابط بين الملل، ضربه دوم را به صنعت گردشــگري 
وارد كرد و امســال نيز كرونا ميخ آخر را بر تابوت گردشگري زد. 
اكنون اين صنعت مانده است و بيش از ۴200ميليارد تومان زيان 
ناشي از انتشار كرونا كه برنامه  جدي براي جبران آن وجود ندارد 
و به گفته فعاالن گردشگري به زودي بخش زيادي از شاغالن اين 

صنعت به جمع بيكاران افزوده مي شوند.

گشايش تدريجي كسب وكارهاي گردشگري
   برچيده شدن محدوديت  ها، شيب ابتال به كرونا را افزايش داده و حاال معاون گردشگري 

از لزوم بازگشايي تدريجي كسب وكارهاي گردشگري سخن مي گويد 

عبهناتمگهپيلك
واكجنكنايتاام
اكيرتكاميسروك
مولاياوزاتهكي

كالوكانريا
قفاوتليدبلوون
لررمسكلاكرجا
ندزهارناهباردوخ
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افقی:
1- طرحــي بــراي قالــي 
ايراني- جاي تنگ و تاريك- 

گندمگون
2- نوعــي پارچــه پشــمي 
ضخيم- نويسنده آمريكايي 

رمان اتوبوسي به نام هوس
3- برادري- حواله- سخنگو

۴- آفريننــده- پرنده مقلد- 
گلخن حمام

5- عملي ســاختن- امتالء 
معده- ويتامين انعقاد خون

6- دوميـــن دو رقمي- ادب 
از بي ادبان آموخت- سرنيزه

و  عمــده  ريســمان-   -7
اساســي- جاي بند در كمر 

شلوار
۸- جديد- از اجزاي پيراهن- 

روز عرب
9- بيهوده- كشوري سردسير 

در شمال اروپا- تحت
10- فالنــي- رودخانه هــا- 

همسر مرد
11- بنمــاي... كــه بــاغ و 
گلستانم آرزوست- پايتخت 

پرو- از شهر هاي مهم آلمان
12- خواب ابــدي- چاق و 

فربه- زاده چهارپايان
13- توفان دريايي- بازدارنده 
حركت چرخ اتومبيل- آماده

1۴- دلــداده اي كه به خاطر 

معشــوق براي مقابلــه با هر 
خطري آماده است- قوم آتيال

15- جوان- مقابل گرسنگي- 
حبل الوريد

  
عمودی:

1- داستاني نوشته هوشنگ 
مــرادي كرمانــي- واحــد 

اندازه گيري حجم
2- خجسته- گوشت كبابي- 

سيصد كيلوگرم
3- شكفته شــده- مشهور- 

گلستان
۴- آبله سوختگي- آب گوارا- 

خطاب محترمانه مردانه
گوش نــواز-  لفبــاي  ا  -5
روســتاي خوش آب و هواي 

مشهد- بي دغدغه
6- كتاب معروف هيتلر- شهر 
مجســمه ها در گيالن- بله 

انگليسي
7- پــس غذا- شــرقي ترين 
شهر اســتان اصفهان- شنا 

كردن
۸- با نخ و ســوزن ســروكار 
دارد- حيله گر- صداي خنده 

بلند
9- مهم ترين قسمت خودرو- 

افسار- ساعت دست
10- بانگ چوپان- گوشه اي در 

دستگاه ماهور- گياه بدون دانه

11- تكيه دادن- پشيماني- 
قابليت ارتجاعي دارد

12- نشــانه- گلي به شــكل 
جام- آدم ماشيني

13- بدون ســر و صدا- مادر 
اختراع است- زن زيبا

1۴- برده- نوعــي يخچال- 
زادگاه حضرت ابراهيم)ع(

15- داستان جنگي منظوم- 
ملون
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   126 آزمایشگاه تشــخیص کرونا در کشور فعال 
است که همه  استان ها ســهمی در این آمار دارند. گزارش

راه اندازی آزمایشــگاه های تشخیص کرونا فرآیند 
تشخیص و درمان بیماران مبتال به کووید 19 را تسریع بخشیده 
است و هم اکنون روزانه بیش از 10 هزار تست تشخیص کرونا در 
سراسر کشور گرفته می شود. البته مســئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی معتقدند این ظرفیت وجود دارد که توان 
تشخیص کرونا به 20 هزار تست در روز هم افزایش یابد. از 126 
آزمایشگاه فعال برای تشخیص کرونا، ۷1 آزمایشگاه زیرمجموعه 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، ۴0 مورد آزمایشگاه 
خصوصــی و 15 مــورد هــم آزمایشــگاه های ســایر نهادها و 
سازمان هاست. به گزارش گروه ایرانشــهر، پس از تهران، استان 
فارس با ۷ آزمایشگاه تشخیص کرونا بیشترین آمار را دارد و بعد از 
آن زنجان، کرمان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
هر کدام با 3 آزمایشگاه در رتبه های بعدی قرار دارند. در هر کدام 
از استان های ایالم، گیالن ، مازندران و خوزستان 2 آزمایشگاه و در 
بقیه استان ها 1 آزمایشگاه برای تشخیص کرونا فعال شده است. 

افزایشآزمایشگاههایآذربایجانشرقی
ســیدمرتضیاحمدپور-آذربایجانشرقی:5 اسفند 
مراحل نهایی راه اندازی آزمایشگاه مخصوص تشخیص کرونا در 
آزمایشگاه مرکزی این استان نهایی شد و 2 روز بعد از آن، رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تحویل نمونه ها به این آزمایشگاه 

خبر داد. 
این آزمایشگاه به عنوان آزمایشــگاه مرجع سالمت شمال غرب 
کشــور تعیین شــد و در آن زمان، آذربایجان غربــی و اردبیل 
را هم تحت پوشــش قرار داد. بــه گفته بهزاد میلــی، مدیر امور 
آزمایشگاه های اســتان، این مرکز می تواند روزانه تا 200 نمونه 
را آزمایش کنــد و درعرض 8 تا 10 ســاعت پاســخ را به مرکز 

درخواست کننده ارجاع دهد.
مسعود فقیه دینوری، رئیس بیمارستان امام 
رضا )ع( تبریز با بیان اینکه دومین آزمایشگاه 
کرونــا از 20 فروردین در ایــن مرکز درمانی 
راه اندازی شده است، به همشهری می گوید: 
اگر نیاز باشد می توانیم به صورت شبانه روزی 
آزمایش را انجام  دهیم کــه به معنی افزایش 

۴ برابری ظرفیت آزمایش ها در استان است.
اما خبر خوش این است که عالوه بر آزمایشگاه 
مراغه که چنــد روز پیش راه اندازی شــد، 1 
آزمایشــگاه دیگــر در آینــده نزدیــک در 

آذربایجان شرقی راه اندازی می شود. 

شرایطمطلوبمازندراندرتستکرونا
اشــکانجهانآرای-مازندران:بحرانی بودن شــرایط 
مازندران در ابتدای شیوع کرونا موجب شد مسئوالن این استان 
از هفته های نخســت شــیوع ویروس برای راه اندازی آزمایشگاه 
ویژه کرونا اقدام کنند تا سرعت تشــخیص بیماری افزایش یابد. 
از نیمه های اسفند دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل با 
راه اندازی آزمایشگاه های ویژه تست کرونا سرعت تشخیص این 

بیماری در استان را افزایش دادند.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یکی از دالیل باال 
بودن سرعت رشد آمار مبتالیان به کرونا در مازندران در اسفندماه، 
پیشتازی این استان در انجام تست کرونا بود. سیدعباس موسوی 
از برنامه ریزی برای افزایش تعداد آزمایشگاه های  تست کرونا در 
استان خبر می دهد و به همشهری می گوید: یکی از مصوبه های 
هفته پیش ستاد استانی مقابله با کرونا این بود که آزمایشگاه های 
خصوصی اســتان مورد بررســی قرار گیرند و آزمایشــگاه های 

تاییدشده به تجهیزات تست کرونا مجهز شوند.
در مازندران عالوه بر برپایی 2 آزمایشگاه زیرمجموعه دانشگاه های 
علوم پزشکی استان و بابل، مرکز ویژه تب سنجی نیز برای انجام 

برخی تست های اولیه ویژه کرونا در ساری برپاست.

فعالیت2آزمایشگاهتشخیصکرونادرگیالن
فرشــتهرضایی-گیالن:گیالن یکی از استان هایی است 
که بیشترین درگیری را با شیوع کرونا داشته و دارد. با این حال، 
این استان از اولین اســتان هایی است که به 

آزمایشگاه تشخیص کرونا مجهز شد. 
معاون امور بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی 
گیالن با بیــان اینکه هم اکنــون در گیالن 2 
آزمایشگاه در بخش دولتی در کلینیک بعثت و 
یک آزمایشگاه خصوصی در بیمارستان پارس 
فعال اســت ، به همشــهری می گوید:  نمونه 
آزمایش های شهرســتان های اطراف شرق و 
غرب گیالن نیز به این 2 مرکز در رشت آورده 
و پس از نمونه گیری تحویل بیمارســتان ها 

می شود. 
فردین مهرابیــان درباره افتتاح آزمایشــگاه 
بیمارستان رازی رشــت هم توضیح می دهد: 
آزمایشگاه بیمارستان رازی کمبود فضا دارد. 
هم اکنون، فضای آزمایشگاهی بیمارســتان رازی کمتر از 200 
متر مربع است و اقدامات تشخیصی و آزمایشگاهی را برای کادر 
آزمایشگاه و خدمات بگیران ســخت کرده است. بر اساس چارت 
سازمانی، بیمارستان رازی حداقل باید دارای فضای آزمایشگاهی 
600 متر مربعی باشد که هم اکنون آزمایشگاه بیمارستان رازی در 

فضایی ۴00 مترمربعی در دست ساخت است.

انجام80تستروزانهدرهمدان
فاطمهکاظمی-همدان:از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران، 
یکی از بزرگ ترین دغدغه ها، تشخیص بیماران مبتال در سریع ترین 
زمان ممکن بود. در روزهای نخست تاکید وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ارسال نمونه های آزمایش شده به تهران بود، اما 
با افزایش میزان موارد مشکوک مجوز انجام آزمایش ها در برخی 

استان ها صادر شد که همدان یکی از آن ها بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان در این  باره به 
همشهری می گوید: از اوایل اسفند تجهیزات آزمایشگاهی را برای 
این کار آماده کرده بودیم و اواسط اسفند توانستیم مجوزهای الزم 

را برای فعالیت این آزمایشگاه  از وزارت بهداشت دریافت کنیم.
ابراهیم جلیلی درباره ظرفیت این آزمایشــگاه توضیح می دهد: 
ظرفیت این آزمایشگاه آزمایش 100 نمونه ارسالی در روز است، 
اما تعداد نمونه هایی که برای آن ارســال می شود بین ۷0 تا 80 
نمونه در روز است. تجهیزات الزم برای افزایش ظرفیت آزمایشگاه 
برای انجام 200 نمونه در روز را نیز آماده کرده ایم. وی می افزاید: 
کیت های تشخیصی الزم برای این آزمایشگاه از طریق شرکت های 
مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت تهیه می شود و انجام این آزمایش 

برای بیماران مشکوک به کرونا کامال رایگان است.

3مرکزتشخیصیدرکرمانشاه
فرحنازچراغی-کرمانشاه:از پنجم اسفند سال گذشته، 
کیت های تشــخیص کرونا به دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل 
تحویل داده و از این روز تســت های تشخیص کرونا در کرمانشاه 
انجام شد. دانشگاه علوم پزشــکی کرمانشاه جزو 6 دانشگاه علوم 
پزشکی کشور اســت که این امکان برایش فراهم شد. این استان 

هم اکنون 3 مرکز آزمایشگاهی تشخیص کرونا 
دارد که 2۴ ساعته فعالیت تشخیص کرونا را 
انجام می دهد. کمال الدین جدیدیان، مسئول 
امور آزمایشگاه های دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمانشــاه با بیان اینکه ظرفیــت پذیرش 3 
آزمایشگاه تشــخیص کرونا در استان روزانه 
بیش از 200 نفر است، به همشهری می گوید: 
آزمایشگاه تشــخیص مولکولی کرونا ویروس 
رفعتیه معاونت بهداشت، آزمایشگاه مرکزی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
و آزمایشگاه بوستان بیمارستان گلستان امام 
رضا )ع( آزمایش تشــخیص مولکولی کرونا با 
روش Real Time PCR   در بخش ژنتیک و 

تشخیص مولکولی مراجعان مشکوک به کرونا را انجام می دهند. 
همه آزمایش های مربوط به تشــخیص  کرونا از سراسر استان به 
آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی در معاونت بهداشت ارجاع 

داده می شود.

افزایشظرفیتتستکرونادرمرکزی
مهدیهصالحی-مرکزی:در اسفند سال گذشته شمار افراد 
مشکوک به کووید 19 برای تشــخیص مثبت یا منفی بودن این 
بیماری زیاد بود؛ به همین دلیل مسئوالن درمانی بر آن شدند تا 
امکانات و تجهیزات تشخیص این بیماری را در برخی شهرهای 
پرخطر فراهم کنند. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اراک با بیان 
اینکه آزمایشگاه دولتی اســتان مرکزی فقط در اراک وجود دارد 
به همشــهری می گوید: تجهیزات تشــخیص کرونا در کلینیک 
فوق تخصصی امام رضا )ع( شهر اراک و با هدف شناسایی بموقع 
بیماران احتمالی و تعیین تکلیف موارد مشــکوک در اســتان از 
نخســتین روزهای ورود کرونا به مرکزی فراهم شد. سیدمحمد 
جمالیان با اشاره به وجود چند آزمایشــگاه خصوصی به منظور 
تشخیص کرونا در اراک می افزاید: همه شهرهای استان مرکزی 

تحت پوشش تست کرونا قرار گرفته است.
بهروز خوانســاری نژاد، مســئول فنــی آزمایشــگاه تخصصی 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز از افزایش ظرفیت 
آزمایش ویروس کرونا در استان با تهیه یک دستگاه جدید خبر 
می دهد و می گوید: ظرفیت آزمایش ویروس کرونا در استان 120 

مورد بود که به 300 مورد در روز افزایش یافته است.

آزمایشگاههایخصوصیالبرزمجوزتستکروناندارند
فتانهاحدی-البرز:در استان البرز فقط آزمایشگاه بیمارستان 
امام علی )ع( امکان تشــخیص کوویــد 19 را دارد. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه عالئم بیماری کرونا بسیار 
شبیه بیماری های دیگر به ویژه سرماخوردگی و آنفلوآنزاست و به 
همین دلیل تشخیص دقیق این بیماری فقط با تست اختصاصی 
امکان پذیر است، به همشــهری می گوید: پیش از این، آزمایشگاه 
تشخیص افراد مشــکوک به کرونای اســتان البرز در آزمایشگاه 
پاستور تهران انجام می شد. حسن اینانلو تاکید می کند که مردم به 
آزمایشگاه های خصوصی مراجعه نکنند، زیرا تاکنون هیچ مجوزی در 
این زمینه به مراکز خصوصی داده نشده است. پرویز فالح مدیر امور 
آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی البرز هم با بیان اینکه این تست 
فقط برای بیماران بستری با عالئم کرونا قابل انجام است، می گوید: 
آزمایشگاه مخصوص تست بیماری کووید 19 با تمام امکانات و با 

ظرفیت حداکثری برای بیماران استان در حال فعالیت است.

راهاندازیآزمایشگاهویروسشناسیدراردبیل
پوپکقاسمی-اردبیل:شــیوع ویــروس کرونا در اردبیل 
موجب شد کمبود زیرساخت های درمانی در اردبیل نمود بیشتری 
پیدا کند که یکی از این زیرساخت ها، نبود آزمایشگاه تشخیص 
ویروس در اســتان بود. به همین دلیل اوایل 
اسفند نمونه های آزمایشگاهی مربوط به کرونا 
به اســتان همســایه یعنی آذربایجان شرقی 
ارسال می شد. این روند موجب طوالنی شدن 
فرآیند تشخیص شده بود و از سوی دیگر، به 
دلیل شیوع سریع بیماری در آذربایجان شرقی 
آزمایشگاه ها پاســخگوی نیاز 2 استان برای 

آنالیز سریع نبودند. 
مسئول آزمایشگاه شبانه روزی ویروس شناسی 
اردبیل به همشــهری می گوید: آزمایشــگاه 
اردبیل از 2 اسفند شروع به کار کرد و اوایل 50 
نمونه در روز آنالیز می شد و این آمار هم اکنون 
به بیش از 150 نمونه رســیده اســت.  بهزاد 
داورنیا با بیان اینکه این آزمایشــگاه در عرض یک هفته تجهیز و 
راه اندازی شده است، می افزاید: شهرســتان ها نمونه آزمایش را 
به اردبیل ارسال می کنند و فعال این آزمایشگاه برای آنالیز نمونه 

آزمایش کل استان ظرفیت دارد.
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عشایریدراستاناجراییشدهاست.
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  یکی از بخش هایی که در دوران شیوع کرونا تغییر ساختاری گسترده ای در 
روال عادی اجــرای آن رخ داد، حــوزه آموزش و پرورش اســت. با اینکه مازندران

سال هاست موضوع آموزش الکترونیک در مدارس ایران مطرح شده  است و 
تالش هایی نیز مانند طرح هوشمندسازی مدارس برای تحقق این رویای آموزشی صورت 
گرفته، اما کرونا نشان داد تا نخستین روزهای اسفند سال گذشته عمالً هیچ کاری در این 
زمینه انجام نشده است و پس از قرار گرفتن در این شرایط، تازه گام هایی برای ایجاد فرصت 
آموزش مجازی و استفاده از اینترنت و شبکه  های مجازی برداشته شد که هنوز ادامه دارد.

عالوه بر پخش برنامه های آموزشی ویژه هر مقطع و پایه تحصیلی، آموزگاران موظف شدند 
آموزش دروس را در فضای مجازی انجام دهند، اما این نخستین و ساده ترین گام بود که 
انبوهی از ضعف ها و چالش ها پیش روی آن قرار داشت. از تعیین نشدن یک سامانه یا حتی 
پیام رسان مشخص برای تشکیل کالس های مجازی تا ضعف در اینترنت یا محرومیت برخی 
خانواده ها از گوشی هوشمند و ممکن نبودن نظارت بر عملکرد دانش آموز از طریق ارتباط 
مجازی. به این مشکالت باید مدارس مناطق محروم و دورافتاده را هم افزود که حتی در 

برخی موارد سیگنال های شبکه آموزش را هم نمی توانند دریافت کنند.

ضعفهایآموزشمجازی
وجود چالش های متعدد موجب شده است این وضعیت هم در خانواده ها انتقادهایی را 
به همراه داشته باشد و هم در میان معلمان پایه های مختلف نارضایتی هایی را ایجاد کند. 
»مصطفی. م« از معلمان استان مازندران اســت که این روزها کالس هایش را در فضای  
مجازی برگزار می کند. از نظر او، آموزش آنالین در فضای  مجازی به  دلیل نداشتن یک 
راهبرد مناسب، کارایی الزم را ندارد و این وضع ممکن است ذهنیت خانواده ها را نسبت به 

آموزش مجازی، که یک فرصت محسوب می شود، تغییر دهد.
»مریم. س« یکی دیگر از آموزگاران مازندرانی در غرب این استان  نیز مشکالت متعدد 
زیرساختی را در این طرح سدی در برابر انجام درست کار آموزشی می داند و معتقد است 
که نداشتن پشتوانه برنامه  ریزی برای آموزش مجازی موجب شده است انرژی زیادی از 

آموزگاران گرفته شود و خروجی مطلوبی نیز نداشته باشد.
به گفته این معلم باسابقه، برای اجرای این طرح حتی مسائل پیش پا افتاده مانند تأمین 

گوشی و اینترنت پرسرعت برای آموزگاران یا بهره مند بودن خانواده های دانش آموزان از 
این امکانات دیده نشد. این معلم مازندرانی می گوید: »2۷ دانش آموز در کالسم دارم که 
این روزها مجبورم با حدود 10 نفر از آنان به دلیل نداشتن امکانات اولیه آموزش مجازی، به 
صورت تلفنی کار کنم. این وضعیت زمان بیشتری از آموزگار می گیرد و در نتیجه، ممکن 
است نتوانم به پرسش های بقیه دانش آموزان پاسخ دهم. درعین  حال باید نگران این هم 
باشیم که آموزش و پرورش گفته عملکرد معلم ها ارزیابی می شود. در حالی  که نه امکانات 

مناسبی داریم و نه کنترل ساعت های کالس مجازی در اختیار ما قرار دارد.«

چالشهایخانوادهها
این قبیل مشکالت را آموزگاران دیگر هم عنوان می کنند. »مرتضی. ح« آموزگار اهل شرق 
مازندران نیز عالوه بر تأمین نشــدن برخی نیازهای اولیه اجرای آموزش آنالین، گوشی  
هوشمند نداشتن دانش آموزان مقطع ابتدایی را عاملی در پایین آمدن سطح کیفیت آموزش 
می داند و می افزاید: »تصور کنید در یک گروه مجازی که 30 دانش آموز در آن حضور دارند، 
همه پرسش های خود را جداگانه بنویسند. معلم باید برای پاسخ دادن به همه پرسش ها 
جداگانه وقت بگذارد و توضیح دهد. نکته دیگر اینکه کنتــرل دانش آموزان برای اینکه 
تمرکزشان به مبحث درسی یا توضیحات معلم باشد از دست ما خارج است. ممکن است 

دانش آموز اصال پشت گوشی نباشد یا با همکالسی های خود مشغول چت کردن شود«.
این چالش ها را برخی خانواده ها نیز مطرح می کنند و معتقدند آموزش  و پرورش باید راهکار 

مناسب تری برای آموزش مجازی در نظر می گرفت. 
»شبنم فالحی« مادر 2 دانش آموز مقطع ابتدایی است که این روزها کالس شان را باید در 
گوشی او برگزار کنند. همسرش به دلیل ضرورت شغلی در این شرایط کرونایی هم باید به 
محل کار برود و بنابراین فقط گوشی او می تواند در اختیار فرزندانش قرار گیرد. می گوید 
تداخل میان کالس های مجازی سبب می شود بچه ها نتوانند درست از مباحث استفاده 

کنند.

تبدیلتهدیدبهفرصت
به این موارد باید خانواده های کم بضاعت را نیز افزود که هیچگونه امکاناتی ندارند؛ به ویژه 
دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی می کنند. به گفته مدیر کل آموزش و پرورش 
مازندران، 12۷ کالس درس در مناطق محروم مازنــدران وجود دارد که امکان آموزش 
مجازی مانند شهرها و روستاها در آنها وجود ندارد و با این حال آموزگاران مباحث درسی 

را برای دانش آموزان این مناطق طرح می کنند.
»علیرضا سعدی پور« به همشهری می گوید: »ما هم قبول داریم که ضعف ها و کاستی های 
زیادی وجود دارد، اما نباید فراموش کنیم شرایط بحرانی  و این نخستین تجربه ما در این 

زمینه است«.
وی درباره مدارس مناطق محروم مازندران اظهار می کند: »ما در استان مناطقی داریم که 
ساکنان آن نه تنها اینترنت ندارند، حتی از پوشش تلویزیونی شبکه آموزش نیز برخوردار 
نیستند. ۷6 آموزگار مازندرانی با کمک همکاران خود با تولید درس نامه و جزوه و حضور 

فیزیکی در این مناطق فرآیند آموزش را ادامه می دهند«.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شرایط ایجادشده در کشور را تهدیدی می داند که در 
حال تبدیل به فرصتی برای فضای آموزشی است و می افزاید: »طبیعی است که در نخستین 

گام های این طرح با مشکل مواجه باشیم، چون تجربه ای در این زمینه نداریم«.
به گفته سعدی پور، مازندران نخستین استان کشور بود که پس از شیوع کرونا فعالیت 
آموزش بر بستر فضای مجازی و اینترنت را با راه اندازی سایت »مازندمحتوا« آغاز کرد که 

اکنون از همه استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
این مســئول می گوید: »با تالش همکاران ما در آموزش و پرورش مازندران، و همراهی 
بیش از 2 هزار آموزگار در چند روز، سامانه ای طراحی و رونمایی شد که در آن صدها فیلم 
آموزشی برای همه پایه های تحصیلی قرار دارد و روزانه هزاران بازدید و دانلود از آن انجام 

می شود«.
این مسئول معتقد است یک تحول بزرگ آموزشــی در کشور رخ داده  است که به دلیل 
در ابتدای راه بودن، فعال مشکالت و مسائل زیادی در آن دیده می شود و به مرور با شبکه 

اجتماعی دانش آموزان با نام مخفف »شاد« این مشکالت نیز رفع می شود.

اشکانجهانآرای
ساری- خبرنگار

مشکالت جدی در آموزش مجازی
مازندران نخستین استانی بود که پس از شیوع کرونا فعالیت آموزش بر بستر فضای مجازی  را آغاز کرد

تمام استان ها آزمایشگاه کرونا دارند
تهران،  فارس، کرمان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بیشترین آزمایشگاه ها را برای انجام تست کرونا در اختیار دارند

روزانهبیشاز10هزارتستتشخیصکرونادرسراسرکشورگرفتهمیشود./عکس:ایرنا

افزایشتعدادآزمایشگاههایتشخیصکرونا
تاپایاناردیبهشت

  رئیس انستیتو پاستور ایران با تاکید 
بر اینکه هم اکنون هر 31 استان کشور مکث

توان تشخیص بیماری کووید 19 را 
دارند، درباره فرآیند فعالیت آزمایشگاه ها از ابتدای 
بیماری تاکنون به همشــهری توضیح می دهد و 
می گوید: اواخر آذر و اوایل دی  ماه که اولین اخبار 
مربوط به شیوع کرونا در جهان منتشــر شد، انستیتو پاستور که سابقه مبارزه 
100 ساله با بیماری ها را دارد و بیماری هایی چون وبا و طاعون را کنترل کرده 
است،  کارهای مطالعاتی خود را آغاز و سناریوهای متعددی را پیش بینی کرد. 
 علیرضا بیگلری با بیــان اینکه در همــان روزهای اول تســت های ملکولی 
)Realtime PCR( برای فرآیند تشخیص انتخاب شد،  می افزاید: این انتخاب 
قبل از شناســایی اولین موارد در ایران صورت گرفت، زیرا بر اساس مطالعات 
انجام شده می دانستیم این تست مطمئن تر است و توان تشخیص ویروس را دارد 
و مشخص می کند چه کسی می تواند ناقل بیماری باشد در حالی که تست های 
دیگر چون آنتی بادی ممکن اســت تا ۷ روز اثری از بیماری نشان ندهد. اتفاقا 
بعضی کشورها در همین مرحله دچار مشکل شــدند و در روزهای اول ، تست 
اشتباهی را انتخاب کردند. در حال حاضر نیز  سازمان بهداشت جهانی تست 

ملکولی را معتبر می داند.
در روزهای اول شیوع کرونا در ایران فقط 3 آزمایشگاه در تهران امکان تشخیص 
بیماری را داشتند که این رقم با افزایش تولید کیت های تشخیص به 3 تا ۴ هزار 
تست در روز رســید و بعد از آن به گفته بیگلری، با آموزش دانشگاه های علوم 
 پزشکی استان ها و ایجاد فرآیند شبکه ای در میان آزمایشگاه های سراسر کشور 

در مدت کوتاهی همه 31 استان کشور به این امکان مجهز شدند. 
رئیس انستیتو پاستور ایران ادامه می دهد: هم اکنون بیش از 120 آزمایشگاه 
تشخیص کرونا در کشور فعال است که ۷0 درصد این  آزمایشگاه ها  دولتی و 
حدود 30 درصد آزمایشگاه ها خصوصی  هستند که در قالب این شبکه فعالیت 

می کنند. 

بیگلری توان تشخیص استان ها را در روزهای پایانی اسفند، روزانه 100 تست 
به ازای هریک میلیون نفر جمعیت می داند که حاال به حدود 250 تا 300 تست 

هم رسیده است. 
او در بخش دیگری از صحبت های خود به ۴ تصمیم انستیتو اشاره می کند که 
موجب شده است وضع تشــخیص، کنترل و مرگ  و میر را در ایران نسبت به 
بسیاری از کشورهای پیشرفته در جایگاه بهتری قرار دهد، استفاده از تست های 
ملکولی )Realtime PCR(، تحت پوشش قرار گرفتن همه استان ها، اولویت 
تشخیص به بیماران بستری و در نهایت تســت از بیماران مشکوک و سرپایی 

خارج از بیمارستان. 
بیگلری می افزاید: در روزهای اول کشــورهای مختلف دنیا و سازمان جهانی 
بهداشت با شک و تردید به این تصمیم نگاه می کردند، زیرا اغلب معتقد بودند 
باید به سراغ جامعه سالم برویم، اما در شرایط تحریم بودیم و روزهای اول، تست 
کمی در اختیار داشتیم و به همین دلیل سراغ بیمارســتان ها رفتیم که این 
موجب شد از گسترش آلودگی در میان افراد جامعه و کادر درمانی جلوگیری 
کنیم. امروزه همه سازمان های معتبر اعالم کردند اولویت تست باید به بیماران 
بستری در بیمارســتان ها داده شــود. در مرحله بعد و از اوایل فروردین سراغ 
بیماران سرپایی حاضر در جامعه رفتیم و این فرآیند از روز 5 فروردین در زنجان 
به صورت پایلوت شروع شد. در این مرحله افراد مشکوک با تک عالمت بررسی 
می شدند و آنهایی که نتیجه آزمایش شان مثبت بود قرنطینه می شدند و تحت 
درمان قرار می گرفتند. نتیجه نشان داد حدود 20 درصد از افراد مشکوک مبتال 
هستند و سپس با بررســی افراد تعامل با آنها 25 درصد افرادی که با بیماران 
تماس داشتند هم به عنوان مبتال شناســایی می شدند. این فرآیند تشخیص 

کمک زیادی به کنترل بیماری در میان افراد جامعه کرد. 
رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه توان تشخیص بیماری هم اکنون دو 
تا سه برابر پیش از ســال و روزانه حدود 30 هزار مورد است، می افزاید: برخی 
استان ها مانند فارس به دلیل پیشینه خوبی که داشتند، قوی تر عمل کردند، اما 
در مجموع به دلیل فرآیند شبکه ای فعالیت آزمایشگاه ها تقریبا همه استان ها 

در یک سطح حفظ شده اند. 
او تاکید می کند که از این به بعد تمرکز بیشتر بر افزایش ظرفیت توان تشخیصی 
آزمایشگاه هاست؛ هرچند در حال حاضر نیز برخی آزمایشگاه ها زیر ظرفیت در 
حال فعالیت هستند و تا پایان اردیبهشت بیش از 10 آزمایشگاه جدید به شبکه 

تشخیص کرونا در کشور افزوده می شود. 



   توصيه هايي براي جداسازي و دفع پسماند
چند روز پيش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي سندي با موضوع آسيب شناسي مقابله 
با ويروس كرونا منتشر كرد. در اين متن آماده است: »در شرايط خاص كنوني پيشنهاد مي شود 
كه همه پسماند هاي جمع آوري شده از مخازن شهري به صورت مستقيم به محل دفن منتقل و از 
ورود به خط پردازش، بازيافت و كمپوست براي كاهش سطح خطرات جلوگيري شود.« در بخش 
ديگري از اين سند آمده اســت: »يكي از روش هاي قابل تامل براي مديريت تمامي پسماند ها، 
همانند پسماند هاي بيمارستاني است و اتخاذ تمهيدات الزم براي جلوگيري از هرگونه زباله گردي 
توسط شهرداري ها ضروري است. توصيه مي شود همه مراكز توليد كننده پسماند پزشكي اعم از 
بيمارستان ها، مطب ها، درمانگاه ها و مراكز بهداشت نسبت به جداسازي و تفكيك، بسته بندي، 
برچسب گذاري، نگهداري، جمع آوري، حمل ونقل و بي خطرسازي پسماند هاي پزشكي و تخليه 
 آن در ظروف نگهداري موقت براي جلوگيري از دسترسي افراد سودجو اقدام كنند.« در مطالعات 
توصيه شــده نصب و به كارگيري مخازن اختصاصي دردار پدالي براي دفع پسماندهايي نظير 
دستكش يا ماسك در معابر و اماكن پرتردد شهري، نظير ايستگاه هاي مترو، پايانه هاي مسافربري، 

فرودگاه ها، فروشگاه هاي بزرگ و... در دستور كار قرار گيرد.

بازيافت در اتحاديه اروپا
بنا به استانداردهاي اتحاديه 
اروپــا بايد حداقــل نيمي 
از زباله هاي شــهري كامال 
بازيافت شــود، اما رسيدن 
به اين هدف با وجود انتشار 
بيماري كرونا ممكن نيست و 
قبل از آن  هم در تمام اتحاديه 
به شكل كامل انجام نمي شود. 
در فرانســه به مردم توصيه 
شده اســت كه زباله هايي 
مانند ماســك و دستكش 
را 24ســاعت در كيسه هاي 
پالستيكي قرار دهند و بعد 
به عنوان زباله از خانه خارج 
كننــد و در آمريكا اين زمان 
72 ساعت تعيين شده است. 
در ايتاليا، اســپانيا و بلژيك 
بحث هــاي گوناگوني درباره 
تفكيك زباله يا دفع يكباره 
آن وجــود دارد زيرا مدت 
زمان باقي ماندن ويروس روي 
اشياي مختلف متفاوت است 
و نمي  توان اين زمان را دقيقا 

اندازه گيري كرد.

ث
مك

طــي 2 مــاه گذشــته تمام 
زباله هاي تهران دفن شــده گزارش

است، هيچ پسماندي تفكيك 
نشده و زباله خانگي، بيمارستاني، پالستيك و 
كاغذ و شيشه همگي روانه چاله هاي بزرگ 
آرادكوه شده اند. ســازمان مديريت پسماند 
اعالم كرد تفكيك زباله  ها باعث انتشار بيشتر 
آلودگي ويروس مي شود و براي همين بايد 
همه آنها را به همان شــكلي كه جمع  آوري 
مي شوند، دفن كرد. شــركت هاي بازيافت، 
تعطيل و كارگران آنها به خانه فرستاده شدند 
و اكنون ســتاد مبارزه با كرونــا هم مخالف 
بازگشت »تفكيك زباله« است. به گفته رئيس 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران، 
ادامه تفكيك زباله شهري در شرايط بيماري 
كرونا در جايي ممكن است كه زباله خشك و  

تر با هم در يك مخزن جمع آوري نشوند.

حفاظت جهاني از كارگران پسماند
كشــور هاي جهان روش هاي مختلفي را در 
روبه رو شدن با پســماند هاي دوران بيماري 
كرونا در پيــش گرفته  اند كه بيشــتر آنها 
معطوف به حفاظــت از كاركنان اين بخش 
بود. چند هفته پيــش روزنامه لس آنجلس 
تايمز، گزارشي از مركز تفكيك زباله منتشر 

كرد كه در آن كارگران، بخشي از زباله هاي 
جمع آوري شــده را روي خط نقالــه از هم 
جدا مي  كردند. قبال هــر روز 650 تن زباله 
سانفرانسيســكو )با جمعيت 884هزار نفر( 
با اين روش پردازش مي  شــد، اما با افزايش 
بيماري كرونا، بخشي از اين فرايند تعطيل 
شــد زيرا كارگران تعدادي از مراكز تفكيك 
خصوصي در خطــر ابتال به ويــروس قرار 
داشــتند. طبق اعالميه مركز پيشگيري و 
 )ECDC( كنترل بيماري هاي اتحاديه اروپا
در آوريل 2020زباله هاي بيمارستاني آلوده 
بايد با رعايت دقيق دستورالعمل ها و به صورت 
جداگانه جمع  آوري شوند. تأكيد اين اعالميه 
بر جدا كردن زباله هايي كه احتمال آلودگي 
آنها داده مي شــود، از زباله هاي عادي است. 
نشريه پوليتيكو نيز از حساسيت هاي اتحاديه 
اروپا براي حفظ ســالمت كارگراني كه كار 
جمع آوري و انتقال زباله ها را انجام مي دهند، 
خبر داده،  اما كار تفكيك متوقف نشده است.

به گــزارش بلومبرگ، بعد از شــيوع كرونا، 
اســتفاده از ظروف يك بار مصرف در چين 
به شــدت افزايش پيدا كرده است؛ درحالي  
كه كارخانه هاي بازيافــت جديد با توجه به 
شرايط كرونا توسعه پيدا نمي كنند. زباله ها 
نيز بــه روش ســنتي و از مقابــل خانه ها 
جمع آوري مي شوند. اين درحالي است كه 
تحويل غذا هاي آماده بيرون بر از زمان شيوع 
كرونــا 60 درصد افزايش پيدا كرده اســت. 

رستوران ها از اين راه سعي مي كنند زيان هاي 
ناشــي از كاهش مراجعه حضوري را جبران 
كنند. ظروف پالســتيكي به كار رفته هم در 
زباله سوز ها سوزانده يا دفن مي شوند. ازسوي 
ديگر ظرفيت برخي  مراكز بازيافت به دليل 

كاهش تعداد كارگران كم شده است.
در ووهان، پســماند هاي روزانه پزشــكي از 
50 تن قبل از بيمــاري كرونا به 200 تن بعد 
از شيوع بيماري رســيد  و تنها شركتي كه 
كار بازيافــت آن را انجام مــي داد، به جاي 
24 ساعت، 48 ســاعت براي دفع زباله زمان 
الزم داشت. تقريبا 97 درصد زباله هاي خانگي 
چين ســوزانده مي شــوند ؛ 654مركز دفن 
زباله پر شــده اند و 286 كارخانه زباله  سوز 
هم مشغول كار هســتند. در برخي مناطق 
مانند شانگهاي تمركز بيشتري بر بازيافت 
زباله هاي پالستيكي مي  شد، اما در شرايط 

فعلي نمي توان به آن تكيه كرد.

افزايش پسماند شهري
توقف تفكيك پســماند در تهران اما بنا به 
تصميم ستاد مبارزه با كرونا در ابتداي شيوع 
ويروس كوويد-19 انجام نشد، بلكه سازمان 
مديريت پســماند معاونت خدمات شهري 
تالش كرد تا با اين كار مانع از گسترش بيشتر 
بيماري شــود. همچنين بنا شد پيمانكاران 
مشغول در اين بخش نيز خسارت خود از بابت 
تعليق فعاليت را دريافت  كنند و حداقل حقوق 
كارگران نيز پرداخت شود. مدتي پيش زهرا 
صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شــهري در اين باره 
اظهار كرد: با شيوع كرونا در كشور در جلسات 
كميسيون محيط زيست و سالمت شوراي 
شــهر تهران تصميم گرفتيــم كه تفكيك 
پسماند خشك و   تر متوقف شود تا شرايط به 
حالت عادي برگردد. وزن زباله اي كه قبل از 
توقف تفكيك در تهران توليد مي شد با اين كار 
در ابتدا افزايش پيدا كرد، اما به تدريج كمتر 
شد. به همين خاطر اكنون حجم زباله اي كه 
به آرادكوه منتقل مي شود به نسبت پيش از 

كرونا، افزايش پيدا كرده است.

رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران با بيان اينكــه تفكيك زباله همچنان 
در تهران ممنوع اســت، گفت: تابع مقررات 
كرونا هستيم و در اين مدت زيرساخت ها را 
بررسي مي كنيم تا روش سابق براي تفكيك 
از مخزن را ممنوع كنيــم و امكاني را فراهم 
كنيم كه وقتي تفكيك پسماند دوباره شروع 
شد بتوانيم با مخازن زباله خشك در خانه ها 
و اپليكيشــن هاي مربوط به آن تفكيك را از 
خانه ها انجام دهيم. قرارداد هاي پيمانكاران 
تفكيك زباله هم معلق شده است، اما زماني 
كه كار شروع شــود اين زمان از دست رفته 

به انتهاي زمان قرارداد آنها اضافه مي شود.
»صدرالديــن عليپــور« تصريــح كــرد: 
قسمت هايي از طرح كاپ )كاهش پسماند( 
كه با ممنوعيت تفكيك منافات نداشته باشد، 
اجرا مي شود؛ مانند خريد مخازن سه گانه كه 
قرار است تا پايان سال در حدود هزار نقطه 
نصب شود. با شــروع كار، در يكي از مناطق 
مانند منطقه  22، تفكيك از مبدأ به صورت 
آزمايشي انجام مي شود و به سمتي مي رويم 
كه مخازن فعلي جمع آوري و مخازن خشك 

و  تر به صورت جداگانه نصب شوند.
او با اذعان به اينكه برخي زباله گرد ها همچنان 
كار جمع آوري زباله خشك از مخازن را انجام 
مي دهند، افــزود: اكنون هــر روز 6هزار تن 

پسماند روزانه از شــهر جمع آوري مي شود 
كه اين عدد در اسفند به 7هزار تن هم رسيده 
بود. معموال اســفند و فرورديــن اين مقدار 

تفاوت را دارند.
عليپور در پاسخ به اين سؤال كه چرا در برخي 
شــهر هاي ايران و همينطور ديگر كشور ها 
تفكيك با وجود كرونا ادامه دارد، گفت: اين 
كار مربوط به نوع جمع آوري است. در جايي 
كه مخازن زباله خشــك درون ساختمان  ها 
باشند يا به شكلي جداگانه جمع آوري شوند 
مي شــود كار تفكيك را ادامــه داد اما همه 
زباله هاي توليد شــده در تهران، در مخازن 
قابل دسترس زباله گرد ها انباشته مي شود. 
در شهرهايي مانند اصفهان كه مخزن ندارد 
و زباله خشــك و  تر جداگانه جمع مي شود، 
تفكيك ادامه يافته است. بعضي كشور هاي 
خارجي كه سامانه هايي براي تفكيك زباله 
خشك از مبدأ دارند هم اين كار را با رعايت 

شرايط بهداشتي و ضدعفوني ادامه داده اند.
رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران در انتها تأكيد كرد: وقتي امكان تفكيك 
وجود نــدارد، انتظار ما از شــهروندان عزيز 
تهران، كاهش توليد زباله اســت. مصرف به 
اندازه مواد غذايي مي تواند فساد و دورريز آنها 
را كاهش دهد و مقــداري از زباله خانگي به 

همين روش كاهش پيدا مي كند.

از ابتداي اسفند سال گذشته تفكيك زباله براي جلوگيري از انتشار بيشتر كرونا 
ممنوع شده بود و برخالف ادعاي برخي از رسانه ها، جداسازي پسماندها در كار نيست

زباله ها همچنان تفكيك نمي شوند

محمد سرابي
خبر نگار

مجيد جباري
خبر نگار

ديدگاه

حمايت همگاني از مدافعان سالمت 

هفتــه ســالمت امســال متفاوت تر از 
سال هاي گذشته و با رنگ و بوي ديگري 
است. امسال و در اين هفته مردم همانند 
مردم همه جهان قدردان از خودگذشتگي قشري هستند كه با كمترين 
امكانات و بيشترين شجاعت و گذشتن از جان شيرين خود، در مقابل 
ويروسي ناشناخته كه بشريت را با تهديد جدي روبه رو ساخته است، 

ايستادگي كردند تا سدي مقاوم در مقابل ويروس كرونا باشند. 
هفته سالمت را كه با شــعار »حمايت همگاني از مدافعان سالمت« 
مقارن با روز بزرگداشت استاد سخن، سعدي شيرازي است، به تمامي 
دست اندركاران جامعه ســالمت كشــور ازجمله همكاران خدوم و 

زحمتكشم در مجموعه شهر سالم شهرداري تهران تبريك مي گويم.
اميد است كه هرچه زودتر با نتيجه بخش شدن تالش هاي شبانه روزي 
كادر درمان كه به شعر معروف »بني آدم اعضاي يك پيكرند...« معنايي 
تازه بخشيده و آن  را براي همگان ملموس تر از پيش ساخته اند، شاهد 
ريشه كني ويروس كرونا و بازگشت زندگي مردم به شرايط عادي باشيم.

طرح غربالگري كاركنان شهرداري 
هوشمندانه است

بازرس كل امور وزارت كشور و شــهرداري ها و سازمان بازرسي كل 
كشور، ضمن تقدير از تالش هاي اخير كادر درماني شركت شهر سالم 
براي خدمت رساني به مردم، اجراي طرح غربالگري كرونا ويژه كاركنان 

شهرداري تهران را هوشمندانه دانست. 
به گزارش همشــهري، محمدمهدي بلنديان در بازديد ســرزده از 
درمانگاه هاي شــركت شهر سالم اظهار داشــت: »پايش سالمت در 
شرايط كرونايي امروز اهميت ويژه اي دارد. بي شك اجراي اين طرح و 
ديگر اقدامات درماني با هوشمندي و درايت و تالش هاي شبانه روزي 
كاركنان شهرداري تهران به ويژه كادر درماني آن همراه بوده است.« 
همچنين، حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر سالم در نشست با 
نماينده سازمان بازرسي كل كشور، ضمن تأكيد بر اهميت مشاركت ها 
و جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي، از افزايش 20.2درصدي سود 
ناخالص و 72.2درصدي سود خالص شركت در سال 1397نسبت به 

سال 1396خبر داد. 
او تكميل پروژه پزشــك خانواده و نظام ارجاع، تكميل طرح سالمت 
الكترونيك كاركنان، توسعه خدمات درماني در مراكز تابعه، اجراي 
برنامه هاي ارتقاي بهداشت و سالمت كاركنان، راه اندازي مركز درمان 
ناباروري و مركز جامع ســالمت روان و توريسم ســالمت را ازجمله 

برنامه هاي آتي اين شركت برشمرد.

سيدابراهيم اميني
نايب رئيس شوراي شهر تهران
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آغاز طرح ضيافت ميادين ميوه و تره بار
طرح ضيافت ميادين ميوه و تره بار به  مناسبت  ماه مبارك رمضان آغاز شد. به گزارش 
همشــهري، در اين طرح عالوه بر عرضه محصوالت تنظيم بازار نظير برنج هندي و 
تايلندي، روغن، شكر و گوشت در ميادين ميوه و تره بار، محصوالت پرمصرف  ماه مبارك 
رمضان همچون خرماي رطب در غرفه هاي تك محصولي و در سطح ميادين به فروش 
مي رسد. مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران نيز اعالم كرد كه به طور 
متوسط قيمت انواع ميوه، سبزيجات و صيفي جات در ميادين 40درصد از ميانگين 
قيمت هاي سطح شهر ارزان تر عرضه مي شود. سعيد راد گفت: »برنج تايلندي و هندي 
به ترتيب 5 و 8هزار تومان در كيسه هاي 10كيلوگرمي و روغن آفتابگردان و سرخ كردني 
نيز به ترتيب 7700 و 7900تومان در بطري هاي 810گرمي در ميادين ارائه مي شود. 
قيمت هر كيلوگرم شــكر در ميادين ميوه و تره بار 5900تومان اســت. همچنين با 
هماهنگي به عمل آمده با استان هاي خرماخيز، رطب در غرفه هاي تك محصولي به 
قيمت هر كيلوگرم 19.700تومان و در غرفه هاي عادي ميادين هر كيلوگرم 22هزار 
تومان عرضه مي شود.« او با بيان اينكه به مناسبت ماه مبارك رمضان، كاالهاي بازرگاني 
و مواد فرآوري شده تا 25درصد و محصوالت لبني نيز با 10درصد تخفيف در ميادين 
ميوه و تره بار به فروش مي رسند، تصريح كرد:  245ميدان و بازار ميوه و تره بار تهران تا 

30دقيقه قبل از اذان مغرب يعني تا ساعت 19 و 30دقيقه باز هستند.

بعد از مراجعه به مراكــز درماني، ناوگان 
حمل ونقــل عمومــي مثــل متــرو و حمل ونقل

اتوبوس هــاي شــهري، بــا 30درصد، 
بيشــترين ســهم را در انتقال ويروس كرونــا دارد. به 
همين خاطر شوراي شهرتهران پس از اينكه پيشنهادش 
براي تعطيلي موقت فعاليت مترو در تعطيالت نوروز از 
سوي ستاد ملي مقابله با كرونا پذيرفته نشد، پيشنهاد 
ديگري را مطرح كرد: »اســتفاده از ماســك در مترو و 
اتوبوس اجباري شود«. اين اقدام در كنار فاصله گذاري و 
ضدعفوني مرتب واگن هــا مي تواند تا حــد زيادي در 
شكســت زنجيره ابتال مؤثر عمل كند و سهم شاهرگ 
حياتي پايتخت را در انتقال ويروس كرونا كاهش دهد؛ 
كاري كــه هم اكنون در قالــب آيين نامــه اجباري در 
مترو هاي پاريس، لندن و برلين جــواب داده، حاال قرار 

است در متروي تهران هم اجرا شود.
اين پيشــنهاد با عنوان پروتكل بهداشتي براي ناوگان 
حمل ونقل عمومي در كميسيون حمل ونقل و ترافيك 
شوراي شــهرتهران مصوب شــده اما برخي مسئوالن 
دولتي دسترسي نداشــتن همه مردم به ماسك را بهانه 
اجرا نكردن اين راهكار مؤثر دانستند؛ موضوعي كه محمد 
عليخاني آن را وارد ندانست و دولت را موظف به تامين 
ماسك براي عموم مردم عنوان كرد. او ادامه داد: »اينك 
گفته مي شود ممكن است تعدادي از مردم به تهيه ماسك 
دسترسي نداشته باشند، قابل قبول نيست. هزينه يك 
ماسك كمتر از هزينه ابتال به اين بيماري و هزينه هاي 
درمان آن اســت و دولت بايد اين زحمت را كم  كند و 

ماسك مورد نياز مردم را در اختيار عموم قرار دهد.«

رئيس كميسيون حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر تهران 
با اشاره به تصويب پروتكل بهداشتي در اين كميسيون و 
ارائه آن به ستاد مقابله با كرونا در استان تهران، بيان كرد: 
»اين ستاد قرار اســت پروتكل را در جلسه خود بررسي 
كند. پروتكل بهداشــتي مصوب كميسيون، با بررسي 
تجربيات كالنشــهرهاي مختلف و بررسي سناريوهاي 
مختلف شيوع بيماري در دوره اوج و نزول شيوع بيماري 
تهيه شده و تأكيد كرده است كه بسته هاي حمايت مالي 
به شركت هاي ارائه دهنده خدمات حمل ونقل همگاني و 
نيمه همگاني براي تأمين لوازم حفاظت فردي كاركنان 
و اجراي طرح هاي حفاظتي براي شهروندان اختصاص 
يابد. همچنين در بخش مترو پيشنهاد به الزام استفاده 
از ماسك حين سوار شــدن براي كليه مسافران و تداوم 

استفاده از آن حين حضور در واگن هاي مترو است.«
عليخاني تأكيد كرد: »اگر بــراي تصويب اين پروتكل 
همكاري نشــود، وضعيت بهبود نخواهد يافت. البته ما 
به عنوان نمايندگان مردم در شوراي اسالمي شهر تهران 
پيگير اين موضوع هستيم. در نهايت اين ستاد مقابله با 
كروناست كه بايد درباره اجرايي شدن استفاده از ماسك 

در حمل ونقل عمومي نظر نهايي را بدهد.«
پس از اينكه رئيــس كميســيون حمل ونقل عمومي 
شــوراي شــهر تهران از تصويب پروتكل بهداشتي در 
ناوگان حمل ونقل ســخن گفت، حاال مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شهري و روســتايي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور از ابالغ گزارش شيوع كوويد- 19 و 
التزام به حمل ونقل شهري پايدار به استان ها خبر داده 
است. رئيس اين مركز گفت: »اين گزارش در 2بخش، 
توصيه هايي را براي مراقبت از مســافران و كاركنان و 
زير ســاخت هاي ســفر و مديريت تقاضاي سفر تهيه و 
تدوين و به معاونان عمراني اســتانداري ها ابالغ شــده 

است.« اســمعيل زيارتي نصرآبادي افزود: »با توجه به 
برنامه ريزي صورت گرفته و رويكرد اخير مركز مطالعات 
درخصوص تهيه و تدوين گزارش هاي علمي و تخصصي 
ادواري و با توجه به شــرايط كنوني و مشكالت ناشي از 
ويروس كرونا، دومين و سومين گزارش علمي و تخصصي 
با عنوان شيوع كوويد-19و التزام به حمل ونقل شهري 
پايدار 1 و 2 با موضوعات » توصيه هايي براي مراقبت از 
مسافران، كاركنان و زير ساخت هاي سفر« و »مديريت 
تقاضاي ســفر« اختصاص يافت و براي بهره برداري به 

استانداري هاي سراسر كشور ارسال شد.«
او خاطرنشــان كرد: »گزارش هاي مذكــور كه حاصل 
تجارب ســازمان ملل متحد و وزارت بهداشت جهاني 
در مقابله با كوويد- 19 است، در بخش اول به مباحثي 
درخصوص كوويد-19و حمل ونقــل عمومي، واكنش 
هماهنگ، توصيه هايي جهت محافظت از زيرساخت ها 
و مســافران مي پردازد. در بخش دوم گــزارش علمي 
تخصصي كه با موضوع تقاضاي ســفر است، مديريت 
هماهنگ تقاضا، كوويد- 19و سرويس هاي حمل ونقل 
اشتراكي، چارچوب پاسخ پيشنهادي بخش حمل ونقل 
به كوويد-19بر پايه پرهيز-تغيير-بهبود را تشــريح و 

راهكارهاي عملي در اين حوزه را بيان كرده است.«

استفاده از مترو، ماسك هم مي خواهد
كميسيون حمل ونقل و ترافيك شوراي شهرتهران پروتكل بهداشتي ناوگان حمل ونقل و ترافيك را به ستاد مقابله با كرونا ارائه داده است
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 اعالم اسامي كادر فني تيم ملي فوتبال 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران دستياران خود را مشخص 
كرد. دراگان اسكوچيچ عالوه بر وحيد هاشميان و كريم 
باقري به عنوان دستياران ايراني از مالدين زگانير مربي 
گلرهاي تيم ملي كويت كه قبال در تيم زير 21ساله هاي 
كرواسي كار مي كرد و همچنين در تيم ملي اسلووني 
نيز حضور داشــت به عنوان مربي دروازه بانان تيم ملي 
استفاده خواهد كرد. همچنين توني اوسنيچ كه سابقه 
بازي در تيم فوتبال كايزرسالترن آلمان را هم دارد ديگر 

دستيار او خواهد بود.
 تقاضاي رحمتي از قلعه نويي و افشين 

جدال لفظي دو پيشكســوت قرمــز و آبي جنجال 
تازه فوتبال ايران اســت. حاال مهدي رحمتي از امير 
قلعه نويي و افشين پيرواني خواست كه اختالف ها را 
كنار بگذارند.دروازه بان فعلي شهرخودرو كه سال ها 
سابقه شاگردي امير قلعه نويي را دارد اعتراف كرد كه 
خودش در سال هاي قبل درگيري هايي داشته ولي 
حاال پشيمان است و دوست دارد آن را جبران كند. 
او كه در متن مفصل خود از امير قلعه نويي به عنوان 
يكي از استادهاي خود يادكرده از طرفين مي خواهد 

اختالف ها را كنار بگذارند.
 استرا: رفتنم پرونده بين المللي شد

 ســرمربي ســابق اســتقالل در گفت وگو با سايت
 liberoquotidiano به بيان دوران حضور كوتاه خود 
در اين تيم پرداخت و عنوان كرد در فوتبال آسيا بيشتر 
دوئل هاي فردي مهم است تا تاكتيك. به گزارش ايسنا 
استراماچوني در پاسخ به اين سؤال كه آيا فكر مي كرد 
اينطور محبوب هواداران فوتبال شود پاسخ داد:»هرگز، 
به اين دليل كه ايران كشــوري با بيش از ۸۰ ميليون 
نفر جمعيت است. آيا شما مي خواهيد يك ايتاليايي را 
انتخاب كنيد؟ رفتن من به يك پرونده بين المللي تبديل 
شده است. تظاهرات هاي خياباني در تهران ، بنرهايي با 
چهره من ، مداخله سياست براي تالش و براي اصالح.« 
سرمربي سابق آبي ها درباره ساختار دولتي استقالل هم 
گفت:» اين يك شركت با 1۰۰درصد مشاركت دولتي 
است، مديران در اين باشگاه به عبارتي بيان ديدگاه وزير 

ورزش هستند. ابتدا در درك آن مشكل داشتم.«
 حقيقي: خطير را هل دادم بيني اش شكست!

دروازه بان سابق پرسپوليس در مورد درگيري با علي 
خطير، معاون ورزشي سابق باشگاه استقالل در برنامه 
دورهمي گفت: »او را ُهل دادم اما داستان چيز ديگري 
اســت. او فحش داد و ما هم ُهلش داديم.« عليرضا 
حقيقي ادامه داد: »تخصص من ُهل دادن نيست ولي 
شكســتن بيني در كار نبود. آن صحنه ُهل بود ولي 

اينكه به كجاها كشيد،  اهلل اعلم!«

فوتبال ايران

دعوايي كه امروز شهرخودرو سر وصول پول رضايتنامه گل محمدي 
با پرسپوليس دارد، قبال هم در ماجراي رضايتنامه مرتضي تبريزي 
و داريوش شجاعيان تكرار شده بود. در فوتبال ايران »بدعهدي« 
تبديل به يك سنت رايج شده اســت. وقتي باشگاهي يك مربي يا 
بازيكن را مي خواهد و باب مذاكره را باز مي كند، همه شرط و شروط 
را مي پذيرد، اما زماني كه انتقال انجام شــد، تمام مسائل فراموش 
مي شــود. تازه در ايران هيچ مديري نمي داند 2هفته بعد هم سر 
كارش هست يا نه؛ بنابراين خريد را به طور نسيه انجام مي دهد و بين 
هواداران محبوب مي شود، اما تعهد را نفر بعدي بايد اجرا كند. اين 
معضل يك راهكار ساده دارد؛ اينكه باشگاه ها فقط در ازاي دريافت 
پول نقد حاضر به صدور رضايتنامه شــوند. كمتر بگيريد، اما نقد 

بگيريد تا بعدا با اين دعواها حوصله مردم را سر نبريد.

فقط نقد بگيريد

افشين پيرواني مدعي شده رقم قرارداد امير قلعه نويي با سپاهان 
براي ليگ نوزدهم، با درنظر گرفتن آپشــن ها حدود 1۰ميليارد 
تومان است. اين ادعا سر و صداي زيادي به پا كرده است. البته از 
ابتداي فصل شايعات غيررسمي از رقم بسيار باالي قرارداد امير 
حكايت داشت، اما كمتر كسي تصور مي كرد پاي چنين عددي در 
ميان باشد. خود قلعه نويي )الاقل تا لحظه تنظيم اين مطلب( به 
ادعاي پيرواني واكنش نشان نداده، اما سرپرست سپاهان حرف 
بامزه اي زده. رضا فتاحي كه همچنان اصرار دارد بازي پرسپوليس 
و سپاهان بايد تكرار شــود، در اين مورد گفته: »عدد 1۰ميليارد 
تومان را تأييــد نمي كنم، اما از من نخواهيــد رقم دقيق قرارداد 
قلعه نويي را بگويم. نمي توانم اين كار را انجام بدهم.« بله آقا اصال 

1۰ميليارد كذب محض است، شايد 9و نيم ميليارد باشد، نه؟

مثال 9و نيم ميليارد؛ نه؟

اخيرا شايعه شده بود استراماچوني گزينه سرمربيگري آبي پوشان 
براي فصل بعد است، اما باشگاه استقالل با صدور بيانيه اي به طور 
رسمي اين موضوع را تكذيب كرد. آنها گفته اند شايعات كذب است 
و به كار با فرهاد مجيدي ادامه خواهند داد. به طور قطع طي چند ماه 
گذشته اين باورپذيرترين بيانيه اي بوده كه در فوتبال ايران صادر 
شده اســت. شــما آن موقع كه مي گفتيد داريد با استراماچوني 
مذاكره مي كنيد تا روي نيمكت اســتقالل نگه اش داريد، خود 
مربي ايتاليايي همه  چيــز را تكذيب مي كــرد و مي گفت هيچ 
جلسه اي در كار نبوده. حاال كه خودتان مذاكره با استراماچوني را 
تكذيب مي كنيد، ديگر همه  چيز معلوم است! راستش ما از مديران 
اســتقالل اصال چنين انتظارات بزرگي نداريم. شــما اگر زرنگ 
هستيد اول زمين تمرين را درست كنيد و همين فرهاد مجيدي را 

روي نيمكت تيم تان نگه داريد تا بعدا ببينيم چه مي شود.

بله؛ قطعا باور مي كنيم

نكته بازي

  آسيا؛ چالش فراموش شده
هم اكنــون و در تب و تاب كرونــا، نگاه ها به فوتبال 
نيست و اگر هم بحثي باشد، بيشتر در مورد سرنوشت 
ليگ است. بنابراين يكي از چالش هاي اصلي يحيي 
يعني ليگ قهرمانان فصل جاري كامال مغفول مانده 
است. واقعيت آن است كه پرسپوليس در 2بازي اول 
آسيايي اش با يحيي نتايج خوبي كسب نكرد و با يك 
شكست و يك تساوي برابر الدوحيل و الشارجه، در 
آســتانه حذف از مرحله گروهي قرار گرفته است. 
هنوز روشن نيست ادامه فصل جاري ليگ قهرمانان 
كجا و با چه شرايطي برگزار خواهد شد، اما به هر حال 

اگر يحيي نتواند سرخپوشــان را از مرحله گروهي 
باال ببرد، بايد با نخستين موج انتقادي مواجه شود. 
كار سرخپوشــان براي صعــود از مرحله گروهي 
آسان نيست و چون يحيي در اين تورنمنت از صفر 
روي نيمكت تيم بوده، تمام مســئوليت با اوست. 
بنابراين او براي گريز از نخســتين موج ترديدها، يا 
بايد پرســپوليس را باال ببرد يا اميدوار به لغو ادامه 

مسابقات اين فصل باشد.
 2خطر مهم براي فصل آينده

براي فصل آينده هم يحيــي 2چالش بزرگ روي 
نيمكت پرســپوليس خواهد داشــت. چالش اول، 

ترميم ريزش احتمالي تيم است. پيش تر نوشتيم كه 
تابستاني عجيب انتظار سرخپوشان را مي كشد و غير 
از بيرانوند كه رفت، چند بازيكن مهم ديگر همچون 
شجاع خليل زاده، بشار رســن، مهدي ترابي و علي 
عليپور امكان جدايي آزادانه از تيم را خواهند داشت. 
اين در حالي است كه دقيقا تك تك اين نفرات طي 
فصول گذشته براي پرسپوليس كليدي بوده اند. پس 
يحيي تا حد امكان بايد مانع از جدايي آنها شود و اگر 
هم اين اتفاق رخ داد، بــا انتخاب هاي صحيح جاي 
خالي شان را پوشش بدهد. چالش دوم هم مربوط 
به مقابله با حس اشباع شــدگي سرخپوشان است. 

احتمال قابل توجهي وجود دارد كه پرســپوليس 
امسال چهارمين قهرماني پياپي اش را كسب كند. در 
اين صورت گرسنه نگه داشتن نيمكت سرخ ها بسيار 
سخت خواهد بود. ابتداي فصل گابريل كالدرون با 
ابزار و سبك خودش به مقابله با اين حس برخاست. 
او در كنار برخوردهاي تيز و چكشي، كم انگيزه ها را 
روي نيمكت نشاند و تيمش را نفر به نفر، دوباره تشنه 
كرد. حاال پروژه مشابه براي يحيي آغاز خواهد شد 
و بايد ببينيم او چه مي كند و استراتژي اش چيست. 
در اين ميان فقط يك نكته را به طور قطع مي دانيم؛ 

اينكه كار سرمربي سرخ ها واقعا سخت است.
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 جهانبخش: زود برمي گرديم، در خانه بمانيد
باشگاه برايتون با انتشار كليپي از جهانبخش و بريم كايال دو بازيكن مسلمان خود، ضمن تبريك به مناسبت  ماه رمضان، نوشت:»يك ماه 
مقدس همراه با سالمتي، صلح و پُر از بركت براي همه شما آرزو مي كنيم«. ستاره ايراني برايتون در اين ويدئو گفت: »رمضان كريم و سالم گرم 
به همه شما...در خانه بمانيد تا سالمت باشيد، خيلي زود برمي گرديم«.

مهاجم پرحاشــيه پرســپوليس بعد از چند  ماه غيبت هفته گذشته 
درخواست بخشــي از مبلغ قراردادش را داده است. آنتوني استوكس 
مدت هاســت كه بدون مجوز تمرينات تيم را ترك كرده و كسي از او 
خبري نداشته است. روز گذشته سرمربي پرسپوليس درخصوص اينكه 
آيا اساسا موافق انتقال استوكس بوده، گفت: »وقتي صحبت هاي آمدنم 
و كارهاي انتقالم انجام شده بود، صحبتي درباره مذاكرات با استوكس 
و پرسپوليس با انصاري فرد شد. به هرحال باشگاه در آن مقطع به شدت 
تحت فشار از سوي هواداران بود و آنها خواهان حضوري قدرتمند در 

نقل و انتقاالت بودند. با اين حال در آن زمان تنها 2، 3گزينه روي ميز 
بود و گفتم اگر شرايط استوكس مثل دوران تراكتور از نظر بدني باشد 
مي توانيم از او به خوبي استفاده كنيم. با اين حال وقتي او به تمرينات 
آمد، مشكالت بدني زيادي داشــت و خودش هم تمايلي براي اينكه 
بهتر تمرين كند، نداشت. باعث ايجاد حاشــيه هاي زيادي براي تيم 
شــد و خريد خوبي از آب درنيامد.«  يحيي در برنامه ورزش و مردم 
درخصوص ماجراهاي شــكل گرفته بين قلعه نويــي و گل محمدي 
گفت: »بعد از ماجراهايي كه به خاطر حمايت افشين پيرواني از باشگاه 
شــكل گرفته بايد بگويم كه ما همه جوره از افشين حمايت خواهيم 
كرد و هيچ وقت پشــتش را خالي نمي گذاريم. از همه پيشكســوتان 
مي خواهيم احترام ها را نگه دارند و االن موقعي نيست كه با بي احترامي 
و الفاظي كه باعث هتك حرمت شــود كل جامعــه فوتبال را ناراحت 

كنند.«سرمربي سرخپوشان در مورد شــايعه تمرين بازيكنان گفت: 
»يك عكس در اسفندماه منتشر شده بود و اين عكس چندين بار بعد از 
آن هم بازپخش شد. آقاي احمد نوراللهي توضيح كافي دادند. بچه هاي 
ما همه در قرنطينه بودند و در اين شــرايط كسي هم جرأت تمرين و 
بيرون آمدن نداشــت. اين عكس مربوط به شروع تعطيالت تمرين و 
عكسي قديمي بود.« گل محمدي درخصوص شايعه جدايي سيامك 
نعمتي از پرســپوليس گفت: »يكي از بازيكناني كه دوست دارم سال 
آينده هم حضور داشته باشد، ســيامك نعمتي است. از نظر اخالقي و 
فني بسيار خوب است و نمي خواهيم او و ديگر بازيكنان خوبمان را به 
كسي بدهيم. در اين شرايط فقط منتظريم ببينيم برنامه بازي ها به چه 
شكلي اعالم مي شــود و باتوجه به برنامه مي توانيم درباره اين مسائل 

صحبت كنيم.«

پشتپيروانيراخالينميكنيم
  گل محمدي: هيچ بازيكني تمرين نمي كند

باردنيارويدوشيحيي
   مربي تيمي كه از همه ستاره هايش گران تر  درآمده؛ چالش هاي گل محمدي كم نيست
بهروز رسايلي| بدعهدي پرسپوليس در قبال يحيي گل محمدي سرانجام باعث شد مالك شهرخودرو ريز 
جزئيات مربوط به توافقش با سرخپوشــان براي انتقال اين مربي را اعالم كند. به اين ترتيب روشن شد 
6ميليارد تومان ناقابل هزينه انتقالي شده كه در پايان فصل مي توانست به طور آزاد انجام شود. تازه كلي 
خسارت و جريمه هم پشت اين انتقال وجود دارد كه به هزينه انجام آن افزوده خواهد شد. در مورد رقم 
دستمزد خود يحيي هم گمانه زني هاي ضدونقيضي وجود دارد؛ به طوري كه گفته مي شود او براي نيم فصل 
قراردادي بين 2.5 تا 3ميليارد تومان بسته. خب، اين به زبان ساده يعني دستمزد فصل آينده او بين 5 تا 
6ميليارد تومان خواهد بود كه احتماال برخي آپشن ها، اين عدد را افزايش هم خواهد داد. بنابراين ما با يك 
مربي جوان بدون سابقه قهرماني در ليگ برتر مواجه خواهيم بود كه دستمزدش از تمام بازيكنان فعلي 
بيشتر است و با هزينه هاي انتقال، شايد با 3ستاره طراز اول سرخپوشان برابري كند. طبيعتا اين براي مربي 
يك وضعيت خاص به وجود خواهد آورد؛ آن هم در تيمي كه بازيكنانش به احتمال فراوان در پايان فصل جاري 
چهارمين قهرماني پياپي را هم جشن خواهند گرفت. حاال يحيي بايد ثابت كند ارزش اين همه جنجال، 

هياهو و دريافتي را داشته است؛ كاري كه اصال آسان نيست.



گزارش تحقيق و تفحص از دو باشگاه پرسپوليس و استقالل در 10سال 
گذشته، آنگونه كه علي اصغر يوســف نژاد، نايب رئيس فراكسيون ورزش 

مجلس شوراي اسالمي گفته، آماده قرائت در صحن مجلس است.
يوسف نژاد در گفت وگويي با ايرنا، بخشي از نتايج اين گزارش را توضيح 
داده است. طبق گفته او مجموع تخلفات در باشگاه پرسپوليس 23 و در 

باشگاه استقالل 86مورد است.
جزئيات تخلفاتي كه نماينده ساري به آن اشاره كرده، باور نكردني است؛ 
از بستن قرارداد ارزي با بازيكن خارجي و فروش ارز دولتي در صرافي ها تا 
پرداخت هاي خارج از قرارداد به بازيكنان و مناقصه هاي خارج از چارچوب 
قوانين دولتي.بخش هايي از حرف  هاي يوسف نژاد را بخوانيد اما اگر تصور 
مي كنيد قرائت اين گزارش در مجلس، خللي در شيوه نادرست مديريت 
ورزش كشور ايجاد خواهد كرد، احتماال در اشتباهيد. تجربه نشان داده كه 
نه اراده اي جدي براي برخورد با متخلفان وجود دارد و نه عزمي براي باال 

بردن شفافيت در ورزش كشور.
  87 تا 97

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طرح تحقيق و تفحص از سرخابي ها را 
از 18 ماه پيش شروع كردند و اين گزارش هم اكنون آماده انتشار و قرائت 
در صحن علني است. اين تحقيق در مورد منابع و مصارف و نظام مديريتي 
دو باشگاه فرهنگي ورزشي ايران است كه زيرنظر وزارت ورزش و جوانان 

فعاليت مي كنند. اين تحقيق مربوط به يك دوره زماني 10ساله است.
در اين تفحص مواردي مانند درآمد و هزينه كرد اين دو باشگاه در 10سال 
)13۹۷-138۷( مورد بررسي قرار گرفته است. اين موضوع با هدف كمك 

به شفافيت و تسهيل امور و اصالح ساختاري دو باشگاه انجام شد.
   استقالل 8۶ مورد تخلف، پرسپوليس 23 مورد

تخلفات دو باشــگاه به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است كه در 
اين ميان باشگاه فرهنگي ورزشي استقالل 86 تخلف و باشگاه پرسپوليس 
23مورد تخلف را در امور مالي و مديريتي دارد. دو باشــگاه در بيشــتر 
تخلفات مالي و اداري روند مشابهي دارند. مجموع درآمد پرسپوليس در 
اين 10سال 2۴۵ميليارد تومان و استقالل 1۹3ميليارد تومان بوده است.

  پيشنهاد ارجاع تخلفات به قوه قضاييه داده شده است
تصدي همزمان 2شغل توسط رئيس هيأت مديره، عدم رعايت ماده۴۴ 
اساسنامه باشگاه، عدم رعايت عقد قرارداد با شركت هاي تبليغاتي، رعايت 
نشدن قانون منع دخالت كاركنان در معامالت دولتي، ثبت درآمدهاي 
غيرواقعي در باشگاه، فروش ارز دولتي در صرافي ها، مصرف درآمدهاي 
ارزي در شركت هاي دولتي، تضييع حقوق دولت، پرداخت مبالغ خارج از 
قرارداد، پرداخت ارزي به برخي از بازيكنان داخلي، رعايت نكردن موادي 
از ماده 12۹ و 130 قانون تجارت و عدم ثبت درآمد و هزينه ها در ســال 
مالي مرتبط، تنها بخشي از تخلفات مالي و مديريتي باشگاه استقالل است 
كه هر كدام به صورت مفصل در گزارش تحقيق و تفحص آمده است. در 

اين گزارش حتي تقاضاي ارجاع تخلفات به قوه قضاييه داده شده است.
   كمك 3۶ميلياردي وزارت ورزش به استقالل 

مجموع درآمدهاي باشگاه استقالل 1۹3ميليارد تومان است كه از منابعي 
مانند حامي مالي، فروش بازيكن، درآمــد از جام جهاني، ليگ قهرمانان 
آسيا، انتقال بازيكن و كمك هاي مردمي اســت. همچنين در اين دوره 

10 ســاله، وزارت ورزش 36 ميليارد تومان به باشگاه كمك كرده است. 
اين كمك ها به جاي هزينه بخش پايه، در جاهاي ديگر صرف شده است.

   3بازيكن خارج از قرارداد پول گرفتند
يكي از نمونه هاي پرداختي به بازيكنان، مبالغي بوده اســت كه باشگاه 
به 3 بازيكن صاحب نام تيم بزرگساالن داده كه اين پرداخت ها خارج از 

قرارداد بوده است.
   كاپيتان استقالل به جاي ريال، ارز مي گرفت

برخي از بازيكنان داخلي به جاي ريال از باشگاه ارز مي گرفتند. نام يكي از 
بازيكنان باتجربه و اسبق اين باشگاه كه سابقه بستن بازوبند كاپيتاني را 

نيز در كارنامه دارد، در اين فهرست به چشم مي خورد.
همچنين برخي از پرداختي ها به تصويب مجمع باشگاه استقالل نرسيده 
است. اعضايي از باشگاه اســتقالل نيز به طور موظف و غيرموظف پاداش 
مي گرفتند. در زمينه پرداخت ماليات  هم تخلفات آشكار است كه در متن 

تحقيق و تفحص آمده است.
   تخلفات پرسپوليس 

عدم رعايت قانون در قرارداد با شــركت تبليغاتي نقش اول، عدم گرفتن 
تضمين يا وثيقــه الزم براي اين قرارداد و عدم رعايــت قانون در قرارداد 
با شركت ها تنها بخشي از تخلفات باشــگاه پرسپوليس است. در بخش 

اشخاص حقيقي نيز اين تخلفات به چشم مي خورد.
   تحميل هزينه در قرارداد مانوئل ژوزه

قرارداد با بازيكن و مربيان خارجي يكي از اين تحميل هزينه ها بود. اين 
شــيوه از تحميل هزينه در قرارداد مانوئل ژوزه به خوبي ديده مي شود. 

قراردادي كه باشــگاه مجبور به پرداخت تمام مبالغ آن شــد. همچنين 
مديران باشگاه در زمان قرارداد با اوساله به شرايط پزشكي او توجه نكردند 
و بخشــي از قرارداد را پرداخت كردند. اين پرداختي ها در زمره تحميل 
هزينه به شمار مي رود و تضييع حقوق دولتي است. مديران اين باشگاه 

همچنين در زمينه بودجه و ماليات عملكرد مبهمي دارند.
   پرداخت ماليات افراد خاص از حساب باشگاه 

مانند باشگاه استقالل باشگاه پرسپوليس و مديران آن نيز پرداختي هايي 
را خارج از تعهد داشــتند. همچنين اين باشــگاه مناقصه هايي خارج از 
چارچوب قوانين دولتي برگزار كرده كه تخلف محسوب مي شود. شفافيت 
مالي حلقه مفقوده فعاليت هاي اقتصادي باشگاه پرسپوليس است كه در 
گزارش تحقيق و تفحص بارها به آن اشاره  شده است. در صورتحساب هاي 
اين باشگاه شفافيتي در واريزي مبلغ به حساب بازيكنان و كادر فني وجود 
ندارد. همچنين از حساب باشگاه ماليات افراد خاص پرداخت  شده است.

   اثري از درآمد جام جهاني نيست 
طبق قانون فدراســيون جهاني فوتبال )فيفا( اين نهاد بين المللي براي 
باشــگاه هايي كه بازيكن در تيم ملي دارند مبلغي درنظر گرفته كه اين 
ميزان براي باشــگاه پرسپوليس 3 ميليون دالر اســت. اثري از اين پول 
در دفتر محاسبات مالي پرسپوليس ديده نمي شــود. همچنين باشگاه 
پرسپوليس در يك دهه گذشته 3.۵ميليارد تومان ضرر در زمينه جرائم 
ملي و بين المللي داشته اســت. يك و نيم ميليارد اين جريمه مربوط به 
جرائم قراردادها و نزديك به 2ميليارد آن مربوط به هزينه دادرسي است 

كه مبلغ بااليي محسوب مي شود.

ســجاد انوشــيرواني، مديركل ورزش و جوانان اردبيل شد؛ چهارمين 
نفري كه در دولت حســن روحاني به اين ســمت انتخاب شده است. 
انوشيرواني از قهرمانان وزنه برداري اردبيل اســت، قهرماني المپيك 
دارد و از چهره هاي قابل قبول در ورزش اردبيل است و طبيعي است كه 
اين انتخاب با استقبال و تأييد اردبيلي ها همراه باشد اما چرا اداره كل 
ورزش و جوانان اردبيل در اين چند ســاله با تغييرات متعددي روبه رو 

شده است؟
ايوب بهتاج، از ابتداي دولت روحاني تا دوم اسفند سال13۹6 مديركل 
ورزش و جوانان اين اســتان بود. با انتقال او از مديريت ورزش اردبيل 

به آذربايجان شرقي، چالش مديريتي در ورزش اردبيل هم آغاز شد. با 
حكم وزير ورزش، مسعود سلطاني فر، بهرام آقاخاني سرپرست و سپس 
مدير ورزش و جوانان اردبيل شد؛ مديري كه ارتباط چنداني با ورزش 
نداشت. يكي از كارشناســان ورزش اردبيل مي گويد: »تا قبل از اينكه 
آقاخاني مدير ورزش اســتان شــود، ورزش ما خيلي فعال بود. بهتاج 
ورزش را مي شناخت و همه ورزشي ها را هم حمايت مي كرد اما آقاخاني 
يك كارمند ساده حراست اداره كل ورزش بود كه نمي دانيم چرا براي 
مديريت ورزش استان انتخاب شد.« مديريت آقاخاني در ورزش اردبيل 
يك سال دوام داشت. نارضايتي ها از مديريت او به تهران و خيابان سئول 

منتقل شد و وزير محمدرضا برادران را جايگزين او كرد. برادران معاون 
ورزشي اردبيل بود و از نظر همشهريانش براي مديريت ورزش استان 
موجه تر، اما او هم يك مشكل داشــت؛ بازنشستگي. كارشناس ورزش 
اردبيل مي گويد: »مديريت او از مديريت آقاخاني بهتر بود اما نتوانستند 
براي او حكم مديركلي بزنند. برادران چند وقت ديگر بازنشسته مي شود 

و اگر وزير حكم مي زد، مجبور بود دوباره يكي ديگر را انتخاب كند.« 
انوشيرواني در بازي هاي المپيك2012 لندن مدال نقره سنگين وزن 
را گرفت. او كه به دليل مصدوميت از تيم ملــي خداحافظي كرده بود، 
سال13۹۵ سرمربي تيم ملي شد. انوشيرواني يك سال بعد از اين سمت 
كنار رفت اما در اين مدت به دنبال مانــدن در ورزش بود. او كه در اين 
سال ها دكتراي تربيت بدني گرفته، سال پيش يكي از نامزدهاي رياست 
فدراسيون وزنه برداري بود. انوشــيرواني بعد از علي مرادي كه رئيس 
فدراسيون شد، بيشترين رأي را داشت؛ 11رأي؛ نصف رأي هايي كه به 
مرادي داده شد. حاال به نظر مي رسد انتصاب انوشيرواني براي مديريت 

ورزش اردبيل بيش از همه براي وزنه برداران اين شهر خوشايند باشد.

 پرسپوليس و استقالل غرق در درياي تخلف 

  ورزش اردبيل؛ 3سال 3مديركل 
  سجاد انوشيرواني، قهرمان سابق تيم ملي وزنه برداري، مديركل ورزش اردبيل شد. در 7سال گذشته 

او چهارمين مدير ورزش اين استان در دولت روحاني است

  گزارش تحقيق و تفحص مجلس از يك دهه مديريت پرسپوليس و استقالل؛ از بستن قرارداد ارزي با بازيكن خارجي تا فروش ارز دولتي در صرافي ها

  تعويق 2مرحله ديگر دووميداني ليگ الماس
در پي شيوع ويروس كرونا و به تعويق افتادن ۵مرحله 
نخست مسابقات ليگ الماس)دايموند ليگ(، 2مرحله 
ششم و هشــتم هم به تعويق افتاد و تاريخ هاي جديد 
به زودي از ســوي كميته برگزاري ليگ الماس اعالم 
مي شود. پيش از اين قرار بود مرحله ششم اين رقابت ها 
در تاريخ 18خرداد ۹۹ به ميزباني آمريكا و مرحله هشتم 

در تاريخ 2۴خرداد ۹۹ به ميزباني فرانسه برگزار شود.
  برگزاري مسابقات كاتا به صورت مجازي

نخســتين دوره رقابت هاي مجازي كاراته توســط 
كميته مسابقات فدراســيون كاراته در جهت تحقق 
پويــش »در خانــه مي مانيــم و ورزش مي كنيم« 
طراحي شــده و در حــال برگزاري اســت. ثبت نام 
اين مســابقات از تاريــخ 20 فروردين۹۹ آغاز شــد 
و تا يكم ارديبهشــت ماه ادامه داشــت كه در نهايت 
1۵۵0 نفر كاراته كا در 2 بخش آقايــان و بانوان و در 
۵رده سني خردســاالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن ثبت نام كردند. در بخش بانوان 10۷۴ 
نفر و آقايان ۴۷6 نفر شــركت كننده ثبت نام كردند. 
 مسابقات از امروز )ششم ارديبهشــت ماه( با قضاوت

 60 داور آسيايي و جهاني )30 داور در بخش آقايان و 
30 داور در بخش بانوان( برابر قوانين فدراسيون جهاني 

كاراته آغاز شده و تا بيستم ارديبهشت ماه ادامه دارد.
  عربستان و قطر نامزد بازي هاي آسيايي 2۰3۰

كميته ملي المپيك عربستان با ارسال نامه اي رسمي 
به شوراي المپيك آسيا نامزدي خود را براي ميزباني 
از بازي هاي آســيايي 2030 اعالم كرد. عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل، رئيس كميته ملي المپيك عربستان 
در اين رابطه گفت: »معرفي شهر رياض براي ميزباني از 
بازي هاي آسيايي نشان دهنده عالقه مردم كشورمان به 
ورزش و برگزاري رويدادهاي اين حوزه است. مي خواهيم 
با همراهي مردم قاره آسيا فرصتي براي رسيدن به هدف 
ميزباني بازي هاي آسيايي در سال 2030 داشته باشيم.« 
شيخ احمد فهد الصباح، رئيس شوراي المپيك آسيا 
درخواست ميزباني از سوي 2كشور قطر و عربستان را 

تأييد كرده است.
  تشكيل كالس هاي مجازي براي مربيان شنا

فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو اعالم كرد با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و عدم امكان برگزاري كالس هاي 
حضوري، طبق برنامه ريزي كميته آموزش فدراسيون 
دوره هاي آموزشي  به صورت كالس هاي مجازي )آنالين( 
از هفته آينده برگزار مي شود. اين دوره ويژه مربياني است 
كه 8اسفند 13۹8 در سامانه فدراسيون ثبت نام كرده 
بودند و به علت دستورالعمل ستاد ملي مبارزه با كرونا 

برگزار نشد. 

منهاي فوتبال
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 خداحافظي پورعلي فرد از فدراسيون بدنسازي

پس از ابالغ قانون منع به كارگيري و يا ادامه فعاليت افراد بازنشسته در سمت هاي اجرايي، ناصر پورعلي فرد رئيس فدراسيون 
بدنسازي نيز پايان ماه جاري بايد از سمت خود به دليل بازنشستگي كناره گيري كند. پورعلي فرد تا تاريخ 3۱ ارديبهشت ماه 

سال جاري ملزم به كناره گيري از رياست فدراسيون بدنسازي شده و اين موضوع به وي ابالغ شده است.

عبارت »در خانه مي مانيم«، در روزهاي شــيوع كرونا به نام كانال تلگرامي وزارت 
ورزش و جوانان اضافه شده تا مخاطبان اين كانال و اخبار ورزشي را به ماندن در خانه 
تشويق كند اما اخباري كه در اين كانال منتشر مي شود، نشان مي دهد وزير ورزش 
نه تنها در خانه نمانده كه فاصله گذاري اجتماعي را هم رعايت نكرده است.اولين سفر 
استاني مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان در سال13۹۹ به استان فارس بود. 
وزير به شهرستان المرد رفت تا بزرگ ترين مجموعه ورزشي در جنوب اين استان 
را راه اندازي كند. مجموعه سردار شهيد سپهبد سليماني با حضور ويدئويي حسن 
روحاني، رئيس جمهوري و حضور فيزيكي ســلطاني فر افتتاح شد. در گزارش هاي 
تصويري و ويدئويي كه كانال تلگرامي وزارت ورزش از اين مراسم منتشر كرده، وزير 
و همراهانش در كنار مهمانان در حالي از استخر و سالن هاي ورزشي اين مجموعه 
ديدن مي كنند كه به جز استفاده از ماسك هيچ كدام از توصيه هاي بهداشتي را رعايت 
نكرده اند. آنها در نزديك ترين فاصله و مثل روزهاي عادي نشسته اند و يا راه مي روند. 
راه اندازي اين مجموعه از شبكه خبر هم پخش شد. در پخش مستقيم گزارش اين 
مراسم، زيرنويس هاي شبكه خبر با هشدارهاي بهداشتي همراه بود: »هرگونه فعاليت 
كسب و كارها مستلزم رعايت دقيق دستورالعمل هاي بهداشتي است«، »در خانه 
بمانيد« و »تردد غيرضروري نكنيد« توصيه هاي مسئوالن بهداشتي كشور است. 
درحالي كه همه فعاليت هاي ورزشي و اماكن ورزشــي تعطيل هستند چرا وزارت 
ورزش راه اندازي مجموعه جديد ورزشي را به آينده موكول نكرد؟ آيا نمي شد اين 
مجموعه بدون حضور وزير افتتاح شود؟ چه عجله اي براي افتتاح بود درحالي كه همه 

فعاليت هاي ورزشي به دليل بيماري كرونا تعطيل شده است؟

امروز براي استقالل روز مهمي است. حميرا اسدي مسئول روابط بين الملل 
فدراســيون فوتبال چند روز قبل ســرخابي ها را اميدوار كرده كه فيفا با 
پرداخت بدهي هاي اين دو باشگاه از محل درآمدهايشان موافقت كرده است. 
امروز موعد سررسيد مطالبات منشا و جپاروف است و بايد ديد آيا فيفا اين 
پول را به حســاب اين دو بازيكن واريز مي كند يا خير. هم اكنون استقالل با 
مشكالت عديده مالي دست و پنجه نرم مي كند و پرداخت بدهاي اين باشگاه 

مي تواند بهترين خبر براي سعادتمند مديرعامل جديد اين باشگاه باشد.
 ســعادتمند اين روزها با ماجراي فيش هاي جعلــي پرداختي به ميليچ و 
دياباته در بحران عجيبي گرفتار شده اســت و رفع شدن خطر محروميت 
در پرونده هاي فوق الذكر مي تواند عجالتا بخشي از مشكالت را مرتفع كند.

يكي ديگر از دغدغه هاي مديران استقالل پرونده شفر است. سرمربي آلماني 
بابت سال دوم قراردادش از استقالل شكايت كرده و از فيفا به مبلغ ۵۵0هزار 
دالر حكم گرفته است؛ هر چند برخالف شايعه منتشر شده هنوز اين حكم 

الزم االجرا نيست. 
استقاللي ها مدتي است كه از حكم شفر به دادگاه CAS  اعتراض كرده اند و 
اميدوار هستند بتوانند اين رأي را كاهش دهند. در اين بين احمد سعادتمند 
هم تصميم دارد بعد از فروكش كردن بحران كرونا جلسه اي در دوبي با شفر 
برگزار كند تا بتواند براي پرداخت مطالباتش با او توافق كند كه بايد ديد آيا 

اين اتفاق عملي مي شود يا نه.

چراوزيرورزشدرخانهنماند؟فيفابهداداستقاللميرسد؟



 بارسا و يووه در فكر معاوضه
ميرالم پيانيچ زماني براي بانوي پير غيرقابل فروش بود اما 
اخيرا سران يوونتوس تصميم گرفته اند درصورت رسيدن 
پيشنهاد مناسب، او را بفروشند و گزينه مناسب تري براي 
ساري جذب كنند. روابط بين سران يوونتوس و بارسلونا 
بسيار خوب است و آنها اخيرا در رده جوانان، بازيكناني را 
معاوضه كرده اند. در واقع يوونتوس و بارسلونا مذاكرات 
خود را براي معاوضه پيانيچ با آرتور ملو آغاز كرده اند. آرتور 
ملوي برزيلي كه تازه دومين فصل حضورش در بارسلونا 
را سپري مي كند، تا سال 2024 قرارداد دارد و يوونتوس 
براي پذيرفتن انتقال پيانيچ به بارسلونا، او را مي خواهد. 
قرارداد پيانيچ با يوونتوس تا سال 2023 اعتبار دارد اما 
در ايتاليا گفته مي شود كه رابطه او با ساري چندان خوب 
نيست و سرمربي ايتاليايي معتقد است پيانيچ توقعات او 

را برآورده نكرده است.
  گوتسه در راه ايتاليا

به گزارش بيلد و به نقل از گاتزتا دلو اســپورت، ايگلي 
تاره، مدير ورزشي التزيو كه به فوتبال آلمان آشناست، 
ماريو گوتســه را جزو اهداف اصلي خــود براي فصل 
نقل وانتقاالت قــرار داده و التزيو از مشــتريان جذب 
اين هافبك 28ساله در تابستان خواهد بود. با اين حال 
به خاطر ضررهاي مالي ناشــي از ويروس كرونا، هنوز 
مذاكره اي ميان طرفين شــكل نگرفته و فعال مسئله 
انتقال گوتسه به التزيو در حد يك ايده است. پيوستن 
گوتســه به التزيو، مي تواند احتمال جدايي سرگئي 
ميلينكوويچ ساويچ يا لوئيس آلبرتو از اين تيم را پررنگ تر 
كند، زيرا گوتســه نمي خواهد در دوران حضورش در 
ايتاليا، نيمكت نشــين باشد. گوتســه قراردادش را با 
دورتموندي ها تمديد نكرده و به همين خاطر التزيو به 

خريد رايگان او فكر مي كند.
 فسخ قرارداد ايگواين؟

باشــگاه يوونتوس از اوايل هفته پيش رو از بازيكنان 
خارجي اش كه هم اكنون به خاطر تعطيلي مسابقات 
باشگاهي در نتيجه شيوع ويروس كرونا در كشورهاي 
خود به سرمي برند، خواهد خواست تا به ايتاليا بازگردند؛ 
 Aاين در حالي است كه زمان از سرگيري مسابقات سري
هنوز نامشخص است. در اين بين گونزالو ايگواين از اين 
تصميم باشگاه براي بازگرداندن بازيكنان خارجي اش 
درحالي كه همچنان كشور ايتاليا به شدت درگير مسئله 
كروناست، ابراز نارضايتي كرده  و تمايلي به بازگشت به 
تورين در اين وضعيت ندارد. همين داستان باعث شده 
تا شايعه فسخ قرارداد ايگواين در رسانه هاي ايتاليايي به 
سوژه اي داغ تبديل شود. البته خبر اخراج اين مهاجم 
و يا فسخ قراردادش هنوز از سوي سران يووه تأييد يا 

تكذيب نشده است.

گزارشجهان

رسول بهروش| شروع كار احمد سعادتمند روي صندلي مديرعاملي 
استقالل واقعا طاليي بود. او كه با وعده هاي گل درشت و آنچناني بر 
اين مسند تكيه زده،  در نخستين گام مدعي شد بخشي از دستمزد 
معوقه دياباته و ميليچ توســط يك هوادار خارج نشين پرداخت شده 
اســت. با اين حال هر دو بازيكن موضوع را تكذيب كردند و ســپس 
مشخص شد اسنادي كه در اين راستا براي آنها ارسال شده،  جعلي و 
تقلبي بوده است! ميليچ مي گويد: »در كرواسي با هر كه راجع  به اين 
موضوع صحبت مي كنم هاج و واج مي مانــد. فكرش را بكنيد،  چند 
ماه در كشور غريب حقوق نگرفته ايد و وعده شنيده ايد،  آخرش هم 
اينطور ســر كارتان مي گذارند،  مچل تان مي كنند؛ چه حسي پيدا 

مي كنيد؟«
بعد از اين گاف بزرگ كاشف به عمل آمد هوادار دست و دلباز مورد 
نظر قبال هم ســر ماجراي ســرور جباروف اســتقاللي ها را سر كار 
گذاشته؛ به اين ترتيب كه قرار بوده 130 هزار دالر به حساب بازيكن 
ازبكستاني بريزد اما فقط 13 دالر ريخته و گفته طلب او تسويه شد! 
در حقيقت سوءمديريت در فوتبال ايران چنان عميق و تكان دهنده 
است كه يك نفر،  2 مرتبه مي تواند باشگاهي به عظمت استقالل را 
سوژه سرگرمي و خنده كند و اسمش را سر زبان ها بيندازد. تازه شايد 
اين پايان راه نباشد و چند ماه ديگر،  بعد از معرفي مديرعامل جديد،  
هوادار دست و دلباز استقالل بختش را براي يك ماجراجويي جديد 

بيازمايد.

بارها و بارها براي توصيف شرايط پرســپوليس و استقالل از عبارت 
»ميليونرهاي زاغه نشــين« استفاده شــده كه به نظر بسيار درست 
و دقيق مي رســد. در چارچوب يك اقتصاد آزاد و فوتبال حرفه اي،  
پرسپوليس و استقالل مي توانســتند با روش هاي متداولي همچون 
دريافت حق پخش تلويزيوني،  بليت فروشي در ورزشگاه اختصاصي،  
تبليغات محيطــي،  فروش پوشــاك،  رســتوران هاي زنجيره اي،  
اپليكيشن هاي قدرتمند و... پول پارو كنند اما تقريبا همه اين منافذ 
مسدود است. اغلب مديران سفارشي و ناكاربلد اين دو باشگاه هم از 
خلق ثروت در اين تنگنا عاجز هســتند و در نهايت راهي جز گدايي 
با گردن كج باقي نمي ماند. در اين ميان گاهي شــماره حساب اعالم 
مي شود تا هواداران به طور مستقيم كمك كنند و گاهي از چهره هاي 
متمول طرفدار تيم اســتقراض مي شــود. اين روش دوم كه بسيار 
هم مرسوم است،  متأســفانه راه را براي انواع سوءاستفاده ها،  منت 
گذاشــتن،  تحقير كردن،  دروغ گفتن و بــازي دادن باز مي گذارد و 

باشگاه را عمال ملعبه دست عده اي تاجر يا نوكيسه مي كند.
همين حاال باشگاه پرســپوليس بابت 2 فقره قرضي كه از هواداران 
خاصــش گرفته تا يحيــي گل محمدي و اســتوكس را جذب كند،  
به شدت تحت فشار اســت. قبل از آن هم سرخپوشــان در ماجراي 
كمك هاي حسين هدايتي و در پي آن مداخله جويي هاي او حسابي 
آزار ديدند و با محاكمه و حبس جناب عابربانك،  از نظر اعتباري لطمه 
خوردند. االن هم استقالل بازيچه مســخره بازي هاي يك هوادارنما 

شده اســت؛ آن هم در حالي كه ســعادتمند همين هفته گذشته از 
بررســي اهليت هواداران نيكوكار ســخن گفته و مدعي شده بود: 
»اســتقالل را با اين همه عظمت،  مديون يكــي،  دو ميليارد تومان 

نمي كنم.« االن عظمت استقالل حفظ شد استاد؟
تا وقتي هنر پولسازي در باشگاه هاي ما وجود نداشته باشد و مديران 
پرسپوليس و استقالل آسان ترين گزينه يعني »گدايي« را براي رفع 
مشكالت انتخاب كنند،  اين اتفاقات تكرار خواهد شد. به قول شاعر 
خوش گفتار: »دست طمع چو پيش كسان مي كني دراز،  پل بسته اي 

كه بگذري از آبروي خويش.«

گداييميكنيدوسرافكندهميشويد
  يك شياد باز هم استقالل را سر كار گذاشت

تعطيلي ليگ به سود مديران پرسپوليس!
 آپشن هاي نجومي مديريت قبلي در قراردادهاي بازيكنان
 درصورت قهرماني بدهي هاي باشگاه را چندبرابر مي كند

حميدرضا عليپور| رقابت هاي 
ليگ با شــيوع كرونا تا اطالع 
ثانــوي تعطيل اســت و هنوز 
تكليــف ادامه يــا توقف ليگ 
مشخص نيست. پرسپوليس در 
اين فصل با اختالف 10امتيازي 

در صدر جدول قرار دارد و به نظر مي رســد درصورت از سرگيري مجدد 
اين بازي ها سرخپوشان كار سختي براي »پوكر قهرماني« نداشته باشند. 
در روزهاي گذشته تيم هاي زيادي از ســازمان ليگ و فدراسيون فوتبال 
خواستار توقف ليگ و البته عدم انتخاب قهرمان شدند. اين موضوع با واكنش 
سرخپوشان همراه شد و باشگاه پرسپوليس اعالم كرد كه تنها درصورتي 
ليگ مي تواند پايان يابد كه اين تيم به عنوان قهرمان مشخص شود.البته فقط 
يك مسئله شايد باعث خوشحالي مديران پرسپوليس از پايان يافتن ليگ 
بدون انتخاب قهرمان شود. هرچقدر هواداران از ثبت يك ركورد تاريخي در 
تاريخ ليگ هاي فوتبال ايران شادمان خواهند شد، باشگاه به خاطر آفرها و 
آپشن هاي قرارداد بازيكنان كه براي پاداش قهرماني در قراردادهاي شان 

لحاظ شده بيشتر از قبل به آنها بدهكار خواهد شد.
  آپشن هاي نجومي عرب

ايرج عرب، مديرعامل سابق پرسپوليس بعد از ناكامي در نگه داشتن برانكو 
و جدايي سرمربي تيم با واكنش بسيار تندي از سوي هواداران روبه رو شد و 
كار تا جايي پيش رفت كه هواداران خشمگين با اجتماع جلوي در باشگاه 
خواستار بركناري او شــدند. عرب بعد از اين اتفاق تالش كرد تا با حفظ 
ستاره هاي كنوني حداقل تركيب تيم قهرمان را حفظ كند. مديرعامل سابق 
پرسپوليس به اين منظور با تك تك بازيكنان جلسه گذاشت و در اقدامي 

بسيار عجيب آفرهاي عجيبي در قرارداد بازيكنان تيم لحاظ كرد.
طبق اين آفــر، درصورت قهرماني سرخپوشــان در اين فصــل قرارداد 
سرخپوشان به ميزان بسيار زيادي باال خواهد رفت؛ به عنوان مثال بيرانوند 
براي كسب چهارمين قهرماني سرخپوشان نزديك به 8ميليارد دريافت 
خواهد كرد و اين اتفاق در قرارداد بيشتر بازيكنان تيم لحاظ شده است. 
با توجه به اين اقدام عرب به نظر مي رسد براي مديران باشگاه خيلي بهتر 
باشد كه اين تيم قهرمان نشود تا اينكه بخواهند در پايان فصل با كوهي از 

بدهي روبه رو شوند.
 تمرين فعال بي تمرين

بدهي هاي باشگاه پرسپوليس آنقدر زياد شــده كه مديران باشگاه هنوز 
نتوانســته اند طلب بازيكنان تيم را پرداخت كنند. مسئوالن تيم حتي 
نخستين قسط باشگاه بلژيكي براي بيرانوند را به رسن پرداخت كردند و 
اين اتفاق باعث شده كه بازيكنان تيم بسيار از اين موضوع شاكي و ناراحت 
باشند. سرخپوشان به همين دليل قصد دارند كه با آغاز تمرينات در محل 
تمرين حضور پيدا نكنند و دست به اعتصاب بزنند و به همين دليل به نظر 
مي رسد كه شيوع كرونا تا اينجاي كار فعال به نفع مديران باشگاه شده باشد.
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 انريكه از 350 هزار يورو گذشت
لوئيس انريكه، سرمربي تيم ملي اسپانيا، براي كمك به فدراسيون فوتبال كشورش، درخواست كرده تا 25درصد از دستمزد خود را 
كاهش دهد. طبق گزارش منتشر شده، كاهش دستمزد 25درصدي انريكه مي تواند مبلغي حدود 350هزار يورو به نفع فدراسيون 
فوتبال اسپانيا كمك كند. قرارداد انريكه با تيم ملي تا پايان جام جهاني 2022 اعتبار دارد.

پيشكسوت باشگاه اســتقالل مي گويد اتفاقي كه 
در مــورد 2بازيكن خارجــي رخ داد، در تاريخ اين 
باشگاه بي سابقه است. بهتاش فريبا در مورد انتشار 
سند جعلي يك فرد خارج نشين براي پرداخت پول 
دياباته و ميليچ به ورزش سه گفت: »چه بگويم! در 
طول ســال هايي كه در فوتبال هستم بارها ديده ام 
پول كم و زياد مي شــود اما هرگز نديده بودم سند 
جعلي براي پرداخت پول ارسال شود. اين ديگر در 
تاريخ باشگاه استقالل بي سابقه است و نمي دانم چه 
چيزي مي توان گفت.« او در مورد اينكه سعادتمند 
در تامين منابع مالي ناكام بوده هم گفت: »راستش 
من فكر مي كنم يك ماه ديگر هم بايد به ايشان زمان 
داد و اگر نتوانست منابع مالي را فراهم كند آن وقت 

مي شــود راحت تر و محكم تــر در اين باره صحبت 
كرد.«پيشكســوت اســتقالل در مورد اينكه آيا با 
وجود اين مشــكالت مي توان به موفقيت استقالل 
خوش بين بود يا نه هم گفت: »راستش به نظر مشكل 
در همه تيم ها وجود دارد و معطوف به اســتقالل 
نيســت. امروز ديدم آقاي حميداوي گفتند كه اگر 
پرســپوليس پول رضايتنامــه يحيي گل محمدي 
را ندهد، اين تيــم را از 2پنجره نقــل و انتقاالتي 
محروم مي كند. من با پرسپوليس كاري ندارم ولي 
مي گويم هم اكنون شــرايط كشــور به اين صورت 
است، اميدوارم پيك كرونا رد شــود تا بعد بتوانيم 
 در مورد شــرايط باشگاه اســتقالل بهتر صحبت

 كنيم.«

استقالل باز هم از يك ســوراخ گزيده شد. يك شياد 
مجازي مديران استقالل را ســر كار گذاشت و حاال 
باعث دلخوري 2بازيكن خارجي تيم شده است؛ اتفاقي 
عجيب كه مشخص نيست با توجه به تجربه قبلي 2سال 
قبل چرا باز هم تكرار شده است.معاون ورزشي باشگاه 
استقالل در گفت وگو با تسنيم، واكنشي عجيب به اين 
افتضاح تاريخي دارد: »بعد از دريافت فيش پرداختي 
به ميليچ و دياباته با اعالم مديرعامل باشگاه در جهت 
راستي آزمايي و تطبيق صحت و سقم، فيش ها را در 
اختيار وكالي 2بازيكن خارجي قرار دادم تا تأييديه آنها 
را داشته باشيم.«امير سلطاني مي افزايد: »از سوي ديگر 
باشگاه نيز از طريق مبادي مربوطه در حال پيگيري از 
بانك نروژي است تا تأييد يا عدم تأييد فيش هايي كه 

در اختيار باشگاه قرار دارد را اخذ كند. به محض دريافت 
پاسخ نهايي از بانك نروژي در اين خصوص شفاف سازي 
كرده و اطالعات الزم را در اختيار هــواداران نيز قرار 
مي دهيم و در صورت عدم صحــت آن قطعا از مراجع 
ذيربط و قانوني پيگيري خواهيم كرد.«البته اين روزها 
شنيده مي شود كه سعادتمند قصد تغييرات در كادر 
باشگاه را دارد. سلطاني در واكنش به اين شايعات به 
خبرگزاري فوتبال ايران گفته: »من نمي دانم تصميم 
آقاي سعادتمند چيست و ايشان اختيار دارند فرد مورد 
نظرشان را جايگزين كنند اما ايشان تا اين لحظه حرفي 
در مورد بركناري من نزده اند. چند روزي مي شود كه به 
باشگاه نرفته ام. به هر حال تصميم مديرعامل در مورد 

معاونين باشگاه الزم االجراست.«

معاونباشگاه:گفتيماستعالمكنند!فريبا:هرگزچنينچيزينديدهبودم
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خبرنگار
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كافه مجلس

  نامه عجيب منتخبان 
استان مركزي به وزير كشور

7نفر از منتخبان مجلس يازدهم از استان 
مركزي در نامه اي بــه عبدالرضا رحماني 
فضلي، وزير كشــور ضمن انتقاد از عزل و 
نصب هايي كه در حوزه مديريتي اســتان 
انجام مي شــود، مدعي مهندسي انتخابات 
»به طــور مســتقيم و غيرمســتقيم« در 
انتخابات گذشته شــده اند. اين نمايندگان 
نوشــته اند؛ صرف نظر از عملكرد نامطلوب 
مديريت ارشد استان و برخي اعضاي تيمش 
در برگــزاري انتخابــات يازدهمين دوره 
مجلس و دخالت در مهندســي انتخابات 
به طور مستقيم و غيرمستقيم كه بعضا در 
مراجع قضايي طرح موضوع شــده و البته 
اين رفتارهاي ناشايســت، با هوشــياري و 
درايت مــردم، نتيجه اي براي مســئوالن 
متخلف نداشت. به گزارش همشهري، اين 
نمايندگان نوشــته اند: ليكن شاهد عزل و 
نصب هايي در ســطح اســتان هستيم كه 
تعمدا در فاصله انتخابات تا شــروع به كار 
مجلس يازدهم مي شــود  تا بــه منتخبان 
ملت پاسخگو نباشــند. آنها از وزير كشور 
خواسته اند جلوي اين عزل و نصب ها گرفته 
شــود. از نمايندگاني كه ايــن نامه را امضا 
كرده اند، عليرضا سليمي و علي اكبر كريمي 
نمايندگان محالت و اراك هم اكنون هم در 
مجلس حضور دارند و در عين حال از عزل 
و نصب هاي صورت گرفته در استان پيش از 

افتتاح مجلس يازدهم گاليه كرده اند.

  طرح منتخبان مجلس 
براي تحول در مجلس

عليرضــا زاكانــي، منتخب مــردم قم در 
مجلس شوراي اســالمي يازدهم در جمع 
خبرنگاران گفت: پيش نويس برنامه تحول 
مجلس شوراي اسالمي با همكاري جمعي 
از منتخبان مردم تهيه شــده است كه پس 
از ارسال و كســب نظر از همه نمايندگان 
منتخب سراسر كشــور منتشر خواهد شد. 
به گزارش تســنيم، زاكاني گفت: مجلس 
به عنوان جايگاه قانونــي اش در رأس امور 
است مگر مجلســيان درك درستي از اين 
جايگاه نداشته باشند و خود را در رأس امور 
ندانند يا نخواهند. متأسفانه مجالس گذشته 
جز در مقاطع كوتاهــي اينچنين بوده اند 
و مجلس دهــم ميان آنهــا ضعيف ترين و 
دورترين از جايگاه حقيقي خود بوده است. 
اين ضعــف بيــش از آنكه بــه نمايندگان 
مجلس مرتبط باشد، به فقدان رويكردهاي 
انقالبي، نداشــتن برنامه هاي مشــخص و 
نقايــص و معايــب ســاختار مديريتــي، 
روش و مــدل اداره مجلس مربوط اســت 
كه امروز تحــول در آن بــراي تغيير وضع 
مردم، حكومت و جريــان انقالبي ضرورتي 

انكارناپذير قلمداد مي شود.

  رشد كرونا در شيراز
علي اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با ايلنا درباره 
وضعيت شــيوع بيماري كرونا در اســتان 
فارس و كنترل اين بيماري، گفت: در استان 
فارس تا 7 الي 8 روز گذشته بيماري كرونا 
به خوبي كنترل شــده بود اما بعد از اينكه 
منع رفت وآمدها آزاد شد و ترددها صورت 
گرفت، سير مبتاليان به كرونا در اين استان 

زياد شد.

  طرح ها مانده 
و مجلس تعطيل است

ســيد ناصر موســوي الرگانــي، نماينده 
فالورجان در مجلــس از اعتراض جمعي از 
نمايندگان به تعطيلي ايــن هفته مجلس 
خبر داد و گفــت: ما بــه تعطيلي مجلس 
شــوراي اســالمي اعتراض داريــم، حتي 
پيشــنهاد داده بوديم كه به جــاي 2روز 
جلســه، صحن علني مجلس به 3 تا 4روز 
 افزايش يابــد، اما آقايــان توجهي نكردند.
 االن چندين طرح و لوايــح وجود دارد كه 
نياز است فورا به آنها رســيدگي شود. وي 
در همين زمينه به طرح بانكداري اشــاره 
و تأكيد دارد كه 6ســال اســت روي اين 
طرح كار شــده و اگر االن مجلس دهم به 
اين طرح رســيدگي نكند، دوباره با شروع 
مجلس آينده )يازدهم( پروسه طوالني طي 
خواهد شــد، مثال دو مرتبه طرح بايد امضا 
بگيرد، در كميسيون مطرح شود و موافقان 
و مخالفان در اين زمينه اعالم نظر كنند و 
كارشناســان نيز موضع خود را بگويند كه 
اين طرح را زمانبر مي كند. از ســوي ديگر، 
اكبر رنجبرزاده، عضو هيأت رئيسه مجلس 
گفته اســت: پس از سركشــي نمايندگان 
بــه حوزه هــاي انتخابيه در هفتــه آينده 
جلســات مجلس در هفته هاي بعد از آن، 
 به صورت 3روز در هفته برگزار خواهد شد.

 به گفتــه وي، كميســيون هاي تخصصي 
مجلس نيز در هر هفته 2روز بايد تشــكيل 
جلسه دهند كه جلســات آنها طبق روال 
گذشته پس از نشست علني مجلس برگزار 

خواهد شد.)فارس(

مراجع به استفتاهاي مختلف درباره 
رمضاني كه ويروس كرونا شيوع 

پيدا كرده است پاسخ دادند

مالك روزه داري 
در ايام كرونا

ماه رمضان با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور پاسخ مثبت دادند و خوف از تشديد    مراجع تقليد در اســتفتاهاي متفاوتي به برخي نگراني ها درخصوص روزه داري 
بيماري را براي به جا آوردن قضاي آن در زمان مقتضي جايز دانســتند. آيت اهلل العظمي 
حسينعلي نوري همداني در پاسخ به يكي از سؤاالت ارجاعي به دفتر اين مرجع تقليد مبني 
بر اينكه آيا گرفتن روزه با خوف از بيمارشدن واجب است يا خير، گفت: »به نظر اينجانب 
مالك خوف از بيماري يا تشديد بيماري اســت و خوف بايد منشأ عقاليي داشته باشد يا 
پزشك متعهد و متخصص تشخيص دهد و در چنين شرايطي وجوب روزه  خواهد شد و 

اگر بگيرد عمل حرام انجام داده است.«

به مراجع تقليد روزه را بدون ارتباط با كرونا دانســته و گفته بود: »پزشكان متفق القول    طي روزهاي گذشته عليرضا مرندي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي در نامه اي 
هستند كه نخوردن غذا به طور متناوب مانند روزه داري اسالمي نه تنها عارضه اي در افراد 
سالم ايجاد نمي كند، بلكه ســبب تقويت ايمني بدن، كاهش پاسخ هاي التهابي زيانبار و 
بهبود واكنش بدن در موارد استرس مي شود، لذا كليه افراد سالم كمتر از 65سال با رعايت 

مواردي مي توانند روزه بگيرند.«

امسال به قضاي آن كفايت مي كند. روز پنجشــنبه پايگاه اطالع رساني آيت اهلل العظمي    با اين حال از نظر مراجع تقليد صرف خوف فــرد از ابتال به بيماري در احاله روزه 
لطف اهلل صافــي گلپايگاني، در جواب اين اســتفتا كــه »احتراما با توجــه به اطالعيه 
فرهنگستان علوم پزشكي كه روزه را زمينه ساز ابتال به كرونا تشخيص نداده اند، در وضع 
فعلي، آيا روزه ماه مبارك رمضان واجب است؟« گفت: »به طور كلي روزه براي هر مسلماني 
در  ماه مبارك رمضان واجب است و افطار بدون عذر شرعي عالوه بر قضا، كفاره عمد دارد. 
بلي، اگر كسي خوف عقاليي ضرر ابتال به بيماري يا تشديد آن داشته باشد افطار نمايد و 

قضای آن را بجا آورد. واهلل العالم. موفق باشيد.«

بود: »اگر بنا به گفته پزشكان متخصص، روزه گرفتن براي فردي، احتمال ابتالي او به اين    پيش از اين آيت اهلل العظمي سيدموسي شبيري زنجاني نيز در حكم مشابهي گفته 
بيماري و آسيب ديدن وي را افزايش دهد، نبايد روزه بگيرد و اين مسئله در رساله عمليه 
هم آمده است. البته نبايد مرتكب تظاهر به روزه خواري شده و به  ماه مبارك بي احترامي 

كند.«

درخصوص مضرات روزه در ايام كرونا را شرط الزم و كافي براي اجتناب از روزه عنوان كرد.    آيت اهلل العظمي حسين وحيد خراساني اما در حكم واضح تري يقين يا احتمال فرد 
بنا به استفتاي ايشان؛ »كسي كه مي داند )يعني يقين دارد( روزه براي او ضرر ندارد اگرچه 
پزشك بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد. صورت دوم: كسي كه يقينا گمان به ضرر مورد 
اعتنا يا ترس آن را كه منشأ عقاليي )علت به جايي( داشته باشد، دارد اگرچه پزشك بگويد 
ضرر ندارد نبايد روزه بگيرد و اگر هم روزه بگيرد صحيح نيست مگر اينكه روزه براي او ضرر 
نداشته و قصد قربت كرده باشد كه در اين صورت روزه اش صحيح است. صورت سوم: اگر 
انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر قابل اعتنا دارد و از آن احتمال ترس براي او پيدا 
شود، چنانچه احتمال او عقاليي باشــد )احتمال بجا( نبايد روزه بگيرد و اگر روزه بگيرد 

باطل است مگر درصورتي كه ضرر نداشته و قصد قربت كرده باشد.«
ايشان درخصوص نوشيدن آب توســط روزه دار براي جلوگيري از ابتال به كرونا فتوايي 
صادر كرد. متن پرسش مطرح شده و پاســخ اين مرجع تقليد شيعيان بدين شرح است: 
اگر پزشكان متخصص بگويند كه خشك شــدن دهان و حلق به مدت زياد، خطر ابتال به 
بيماري كرونا را زياد مي كند، وظيفه ما نسبت به روزه گرفتن در  ماه مبارك رمضان امسال 

چيست؟
در پاسخ ايشان آمده است: اگر به مضمضه كردن بدون اينكه آب را فرو ببرد مشكل حل 
مي شــود، مضمضه كند، و اگر بي اختيار آب را فرو ببرد، قضا بر او واجب نيست. ولي اگر 
مشكل فقط با نوشيدن آب اســت و چنين مطلبي از نظر پزشــكي ثابت شده باشد، در 
صورتي كه انسان نتواند به طور ديگري جلوي خطر ابتال به بيماري را بگيرد و روزه گرفتن 
هم متوقف بر نوشيدن آب در بين روز باشد، شــخص بايد روزه بگيرد و )هر وقت دهان و 
حلق او خشك شد( به مقدار ضرورت آب بياشامد و بنا بر احتياط واجب از ساير مفطرات 

)مبطالت( روزه اجتناب نمايد و بايد بعدا قضاي آن را به جا آورد.

روزه نگرفتن ندانسته و گفته است: »درصورتي كه واقعا روزه گرفتن خوف ضرر داشته باشد    آيت اهلل العظمي ناصر مكارم شيرازي اما در فتواي متفاوتي صرف خوف را مبناي 
)آن هم به تصديق اطباي حاذق و متدين(، در اين صورت مي توانند روزه نگيرند، البته مبادا 

اشخاص اين موضوع را بهانه اي براي روزه خواري قرار دهند.«

فتواي رهبر معظم انقالب درباره روزه هنگام شيوع كرونا

حضرت آيت اهلل خامنه اي مطابق فتواي منتشرشــده در پايگاه اطالع رساني مقام 
معظم رهبري، استفتا درباره روزه  ماه رمضان با توجه به شيوع بيماري كرونا در كشور 
را با حكمي كلي درباره بيماري ها پاسخ دادند. در اين فتوا آمده است: »روزه به عنوان 
يك تكليف الهي در حقيقت نعمت خاص خداوند بر بندگان است و از پايه هاي تكامل 
و اعتالي روحي انسان به شمار مي رود و بر امت هاي پيشين نيز واجب بوده است. از 
آثار روزه پديدآمدن حالت معنوي و صفاي باطن، تقواي فردي و اجتماعي، تقويت 
اراده و روحيه مقاومت در برابر سختي هاست و نقش آن در سالمت جسم انسان نيز 
روشن است و خداوند اجر عظيمي براي روزه داران قرار داده است. روزه از ضروريات 
دين و اركان شريعت اسالم است و ترك روزه  در ماه مبارك رمضان جايز نيست مگر 
آنكه فرد، گمان عقاليي پيدا كند كه روزه گرفتن موجــب: 1-ايجاد بيماري، 2-يا 
تشــديد بيماري و 3-يا افزايش طول بيماري و تأخير در سالمتي مي شود. در اين 
موارد روزه ساقط ولي قضاي آن الزم است. بديهي است در صورتي  كه اين اطمينان از 
گفته پزشك متخصص و متدين نيز به دست  آيد، كفايت مي كند. بنابراين اگر فردي 
نسبت به امور يادشده خوف و نگراني داشته و اين خوف منشأ عقاليي داشته باشد، 

روزه ساقط ولي قضاي آن الزم است.

نمايندگاني كه شــانس حضور در مجلس 
يازدهم را از دســت داده انــد، درآخرين مجلس

فرصت شــان در قامت قانونگذار با جديتي 
كم ســابقه خواهان ايجاد حــق شــكايت قضايي براي 
ردصالحيت شدگاني هستند كه شوراي نگهبان براساس 
گزارش خالف واقع، مانع از كانديداتوري آنها در انتخابات 

مي شود.
2هفته اي مي شــود كه تقابل اكثريــت مجلس دهم با 
حقوقدانان شوراي نگهبان بر سرضابطه مند شدن روند 
احراز صالحيت از سوي اين نهاد به چالش ميان بهارستان 
و شوراي نگهبان بدل شده است؛ چالشي در وقت اضافه 
قانونگــذاري نمايندگاني كه شــانس حضور در مجلس 
بعدي را ندارند- مجلس يازدهم از هفتم خرداد ماه مستقر 
مي شود - همين امر هم سبب شده است آنها تعارف ها و 
رودربايستي هايشان با شوراي نگهبان را كنار بگذارند و 
قاطعانه بر نظرشان يعني حق شكايت براي ردصالحيت 

شدگان ايستادگي كنند.
 اگرچه شــوراي نگهبان به عنوان نهاد باالدستي مجلس 
شوراي اسالمي در نهايت درباره اين مصوبه تصميم گيري 
خواهد كرد و آنطور كه از شــواهد پيداست مصوبه اخير 
بهارستاني ها شانسي براي تأييد شدن از سوي اين نهاد 
ندارد و از آنجا كــه مجلس فرصت ارجــاع مصوبه را به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد و بعيد است مجلس 
يازدهمي ها با تركيب سياسي شان پيگير مطالبه آنها شوند 
اين طرح سرانجامي نخواهد داشت اما حداقل دستاورد 
مصوبه نمايندگان اين است كه از جايگاه مجلس و در قالب 
مصوبه اي با رأي قاطع بهارستان آن هم ذيل قيد طرحي 

فوريتي مقابل شوراي نگهبان ايستاده اند.
در اين تقابل اصالح طلبان و اصولگرايان مجلس كنار هم 
هستند و تنها همراهان شوراي نگهبان جمعي 50نفره از 
اصولگرايان دوآتشه مجلس دهمي ها هستند كه شانس 

حضور در مجلس يازدهم را به دست آورده اند و اگرچه در 
مجلس دهم شمارشان در قياس با اصولگرايان مستقل 
و فراكســيون اميد در اقليت بود امــا در مجلس يازدهم 

اكثريت را تشكيل خواهند داد.
طرح دوفوريتي اصالح مواد از قانون انتخابات كه در يك 
ماده و واحد و 5 تبصره روند رسيدگي به احراز صالحيت 
كانديداهاي انتخابات مجلس شــوراي اسالمي، مجلس 
خبرگان رهبري و رياست جمهوري را مورد نظر قرار داده 
است، چهارشنبه 2 هفته گذشــته - 27فروردين ماه - از 
سوي مجلس تأييد شــد و بعد از بررسي در كميسيون 
شورا ها در نشست چهارشنبه گذشته مجلس كليات آن 

به تصويب رسيد.

مذمت حق شكايت براي ردصالحيت شده ها 
در انتخابات اخير مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان 
قريب به 75نماينده فعلي مجلــس را ردصالحيت كرد. 
داشتن فســاد اقتصادي و اتهامات اخالقي پرتكرار ترين 
فاكتوري بود كه ســبب ردصالحيت نمايندگان شد كه 
البته همچون ادوار گذشــته بــراي داليل ردصالحيت 

نمايندگان سند و مدركي ارائه نشد.
حــاال امــا براســاس رأي نماينــدگان كانديداهــاي 
ردصالحيت شده براساس قانون مي توانند از افرادي كه 
گزارش نادرست به شوراي نگهبان داده اند، عامل عدم احراز 
كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي، خبرگان 
رهبري و رياست جمهوري شده اند، رسما شكايت قضايي 
كنند. در صورتي كه اثبات شود گزارش مزبور خالف واقع 
يا مستند، جعلي يا نادرست بوده است، مرتكب به مجازات 
حبس يا محروميت از حقوق اجتماعي )2ســال انفصال 
از خدمات دولتي و عمومي( درجه 6 محكوم مي شــود. 
اقدامي كه مورد مذمت شــوراي نگهبان است؛ يك روز 
بعد از رأي 591نماينده از مجموع 216نماينده حاضر در 
صحن مجلس به اين طرح، شوراي نگهبان اطالعيه صادر 
كرد و به نمايندگان حامي آن خرده گرفت كه با اظهاراتي 

نادرست سعي در تضعيف شوراي نگهبان داشته اند.

مجلسي ها چه گفتند؟ شوراي نگهبان چه گفت؟
مصطفي كواكبيان، ناصر موســوي الرگاني و محســن 
كوهكن موافقان طــرح بودند كه به قيــد قرعه فرصت 
اظهارنظر به دست آوردند. آنها مشتركا از دادن حق دفاع 
به ردصالحيت شده ها در برابر گزارش هاي نادرست دفاع 
كردند و اين اقــدام را ناقض وظايف شــوراي نگهبان يا 

تضعيف كننده اين نهاد ندانستند.
شــوراي نگهبان در واكنش به ســخنان مطرح شــده 
نمايندگان در اطالعيه  اش تأكيد كرد: چهارشنبه گذشته 
در جريان رسيدگي به طرح هاي مجلس شوراي اسالمي، 
اظهارات نادرستي از سوي چند تن از نمايندگان محترم 

مطرح شد كه جاي تأسف دارد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، در ادامه 
اين اطالعيه با بيان اينكه شــوراي نگهبان همانطور كه 
پيش از اين اعالم كرده بود، داليل ردصالحيت نمايندگان 
را در جلسات حضوري به آنان اعالم و پاسخ ها و دفاعيات 
آنان را نيز شــنيده بود و نهايتا بر مبناي اسناد متقن و 
داليل روشن قضاوت كرده اســت، تأكيد شده است كه 
برخي نمايندگان كه به خــالف مدعي عدم  اعالم دليل 
ردصالحيت يا عدم پاسخگويي به ايشان شده اند با چندين 
تن از اعضاي شــوراي نگهبان مالقات داشــته و داليل 
ردصالحيتشان حضورا و در جلســات 4ساعته بحث و 

بررسي شده است.
در پايان اين اطالعيه نيز تأكيد شده است: اعضاي شوراي 
نگهبان در راستاي انجام وظايف قانوني خويش، همواره 
تعامل با نمايندگان محترم و حضور در كميسيون هاي 
تخصصي مجلس براي بررســي مصوبات را ســرلوحه 
خود قرار داده اند؛ بنابراين توقع اينكه اعضاي شــوراي 
نگهبان كه به واســطه رأي نمايندگان محترم انتخاب 
مي شــوند از وظايف قانوني عدول كــرده و وامدار آنان 
باشند، خالف موازين قانوني و حق الناس است. شوراي 
نگهبان مجددا اعالم مي دارد، ردصالحيت نمايندگان 
با تكيه بر گزارش ها و مســتندات مراجع قانوني انجام 

شده است.

 چالش 
در وقت اضافه

شوراي نگهبان به 
استدالل هاي نمايندگان 

ردصالحيت شده در انتخابات 
مجلس يازدهم پاسخ داد

اگر شوراي نگهبان مخالفت كند طرح به مجمع مي رود
اطالعيه جديد شوراي نگهبان البته از سوي مجلس بي پاسخ نماند و اين بار معاونت 
حقوقي پارلمان به ميدان آمد و سخنگوي شوراي نگهبان را به صبوري و ابراز نظر در 
روند قانون دعوت كرد. حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين مجلس در گفت وگو 
با خبرآنالين با اشاره به تصويب كليات طرح دوفوريتي اصالح قانون انتخابات در 
مجلس و واكنش هاي اعضاي شوراي نگهبان به آن، گفت: همه بايد در برابر طرح ها 
و لوايحي كه در مجلس مورد بررســي قرار مي گيرد برخوردهاي حقوقي و قانوني 
داشته باشند. حاال هم موضوع عجيب و غريبي اتفاق نيفتاده، برخي نمايندگان فكر 
مي كنند نياز است تا در رابطه با نظري كه شوراي نگهبان در روند بررسي صالحيت ها 

اعالم مي كند، شفافيت بيشتري وجود داشته باشد.
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: با اين طرح هم بايد همچون 
ساير طرح ها و لوايح برخورد شود و شوراي نگهبان بايد براساس موازين شرع و قانون 
اساسي تكليف آن را مشخص كند. اگر هم مجلس نظر شوراي نگهبان را نپذيرفت 

طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت مي رود.
البته اين نخستين ورود شوراي نگهبان به مصوبه جنجالي نمايندگان نيست و از 
همان روز نخست كه مجلس دهمي ها فوريت اين مصوبه را تأييد كردند سخنگوي 
شوراي نگهبان به ميدان آمد و در متني پركنايه به اين اقدام بهارستان تاخت. او در 
متني كه در صفحات مجازي اش منتشر كرد، خطاب به نمايندگان نوشت: »در خبرها 
آمده بود كه مجلس بعد از تعطيالت كرونايي و غيركرونايي جلسه علني داشت و 
ناگهان يك طرح دوفوريتي مطرح شد كه همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران 

كرونا چه چيز واجب تر از اصالح قانون انتخابات؟!«
خطابه اي كه بالفاصله مورد نقد علي مطهري، نماينده تهران در ادوار هشتم، نهم و 
دهم مجلس قرار گرفت. او خطاب به عباسعلي كدخدايي در حساب شخصي اش در 
توييتر نوشت: »ظاهراً آقاي كدخدايي مايل است شوراي نگهبان مطلق العنان باقي 
بماند.«  فرزند شهيد مطهري در انتخابات مجلس يازدهم از سوي شوراي نگهبان با 

عدم التزام به نظام ردصالحيت شد.
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محمد بخشايشيادداشت
تهيه كننده راديو

رسانه دوباره
به بهانه سالروز تأسيس راديو در ايران 

در روزگاري نه چندان دور خانه ها طاقچه داشتند جايي براي مهم ترين 
و مقدس ترين چيزها. روي طاقچه ها قرآن بود و ديوان حافظ، ساعتي 

كوچك و زنگ دار و البته راديو.
قســم خوردن به قرآن روي طاقچه همان قدر با ارزش بود كه تفأل به 
ديوان حافظ و استناد به خبرهايي كه از راديو پخش مي شد و هرگز كسي 
به گوينده خبر يا گفتار راديويي شك نمي كرداما اين حرف ها براي زماني 

بود كه راديو يكه تاز رسانه ها بود.
كم كم اقبال راديو كمرنگ شد و پيشاني تلويزيون بلند و بلندتر و اينگونه 
نگاه مديران رسانه هم به سمت تلويزيون معطوف ترشد. باالخره تصوير 
براي خودش دنيايي به مراتب جذاب تر از راديو داشت اما تلويزيون با تمام 
اهميتش مانند بچه ته تغاري هر چه خودش را براي مديران و مخاطبان 
و عاشقانش لوس تر مي كرد راديو مانند عاقله اي جا افتاده و متشخص به 

سبك و سياق خودش راه مي پيمود.
 انگار نه انگار كه دنيا تغيير مي كــرد و راديو همچنان مثل پدر بزرگي 
مغرور وباسواد حرف خودش را مي زد و راه خودش را مي رفت و بي توجه 
به اينكه روزي چند ده نفــر از مخاطبانش ريزش مي كنند حرف هاي 

خودش را بدون كمترين تغييري تكرار مي كرد.
صبح ها سالمي به سبك و سياق مجرياني داشت كه گويا هيچ غمي جز 
باز كردن پنجره توسط مردم نداشتند و ميانه روز پزشكي با توصيه هاي 

معمولي براي خانم هاي خانه دار و كودكان راديو ها را قرق مي كرد.
ظهر سخنراني  و عصر كمي حرف هاي مليح و شب هم قصه اي و حكايتي 

و خبري و دوباره تكرار و فردا تكرار و تكرار.
اگر دقت كنيد هنوز هم راديو همين اسكلت ساختاري را حفظ كرده 
منتهي تفاوتش با راديوي روي طاقچه اين است كه ديگر بعد قرآن قسم 

راست مردم و باور بالشك خلق اهلل نيست.
حاال راديو مصرف كننده اخبار شــبكه هاي مجازي و خبرگزاري ها و 
سايت هاست. كمتر برنامه سازي  سراغ ساخت و توليد خبر مي رود، شايد 
حوصله دردسرش را ندارد و شايد نگاه عاشقانه مديران به راديو كه راديو 
را نه شغل كه عشق مي دانند برنامه سازان راديو را از ميان كساني گلچين 
مي كند كه به بخور و نمير راديو قانع باشــند و براي هيچ دردسري به 

سرشان دستمال نبندند.
اما اين تمــام راديو نيســت، راديو هنــوز هم ظرفيت خبرســازي و 
جريان سازي  دارد، راديو هنوز هم مي تواند تأثيري به مراتب بيشتر از بقيه 
رسانه ها داشته باشد.همين حاال هم اگر چشمانتان را ببنديد و بدون نگاه 
كردن به تصوير تلويزيون را فقط گوش كنيد. اگر مجري برنامه سلبريتي 
پر فالوئر و چهره اي جذاب نباشــدچيزي از دست نمي دهيد و صداي 
برنامه به قدر كفايت شما را از محتوا آگاه مي كند و آن همه هزينه دكور و 
دوربين رسما بال استفاده است و اين يعني هنوز شنيدن مهم ترين عنصر 

دريافت آگاهي در صدا و سيماست.
 اين نقد بر پيكر راديو وارد اســت كه چون مانند تلويزيون براي جذب 
مخاطب و به رخ كشيدن مخاطبانش از قوانين مالي و رقابتي تلويزيون 
پيروي نمي كند و معيار پرداخت ها به ساعت و دقيقه است نه محتوا و 

مستندات، هيچ رقابتي يا حداقل كمتر رقابتي در آن شكل مي گيرد.
با وجود اين اگر يك برنامه ساز راديو با انگيزه شخصي و اشتياق دروني 
برنامه اي با محتواي مفيد و عامه پســند توليد و با هزينه هاي شخصي 
و اعتباري خودش آن را محبوب كند باز هم در نهايت اين رســانه هاي 
مجازي و تصويري هستند كه با اشاره به آن برنامه يا محتوا به آن قيمت 
و امتياز مي دهند، يعني راديو براي ديده شدن باز هم اعتبار خودش را از 

رسانه هاي مجازي وام مي گيرد.
اينها براي رسانه اي عريض و طويل با 16شبكه كه شايد تمام مردم در 

نهايت نام سه ياچهار شبكه را بدانند يك اتفاق ناگوار است.
راديو مي تواند با كمي تغيير در ساختار و با نگاهي ساختارشكنانه و توجه 

به خاصيت آن در دنياي جديد رسانه ها باز تعريف شود.
بايد مديــران راديو به اين نتيجه برســند كــه دوران نگراني مجري 
صبحگاهي براي بــاز كردن پنجره و نفس عميق مخاطب گذشــته و 
خواندن پيامك در اين دوران و شنيدن صداي مخاطب نمي تواند معيار 

مناسبي براي برآورد ميزان مخاطب باشد.
موســيقي به عنوان اصلي ترين عنصــر راديو بايد باز تعريف شــود تا 
تهيه كننده براي جذب مخاطب تن به پخش هر صدايي ندهد و به عنوان 
رسانه اي كه سرعت دسترســي به آن هنوز در دورافتاده ترين نقاط هر 
سرزميني باالســت بايد بتواند بهترين و باالترين ضريب اطالع رساني 
را از آن خود كند. شايد دور از انتظار نباشد كه راديو دوباره به جايگاهي 
برسد كه مانند اكثر كشورهاي دنيا مسئولين كشور ترجيح بدهند براي 
اطمينان از انتقال درست پيام و سرعت مناسب راديو را انتخاب كنند 
و هنرمندان و چهره هاي سرشناس براي تشخص خودشان در آرزوي 
يك گفت وگوي راديويي باشند. اين اتفاق در كشورهايي كه خودشان 
خاستگاه اينترنت و ديگر رسانه هاي نوين بوده اند يك رويكرد تعريف 

شده و قابل فهم است وآرزو و امكان دور از دسترسي نيست.

سريال  هاي تلويزيوني مي توانند فرصتي 
براي نشان دادن اقليم ها و مناطق مختلف تلويزيون

محسوب شوند. نه تنها چهار گوشه ايران و 
مرزي ترين نقاط، بلكه شــهرهاي بزرگ و كوچك هم 
مي توانند يك لوكيشن براي ساخت سريال ها محسوب 
شوند؛ ســريال هايي كه ظرفيت پخش در شبكه هاي 
سراسري را داشــته و براي هر مخاطب با هر سليقه و 
ذائقــه اي جذاب باشــند. هر چند پروســه ســاخت 
سريال هاي كوچك و بزرگ در شبكه هاي استاني ديده 
مي شود اما عموما پخش اين نوع سريال ها به دليل نبود 

كيفيت الزم از شبكه هاي سراسري بسيار كمتر است.
در سال هاي گذشته ساخت سريال در شهرهاي ديگر 
از ســوي كارگردانان باب جديدي را در سريال سازي 
آغاز كرد اما به اعتقاد خيلي از كارگردانان اين كار يك 
ريسك بزرگ است؛ ريسكي كه الزمه اش حمايت صدا 
و سيما و از همه مهم تر شناخت كافي از آن منطقه است 
و همينطور تحقيق و پژوهش و داستان جذاب كه بتواند 

سريال را به سرانجام يعني پخش از تلويزيون برساند.

پتانسيلي كه كمتر ديده مي شود
بايد بدانيم كه اين ظرفيت آنقدر زياد اســت كه خود 
پتانسيلي در سريال سازي به حساب مي آيد. در اين ميان 
چند نكته قابل تامل است؛ اول آنكه چرا كمتر كارگرداني 
به ساخت ســريال در فضايي جز تهران تن مي دهد تا 
داستاني متفاوت به مخاطبش ارائه بدهد و دوم اينكه چرا 
عموم اين ســريال ها كه ساخته مي شوند حاشيه هايي 
ايجاد مي كنند كه در وهله اول با هزاران حاشــيه روي 
آنتن مي روند يا در نهايت به ســريال هاي توقيف شده 
مي پيوندند. نكته آخر آنكه ســريال هايي كه ســاخته 
مي شوند همه داستان تكراري يا موضوعات كلي دارند و 
ديگر وجوه آن منطقه ناديده گرفته مي شود؛ مثال بيشتر 
سريال هايي كه در زاهدان ساخته مي شوند با قاچاق، مواد 
و... همراه است. همچنين نشانه شهرهاي جنوبي جنگ 
است و... . هر چند سريال هايي كه در شهرستان ها ساخته 
مي شوند عموما موفق نيستند و حتي سريال هاي ساخت 
خود شبكه هاي استاني آنقدر كيفيت بااليي ندارند كه 

بتوانند به پخش سراسري راه پيدا كنند.

داستان روز كه مورد توجه عموم مردم قرار بگيرد
مهدي فرجي از تهيه كنندگان 
ســيما معتقد اســت كه اينها 
موضوعات و مسائل روز هستند 
و بايد به آنها توجه داشــت اما 
سازندگان سريال مي توانند وجوه 
ديگر را درنظر گرفته و به موضوعات ديگر نيز بپردازند. 
شب ها ي گذشته فصل دوم »نون.خ« از شبكه اول پخش 
مي شد؛ سريالي كه در به تصوير كشيدن مناطق بكر و 
ديدني هاي زيباي كرمانشــاه و كردستان موفق بوده و 
اين گامي است كه تلويزيون براي نشــان دادن آداب و 
رسوم و ســنن ايراني اش برداشته؛ هر چند سريال هاي 
ديگري نيز مانند »پايتخت« وجود داشته است. به زعم 
منتقدان تلويزيوني نيز آثاري كه در تهران كار مي شود 
از لحاظ زبان، لوكيشــن و تمامي اتفاقات تكراري شده 
و نياز اســت تا حاال تفاوت و تغييري در ساخت آثارمان 
ايجاد كنيم.»نون خ« به گونه اي در امتداد توليد پايتخت 
و توجه به فرهنگ بومي و ملي ساخته شده و در كنار اين 
سريال،  مجموعه هاي ديگري نيز در حال توليد هستند. 
سازندگان مجموعه نون خ معتقدند كه براي ساخت اين 
سريال به منطقه اي وارد شدند كه به لحاظ پوشش و زبان، 

فرهنگ متفاوتي داشت و اين موضوع برايشان جذاب 
بود. مهدي فرجي، تهيه كننده »نون.خ« به همشهري 
مي گويد: »مسائل اجتماعي و سياسي كه در هر يك از 
شهرهاي كشور رخ داده نيز مهم است و بايد در سريال ها 
و فيلم هاي سينمايي به آن پرداخت اما نكته اين است 
كه عالوه بر اين مســائل بايد به موضوعات روز و بومي 

نيز نگاه داشــت؛ چراكه زندگي در جريان است.« وي 
در ادامه به »نون.خ« اشاره مي كند: »سعي بر اين شده 
موضوعات قابل لمس را در اين سريال ببينيم. در عين 
حال داستان هاي خاص منطقه نيز ديده مي شود؛ مانند 
زلزله كه ساكنان آن منطقه درگيرش شده اند و زندگي 
خود را با آن تطبيق داده اند و اين مسئله اي مهم است كه 

در سريال آن را به تصوير كشيده ايم.«

دور  شدن از كليشه هاي رايج در قصه
فرجي يادآور مي شود: »زماني كه قرار است يك سريال 
در شهري جز پايتخت ساخته شود بايد به مسائل روز 
آن نيز توجه كرد و در كنار آن بايد گويش و لباس هاي 

محلي و جذابيت هاي منطقه نيز مورد توجه قرار بگيرد؛ 
به طور مثال سال گذشته در فصل اول نون. خ به تخمه 
كه  محصول منطقه است اشاره كرديم و امسال نيز انار 
اورامان را به تصوير كشيده ايم.« اما نكته مهم اين است 
كه چه بايد كرد تا كارگردانان بتوانند بدون كليشه هاي 
مرسوم سريال هاي جذاب را در شهرهاي ديگر بسازند؟ 
فرجي در پاسخ به اين سؤال توضيح مي دهد: »مهم ترين 
عامل كارگردان كاربلد و وارد به منطقه و اقليمي است كه 
بايد فيلم در آنجا ساخته شود. اگر كارگردان خود اهل 
آن منطقه نباشد، بايد مشاوران زبده داشته باشد. نكته 
ديگر موضوعاتي است كه در داستان جذاب از آن منطقه 
به تصوير مي كشد. تحقيق و پژوهش در كنار فيلمنامه 
داســتاني جذاب و زمان مناسب ســاخت مي تواند در 
اين خصوص قابل تامل باشد؛ حال آنكه در اين سريال 
موقعيت كمدي نيز وجود دارد. ســريال با اينكه طنز و 
كمدي اســت انتقادات اجتماعي و فرهنگي خود را به 
همراه دارد كه اين نشان از حرفه اي بودن كارگردانش 
)سعيد آقاخاني( دارد.« فرجي معتقد است كه ساخت 
ســريال ها جز تهران بايد تداوم يابد و راهش اين است 
كه يا استعدادهاي جوان شناسايي شــوند  يا اينكه از 
كارگردانان باسابقه براي ساخت اين نوع سريال ها دعوت 
شود و در كنار اين موارد فيلمنامه جذاب و تحقيق هم 

بسيار مهم است.«

مهم است كه كارگردان اهل كجا باشد
 علي اكبــر تحويليــان از ديگر 
تهيه كننــدگان ســازمان نيز 
به همشــهري مي گويد: »براي 
ساخت اين نوع سريال ها مشكل 
حادي وجود ندارد و به نظرم تنها 
شرط اصلي آن تحقيق و پژوهشي است كه بايد صورت 
گيرد. فيلمنامه نويس بايد با آشنايي كامل بتواند قصه اي 
جذاب خلق كند تا كارگردان و تهيه كننده سراغش بروند 
و حتي ســفارش نگارش فيلمنامه را بدهند.« وي ادامه 
مي دهد: »البته تجربه ثابت كرده كــه كارگرداناني كه 
شناخت كافي از يك اقليم دارند يا خودشان متولد يا بزرگ 
شده آن اقليم هستند بيشتر براي ساخت اين سريال ها 
مي روند. در اين سال ها توليدات استاني هم داشتيم اما اين 
توليدات فقط در استان ها به نمايش درمي آمد و بايد آنقدر 
بتوانيم توليد قوي داشته باشيم كه سريال ها در شبكه هاي 
ملي نيز روي آنتن بروند.« تحويليان داســتان جذاب، 
شــناخت كارگردان از اقليمي كه در آن سريال ساخته 
مي شود و همچنين حمايت رسانه ملي را در عالقه مندي 
به ساخت اين سريال ها مهم مي خواند و يادآور مي شود: 
»در چند سال اخير ساخت سريال ها در اقليم هاي مختلف 
ايران را داشتيم و به نظر مي رسد اين سريال ها با مضامين 

مختلف نه تكراري رو به گسترش است.«

جسارت در سريال سازي
با نگاهي به سريال  سازي در سال هاي اخير مجموعه هاي 
قابل توجهي ساخته يا در حال ساخت است. »پايتخت« 
براي نوروز 1399در شــيرگاه مازندران ساخته شد و 
»نون.خ« در كرمانشاه و كردستان ساخته و روي آنتن 
است. »سرباز« سريال  ماه رمضان در خوزستان توليد 
شده و »آخر خط« عنوان ســريالي است كه در مشهد 
جلوي آنتن رفته است. از ديگر ســريال ها مي توان به 
»ايل دار« اشاره كرد كه در خرم آباد توليد شده و »افرا« 
در شمال كليد خورده است. با همه اين اوصاف، زمانش 
رسيده كه مديران و برنامه سازان جسارت بيشتري براي 
حرف زدن و حوصله براي ايده پردازي و كارهاي متنوع 
داشته باشند و با توجه به ساخت نوع سريال ها به نظر اين 

فضا در سازمان ايجاد مي شود.

ساخت سريال در اقليم هاي مختلف با گويش هاي متنوع، راهي براي جذابيت برنامه هاي نمايشي شبكه سراسري است عبور از پايتخت
فهيمه پناه آذر

روزنامه نگار
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نامه اي براي افشاي دستمزدها
تهيه كننده شهرزاد براي شفاف ســازي  درباره قراردادهاي سينمايي و سريال ها 

فراخوان داد.
چندين روز از انتشار نامه  جمعي از هنرمندان براي درخواست مرخصي سيدمحمد 
امامي و جنجال هاي حاصل از آن گذشته است و  حاال امامي خودش دست به قلم 
شده و در نامه اي به مديرعامل خانه سينما درخواست هاي جالبي را مطرح كرده 
كه اگر اجرايي شود، تكليف بسياري از حرف و حديث ها درباره پول هاي آلوده در 

سينما روشن مي شود.
به گزارش همشــهري، ســيدمحمد امامي در نامه اي به منوچهر شاهســواري، 
مديرعامل خانه سينما نوشته: از آن رو كه پرونده مالي مجموعه »شهرزاد« توسط 
معتبرترين كارشناسان درحال حسابرسي است، نظر به مسئله مهم شفافيت كه 
زداينده فساد از ساير دستگاه ها، نهادها و سازمان ها اعم از دولتي و خصوصي و ساير 
اشخاص حقيقي و حقوقي است، خواهشمندم با حضور نمايندگان خانه سينما و 
نيز حسابرسان رسمي و مقبول آن نهاد صنفي، تمام توليدات مربوط به بنده – از 
»شاهگوش« و »شهرزاد« تا ساير آثار ســينمايي )ابد و يك روز، مغزهاي كوچك 
زنگ زده، شبي كه ماه كامل شد، خوك، مصادره و...(- كه تمام يا بخشي از سرمايه 
و مالكيت  آنها از آِن اينجانب بوده است، به دقت حسابرسي و نتايج آن در رسانه ها 

منتشر شود.
امامي در بخش ديگري از نامه خود به شاهسواري، از ديگر سرمايه گذاران نيز براي 
شــفافيت دعوت و اعالم كرده درصورت آمادگي و پذيرش ساير تهيه كنندگان و 
سرمايه گذاران آثار سينمايي و شــبكه خانگي، او نيز حاضر است در بستري واحد 
و يكسان، رقم تمامي دستمزدها و قراردادها را منتشــر كند تا در سايه اين اقدام 
صنفي، ساير هزينه ها و درآمدهاي حاصل از توليد و فروش تمامي آثار در معرض 

قضاوت عموم قرار گيرد.
منيژه حكمت، كه پس از نامه جمعي از سينماگران براي مرخصي امامي، او را مورد 

حمله قرار داده بود، موضوع بخش ديگري از درخواست امامي است. او نوشته: در 
راستاي ايجاد شفافيت، فيلم سينمايي »شهر موش هاي2« به تهيه كنندگي خانم 
منيژه حكمت مورد بررسي و حسابرســي قرار  گيرد ، تا به قول ايشان يك بار براي 
هميشه روشن شود كه پول كثيف از كجا و چگونه به سينماي اين سرزمين ورود 

پيدا كرده است.
سيدمحمد امامي در بخش ديگري از نامه اش خواسته در راستاي شفاف سازي  و 
اعالم آمادگي او، ديگر تهيه كنندگان و ســرمايه گذاران نيز اين كار را انجام دهند 
تا مقايســه اي در زمينه اعداد و ارقام دســتمزدهاي پرداختي و ساير هزينه هاي 
پروژه هاي او با ديگر پروژه هاي مشابه سينمايي و شبكه خانگي، تدوين و منتشر شود.

مسعود مير|  عجب است كه ارديبهشت آمده و تو در بهشتي، حاال آرام باش و 
الاقل ديگر بدون ماسك و دستكش و لباس هاي دست و پا گير نظاره كن كه ما 
و همكارانت چگونه با كرونا مبارزه مي كنيم. تو لبخندت را بزن و همانطور كه 

دسته گل زيبايي در دست داري گوش كن به اين آواي قدرداني، به اين صداي 
زيباي موسيقي و ببين تالش هاي مردي را كه با مضراب هايش، سينه ساز را 
به صدا مي اندازد. اينها البته در مقابل تالش و مهرباني تو هيچ است پرستار 
مهربان، تويي كه در عين گمنامي بــراي همه ايرانيان نامداري. لبخندت در 

همه ايام مستدام...

 C o r o n a

دل
ا عا

 من
س:

عك

آغاز پخش 4 سريال براي ماه رمضان

»زيرخاكي«، »بچه مهندس«، »سرباز« و »پدر پسري« ۴ سريالي هستند كه نام آنها 
براي پخش در شبكه هاي سراسري سيما در شب هاي رمضان ديده شد. اما هنوز پخش 
آنها آغاز نشده، حاشيه اي از نگاه برخي مديران سازمان بر اصل ماجرا غلبه كرد. 
مديران تصميم گرفتند براي يك حاشيه اتفاق افتاده، پخش يك سريال را توقيف 
كنند؛ سريالي كه در نهايت كارگردانش سكوت خود را شكست و براي دفاع از سريال 
واكنش نشان داد. جليل سامان كه سابقه ساخت سريال هاي تلويزيوني زيادي را 
دارد، عنوان كرد: »حاشيه اخير بعد از فيلمبرداري اتفاق افتاده وگرنه ايشان)گوهر 
خيرانديش( به هيچ عنوان براي اين نقش انتخاب نمي شد. اگر بازيگري در جايي 
حاشيه اي به وجود آورده، هيچ ارتباطي به ما و كار ما ندارد. ما در كار حرفه اي مان 
به عنوان كارگردان يا بازيگر وظيفه داريم كه كارمان را درســت انجام دهيم، ولي 
فكر مي كنم هر كس مسئول صيانت از اثر هنري خودش هم هست و بايد يك تعهد 

اخالقي به كارش داشته باشد. اگر مثالً يك بازيگر در كاري نقش مذهبي بازي مي كند، 
ديگر نبايد اين بازيگر در موقعيتي خودش را نشان دهد كه به آن كار لطمه بخورد.« 
گوهر خيرانديش، بازيگر سريال »زيرخاكي« جديدترين اثر سامان با فضا و حال و 
هوايي متفاوت است كه به دليل حضور اين بازيگر در مراسمي در آمريكا دستخوش 
حاشيه هايي قرار گرفت. اين نخستين بار نيست كه سريالي به واسطه حركت، گفتار، 
پوشش غيرمتعارف يك بازيگر يا ديگر عواملش دستخوش حاشيه شده است. اين 
حاشيه ها در حالي ادامه داشت كه در همين روزهاي تصميم گيري براي پخش سريال، 
در شبكه هاي ديگر سريال هاي تكراري با حضور گوهر خيرانديش روي آنتن بوده و 
هست. پيش تر از سريال»نون.خ« به عنوان سريال ويژه ايام رمضان يادشده بود كه 
به دليل شرايط خاص جامعه و قرار گرفتن در وضعيت كرونا، اين سريال زودتر از موعد 
مقرر به آنتن رسيد و تا شب جمعه پخش آن از شبكه يك سيما ادامه داشت. به همين 
منظور شبكه يك سيما »زيرخاكي« جليل سامان را كه پيش تر قرار بود از شبكه 3 

سيما  روي آنتن برود، جايگزين»نون.خ« در ايام رمضان كرد.

زير خاكي ها در حاشيه
 »زيرخاكي« كه از 3۰ مرداد ۹۸ كليد 
خــورد، دومين همكاري ســامان و 
نصيري نيا پس از سريال »نفس« بود 
كه رمضان ۹۶ از شبكه 3 پخش شده 
بود. اين سريال 2 فصل دارد و نويسنده 
آن جليل ســامان بوده است. ساخت 
فصل دوم اين سريال با شيوع ويروس 
كرونا در كشور و محدوديت هايي كه 
پيش آمد همزمان شد و بخش هايي از 
اين فصل ناتمام مانده اســت؛ به ويژه 
بخش هايي كه بنا بود در خارج از كشور 
ساخته شود. اين سريال در 23 قسمت 
ساخته شده و بازيگراني چون هادي 
حجازي فر، پژمان جمشــيدي، ژاله 
صامتي، گوهر خيرانديش، نادر فالح 

و... در آن حضور دارند.

فصل سوم بچه مهندس براي شبكه 2
عالوه بر »زيرخاكي«، »بچه مهندس« 
ســريال ديگري است كه قرار است 
روي آنتــن برود. »بچــه مهندس 
3« در شــب هاي رمضان روي آنتن 
شــبكه 2 مي رود. در فصل ســوم 
سريال به كارگرداني علي غفاري و 
تهيه كنندگي سعيد سعدي بازيگراني 
چون فرهاد قائميان، كامران تفتي و 
ثريا قاسمي به همراه روزبه حصاري، 
سعيد كريمي، مهشيد جوادي، كاوه 
سماك باشي، فرناز رهنما و... به ايفاي 

نقش پرداخته اند.

سرباز ۵۰ قسمتي مقدم دوست 
سريال »ســرباز« به كارگرداني هادي 
مقدم دوست و تهيه كنندگي محمدرضا 
شفيعي به  عنوان ســريال مناسبتي 
اين شــبكه براي پخش در شب هاي  
ماه رمضان مشخص شــد. اين سريال 
كه در ۵۰ قسمت ســاخته شده، پس از 
اتمام شــب هاي  ماه مبارك رمضان نيز 
به پخش خود در شــبكه 3 سيما ادامه 
خواهد داد. »سرباز« در مكان هايي چون 
تهران، لواسان، ساوه، قم، زاهدان، اهواز، 
خرمشهر، آبادان، زابل، قزوين، دماوند، 
پرند، مشهد و همچنين در كشور عراق 
در شهرهاي كربال و نجف تصويربرداري 
شده و آرش مجيدي، اليكا عبدالرزاقي، 
پدرام شريفي،  رؤيا تيموريان، كورش 
تهامي، نيما شعبان نژاد، سياوش خيرابي، 
علي عامل هاشمي، اسماعيل محرابي و ...

ازبازيگران اين مجموعه هستند.

شبكه ۵ و پخش سريال طنز
سريال طنز »پدر پســري« ساخته 
محمدرضا حاجي غالمي و تهيه كنندگي 
رضا جودي در ۴۰ قسمت از شبكه ۵ 
ســيما پخش مي شــود. اين سريال 
اقتباسي از كتاب »آخرين نشان مردي« 
مهرداد صدقي اســت كه به صورت 
طنزگونه و اپيزوديك كه هر قسمت 
آن قصه اي مجزا دارد، پخش مي شود. 
عزت اهلل مهرآوران، مريم ســرمدي، 
افشــين ســنگ چاپ، محمدجواد 
جعفرپور و كتايون بختياري و مهران 

رجبي بازيگران اين مجموعه هستند.

 قدرداني تا هميشه
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رشد لوبیای سحرآمیز بورس
تا كجا ادامه دارد؟

همگام با رشــد پرشــتاب 
شاخص بورس، این پرسش 
مطرح است كه رشــد بازار ســهام تا كجا ادامه خواهد داشت؟ 
تحلیل گران در این باره نظرات متفاوتــی دارند، گروهی بر این 
باورند تا زمانی كه نقدینگی در بورس وجود دارد رشــد بورس 
ادامه خواهد داشت اما گروهی دیگر بر این باورند كه اگر دولت 
چتر حمایتی خود را از بازار سهام بردارد بازار سهام نزول خواهد 
كرد، در عین حال دسته ای دیگر از تحلیل گران معتقدند رشد 
پرشتاب بازار سهام صرفا به دلیل هجوم نقدینگی است و خطر 
كاهش درآمد زایی شركت ها تحت تأثیر شیوع كرونا بازار سهام را 
تهدید می كند. به گزارش همشهری، با وجود آنكه رشد پرشتاب 
شاخص بورس سهامداران را خوشحال كرده و به جذب حجم 
عظیمی از نقدینگی به بازار ســرمایه منجر شــده اما همزمان 
نگرانی های زیادی هم از نزول یكباره بازار سهام وجود دارد، اگرچه 
دولت به صورت تلویحی حمایت خود را از بازار سرمایه اعالم كرده 
و شاید یكی از مهم ترین دالیل رشد بازار سهام هم همین حمایت 
دولت باشد؛ اما از یك طرف ســهامداران نگران تداوم حمایت 
دولت از بازار سرمایه هستند و از طرف دیگر اعداد و ارقام مربوط 
به روند سود آوری شركت های بورس از رشد های شتاب دار فعلی 
پشتیبانی نمی كند. هم اكنون با توجه به رشد شدید قیمت سهام 
شركت ها در بورس، نسبت های قیمت به درآمد به اعدادی باور 
نكردنی رسیده است. این نســبت ها نشان می دهد به ازای یك 
ریال سرمایه گذاری در سهام یك شركت، در چه دوره زمانی اصل 
سرمایه شما باز خواهد گشت. این نسبت كه- طبق سنت- یكی از 
مولفه های مهم تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران است، در طول 
سال های گذشته همیشه معیار و محكی برای سرمایه گذاری در 
بورس بوده است. با این حال برخی تحلیل گران بر این باورند در 
شرایط كنونی بازار ســرمایه اعتنایی به نسبت قیمت به درآمد 
شركت ها ندارد و صرفا بر مبنای ارزش جایگزینی در حال خرید 

سهام شركت هاست.

شاخصبورسیكمیلیونیمیشود
مهدی طحانی، كارشناس بازار سرمایه، درباره چشم انداز حركت 
بازار سهام در روز های آینده گفت:حمایت دولت از بازار سرمایه و 
ورود گسترده حجم نقدینگی جدید به این بازار به رشد پرشتاب 
شاخص بورس منجر شــده كه البته حمایت دولت بیش از هر 
علت دیگری بر روند صعودی بازار ســرمایه و ورود سهامداران 
جدید به این بازار تأثیرگذار بوده است. او معتقد است: با توجه به 
هجوم پول وارد شده به این بازار، اگر دولت سایه حمایت خود را 
از بازار سرمایه بردارد خطرات بسیاری این بازار را تهدید خواهد 
كرد. طحانی به بزرگ ترین خطری كه این روزها بازار ســهام را 
مورد تهدید قرار داده اشــاره كرد و افزود: همخوان نبودن سود 
آینده شركت ها با قیمت سهام این شركت ها، ازجمله مسائلی 
است كه ممكن است زمینه ریزش شاخص بورس را فراهم كند. 
این كارشناس بازار سرمایه به مدت زمانی كه رشد شاخص بورس 
ادامه دار خواهد بود اشاره كرد و گفت: آینده بازار سرمایه و انتهای 
مسیر رشد شاخص بورس به طور دقیق مشخص نیست اما برخی 
برآورد ها از احتمال ورود شاخص بورس به كانال یك میلیونی 
حكایت دارد به همین دلیــل در موقعیت فعلی دیگر نمی توان 
اظهارنظر دقیقی را در مورد روند بلندمدت بــازار ارائه داد. او با 
تأكید بر اینكه ورود گسترده نقدینگی به بورس پیش بینی روند 
معامالت را دشوار كرده افزود: در كوتاه مدت ممكن است شاخص 
بورس با برخی نوسان های موقتی همراه شود اما در كل روند بازار 
صعودی خواهد بود. به گفته او خالص ورود روزانه پول سهامداران 

حقیقی به بازار سرمایه به هزار میلیارد تومان رسیده است.

ورودموججدیدنقدینگیبهبورس
محسن عباسی دیگر كارشناس بازار سرمایه هم با تأیید تداوم 
رشد بورس گفت: با توجه به بازگشایی اصناف و ادامه دار بودن 
ركود در كسب و كارهای خرد تا 3 ماه آینده پیش بینی می شود 
رونق بورس سرمایه گذاران بیشتری را به حضور در بازار سهام 
تشویق خواهد كرد. مدرس دانشگاه عالمه ادامه داد: با بازگشایی 
دوباره اصناف به ویژه بازارهای رقیب بورس، مانند طال، بازگشایی 
دفاتر مشاوران مسكن، بازار بزرگ تهران و صرافی ها و بازارهای 
غیررسمی دالر، شاهد موج جدیدی از ورود نقدینگی به بورس 
خواهیم بود. او افزود: با توجه به ادامه دار بودن ركود در كســب 
و كارهای خرد و ترس عمومی از كرونا به نظر می رســد حداقل 
تا 3 ماه آینده همچنــان تقاضا برای دریافــت خدمات پایین 
باشد. عباســی تأكید كرد: طال، اوراق كم بازده و حتی مسكن 
و آپارتمان هایی كه به قصد ســرمایه گذاری خریداری شده اند 
برای جبران خسارت ناشی از ركود در كسب و كارها و همچنین 
كســب بازده از بورس به وجه نقد تبدیل و راهی بورس خواهد 
شد. این كارشناس بازار سرمایه تأكید كرد: حجم معامالت به 
۱۵ هزار میلیارد تومان در روز و حتی بیشتر از آن خواهد رسید. 
فشار مضاعفی به بازارهای ارز و سكه وارد خواهد شد زیرا این دو 
كاال بیش از مسكن در سبد هر خانوار ایرانی نقش سرمایه گذاری 
جایگزین را ایفــا می كنند و ضمنا از منظر مبلــغ نیز خردتر و 
شناورتر از مسكن هستند و به سرعت از توانایی تبدیل به وجه 
نقد برخوردارند. به گفته او بورس در حال بزرگ شــدن است و 
قصد دارد جای خودرا  در سبد سرمایه گذاری خانواده ایرانی باز 

كند؛سهمی كه سال ها در اختیار مسكن و ارز و طال بود.

چشماندازسودآوریمناسبنیست
علی دهدشتی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری پارند اما نظر 
دیگری دارد و بــا بیان اینكه درگیری طوالنــی مدت با كرونا، 
بسیاری از صنایع را به مرز تعطیلی كشانده و سودآوری صنایع را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد گفت: صنایع صادرات محور هم به رغم 
چشم انداز صعودی نرخ ارز، اگر روند صادرات آنها مختل شود، از 
این افزایش نرخ ارز بهره ای نخواهند برد؛ عالوه بر این، افت قیمت 

چشمگیر نفت خام، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او اضافه كرد: این شرایط، كل دنیا را متاثر كرده و تجربه مواجهه 
با چنین شرایطی وجود نداشته؛ حتی در بحران اقتصادی ۲۰۰۷ 
و ۲۰۰۸، چنین ریزشی تجربه نشده، با این شرایط، پیش بینی 
امكان پذیر نیست. معتقدم وخامت اوضاع از آنچه تصور می شود، 
بیشتر است و بالتكلیفی در مورد ســرانجام كرونا، بزرگ ترین 
ریسك بازار سرمایه ما خواهد بود. تنها عاملی كه بازار سرمایه ما 
را در چنین شرایطی سرپا نگه داشته، حجم باالی نقدینگی است 
و بس. اگر این حجم از نقدینگی در اقتصاد ایران وجود نداشت، 
بازار ســرمایه ایران در همان روزهای ابتدای اعالم خبر شیوع 

كرونا، دچار ریزش می شد.

بهزاد رنجبر
خبر نگار
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بازار

تأثیرات شیوع كرونا بر كســب وكارهای خرد در 
حالی آشكار می شود كه اقتصاد ایران پیش از این 
نیز فشارهای ناشی از تحریم را تجربه می كرد و رشد منفی اقتصادی و تورم باال، درآمد و قدرت خرید 
بسیاری از خانوارها را كاهش داده بود. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی كرونا 
و همچنین كاهش تولید ناشی از آن، نه تنها ایران بلكه همه دنیا را با شرایط پیچیده تری مواجه كرده 
و از بین رفتن برخی مشاغل، رشد بیكاری را به همراه داشته است. در ایران، با گذشت 2 ماه از آغاز 
اپیدمی كرونا و خانه نشینی اجباری ، آغاز به كار برخی كسب وكارهای كم خطر، مشروط به رعایت 
پروتكل های بهداشتی بالمانع اعالم شده و با تصمیم ستاد مقابله با كرونا صاحبان مشاغل براساس 
طرح فاصله گذاری هوشمند كم كم به سر كارهایشان بازمی گردند؛ درحالی كه نبود تقاضا در ایام كرونا 
و كاهش شدید درآمد، بسیاری از واحدهای صنفی را با بحران مالی مواجه كرده و نخستین پیامد آن 

تعدیل نیروی كار بوده است؛ چیزی كه قبل از این نیز كارشناسان اقتصادی پیش بینی كرده بودند.

تعطیلی70درصدی
یكی از اصنافی كه با شــیوع كرونــا در همان 
ابتدای امر با كاهش مشتری و افت شدید تقاضا 
مواجه شد، صنف رستوران و سلف سرویس ها 
بود. ضریب باالی كشــندگی بیماری دركنار 
مسری بودن شــدید آن باعث شد تمام مراكز 
تجمع ازجمله تاالرها و رستوران ها به سرعت 
خالی شــوند و بی اعتمادی بــه رعایت نكات 
ایمنی بهداشتی در تهیه غذا حتی سفارش های 
بیرون بر را هم بــا افت شــدیدی مواجه كرد. 
۷۰درصد رستوران ها تعطیل شدند و 3۰درصد 
از این واحدهــای صنفی تنها بــا تهیه غذای 
بیرون بر به فعالیت خود ادامه دادند كه این روند 
هنوز هم ادامــه دارد. رئیس اتحادیه دارندگان 
رستوران و سلف ســرویس تهران در گفت وگو 
با همشــهری با اشــاره به زیان مالی ناشی از 
تعطیلی دوماهه رستوران ها، از بیكاری تعداد 

زیادی از كارگران و پرســنل این واحدها خبر 
می دهد. ســیدعلی اصغر میرابراهیمی با بیان 
اینكه فعاالن این صنف در ۲ ماه گذشته درآمدی 
كســب نكرده  اند، اضافه می كند: این موضوع 
باعث تعدیل كارگران برخی رستوران ها شده 
و با ادامه این شــرایط امكان فعالیت این صنف 
وجود ندارد. بــه گفتــه میرابراهیمی به دلیل 
ناتوانی در پرداخت دســتمزد و حقوق، برخی 
رســتوران ها از جملــه ۲ رســتوران معروف 
تهران اكثر كارگران خــود را تعدیل كرده اند؛ 
رســتوران هایی كه هر كدام با شــعب متعدد 
در تهران و ۷۰۰ تــا ۸۰۰كارگر كار می كردند، 
اما به علــت تعطیلی ۲ماهه و شــرایط نامعلوم 
در مجمــوع بیــش از ۱۱۰۰كارگــر خود را 
تعدیل كرده اند و هم اكنــون با حداقل نیرو در 
حال فعالیت هســتند. اتحادیه رستوران ها و 
سلف ســرویس های تهران برای ارزیابی زیان 

وارد شــده به واحدهای صنفــی در اثر كرونا 
نرم افزاری را برای خوداظهاری ثبت خســارت 
اعضــای اتحادیه پیش بینی كــرده كه برآورد 
آمارهای ثبت شده در نخستین روز فعالیت این 
اتحادیه در سال جدید، نشان می دهد ۸۰درصد 

رستوران ها در شرایط بحرانی قرار دارند.

99درصدرستورانهارویخطقرمز
مدیر روابط عمومی ایــن اتحادیه البته درصد 
خســارت را باالتر از این می دانــد و می گوید: 
ارزیابی هــای اولیــه حاكی اســت 99درصد 
رستوران ها در خط قرمز آســیب دیدگی قرار 
دارند و هركدام تا ۵۰۰میلیون تومان خسارت 
متحمل شــده اند. مازیار حســام در گفت وگو 
با همشــهری با این توضیح كه ضرر وارد شده 
به رستوران ها فقط شــامل هزینه های سربار 
و فروش نیســت، می افزاید: رســتورانی كه با 
3۰۰نفر پرســنل فعالیت می كرده، روزی یك 
هزار غذا برای شركت ها ارســال می كرده كه 
االن به 3۰غذا رسیده و روزی 3۰۰غذا در سالن 
توزیع می كرده كه به صفر رسیده، امروز دركنار 
خسارت ناشــی از فروش باید هزینه هایی مثل 
تبلیغات و برندسازی را نیز محاسبه كند كه این 
زیان ممكن است تا یك میلیارد تومان هم برسد. 
او ارائه آمار رسمی و دقیق از زیان های وارد شده 
و تعدیل نیرو را هم اكنون غیرممكن می داند و 
می گوید: شــرایط كنونی اتحادیه های صنفی 
مثل این اســت كه پس از گردبــاد از پناهگاه 
خارج شده و در حال ارزیابی خرابی ها هستند 
درحالی كــه گردباد همچنان نیــز ادامه دارد. 

پیش بینی ها تا ۵۲روز تعطیلی را احتمال می داد 
درحالی كه این روند همچنان تا زمان نامعلومی 
تمدید شــده و بعــد از طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی هم رستوران ها اجازه فعالیت نیافتند. 
با این حال تا امروز 6۰درصــد كل كارگرهای 
رستوران های تهران برای دریافت بیمه بیكاری 
معرفی شده اند و شعب رستوران ها یكی پس از 
دیگری تعطیل می شوند. با تصویب ستاد مقابله 
با كرونا از روز شنبه 3۰فروردین، رستوران ها با 
اخذ مجوز از وزارت بهداشت اجازه فعالیت برای 
عرضه غذای بیرون بر را یافتنــد، اما به عقیده 
فعاالن این صنف شــرایط به گونه ای است كه 
هیچ امیدی به بهبود شرایط كسب وكار نیست، 
چراكه مردم در شــرایط فعلی به دلیل نگرانی 
از انتقال بیماری تمایلــی به تهیه غذا از بیرون 

منزل ندارند.
میرابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران داران در 
شرایط فعلی تنها راه حفظ واحدهای صنفی و 
جلوگیری از تعدیل بیشتر كارگران را حمایت 
دولت می داند و معتقد اســت كــه در غیر این 
صورت كســب وكارهایی كه تحت تأثیر شیوع 
ویروس كرونا قــرار گرفته اند، قــادر به ادامه 
فعالیت نخواهند بود و نه تنها به تعدیل كارگران 
و پرسنل خود مجبور می شــوند، بلكه با خطر 
ورشكســتگی و تعطیلی هم مواجهنــد. با این 
حال او وام پیشــنهادی دولت به اصناف با سود 
۱۲درصد را نیــز حالل مشــكالت نمی داند و 
معتقد اســت بیشــتر اصناف توان بازپرداخت 
این وام را ندارند. وام با بهره پایین، بخشش های 
مالیاتــی و تخفیف های بیمــه ای راهكارهایی 

اســت كه این فعال صنفی برای نجات بیش از 
یك هزار واحد صنفی تحت پوشــش اتحادیه 

پیشنهاد می كند.

زیانسفرهخانهها
اغلب كارگران شــاغل در واحدهــای صنفی 
خوراك، به صورت روزمــزد كار می كنند كه در 
پی شیوع كرونا تعدیل شده اند یا نزدیك به ۲ ماه 
است كه دســتمزدی دریافت نكرده اند. درپی 
شیوع كرونا، عالوه بر رستوران ها، قهوه خانه ها، 
سفره خانه های ســنتی و كافه ها هم با تعطیلی 
و افت درآمــد مواجه شــده اند. رئیس اتحادیه 
قهوه خانه داران و ســفره خانه های ســنتی به 
همشــهری می گوید: ۱۰۰درصــد واحدهای 
صنفی ما از اوایل اســفند تعطیل شــده اند و 
بسیاری از آنها به دنبال باطل كردن جواز كسب 
خود هســتند چون نه اجازه فعالیت دارند و نه 
با شرایط موجود درصورت بازگشایی مشتری 
خوبی خواهند داشت. در كنار این موارد اجاره 
مغازه و هزینه آب و بــرق و گاز روی هم جمع 
شده و اقســاط بانكی آنها عقب افتاده و با این 
هزینه ها توانی برای ادامه فعالیت ندارند. محسن 
نظری با بیان اینكه هنوز آمار دقیقی از خسارت 
وارد شــده به ســفره خانه ها و قهوه خانه ها در 
دســت نیســت اضافه می كند: از ۵هزار واحد 
صنفــی تحت پوشــش اتحادیــه، ۷۰درصد 
اجاره ای هستند كه با احتساب هزینه بین ۱۰ 
تا ۵۰میلیون تومانی اجاره هــر مغازه، به طور 
میانگین ۲۵میلیون تومان حداقل زیانی است 
كه تعطیلی به واحدهای صنفی ما وارد می كند.

تأمین
بازار رمضان
عرضه 50 هزار 
تن شكر، 50 هزار 
تن برنج خارجی، 
50هزارتن روغن، 
25هزار تن مرغ 
منجمد ، 10 هزار 
تن گوشت گوساله 
منجمد برزیلی و 
100 هزار تن خرما 
برای تنظیم بازار 
ماه مبارک رمضان 
آغاز شد

جوازهایی كه 
باطل می شود
 رئیس اتحادیه 
سفره خانه های 
سنتی: تمام واحدهای 
صنفی ما از اوایل 
اسفند تعطیل شده اند 
و بسیاری از آنها به 
دنبال باطل كردن 
جواز كسب خود 
هستند چون نه اجازه 
فعالیت دارند و نه با 
شرایط موجود در 
صورت بازگشایی 
مشتری خواهند 
داشت

تعطیلی دوماهه باعث شده 99درصد رستوران های تهران 
در مرز ورشكستگی قرار گیرند،60 درصد کارگران آنها برای 
دریافت بیمه بیکاری اقدام كنند و شعب رستوران ها یکی 

پس از دیگری تعطیل شوند

سفره خالی رستوران ها  كارشناسان پاسخ می دهند

فرخنده رفائی
خبر نگار

امسال روزه داران ایرانی درحالی به استقبال ماه مبارک 
رمضان می روند كه نرخ برخی كاالهای اساســی و مواد 
پروتئینی در بازار مصرف، تحت تأثیر قرنطینه و شیوع كرونا نوسان داشته است. در 40روز 
گذشته قیمت برنج خارجی و شكر سیر صعودی داشته اما در عین حال  قیمت هر كیلوگرم 
مرغ به 8هزار تومان رسیده است. همزمان دپوی 300هزار راس دام سبك و سنگین زنده، 
موجب گالیه تولید كنندگان و ضرر و زیان آنها شــده اســت. با وجود این قیمت گوشت 
قرمز گوسفندی و گوساله با كاهش چشمگیری در بازار خرده فروشی مواجه نشده است. 
ریزش قیمت مواد پروتئینی در شرایطی است كه امســال نیز با آغاز ماه مبارک رمضان 
ستاد تنظیم بازار از تامین و عرضه كاالهای اساسی و گوشت قرمز و مرغ با نرخ مصوب یا 
قیمت های توافقی با تولید كنندگان برای تامین نیاز بازار و آســایش خاطر روزه داران در 
این ماه خبر می دهد. حسن عباسی معروفان، مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام وزارت 
جهادكشاورزی در گفت وگو با همشهری آخرین وضعیت بازار و شرایط قیمت و عرضه انواع 

مواد پروتئینی در ماه مبارک رمضان را تشریح كرد.

امسال چه كاالهایی در چارچوب طرح 
تنظیم بازار ماه مبارک رمضان عرضه 

می شود؟ 
خوشبختانه امسال رشد تولید و افت تقاضا را، 
در بازار مواد پروتئینی، مانند گوشت گوساله، 
گوسفندی و مرغ، شاهد هســتیم كه به سیر 
نزولی قیمت ها منجر شــده و بازار را متعادل 
كرده اســت. با وجود این چون شــرایط بازار 
مصرف مواد پروتئینی در این ماه رمضان، خاص 
است، هر سال ســتاد تنظیم بازار تصمیماتی 
را برای تامین نیــاز بازار اجــرا می كند و در 
چارچوب مصوبات این ســتاد و تحت عنوان 
طرح ضیافت رمضان بــه فاصله ۲هفته مانده 
به آغاز این ماه انواع كاالهای اساسی پرمصرف 
و مورد نیاز روزه داران عرضه می شود. امسال 
نیز برای تنظیم بازار ماه مبارك رمضان توزیع 
۵۰هزار تن برنج، ۵۰هزار تن روغن و ۵۰هزار 
تن شكر به نرخ رسمی دولتی آغاز شده است. 
در زمینــه تامین اقالم پروتئینــی نیز عرضه 
۲۵هزار تن گوشت مرغ تولید داخل و ۱۰هزار 
تن گوشــت قرمــز منجمد گوســاله برزیلی 
وارداتی و ۱۰۰هزار تن خرما با نرخ های توافقی 
حداقلی با توجه به افزایش مصرف عمومی در 

این ماه عرضه می شود.

نرخ مصرف كننده گوشت قرمز و مرغ 

در ماه مبارک رمضان چقدر است؟
گوشت منجمد گوســاله برزیلی با نرخ هر 
كیلوگرم 3۸هزار تومان در اختیار موزعان 
و فروشــگاه ها قــرار می گیرد تــا با قیمت 
خرده فروشی هر كیلوگرم 4۲هزار تومان در 
اختیار مصرف كنندگان قرار گیرد. همچنین 
هر كیلوگرم گوشــت مــرغ منجمد به نرخ 
۱۱هزار و 6۰۰تومان در اختیار فروشگاه ها 
و موزعان قرار می گیرد و این فروشــندگان 
موظفند این فراورده را با قیمت هر كیلوگرم 
۱۲هزار تومــان عرضه كنند. امــا این امر 
به معنای ناگزیری مصرف كنندگان به خرید 

گوشت و مرغ دولتی با این قیمت نیست.

نرخ گوشت گوسفندی و گوساله تازه با 
توجه به رشد تولید و افت تقاضا چگونه 

تعیین می شود؟
گوشــت گوســفندی تولیدی دامداران در 
اختیار واحدهــای قصابی قــرار گرفته و با 
قیمت پایه تمام شده روزانه عرضه می شود. 
نرخ هر كیلوگرم گوشــت شــقه گوسفند 
داخلی در روز دوشنبه )اول اردیبهشت ماه( 
9۲هزار تومان بــود؛ اما این نرخ در روزهای 
مختلف در نقاط مختلف شهر تهران از ۷۵تا 
۱۰۰هزار تومان نیز در نوســان است. نرخ 
سایر مشتقات گوشــت گوسفندی تازه نیز 

بنابر نوع و كیفیت در نقاط مختلف شــهر 
تهران متفاوت اســت. قیمت گوشــت تازه 
گوســاله نیز بین ۷۰تا ۸۰هــزار تومان در 

نوسان است.

اما دامداران از دپوی گوساله و گوسفند 
زنده در مراكز تولیــد و نبود تقاضا در 
بــازار خبر می دهند، بــرای رفع این 

مشكل چه اقدامی شده است؟
در نشستی كه به تازگی با دامداران داشتیم 
مقرر شــد تا آنها طرح تحویــل 3هزار تن 
گوشت دام سبك و ۱۰هزار تن گوشت دام 
سنگین را با مشــخص كردن قیمت و زمان 
تحویل ماهانه به شركت پشتیبانی امور دام 
ارائه كنند. درصورتی كه دام سبك و سنگین 
مازاد باشد این شركت آمادگی دارد تا مازاد 
نیاز بــازار را با نرخ توافقــی خریداری كند 
همانطور كه تاكنــون ۷۰هزار تن مرغ مازاد 
نیاز بازار را از مرغــداران در حالی با قیمت 
هر كیلوگرم ۱۲هزار و 9۰۰تومان خریداری 
كرده كــه مرغــداران قادر به فــروش این 
محصول با قیمت هر كیلوگرم ۱۱هزار تومان 
نیز در بازار نیســتند. همچنین امسال هیچ 
مرغ منجمدی وارد نشده است. با اعالم نرخ 
دامداران برای گوشــت دام سبك و سنگین 
و تعیین قیمت توافقی، ما نیز از جایگزینی 
تولیدات دامی داخلی به جای گوشت منجمد 

یا دام زنده وارداتی استقبال می كنیم.

این نرخ چگونه تعیین می شود؟
این نرخ با درنظر گرفتن قیمت تمام شــده 
تولید و قطعا باالتر از نرخ گوشت گوساله و 
گوسفند وارداتی است؛ به گونه ای كه برای 
تولید كنندگان نیز صرفه اقتصادی داشــته 
باشد. شركت پشــتیبانی امور دام با مطرح 
كردن ایــن موضوع در جلســات و تصویب 
و ابــالغ كتبی آن به دامــداران برای خرید 
گوشت دام سبك و سنگین مازاد دامداران، 
با نــرخ توافقی، اعالم آمادگــی كرده و این 

موضوع اصال شعاری نیست.

با توجه به شــیوع كرونا و مشكالت 
تامیــن و تخصیص ارز چــرا واردات 

گوشت قرمز هنوز هم ادامه دارد؟
شركت پشــتیبانی امور دام به عنوان دولت 
از ابتدای ســال 9۸تا ابتدای اردیبهشت ماه 
امسال گوشت گوســفندی، گوساله و مرغ 
وارد نكرده. اما ایــن احتمال وجود دارد كه 
بخش خصوصی نســبت به واردات گوشت 
قرمز بــا ارز نیمایی اقدام كرده باشــد؛ ولی 
این بخش هم در بازار مرغ وارداتی نداشته 
است. در ســال 99نیز مقرر شــده تا دولت 
واردات گوشت قرمز و مرغ نداشته باشد مگر 
آنكه با وقوع مشكالت احتمالی برای تولید، 
بازار دچار كمبود و افزایش قیمت شود و به 
واردات این اقالم ناچار شویم. با این شرایط 
درصورتی كه با رشــد تولید گوشت و مرغ، 
مازاد تولید روی دســت آنها ماند شــركت 
پشتیبانی امور دام آمادگی دارد تا اقالم مازاد 
برنیاز بازار را برای حمایت از تولید كنندگان 

به نرخ توافقی بخرد.

مگر اقدام بخش خصوصی برای واردات 
گوشت و مرغ با مجوز و هماهنگی ستاد 
تنظیم بازار و ســنجش میزان تولید و 

نیاز بازار انجام نمی شود؟
ســتاد تنظیم بــازار بــا بررســی میزان 
تولید داخــل و نیاز بازار به گوشــت و مرغ 
تصمیم گیری می كند اما شركت پشتیبانی 
امور دام در وزارت جهادكشــاورزی متولی 
حمایت از تولید اســت و نیاز سنجی بازار را 
ستاد انجام می دهد. اینكه ستاد تنظیم بازار 
تشــخیص بدهد برای تامین نیاز بازار باید 
واردات گوشت و مرغ انجام شود به ما ربطی 
ندارد اما شركت پشتیبانی امور دام گوشت 

قرمز و مرغ وارد نكرده است.

با توجه به نبود قیمــت مصوب برای 
گوشت قرمز، ستاد تنظیم بازار و شركت 
پشــتیبانی امور دام با رسیدن قیمت 
اقالم پروتئینی تا چه محدوده قیمتی 

به عرضه ذخایر گوشت و مرغ در بازار 
اقدام می كند؟

در زمینه مرغ هر زمان كه قیمت این فراورده 
در بازار مصرف از ۱۷هزار تومان عبور كند و 
مصرف كنندگان متضرر شوند، مرغ منجمد 
با نرخ مصوب دولتی در بازار عرضه می شود 
و با كاهش قیمــت مرغ به كمتــر از ۱۰تا 
۱۱هزار تومان نیز باید بــا خرید مرغ مازاد 
نیاز بازار از زیان تولیدكنندگان جلوگیری 
كند. در گوشــت قرمز نیز هر گاه قیمت هر 
كیلوگرم دام سنگین گوساله زنده به كمتر 
از ۲۸هزار تومان رســید، شركت پشتیبانی 
امور دام، اقالم مازاد بــر نیاز بازار را می خرد 
و در زمان افزایش قیمت ها یا رشد تقاضای 
فصلی به عرضه گوشت ذخیره سازی  شده در 
بازار و تعدیل قیمت ها اقدام می كند. هدف 
اینگونه اقدامات تنظیم بازار به گونه ای است 
كه نه تولید كننده و نــه مصرف كنندگان از 
كاهش یا افزایش بیش از حد نرخ گوشــت 
و مرغ متضرر نشــوند. اما نرخ گوشت قرمز 
گوســفندی به شدت تابع شــرایط تولید و 
عرضه اســت، یعنی در برخی ایام سال كه 
دام زیاد است، قیمت ها نزولی می شود ولی 
در فصولی مانند زمســتان كه دام و كشتار 
آن كاهش می یابد، قیمــت مصرف كننده 
در بازار نیز سیر صعودی به خود می گیرد. با 
وجود این به پیشنهاد شركت پشتیبانی امور 
دام و با تصویب ســتاد تنظیم بازار، حداكثر 
و حداقل قیمت گوشــت گوسفندی، برای 
عرضه ذخایر و كاهــش قیمت ها یا خرید و 
ذخیره سازی  به نرخ توافقی، به صورت ماهانه 

تعیین می شود.

در گفت و گوی همشهری با مدیر عامل پشتیبانی امور دام اعالم شد

برنامه  های تنظیم بازار گوشت و مرغ در ماه رمضان 

گزارش دو     

علی ابراهیمی
دبیرگروه بازار

عسر و حرج اغذیه فروشان
رئیس اتحادیه اغذیه فروشان با بیان اینكه صنف اغذیه فروشان در بحران كرونا دچار عسر و 
حرج شده، به همشهری می گوید: كسب وكار تعدادی از اغذیه فروشی ها به اندازه ای كوچك 
است كه اگر روزانه كركره مغازه شان باال نرود، نمی توانند گذران زندگی كنند. به همین دلیل بخش 
كوچكی از واحدهای صنفی تنها به صورت بیرون بر فعالیت داشتند و 90درصد اغذیه فروشی ها به طور 
كامل تعطیل بودند. اسداهلل احمدی شهریور از ضرر مضاعفی كه به صنف اغذیه فروشان وارد شده 
می گوید و اضافه می كند: اسفندماه و روزهای پایانی سال به دلیل گرمی بازار خرید عید و استقبال 
مردم، اوج رونق كار اغذیه فروشی هاست و فروش شان دوبرابر می شود؛ به همین دلیل تمام واحدهای 
صنفی با پیش بینی قبلی، مواد غذایی الزم برای این زمان را خریداری و دپو كرده بودند. اما نه تنها 
فروشی نداشتند بلكه تمام موادی را كه انبار كرده بودند، فاسد شد و از بین رفت. 3هزار واحد صنفی 
اغذیه فروشی در سطح شهر تهران فعال است كه به گفته رئیس اتحادیه، تعداد زیادی از آنها بدون 
اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت، توان ادامه كار ندارند چون اندک سرمایه شان با تعطیلی 

مغازه ها از بین رفته است.



  اشتباه بزرگ والدین در تربیت كودكان این است كه این 
حق طبیعی كودك را كه باید از اتفاقات جهان باخبر باشد را 
از او پنهان می كنند یا دروغ می گویند و برخی اوقات افراط 
می كنند و سبب ترس كودك می شوند. والدین باید درباره 
ویروس كرونا با توجه به سن كودكان توضیح شفاف و علمی 
ارائه دهند و با كودك به گفت وگو بپردازند تا اخبار دروغ را از 

ذهن كودك بیرون كنند.
  والدین در این ایام بیشتر از قبل به كودكان عشق بورزند. 
توضیحی كه درباره ویروس كرونا به كودك ارائه می شود باید 
سبب آرامش در كودك شود و او را در مورد رفتارهای مقابله ای 

با ویروس ازجمله در خانه ماندن و روبوسی نكردن قانع كند.
  مرحله بعدی ارائه اطالعات راجع به ماهیت این ویروس، 
آموزش های بهداشــتی به كودك نظیر شستن دست ها و 
استفاده از ماسك و دستكش است. در این مرحله باید ترس 
كودكان در مورد این بیماری را كنترل كرد، و والدین از كودك 
بخواهند از احساساتش نسبت به این ویروس با آنها صحبت 
كند كه این امر سبب تشــویق كودك به بیان احساساتش 

می شود كه مسئله بسیار مهمی است.
  قرار نیست به كودك در مورد خطرات این بیماری دروغ 
بگوییم صرفا باید به كودكان قوت قلب بدهیم و سعی كنیم 
مانند خلبانی باشیم كه در مواجهه با مشكالت با آرامش به 

مسافران پیغامی را می رساند.
  كودكان در این ایام در حال پشت سر گذاشتن یك بحران 
هستند و احساسات مختلفی ازجمله اضطراب، پرخاش، ترس 
و غیره را تجربه می كنند كه در ایــن حالت باید والدین این 

احوال را بپذیرند و كنترل كنند.
  روان سالم كودك، نیازمند روان سالم والدین است، والدین 
نیز برای باالرفتن سالمت روان خود بهتر است از یك سری 

تكنیك های رفتاری و یوگا و ورزش بهره بگیرند.
  برای كاهش اضطراب و تنش های كــودكان در این ایام 
به یك برنامه منظم، منعطف و مشــاركتی نیاز است؛ مانند 
بازی كردن، تماشای خانوادگی فیلم یا آشپزی مشاركتی و از 
این قبیل فعالیت ها. آنچه در تمام این فعالیت ها حائز اهمیت 
خواهد بود، وقت گذراندن كودك با والدین است. همین امر 
سبب ســرگرم شــدن كودك و جلوگیری از بطالت زمان و 

كالفگی وی خواهد شد.
  دوستان كودك برای وی اهمیت زیادی دارند و خانواده ها 
باید امكان تماس غیرحضوری كودك با دوستانش را برای وی 
فراهم كنند تا كودك متوجه شرایط مشابه خود با دوستانش 
شود كه همین اقدام ســبب كاهش استرس و افزایش حس 

امنیت كودك می شود.

گاهی در رابطه عاطفی ای هستیم كه احساس خوبی نسبت به خود نداریم. هر كدام 
از دوطرف رابطه، خود را محق می داند و طرف مقابل را مقصر جلوه می دهد. مدام 
همدیگر را سرزنش می كنیم و در بگومگوهای هرروزه، احساس گناه داریم كه چرا وارد چنین بازی هایی می شویم و به  
خودمان قول می دهیم كه دیگر چنین رفتارهایی نداشته باشیم ولی متأسفانه باز هم درگیر چنین ماجراهایی می شویم. 
عادت های بدی پیدا كرده  ایم؛ دائم سیگار می كشیم، حوصله دیدن دوستانمان را نداریم و از همه فرار می كنیم. اغلب 
به  خودمان دروغ می گوییم و فكر می كنیم چون عاشق طرف مقابل خود هستیم نمی توانیم او را ترك كنیم؛ در صورتی 
كه حتی تعریف مشخصی از عشق نداریم. دوستان و اطرافیان، رابطه ما را تأیید نمی كنند اما ما از آنها می رنجیم و فاصله 
می گیریم. ولی آیا وقتش نرسیده به جای رنجیدن و دورشــدن از بقیه، بیشتر به خواسته های خودمان، طرف مقابل و 
رابطه مان فكر كنیم و از خود بپرسیم كه واقعا چه اتفاقی دارد می افتد و من در كجای رابطه قرار گرفته ام؟ چرا گاهی به 
جای روبه روشدن با واقعیت، به  خودمان دروغ می گوییم؟ شاید توان رویارویی با واقعیت و تغییر را نداریم. در این خصوص 

با دكتر یداهلل دمیرچی، روانشناس گفت وگو كرده ایم.

رابطه سالم و صمیمی 
فراموش نكنیم كه استاندارد یك رابطه خوب و عاطفی این 
است كه دوطرف به نوعی بخواهند با یكدیگر در ارتباط باشند؛ 
یعنی خواست هر دو برای ماندن در رابطه، یكسان و نزدیك 
به هم باشد و اصول رابطه ســالم را هم رعایت كنند. بر این 
اساس، روابط، به سالم یا ناسالم تقسیم می شوند. رابطه سالم 
ویژگی هایی دارد كه به واسطه آن افراد به نوعی حس خوبی 
از ماندن در رابطه دارند؛ نسبت به خودشان و طرف مقابل. در 
این حالت رابطه، صمیمانه است. اما رابطه خوب و سالم لزوما 
صمیمانه نخواهد بود؛ مانند رابطه بین همكاران یك سازمان 
كه رابطه خوبی است ولی صمیمانه هم نیست. اما وقتی رابطه 
سالمی صمیمانه هم باشد بســیار لذتبخش تر خواهد بود و 
فضای امنی به وجود خواهد آورد كه دوطرف می توانند از آن 
لذت ببرند. در رابطه سالم عالوه بر اینكه مشكل خاصی بین 
افراد وجود ندارد، احساس خوبی هم در رابطه هست؛ در رابطه 

صمیمی، این حس خوب، بیشتر هم خواهد شد.

رابطه ناسالم
در رابطه سالم افراد از همدیگر انتقاد نمی كنند، مدام یكدیگر 
را ســرزنش نمی كنند و تحقیر، تهدید و توهیــن، جایی در 
رابطه شان ندارد. آنها شفاف و صریح و با صداقت، خواسته های 
خود را مطرح می كنند. اما در روابط ناســالم چنین سالمتی 
حكمفرما نیســت و افراد اغلب نمی توانند خود واقعی شان را 
نشان دهند. به همین خاطر بعد از مدتی حس منفی در رابطه به 
 وجود می آید كه نمی گذارد دوطرف بتوانند از بودن در كنار هم 
لذت ببرند. متأسفانه بسیاری از افراد بارها رگه هایی از روابط 
ناسالم را تجربه كرده اند؛ چه در روابط زناشویی، والدـ  فرزندی 
یا كارفرما و كارمندی. اینگونه روابط مسموم باعث بی اعتمادی 
نسبت به همدیگر می شود. اما در روابط صمیمانه حس اعتماد 
در طرف مقابل برانگیخته می شود. البته حتما گاهی هم نظرات 
متفاوتی در زمینه های گوناگون دیده می شــود ولی به جای 
انتقاد و گله و شكایت كامال به حرف همدیگر گوش می دهند 
و دوست دارند از خواسته های طرف مقابل آگاه شوند؛ در واقع 
عشق و عالقه دوطرف به همدیگر باعث می شود كه افراد دلشان 
بخواهد از خواســته های همدیگر آگاه باشند و از هم حمایت 
كنند. از همین رو در رابطه ناســالم، همدلی جای خود را به 
سرزنش می دهد. اعتماد، موضوع بسیار مهمی در رابطه است 
كه اگر از جنبه های مختلف در یك رابطه از بین برود، بازگشت 
دوباره آن كار بسیار سختی است كه قطعا صمیمیت را هم از 

بین خواهد برد. توجه داشته باشیم اینگونه نیست كه در روابط 
سالم و صمیمانه هم هیچ گونه تعارض و تناقضی وجود نداشته 
باشد؛ اما افراد صمیمی می توانند به خوبی آن را مدیریت كنند. 
مهم برخورد آنها با مشكالت و تعارضات در یك رابطه است نه 

وجود خود مشكالت.

رابطه صمیمانه 
مهم ترین موضوع در رابطه صمیمی، وجود خود رابطه و حفظ 
و نگهداری درست و بموقع از آن است؛ در صورتی كه در روابط 
غیرصمیمانه، هر كدام از دوطرف به فكر اثبات و برحق بودن 
خودش است نه گوش دادن و توجه به حرف های دیگری. در 
رابطه صمیمانه، افراد راهكارهــای خود را در اختیار هم قرار 
می دهند و با هم به نتیجه مشــخصی می رسند. یكی دیگر 
از خصوصیات رابطه صمیمانه این اســت كــه در این رابطه 
دوطرف به جای جبهه گیری، تعامل زیادی با هم دارند. اما در 
روابط مسموم، تفاوت ها ریشه ای است و افراد به تقابل با هم 
می پردازند. در روابط صمیمانه، افراد به همدیگر محبت دارند 
و آن را به شكل های مختلف به همدیگر ابراز می كنند كه این 
موضوع بسیار مهمی است. رفتارهای ابرازی در واقع رفتارهایی 
است كه ما حتما باید انجام شــان دهیم و وظیفه ای است كه 
برعهده ماســت. رفتارهای ابرازی در واقــع كیفیت رابطه را 
مشــخص می كند. افرادی كه واقعا همدیگر را دوست دارند 

به هر طریقی آن را ابراز 
می كنند و بــه نمایش 

درمی آورند.

دلسردی 
در رابطه ای كه یك طرف هیچ ابراز 
عالقه ای به طرف مقابل نمی كند او 
نیز كم كم دچار دلسردی می شود 
كه این موضوع عامل بسیار مخربی 
بــرای رابطه به شــمار مــی رود. 
دلسردی اگر پیشرفته شود مانند 
گلی پژمرده شده و دیگر امیدی به 
بازیابی طراوت آن نیست و نمی توان 
امید زیادی، به بهبود و شكوفایي آن 
داشــت. در چنین مواردی با نوعی 
طالق عاطفی مواجه خواهیم شــد 
كه در بســیاری موارد، درمانی هم 
برای آن وجود ندارد. وقتی رابطه ای 
از بی آبی و توجه ندیــدن بموقع و 
كافی مرده باشد آب هیچ اقیانوسی 
نمی تواند دوباره آن را زنده كند. در 
واقع ابراز عالقه یكی از نیازهای افراد 

در رابطه اســت كه اگر نادیده 
گرفته شود رابطه  رو به 
ســردی می رود و دوام 

چندانی نخواهد داشت. ابراز 
عالقه عالوه بر گفتار باید حتی در فركانســی كه به طرف 

مقابل منتقل می كنیم هم به چشــم بیاید. گاهی حتی یك 
نگاه تحسین برانگیز و از روی مهر هم می تواند در این خصوص 
بسیار كمك كننده باشد. تحســین، تعریف و قدرشناسی و 
سپاسگزاری هم بسیار مهم است كه همه اینها به نوعی ابراز 
عالقه به حســاب می آیند؛ یعنی اســتفاده از زبان بدن برای 
تشــویق و تمجید از دیگران بسیار مهم اســت. ضمن اینكه 
شوخ طبعی و سربه سرگذاشتن های دوســتانه در رابطه، هم 

می تواند فضای آن را بســیار لذت-بخش كنــد و هم باعث 
افزایش صمیمیت شود.

اظهارنظر و بیان احساسات
در یك رابطه عاطفی هرقدر هم دوطرف تفاهم داشته باشند 
باز هم اختالف نظرهایی وجود خواهد داشــت و احساسات 
متفاوتی كه بیان آنها حتما حق هر كــدام از دوطرف رابطه 
است. توجه داشته باشیم كه وقتی از همدیگر انتقاد می كنیم، 
فضای رابطه خراب می شود و نتیجه ای هم نمی گیریم؛ ضمن 
اینكه در بسیاری موارد، حتی مقاومت طرف مقابل هم بیشتر 
می شود. برای بیان خواسته های خود بهتر است جمالت مان را 
به جای »تو«، با »من« شروع كنیم؛ مثال به جای اینكه بگوییم 
»تو باعث شدی من ناراحت شوم« می توانیم بگوییم »من االن 
ناراحتم و دوست دارم آن را با تو در میان بگذارم«. البته حتما 
می توانیم دلیل آن را هم بیان كنیم. این موضوع مهم است كه 
خاطرنشان كنید شما آن رفتار را دوست ندارید؛ نه اینكه صرفا 
رفتار طرف مقابل، آزاردهنده باشد. فراموش نكنیم رفتارها 
یك واقعیت عینی دارند و یك ادراك درونی. شــاید گاهی 
دیگران قصد و نیت بدی هم ندارند ولی برداشت ما همانگونه 
است كه خودمان می خواهیم؛ مانند توصیه های بزرگ ترها 
كه در بســیاری موارد جوانان را ناراحــت می كند؛ چراكه 
فكر می كنند می خواهند نظر خودشــان را به آنها القا كنند 
چون خودشان بهتر و بیشتر می دانند و قصد دخالت دارند، 
درصورتی كه شــاید اصال قصد و منظور آنها دخالت نباشد. 

بنابراین ادراك افراد از رفتارهای اطرافیان بسیار مهم است.

تعريفرابطهها
رابطه سالم 

ویژگی هایی دارد كه 
به واسطه آن افراد به 
نوعی حس خوبی از 

ماندن در رابطه دارند؛ 
نسبت به خودشان و 
طرف مقابل. در این 

حالت رابطه، صمیمانه 
است. اما رابطه خوب 

و سالم لزوما صمیمانه 
نخواهد بود؛ مانند 

رابطه بین همكاران 
یك سازمان كه رابطه 

خوبی است ولی 
صمیمانه هم نیست.

برای خیلی از ما پیش آمده كه گاهی وارد یك رابطه عاطفی  می  شویم اما احساس 
خوبی به آن رابطه نداریم؛ در این شرایط باید چه كرد؟

شرط تداوم يك رابطه عاطفي

میترا ابراهیمی
 روانشناس كودك

     

یكی از مباحثی كه در سال های اخیر به آن توجه شده موضوع 
بازآفرینی شهری و اهمیت نوسازی در بافت های فرسوده و 
ناپایدار شهری است. موضوعی كه در این حوزه كمتر مورد 
توجه قرار گرفته مسئله توجه به همه ابعاد بازآفرینی شهری 
به عنوان یكی از محرك های توسعه شهری است. متأسفانه 
در گذشته، مفهوم بازآفرینی تنها به حوزه كالبدی و نوسازی 
بناها محدود و منحصر شــده بود و كمتر به ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی آن توجه می شد. معتقدم 

در بافت هایی كه موضوع بازآفرینی شهری در آنها بیشتر مورد 
توجه قرار گرفته است، شــاهد حضور مردمی با اصالت های 
فرهنگی و غنای اجتماعی باال هستیم كه به محدوده محل 
زندگی خود احساس تعلق بیشــتري دارند و این احساس 
تعلق منجر به ایجاد شــبكه ای از اهالی شده كه كمبودها و 
نیازهای جامعه خود را با كمك هــم برطرف می كنند. این 
همگرایی و سبك زندگی نشــأت گرفته از فرهنگ گذشته، 
این روزها در حال رنگ باختن اســت و هر روز شاهد تغییر 
بیشتر آن به سمت رفتارهای امروزی هســتیم. ناتوانی در 
ارائه خدمات مورد نیاز شهری به ســاكنان با اصالت ساكن 
در بافت های فرسوده، سبب شده است اهالی ای كه احساس 
تعلق زیادي به محل زندگی خود داشــتند از محله ها كوچ 
كرده و به نقاط دیگری بروند. این كوچ منجر به سكونت افراد 
تازه ای به جای قدیمی ها شده است كه احساس تعلق به شهر 
و محله ای كه در آن زندگی می كننــد ندارند و از خانه تنها 
به عنوان مكانی برای استراحت و خوابگاه استفاده می كنند. 
تبدیل شدن خانه ها به خوابگاه و سبك زندگی مجردمحور و 

بی توجهی به نگهداشت واحدهای مسكونی، روند فرسودگی 
بافت ها را ســرعت بخشیده اســت به گونه ای كه اكنون در 
بسیاری از بافت های فرسوده شــاهد حضور افرادی هستیم 
كه سابقه ســكونت آنها به كمتر از چند سال می رسد. این 
اتفاق سرعت فرسودگی بناها را افزایش داه است، اتفاقی كه 
منجر به سخت تر شدن ارائه خدمات شهری در این بافت ها 
و در نتیجه سرعت گرفتن تخلیه این محدوده ها از جمعیت 
و ایجاد پدیده هایی مانند نقاط بی دفاع شــهری و بافت های 

ناپایدار شده است.
 از ســوی دیگر، تغییر بافت جمعیتی ســبب از بین رفتن 
فرهنگ ارتباط با همسایه ها و شناخت آنها از یكدیگر شده و 
این موضوع، به بروز برخی ناهنجاری ها در این بافت ها در خأل 
ایجادشده در ارتباطات همســایگی منجر شده است. به نظر 
می رسد، برای پایان دادن به ادامه این روند باید در طرح های 
بازآفرینی شــهری به گونه ای تدبیر و برنامه ریزی شــود كه 
همــه نیازهای فرهنگــی، اجتماعی، خدماتی و آموزشــی 
مورد نیاز مردم با اصالت و قدیمی در محله ها تأمین شــود 

تا عالوه بر جلوگیری از مهاجرت آنها به نقاط دیگر و از بین 
رفتن فرهنگ ها و اصالت های زیبای همســایگی، از سرعت 
فرسودگی بناها جلوگیری كرد، چرا كه هرچه افراد بافرهنگ 
و دارای حس تعلق باالتر در بافت های فرسوده حضور داشته 
باشند، سبك زندگی آنها از سرعت فرســوده شدن بناها و 

محله ها كم خواهد كرد.

تغییرسبكزندگی؛
پیامدبازآفرینیشهری

دررابطهایكهیكطرفهیچ
ابرازعالقهایبهطرفمقابل
نمیكنداونیزكمكمدچار
دلسردیمیشودكهاین
موضوععاملبسیارمخربی
برایرابطهبهشمارمیرود.
دلسردیاگرپیشرفتهشود
مانندگلیكهپژمردهشده
ودیگرامیدیبهبازیابی
طراوتآننیستخواهد
شدكهنمیتوانامیدزیادی،
بهبهبودوموفقیتآن
داشت

یكتا فراهانی 
خبر نگار

محمد تقی زاده
 معاون امور عمرانی استاندار تهران

گفتوگویسالم
بحث كردن با گفت وگوكردن سالم بسیار متفاوت است. افراد در یك رابطه چه بخواهند و چه نخواهند 
ناگزیر به گفت وگو با یكدیگر هســتند، در غیراین صورت باید بخشی از خواسته های خود را نادیده 
بگیرند. بنابراین برای برخورداری از یك رابطه سالم، آگاهی از چگونگی داشتن یك گفت وگوی سالم، بسیار 
مهم است. توجه داشته باشیم كه در گفت وگوی سالم، دوطرف گفت وگو حرف های همدیگر را در آرامش و با 
حوصله گوش می دهند و به همین خاطر هم پیداكردن زمان مناسب برای گفت وگو بسیار مهم است؛ زمانی كه 
دوطرف بتوانند با آرامش با همدیگر حرف بزنند و از خواسته های یكدیگر با اطالع شوند. اما وقتی در زمان 
نامناســب و هنگامی كه دوطرف یا یكی از طرفین رابطه به دالیل مختلف، بــرای گفت وگو آمادگی ندارد، 
خواه ناخواه نه تنها مشكلی از میان نمی رود بلكه گفت وگو تبدیل به بحث كردن های تكراری می شود كه وقتی 
بیش از حد تكرار شود، عالوه بر اینكه حرمت دوطرف و همچنین رابطه ازبین می رود، كسی هم دیگر تمایلی 
به گوش دادن به خواسته های دیگری ندارد و به این ترتیب فاصله ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود. توجه به 
چنین نكات كوچك و ظریفی بسیار مهم اســت و می تواند منجر به موفقیت یا شكست یك رابطه شود. به 
همین خاطر جدی گرفتن چنین عالئمی در رابطه، مانع از پیشروی مشكالت می شود و توجه نداشتن به آنها هم 

باعث پیشرفت مشكالت به اندازه ای می شود كه حتی جدایی را برایمان رقم خواهد زد.

15شنبه  |  6 اردیبهشت 99   |  شماره 7925 newspaper.hamshahrionline.ir

سبك زندگی

قابدیروزقابامروز

حمایت از نیازمندان مانند سال های گذشته با همت جمعی از خادمان حرم رضوی در مناطق محروم 
مشهد مقدس آغاز شد. بسته های غذایی و تسویه بدهی نیازمندان به كاسبان بخشی از این سنت است.
عكس : مهر . رسول كارگر

در گذشــته انجام فعالیت های عمرانی با حداقل امكانات بود و به این دلیل  كارفرمایان از كارگران 
بیشتری استفاده می كردند. در تصویر، پروژه راهسازی در تبریز را می بینید كه 4 سال قبل از صدور 

فرمان مشروطه گرفته شده است.

راهنما

چندگامبرایدوركردناضطراب
ازكودكاندرایامكرونا

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

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

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

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

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

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

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

شماست.
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هم با احتیاط بسیار به منظور جلوگیری از ابتال به این بیماری، 
قبل از پرتاب به مدت یك ماه و نیم در قرنطینه بودند.

معموالً هنگامی كه تیمی از فضانــوردان و كیهان نوردان به 
زمین برمی گردند، تا چند هفته تحت یك برنامه توانبخشی 
ویژه قرار می گیرند زیرا بدن پس از قرار گرفتن طوالنی  مدت 
در جاذبه صفر، به زمان نیاز دارد تا به شرایط زندگی در گرانش 
ثابت عادت كند. اما این بار پزشكان یك وظیفه فوق العاده برای 

محافظت از خدمه در برابر ویروس كرونا دارند.
میر در یك تماس ویدئویی قبل از بازگشــت به زمین گفته 
بود: بسیار دشوار است كه پس از 7 ماه حضور در اینجا، نتوانم 

خانواده و دوستان خود را در آغوش بكشم.
ســال گذشــته او به همراه یك بانوی فضانورد دیگر به نام 
كریستینا كوخ، پس از انجام نخستین پیاده روی فضایی كامال 
زنانه، تاریخ ساز شــدند. او می گوید: من احساس می كنم كه 
در زمین در مقایسه با فضا در انزوا و تنهایی بیشتری هستم. 

ما در اینجا )ایســتگاه فضایی( مشــغول وظایف و كارهای 
شگفت انگیزی هستیم و قرنطینه را احساس نمی كنیم.

طی مطالعه دوقلوهای ناسا، محققان كشف كردند كه سیستم 
ایمنی بدن اسكات كلی، فضانورد ناسا، در طول اقامت چندین 
ساله او در ایســتگاه فضایی، به طور مناسب در فضا واكنش 
نشــان داد. او به خودش یك واكســن آنفلوآنزا تزریق كرد و 
سیستم ایمنی بدن او به همان شكلی كه روی زمین واكنش 

نشان می داد عمل كرد.
فضانوردان در فضا سرماخوردگی را تجربه نكرده اند، اما آنها 
در 48ساعت اول قرار گرفتن در گرانش صفر، عالئم »بیماری 
حركت فضایی« را تجربه می كنند كه شامل تحریك اشتها، 

سرگیجه و استفراغ است.
ناسا سابقه طوالنی در قرنطینه فضانوردان، پیش از فرستادن 
آنها به فضا دارد تا از وقوع بیماری هایی مانند سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا در هنگام حضور درسیاره زمین جلوگیری كند. این 

فضا    به تازگــی 3نفــر از فضانوردان ایســتگاه فضایی 
بین المللی)ISS( به ســیاره ای بازگشته اند كه اكنون بسیار 
متفاوت از آن زمانی اســت كه در سال گذشــته آن را ترك 
كرده بودند. هنگامی كه این 3فضانورد زمین را ترك كردند، 
هیچ نشانه ای از تهدید ویروس جدید كرونا و همه گیری آن 
در زمین وجود نداشت، اما اكنون آنها شاهد یك همه گیری 
مرگبــار در زمین هســتند. اولگ اســكریپوچكای روس و 
جســیكا میر آمریكایی در ســپتامبر2019، درست پیش 
از ظهور بیماری كوویــد-19، زمین را تــرك كردند. اندرو 
مورگان آمریكایی هم از ژوئیه سال2019 در ایستگاه فضایی 

بین المللی به سر می برد.
همه گیری ویــروس كرونا روال معمول برای بازگشــت این 

خدمه فضایی را تغییر داده است.
میر، اخیرا در یك تماس ویدئویی به خبرنگاران گفت: مشاهده 
این مسئله در زمین كاماًل یك اتفاق سوررئال است. از اینجا 
)ایستگاه فضایی(، زمین مثل همیشــه حیرت انگیز به نظر 
می رسد، با این حال، برای ما باور كردن تغییراتی كه از زمان 

ترك زمین اتفاق افتاده است، دشوار به نظر می رسد.
این 3نفر در حالی روی زمین فرود آمدند كه اسكریپوچكای و 
میر 205روز و مورگان 272روز را در فضا سپری كرده بودند.

مجموعه ای از پســت ها در حساب رســمی توییتر ایستگاه 
فضایی بین المللی توضیح دادند كه چگونه سفینه سایوز این 
فضانوردان قبل از اینكه مــاژول برگرداننده آنها به جو زمین 

برسد به 3ماژول تقسیم شد.
این كپسول با موفقیت در قزاقستان به زمین نشست. آژانس 

فضایی آمریكا )ناسا( ویدئویی از این فضانوردان منتشر كرد 
كه تیم نجاتی كه صورت خود را با ماسك پوشانده بودند، در 

حال پشتیبانی آنها بودند.
بخش تحقیقات این پروژه در قرنطینه سختی بوده است و این 
اعتقاد وجود داشت كه قبل از عبور فضانوردان از ورودی ها، 
بالفاصله از آنها آزمایش ویروس كرونا گرفته شود تا اطمینان 
حاصل شود كه در معرض خطر ابتال به این ویروس قرار ندارند.
كورتنی بیزلی، كارشناس ارتباطات مركز فضایی جانسون در 
ناسا می گوید: ناسا به محض بازگشت اندرو مورگان و جسیكا 
میر به زمین، عالوه بر انجام آزمایش های پزشكی پس از پرواز، 
از توصیه های مركز كنترل بیماری های آمریكا در مورد كنترل 
عفونت ویروس جدید كرونا پیروی خواهد كرد. این توصیه ها 
شامل تمیز كردن ســطوح، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
تأكید بر بهداشت دســت، توصیه به خانه ماندن آن دسته از 
اعضای تیم ناسا كه مریض هستند و محدود كردن تماس با 
خدمه پرواز است. گروه تحقیقات در شرایط عادی، خدمه را به 
نزدیك ترین فرودگاه می برد تا آنها از آنجا عازم خانه هایشان 
شوند. اما مشكل اینجاست كه قزاقستان وضعیت اضطراری 

اعالم كرده و بیشتر فرودگاه ها تعطیل است.
پد پرتاب فضایی بایكونور كه از سوی روســیه از قزاقستان 
اجاره شده است، هنوز كار می كند و این 3خدمه از آنجا پرواز 
كردند. روس ها یك هواپیما را برای این كار اختصاص دادند 
تا فضانورد خود را به خانه ببرند، درحالی كه آمریكایی ها باید 
3ساعت به سمت جنوب شرقی و شهر كیزلوردا در قزاقستان 
حركت می كردند تا از آنجا یك هواپیمای ناسا 2خدمه خود 

را به آمریكا ببرد.
به عنوان فضانوردان جایگزین، 2خدمه روس و یك آمریكایی 
كه در تاریخ 9آوریل به ایستگاه بین المللی فضایی پرواز كردند 

بازگشت به سیاره كرونایی
فضانوردانی كه پیش از شیوع ویروس كرونا به ایستگاه بین المللی فضایی 

رفته بودند، اكنون و در زمان بازگشت، شاهد تغییرات بزرگی در زمین هستند

ویروس كرونا جهان را درنوردیــده و تفاوتی هم بین 
كشورهای پیشرفته، درحال توسعه و جهان سومی قائل 
نشده است. هم اكنون بسیاری از استارتاپ ها در مورد 
عواقب ناشی از فشار و محدودیت های شیوع بیماری 
كووید-19 نگران هستند و به سختی توانسته اند خود 
را سرپا نگه دارند. وب سایت ای یو استارتاپ، 8 ایده را 
برای صاحبان كسب وكارهای نوپا ارائه كرده است كه 

می تواند مفید باشد.

ارائه محصوالت و خدمات رایگان
این بحران به سرعت و به طور غیرمنتظره پیش آمده و تأثیر 
بسیاری بر سالمت عمومی و اقتصاد داشته است. اگر برندی 
بخواهد به كمك مردم بیاید و در این شرایط فریادرس باشد، 
اكنون زمان مناسبی است. كمك به بیمارستان ها در ساخت 
وسایل برای مبارزه با ویروس كرونا و همچنین ارائه خدمات 
رایگان به كسانی كه از این بحران آسیب دیده اند، می تواند 

بسیار مفید باشد.

كار روی راه حل هــای مبتكرانــه فناوری محور برای 
مبارزه با ویروس

استارتاپ ها اگر راه حلی برای مبارزه بهتر با بیماری كووید-19 
دارند، پس باید هرچه سریع تر دست به كار شوند. باید بدانیم 
كه حتی یك اپلیكیشن ساده كه شهروندان را به سازگار شدن 
با شرایط كنونی ترغیب می كند هم می تواند وضعیت جهان را 
بهتر كند. در این میان، استارتاپ های مراقبت های بهداشتی 

و سالمتی هم نقش مهمی برعهده دارند.

در تماس بودن با جامعه استارتاپی كشور
یكی از مهم ترین كارها برای غلبه بر بحران، همكاری اســت. 
بسیاری از استارتاپ های اروپایی به عنوان الگو در جهان شناخته 
شــده اند. حاال اما زمان تقویت روابط بین استارتاپ هاســت. 
روش های بسیاری برای كمك به توسعه سریع و هوشمندانه و 
اجرای اقدامات الزم وجود دارد. بنابراین تا آنجا كه امكان داشته 
باشد، استارتاپ ها باید همكاری كرده و جامعه خود را نیز درگیر 

این تالش ها برای مبارزه با ویروس كرونا كنند.

میزبانی از هكاتون ها یا مشاركت با آنها
این راه كامال آماده شده است و بسیاری از راه حل های نوآورانه 
كه در نتیجه كار هكاتون های ســازمان یافته  علیه ویروس 
كرونا ایجاد شده، اكنون در راه توسعه و اجرا قرار دارد. هكاتون 
)Hackathon( رویدادی است كه در آن برنامه نویسان رایانه 
و افراد دیگری كه درگیر توســعه نرم افزار هستند، ازجمله 
طراحان گرافیكی، طراحان واســط كاربری و مدیران پروژه 
گرد هم می آیند و در توســعه پروژه های نرم افزاری و گاهی 

سخت افزاری با یكدیگر همكاری می كنند.

برگزاری وبینار رایگان، پادكســت و جلســات پرسش 
و پاسخ

به گزارش همشهری، باتوجه به توسعه فناوری، بسیاری از 
نشست ها، جلســات و كنفرانس ها به صورت آنالین برگزار 
می شود. بنابراین، استارتاپ ها  می توانند در این راه گام های 
بلندی برداشته و میزبان چنین نشست ها و كنفرانس هایی 
باشند؛ كنفرانس های اینترنتی و آنالینی كه به آن در اصطالح 

»وبینار« گفته می شود.

راهنمایی تیم های اســتارتاپی نوپا در شتاب گیری یا 
برنامه های رشدشان

خوشبختانه، تعداد بســیار زیادی برنامه رایگان وجود دارد 
كه هدف اصلی آنها، نقشــه برداری از مسیرها برای كاهش 
آسیب های سیستم است. اســتارتاپ ها ممكن است نقش 
مهمی در پاسخ سریع به چنین چالش هایی داشته باشند و به 
شما این امكان را می دهند كه از آنهایی كه در مراحل اولیه و 

شكننده قرار دارند، حمایت كنید.

توصیه به سایر كسب وكارها درخصوص دوركاری
استارتاپ ها قطعا با مفهوم »كار از خانه« خیلی خوب آشنا 
هستند. اوضاع كنونی و بحران ویروس كرونا در جهان، هزاران 
مدیر را در شرایطی قرار داده  كه به سمت هدایت تیم های شان 
به صورت آنالیــن از منازل بروند. وبینــار، حضور آنالین در 
پیام رسان ها، مكالمات تلفنی و... روش هایی هستند كه این 
روزها خیلی به كار آمده اند. استارتاپ ها در این میان می توانند 
به عنوان یك الگــو، توصیه هایی را برای بهتر شــدن چنین 
امكاناتی ارائه دهند. ضمن اینكه خود نیز می توانند خدماتی 

در این خصوص برای كاربران داشته باشند.

ارائه مشــورت بــه بنگاه هــای كوچــك درخصوص 
دیجیتال شدن و خودكارسازی امور

شرایط به گونه ای شده است كه درحال حاضر، میلیون ها نفر 
كار خود را در خانه انجام می دهند. با این شرایط بنگاه های 
كوچك و متوســط )SMEs( حاال به دنبال دیجیتال شدن 
هســتند. قرنطینه شــدن افراد در خانه نیاز به اتوماسیون 
بسیاری از فرایندها را به وجود آورده است كه در نتیجه آن، 
بسیاری از شركت های متوسط و كوچك، به سمت استفاده 
از روش ها و مدل های تجــاری جدید رفته انــد. در این راه 
استارتاپ ها می توانند عصای دســت این شركت ها باشند و 
به رشد دیجیتال شدن و خودكارسازی امور آنها كمك كنند.
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جهان استارتاپی

8 ایده استارتاپی در دوران كرونا
استارتاپ ها در روزهای شیوع كووید- ۱۹ كه دنیا 
را درگیر خود كرده، می توانند نقش مهمی برای 

راحت شدن زندگی ایفا كنند

حركت به سمت 
مدل های تجاری 

جدید
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جدید رفته اند
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دوران جدید رقابت فضایی
پس از گذشت حدود 9سال از زمین گیری شاتل های فضایی برای نخستین بار قرار است 

فضاپیمای شركتی خصوصی از داخل خاك آمریكا بدون نیاز به روسیه، فضانوردان ناسا را 
به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد

 حدود 9 سال از آخرین مرتبه ای كه یك فضاپیما 
از خاك آمریكا به فضا اعزام شــد، می گذرد. این 
دوره طوالنی قرار اســت در روز بیست وهفتم ماه 
می)7 خــرداد(، یعنــی كمی بیــش از یك ماه 
دیگر به پایان برســد و »كرو دراگن« شــركت 
»اســپیس ایكس« با فضانوردانی راهی ایستگاه 
فضایی بین المللی )ISS( شود. آخرین ماموریت 
فضایی آمریكا از داخل این كشور، توسط شاتل 
آتالنتیــس در روز هشــتم ژوئیه2011انجــام 
گرفته بود و پس از آن فضانوردان ناســا به وسیله 
فضاپیمای روســی ســایوز به فضــا می رفتند. 
بدین ترتیــب درحالی كه پنجشــنبه گذشــته 
پنجاه وسومین سالگرد پرتاب نخستین سایوز به 
فضا برای انجام ماموریت بود، ناســا دیگر به این 
فضاپیماها وابسته نخواهد بود و می تواند از داخل 
آمریكا، فضانوردانش را با راكت های اسپیس ایكس 
به فضا اعزام كند. از زمان بازنشســتگی شــاتل 
فضایی، آمریكا بــرای انجام ســفرهای فضایی 
سرنشــین دار خود به روسیه وابســته بوده و با 
پرداخت مبالغی هنگفت فضانــوردان خود را از 
طریق كپسول سایوز به ایستگاه فضایی بین المللی 
فرستاده اســت. با این اقدام جدید و برنامه های 
جدید اعــزام فضانورد به ماه برای ســال 2024 

خیلی ها بــار دیگر به یــاد دوران تاریخی رقابت 
فضایی افتاده اند. حاال میان روس ها و آمریكایی ها 

نبرد فضایی جدیدی شروع شده است.

نقطه عطف
پرتاب  ماه آینده به عنوان یك نقطه عطف برای 
برنامه تجاری ناســا به حســاب می آید كه در 
آن شركت های اســپیس ایكس و بوئینگ نیز 
به عنوان همكار حضور دارند. وب سایت سی نت 
در این خصوص نوشت كه این 2 شركت، وسایلی 
ســاخته اند كه قادر به انتقال انسان به ایستگاه 
فضایی بین المللی است. این اتفاق، پایانی برای 
همكاری ناسا با روسیه خواهد بود و از این به بعد 
فضانوردان آمریكایی نیازی به فضاپیمای روسی 
سایوز برای رفتن به ایستگاه فضایی بین المللی 
ندارند. 2 فضانورد ناسا به نام های »باب بهنكن« 
 Demo-2 و »داگ هرلــی« خدمه ماموریــت
هستند. نكته جالب اینجاست كه داگ هری، جزو 
خلبانان شاتل آتالنتیس در آخرین ماموریت این 
فضاپیما بوده است و حاال برای انجام ماموریت 

جدید خود روزشماری می كند.

دمو 2
ماموریت Demo-1 شــركت اسپیس ایكس 
در اوایل ســال2019صورت گرفــت كه یك 
»دراگون كرو« بدون سرنشــین، سفر موفقی 

را بــه ISS انجــام داد و به ســالمت به زمین 
بازگشــت. مأموریــت آینده از مركــز فضایی 
»كنــدی« در فلوریدا با كمك یك موشــك 
فالكون9اسپیس ایكس با آرم »كرم« ناسا انجام 
خواهد شــد. ناسا و اســپیس ایكس امیدوارند  
مأموریت دمو2 آغاز دوره جدیدی در پروازهای 
فضایی انسان باشــد و به طور مرتب خدمه به 
سمت ISS فرستاده شوند. پرتاب ماه آینده قرار 
است كه ساعت 16:32روز 27 ماه مه از سكوی 

39A مركز فضایی جان اف كندی انجام شود.

دوركاری برای ماموریت خطیر
كاركنان ناســا این روزها و در كوران شــیوع 
ویــروس كرونا كارشــان را در اداره ها متوقف 
كرده و بیشترشان در خانه، مشغول دوركاری 
هستند. نیویورك تایمز نوشته است كه حتی 
 Curiosity برای كار هدایت و كنترل مریخ نورد
در مریخ نیز دوركاری در دستور كار قرار دارد. 
البته »بره وارد كانتی« فلوریدا، یعنی محلی كه 
مركز فضایی جان اف كندی در آن قرار دارد، 
تاكنون جزو مناطــق پرخطر از حیث آلودگی 
به ویروس كرونا نبــوده اســت. در این بین، 
گزارش هایی درخصوص ابتــالی 192نفر به 
بیماری COVID-19 در این منطقه منتشر و 
اعالم شده است كه 6نفر نیز بر اثر بیماری جان 

خود را از دست داده اند.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

مجموعه پرتاب 39مركز جان اف كندی 
این مركز مخصوص پرتاب موشك به فضاست و در جزیره مریت در 
ایالت فلوریدا واقع شده است. امكانات این مجموعه برای پرتاب های 
آپولو و شاتل ساخته شده بود. این مركز شامل3محل پرتاب با نام های 
39A، 39B و 39C-a است. از ســال 1967تاكنون، 172پرتاب از 
این مركز صورت گرفته اســت. این مركز به دنبال دســتور جان اف 
كندی، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده برای فرســتادن انســان 

به ماه تاسیس شد.

آزمایش موفق
در ماه ژانویه گذشته شركت اسپیس ایكس آزمایش حساسی را انجام داد و كپسول را بدون 
اینكه كسی در آن سوار شــود پرتاب كرد و از روی عمد موشك را منفجر كرد تا نشان دهد 
سیستم فرار درصورت به وجود آمدن شــرایط اضطراری قادر به فراری دادن فضانوردان از 

مهلكه خواهد بود. این آزمایش به صورت زنده برای مردم جهان پخش شد.

فضاپیمایی به نام اتحاد
پس از تعطیل شدن پروازهای شاتل، فضانوردان آمریكایی بارها به وسیله فضاپیمای روسی سایوز 
به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شدند. سایوز به معنی اتحاد، نام فضاپیماهای روسی است 
كه پیشینه پرتاب شان به فضا به ســال1967بازمی گردد؛ جایی كه سایوز1با سرنشینی به نام 
والدیمیر كاماروف در روز 23آوریل 1967به فضا رفت. این فضاپیما نسل های متفاوتی داشته و 
اكنون شاهد پرتاب نسل چهارم آن به فضا هستیم. سایوز MS از سال2016جدیدترین پرچم دار 
این مدل است و 15فروند از آن تاكنون ساخته شــده كه 12فروند از آنها بازنشست شده اند و 

2فروند همچنان در خدمت سازمان فضایی روسیه قرار دارد. 

ماموریتی كه تمدید می شود
قرار بوده مدت حضور هرلی و بهنكن، 2فضانورد اعزامی به ایســتگاه فضایی بین المللی، تنها 
2هفته باشد، اما به نظر می رسد كه این مدت  زمان تمدید خواهد شد و آنها باید بیشتر از این در 
فضا بمانند و ماموریت خود را دنبال كنند. ماه فوریه گذشته، هرلی گزارش داد كه در حال تمرین  
پیاده روی فضایی برای انجام جابه جایی ها و كار با سیستم های روباتیك در ایستگاه فضایی است.

باب بهنكن )چپ( و داگ هرلی درحال تست پرواز »كرو دراگن« اسپیس ایكس پیش از پرتاب روز 27 می به سمت ایستگاه فضایی بین المللی

عمادالدین قاسمي پناه
روزنامه نگار



نگرانی حتی در روزهای اخیر بــرای برنامه های فضانوردان 
آژانس ایجاد شده بود.

بیزلی می گوید: ســامتی و رفاه خدمه همیشــه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار بوده اســت. همه خدمه ما باید قبل 
از پرتاب 2هفتــه در قرنطینه بمانند. ایــن موضوع تضمین 
می كند كه آنها هنگام مراجعه به ایستگاه فضایی بیمار نباشند 
و همچنین خود آنها نگران بیماری نباشند كه به این فرایند 

»تثبیت سامتی« گفته می شود.
همچنین پیــش از قرنطینه، فضانــوردان توصیه های مركز 
كنترل و پیشگیری از بیماری ها)CDC( را در مورد ویروس 

كرونا رعایت می كنند.
بیزلی می گوید: ناسا و آژانس فضایی روسیه )راسكوزموس( در 
حال برنامه ریزی به منظور برقراری دوره استاندارد 2هفته ای 
قرنطینه برای خدمه پروازی هســتند. در طــول قرنطینه، 
فضانوردان در بخش های خدمه پروازی زندگی می كنند. ناسا 
برای این منظور در مراكز فضایی كندی و جانسون بخش هایی 
برای خدمه درنظر گرفته است و راسكوزموس هم این بخش ها 
را در بایكونور پیش بینی كرده است. آنها با كسی كه از قبل از 
سوی پزشكان ناسا معاینه نشده اند، ارتباط مستقیم ندارند. در 
این مدت، آنها برای پرواز آماده می شوند، مطالعه و استراحت 
می كنند و همچنین با دوســتان و اعضــای خانواده تماس 

ویدئویی خواهند داشت.

فنــاوري    تقریبا شــاید تعمیركار 
موبایلی را پیدا نكنید كه این روزها ســر 
و كارش به یك گوشــی خراب به خاطر 
استفاده نادرست از مواد ضدعفونی كننده 
نخورده باشــد. میــزان گوشــی های 
هوشــمندی كه طی هفته هــای اخیر 
در ایــران و جهــان نیازمنــد تعمیــر 
سخت افزاری شده اند، یك جهش جدی 

داشته است.
به گزارش همشهری، بررسی های میدانی 
نشان می دهد كه بسیاری از كسانی كه 
در این دوران مجبور به تعمیر گوشــی 
خود شده اند قربانیان روش های نادرست 
ضدعفونی گوشی بوده اند. در این میان 
ماجرا فقط به گوشــی های هوشــمند 
میان رده ختم نمی شــود و گوشی های 
به اصطاح پرچم دار هم روانه تعمیراتی 

بعضا با هزینه های سنگین شده اند.
دلیل اصلی اكثر ایــن خرابی ها هم نفوذ 
مواد ضدعفونی كننده یا استفاده از مواد 
نامناســب برای تمیزكردن گوشی بوده 

است.
نگرانــی از ابتا به بیمــاری كووید-۱۹ 
از اسفنده ماه ســال گذشته باعث شد تا 
تمیز كردن گوشی های موبایل به كاری 
روزمره برای اكثر مــردم جهان تبدیل 
شود. اما استفاده نادرست یا زیاد از مواد 
ضدعفونی كننده در بسیاری از مواقع با 
تخریب قســمت های قطعات مختلفی 
مانند اســپیكر، شارژ، هدســت، تغذیه 
گوشــی، دوربین و دكمه هــای كناری 

تلفن های همراه شده است.
برخــی از كاربــران كه از گوشــی های 
گران قیمت كه اســتانداردهای ضدآب 
بودن را دارد استفاده می كنند هم در این 
میان ضرر كرده اند. بسیاری از گوشی های 
جدید با اســتانداردهای ضــدآب مثل 
IP67 و IP68 عرضه می شوند. بسیاری 
از كاربران امــا در دوران كرونا فراموش 
كرده اند كه این گوشی ها ضد آب هستند و 
نه ضد الكل! استفاده زیاد از الكل و اسپری 
نامناسب آن در بسیاری از مواقع باعث باز 
شدن چسب اتصال نمایشگر به بدنه شده 
است. عاوه بر نفوذ مواد ضدعفونی كننده 
بــه داخل گوشــی ایــن كار همچنین 
خاصیت ضدآب بــودن تلفن همراه آنها 

را از بین برده است!

چاره كار 
  ضدعفونی كردن گوشــی های تلفن 

همراه با توجه به استفاده طوالنی مدت 
روزانه از آنها كاری ضروری است، اما این 
كار برای جلوگیری از آسیب رساندن به 
گوشی تلفن همراه باید به صورت درست 

صورت بگیرد.
  مثا اپل استفاده از الكل ۷۰ درصد را 
برای تمیز و ضدعفونی كردن گوشی ها 
بي ضرر می داند. اما به هیچ عنوان نباید 
الكل ۷۰ درصد را روی گوشی بریزید یا 
آن را به مقدار زیاد روی گوشــی اسپری 

كنید.
  بهترین كار برای تمیــز كردن ایمن 
گوشــی این اســت كه از یك دستمال 
عینك اســتفاده كنید. مقــداری الكل 
۷۰درصد را روی دستمال اسپری كرده 
و سپس با این دســتمال گوشی را تمیز 
كنید. استفاده از الكل ۷۰ درصد خالص 
بیشــتر توصیه شــده و بهتر است كه از 
الكل طبی بدون افزودنی هایی كه برای 

ضدعفونی دســت به آنها اضافه می شود 
استفاده كنید.

نیــد از    بــرای محــل كار می توا
پد الكلی استفاده كنید. میزان الكل این 
پدها برای ضدعفونی گوشی كافی است 
و باعث آســیب رســاندن به گوشی تان 

نمی شود.
  یادتان باشــد در هر شــرایطی اگر از 
الكل استفاده می كنید نباید الكل به مدت 
طوالنی روی صفحه باقــی بماند. باقی 
ماندن طوالنی مــدت الكل روی صفحه 
می تواند پوشــش اولئوفــوب محافظ 
نمایشــگر گوشــی را خراب كرده و در 
درازمدت باعث آســیب و كاهش طول 
عمر گوشی شــود. این پوشش در واقع 
برای جلوگیری از تشكیل لكه های چرب 
به ویژه در تماس با دســت درنظر گرفته 

شده است.
  حتی درصورت ضدآب بودن گوشی 
یا گجت های خــود، آنهــا را وارد مایع 

ضدعفونی كننده نكنید.
  از تمیز كردن بیش از حد گوشــی با 
پارچه های خشك و زبر كه باعث ایجاد 

خراش می شوند خودداری كنید.
  از سفید كننده)وایتكس(، اسپری های 
آئروسل و الكل های با غلظت باال استفاده 
نكنید. این مواد به پوشش سطح گوشی 

به ویژه شیشه آسیب می رساند.
  با اســپری ضدعفونی كننده مواد را 
روی گوشــی پخش نكنید و از دستمال 

نرم كمك بگیرید.

موج خرابی گوشی های هوشمند در بحران كرونا 
گزارش های میدانی نشان می دهد كه در هفته های اخیر تعداد گوشی هایی كه به خاطر روش های نامناسب 

ضدعفونی راهی تعمیرگاه شده اند به اوج رسیده است
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شركت مایكروســافت در حال همكاری با كنسرسیومی 
از شــركت های دارویی اســت تا افرادی را كه از بیماری 
كووید-۱۹ بهبود یافته اند برای اهدای پاسمای خونشان 
تشویق كند. تحقیقات جدید نشــان داده كه پاسمای 
خون این افراد می تواند به صورت جدی در درمان بیماران 

دیگر مؤثر باشد.
به گزارش سی ان بی ســی، این شركت برای دستیابی به 
این هدف   یك چت بات كه به آن »پاســمابات« گفته 
می شود راه اندازی كرده اســت و سؤاالتی مطرح می كند 
تا مشخص شود آیا آنها كاندیدای اهدای پاسما هستند 

یا خیر.
Plasmabot، همچنین در مورد این روش اطاعاتی ارائه 
می دهد   تا فرد اهدا كننده را به نزدیك ترین مكان هدایت 
 كند. استفاده از پاسمای معكوس كه یكی از اجزای خون 
اســت، یك روش درمان قدیمی اســت. وقتی یك بیمار 
بهبود می یابد، بدن او برای مبارزه بــا عامل ایجاد كننده 
بیماری - مانند ویروس - آنتی بادی تولید می كند و این 

پروتئین ها تا چند ماه در خون باقی می مانند.
سازمان غذا و داروی آمریكا هنوز درمان قطعی با پاسما 
را تأیید نكرده است اما درحال حاضر آن را به عنوان یك 

روش درمان زیرنظر دارد.
شركت مایكروسافت در یك پست وباگ خود اعام كرده 
است كه با پاســمای جمع آوری شده می توان 2رویكرد 
ممكن را رقــم زد: انتقال خــون به آنهایی كــه در حال 
جنگیدن با ویروس هستند یا استفاده از آنتی بادی برای 

كمك به ساخت داروی مناسب برای درمان این بیماری.

جذب پالسما
»پیتر لی« رئیس تحقیقات مایكروسافت می گوید: هدف 
این است كه هرچه ســریع تر تا حد امكان پاسما جذب 
كنیم، زیرا كارشناسان پیش بینی می كنند كه در بسیاری 
از شهرها پاندمی در حال نزدیك شدن به اوج خود است 
و حتی در برخی از كشــورها موج ابتا همچنان در حال 

صعود است.
وی گفت كه این شــركت از تاش های اتحاد پاسمایی 
 Octapharma، Takeda، كه توسط شركت هایی مانند
CSL Behring و... تشكیل شده است، پشتیبانی می كند. 
این پروژه در اواخر ماه مارس شروع به كار كرد و بنیاد بیل و 

ملیندا گیتس در میان مشاوران آنها حضور دارد.
لی، پیش از این در مورد این روش تحقیقاتی داشته است و 
بر این باور است كه این نوع از درمان، پتانسیل نجات جان 
انسان ها از این بیماری مهلك را دارد. بنابراین این شركت 
منابع محاسباتی و سایر زیرساخت ها و همچنین استعداد 
مهندســی را كنار یكدیگر جمع كرده است. پاسما بات 
قرار است از طریق یك وب سایت تبلیغ شود و همچنین 
قرار است كانال های جســت وجوی آن در وب سایت ها و 

شبكه های اجتماعی راه اندازی شود.

سرعت بخشیدن به تالش ها
مایكروســافت باید به تاش خود در این زمینه ســرعت 
ببخشد چون پاسمای بیماران بهبود یافته تنها برای یك 
زمان محدود قابل استفاده است. لی می گوید: پنجره ای از 

شروع عائم به وجود مي آید و از 2۱تا 56روز ادامه دارد.
فرایند اهدای پاسما از یك خون دادن معمولی پیچیده تر 
است و برای افرادی كه مایل به شركت در آن هستند چند 
ساعت طول خواهد كشید. اما تاش هایی كه در این زمینه 
در حال انجام است نوید اتفاقات خوبی می دهد و بیماران 

بهبود یافته مشتاق كمك به دیگران هستند.
لی به این نكتــه تأكید كرد كه این رویكرد قرار نیســت 
جایگزین یك درمان كامل، مانند واكسیناسیون شود. اما 
از آنجا كه ساخت واكسن احتماالً بیش از یك سال طول 
خواهد كشید، در این شرایط پاسما می تواند برای بیماران 
یك روش درمان سریع و مطمئن باشد و به طور بالقوه یك 
محافظت )اگرچه هنوز به خوبی ثابت نشده است( برای 
كادر درمانــی كه در خط مقدم جنگیــدن با كووید-۱۹ 

هستند ایجاد كند.
كارشناســان نیز با پاســمادرمانی موافق هســتند، اما 
خاطرنشان می كنند كه در این رابطه مشكات احتمالی 
را باید درنظر گرفت. »واســودف بیلی« یك سرمایه گذار 
بیوتكنولوژی در Artis Ventures می گوید: پاســمای 
بهگرا به عنــوان یك نامزد بــرای درمان فوری بســیار 
امیدوار كننده اســت، به ویژه كه ما همچنان شاهد نتایج 

متفاوت  داروهای تجدید شونده و آزمایش آنها هستیم.
 همان طور كه بیلی می گوید، چالش هایی وجود دارد كه 
باید برطرف شــود. یكی از آنها مشكل   كم بودن بیماران 

بهبود یافته ای است كه مایل به اهدای پاسما هستند.
پاسما مثل آنتی بادی نیست كه در آزمایشگاه ساخته، 
اندازه گیری و به میزان زیاد تولید شود. محدودیت در اینجا 
این است كه به افراد زیادی احتیاج داریم تا بتوانیم از این 
آنتی بادی به مقدار كافی برای بهبود بیمارانی كه تازه به 

این ویروس مهلك مبتا شده اند،استفاده كنیم.

مراقبت از 
آسیب دیدگی

ضدعفونی كردن 
گوشی های 

تلفن همراه با 
توجه به استفاده 

طوالنی مدت 
روزانه از آنها 

كاری ضروری 
است، اما این كار 

برای جلوگیری از 
آسیب رساندن 
به گوشی تلفن 

همراه باید 
به صورت درست 

صورت بگیرد

درمان سریع و 
مطمئن
از آنجا كه ساخت 
واكسن احتماالً 
بیش از یك سال 
طول خواهد 
كشید، در این 
شرایط پالسما 
می تواند برای 
بیماران یك روش 
درمان سریع و 
مطمئن باشد و 
به طور بالقوه یك 
محافظت برای 
كادر درمانی ایجاد 
كند

تالش مایكروسافت برای تشویق به 
اهدای پالسما 

مایكروسافت یك »پالسمابات« برای تشویق افراد 
نجات یافته از نوع جدید ویروس كرونا برای اهدای 

پالسمای خون شان راه اندازی كرده است
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انترپرایز
سال ساخت: ۱۹۷6

نخستین پرواز: ۱8فوریه ۱۹۷۷
آخرین پرواز: 2۷آوریل 2۰۱2

مدت حضور در فضا: -
این شاتل، نخســتین مدل برنامه فضایی شاتل های ناســا بود كه برای كارهای 
آزمایشی ساخته شد. بنابراین ماموریت خاصی در كارنامه اش به ثبت نرسیده است.

كلمبیا
نخستین پرواز: ۱2آوریل ۱۹8۱
آخرین پرواز: یكم فوریه 2۰۰3

مدت حضور در فضا: 3۰۰روز و ۱۷ساعت
تعداد ماموریت ها: 28برنامه

تعداد گردشگر مدار: 48۰8دور
مسافت طی كرده: 2۰۱میلیون و 4۹۷هزار و ۷۷2كیلومتر

چلنجر
نخستین پرواز: 4آوریل ۱۹83
آخرین پرواز: 28ژانویه ۱۹86

مدت حضور در فضا: 62روز و 8ساعت
تعداد ماموریت ها: ۱۰ برنامه

تعداد گردشگر مدار: ۹۹5 دور
مسافت طی كرده: 4۱میلیون و 52۷هزار و 4۱4كیلومتر

دیسكاوری
نخستین پرواز: 3۰آگوست ۱۹84

آخرین پرواز: ۹مارس 2۰۱۱
مدت حضور در فضا: یك سال و 22ساعت

تعداد ماموریت ها: 3۹برنامه
تعداد گردشگر مدار: 583۰دور

مسافت طی كرده: 238میلیون و 53۹هزار و 663كیلومتر

آتالنتیس
نخستین پرواز: 3اكتبر ۱۹85
آخرین پرواز: 2۱ژوئیه 2۰۱۱

مدت حضور در فضا: 3۰6روز و ۱4ساعت
تعداد ماموریت ها: 33برنامه

تعداد گردشگر مدار: 4848 دور
مسافت طی كرده: 2۰2میلیون و 6۷3هزار و ۹۷4كیلومتر

معرفی شاتل ها
روز هشتم ژوئیه سال 2011، شاتل فضایی آتالنتیس به فضا پرتاب شــد و 11روز بعد نیز به زمین بازگشت. از آن زمان تاكنون ناسا برای 
حمل ونقل به ایستگاه فضایی بین المللی به روسیه و موشك های سایوز وابسته بود. تاكنون 7فروند شاتل به نام های انترپرایز، پت فایندر، 
كلمبیا، چلنجر، دیسكاوری، آتالنتیس و اِنِدور ساخته شده  كه تنها 5فروند آنها عملیاتی بوده اند. فضاپیماهای كلمبیا و چلنجر دچار سانحه 

شدند و طی آن 14فضانورد جان خود را از دست دادند. یكی از دالیلی كه ناسا ترجیح داد دیگر سراغ ساخت شاتل نرود، سوانحی بود 
كه رخ داد.

ادامه راه
اگر ماموریت كنونی اســپیس ایكس كه نخســتین ماموریت عملیاتی همراه با خدمه این 
شركت و ناسا محسوب می شود با موفقیت به پایان برســد، ناسا برنامه های آینده را دنبال 
خواهد كرد. نخستین برنامه پس از موفقیت دمو2، شامل اعزام 4فضانورد به ایستگاه فضایی 

بین المللی خواهد بود؛ 3فضانورد از ناسا و یك فضانورد از آژانس فضایی ژاپن.

بوئینگ؛ شاید 2021
یكی دیگر از برنامه های فضایی ناسا، همكاری با شركت بوئینگ است. با این حال گفته شده 
كه بوئینگ ممكن است نتواند تا سال آینده میادی فضانوردان را به وسیله فضاپیمای خود 
با نام استارالینر )Starliner( به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد. در ماه دسامبر مأموریت 
آزمایشی بدون خدمه آنها اندكی پس از پرتاب با مشــكل مواجه شد. استارالینر نتوانست 
به موقع موتورهای خود را برای قرار گرفتن در مدار مناسب روشن كند. وقتی اپراتورهای 
مركز، مشكل را تصحیح كردند، فضاپیما بیش از حد نیروی محركه خود را از دست داده بود 

و دیگر امكان نداشت كه بتواند به ایستگاه فضایی برسد.

پركارترین پایگاه فضایی جهان
قدیمي ترین و بزرگ ترین مجموعه براي پرتاب هاي فضایي در جهان، پایگاه بایكونور قزاقستان 
است. این پایگاه كه  ركورددار تعداد پرتاب  به فضاست، در دهه۱۹5۰براي برنامه هاي فضایي 
اتحاد جماهیر شوروي ساخته شد و یوري گاگارین نخستین فضانورد جهان با وستوك۱از آنجا 

به فضا رفت. بسیاري از فضانوردان آمریكایي نیز از اینجا با سایوز به فضا رفته اند.
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آتش كرونا به دامن كاسباني افتاده كه بعد از يك سال سخت اقتصادي
روي اسفند ماه حساب ويژ ه اي باز كرده بودند و حاال حتي توان پرداخت اجاره واحد خود را ندارند

صداي اصناف
شهر ها تاريك و خيابان ها دلگير شده اند. كركره  مغازه ها پايين است 
و از همين خاموشي يكدست، حال و هواي دلگيري بر همه كوچه ها 
سنگيني مي كند. پر بيراه نيست اگر بگوييم همه كاسباني كه اين روزها 
ديگر چراغ مغازه خود را روشن نمي كنند، جور ديگري روي اسفند پارسال حساب كرده بودند؛سالي كه 
هر روزش يك بحران تازه و هر لحظه اش يك تنش اقتصادي جديد براي كشور به ارمغان آورده بود. اصناف 
روي اسفند،  ماه رونق شهرهاي ايران،  ماه پاياني سال و بوي عيد، حساب كرده بودند، سرمايه اي براي خود 
دست و پا كرده بودند، چك كشيده بودند و مي خواســتند تلخي هاي 98 را فراموش كنند. نشد. سوغات 

چيني ها به ايران هم رسيد و همه محاسبات را بر هم زد. بازار شب عيد بيشتر اصناف از بين رفت و اجناس در 
انبارها ماندند و از سكه افتادند. اما واقعا چه بر سر اصناف آمده است؟ خدماتي كه بيشتر اوقات در اقتصاد 
آسيب پذير ما، رشد مثبت براي خود به ثبت رسانده اند و بار توليد را به دوش كشيده اند اين روزها روايت 

تازه اي از 2ماه سخِت گذشته دارند. 
حاال هركدام شان از زاويه  كسب و كار خود به خسارت هاي هنگفتي كه صنف شان متحمل شده نگاه كرده 
و براي همشهري از آن گفته اند. مغازه هايشان را روزها بسته  نگه داشته و به قول خودشان تالش كرده اند 

زنجيره انتقال كرونا را قطع كنند و چشم اميدشان به حمايت دولت است.

لباس ها در انبار ها مانده اند 
امسال فروردين، فروردين 
دلگيري بــراي اصناف بود. 
پاساژ ها مدت ها بسته بودند. 
مغازه ها تاريك و چراغ كســب و كار خاموش مانده 
بود. حاال هم كه دوباره بعضي مشــاغل به راه افتاده 
هنوز بازار راكد اســت و نه خريدار شوق خريد دارد، 
نه فروشنده شرايط فروش. جواد صاحب مغازه اي در 
منطقه 22تهران است كه حاال ديگر يك ماه مي شود 
كه درآمدي از آن نداشته. او درباره حال و هواي اين 
روزهاي بازار پوشــاك و هم صنفي هايش مي گويد: 
امسال شب عيد نداشتيم. اسفند ماه يكي از مهم ترين 
ماه هاي پوشاكي  هاســت. خيلي از واحدهاي فروش 
پوشاك فقط روي اسفندماه حساب مي كنند چرا كه 
گاهي فروش در اين  ماه تا5 برابر فروش يك ماه عادي 
بيشتر مي شــود اما اين بار در  ماه آخر سال حتي به 

اندازه يك ماه عادي فروش نداشتيم.
او ادامه مي دهد: سال 98، سال خوبي براي ما نبود. 
تورم باال، خريد اوليه را براي ما سخت تر كرده است و 
همين موجب شده بود، هم ميزان فروش مان كمتر 
شود، هم تعداد كمتري جنس در مغازه داشته باشيم. 
بعد از 3 برابر شدن قيمت بنزين، بازار فروش كساد 
شد و كساد هم ماند. همه برنامه ريزي و اميد ما به شب 

عيد بود كه آن هم دود شد و به هوا رفت.
اين فروشنده پوشاك در غرب تهران توضيح مي دهد: 
اجناس روي دست مان مانده. لباس هايي كه آورده 
بوديم بهاره بودند كــه اگر قرار باشــد اين وضع تا 
تابستان ادامه پيدا كند، ما بايد دوباره جنس هاي تازه 
بخريم و همين كار نياز به سرمايه تازه دارد. انبار ما 
امروز پر از جنس هاي فروش نرفته است. چك  هايي 
كه به بازاري هــا داده ايم باالخره بايد نقد شــود اما 
درآمدمان در همين ماه به صفر رســيده است. شما 
تصور كنيــد هم اكنون 200ميليــون تومان جنس 
دست نخورده در انبارهايمان مانده و خاك مي خورد. 
7ميليون تومان اجاره مغازه مي دهيم. اجاره اسفند 
را كامل پرداخت كرده ايم و حاال نمي دانيم وضعيت 

فروردين ماه چه مي شود.
او پيش بيني مي كند: اگر تا پايان ارديبهشــت وضع 
به همين منوال پيش برود قطعا واحدهاي كوچك تر 
ورشكسته مي شوند. چك هاي برگشتي، اجاره هاي 
پرداخت نشده و... در درجه اول اين واحدها را زمين 
مي زند. من بدون شك به شــما مي گويم 50درصد 

فروشندگان پوشاك زمين مي خورند.
فروش آنالين مي تواند التيامي بر زخم اصناف باشد 
اما خيلي از واحدهــا دير به صرافت به روزرســاني 
افتاده اند. اين فروشنده پوشاك دراين باره مي گويد: 
ما براي فروش آنالين دير اقدام كرديم. پيش از اين 
ماجراها فرصت كافي براي فروش آنالين و گرداندن 
صفحه مجازي نداشتيم. االن با وجود اينكه پيج را راه  
انداخته ايم اما مشتري نداريم. پيج مان فالوور ندارد و 

هنوز استقبال چنداني از آن نشده است.
لباس فروشي ها روزهاي سختي را مي گذرانند. آنها 
هم مثل ســاير اصناف اين روزها بيش از هميشــه 
روي حمايت دولت حساب كرده اند. اتحاديه صنف 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك در هفته آخر 
فروردين بيانيه اي صادر كرد كه در بخشــي از اين 
بيانيه آمده اســت: »95درصــد از توليدكنندگان 
و 75درصد از فروشــندگان در بحــران اخير زيان 
نموده انــد و با توجه بــه مســتندات موجود بيش 
از 70درصد از فعــاالن اصلي صنعت پوشــاك در 
فروشــگاه هاي اجاره اي فعاليت دارند و در پرداخت 
اجاره بهاي مغازه هــا، حقوق كاركنــان و كارگران 
به دليل عدم فعاليت در مهم ترين زمان فروش سال 
يعني اســفندماه و ايام عيد به شــدت دچار مشكل 
كمبود نقدينگي هســتند و تــوان اداي ديون مالي 
به بانك ها )وام و مضاربه(، پرداخت چك و تســويه 
فاكتورها، حق بيمه، حقوق كاركنــان و اجاره بها را 
ندارند و پيش بيني مي شــود تا ماه هــا پس از اتمام 
بحران ويروس كرونــا به دليل كاهش حجم درآمد و 
نقدينگي و تغيير فصل واحدهاي پوشــاك ديرتر از 

ساير صنوف به چرخه رونق اقتصادي برگردند«.

پوشاك

قفل كرونا  بر كركره خانه 
 بازار مسكن آســيب بزرگي 
از كرونا ديده  است. براساس 
عقبايــي  اعــالم حســام 
نايب رئيس مشاوران امالك از اوايل اسفندماه با شيوع 
كرونا،  معامالت مســكن متوقف شده است و 70درصد 
اين معامالت ديگر انجام نمي شــود. ادعــاي اين مقام 
مسئول را گشتي در دفاتر مشاوره امالك ثابت مي كند. 
محمود زعفرانلو يكي از فعاالن قديمي بازار مسكن كه به 
گفته خودش 600نفر پرسنل و نيروي كار دارد، توضيح 
مي دهد: بازار مســكن به ركود تازه اي فرورفته اســت. 
درآمدهاي ناشي از انجام معامالت مسكن كاهش پيدا 
كرده و بازار خريد و فروش قفل است. او ادامه مي دهد: 
نيروهايي كه براي ما كار مي كنند، مجموعه اي از جوانان 
تحصيل كرده هستند كه براي تامين نياز مالي خود سراغ 
اين شغل آمده اند. شــرايط اقتصادي مملكت و افزايش 
نرخ بيكاري آنها را بر آن داشته كه ساعت ها كار كنند. اين 
جوانان امروز در معرض خطرند؛ چرا كه حقوق شان به 
ميزان معامالت بسته است. دريافتي اين افراد به حداقل 
رسيده و روزگار خود را به سختي گذرانده اند. اين فعال 
بازار مســكن در غرب تهران مي گويد: واحد صنفي ما 
هنوز تعطيل نشده است. تمام تالش ما بر اين است كه 
با رعايت موازين بهداشــتي، به كار و كسب خود ادامه 
دهيم. هم اكنون يك سوم پرسنل سركار حاضر مي شوند، 
فاصله اســتاندارد را رعايت مي كنند و موظف به انجام 

پروتكل هاي بهداشتي هستند. زعفرانلو مي گويد: بازار 
مسكن اما خوابيده است. مردم ديگر براي خريد و فروش 
وارد بازار مسكن نمي شوند. هرچه انجام مي شود توسط 
دالالن است كه دندان براي ســود بيشتر تيز كرده اند و 
منتظرند كه از اين آب گل آلود ماهي تازه اي بگيرند. او 
درباره كاهش معامالت در دفاتر مشاور امالكي كه زير 
نظر خودش به فعاليت مشغول هستند، مي گويد: حجم 
معامالت ما 50درصد نسبت به سال گذشته كمتر شده. 
اگرچه معامالت اجاره تا حدودي هنوز انجام مي شــود 
اما مستأجران واقعا به سختي با پرداخت كرايه هايشان 
كنار مي آيند. از ســوي ديگر بازار خريد و فروش قفل 
شده است. دفاتر مشــاور امالك كوچك تر كه نيروهاي 
كمتري داشــتند و معامالت كمتري هم در آنها انجام 
مي شد اين روزها، روزگار ســخت تري را مي گذرانند. 
برخي از آنها مغازه  خود را بسته اند چرا كه معتقدند باز 
بودن مغازه ضرر بيشتري برايشان به همراه دارد. حجم 
معامالت انجام شده در بعضي از اين دفاتر به صفر رسيده. 
علي، صاحب يكي از اين واحدها مي گويد: كمتر كسي 
حاضر مي شود براي بازديد واحدي مراجعه كند. سكنه 
عموما اجازه اين كار را نمي دهند و خريداران هم در اين 
شرايط ريسك بازديد حضوري از واحدها را نمي پذيرند. 
در 20روز گذشته ما درآمدي نداشتيم و اگر قرار باشد 
به اين منوال ادامه پيدا كند،  معلوم نيست بتوانيم چراغ 

مغازه را روشن نگه داريم.

مسکن

مسافركش هاي دوران قرنطينه

مجبور به تعديل نيروهايمان مي شويمچك هايمان برگشت مي خورد

مشتری در دسترس نيست
باشگاه هاي ورزشــي با شرايط ســخت پس ازشيوع 
ويروس كرونا دســت و پنجه نرم مي كنند. همه  چيز 
سريع اتفاق افتاد. جمعه شبي در روزهاي ابتدايي اسفند 
نخستين موارد فوتي كرونا در قم اعالم شد. روز شنبه 
مدارس و دانشگاه هاي كشور تعطيل شدند. ساعاتي 
بعد شــبكه هاي اجتماعي پر بود از دستورالعمل هاي 
پيشگيري از كرونا. يكشــنبه، بيلبوردهاي شهر، ما را 
تشويق مي كردند كه دســت هايمان را روزي چندبار 
هر بار به مدت20ثانيه بشــوييم. دوشــنبه خيلي از 
مشــاغل تعطيل بودند و خيلي ها با مفهوم دوركاري 
آشنا مي شدند. تا شــنبه بعدش ديگر تاكسي ها پول 
نقد نمي گرفتند و طولي نكشيد كه همه مراكزي كه 
با اجتماع مردم سر و كار داشتند كاماًل تعطيل شدند. 
همه  چيز آن قدر سريع بود كه شايد خيلي ها براي آن 

آمادگي نداشتند.
باشگاه هاي ورزشي نيز از اين موضوع مستثني نبودند. 
ويروس كرونا به همه مراكز ورزشــي، چه باشگاه هاي 
بزرگ زنجيــره اي و چه ســالن هاي كوچك محلي 
ضربه هاي سختي وارد كرد و حاال كاركنان اين باشگاه ها 
بدون درآمد و حقوق مانده اند. بازگير كه يكي از شركاي 
باشگاهي در تهران است، مي گويد: »ما چند روز بعد از 
اعالم شيوع ويروس باشگاه را تعطيل كرديم. حقيقتش 
در چند روز ابتدايي موضــوع را جدي نگرفته بوديم و 
به دليل شرايط اقتصادي نمي توانستيم بپذيريم«. او 
مي گويد: »در حالت عــادي هم هر روز يك موضوعي 
وجود دارد كه باشــگاه تعطيل باشــد. در تعطيالت 
رسمي و اعياد و مناســبت ها باشگاه تعطيل مي شود. 
اما به هر حال چاره اي نبود چون بحث سالمت مردم 
در ميان بود«. او كه 15ســال است در باشگاه ورزشي 

بدنســازي فعاليت مي كند، مي گويد: »شــريك من 
خودش صاحب ملك اين باشــگاه اســت و در نتيجه 
ما از پرداخت اجاره ملك راحتيــم. اما به هر حال اين 
روزها درآمدي از باشــگاه ندارم و به ناچار با اتومبيلم 
مسافركشي مي كنم. درست است كه مسافركشي هم از 
نظر سالمت، خطرناك است و روزانه با مسافران زيادي 
در ارتباطم اما چاره اي نيســت. بايد يك جوري خرج 
زندگي را دربياورم«. مي گويد: »جز خودم در باشگاه 
3مربي ديگر داريم كه حقوق آنها نيز از شهريه پرداختي 
شاگردها تامين مي شد. آنها هم مثل من حقوق ثابت 
ندارند. حتي تعدادي از شاگردهايمان كه شهريه شان را 
از قبل پرداخت كرده بودند، به خاطر شرايط پيش آمده 
و نصفه ماندن دوره شان، آن دوره را به ما بخشيدند«. در 
جواب اين سؤال كه مربيان ديگر در اين دوران قرنطينه، 
از كجا درآمد كســب مي كنند، مي گويد: »شغل همه 
ايرانيان چيست؟ مسافركشي! بيشترشان همين كار را 
مي كنند. تعدادي از مربيان هم به فروش پودر و مكمل 
و برنامه ورزشي آنالين روي آورده اند. اما آن هم درآمد 
محدودي دارد و نمي تــوان به صورت حرفه اي رويش 

حساب كرد«.

بعد از نخســتين بيانيه ســتاد ملي مبــارزه با كرونا، 
نمايشــگاه هاي خريد و فروش خودرو تعطيل شدند. 
تعطيلي اجباري براي حفظ ســالمت مــردم به اين 
واحدها ابالغ شــده بود و كســي به آن معترض نشد 
اما فعاالن حوزه خودرو را زمينگير كرد. حتي دالالن 
ماشــين كه هميشــه پيش از عيد درآمدهاي بااليي 
كســب مي كردند، اين روزها در خانه نشسته اند و به 
قول خودشــان از جيب مي خورند. محمــود، يكي از 
نمايشــگاه داران اصفهاني به همشهري مي گويد: اين 
چند روزي كه مغازه باز شــده تأثيري بر كسب و كار 
ما نداشته. مشــتري نداريم خانم. نداريم. اگر شرايط 
به همين منوال ادامه پيدا كند، چك هاي ما برگشت 
مي خورد و بحران بزرگي دامن ما را مي گيرد. او ادامه 
مي دهــد: كاش دولتي ها هم شــرايط اقتصادي ما را 
درك كنند. من ماهــي 12ميليون تومان اجاره مغازه 
مي دهم. صاحب ملك های قشــنگي كــه در فضاي 
مجازي مي بينيد به تور همه نمي خورد. صاحب ملك 
من اجاره اسفند را تمام و كمال گرفته و منتظر دريافت 
اجاره فروردين است. نادر، يكي از دالالن بازار خودروي 
عبدل آباد هــم مي گويد: من تمــام فروردين را خانه 
نشستم. مي توانســتم بروم و كار كنم. مثل خيلي از 

همكارانم كه اين روزهــا مخفيانه معامله مي كنند اما 
تصميم گرفتم براي سالمت خودم و خانواده ام در خانه 
بمانم اما تعطيلي نمايشــگاه ها و توليد نشدن خودرو 
توســط كارخانه و عدم عرضه آن، بازار خودرو را كامال 
به هم ريخته است. هركس هر قيمتي مي خواهد روي 
ماشين مي گذارد. مشــتري نيست. فروشنده نيست. 
همين باعث شده بازار دست عده اي سودجو بيفتند و 

هيچ قيمتي به شكل رسمي وجود نداشته باشد.
بررسي هاي همشهري اما نشان مي دهد، در فروردين 
ماه، حجم معامالت رسمي انجام شده خودرو تقريبا به 
صفر رسيده است. موتمني رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
اتومبيــل در اين باره گفته اســت: در شــرايط كنوني 
اقتصادي و شــيوع ويروس كرونا، افــراد براي خريد و 
فروش خودرو مراجعه نمي كنند و پيش بيني مي شود 
اين شرايط تا چند ماه آينده و ريشه كن شدن كامل اين 

ويروس ادامه داشته باشد.
همه اينها در شرايطي است كه برخي هنوز هم به انجام 
معامالت خودرويي خود اميد دارند. فروشــنده ها در 
پلتفرم هايي مثل ديوار هنوز آگهي هايي را براي فروش 
خودرو خود منتشــر مي كنند. قيمت هايي كه با وجود 
ركود كنوني حاكم بر بازار خودرو، بسيار باال بوده و دور از 
منطق به نظر مي رسد. براي مثال در يكي از اين آگهي ها 
خودروي 206 تيپ 5صفر را فروشــنده 135ميليون 

تومان قيمت گذاري كرده است.

آجيل فروشــي ها و قنادي ها تا آخرين روز اســفند ماه، 
مشغول به كار بودند. اگرچه شــايد به اندازه سال هاي 
پيش مشتري نداشتند اما هنوز دستوري براي تعطيل 
كردن اين واحدها صادر نشده بود. سيدمحسن حسيني، 
كارآفريني كه فروشگاه هاي محسن زيرنظر او با 60نفر 
پرسنل، اداره مي شــود، درباره وضعيت فروش آجيل و 
خشــكبار در اين روزها مي گويد: شــيوع ويروس كرونا 
تأثير بســيار زيادي بر كســب و كار ما گذاشت. امسال 
قيمت آجيل و خشكبار، نسبت به سال گذشته كاهش 
30درصدي را تجربه كرده بود و ما اميد داشتيم كه بيشتر 
از پارسال فروش داشته باشيم و شب عيد خوبي را تجربه 
كنيم اما هم اكنون با ركود بسيار عميقي دست و پنجه 
نرم مي كنيم. حسيني ادامه مي دهد: آجيل طبع گرمي 
دارد و به تقويت سيستم ايمني بدن كمك مي كند. ما فكر 
مي كرديم كه اين موضوع باعث مي شود كه شيوع كرونا 
روي كسب و كار ما تأثير زيادي نگذارد اما در اسفند ماه 
فروش مان به حداقل رسيده بود كه بعد از مصوبه ستاد 
ملي كرونا، همان ميزان هم از بين رفت و به صفر رسيد. 
اين فعال حوزه خشكبار مي گويد: بسيار نگران اجناس مان 
هستيم. نگهداري آجيل و خشكبار كار سختي است؛ اگر 
مدت زيادي در انبار يا مغازه بماننــد از كيفيت آنها كم 

مي شود و ديگر امكان فروش آنها به مشتري نيست. ما در 
تمام اين سال ها تالش كرده ايم كه هواي كارگرهايمان 
را داشته باشــيم اما در يك حدي مي توانيم به اين رويه 
ادامه بدهيم. تا امروز مجبور به تعديل 5نفر از نيروهاي 
كاري خود شده ايم. اتفاقي كه واقعا از آن راضي نيستيم. 
او بر اين باور است كه خشكبارهاي كوچك،  ممكن است 
در اين شرايط ورشكست شــوند. چرا كه توان پرداخت 
اجاره بهاي خود را ندارنــد. واحدهاي بزرگ مثل ما هم، 
ماليات هاي سنگين پرداخت مي كنند. حسيني مي گويد: 
اگر تعطيلي واحدي مثل ما ادامه پيدا مي كرد، ميلياردها 
تومان ضرر مي كرديم چرا كه ديگر اجناس قابل فروختن 
نيســتند، تاريخ آنها مي گذرد و بوي نا مي گيرند. امروز 
بيش از هر زماني از دولت انتظار حمايت داريم كه حداقل 
از مغازه هاي خشــكبار انتظار پرداخت ماليات سنگين 
نداشته باشد. ما نه شب عيد داشتيم نه فروش بهاره داريم.

مبارزه با ويروس كرونا همچنان ادامه دارد و در اين اوضاع 
افزايش قيمت ارز، ارز نيمايي را هم تحت تأثير قرار داده و 
اين موضوع در كنار مشكالت حمل ونقل، واردكنندگان 
و تامين كنندگان موبايل را هم بيــش از پيش نگران 
كرده است. چرا كه فعاالن صنف موبايل عالوه بر اينكه 
2 ماه به خاطر شيوع كرونا كار و كاسبي شان به تعطيلي و 
قبل تر از آن به كساد كشانده شده، اينك با افزايش قيمت 
نيز مواجه شده اند. حميد آراد، يكي از موبايل فروشان 
پاساژ چارســو در خيابان جمهوري تهران در گفت وگو 

با همشــهري مي گويد: »ماهانه 25و 500هزار تومان 
اجاره بهاي مغازه من اســت كه البته به لطف بخشش 
مالك، از 2 ماه پرداخت اجاره بها معاف شدم اما در اين 
مدت اجناس گران شــده. در موقعيتي كه مردم پول 
ندارند مجبوريم جنس گران بخريم و گران تر بفروشيم 
كه 20تا 30ميليون ضرر براي ما به دنبال خواهد داشت. 
با وجود 15پرسنل ادامه كار بسيار دشوار شده و ما در 
مدت تعطيلي در حدود 200ميليون تومان خســارت 

ديده ايم«.
گرچه شيوع كرونا در كشور بر بازار موبايل تأثير گذاشته 
و خريد مردم به صورت حضوري بســيار محدود است 
اما در مقابل بازار فروش آنالين رونق پيدا كرده اســت 
و بيشتر فعاالن بازار سعي كرده اند در مدت بسته بودن 
مغازه ها روي بازار فروش آنالين متمركز شوند. آراد در 
مورد ارائه خدمات در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت 
مي گويد: »گاهي اجناس را از انبار به صورت پيك براي 
مشتريان ارسال مي كنيم اما تا بازار به حالت عادي باز 
نگردد نمي توانيم خدمات خاصي ارائه دهيم و فقط در 
حد بسيار نامحدود و جزئي خدمات ارائه مي دهيم. چون 

دوسوم از كارمندان در محل كار حضور ندارند«.
اين فعال بازار موبايل درخواست اعطاي وام بدون بهره و 
تعيين تكليف كمك دولت در بخش هاي بيمه و ماليات 
در نيمه اول ســال را دارد تا اصناف بيش از اين متضرر 
نشوند و بتوانند ســرپا بمانند و قادر به ادامه فعاليت با 
شرايط موجود باشند. اگر قرار باشد وام هاي اعطايي نيز 
با بهره باشد، اصناف با وضعيتي كه دارند، توان پرداخت 
آن را ندارند. از طرفي تأخير و مشمول زمان شدن اين 
اقدامات، مشكالت ديگري را بر دوش اصناف مي گذارد.

باشگاه های ورزشی

خشکبار و آجيل و شيرينینمايشگاه های اتومبيل

روزگار سخت آبميوه فروشان

مراكزي كه با ارائه بهترين ها و متنوع ترين آبميوه ها 
و بستني ها و يا تركيب آنها با خالقيتي خوشمزه در 
شادي اول سال نو، قرار بود كام مردم را شيرين كنند 
حدود 2 ماه به علت شيوع كرونا رونقي نداشتند. فعاالن 
صنف بستني، آبميوه و كافي شاپ اما در اين مدت با 
خسارت چند صد ميليوني مواجه شده اند. حاتم بلياد 
يكي از فعاالن صنف آبميوه و بستني كه در شهرستان 
نيكشهر مغازه دارد، در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»شــايد باورتان نشــود اما در اين دو ماهي كه كار و 
بارمان تعطيل شده نان شب خانواده ام را به زور تهيه 
مي كنم و به صورت نسيه از سوپرماركتي ها كاالهاي 
مصرفي مي گيرم تا بلكه شرايط مساعدتر شود و بتوانم 
كار و كاســبي را مجددا راه اندازي كنم. در روزهاي 
قبل از كرونا به طور روزانه 500تــا 600هزار تومان 
فروش داشتم كه مي توانســتم با درآمد حاصل از آن 
اجاره بها و حقوق 2كارگــرم را پرداخت كنم اما تمام 

اين پرداختي ها به تأخير افتاده«.
بســياري از فعاالن اين صنف قشــر متوسط و رو به 
پاييني هســتند كه تمام رزق شان به فروش بستگي 
دارد اما در اين روزهــا به ناچار مغازه ها را بســته و 
خانه نشــين شــده اند. البته كه برخي از واحدهاي 
اتحاديه هم به خاطر هزينه هاي باال و نبود مشــتري، 
قبل از اسفند خودشان اقدام به تعطيلي كردند و براي 
هميشه از اين كار دست كشيدند. بلياد مي گويد: »اگر 
وضعيت كرونا به همين شكل ادامه پيدا كند با توجه به 

عدم حمايت دولت از اصناف ناچار به تعطيلي هستم. 
چون اين روزها كه مسائل بهداشتي بيشتر پررنگ تر 
شده و مردم با احتياط بيشــتري اقدام به خريد مواد 
غذايي مي كنند. مشــتريان آبميوه و بستني حتي با 
وجود فعاليت مجدد به شدت كاهش پيدا كرده است. 
قبل از تعطيلي طوالني هم ناچار شــديم بسياري از 
ميوه هــا و آب ميوه هايي كه در مغــازه موجود بود و 
خريداري نداشت را دور بريزيم. چون فاسد شده بودند 
و غيرقابل استفاده. همين موضوع هم موجب خسارت 
زيادي قبل از عيد به ما شــد. درحالي كه اگر بيماري 
نبود مي توانستيم با فروش كاالها كمي از خسارات ها را 
جبران كنيم. با ادامه اين اوضاع قادر به پرداخت حقوق 
به كارگرانم نيز نيستم و مجبورم عذرشان را بخواهم 
درحالي كه آنها نيز تنها نان آور خانه خود هســتند و 
به شدت به اين درآمد محتاجند. متأسفانه وعده هايي 
نيز كه داده مي شــود تجربه ثابت كــرده هيچ گاه به 
مرحله عمل نمي رسند و كاسبان مثل هميشه بايد از 
جيب خودشان، تمام ضرر و زيان هاي اين چنيني را 

جبران كنند«.
در اســفند ماه كه هنوز تعطيلي رسمي اصناف اعالم 
نشده بود هم درآمد 85تا 90درصد صنف بستني و 
آبميوه صفر شده بود كه شيوع كرونا به نوعي شرايط 
را بدتر هم كــرد. درصورتي كه هر ســاله تمام اميد 
فروشندگان اين صنف به نوروز و اوايل بهار بود. چرا كه 
تقاضا در اين ماه بيشتر بود اما اكنون توليد كنندگان 
و فروشــندگان بيش از هر زمــان ديگري ضعيف تر 
شده اند و امكان تعطيلي هميشگي بسياري از فعاالن 

اين صنف در درازمدت وجود دارد.

وشیآبميوه  و  بستنی موبايل فر

مائده اميني
روزنامه نگار
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این شمارهدرنگ

 تعطیلی
اصناف

صف اول خسارت دیدگان

تهران چیزی کم دارد

كرونا بازار سفره خانه داران سنتي و قهوه خانه داران را 
نيز به تعطيلي و كسادي كشانده و فعاليت اين صنف 
را به طور كامل فلج كرده است. مردم به علت ترس از 
بيماري به طور كامل مصرف قليان و غذا را در خارج از 
منزل تعطيل كرده اند. البته قبل تر از تعطيلي مطلق، 
عرضه قليان ها در قهوه خانه و ســفره خانه ها اوايل 
ورود ويروس كرونا ممنوع شده بود درحالي كه تنها 
عاملي بود كه مشتري را به سفره خانه ها مي كشاند 
و فعاالن اين صنف فقط با سرو غذا و سرويس چاي 
نمي توانستند سر پا بمانند و اين كار برايشان توجيه 
اقتصادي نداشت. اما تعطيلي كامل هم خسارت هاي 

زيادي به ويژه به ســفره خانه هايي كه در مكان هاي 
گردشــگري دارند، زد. مدير يكي از سفره خانه هاي 
ســنتي در كاشــان واقع در خيابــان اميركبير در 
گفت وگو با همشــهري درخصوص مشــكالتي كه 
اخير به علت شيوع كرونا گريبانگير صنف شان شده 
مي گويد: »بعد از 2 ماه تعطيلي، چند روزي اســت 
كه سفره خانه را به صورت غذاي بيرون بر با سرويس 
رايگان با به كارگيري 2پرسنل راه اندازي كرده ايم. ما 
هميشه روي سرو غذاي ايراني كار مي كرديم اما چند 
روزي است كه به ليســت غذايي مان فست فود هم 
اضافه كرده ايم البته فقط به صورت غذاي بيرون بر. 
اين كار را بــا اين هدف كه چند پرســنل به صورت 
شيفتي سركار باشند و بتوانند درآمد اندكي كسب 
كنند و دست شان خالي نباشــد. البته اضافه كردن 

فســت فود به ليســت غذاهاي ايراني موجب شد تا 
با اتحاديه درگيري پيدا كنيم چــون معتقد بودند 
بايد از اتحاديه فست فودها بايد براي اين كار مجوز 
بگيريم اما در اين شرايط فرصتي براي چنين اقدامي 
پيش نيامد كه البته من آن را نوعي چوب الي چرخ 
گذاشــتن مي دانم به جاي حمايت و دستگيري از 

قشر ضعيف«. 
مدير سفره خانه ســندباد در مورد خساراتي كه اين 
مدت متحمل شده مي افزايد: »در مدتي كه تعطيل 
بوديم خسارات ســنگيني را متحمل شديم. ما قبل 
از بهمن در حال آماده ســازي  فروش شب عيدمان 
بوديم و از اين رو مواد غذايي زيادي را در انبار ذخيره 
كرديم. چون سفره خانه ما در خيابان اميركبير، باغ 
فين كاشان كه يكي از محل هاي پرتردد گردشگران و 

مكاني توريستي در ايام عيد است، قرار دارد و تخمين 
زده بوديم فروش بااليي داشته باشيم اما تعطيلي ها 
شــوك عجيبي را به ما وارد كرد. با وجود داشــتن 
50پرسنل نمي دانيم شــرايط به چه سمت و سويي 
پيش خواهد رفت و آيا قادر به تامين هزينه هايمان 

خواهيم بود يا خير؟«.
هم اكنون بيش از 5هزار واحــد صنفي داراي پروانه 
كســب و ۱500 واحد صنفي فاقــد پروانه به دليل 
شيوع كرونا در كشــور درخطر تعطيلي هستند كه 
البته براي ادامه فعاليت اين اصناف از قبيل استفاده 
از شــيلنگ هاي يك بار مصرف بــراي عرضه قليان 
پيشنهاد شده تا بدين ترتيب بتوانند تقاضايي در بازار 
ايجاد كنند. اما اجراي چنين اقداماتي نيازمند مصوبه 

كميسيون نظارت است.

كاركنان كافه ها در ماه هاي قرنطينه حقوقي ندارند. 
بعد از كرونا همه روتين هاي زندگي ما آدم هاي شهر 
به هم خورد. ديگــر خبري از خريــد آن قهوه هاي 
صبحگاهي ســر راه، عصرانه هاي دور هم در كافه اي 
دنج در شلوغ ترين خيابان شهر و قرارهاي عاشقانه 
در مناسبت هاي خاص نيســت. حاال همگي تبديل 
به خاطراتي دور و شايد دســت نيافتني )حداقل در 
آينده اي نزديك( شــده اند. كافه هاي محبوب شهر 
ديگر پذيراي هيچ مهماني نيستند. البته كه شاغالن 
اين كافه ها و رستورن ها نيز جزو آن دسته اي هستند 
كه مي گويند براي پايان يافتن پاندمي )همه گيري 
جهاني( چاره اي جز تعطيلي نداريم. پيام درخشاني، 
مدير يكي از كافه هاي تقريبا نوپاي تهران مي گويد: 
»از 3اســفند به خاطر شــيوع كرونا كافه را تعطيل 
كرده ايم. اين در حالي بود كه ما تازه چند ماه از شروع 
كارمان مي گذشت و از همان ابتدا نيز تا به خودمان 
آمديم، بارها و بارها دچار مشــكل شــديم. يك بار 
تعطيلي دانشگاه ها و مراكز آموزشي به خاطر آلودگي 
هوا بود كه كســب و كار ما را راكد كرد. يك بار ديگر 
گراني بنزين، مسائل اقتصادي و سياسي و مشكالت 
با آمريكا، شــهر را در ركود فرو برد. بعد از آن هم كه 
ويروس كرونا سر رســيد«. او كه حاال بايد چك هاي 
اجاره را يكــي پس از ديگري پــاس كند، مي گويد: 
»كافه تعطيل است اما ماهانه 5ميليون تومان اجاره 
ملك را پرداخت مي كنيــم. 500ميليون تومان هم 

با شــركايم پول پيش داده ايم. اما در اين شرايط هم 
صاحب ملك با ما راه نيامد و سر موعد، چك را پاس 
كرد. براي ماه هاي آينده هم مجبوريم باالخره پول 
اجاره را جور كنيم«. مدير كافه »نه« درباره شرايط 
كاركنانش مي گويــد: »افرادي كــه در كافه ها كار 
مي كنند، براساس ســاعات كاري حقوق مي گيرند. 
يعني اگر ساعت كاري آنها صفر باشد، در نتيجه مزدي 
هم دريافت نمي كنند. در حقيقــت منبع درآمدي 
وجود ندارد كه بخواهد حقوقي پرداخت شود. البته 
بيشتر افرادي كه در كافه ما كار مي كردند از دوستان 
و آشنايان بودند كه باالخره هر كسي به هر سختي ای 

دارد با اين شرايط كنار مي آيد«.
او مي گويد: »هنوز فكر آنجا را نكرده ايم كه اين شرايط 
براي چندين ماه طول بكشــد. اميد داريم بعد از  ماه 
رمضان )كه در حالت عادي هــم در اين ماه تعطيل 
بوديم( بتوانيم به شــرايط عادي برگرديم و كار را از 

سر گيريم«.
اين كافه دار هم مانند خيلي از شــاغالن حرفه هاي 
ديگر مي گويد به تســهيالتي كه دولت قرار اســت 
پرداخت كند، اميدي ندارد و ترجيح مي دهد در اين 
شرايط اقتصادي از چنين وام هايي استفاده نكند كه 

مجبور نشود با سود بيشتري آن را بازپرداخت كند.
ممكن اســت ويروس كرونــا در درازمــدت باعث 
تعطيلي تعداد بسياري از كافه هاي نوپا، غذاخوري ها 
و رستوران هاي كوچك محلي شــود. اما آنهايي كه 
قدرتمندترند، به خصوص رســتوران ها و كافه هاي 
زنجيره اي، احتماال بعد از پايــان پاندمي كرونا، در 

بازاري كم رقيب مي توانند يكه تازي بيشتري كنند.

سونامي ویرانگرِ لغو قراردادها 

 تاالرهــاي پذيرايــي شــايد نخســتين قرباني هاي 
كوويد -۱9در ايــران بودند. صاحبان و پرســنل اين 
تاالرها متحمل ضررهاي مختلفي شــدند. از يك سو 
بايد از پذيرش مشــتري در اين چند ماه نوبرانه كسب 
و كارشــان، خودداري مي كردند. از سوي ديگر بايد 
وجوهي كه از ماه ها پيش به عنوان بيعانه از مشتري هاي 
خود گرفته بودند، عودت مي دادند. خسرو ابراهيمي نيا، 
رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي در اين باره مي گويد: 
اينكه بگوييم كسب و كار ما كساد شده است، ادعاي 
درستي نيست. كسادي از سر ما گذشته است. كسادي 
مرحله قبلي است كه پشت ســر گذاشته ايم و حاال به 

احتضار افتاده ايم.
او درباره آنچه اين روزها بر اين تاالرها مي گذرد توضيح 
مي دهد: از هفته دوم بهمن ماه، آتش كرونا دامن ما را 
گرفت. تاالرهاي پذيرايي با نخستين زمزمه هاي كرونا 
تقريبا تعطيل شــدند. از همان روزها سونامي كنسل 
كردن قرارداد ها و مراســم ها، صنف ما را قرباني كرد. 
يكي از تفاوت های ما با ساير اصناف اين است كه جنسي 
نداريم كه بماند و خاك بخورد و اميدي كه به فروش 
آن در روزهاي پسا كرونا داشته باشيم. ما خدمات ارائه 
مي كنيم و امــروز درآمدمان به صفر رســيده و هيچ 

اميدي هم به آينده نداريم.
ابراهيمي نيا مي گويد: ما به واحدهاي صنفي دســتور 
داده ايم كه بيعانه ها را در اســرع وقــت به مردم پس 
بدهند. ســالمت جامعه را در اولويت قرار داده ايم اما 
اين مبالغي كه تحت عنوان بيعانه دريافت شــده بود، 
براي حد فاصل مهر تا دي ماه بود. بازگشت اين مبالغ 
كار آساني نبود. واحدهاي ما برنامه ريزي كرده بودند 

كه با برگزاري مراســم در ماه هاي اسفند و فروردين و 
پيش از  ماه رمضان، درآمد خــود را جبران كنند. در 
فضاي رقابتي ايجاد شده،  همكاران من شروع به تجهيز 
تاالرهاي خود كردند و همه آن بيعانه ها را خرج كردند. 

حاال تصور كنيد كه چه بر سر اقتصاد ما آمده است؟ 
او به نمايندگــي از تاالرداران سراســر ايران توضيح 
مي دهد: حل مشكالت كنوني از توان و قدرت ما خارج 
است. اكثر تاالرداران در كشور ما مستأجرند و اجاره هاي 
سنگين 70-60 ميليون توماني پرداخت مي كنند. ما 
به معناي حقيقي كلمه در عسر و حرج قرار گرفته ايم. 
مالك يك تاالر مگر چند ماه مي تواند اجاره را ببخشد؟ 
به عقيده ابراهيمي نيا، تنها پرداخت وام به تاالرداران 
مي تواند آنها را دوباره به فعاليت هاي اقتصادي برگرداند. 
باور كنيد كه ادامه كار تاالرها در اين شرايط غيرممكن 
است. ابراهيمي مي گويد: واحدهاي صنفي ما سال هاي 
سال  است ماليات خود را به دولت پرداخت مي كنند. 
هر مشكلي كه براي اقتصاد آنها پيش آمده باز خود را 
به مدار كار و كسب برگردانده اند اما امسال ديگر مانند 
سال هاي گذشته نيســت. ديگر تواني براي پرداخت 
ماليات براي آنها باقي نمانده اســت. ما از دولت و وزير 
صنعت انتظار داريم كه شرايط ما را درك كنند و بدانند 

كه در چه اوضاعي به سر مي بريم.
گفتني است كه بيشتر تاالرهاي كشور، تعدادي كارگر 
ثابت دارند. بررسي  هاي همشهري نشان مي دهد كه 
پرداخت حقوق كارگران تاالرهاي پذيرايي، به تعويق 
افتاده. خيلــي از كارگران هنوز حتــي عيدي خود را 
دريافت نكرده اند و ماه هاســت كه ناني به سفره هاي 
خود نبرده اند. تكليف اين كارگران چه مي شــود؟ آيا 
صاحبان قدرت و سياســتگذاران براي اين كارگران و 
هزاران كارگر مشابه آن ها، فكري جز وام يك ميليون 

تومانيِ  مشروط، درنظر دارد؟ 

تاالرهای پذيرايی

توقف ساخت وساز

خاموشــي كوره هاي تعدادي از كارخانه هاي توليد 
مصالح ســاختماني و كاهش توليد اين محصوالت 
اين روزها ارتباط مستقيمي با ركود صنعت ساخت 
و ساز پيدا كرده است. مدتي اســت تمام فعاليت ها 
و عمليات ســاختماني اعم از پروژه هاي خصوصي و 
دولتي به منظور كاهش صدمات ناشي از كرونا و تامين 
سالمت شهروندان متوقف شــده است و اين مسئله 
به بازار مصالح فروشان آســيب هاي جدي وارد كرده 
اســت. محمدرضا يزدي كه در زمينه فروش مصالح 
ســاختماني فعاليت دارد، در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: »محيط كارگاهي مدت زيادي بسته بودند و 
اجازه فعاليت نداشتند. از طرفي كارخانه ها هم افزايش 
قيمت داده انــد و اين صنعت هم اكنــون با حداكثر 
۱5درصد ظرفيت در حال فعاليت اســت. در آمد ما 
هم اكنون 20درصد از درآمد قبــل از توقف كارهاي 
ساختماني است و حقوق ۱8پرسنل خود را از جيب 
مي دهيم. اميدواريم ورق برگردد و بازار مجدد رونق 
بگيرد در غيراينصورت ناچار به تعديل نيرو هستيم«.

مدير توسعه بازار سفيد در مورد آسيبي كه به فعاالن 
صنف مصالح ساختماني وارد شده مي گويد: »صنف 
ما 2نوع مشــتري دارد كه يكي ســازنده ها هستند 
كه ساختمان جديد مي ســازند و قشري كه اقدام به 

بازســازي مي كنند. با توجه به اينكــه پيش بيني از 
افزايش حداكثري قيمت ها وجود ندارد مردم اقدام 
به ساخت وســاز را متوقف كرده اند. از ســويي ديگر 
شهرداري از دي ماه ســال 98 دادن مجوز ساخت را 
بسيار محدود كرده است. طوري كه در برخي مناطق 
تهران به هيچ عنوان جواز ساختماني صادر نشده است 
كه از داليل آن ابهام بازار و افزايش قيمت هاســت. 
ساخت وساز كم شده است و در مقابل بازسازي افزايش 
پيدا كرده و مردم به علت نبود پول ترجيح مي دهند 
ساختمان خود را باز سازي  كنند. در اين مدت به شدت 
افزايش قيمت مصالح داشــتيم كه به كسادي بازار 
ما آســيب دو چندان زده اســت. ما از نيمه اسفند و 

فروردين در ضرريم«.
صنف مصالح فروشي ســخت ترين شرايط را در چند 
سال گذشته تجربه مي كند و كاهش شديد ساخت 
و سازها و بودجه هاي عمراني، افزايش ناگهاني قيمت 
زمين، همچنين توقف طرح مســكن مهر و از دست 
رفتن بازارهــاي صادراتي به كاهــش درآمد فعاالن 
اين صنعت منجر شده است. از طرفي ساخت تعداد 
سدهايي كه قبال مقرر شــده بود به دليل كمبود آب 
از دســتور كار خارج شده اســت و يكي از مصارف 
اصلي مصالحي مانند ســيمان از بين رفته اســت. 
مصالح فروشان بايد چشــم انتظار رونق بازار مسكن 
باشند تا شرايط كاري شــان كمي از حالت بحراني 

خارج شود.

وشان مصالح فر

سفره خانه     سنتی

شوخي کرونا روی پرده

مدير سينما ماندانا: دولت پيشنهاد ارائه وام ۱0ميليون 
توماني به هر ســينما داده است كه شبيه يك شوخي 
است. سالن هاي سينما هميشــه از هر شرايطي جان 
ســالم به در بردند. از جنگ، از ركــود و بحران هاي 
اقتصادي و... گذشــتند و همواره پابرجــا ماندند. اما 
ويروس كرونا و بحران حفظ ســالمت عمومي چنان 
تهديد خطرناكي براي همه مشــاغل و بدتر از همه، 
صنايع فرهنگي و سينمايي به وجود آورد كه شايد تا 
به امروز سابقه نداشته. سينماها جزو نخستين مراكزي 
بودند كه در شهر تعطيل شدند، اكران فيلم ها متوقف 
ماند و آنها كه در صف نمايش بودند، حاال براي آينده اي 
نامعلوم در انتظارند. حتي اين موضوع، جشنواره هاي 
بين المللي را نيز تحت تأثير قرار داد و آنها يكي پس از 
ديگري لغو شدند و اين احتمال قوت گرفت كه در سال 
جديد هيچ كدام آنها چه در سطح ملي و چه در سطح 
بين الملل برگزار نشوند. فيلمبرداري خيلي از فيلم ها به 
تعويق افتاده و در ادامه مشكالت متعددي براي مشاغل 
مربوط به سينما رخ خواهد داد كه سالن هاي سينما و 

كاركنان آنها نيز جزو اين قشر خواهند بود.
محمد قاصد اشرفي، مدير ســينما مانداناي تهران به 
همشــهري مي گويد: »االن نزديك به 2ماه است كه 
سينماها تعطيل هستند. شــيوع ويروس كرونا يك 
معضل جهاني است و به محض اينكه وزارت بهداشت 
ضرورت تعطيلــي مراكزي را كه محــل تجمع افراد 
هستند، اعالم كرد، ما نيز تبعيت كرديم. از همان روز 
نيز مشكالت اقتصادي و پيامدهاي اين شرايط باعث 
نگراني شد. تا پيش از اين نيز ســينماها با پايين نگه 
داشتن قيمت بليت ســعي مي كردند براي مخاطبان 

جذابيت ايجاد كنند. در شــرايطي كه همه كاالها و 
خدمات در كشــور به چند برابر قيمت عرضه شدند، 
سينماها ســعي كردند براي مخاطبان خود سوبسيد 
درنظر بگيرند. حاال نيز موضوع سالمت مردم نخستين 
دغدغه ماست و تا زماني كه جامعه پزشكان براي مقابله 
با اين ويروس، جان بر كف خدمــت مي كنند، ما نيز 

سينماها را باز نخواهيم كرد«.
او درباره وضعيت كاركنان سينماها مي گويد: »حقوق 
و مزاياي همه كاركنان سينما را تا پايان اسفند به طور 
كامل پرداخت كرديم. قصد نداريم هيچ كدام از پرسنل 
را تعديل كنيم و برنامه ما حفظ نيروي كار تحت اين 
شرايط سخت است. حقوق فروردين ماه را نيز پرداخت 
مي كنيم و بي صبرانه فقط منتظريم اين بحران پايان 
يابد تا كارمندان سينما بتوانند به شغل خود بازگردند«.

اما اشرفي درباره اين فرضيه كه شرايط پاندميك براي 
چندين ماه ادامه يابد، مي گويد: »اگر شيوع بيماري و 
قرنطينه طوالني شــود، بخش خصوصي شايد نتواند 
به پرداخت هزينه هــا ادامه دهد. در ســينما ماندانا 
22كارمند ثابــت داريم و تعدادي نيــز نيروي فني و 
تاسيساتي هستند كه در مواقع لزوم بر سر كار مي آيند. 
اگر دولت پيشقدم بشود و بخواهد بخشي از مشكالت 
ما را حل كنــد، به هيچ وجه قصد اخــراج كاركنان را 
نداريم. با اين حــال، تا به حال هيــچ اتفاق مثبتي از 
سوي دولت رخ نداده اســت و فعاًل همه سينماداران 
سردرگم  هستند. وزارت ارشــاد اعالم كرد كه به هر 
سينما ۱0ميليون تومان وام با كارمزد 4درصد پرداخت 
مي كند. اين بيشتر شبيه يك شوخي است. با توجه به 
اينكه اصاًل مبلغ تأثيرگذاري نبود، همه سينماداران از 
دريافت اين وام سرباز زدند. حداقل مي توانستند اين 
وام را به صورت بالعوض پرداخت كنند كه اين كار را 

هم نكردند«.

سینما داران

در هر خانه یک قیچی پیدا می شود

مثل خيلي از اصناف و واحدهاي خدماتي، حاال نزديك 
به 2 ماه از تعطيلي خودخواســته سالن هاي زيبايي و 
آرايشگاه ها به دليل شــيوع ويروس كرونا مي گذرد. 
ناخن كارهــا، شــينيون كارها، رنگ كارها، ميك آپ 
آرتيست ها و... همه شــان اين روزها به خاطر سالمت 
خود و مشتريان در خانه نشســته اند. ناخن كار يكي 
از ســالن هاي كوچك كه نمي خواهد نامي از او برده 
شــود، مي گويد: »من روزانه كار ۱0تا ۱5مشتري را 
راه مي انداختم. اوايل اسفند كه هنوز آرايشگاه تعطيل 
نشده بود، اين ميزان به يك يا 2 نفر رسيد و بعد تصميم 
گرفتيم آرايشگاه را تعطيل كنيم. حضور ما فايده اي 
نداشت و با وجود اينكه هنوز بعضي از مشتري ها تماس 
مي گيرند و درخواست مي كنند كه برايشان استثنا قائل 
شوم و در اين شرايط كارشان را راه بندازم، اما اين كار 
را نمي كنم. سالمت به هر چيزي ارجح است. خيلي از 
آنها نيز خودشان با آموزش هايي كه دادم، كار خود را 
به صورت موقت انجام دادند. حقيقتش مي ترسم كه اين 

شرايط ادامه داشته باشد، اما چاره اي نيست«.
وضعيت در يكي از سالن هاي معروف غرب تهران نيز 
كه تا پيش از اين بسيار شــلوغ و پر رفت وآمد بود، به 
همين منوال اســت. خانم ن.ز صاحب اين آرايشگاه 
مي گويد: »ما تقريباً چند روز بعد از شيوع ويروس سالن 
را تعطيل كرديم كه تا امــروز نيز ادامه دارد«. او ادامه 
مي دهد: »هيچ كس در آرايشگاه حقوق ثابت ماهانه 
ندارد و براساس تعداد مشــتري هايش درآمد كسب 
مي كند«. البته اين كارفرما هيچ اطالعي از وضعيت 
فعلي كاركنان آرايشگاهش ندارد و نمي داند كه چطور 
بدون درآمد روزگارشــان را مي گذرانند و مي گويد: 

»به هر حال حتمــاً آنها هم مثل مــن از پس انداز و 
ذخيره مالي شان استفاده مي كنند و فكر نكنم مشكلي 
برايشان پيش بيايد«. او مي گويد: »شرايط قرنطينه و 
شيوع ويروس كرونا ممكن است ادامه داشته باشد، اما 
ترجيح مي دهيم سالمت مان را حفظ كنيم و در چنين 

وضعيتي درآمدي نداشته باشيم«. 
البته مشخص است كه بيشترين ضربه را نه سالن هاي 
بزرگ و پردرآمــد و نه آرتيســت هاي معروف، بلكه 
آرايشگاه هاي مســتقل، كوچك و محلي تر خواهند 
خورد. و در درازمدت ممكن اســت سالن هاي بزرگ 
نيز با توجه به تغيير ذائقه مصرف مردم، براي هميشه 
دچار تغييراتي شوند. به گزارش اينسايدر، تحقيقات 
جديد نشــان مي دهد كه ممكن است ميزان مراجعه 
مردم به ســالن هاي زيبايي و استفاده از مواد آرايشي 
بعد از كرونا در همه دنيا كاهش يابد. حتي اگر ويروس 
براي هميشــه از بين برود، مردم براي مدتي طوالني 
در ارتباطات روزمــره خود احتيــاط و از مراجعه به 
بعضي مراكز غيرضروري پرهيز خواهند كرد. همين 
حاال نيز بســياري از افراد خالق شده اند و براي كوتاه 
كردن مو، اصالح ســر و صورت، درست كردن ناخن، 
پاكسازي پوست و هر نوع خدمات آرايشي و بهداشتي 
به خودكفايي رسيده اند و همه شان در اينترنت به دنبال 
آموزش هاي اين چنيني هستند. از آنجا كه صرفه جويي 
در هزينه ها با شرايط اقتصادي سخت اين روزها نيز 
هماهنگ تر است، ممكن است وضعيت براي صنايع 
و خدمات آرايشي براي هميشه تغيير كند. حتي اين 
روزها گزارش هاي صنايع توليدي آرايشي و بهداشتي 
نشــان مي دهد مردم عالقه اي به خريد محصوالت 
جديد آنها نشان نمي دهند و خيلي از برندهاي ايراني و 
خارجي، رونمايي از محصوالت جديد خود را به تأخير 

انداخته اند.

آرايشگاه داران

دغدغه مردم نیست

در پي شيوع ويروس كرونا و قرنطينه بخش هاي مختلف 
شهر و كاهش رفت وآمدها، فروشندگان بعضي كاالها 
به خصوص كاالهاي گران قيمت تر و غيرضروري مثل 
طال باز هم دچار مشكل شدند. ركود در بازار طال دوباره به 
مرحله كم سابقه اي رسيده است و قيمت ها نيز روزبه روز 
در حال افزايش است. طالفروش ها مي گويند مردم در 
اين روزها دغدغه هاي مهم تري از خريد جواهرات دارند.

اكبر عظيم زاده، طالفروش است. آنها تا 29اسفند هم 
تعطيل نبودند. او مي گويد: »پاســاژ تا روز آخر اسفند 
باز بود و ما هم بالطبع سر كار حاضر مي شديم تا شايد 
مشــتري بيايد و خريدي بكند. اما به هر حال فايده اي 
نداشت و عماًل در اسفند ماه فعاليت آنچناني نداشتيم 
چون مشــتري خيلي كم بود. بعد از آن تا امروز پاساژ 
بسته بوده اســت و ما نيز ســر كار نرفته ايم«. او ادامه 
مي دهد: »از اول ارديبهشــت مي توانيم دوباره كار را با 
رعايت نكات بهداشتي و دستورالعمل هاي اعالم شده، 
آغاز كنيم. با اين حال اميد چنداني به فروش طال ندارم 
چون مردم در چنين شــرايطي تمايلــي به خريد طال 
ندارند«. درباره احتمال تعطيلي و بيكاري افراد شاغل 
در اين حرفه مي گويد: »البته من در مغازه ام فقط خودم 
هستم و شاگردي ندارم. اما طالفروشان ديگر قطعاً اگر 
شــرايط ادامه پيدا كند، نمي توانند از پس هزينه هاي 
شــاگردان خود برآيند و احتماالً آنهــا را اخراج كنند. 
فعاًل 2 ماه بيشتر نگذشــته و به نظرم در ماه هاي آينده 
اثرات اقتصادي همه گيري ويروس كرونا بيشتر روشن 

خواهد شد«.
اين طالفــروش ادامه مي دهد: »تا ويروس ريشــه كن 
نشــود، ما درآمد خاصي نخواهيم داشت. مردم به فكر 

خريد طال نيســتند. حتي در زمينه فروش آنالين هم 
نتوانستيم مشتري زيادي جلب كنيم چرا كه مردم حاال 
فقط دغدغه سالمت دارند و اينكه چطور اين روزهاي 

بي پايان را بگذرانند«.
او درباره بســته حمايتي دولت هــم مي گويد: »بعيد 
مي دانم اين وام ها بتواند دردي از ما دوا كند و احتماالً 
مثل همه وعده هاي ديگر يــك مبلغ ناچيز خواهد بود 
كه كارگشاي هيچ مشكلي نيست. اگر بخواهند مبالغ 
باالتري تسهيالت بدهند حتماً سختگيري هاي بيشتري 
خواهند كرد و نمي توان به همين سادگي يا با سود كم به 
اين مبالغ دست يافت«. عظيم زاده ادامه مي دهد: »اجاره 
ماه هاي اسفند و فروردين را پرداخت كرده ام و صاحب 
ملك نيز از حق خود نمي گذرد. مسائل اقتصادي مثل 
يك زنجيره به هم وصل است. صاحب مغازه هم خودش 
توليد كننده است و حاال مشكل پيدا كرده و به پول اجاره 

مغازه نياز دارد. نمي توان از كسي انتظاري داشت«.

وشان طالفر

کافه ها
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نیكالس ری چگونه فیلمسازی بود؟

یاغی ! 
  مایكل گودوین - نائومی وایز 

  ترجمه: عبداهلل تربیت
نیك ری اهمیت دارد. در واقع با گذشت زمان كه تحوالت حاصله در 
سبك های فیلمســازی را به همراه دارد، اهمیت ری روزبه روز بیشتر 
می شود. به نظر ما فیلمسازان بزرگ هالیوود را می توان به 2گروه تقسیم 
كرد: كالسیك ها مثل فورد، هاكس و والش كه كار نوینی ارائه ندادند 
)حداقل از لحاظ ایدئولوژیك( و رمانتیك ها یا تجربه گرایان كه نیك 

ری نمونه كامل آنهاست و این كار را انجام دادند.
هر كس كه با نوشته های انتقادی ما آشنایی داشته باشد می داند كه ما 
برای كالسیك ها احترام قائل هستیم و نمی خواهیم بگوییم كه تجربه 
كردن، خودبه خود، برای ســاختن یك اثر هنری امری ضروری است. 
چیزی كه ما می گوییم این اســت كه هنگامی كه فیلمسازانی مانند 
فورد در محدوده عوامل دراماتیك و سینمایی موروثی كار می كردند و 
آنها را غنی تر می ساختند، فیلمسازانی مانند ری، در حال عقب راندن 
مرزهای هنر سینما- هم از لحاظ ساختمان و هم از لحاظ ایدئولوژیك- 
بودند. مثال شخص نمی تواند به سادگی هاكس را درنظر مجسم كند 
كه می گوید: »قصد من شكســتن تمام قواعدی بود كه باید شكسته 
می شدند« ولی این سخن از جانب ری )در بحث ما درباره فیلم »جانی 
گیتار«( كامال طبیعی به نظر می رسد و حتی موجب حیرت نمی شود. 
وقتی هنرمندی تصمیم می گیرد شكل های قدیمی را گسترش دهد 
یا شــكل های جدیدی ابداع كند دســت به كار خطیری زده اســت. 
احتماالت شكست بیشتر اســت و خود شكست ها نیز عمده خواهند 
بود. روی این اصل، درحالی كه یك فیلم كوچك فورد ممكن است از 
بعضی لحاظ بسیار خوب باشد، یك فیلم كوچك ری می تواند به شدت 
وحشتناك باشد. ری با علم به این موضوع باز هم شهامت تجربه كردن، 
آمادگی مواجهه با شكست و تصمیم به گسترش دادن مرزهای سینما 
تا ســرحد امكانات آن و ماوراي آن را پیدا كرد. اینها بعضی از دالیلی 
هستند كه اهمیت ری را می رســانند. ابداعات سازندگی ری فراوان 
هستند؛ پایان های ابهام آمیز مشــوش كننده او )بزرگ تر از زندگی(، 
فیلم های بدون طرح داستانی او )یاغی بی هدف(، تركیب ژانرها توسط 
او )دختر محفل( و استفاده مبتكرانه او از سینما اسكوپ. ولی گذشته 
از سازندگی، در زمینه ایدئولوژی و روانشناسی است كه دستاوردهای 
بزرگ او مشخص می شوند. ری یك فیلمساز كامال مدرن است و شاید 
بزرگ ترین اگزیستانسیالیست آمریكایی االصل باشد. به نظر ما این یكی 
از دالیلی است كه موجب شده است تا نویسندگان كایه دو سینما او را 

تا این حد قابل توجه بدانند.
زیربنای روانشناسانه فیلم های ری به طرزی غیرمعمول فنی و پیچیده 
است. هیچ فیلمساز دیگری نتوانســته است تناقضات بنیادی مربوط 
به آمریكا را، هم سیاسی و هم اجتماعی، با عمق نگرش و شدت تأثیر 
ری ارائه دهد. كاراكترهای او پســران و دختــران رؤیایی آمریكایی 
هستند- ولی این رؤیایی است كه به تلخكامی منتهی شده است. عذاب 
روحی ناشــی از زندگی روزمره آمریكایی در قلب سینمای ری جای 
دارد. كاراكترهای او نه فقط از دردهای شخصی خود رنج می برند بلكه 
از عذابی كه یك نظام بی رحم و خفقان آور به آنها تحمیل كرده است 
نیز در عذاب هستند. اگر ری این تم های تكراری را صرفا مورد استفاده 
قرار می داد فیلم های او فقط اندكی بهتر از شعارهای جامعه شناسانه 
از كار در می آمدند. ولی فوریت و تأثیر و نفــوذ فیلم های او به طرزی 
اشتباه ناپذیر روشن می كنند كه كاراكترها و ستیزه هایی كه فیلم های 
او را همچون تیتر روزنامه، واقعی )و هولناك( می ســازند از تشویش 
شــخص او مایه گرفته اند. نیكالس ری حتی از فیلم هایش هم جالب 
توجه تر اســت ولی فقط از خالل فیلم های اوست كه می توانیم وی را 

به درستی بشناسیم.
ممكن است این سؤال پیش بیاید: چگونه می توان از ری به عنوان یك 
تجربه گر مهم نام برد بدون اینكه از تجربه های افراطی تر »زیرزمینی« 
حرفی به میان آورده شــود؟ پاســخ ما این اســت: درحالی كه توجه 

سینمای زیرزمینی همیشــه معطوف به آوانگارد برگزیده بوده است، 
ری در مســیر جریان اصلی كار كرده و فیلم های او توده تماشاگران 
را مخاطب قرار داده اســت. قصد و عمل ری به عنوان یك پیشرو این 
بوده است كه توده تماشــاگران را به همراه خود به حركت درآورد. ما 
احساس می كنیم كه بزرگ ترین دستاورد او در همین امر نهفته است. 
در اكثر موارد یك تجربه گرا نگاهی به پشت سرش نمی اندازد تا ببیند 
كه آیا كسی آنجا هســت یا خیر و به همین دلیل است كه بسیاری از 
فیلم های مهم و ارزنده موفق نشده اند تماشاگران خود را بیایند. توجه 
مداوم ری به تماشاگرانش از او یك سرمشق نمونه- نه فقط برای نسل 
جدید فیلمسازان )كه به طور آشكار قبال تحت تأثیر او قرار گرفته اند( 
بلكه برای مبتكرانی كه در تمام رسانه های گروهی كار می كنند- ارائه 
می دهد. ری به خاطر دسترسی به توده تماشاگران بهای گزافی پرداخته 
است. یك هنرمند آگاه از مســائل اجتماعی كه درون نظام موجود به 
مبارزه می پردازد نه فقط خود را در معرض انتقاد پس قراوالنی كه كار 
او را زیاده روی می دانند قرار می دهد بلكــه به خاطر دور نرفتن كافی 
از طرف خویش نیز مورد نكوهش قرار می گیرد. این ســتیزه درونی 
)كه در مورد ری به دلیل سازشــكاری های الزامی به حد نفرت از خود 
می رسد( بارزترین مشخصه آثار اوست. به عقیده ما ستیزه ای كه ری 
هنگام ساختن بهترین فیلم هایش از سر گذرانیده دقیقا همان عنصری 
است كه آنها را بزرگ می ســازد. فیلم های او متضمن اظهارنظر هایی 
درباره خود آنهاست و »انتقاد از خود« هایی از سوی یك استاد فیلمساز 
اســت كه بیش از هر كس دیگری از خود ســؤال كرده است. آشكار 
اســت كه ری اوضاع را بیشتر از حد لزوم بر خود مشــكل كرد. او نیز 
مثل ولز برای آرامش و راحتی هالیوود بیش از حد مغرور، بیش از حد 

باهوش، بیش از حد ســریع و بیش از حد سنگین بود. معهذا در مسیر 
رفورمیسم، محدودیت هایی ذاتی وجود دارد و شكست های با شكوه 
ری آنها را دقیقا مشخص می كند. هنگام نوشتن درباره فیلم های ری 
ما دریافتیم غیرممكن است بتوان بدون اظهارنظر در مورد شخص او 
در مورد كاراكترهایش سخن گفت. آمیختگی كامل او با این فیلم ها 
باعث می شود كه نتوان به سادگی به طریقی دیگر با آثار او برخورد كرد. 
همچنین ما از تجزیه و تحلیل تكنیكی جــدی كناره جویی كرده ایم 
زیرا گدار، رومــر، تروفو و دیگران قبال به صورتی كامــل و مؤثر به آن 
پرداخته اند. ولی ما بعد انسانی فیلم های ری را مهم تر می دانیم. التهابی 

كه مبنای بهترین آثار اوست التهاب مبارزه، التهاب زندگی است.

شناسنامه 

  فیلمنامه: آندرو سولت، براساس    كارگردان: نیكالس ری 
داســتانی از ادموند ه. نورت، از رمانی نوشته دوروتی ب. 
  موسیقی: جورج آنتیل   فیلمبردار: برنت گافی   هیوز. 
  بازیگران: همفــری بوگارت، گلوریــا گراهام، فرانك   
الوجوی، كارل بنتن رید، آرت اســمیت، جف دانل، مارتا 
اســتوارت و رابرت وارویك، سیاه و ســفید،  ۹۴دقیقه، 
محصول آمریكا كمپانی ســانتانا ۱۹۵0.  دیكسن استیل 
)بوگارت(، فیلمنامه نویس با استعداد اما عصبی و بد اخالق، 
مظنون به قتل دختر جوانی است كه آخرین بار با او دیده 
شده است. لورل گری )گراهام( همسایه او به نفعش شهادت 
می دهد و این دو از آن پس آرام آرام به یكدیگر دل می بازند. 
رفتار خشن استیل به دفعات لورل را نگران می كند كه نكند 
او واقعا گرایشــی به قتل و جنایت داشته باشد. در پایان 
و به رغم تبرئه شدن اســتیل از اتهام، لورل درمی یابد كه 

نمی تواند جایی در زندگی آینده او داشته باشد.

»در مكانی خلوت« در سبك بصری به فیلم نوآر می ماند و در 
حال و هوا عاشقانه ای تلخ و اندوهناك است كه بیش از هر چیز 
روحیات شــخصی خالقش را بازتاب می دهد. دیكسن استیل 
فیلمنامه نویس مســتعدی كه به اندازه توانایی اش قدر نمی 
بیند خود نیكالس ری است كه چالشی تمام نشدنی با هالیوود 
دارد. هنرمندی كه توانایی انطباق با سیستم را ندارد حاال پایش 
به ماجرای یك قتل هم باز شــده و این اتهام تا انتهای فیلم بر 
سرش سایه افكنده است و ری ابایی ندارد كه قاعده بازی فیلم 
نوآر را زیر پا بگذارد، جــوری كه بوگارت در طول فیلم هم می 
تواند قاتل باشد و هم نه. خیلی زود متوجه می شویم با فیلمی 
معمایی پلیسی مواجه نیستیم و دغدغه كارگردان گشودن گره 

قتل دختر جوان نیست.
آنچه اهمیــت دارد بوگارت اســت كــه عصبی، آشــفته و 
پریشان خاطر پیش می رود و روال نگارش فیلمنامه ای را هم 
پیش می برد. دلیل اهمیت فیلم كه پس از ۷۰ سال همچنان 
سرپا، تماشایی و تاثیر گذار مانده، تم عاشقانه اثر است. فیلم با 

ورود لورل گری )گراهام( نیرویی مضاعف می گیرد. پیوندی 
عاشــقانه میان هنرمند عاصی و زنی كه زیبایــی و جذابیت 
مثال زدنی دارد، فیلم را در دنیایی تیــره و تار پیش می برد و 
بر انبوه ناامیدی حاكم بر اتمسفر اثر و تلخ اندیشی شخصیت 
محوری، شوری می بخشــد كه نتیجه اش تعدادی از بهترین 
سكانس های عاشقانه تاریخ سینماست. فصل های دو نفره در 
مكانی خلوت با میزانسن ری و گفت وگو نویسی موجز و حس 
و حساســیت میان زوج بوگارت- گراهام تأللویی خیره كننده 
می یابد. در مكانی خلوت، به خاطره عشــقی از دســت رفته 
می ماند. گلوریا گراهام همســر نیكالس ری در آن مقطع ، در 
اوج اختالفات زناشــویی یك قطب عاشقانه اثر است. آنچه در 
انتهای فیلم رخ می دهد و گراهام مردی را كه دوست می دارد 
ترك می كند ، كمی پس از پایان فیلــم و در عالم واقعیت هم 
رخ می دهد.  این میزان شــخصی بودن و در عین حال تعمیم 
دادن زیست شخصی به جهان درام ، این ساخته نیكالس ری 
را به جواهری مبدل كرده كه گــذر زمان فقط بر ارزش هایش 
می افزاید. همه ستایش های گدار و تروفو و بقیه رفقای كایه دو 
ســینما، در این جا و در مورد این فیلم، نه اغراق آمیز كه كامال 

منطقی به نظر می رسد.

آنهادرشبزندگیمیكنند
70 سالگي»در مكانی خلوت« ساخته نیكالس ری

سعید مروتی
روزنامه  نگار

   اگر ســینما وجود نداشــت، فقط نیكالس 
ری این احســاس را به آدم می دهــد كه قادر به 
اختراع دوبــاره این صنعت بــود. درحالی كه به 
ســهولت می توان جان فورد را »دریاســاالر«، 
رابرت آلدریچ را در »وال استریت«، آنتونی مان 
را در خط »اسموك بیلو« یا رائول والش را هنری 
مورگان جدید »زیر آسمان كارائیب« تصور كرد، 
دشوار می توان پذیرفت كه كارگردان »به دنبال 
پناهگاه« كاری جز فیلمسازی كند. این لوگان یا 
آن تاشلین مثال، ممكن است در تئاتر یا موزیك 
هال خوش بدرخشــند، یا پرمینجــر به عنوان 
رمان نویس، بروكز به عنوان معلم، فولر به عنوان 
سیاستمدار، كیوكر به عنوان نماینده مطبوعاتی، 

اما نیكالس ری نه. اگر سینما ناگهان دیگر وجود 
نداشت، اغلب كارگردانان به هیچ وجه چیزی از 
دست نمی دادند. نیكالس ری اما همه  چیزش را از 
كف می داد. پس از دیدن »جانی گیتار« یا »یاغی 
بی هدف« انسان ناگزیر احساس می كند چیزی 
هســت كه فقط در ســینما وجود دارد، چیزی 
كه در رمان یا تئاتر یا در جایــی دیگر هیچ چیز 
نمی شــد و فقط روی پرده به طور خیال انگیزی 

زیبا می شود...
تئاتــر )گریفیــث(، شــعر )مورنائو(، نقاشــی 
)روسلینی(، رقص)آیزنشتاین(، موسیقی)رنوار( 
وجود داشــت. از این پس سینما هست و سینما 

یعنی نیكالس ری.

سینما یعنی نیكالس ری     ژان لوك گدار

   نیكالس ری یك سینماگر مولف در باالترین حد 
كلمه است... یك روسلینی در میان اهالی هالیوود. او 
نیز مانند روسلینی هیچ گاه توضیح نمی دهد و هیچ گاه 
بر معنای مورد نظرش تأكید نمی كند... ری در تمام 
فیلم هایش داســتان واحدی را می گوید. داســتان 
مردی خشن كه می خواهد خشــونت را كنار بگذارد 
و رابطه اش با زنی كه بیشتر از خودش قدرت روحی 
دارد... فیلم های ری عموما مردم را كســل می كند، 
كندی فیلم ها، جدی بودنشان و قطعا واقع گرا بودنشان، 
آنها را آزار می دهد؛ رئالیسمی كه مبالغه اش برای آنها 
آزار دهنده است... مشخصه بسیار مهم ری صمیمیت 
مطلق او در حساسیت شدیدش اســت. او به عنوان 
تكنیســین منزلت بزرگی ندارد. همــه فیلم هایش 

بسیار آشفته اند، اما آشكار است كه ری نه چندان در 
پی توفیق قراردادی و همه جانبــه یك فیلم بلكه به 
فكر افزودن نوعی خصوصیت عاطفی به هر نماست... 
هیچ كدام از فیلم های ری بدون شب نیست. او شاعر 
شب هاست و در هالیوود همه  چیز رواست مگر شعر... 
اگر در مورد هاكس ما شاهد پیروزی عقلیم، در مورد 
ری این دل است كه پیروز می شود. می توان ری را به 
هاكس ترجیح داد یا برعكس، یا هر دو را پذیرفت، اما 
به كسی كه هر دو را رد كند به جرأت می گویم: دیگر 
سینما نرو، دیگر فیلمی نبین، چون هرگز معنی الهام، 
شهود شــاعرانه، تك تصویر، نما، ایده، فیلم خوب و 
سینما را نخواهی فهمید. دعوی شاقی است؟ نه یقینی 

شگفت انگیزی است.

روسلینی هالیوود     فرانسوا تروفو

   خوانندگان كایه می دانند كه ما نیكالس ری را 
یكی از بزرگ ترین- ریوت بود می گفت بزرگ ترین 
و من با كمال میل قبول می كردم - فیلمسازان نسل 
جدید آمریكا می دانیم، نسلی كه پس از جنگ به 
صحنه آمد... نیكالس ری یكی از معدود كســانی 
است كه ســبك خاص خود و نگاه خاص خودش 
به جهان و شعر خودش را دارد. مولف است؛ مولفی 
بزرگ... تنوع مضامین مــورد توجه نیكالس ری و 
غنای تنوعاتی كه او بر زیبایی مضامین بسیار مورد 
عالقه خــود می افزاید، باعث می شــود كه درك و 
دریافت اصالتش نسبت به رقبایش چندان آسان 
نباشد. زدن برچسب سهلی بر موضع و جایگاه او، 
كاری كه در مورد جان هیوســتن می شــود كرد، 

غیرممكن است. مشكالت نیســتند كه نظرش را 
جلب می كنند، چنان كه مثال نظر ریچارد بروكس 
را جلب می كنند، بلكه آدم هاینــد. هیچ یك از آن 
ظرایف روان شناختی كه برای منكیه ویتس جالب 
اســت در كار او دیده نمی شــود. از آن جرقه های 
حیرت انگیز تغزل كــه در كار آلدریــچ می بینیم 
اثری نیســت. او ضرباهنگ آرامی دارد، ملودی او 
معموال تك آواســت، اما تصویری كه این ملودی 
می دهد بسیار دقیق است. پیشروی اش چنان قاطع 
اســت كه نمی توان لحظه ای از آن چشم برگرفت. 
تكه های درخشان كه بسیار عالی است، فقط پس 
از اوجی آرام متجلی می شــوند. این بیشــتر هنر 

»پیوندها«ست تا »درخشش ها«.

مولفی بزرگ    اریك رومر
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  مجلس در رأس امور با جديت دنبال شود
حاال كه چندي ديگر نمايندگان جديد مجلس قرار است كارشان را 
آغاز كنند، تالش شود مجلس از شخص محوري خارج شود و به معناي 

واقعي كلمه در راس امور باشد.
موسوي از تهران

   پرونده پرندگان ميانكاله يادمان نرفته است
هر چند مسائل مختلفي پيش آمده كه شــايد به نوبه خود مهم تر از 
موضوعاتي مانند پرندگان ميانكاله باشــند، امــا همچنان منتظريم 
يك مســئول توضيح دهد كه تحقيقات به كجا رسيده و چطور اين 
همه پرنده در اثر دشــمني و ســهل انگاري تلف  و باعث بدنامي اين 

محدوده شده اند.
قرباني از ساري

  تاكي قرار است حقوق هاي تامين اجتماعي را به تعويق بيندازند؟
اوايل حقوقم را براســاس حروف الفباي فارســي در سيزدهم هر ماه 
دريافت مي كردم. بعدها كم كم اين تاريخ به هفدهم رسيد. در 2 سال 
گذشــته هم اندك اندك تاريخ پرداختم را به ســي ام  ماه رساندند و 
امسال هم به جاي همان ســي ام روز دوم ارديبهشت حقوق دريافت 
كردم. چرا با ما بازنشستگان اين كار را مي كنند. بدانند كه ما متوجه 

اين كار نادرست هستيم.
كرباليي از تهران 

   گراني رمضان بر گراني كرونا و سال نو اضافه شد 
مدتي به دليل روزهاي اوليه شــيوع كرونا با گراني روبه رو شديم، بعد 
در آستانه سال نو اين گراني مضاعف شد و حاال در آستانه  ماه مبارك 

رمضان باز هم بايد شاهد گراني باشيم.
سلطان خواه از بيرجند

  اپليكيشن دردسرساز رمزنگار بانك ها
استفاده از اپليكيشن رمزنگار كه بانك ها براي دريافت رمز دوم و فعال 
كردن رمز پويا معرفي كرده اند، به معناي واقعي دردسرساز است. بعد از 
گذشت يك مدت يا بعد از آپديت شدن، با پاك شدن اطالعات، كاربر 
دوباره بايد به دستگاه خودپرداز مراجعه و كد فعالسازي دريافت كند. از 
زمان نصب اين اپليكيشن تاكنون چندين بار اين ايراد براي من پيش 

آمده و مجبور شده ام دوباره به عابر بانك مراجعه كنم.
قربان زاده از تهران

  شهرداري كمالشهر به جاي لكه گيري، آسفالت مناسب انجام دهد
بعد از مدت ها اعتراض شهروندان، باالخره زير گذر بهشت سكينه از 
وضعيت دست انداز و گودال و افتضاح در آمد و لكه گيري و آسفالت 
شد، اما ادامه مســير آن تا ســر تقاطع نيك كاال، حتي يك روكش 
آسفالت نشــد كه خودروها بعد از زير اتوبان دچار شوك نشوند. اين 
اتفاق به خصوص براي رانندگان ناآشنا كه بايد به مسير كرج – تهران 

بروند، بسيار ناخوشايند است.
نصوحي از كرج

اگر بورس رشد نكند، چه مي شود؟
درنتيجه ســيالب ورود نقدينگــي پرقدرت،  ادامه از 

موج هاي تورمي سنگيني را در اين بازارها شكل صفحه اول
داد، آثار تخريبي اين سيالب را در سال 9۸ مشاهده كرديم، در جايي 
كه نرخ تورم به ۴0 درصد رسيد، در اينجا بود كه خانوارهاي كم ريسك، 
كم كم متوجه شدند رقم ســود بانكي حتي نيمي از ارقام مربوط به 
كاهش ارزش پول شان را هم جبران نمي كند، با توجه به اينكه ريسك 
خريدو فروش در بازارهاي طال و دالر به شــدت افزايش يافته بود و در 
عين حال دامنه كسب سود در اين بازارها، به دليل اعمال سياست هاي 
رئيس كل جديد بانك مركزي، محدود شده بود، بازارهاي طال و دالر، 
خود به خود، از ميان گزينه هاي مقابل روي كم ريسك ها خارج شدند. 
در حوزه مسكن هم، براي ورود به بازار، سرمايه  اوليه مورد نياز، با توجه 
به چند موج تورمي پي درپي، بســيار افزايش يافته بــود؛ در نتيجه 
پول هاي خرد به سرمايه گذاري در بورس، به عنوان بازاري كه اثرات 

موج هاي تورمي را خنثي مي كند، متمايل شدند.
البته ضمن توجه به همه اين موارد، نبايد اثر تركيب جمعيت و به ويژه 
جمعيت بيكاران ايران را بر اين موج استقبال از بورس ناديده گرفت. 
بورس، بازاري نونوار و هماهنگ با ابزارهاي تكنولوژيك روز اســت. 
در شــرايطي كه نرخ بيكاري در اقتصاد ايران، پيش از شيوع كرونا، 
به ۱0.6 درصد رســيده بود طبق آمار رسمي در زمستان 9۸، معادل 
۴2.۸ درصــد از كل جمعيت بيكاران را درشــهرها فارغ التحصيالن 
دانشگاه ها تشــكيل مي دادند و تعداد فارغ التحصيالن جوياي كار در 
شهرها در زمستان پارسال به يك ميليون نفر رسيده بود. در تئوري اين 
خيل جمعيت جوان متخصص، اما بيكار از پتانسيلي بالقوه براي ورود 
بورس برخوردارند، توجه داشته باشــيم حداقل نقدينگي الزم براي 
ســرمايه گذاري در بورس، فقط 500هزار تومان است كه از حداقل 

سرمايه الزم براي شروع ساير كسب وكارها بسيار پايين تر است.
همه ايــن آمارهــا و افزايش اشــتياق صاحبــان نقدينگــي براي 
سرمايه گذاري در بورس، روزگاري رؤياي مديران ارشد اقتصاد ايران 
و مسئوالن بازار ســرمايه بود، اما حاال كه اين رؤيا به تحقق پيوسته، 
برخي از دست اندركاران بازار نگرانند، نگران اتفاقاتي كه مي تواند پس 
از نزول احتمالي بازارسهام رخ دهد. شايد تحت تأثير همين دغدغه ها و 
نگراني ها بود كه در زمستان پارسال مديران سازمان بورس به صرافت 
افتادند تا با كم كردن دامنه نوسان قيمت سهام، ترمز بازار را به شكلي 
مصنوعي بكشند، طرحي كه البته اجراي آن ناكام ماند و احتماال همين 
موضوع به تغيير سكاندار بازار سرمايه منجر شــد. اين روزها برخي 
مي گويند بازار به سقف رســيده و احتمال نزول وجود دارد و بعضي 
از وجود حباب در قيمت سهام بعضي شركت ها سخن مي گويند؛ اما 

واقعيت چيست؟
بورس بازاري پوياســت كه منحني تحوالت آن، از برايند عمل و نظر 
اكثريت بازيگران آن، ترسيم مي شود. مشاهدات و تجربه  خود من از 
تحوالت 25سال گذشــته در بورس تهران نشان مي دهد كه نمايش 
بورس، نمايشي سهل و ممتنع اســت؛ به اين معني كه بازار تا زماني 
كه بازيگــران آن، يعني عموم ســرمايه گذاران بخواهند، باال مي رود 
و به محض اينكه اكثريت آنان اعتمادشــان را به افق آينده از دست 

بدهند، منحني قيمت ها نزولي خواهد شــد. 
حاال بخش دشــوار و در عين حال جذاب اين 

نمايش آنجاســت كه هيچ كس نمي داند هريــك از اين اتفاقات چه 
زماني رخ مي دهد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سقوط مرگبار  هواپيماي آموزشي

به دنبال ســقوط هواپيماي آموزشــي نيروي 
انتظامــي در منطقــه سلمانشــهر مازندران، 
2سرنشين آن جان باختند. به گزارش همشهري، 
اين حادثه عصر چهارشنبه رخ داد و در جريان 
آن يك فروند هواپيماي سسنا به دليل شرايط 
نامساعد جوي و كاهش ديد دچار سانحه شد و 
پس از برخورد با يك درخت سقوط كرد. رئيس 
جمعيت هالل احمر شهرســتان عباس آباد به 
ايســنا، گفت: اين هواپيماي ۴نفره متعلق به 
نيروي انتظامي كه از تهران به پــرواز درآمده 
بود، پس از نشســتن در فرودگاه نوشهر و پياده 
كردن 2 سرنشين خود به سمت فرودگاه رامسر 
در حال پرواز بود كه متأسفانه در منطقه چارز 
شهر كالرآباد شهرستان عباس آباد دچار حادثه 
شــده و ســقوط كرد. وي تصريح كرد: حدود 
ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه، بوميان منطقه با 
مشاهده هواپيماي آتش گرفته و در حال سقوط 
با هالل احمر تماس گرفتند و پس از آن تيم هاي 
امدادي راهــي محل حادثه شــدند. با توجه به 
اينكه محل حادثه جنگلي و كوهستاني بود و به 
همين دليل دسترسي مناسبي نداشت، نيروهاي 
امدادي پياده و با وسايل و تجهيزات كوهپيمايي 
به محل حادثه اعزام شدند كه متأسفانه پيكرهاي 
سوخته 2نفر از سرنشينان در حوالي الشه تكه تكه 
شده هواپيما شناسايي شد. انفجار و آتش سوزي 
ناشي از اين حادثه بسيار محدود بود و بالفاصله 
توسط نيروهاي امداد مهار شد و اجساد قربانيان 

به پزشكي قانوني منتقل شد.

شــيوع ويروس كرونا در 
كشور اگرچه كسب وكارهاي داخلي

زيادي را بــا ركود روبه رو 
كرده امــا براي برخــي از كالهبرداران 
فرصتي را به وجــود آورده تــا بتوانند 
نقشــه هاي شــوم خود را عملي كنند. 
نقشــه هايي كه درصورت عدم آگاهي 
شهروندان ممكن است آنها را در رديف 
قربانيان اين كالهبرداران قرار دهد. اما 
مهم ترين شگرد كالهبرداران كرونايي در 

اين روزها چيست؟
به گزارش همشــهري، ترفند »دريافت 
يارانه يا سبد كرونا« ، يكي از شگردهاي 
كالهبرداران بــراي خالي كردن جيب 
طعمه هايشان است. ترفندي كه باعث 
شــد اعضاي بانــدي با اســتفاده از آن 
از خانواده هــاي زيادي در شهرســتان 
گيالنغرب كالهبــرداري كنند. اعضاي 
اين باند كــه 5نفــر بودند با شــماره 
تلفن هاي تصادفي تمــاس مي گرفتند 
و به طعمه هاي خود مي گفتند كه قرار 
است مبلغي پول به عنوان يارانه بيماري 
كرونا و يا ســبد كاال به حساب آنها واريز 
شود. آنها در ادامه از افراد مي خواستند 
نــزد عابربانك برونــد تا ايــن مبلغ به 
حسابشان واريز شود. وقتي طعمه شان 
مقابل عابربانك حاضر مي شد، آنها از او 
مي خواستند شماره اي مخصوص را وارد 
كند. اين شــماره اما در حقيقت شماره 
كارتي بود كه متعلق بــه كالهبرداران 
بود. آنها سپس به طعمه شان مي گفتند 
كه بايد يك كد چنــد رقمي را وارد كند 
تا مبلغ يارانه به حســاب او واريز شود. 
اين كد هم در حقيقــت همه موجودي 
حساب طعمه ها بود و كالهبرداران براي 

اينكه آنها شك نكنند، به طعمه هايشان 
مي گفتند كه بايد چند صفر را قبل از وارد 
كردن كد مخصوص وارد كنند و سپس 
كليد ثبت را فشار دهند. وارد كردن اين 
صفرها قبل از مبلغ باعث مي شــد كه 
ذهن طعمه ها منحرف شود و آنها متوجه 
نشــوند عددي كه در حال وارد كردن 
آن هستند در حقيقت همان موجودي 
حسابشان اســت. به اين ترتيب وقتي 
دكمه ثبت را فشــار مي دادند، همه اين 
مبلغ به شماره كارتي كه كالهبرداران 
اعالم كــرده بودند واريز مي شــد و آنها 
نه تنها يارانه اي به دســت نمي آوردند، 
بلكه همه موجودي حسابشان را هم از 
دست مي دادند. اعضاي باند كالهبرداري 
با اين ترفند حساب دســت كم ۸نفر را 
خالي كردند تــا اينكه با شــكايت آنها 
تحت تعقيــب پليس قــرار گرفتند. به 
گفته فرمانده انتظامي استان كرمانشاه،، 
5عضو اين باند پس از دستگيري به خالي 
كردن حســاب قربانيان خــود اعتراف 
كردند و پرونده آنهــا در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفت.

كار در خانه
خيلي از افراد در ايــام قرنطينه به دنبال 
راهي هســتند كه بتوانند در خانه كار و 
كسب درآمد كنند غافل از اينكه برخي 
از كالهبرداران با اطالع از اين شــرايط، 
دام  خود را براي اين افراد پهن كرده  اند. 
علي اصغر زارعي، كارشــناس فناوري 
اطالعات، در گفت وگو با ايسنا مي گويد: 
بعضي از كاربران تلگرامي يا صفحه هاي 
اينستاگرامي تبليغ مي كنند اگر دنبال 
كاري در داخل منزل هستيد ما مي توانيم 

كاري براي شما پيدا كنيم، كارهايي كه 
در منزل انجام دهيد و بــه صاحب كار 
تحويل دهيد؛ كارهايي مثل بسته بندي، 
شمع ســازي، چــرم دوزي، ســاخت 
بدليجات، پاكت، جعبه و كارهايي شبيه 
اينها به شــما معرفي مي كنند و از شما 
مي خواهند براساس مهارت و عالقه اي 
كه داريد يكي از اين كارها را انجام دهيد. 
او ادامه مي دهد: اين افراد بعد از انتخاب 
لوازم مورد نياز كار، از شما مي خواهند كه 
پيش از فرستادن آن لوازم، پول را بايد به 

حسابشان واريز كنيد. 
وي با بيان اينكه آنها در ابتدا ادعا مي كنند 
كه كار ساختن اين شمع يا جعبه ها فقط 
چند دقيقه طول مي كشد، مي افزايد: اما 
در حقيقت بعد از اينكه فيلم آموزشي را 
برايتان ارسال كردند مالحظه مي كنيد 
اين كار در كمال تعجب ساعت ها زمان 
مي برد و اگر بخواهيد كار را ادامه دهيد 
نمي توانيد آن تعداد را در زماني كه توافق 
كرديد تحويل بدهيــد؛ در نتيجه تنها 
راهي كه برايتــان باقي مي ماند انصراف 
از اين كار اســت اما هزينه اي كه براي 
خريد اين وســايل با هم توافق كرديد را 
به شــما برنمي گردانند. در حقيقت اين 
افراد تعدادي وسايل كار بي مصرف را به 
قيمت چندين برابر به شما مي فروشند، 
وســايلي كه مورد استفاده اي براي شما 
ندارند و اگر بخواهيد ادامه دهيد در مدت 
زماني كه توافق كرديد، امكان درســت 
كردن اين موارد وجود ندارد و حتي اگر 
بخواهيد شبانه روزي هم كار كنيد، از كار 
شما ايراد مي گيرند و كارتان را زير سؤال 
مي برند و البته آن مبلغ توافق شــده را 

هرگز پرداخت نمي كنند.

ثبت نام وام يك ميليوني
از وقتي مسئوالن دولتي خبر از واريز وام 
يك ميليون  توماني به حساب سرپرستان 
خانوارها در ايام كرونا داده اند، برخي از 
كالهبرداران هم نقشه  كشيده اند كه با 
ترفند ثبت نام وام يــك ميليون توماني 
حساب طعمه هايشــان را خالي كنند. 
شگرد آنها اينگونه اســت كه از طريق 
پيامك يا قرار دادن لينك هاي تبليغاتي 
در شبكه هاي اجتماعي با عنوان »ثبت نام 
وام يك ميليون توماني«، طعمه هايشان 
را ترغيب مي كنند كه روي اين لينك ها 
كليك كنند. كالهبرداران حتي مدعي 
مي شوند كه درصورت عدم ثبت نام افراد، 
يارانه آنها قطع مي شود و وقتي فرد روي 
لينك ثبت نام كليك مي كند وارد يك 
صفحه بانكي مي شــود كه در حقيقت 
از ســوي كالهبرداران طراحي شــده 
اســت. فرد بايد در اين صفحه اطالعات 
كامــل كارت بانكي خــود، ازجمله كد 
اعتبارســنجي يا همان رمز پويا را ثبت 
كند تا با واريز مبلغي اندك بتواند براي 
دريافت وام و جلوگيري از قطع شــدن 
يارانه اش ثبت نام كند اما به محض وارد 
كردن اين اطالعــات در صفحه جعلي، 
كالهبرداران كه همزمان اين اطالعات 
را مشــاهده مي كنند، از آن براي خالي 
كردن حســاب طعمه هايشان استفاده 
مي كننــد و بــه همين راحتي نقشــه 
كالهبرداري خود را عملي مي كنند. به 

گفته پليس فتا، بــراي ثبت نام وام هيچ 
نيازي به مراجعه به بانك، سازمان هاي 
دولتي و ثبت نام در ســايت ها نيست و 
اگر شــهروندان بــا اين مــوارد روبه رو 
شدند، مطمئن باشــند كه دامي براي 

كالهبرداري است.

كمك به بيماران كرونايي
سوءاســتفاده از حس انساندوســتي 
شهروندان هميشــه يكي از شگردهاي 
كالهبرداران اســت مخصوصــا در اين 
روزها كه بسياري از هموطنان ما درگير 
مبارزه با بيماري كرونا هســتند. در اين 
شرايط كالهبرداران با تبليغات نمايش 
تصاوير دلخراش در شبكه هاي اجتماعي 
از احساســات مردم سوءاستفاده كرده 
و اقدام به معرفي شــماره حساب براي 
كمك به بيماران كرونايي و يا تهيه لوازم 
بهداشتي مي كنند. حال آنكه تنها انگيزه 
آنها از اين كار پر كردن جيب خودشان 
اســت و نه كمك به ديگران. به همين 
دليل پليس فتا هشدار داده كه چنانچه 
افراد قصد كمك انسان دوستانه دارند، با 
مراجعه به ســايت هاي معتبر اين كار را 
انجام دهند. افراد مي توانند كمك هاي 
خود را از طريق شماره حساب هايي كه 
از سوي رسانه و خبرگزاري هاي رسمي و 
معتبر اطالع رساني مي شود؛ واريز كنند و 
با اين كار نقشه هاي كالهبرداران را نقش 

بر آب كنند. 

بيماري كرونا فرصتي براي مجرمان است تا نقشه هاي جديد خود را براي فريب طعمه هايشان عملي كنند

نجات 3كوهنورد  از بهمن شمشك
ريزش بهمن در منطقه شمشك ۴كوهنورد را در برف و يخ مدفون كرد، اما با حضور نيروهاي 

امدادي 3نفر از آنها نجات يافتند و تالش ها براي نجات چهارمين نفر نيز ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه  ظهر ديروز در منطقه اي بين شمشك و ديزين رخ داد. 
ابراهيم تاجيك نوري، معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان تهران كه در محل حادثه 
حضور داشــت در اين باره به همشــهري گفت: همكارانم در قالب چند تيم شامل بالگرد 
امداد و تيم هاي واكنش سريع راهي، خود را به محل حادثه رساندند. شواهد نشان مي داد 
كوهنوردان گرفتار شده ۴نفر هستند و  همكارانم با همكاري نيروهاي آتش نشاني توانستند 
3نفر از كوهنوردان را پيدا كرده و نجات دهند. اين 3 نفر شــامل 2مرد و يك زن بودند و 

تالش ها براي پيدا كردن چهارمين نفر ادامه دارد.

جدال مرگ و زندگي اعضاي يك خانواده در سيالب
غرق شــدن خودروي يك خانــواده در 
سيالب،  آنها را تا يك قدمي مرگ پيش 
برد اما اين ۴ نفر به طور معجزه آسايي از 

مرگ نجات يافتند. 
به گزارش همشهري،  در روزهاي گذشته 
بارش باران مناطق وســيعي از كشور را 
فراگرفت. بارش باران در استان خراسان 
شــمالي به حدي بود كه موجب جاري 
شــدن ســيالب در برخي مناطق شد. 
ساعت 23پنجشنبه بود كه به هالل احمر 
شيروان خبر رسيد اعضاي يك خانواده با 

خودرو در سيالب گرفتار شده اند و شــرايط وخيمي دارند. اين خبر كافي بود تا گروهي از 
امدادگران در كوتاه ترين زمان ممكن خود را به محل حادثه در زيرگذر روستاي حسين آباد،  
در ۱5 كيلومتري غرب شيروان برسانند. بارش مستمر باران باعث شده بود نه تنها زيرگذر 
بلكه خيابان هاي اطراف نيز دچار آبگرفتگي شــود. شواهد نشان مي داد افراد گرفتار شده 
۴ عضو يك خانواده بودند كه سوار بر خودروي پژو 206 شان با سرعت از آنجا عبور مي كردند 
كه متوجه آبگرفتگي در زيرگذر نشده و با خودرو وارد آنجا شده بودند. ارتفاع آب به حدي 
بود كه در همان ابتدا خودرو در آب غرق شد و در اين شرايط بود كه عمليات امداد و نجات 
آغاز شــد.  رضا عليزاده،  رئيس جمعيت هالل احمر شــيروان در اين باره به همشهري، 
مي گويد: »پژو 206  به علت ناآشنايي راننده با مسير در سيل گرفتار شده و خودرو كامال 
در آب فرورفته بود. ابتدا به درستي معلوم نبود كه سرنشينان خودرو چند نفر هستند و چه 
شرايطي دارند اما در ادامه مشخص شد همگي آنها بزرگسال هستند.« وي ادامه مي دهد: 
»همكارانم با امكانات الزم در محل حادثه حاضر بودند اما پيش از شروع عمليات ۴سرنشين 
پژو خودشان را از داخل خودرو نجات دادند و چون هر ۴نفر به شنا مسلط بودند توانستند 

خودشان را از آب بيرون بكشند.«
عليزاده درباره وضعيت اعضاي اين خانواده مي گويد: »خوشبختانه آنها در اين حادثه آسيب 
چنداني نديده بودند كه با يك خودرو به مركز استان اعزام شدند و صبح جمعه خودروي آنها 
با استفاده از ماشين آالت ويژه از آب بيرون كشيده شد.« اين حادثه اما تنها عمليات امداد و 
نجات هالل احمر شيروان نبود؛ چراكه چند ساعت بعد از اين حادثه با وجود قرار دادن عالئم 
هشــداردهنده خودروي ديگري در همان جا دچار حادثه شد. رئيس جمعيت هالل احمر 
شيروان درباره دومين حادثه مي گويد: »صبح جمعه با وجود اينكه ورودي زيرگذر مسدود 
شده بود اما راننده يك تراكتور با تصور اينكه ارتفاع آب كم است و مي تواند با خودرويش از 
آنجا عبور كند، وارد زير گذر شد اما تراكتور در آب فرورفت و غرق شد. در اين شرايط بود كه 
راننده تراكتور براي نجات جانش از داخل كابين بيرون آمده و روي سقف تراكتور قرار گرفت 

تا اينكه همكارانم راهي محل حادثه شدند و توانستند او را نيز نجات دهند.«

وقتي طناب دار بر گردن قاتل افتاد تا قصاص شود، اولياي دم 
در واپسين لحظات به حرمت ماه رمضان حكم قصاص را اجرا 

نكردند و به قاتل مهلت زندگي دادند.
به گزارش همشهري، 2۸اسفند سال 90مأموران كالنتري 
تهرانسر در جريان آتش سوزي مرگبار در جاده قديم كرج قرار 
گرفتند و راهي آنجا شدند. حادثه در يك پارچه فروشي رخ 
داده بود و مأموران در طبقه دوم مغازه جسد سوخته مردي را 
كشف كردند. تحقيقات نشان مي داد كه آتش سوزي عمدي 
بوده و جسد متعلق به صاحب ۴5ســاله مغازه به نام مجيد 
است. كارآگاهان در بررسي هاي تخصصي به زني به نام فيروزه 
رسيدند كه احتمال مي رفت در اين حادثه نقش داشته باشد. 
اين زن به همراه همسرش دستگير شد و هر چند فيروزه منكر 
جنايت بود اما شوهرش در بازجويي ها گفت: وقتي با فيروزه 
آشنا شدم متوجه شدم كه 2سال است شيشه مي كشد. شرط 
من براي ازدواج اين بود كه فيروزه مواد را ترك كند. او مدعي 
بود كه ديگر شيشه نمي كشد و ازدواج كرديم اما يكي از روزها 
كه در حال جست و جو در تلفن همراهش بودم به شماره اي 
برخوردم كه به نظرم مشكوك بود. شماره متعلق به مردي به 
نام مجيد)مقتول( بود. وقتي از فيروزه درباره اين مرد پرسيدم، 
او مدعي شد كه گاهي براي مصرف شيشه به مغازه اين مرد 
مي رود. پيش خودم گفتم كه حتما مجيد در اعتياد همسرم 

نقش دارد. براي همين تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. وي 
ادامه داد: 2 روز پيش از حادثه 2 اسلحه، دستبند، بي سيم و 
شوكر خريدم و روز حادثه همراه فيروزه و 2 نفر از دوستانم به 
مغازه مقتول رفتيم. ابتدا با شوكر او را شكنجه دادم و سپس 
وي را خفه كردم. پس از قتل هم 2 كپسول گازي كه در طبقه 
دوم مغازه بود را باز كرده و بعد آنجا را به آتش كشــيديم و 
متواري شديم. بعد از اعترافات اين مرد جنايتكار، مأموران 
2 همدست وي را نيز دستگير كردند و متهمان با قرار قانوني 

روانه زندان شدند. 

مهلت
با تكميل تحقيقات در پرونــده، متهمان در دادگاه محاكمه 
شدند و متهم اصلي )شــوهر فيروزه( به قصاص و متهمان 
ديگر به زندان محكوم شــدند. حكم به تأييد قضات ديوان 
عالي كشور رسيد و براي انجام مقدمات اجرا به شعبه اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرســتاده شد. به اين ترتيب 
چهارشنبه گذشته محكوم به قصاص 50ساله، 9سال پس 
از جنايت در محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت 
تا مجازات شود. همه شــرايط مهيا بود براي اجراي حكم. با 
اين حال تيم صلح و سازش دادسراي جنايي تهران به تكاپو 
افتادند تا در واپسين لحظات اولياي دم را راضي كنند كه حكم 

را اجرا نكنند. از سوي ديگر عامل جنايت با گريه و التماس از 
خانواده مقتول خواست تا او را ببخشند. اولياي دم اما اصرار 
داشتند قاتل قصاص شود اما درست زماني كه طناب دار به 
گردن قاتل افتاد، آنها در واپسين لحظات فرياد زدند كه حكم 
را اجرا نكنيد. آنها به حرمت  ماه مبارك رمضان به قاتل فرصت 
زندگي دادند اما هنوز اعالم نكرده اند كه قاتل را مي بخشند 
يا نه. به اين ترتيب متهم به زندان بازگشت و يك  ماه فرصت 
زندگي يافت تا در اين مدت بتواند رضايت اولياي دم را جلب 

كرده و از مرگ رهايي يابد.

زوج جوان و دوستشان در پرونده قتل مردي 
كه در راه كمپ ترك اعتياد، قرباني جنايتي 
مرموز شده بازداشت شده اند، اما هر كدام از 
آنها خود را بي گناه مي داند و انگشت اتهام را 

به سوي ديگري گرفته است.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات در اين 
پرونده از روز پانزدهم اسفند  پارسال شروع 
شــد. آن روز مردي به اورژانــس زنگ زد و 
گفت كه يكي از دوستانش حالش بد شده 
و خون آلود كنار جدول خيابان افتاده است. 
او آدرس را كه حوالي تهران  نو بود به اپراتور 
۱۱5 اعالم كرد و امدادگران اورژانس راهي 
آنجا شده و با جســد مردي كه آثار ضرب و 
شتم و چاقو روي بدنش بود روبه شدند. اما 
از تماس گيرنده خبري نبود. با حضور پليس 
و آغاز تحقيقات، شاهدان گفتند كه جسد 
مقتول را سرنشــينان يك خودروي سمند 
در اين محل رها كرده و متواري شده اند. در 
ادامه صاحب سمند بژ دستگير شد، اما ادعاي 
عجيبي را مطرح كرد و گفت: زماني كه در 
حال رانندگي بودم، مقتول به قتل رسيد و 

من نقشي در اين جنايت ندارم.

روايت اول
اين متهم توضيح داد: يكي از دوستانم به نام 
سيروس نزد من آمد و گفت كه مي خواهد از 
يكي از دوستانش به نام سجاد انتقام بگيرد. 
من هم به خاطر رفاقتي كه داشــتيم قبول 
كردم. روز حادثه سيروس و همسرش سوار 
ماشين سمند من شدند و به محل كار سجاد 
در حوالي ماهدشت كرج رفتيم. نقشه اين 
بود كه او را به كمپ تــرك اعتياد ببريم و 

برايش پاپوش درست كنيم كه معتاد است 
تا در آنجا بستري شود. بعد از اينكه او را سوار 
ماشــين كرديم، من در حال رانندگي بودم 
كه متوجه شدم سجاد و سيروس كه عقب 
ماشــين بودند با هم درگير شده اند. سجاد 
نمي خواست به كمپ برود و ناگهان سيروس 
فرياد زد توقــف كن. وقتي توقــف كردم، 
ســيروس به اورژانس زنگ زد و بعد سجاد 
را به بيرون از ماشــين انداخت. پس از آن 
حركت كرديم و من اصال متوجه نشدم كه 
بين آنها چه اتفاقي رخ داده و سجاد چطور به 
قتل رسيده است. پس از ادعاي عجيب اين 
مرد، قاضي وي را بازداشت كرد و تحقيقات 
كارآگاهان براي دستگيري سيروس و همسر 

او )دو سرنشين ديگر سمند( آغاز شد.

روايت دوم
مأموران پليس آگاهي تهران با نيابت قضايي 
راهي اروميه شدند و زوج جوان را كه در اين 
شهر مخفي شده بودند بازداشت كردند. آنها 
پس از انتقال به پايتخــت، تحت بازجويي 

قرار گرفتند اما انگشــت اتهام را به سمت 
دوستشان يعني راننده ســمند گرفتند و 
گفتند او قتل را مرتكب شــده اســت. زن 
جوان گفت: مدتي بعد از ازدواج با همسرم 
سيروس، متوجه شــدم كه شريك كاري 
شوهرم به نام سجاد )مقتول( سر او را كاله 
گذاشته اســت. شــوهرم مي گفت كه او با 
سندسازي اموال و ســرمايه و حتي كارگاه 
مبل سازي  اش را تصاحب كرده است. شوهرم 
مي گفت شريكش براي اجراي اين توطئه، 
ابتدا وي را به يك كمپ تــرك اعتياد برده 
و در آنجا زنداني كرده و بعــد همه اموال را 
تصاحب كرده است. او مي خواست هرطور 
شــده اموالش را پس بگيرد و براي همين 
از دوســتش به نام مجتبي)راننده سمند( 

كمك گرفت.
اين زن ادامه داد: آنها نقشــه كشيدند كه 
ســجاد را ربوده و كتكش بزنند و بعد براي 
انتقام او را در كمپ ترك اعتياد زنداني كنند. 
آن روز شوهرم و مجتبي به زور مقتول را سوار 
ماشين كردند اما در بين راه او مي خواست 

فرار كند كه نشــد و آنها چندبار او را كتك 
زدند. شوهرم شريكش را با مشت و لگد كتك 
زد اما او قاتل نيســت. اين مجتبي )راننده 

سمند(  بود كه به او چاقو زد.
در ادامه شــوهر اين زن يعني سيروس هم 
حرف هايش همسرش را به زبان آورد و گفت: 
من هدفم اين بود كه ســجاد )مقتول( را در 
كمپ زنداني كنم و به اموالم برســم و قصد 
كشتن او را نداشــتم. روز حادثه وقتي او را 
سوار ماشــين كرديم، مدام تقال مي كرد و 
قصد داشت فرار كند. دست و پايش را بستيم 
و كتكش زديم اما من فقط مشت و لگد زدم 
و مجتبي او را با چاقو زد. پس از آن ســجاد 
ناگهان از هوش رفت و ما تصميم گرفتيم او 
را نزديك بيمارستان رها كنيم تا نجات يابد. 
بعد از آن به خانه مجتبي )راننده ســمند( 
رفتيم. وقتي آنجا بوديم در فرصت مناسب و 
زماني كه مجتبي در آشپزخانه سرگرم پختن 
غذا بود، دست به سرقت طال و دالرهايي كه 
در كمد خانه اش بود زديم و فرار كرديم. ما 
در اروميه طال و دالرها را فروختيم، خانه اي 
اجاره كرديم تا اينكه دستگير شديم. حاال 
هم حدس مي زنم مجتبي به دليل اينكه ما 
دالرها و طالهايــش را دزديده ايم عصباني 
است و خواسته جنايت را گردن ما بيندازد 

كه انتقام بگيرد.
بعد از اعترافــات ايــن زوج، قاضي جنايي 
دســتور داد تا آنها براي انجــام تحقيقات 
بيشــتر به اداره دهم پليس آگاهي تهران 
منتقل شــوند تا با بازجويي هاي بيشتر از 
3متهم پرونده، مشخص شود كه قاتل اصلي 

كداميك از متهمان هستند.

كالهبرداري در شرايط قرنطينه

اجرا نكردن قصاص به حرمت ماه رمضان

2روايت در پرونده مردي كه در راه كمپ ترك اعتياد به قتل رسيد

علي عيدي

امير اسالمي

ادامه در 
صفحه23



فهيمه طباطبايي
خبرنگار

 فرشاد هر روز رأس ساعت 7صبح پنجره 
اتاقش را باز مي كند، گوش هايش را به گزارش

ســمت بلوار اصلي كه ســمت راست 
خانه شان اســت، مي چرخاند و با دقت گوش مي كند. 
ماشين ها و موتورهايي  را كه عبور مي كنند دانه به دانه 
مي شمارد و حتي مراقب است صداي پاي عابران را هم 
از دست ندهد. ساعت هفت ونيم اخبار راديو پيام را گوش 
مي دهد تا شايد از باز شــدن دوباره مدرسه ها چيزي 
بشنود.  وقتي ديد كه خبري نيست، تلويزيون رو روشن 
ميكنه، مي زنه شبكه آموزش و به صداي معلم هايي كه 
تازه از خواب بيدار شدن و اومدن سر كالس تلويزيوني تا 
به بچه هاي عادي درس بدن، گوش ميده و عين همه 
اين 2 ماه از خواهرش كه كالس دوم دبيرستانه مي پرسه 
كه تو اون جدول برنامه ها ببين، ننوشــتن كه درس 

نابينايان كالس ششم كي شروع ميشه؟«
حاال دقيقا 2 ماه مي شود كه كرونا آمده و مدرسه ها را 
به تعطيلي كشانده. فرشاد از اين وضعيت شاكي است 
چون فكر مي كند كسي به فكر او و همكالسي هايش 
نيست. مدرسه همه دانش آموزها با مدرسه تلويزيوني 
و اينترنتي جايگزين شــده جز دانش آموزان كم توان 
كه انگار در برنامه هاي آمــوزش از راه دور و مجازي، به 
كل فراموش شده اند؛»يعني نمي شد روزي يك ساعت 
از كالس هاي شــبكه هفت رو بذارن براي ما؟ يا مثال 
چرا مدرسه ما توي برنامه اينترنتي شاد نيست؟ مهم 
نيستيم؟ پس درس ما چي؟« كتاب هاي خط بريلش را 
يكي يكي باز مي كند و از مادرش مي خواهد آنهارا سمت 
دوربين موبايل بگيرد و نشان دهد كه درس هاي شان 
تا كجا مانده. فرشاد مي خواهد در آينده يك موزيسين 
موفق و باسواد بشود و به همين خاطر نگران درس هايش 
است؛» البته معلم هاشون بعضي از درس ها رو فايل صدا 
مي فرستن اما استفاده از اين روش براي بچه ها چندان 
هم آسون نيست چون الزمه حتما كسي پيششون باشه 
كه به اينترنت وصل بشه، بعد فايل صدا رو بياره و هرجا 
كه نياز داشتن عقب و جلو كنه و همين، كار رو مشكل 
كرده. بدتر اينكه وقتــي مي بينن تلويزيون براي همه 
دانش آموزان عادي برنامه گذاشته ااِّل اينها، عصباني تر 
هم ميشن و ميگن چرا معلم هاي ما رو نميارن تلويزيون 

مگه ما دانش آموز نيستيم؟«
مشكل فرشاد، دانش آموز مدرسه نابينايان دكتر خزائلي 
تهران، مسئله ساير كودكان و نوجوانان كم توان جسمي 
و ذهني نيز هست. دانش آموزان نابينا، ناشنوا، اوتيسمي، 
كم توان ذهني و چند معلوليتي. گروهي كه طبق آخرين 
آمار سازمان آموزش وپرورش استثنايي، 137هزار نفر 
از جامعه دانش آموزان كشــور را تشكيل مي دهند و 

نيازهاي ويژه اي در يادگيري دارند. نيازهايي كه در اين 
2 ماه تعطيلي برآورده نشده و در هيچ يك از روش هاي 

آموزش از راه دور لحاظ نشده است.

نمي شنوي، پس نيستي
شيوا ناشنواســت و در كالس چهارم درس مي خواند. 
پدرش مي گويــد كه روزهاي ســختي را در قرنطينه 
خانگي سپري مي كند و به شدت عصبي و تندخو شده 
چون ابزارهاي سرگرمي كمي براي بازي دارد و امكان 
درس خواندن هم كه تقريبا از او گرفته شده؛ » مشكل 
بچه هاي ما دوچندانه چون تقريبا ناديده گرفته شدن. 
تلويزيون كه اصال براشون جذابيتي نداره. شبكه پويا 
كه مخصوص بچه هاست، كارتون يا فيلمي كه با زبان 
اشاره پخش بشــه، توليد نمي كنه. محصوالت شبكه 
خانگي هم خيلي محدوده و از بس تماشا كردن، خسته 
شــدن. از نظر آموزش درسي هم كه شما بزنيد شبكه 
7 و ببينيد اصال محتوايي براي ناشنوايان يا نابينايان 
توليد كردن؟ ما حتي به آموزش و پرورش استثنايي و 
پخش شبكه 7 هم زنگ زديم و شكايت كرديم اما انگار 
نه انگار. نتيجه اينكه هر روز اوضاع اين بچه ها تو خونه 
بدتر و بدتر شده و دچار افسردگي يا حمله هاي شديد 
عصبي ميشن.«  پدر شيوا معتقد است كه درس خواندن 
كودكان و نوجوانان ناشنوا فقط جنبه آموزشي ندارد و در 
جامعه و شهري كه كمترين توجه به نيازهاي معلوالن 
در آنها وجود دارد، يك جور تفريح به حســاب مي آيد؛ 
»در ايران ساختارهاي اجتماعي و شهري براي حضور 
بچه هاي كم توان به شدت ضعيفه. مثال ما دخترمون 
رو بايد ســاعت هايي ببريم پارك كــه خلوته چون نه 
وسايل بازي متناسب با نيازهاي يك كم توان وجود داره 
و نه خانواده هاي ديگه چه خودشون و چه بچه هاشون 
طرز مواجهه با اين افراد رو بلدن. در نتيجه محيط هاي 
اندك و مخصوص مثل مدرسه فضاي امني براي اين 
بچه ها به حســاب مياد كه در اونجا بازي و ســرگرمي 
هم دارن. حاال كرونا اين موقعيت رو ازشون گرفته اما 
آموزش وپرورش استثنايي چي رو جايگزينش كرده؟ 
كارهايي شده اما هدفمند نيست. جسته گريخته و بسته 
به خالقيت و عالقه معلم آموزش هايي انجام شده. بحث 
امكانات و زيرساخت هاي آموزش مجازي براي بچه هاي 
كم توان و به خصوص ناشنوايان هم كه نيازي به توضيح 
نداره.« شيوا براي واژه كرونا در زبان اشاره معادل ساخته 
و از پدرش مي خواهد كه به من نشان دهد. با انگشتانش 
در هوا يك دايره بزرگ مي كشد و بعد پنجه هاي هر دو 
دستش را به سمت دوربين موبايل مي گيرد. ابروهايش 
را در هم مي كشد و صداي گنگي از ته گلويش بيرون 
مي دهد؛» اين يعني كرونا هيوالييه كه اگر هر بچه اي 
بره بيرون مي گيردش.« شيوا ريز ريز مي خندد و چندبار 
ديگر عكس كرونا را در هوا مي كشد. كرونايي بزرگ و 

زشت كه او را تنهاتر از قبل كرده.

اوتيستيك هاي رها شده
در ميان كودكان و نوجوانان كم توان كه اين روزها كرونا 
راه ارتباطشان را با آموزش و مدرســه مسدود كرده، 
دانش آموزان اوتيستيك داستان دشوارتري دارند. آنها 
كامال از درس خواندن محروم شده اند و سال تحصيلي 
عماًل در ميانه راه براي شــان به پايان رسيده؛ » درس 
خوندن اوتيستيك ها در مدرسه شرايط و سختي هاي 
خودش رو داره چون كه تمركز پاييني دارن و ارتباط و 
تعامل شون با تأخير زيادي همراهه. معلم هاي بچه هاي 
اوتيسمي در مدرسه به شكل فردي بهشون درس ميدن 
و بعضي از كارها رو گروهي دنبال مي كنن. كرونا كه اومد 
و مدرسه ها رو تعطيل كردن، آموزش ها به طور كامل 
قطع شد. تلويزيون كه هيچي، تكليفش روشنه اما در 
آموزش اينترنتي »شاد« هم بچه هاي ما رو لحاظ نكردن. 
خيلي پراكنده معلم در واتساپ مياد و موضوعاتي رو 
به ما مادرها ميگه و ميخــاد كه با بچه ها تمرين كنيم. 
همين.« زهرا سينجعلي پسر 10ساله اوتيسمي دارد. 
اميرحسين حاال دوم ابتدايي است و مادرش نگران كه 
آيا فرزندش مي تواند سال آينده به كالس سوم برود يا 
نه؟ » از معلم اميرحسين شنيدم كه توي آلمان قراره 
به زودي آموزش حضوري فردبه فرد رو براي اين بچه ها 
شروع كنن يا توي آمريكا روش هاي تدريس رو اينترنتي 
به والدين ارائه ميدن تا بتونن تو خونه به بچه ها درس 
بدن. اينها راه هاي سختي نيست اما آموزش و پرورش 
تالش مي كنه تعداد دانش آموزان اوتيسمي رو كم جلوه 
بده كه از قضا هزينه كردن براشــون بي فايده است. ما 
حتي در آموزش حضوري هم با مشكالتي مثل ضعف 
كتاب هاي درسي براي بچه هامون روبه رو هستيم چه 
برســه به االن كه آموزش از راه دور شده و معلم ها كار 

چنداني از دست شون برنمياد.«
بنا به گفته رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايي 
در ســال تحصيلي99-98، 2هزار و 600دانش آموز 
اوتيسمي در ايران مشغول به تحصيل هستند و فقط 
48مدرســه براي آنها ساخته شــده و 14استان فاقد 

مدرسه و آموزش مخصوص اين كودكان هستند.

دست هاي بســته معلمان اســتثنايي در 
قرنطينه

اما نقدوگاليه درباره آموزش از راه دور، فقط از جانب 
دانش آموزان كم توان ذهني- جسمي نيست و معلمان 

و مديران اين مدارس هم نسبت به بي توجهي مسئوالن 
آموزش وپرورش اعتراض دارند. مي گويند مســائل و 
مشكالت شان بسيار متنوع و پيچيده شده و تدريس را 
در اين دوران براي شان سخت تر كرده است. ضمن اينكه 
كم تعداد بودن آنها و دانش آموزان شان باعث شده كه در 
هيچ يك از برنامه هاي تلويزيوني و مجازي جايي نداشته 
باشند. بنفشه ستاري، كارشــناس ارشد روانشناسي 
و آموزش كودكان اســتثنايي و معلــم دانش آموزان 
نابينا در اين باره مي گويد: »ناديــده گرفتن كودكان 
كم توان و معلول بحث دوران كرونا نيســت، هميشه 
مشــكالت فراواني درباره آنها وجــود دارد ولي چون 
نيازهاي شــان متفاوت و متنوع است و جمعيت شان 
هم به نســبت دانش آموزان عادي كمتر، صداي شان 
به جايي نمي رســد. معلمان ايــن بچه ها هم چنين 
وضعيتي دارند. مثال ما سال هاست كه تأكيد كرديم 
نرم افزارهاي آموزشــي براي كودكان نابينا و ناشنوا 
در ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي تهيه 
كنند يا پيشنهادهايي براي فيلم يا پادكست آموزشي 
داده ايم اما آنها كِف نيازهاي دانش آموزان نابينا، ناشنوا، 
اوتيســمي و... را لحاظ مي كنند. فضاي آموزشي اين 
مدارس هنوز مشــكل دارد چه برســد به بحث هاي 

آموزشي و توليد محتوايي.«
او گاليه دانش آمــوزان و خانواده ها را قبــول دارد اما 
مي گويد معلمــان نيز با محدوديت روبه رو هســتند؛ 
»دانش آموزان ما وضعيت هــاي متفاوتي دارند. مثال 
يكي نابيناست با هوش عادي و ديگري با هوش مرزي 
)ديرآموز(. ديگري مشكل ناشنوايي هم دارد. هر كدام 
اينها بايد جداگانه آموزش ببينند و اين كار را ســخت 
مي كند. تالش مي كنيم كه هر طور شده آموزش ها را 

دنبال كنيم اما قطعا به طور كامل ممكن نخواهد بود.«
به عقيده ستاري شيوع كرونا باعث شد اهميت توليد 
محتواي چند رســانه اي براي دانش آموزان استثنايي 
بيشتر از گذشته خودش را نشان بدهد؛ » توليد لوازم 
مكمل آموزشي براي نابينايان، ناشنوايان، اوتيستيك ها 
خيلي خيلي كمــه و آموزش وپرورش اســتثنايي و 
بهزيستي بايد براي اين موضوع فكري بكنن. مگه يك 
معلم چقدر مي تونه اين خالهــا رو به تنهايي پر كنه؟ 
به نظرم معلم استثنايي هم خودش قربانيه و نبايد بهش 

ايراد گرفت.«
اما سيدجواد حسيني، رئيس سازمان آموزش و پرورش 
استثنايي كم كاري و بي توجهي در آموزش كودكان و 
نوجوانان كم توان ذهني-جسمي در روزهاي كرونايي 

را قبول ندارد و عملكرد اين ســازمان را خوب توصيف 
مي كند؛ » معلمان ما در فضاي مجــازي بيش از يك 
ميليون ســاعت ويدئو و فايل صوتي آموزش، توليد و 
ارائه كرده اند كه رقم خوبي اســت. همچنين ما طرح 
آموزش منزل محور را براي معلوالن جسمي-حركتي 
و اوتيسمي داشــتيم كه البته از قبل هم بوده و در اين 
مدت ادامه پيدا كــرده. به اين صورت كه تبلت هايي با 
ارزش 6.5ميليون در اختيارشان گذاشتيم كه محتواي 
آموزشي را دريافت  كنند.« به گفته حسيني در 7استان 
پايگاه مجازي براي دانش آموزان و معلمان استثنايي 
راه اندازي شــده و براي آنها كه امكان استفاده از اين 
پايگاه را ندارند آموزش حضوري تدارك ديده شــده 
است؛»ما از قبل سيستم رفت وآمد ويژه براي گروهي 
از دانش آموزان مان داشــتيم كه آنها را به شكل فردي 
به مدرسه مي آورد. حاال هم اين سيستم هست و بچه ها 
به مدرسه مي آيند و معلم درس هاي شان را مي دهد و 
مي رود. همچنين از هفته قبل به شبكه شاد وصل شديم 
و كانال اختصاصي داريم و آموزش ها از آن طريق هم 

دنبال خواهد شد.«
او درباره آموزش تلويزيوني هم گفت: »ما تالش كرديم 
كه زبان اشــاره را به اين آموزش ها براي دانش آموزان 
ناشنوا اضافه كنيم اما به دليل مشكالت فني اين موضوع 

منتفي شد.« 
مشكالت فني البته گريبان گير شبكه »شاد« كه براي 
آموزش مجازي دانش آموزان و جبران نقايص آموزش 
تلويزيوني طراحي شده، هم هست. بسياري از معلمان 
و دانش آموزان در روزهاي گذشــته از مشكالت شان 
در استفاده از اين شبكه گفته و نوشــته اند. با وجود 
اين مشــكالت اما آموزش و پرورش عزمش را جزم 
كرده، سال تحصيلي را طبق تقويم هميشگي به پايان 
برساند. مشكالت آموزشي در تعطيالت كرونايي، براي 
دانش آموزان استثنايي، پررنگ تر هست. فرشاد، شيوا، 
اميرحسين و همكالسي هاي شــان و همه بچه هاي 
ديگري كه توان جسماني يا ذهني كمتري نسبت به 
دانش آموزان ديگر دارند، نيازهاي آموزشي متفاوتي 
دارند كه در برنامه ريزي هاي وزارت آموزش و پرورش 
براي جبران وقفه آموزشي كرونا، چندان مورد توجه 
قرار نگرفته است. والدين و معلمان اين دانش آموزان 
معتقدند پايان ســال تحصيلي با ايــن وضع، لطمه 
غيرقابل جبراني به روند آموزش آنها خواهد زد، مگر 
اينكه آموزش و پرورش، فكر اساســي براي جبران 

مافات كند.

كرونا همچنان مسئله شماره يك جهان است و تقويت 
سياست هاي پيشگيرانه براي شكستن زنجيره انتقال گزارش

اين بيماري ادامه دارد اما در تهران و ديگر شــهرهاي 
كشور با آغاز به كار مشاغل، ترافيك به خيابان ها بازگشته و ازدحام در 
معابر و مكان هاي عمومي بيشتر شده است. رفت وآمد مردم بدون رعايت 
فاصلــه   اجتماعي و ســهل گيري در زندگــي روزمره، نشــانه هاي  
نگران كننده اي براي روزها و هفته هاي آينده است و زنگ خطري براي 
ابتالي گروه هاي آسيب پذيري كه ممكن است قرباني ناقالن خاموش 
شوند. مردم در تهران، زندگي روزمره پس از كرونا را زودتر از آنچه تصور 
مي كردند، از سر گرفته اند. كركره هاي مغازه ها باال رفته، دستفروشان 
بساطشان را در پياده روها چيده اند و چراغ پاساژها و مراكز خريد روشن 
شده است. رستوران ها هنوز پذيرش حضوري ندارند اما آنها هم در حال 

آماده كردن سالن ها براي بازگشايي و از سر گرفتن كارند.
 بازگشت به زندگي روزمره و افزايش جمعيت در مكان هاي عمومي، 
بازگشايي بوستان ها و پاســاژها در حالي به سرعت پيش مي رود كه 
»عليرضا زالي«، فرمانده ستاد مقابله با بيماري كرونا، از افزايش مراجعه 
مبتاليان اين بيماري به بيمارستان هاي تهران خبر مي دهد. در خبري 
كه دانشگاه شهيد بهشتي آن را منتشر كرده، در آخرين روز كاري هفته 
گذشته، يعني چهارشنبه سوم ارديبهشت آمار مبتاليان كرونا در تهران 
دست كم 6درصد افزايش داشته است و 6هزار نفر را راهي بيمارستان ها 
كرده است. زالي از اتفاق ديگري هم خبر داده بود و آن نشانه هايي است 
كه به گفته او، از »تغيير الگوي كرونا« در تهران حكايت مي كند، تغيير 
اين الگو در شرايط حاضر به اين معناست كه تعداد بيشتري از بيماران 
با حال وخيم به بيمارستان ها مراجعه مي كنند، اين موضوع منجر به 
افزايش مدت زمان بستري آنها در بيمارستان ها مي شود و فشار بر كادر 
درمان را كه بيش از 2 ماه است در بيمارستان هاي مخصوص درمان و 
پذيرش مبتاليان به كرونا، در حال فعاليت شبانه روزي هستند افزايش 
مي دهد. فرمانده ستاد عمليات مقابله با كرونا از مردم خواسته دوركاري 
را ادامه بدهند و در خانه ها بمانند اما در خيابان هاي شهر كه هر روز بيشتر 
از قبل به حال و هواي روزهاي پيش از شــيوع كرونا، شبيه مي شوند، 

به نظر نمي رسد چنين درخواستي، هواداران چنداني داشته باشد.

خسته هستيم و ناگزير
براي گروهــي از افــرادي كه اين روزها ســعي مي كننــد تعادل از 
دست رفته را به زندگي شــان بازگردانند، كرونا هنوز تمام نشده است 
اما نگراني هايشان نسبت به نخستين روزهاي مواجهه با اين بيماري 
كاهش يافته است. »محمدرضا«، مردي است 44ســاله كه از 2روز 
پيش كركره بوتيك لباس فروشي اش در ميدان ولي عصر)عج( تهران را 
باال برده، بدون ماسك و دستكش نشسته در انتظار مشتري: »به اندازه 
روزهاي اول نگران نيستم. باالخره زندگي بايد به شرايط عادي برگرده، 

اين لباس ها كه مي بينيد همه خريدهايي اســت كه براي عيد كرده 
بوديم، مانده روي دستمان. 2ماه كار نكرديم و مغازه بسته بود. دولت 
اعالم كرده شرايط نسبت به قبل بهتر شده و تخت هاي بيمارستان ها 
خالي شده. در بقيه كشورها هم خيلي از مغازه داران كار را شروع كردند، 
من فكر مي كنم اوضاع رو به بهتر شــدن باشد.« در ضلع شمال غربي 
ميدان ولي عصر)عج( كه ميدانگاه كوچكي است با نيمكت هاي سيماني، 
دستفروشان بساط گسترانيده اند. كنار مجموعه متنوعي از كاورهاي 
گوشي موبايل، بلورهاي ارزان قيمت و ليوان هاي دستي 15هزارتومان، 
ماسك هاي نقابي، پارچه اي و اسپري هاي كوچك آبي رنگي كه از مواد 
ضدعفوني كننده پر شده، اضافه شده اســت. كسي ليوان هاي بلور را 

نمي خرد اما ماسك ها و ضدعفوني كننده ها خريدار دارد.
»عباس«، اسپري هاي مواد ضد عفوني را هر شب با نسبت 70به 30الكل 
و آب پر مي كند و صبح تا شــام كنار خيابان هر كدام را 15هزارتومان 
مي فروشد: »3ماه است، اجاره خانه ام را نداده ام. مالك گفته 50درصدش 
را مي گيرد، آدم با انصافي است اما همان را هم ندارم. ما چاره نداريم كه 
االن اينجا هستيم. شــب ها كه برمي گردم جايم در يك اتاق ايزوله و 
روي كاناپه اســت. بچه كوچك دارم، پدر پير دارم، من هم مي ترسم 

اما چاره چيه؟«
براي رانندگان تاكسي كه قرار است، مسافران را از مركز شهر به غرب 
تهران ببرند، كرونا و خطر ابتال به آن ماجراي ديگري دارد. بسياري از آنها 
ماسكي به چهره ندارند، برخي ماسك ها را تا زير چانه پايين كشيده اند و 

در فاصله نزديك مشغول گفت وگو و گاليه از روزگارند.
ماسك چندبار استفاده شده روي صورت مهدي، رنگ خاكستري به خود 
گرفته با لكه ها كوچكي از چاي و خاكستر سيگار، با دستش ماسك را 
روي بيني محكم مي كند. نگاه منتظرش در جســت وجوي آخرين 
مسافري است كه بيايد و راه بيفتد. براي او كرونا تعريفي تقريبا مساوي با 
سرماخوردگي دارد، حاال شايد كمي شديد تر: »به نظرم زيادي ماجرا را 
بزرگ كردند. اين هم يك ويروس سرماخوردگي است اما جهش يافته. 

اصال ممكن است من گرفته باشم و نفهميده باشم. به نظر من كساني 
كه مريضي دارند يا سنشان باالست در خطر اصلي اند. « آخرين مسافر 
مي رسد؛ پيرمردي است با ماسك پارچه اي گلدار، ظرف غذاي كوچكي 

در دستش؛ پرايد راه مي افتد به سمت صادقيه.
اگر در خيابان هاي شهر بگرديد زنان زيادي را مي بينيد كه با مقنعه و 
لباس هاي اداري، روزهاي كاري سال جديد را شروع كرده اند. اينطور 
به نظر مي رســد يا انتظار مي رود كه زنان سختگيري بيشتري براي 
پيشگيري از كرونا داشته باشند اما »افسانه«، كارمند ميانسال يكي 
از اداره هاي دولتي تهران، بدون ماسكي بر چهره و دستكشي بر دست 
سرش را به شيشه كنار صندلي اتوبوس تكيه داده:»2ماه نشستن در 
خانه خسته ام كرده،2روز در هفته سركار مي روم و 3روز هم دوركاري 
مي كنم، اما ترجيح مي دهم كمتر در خانه بمانم، تحمل شرايط قرنطينه 
برايم سخت شــده.« در مقابل افرادي كه سهل گيري آنها در زندگي 
روزمره بعد از كرونا در شهر به چشم مي آيد، هستند افرادي كه عالوه 
بر ماسك هاي محافظ بيني از ماسك هاي نقابي و عينك هاي محافظ 
چشم هم استفاده مي كنند. »اعظم«، زني 56ســاله كه براي خريد 
مايحتاج روزانه به خيابان آمده، يكي از آنهاست: »من تعجب مي كنم 
از اينكه مردم چرا بدون ماســك بيرون آمده اند. به نظر من آمار ابتال و 
مرگ ومير خيلي باالتر از آمارهاي رسمي است. از در خانه تا اينجا )ميدان 
ولي عصر( دقت كرده ام، از هر10نفر، فقط 3يا 4نفر ماسك داشتند. مگر 
كرونا بيماري تنفسي نيست؟ اين همه تأكيد مي كنند كه سرعت انتقال 
بااليي دارد! امروز نخستين بار است كه بعد از شروع كار اداره ها، از خانه 

بيرون آمدم. اين وضعيت مرا مي ترساند.«

اطالع رساني ناكارآمد، مخاطب سرگردان
ترس، بي تفاوتي و خوش خيالي، واكنش متفاوت مردمي است كه در 
2ماه گذشته درباره بيماري كرونا اخبار متفاوتي را دريافت كرده اند. 
در تهران به نظرمي رسد، توجه به فاصله اجتماعي، استفاده از ماسك و 

ساير مراقبت هاي پيشگيرانه از منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت است؛ 
اگرچه در اين زمينه به انجام مطالعات دقيق تري نياز است اما مشاهدات 
ميداني خبرنگار همشهري در تهران نشان مي دهد در مناطق برخوردار 
پايتخت كه محل زندگي طبقه متوسط و مرفه شهري است،  استفاده از 
ماسك و مواد ضدعفوني كننده،  رواج بيشتري دارد اما در مناطق مركزي 
و جنوبي تعداد بيشتري از شهروندان را مي توان ديد كه بدون محافظي 

بر دست و چهره در خيابان هاي پرازدحام تردد مي كنند.
جدا از تأثير سازوكارهاي ناكارآمد اطالع رساني كه گروهي از مردم را در 
مراقبت هاي فردي و اجتماعي سهل گير كرده، هزينه  اقتصادي خريد 
ماسك و مواد ضدعفوني كننده _ كه تهيه آن براي همه افراد خانواده، 

هزينه قابل توجهي مي شود_ را نمي توان ناديده گرفت.
نوزدهم اسفند ســال 98يعني چند هفته پس از اعالم رسمي شيوع 
كرونا در ايــران، معاونت اجتماعي و فرهنگي شــهرداري نتايج يك 
نظرسنجي را منتشر كرد. 50درصد از شهروندان ميزان نگراني خود از 
ابتال به كرونا را زياد اعالم كرده  بودند. ميزان نگراني شديد در ميان زنان 
56درصد و در ميان مردان 44درصد اعالم شده بود. در اين تحقيق از 
مردم پرسيده بودند درصورت مواجهه با كرونا چه مي كنند؟ پاسخ ها 
متفاوت بود؛ 39درصد از پاسخگويان گفته  بودند درصورت مشاهده 
عالئمي شــبيه كرونا در خانه مي مانند و تا مشخص تر شدن دقيق 
وضعيت به درمان خانگي مي پردازند؛ در مقابل 23درصد گفتند به 
بيمارستان هاي ويژه بيماران كرونا مراجعه مي كنند. بقيه افراد هم 
انتخابشان اين بود كه به ديگر بيمارستان ها، مطب پزشك يا پزشكان 

آشنا مراجعه كنند.
 همان زمان، منتقدان با استناد به نتايج اين نظرسنجي گفتند در كنار 
ابهام در مورد عالئم بيماري كه بخشــي از آن به ماهيت اين اپيدمي 
و شــيوه بروز كرونا بازمي گردد، مردم درباره اقدامات الزم درصورت 
مشاهده عالئم دستورالعمل واحدي دريافت نكرده اند و اين نشان  دهنده 

ناكارآمدي سازوكارهاي اطالع رساني در زمان بحران است.
 نتايج اين ناكارآمدي كه بخش زيــادي از آن به عملكرد ناهماهنگ 
دســتگاه هاي متولي در اين حوزه بازمي گردد و بخشــي نيز ناشي از 
كم اهميت انگاشتن نقش رسانه ها در چنين مقاطعي است، حاال در 
زمان بازگشايي مشاغل و بازگشــت تدريجي مردم به زندگي روزمره 
قابل مشاهده است. عالوه بر اينها فقدان رويه هاي عملكردي واحد و 
قوانين الزم االجرايي چون، اجباري شدن استفاده از ماسك در زمان 
استفاده از وسايل نقليه عمومي و مانند آنها برنگراني ها درباره احتمال 
شيوع اين بيماري در روزهاي آينده و نيز دشواري هاي رفت وآمد روزانه 
مردم افزوده اســت. در آلمان، دولت مقرر كرده افراد بدون استفاده از 
ماسك حق استفاده از هيچ وسيله نقليه اي را ندارند اما در تهران و ديگر 
شهرهاي كشور توافق و برنامه روشني براي چگونگي اجراي قوانين 

پيشگيرانه و مراقبتي وجود ندارد.

 »همشهری«  از لزوم توجه به دانش آموزان استثنايی
 در روزهای قرنطينه گزارش می دهد

دانش آموزان نابينا، ناشنوا و مبتاليان به اوتيسم 
سهمی از برنامه های آموزشی از راه دور ندارند

استثناي»شاد«
يادداشت

چهار ديواري قرنطينه

تحليل حسين علي افخمي ، استاد ارتباطات درباره اطالع رساني كرونا
پيام پزشكان مؤثرتر از سياستمداران

شيوع ويروس كرونا در دنيا تغييرات گسترده اي 
را در زندگي فردي و اجتماعــي ايجاد كرده 
است. قرنطينه و خانه نشيني اجباري باعث شد 
برخي رفتارها در خانواده ها تغيير پيدا كند. در 
خانواده هاي كوچك تــر، تعامالت ميان اعضا 
كمرنگ شــده بود اما در دوران قرنطينه آنها 
ناگزير از ارتباط بيشتر و نزديك تر شدند. در 
2 ماه گذشته و زماني كه خانواده ها در قرنطينه 
خانگي بودند، تجربه متفاوتي هم به دست آمد؛ 
فرصتي براي شناخت بيشتر از يكديگر و مجالي 
براي تمرين تعاون، همكاري و هم افزايي بين 
اعضاي خانواده. اينكه تصور كنيم زندگي در 
دوران قرنطينه، صرفا ســختي ها، اختالفات 
خانوادگي و در يك كالم پيامدهاي منفي را 
به خانواده ها تحميل كرده، نگاه يك سويه اي 
است و برداشت درستي نيســت. در تحليل 
وضعيت جامعه و مواجهه آن با كرونا بيشــتر 
مسائل و موضوعاتي چون افزايش مشكالت 
خانوادگي مورد توجه قرار گرفته درحالي كه 
در نقطه مقابل، آن سوي ديگري هم وجود دارد 
و آن اينكه مواجهه با مخاطرات بيماري كرونا 
و قرار گرفتن در وضعيــت بحران و نگراني ها 
و مشكالت مشــترك، موجب شده اعضاي 
خانواده ارتباط و همفكري بيشــتري داشته 
باشــند، ويژگي هاي مثبت و منفي، ساليق و 
عالقه مندي ها و توانايي هاي يكديگر را بهتر 
بشناسند و تحمل شان را براي مواجهه با مسائل 
و مشــكالت باالتر ببرند.  كاهش صبوري و 
مدارا به واسطه ابعاد شخصيتي خانواده، سابقه 
مشكالت روانشــناختي و وضعيت سالمت 
رواني فرد، ممكن اســت او را به نشان دادن 
واكنش هايي وادار كند. برخــي افراد در اين 
شرايط زودرنج و كم تحمل شــده اند، برخي 
زودتر خسته مي شــوند و تداوم اين شرايط 
باعث مي شود چالش ها و تنش هايي كه پيش 
از شيوع كرونا هم در خانواده ها وجود داشته، 

نمود بيشتري پيدا كند.

از سوي ديگر در زمان شيوع كرونا مراجعات 
حضوري به مراكز مشاوره، محدود و در واقع 
حذف شده و عمده مراجعات به صورت تلفني 
و مجازي انجام مي شود. رصد مراجعات تلفني 
و مجازي نشــان دهنده اين نكته است كه در 
ابتداي شيوع كرونا، اضطراب و نگراني ناشي 
از ابتالي به ويروس، رعايت نكردن بهداشت 
فردي توسط يكي از اعضاي خانواده، مشكالت 
مربوط به ســوگواري و از دست دادن عزيزان 
و در نهايت، مشــكالت خانوادگــي در صدر 
درخواست هاي مشــاوره ها بوده است اما در 
تماس هايي كه از روز هفتم فروردين به بعد با 
مراكز مشاوره گرفته شده است، مشاوره هاي 
مربوط به مشكالت خانوادگي بيشتر شده و 
در صدر مشــاوره ها قرار گرفته است. البته در 
شرايط عادي و در تحقيقي كه در سال 95در 
سطح شهر تهران انجام شد هم نتايجي به دست 
آمد كه نشــان مي داد يك سوم زوجين مورد 
مطالعه، رضايت مندي بااليي از زندگي خود 
داشتند و دو سوم بقيه ميزان رضايت كمتري 
از زندگي تا نارضايتي كامل داشتند. بنابراين 
در دوران پيشاكرونا نيز دو سوم زوجين تهراني 
رضايت كمتري نسبت به بقيه از زندگي خود 
داشتند و شــرايط جديد مي تواند بخشي از 
اختالفات پيشين را تشديد كند. شيوع كرونا در 
شرايط فعلي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي 
آن، متغيري است كه مي تواند مشكالتي براي 
خانواده ها ايجاد كند، ثبــات و برنامه خانواده 
را تغيير بدهد و پيامدهايي داشــته باشد كه 
در نهايت بــه نارضايتي بيشــتر در همان دو 
سوم زوج هاي ناراضي منجر شــود. بنابراين 
تأكيد مي كنم كه باال بودن آمار تلفني مشاوره 
اختالفات زناشــويي الزاما به معناي افزايش 
اختالفات در زمان كرونا نيست. در واقع پيامد 
اين اتفاقات و تغيير روال عادي و روزمره زندگي 
از نظر اقتصادي، اجتماعي و روانشــناختي 
مي تواند در زوج هايي كــه نارضايتي باالتري 
نســبت به بقيه زوج ها دارند، اثرگذار باشد و 
مشــكالت بيشــتري را در زندگي و رابطه و 

تعامالت آنها به دنبال داشته باشد.

آيا پيام در خانه ماندن، تدوام 
مراقبت هــاي شــخصي و تحليل

وضعيــت بحرانــي كرونا به 
درستي به مردم نرسيده است؟ 

اگر رســيده چرا جامعه به ســرعت در حال 
بازگشت به زندگي سهل گيرانه پيش از كرونا 

است؟
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي با 
بيان اينكه رفتار اجتماعي مردم تابعي از رفتار 
سياسي آنهاســت، گفت: در زمان انتخابات 
مجلس، شاهد بوديم كه در تهران 70درصد 
مردم تهران پاي صندوق هــاي رأي حضور 
پيدا نكردند، در اين شرايط كه شاهد شيوع 
ويروس كرونا در جهان و كشورمان هستيم، 
گروهي كه بتوانند براي مردم مرجعيت پيام 
باشند، قطعا سياستمداران نيستند و جامعه 
پزشكان بهترين مرجع براي پيام دهي به مردم 
هستند؛ چرا مردم صحبت هاي پزشكان را در 
اين شرايط بيشتر از پيام هاي سياستمداران 

قبول دارند.
حسين علي افخمي در گفت وگو با همشهري 
در پاسخ به اين پرســش كه  در شرايطي كه 
رفتار سياســي مردم ناشــي از بي اعتمادي 
آنهاست، چگونه بايد در حوزه سالمت، اعتماد 
مردم را جلب كــرد؟ مي گويد: در اين عرصه 
2 راه بيشتر وجود ندارد، يكي توسل به ترس 
است كه اين مسئله در همه دنيا نيز مرسوم 
است تا بتوانند از اين طريق جامعه را قانع كنند 
تا در شــرايطي مثل همه گيري شيوع كرونا 
مردم را به ماندن در خانه و رعايت بهداشت 
قانع كنند؛ چرا كه خير جامعه در اين است كه 
جامعه تابع راهنمايي هايي باشد كه قشر نخبه 
و آگاه جامعه كه اكنون پزشكان و متخصصان 

هستند ارائه مي دهند.
وي ادامه داد:  نكته دوم اين است در جامعه اي 
كه اكنون در حالت اضطرار قرار دارد و فرد بين 
اينكه بايد كار كند تا درآمد داشــته باشد، يا 
اينكه منافع عمومي را بر منافع فردي ترجيح 
دهد، بايد يكي را انتخاب كند. مســلما اگر 
منافع فردي شــخص در اين باشد كه با كار 
كردن بتواند نان شب خانواده اش را تامين كند 
و منبع درآمد ديگري نداشته باشد، كار كردن 
در جامعه را با پذيرش خطر ابتال به بيماري 
ترجيح مي دهد و در اين زمان نصيحت و ايجاد 
ترس و... هم هيچ فايده اي ندارد. چرا كه افراد 

2 منفعت بيشتر ندارند؛ يكي منفعت شخصي 
و ديگري منفعت جامعه و منفعت شخصي 
و خانوادگي براي بسياري از افراد كه درآمد 

پاييني دارند به منفعت جامعه مقدم است.
افخمي تأكيد كرد: منفعت جامعه زماني است 
كه زيــان آني كه فرد با آن روبه رو مي شــود 
در اولويت نباشــد امــا ما در تهران شــاهد 
نابرابري هاي زيــادي در درآمد افراد و نحوه 
زندگي آنها هستيم و نسخه اي كه براي چنين 
شهري پيچيده مي شود نمي تواند براي همه 
افراد يكسان باشد. بسياري از افراد در تهران و 
كالنشهرها هستند كه درآمد آنها روزمزد است 
و با يك روز سر كار نرفتن نمي توانند هزينه 
خورد و خوراك خانواده شان راتامين كنند. 
به گفته اين استاد دانشگاه، يكي از مشكالتي 
كه در جامعه ما وجود دارد در مقايسه با ساير 
كشورها اين اســت كه حاكميت نمي تواند 
تامين زندگي افراد را در اين شرايط به عهده 
بگيرد، در اين شرايط پيام هايي كه به مردم 

داده مي شود، نمي تواند مؤثر باشد.  
به گفته افخمي، موضوع مسئوليت اجتماعي 
مسئله ديگري است كه بايد به آن توجه شود؛ 
احساس پاسداري از منافع جمعي در جامعه 
ما ضعيف شده و اين ضعف در رفتار سياسي 
و اجتماعي ديده مي شود. به گفته اين استاد 
دانشگاه، نكته ديگري كه دراين خصوص بايد 
به آن توجه شود اين است كه نوعي بي اعتمادي 
نيز به رسانه ها در جامعه به وجود آمده است، 
متأســفانه ما يكي از كشورهايي هستيم كه 
مردم ما وابستگي بيش از حدي به رسانه هايي 
كه در كشورمان مركزيت ندارند، دارند و بيشتر 

به رسانه هاي فرا مرزي وابسته هستند.
آنطور كه افخمي مي گويد، اگر در شــرايط 
بحران از چند نوع رسانه به طور موازي استفاده 
كنيم، بهتــر مي توانيم شــرايط بحراني را 
مديريت كنيم. رســانه هاي پايدار كه شامل 
بروشور، كتابچه و پوستر هستند و اطالعات 
آنها ماندگاري بيشــتري دارند، دست مردم 
مي مانند و به كرات اســتفاده مي شوند، اما 
آنچه از طريق رســانه هاي سريع مثل راديو 
و تلويزيون به مردم مي رســد، بعد از مدتي 
از حافظه ديــداري و شــنيداري آنها پاك 
مي شود.در اين مدت كمتر شاهد اين بوديم 
كه رســانه هاي پايدار اطالعاتي را به مردم 

ارائه كنند.
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احساس خطر جامعه درباره كرونا كاهش يافته است؟
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كرونا در آخرين روز كاري هفته گذشته 6هزار نفر را راهي بيمارستان ها كرد

فرمانده عمليات مقابله با كرونا: آمار  مبتاليان به كوويد-19در تهران 
نگران كننده است
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توضيح
روزنامه همشهري روز پنجشنبه در گزارشي با عنوان » خانه آنها زير زمين است« به قلم » مرضيه موسوي« از 
زندگي بي خانمان ها و معتادان در داالن ها و تونل هاي زيرزميني در نزديكي ميدان شوش نوشت. نام نويسنده 
به اشتباه از متن حذف شده بود كه اصالح مي شود.



كيوسك

 شــمار قربانيان ويروس كرونا در سوئد از مرز 
2هزار نفر عبور كرده تا اين كشــور با جمعيت اروپا

10ميليوني اش يكي از بدترين آمارها را در اروپا 
و جهان به ثبت برســاند، اما زندگي در سطح شهر استكهلم و 
ديگر شهرهاي اين كشور در هواي بهاري اين روزها همچون 
قبــل در جريان اســت؛ وضعيتي كــه به دليل عــدم  اتخاذ 

سياست هاي سختگيرانه دولت به وجود آمده است.
آمار وزارت بهداشت سوئد نشان مي دهد؛ 16هزار و 755نفر در 
اين كشور به ويروس كرونا مبتال شده اند و 2هزار و 21نفر نيز 
در اثر اين بيماري جان خود را از دست داده اند. به اين ترتيب، 
كرونا در سوئد به ازاي هر يك ميليون نفر، حدود 202قرباني 
گرفته است. اين آمار در كشــورهاي همسايه سوئد، به شكل 
چشمگيري متفاوت است. در دانمارك به ازاي هر يك ميليون 
نفر 78نفر، در نروژ 39نفــر و در فنالند 35نفر به دليل ابتال به 
ويروس كرونا جان داده اند. در آلمان با جمعيت 83ميليوني اش، 

اين نسبت 67نفر در هر يك ميليون نفر است.
از ابتداي آغاز بحران كرونا در سوئد، دولت اين كشور برخالف 
ديگر كشــورهاي اروپايي، روي »رفتار مسئوالنه« شهروندان 
حســاب ويژه اي باز كرده و مدلي را پياده ســازي  كرده كه به 
»مدل سوئدي« معروف شده است. دولت براي كنترل شيوع 
ويروس كرونا اقداماتي انجام داده، اما در نهايت مهار ويروس در 
كل جامعه را برعهده شهروندان گذاشته است. طبق تصميم 
دولت، تجمع  بيش از 50نفر در اماكن عمومي ممنوع اســت. 
دبيرستان ها و دانشــگاه ها نيز تعطيل شده و كالس هاي آنها 
به صورت آنالين برگزار مي شوند. خانه هاي سالمندان نيز كه 
پذيراي آسيب پذيرترين افراد در جامعه هستند، مالقات ها را 

لغو كرده اند.

حضور پرشمار مردم در پارك ها در اين روزهاي آفتابي سوئد، 
به صحنه اي عادي تبديل شده اســت. همزمان، رستوران ها، 
كافه ها، آرايشگاه ها و باشگاه ها فعاليت خود را به صورت عادي 
ادامه مي دهند. آنها تنها بايد دســتورالعمل نه چندان سخت 
دولت براي فاصله گذاري اجتماعي و بهداشت عمومي را رعايت 
كنند. كارخانه ها و ديگر مشاغل صنعتي نيز بدون تعطيلي كار 
مي كنند. همزمان كودكستان ها و مدارس ابتدايي باز هستند 
تا والدين شــاغل بتوانند در طول روز، فرزندان خود را به آنها 

بسپارند و در محل كار خود حاضر شوند.
دولت از مردم خواسته است - نه به صورت دستوري - درصورت 
امكان از تردد در شــهرها و رفتن به ســفر خودداري كنند. 
همچنين به افراد مســن باالي 70ســال و افرادي كه داراي 
بيماري هاي زمينه اي هستند توصيه شده در منزل بمانند و از 
تردد غيرضروري در شهرها خودداري كنند. همچنين دولت 
از شهروندان خواسته درصورت امكان، به دوركاري رو آورند. 
آمارهاي منتشر شده از سوي دولت اين كشور نشان مي دهد 
كه اكنون نيمي از ســوئدي ها در خانه كار مي كنند. استفاده 
از حمل ونقل عمومي در پايتخت، 50درصد كاهش داشــته و 

خيابان ها نيز تا 70درصد خلوت تر شده اند.
شماري از دانشــمندان، پزشكان و دانشــگاهيان سوئد اين 
رويكرد دولت را به شــدت مــورد انتقاد قــرار داده اند. حدود 
2هزار نفر از آنان با امضاي نامه اي خواستار توقف روند كنوني 
و پياده سازي  الگوي قرنطينه سخت شــده اند. انگشت اتهام 
آنها به سمت استفان لوفن، نخست وزير سوئد و آندرش تگنل 
اپيدمي شناس و از مسئوالن وزارت بهداشت سوئد نشانه رفته 
است. تگنل كه معمار اصلي مدل ســوئدي به شمار مي رود، 
به خبرنگاران گفته اســت كه حبس كردن مردم در خانه ها 
بي فايده است و دير يا زود مردم باالخره از خانه خارج مي شوند 
و در معرض ابتال قرار مي گيرند. طبق گزارش شبكه ABC، او 
پيش بيني كرده كه طي يك تا دو هفته ديگر، اســتكهلم كه 

داراي بيشترين شــمار مبتاليان و قربانيان بوده به مصونيت 
در برابر ويروس كرونا مي رسد. به گفته تگنل، اكنون آمار ابتال 
در اين شهر به نقطه اوج خود رسيده و روند صعودي مبتاليان 
متوقف شده اســت. مصونيت مورد اشــاره تگنل، اصطالحا 
مصونيت جمعي يا گله اي )herd immunity( ناميده مي شود. 
مصونيت جمعــي، زماني اتفاق مي افتد كــه درصد زيادي از 
جمعيت يك جامعه بــه ويروس مبتال شــده و بهبودي پيدا 
مي كنند. اين افراد در برابر ويروس ايمن مي شوند و رفته رفته 
از تعداد افرادي كه مستعد ميزباني از ويروس هستند كاسته 
شــده و زنجيره انتقال قطع مي شــود. طبق مدل سوئدي، تا 
يك هفته ديگر بايد حدود 26درصد شــهروندان استكهلم به 
ويروس مبتال شده باشند. يعني جمعيتي حدود 700هزار نفر. 
اين تعداد شامل افرادي نيز مي شود كه مبتال شده اند و به دليل 
عدم  مراجعه به مراكز درماني در آمار رسمي نيامده و يا مبتال 
شده اند و به دليل وضعيت خوب جسمي، خيلي زود بهبودي 
پيدا كرده اند. مصونيت جمعي بايد به دقت پياده سازي  شود و 
ضمن مراقبت از افراد مسن و بيماران، اجازه داد افراد جوان تر 

به ويروس مبتال شوند و بهبودي پيدا كنند.

نظر مردم چيست؟
بسياري از قربانيان ويروس در سوئد بيش از 70سال داشته اند. 
طبق آمار وزارت بهداشت اين كشور تاكنون 1757فرد باالي 
70سال درگذشته اند. به عبارت ديگر؛ حدود 87درصد قربانيان 
ويروس، افراد مسن بوده اند. حدود يك سوم مبتاليان نيز افراد 

باالي 70سال هستند.
به رغم انتقادهاي بسيار، اغلب مردم سوئد با اين رويكرد دولت 
همراه هستند. به نوشته گاردين، حدود 80درصد مردم، مدل 
سوئدي را پذيرفته و معتقدند؛ در نهايت كارساز خواهد بود. به 
گفته مسئوالن دولتي، در طوالني مدت، جامعه اين كشور در 
برابر ويروس ايمن خواهد شد اما ديگر كشورها پس از اين، با 

موج هاي بعدي شيوع ويروس مواجه خواهند بود و بحران در 
اين كشور ها ادامه خواهد داشت.

ريشه مدل سوئدي در چيست؟
مدلي كه سوئدي ها دنبال مي كنند از فرهنگي كه طي دهه هاي 
گذشته يعني در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم در ميان 
مردم اين كشور ريشــه دوانده مي آيد. ســوئدي ها همچون 
فنالندي ها هميشه روســيه را به عنوان دشــمن خارجي در 
همســايگي خود مي ديده اند. تجربه جنگ جهاني دوم به آنها 
مي گويد كه بايد جامعه  اي بسازند كه درصورت بروز يك جنگ 
ديگر، تاب آور و مقاوم باشند و در شرايط بحران بتوانند چرخ 

اقتصاد را فعال نگه دارند و زندگي در آن متوقف نشود.
حمله روسيه به گرجستان در ســال 2008و اوكراين در سال 
2014، سوئدي ها را مصمم كرد تا اين خطر را جدي تر بگيرند. 

سال گذشته، كميســيون دفاعي پارلمان سوئد در گزارشي، 
تاب آوري 3ماهه جامعه اين كشــور درصورت وقوع هرگونه 
جنگي را ضروري دانست و برنامه  ريزي ها بر اين اساس شكل 
گرفت. شيوع ويروس كرونا با شرايط جنگي متفاوت است اما 
دولت سوئد در حال تمرين براي رسيدن به مدلي براي عبور از 
شرايط بحران است؛ مدلي كه در آن همه مسئوليت ها بر عهده 
دولت نيست و شهروندان بايد مسئوالنه در قبال خود و ديگران 

رفتار كنند و بخشي از بار بحران را به دوش بكشند.
دولت سوئد تأكيد دارد كه بازگشت مردم از يك قرنطينه سفت 
و سخت مي تواند موج دومي بســازد كه غيرقابل مهار باشد. 
همزمان، راه اندازي اقتصادي كه موتور آن خاموش شده، براي 
دولت مشكالت بسياري را ايجاد خواهد كرد. هفته ها و ماه هاي 
پيش رو، اثرگذاري مدل خاص سوئدي را در جامعه و اقتصاد 

اين كشور نمايان خواهد كرد.

دولت سوئد برخالف ديگر كشورهاي جهان، با ممانعت از تعطيلي هاي گسترده به شيوه مصونيت 
جمعي در برابر ويروس رو آورده است مدل سوئدي؛ تن به تن با كرونا

  نخست وزير)پاكستان( به مساجد 
درباره نقض پروتكل هاي فاصله گذاري 

هشدار داد

  دوبي محدوديت براي خريد و 
ورزش را لغو كرد

   فاصله گذاري اجتماعي و قرنطينه 
سنت هاي رمضان را تغيير مي دهد

   وزير بهداشت تركيه ادعاهاي 
نيويورك تايمز درباره آمار مرگ ومير 

استانبول را رد كرد

   بيمارستان ها زنگ خطر 
ناكامي هاي مركز خصوصي تست 

ويروس را به صدا درآوردند

محمدامين خرمي
خبرنگار
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در اين جا ســعي مي كنيم بخشي 
از گره هاي داســتان را باز كنيم. 
اين روزها در بازارســهام ايــران با 2افــق تكنيكالي و 
بنيادي)فاندامنتالي( مواجهيــم. افق تكنيكالي به طور 
ســاده و البته نه چندان دقيق به ما مي گويد؛ شاخص 
بورس در محدوده 800هزار واحد، احتماال به يك خط 
مقاومت سنگين برخورد خواهد كرد كه اگر از آن گذر 
كند بازهم باال مي رود و درغير اين صورت احتمال نزول 
وجود دارد. اين برخورد در طول ارديبهشــت جاري رخ 
خواهد داد؛ ارديبهشــت ماهي كه امسال با  ماه رمضان 
مصادف شــده، ايامي كه طبق ســنت 3دهه گذشته، 
همواره دوران ركود بورس در آن واقع شــده است. در 
امتداد همين تصادف زماني در خرداد و تيرماه، با تراكم 
مجامع عمومي اغلب شــركت هاي فعــال در بورس و 
فرابورس مواجه خواهيم بود. دســت كم 400شركت از 

650شركت حاضر در بازارسهام وارد فصل مجامع ساالنه 
مي شوند؛ فصلي كه اتفاقا آن هم طبق سنت 3دهه اخير، 

همواره با دوره ركود بازار مصادف بوده است.
پس چشــم اندازهاي تكنيكالي و مناســبتي احتماال 
روزهاي ركودي را پيش روي ســرمايه گذاران ترسيم 
خواهند كرد، اما در كفه بنياديــن وضع كامال متفاوت 
است. دولت پس از 2سال سردرگمي در حوزه اقتصاد، 
امسال سياستي روشن و مشــخص را در پيش گرفته 
كه فارغ از درستي يا نادرستي آن، دست كم يك پارچه 
و هدفمند به نظر مي رســد. فريــز نرخ بهــره، توزيع 
گسترده 75هزار ميليارد تومان پول از طريق اعطاي وام 
كم بهره به بخش هاي توليد و مصرف و اجراي گسترده 
خصوصي ســازي؛ در كنار حمايت از توسعه بورس، 4 
ضلع سياست دولت در ســال جاري است. مجموعه اين 
سياست ها احتماال به معناي آن است كه دولت عزم خود 
را جزم كرده كه با پذيرش حدي از رشــد نرخ تورم، به 
سمت ايجاد رونق در اقتصاد، حركت كند. اين تصميم 
بزرگ، پيامي آشكار براي بازار سرمايه  دارد و آن هم رشد 

روزافزون بازار سهام است.
حال فقط بايد نشست و ديد برايند اين نيروها، بورس را 
به كدام  سو خواهد كشيد؛ نزول يا صعود؟ برايندي كه 
البته اگر پايانش نزول بورس باشد به معناي فروريختن 
آوارهاي تورمي بر سر بازارهاي ديگر خواهد بود؛ اتفاقي 
كه نظير آن را در ســال 97ديديم و آثارش را در ســال 
98لمس كرديــم. همين چشــم انداز وظيفه نهادهاي 
سياســتگذار در عرصه اقتصاد را براي حفظ رشد پايدار 
بورس دشــوارتر مي كند، به نظر مي رســد تنها راهكار 
حفظ رشد پايدار بورس، تنوع بخشي به ابزارها و اوراق 
قابل معامله در بازارســرمايه باشــد، شــايد الزم است 
بانك مركزي، سازمان بورس و حتي نهادهاي امنيتي، 
از موضع سفت و ســخت خود براي تعطيلي بازارهاي 
مرتبط با طال در بازارســرمايه، نظير بازار آتي ســكه و 
همچنيــن محدود كردن دامنه فعاليــت صندوق هاي 
سرمايه گذاري، به ويژه صندوق هاي سرمايه گذاري طال، 
كوتاه بيايند و اجازه دهند بورس از حالت تك محصولي، 

يعني سرمايه گذاري صرف بر اوراق سهام خارج شود.

اگر بورس رشد نكند،  چه مي شود؟

ادامه از 
صفحه 21

رمضان در دوران كرونا 
مسلمانان در سراسر جهان زير سايه شيوع كرونا رمضان متفاوتي را آغاز كرده اند

جهان اسالم، رمضان امسال را در 
شرايط سخت و متناقضي شروع گزارش2

كرده است؛ ويروس كرونا، در حالي 
جداسازي و قرنطينه را به اجباري همه گير تبديل 
كرده كه گردهــم آمدن در رمضان بــراي دعا و 

تقويت پيوندها، روح اين  ماه مقدس است.
به گزارش رويتــرز، مقدس ترين  مــاه در تقويم 
اســالمي، زماني براي با هم بودن، انجام كارهاي 
خيريه، توجه به ديگران، تفكر و دعاســت اما اين 
كارها، در دوران قرنطينه و جداســازي به خاطر 

كرونا، عمال شدني نيست.
انتشار ويروس در سراســر جهان اسالمي، نوعي 
اضطراب را در ميان مسلمانان ايجاد كرده است. 
در الجزاير، يامين هرماش 67ساله، سال هاست كه 
بعد از افطار، در خانه اش از خويشاوندانش با چاي يا 
نوشيدني هاي خنك پذيرايي مي كند. اما مي ترسد 
كه امسال چنين فرصتي نداشــته باشد؛ »شايد 
نتوانيم آنها را ببينيم. احتمــاال آنها هم نخواهند 
آمد. ويروس كرونا همه را ترسانده، حتي ميهمانان 

متمايزي كه هميشه داشته ام.«
مســاجد در الجزاير از ترس انتشار ويروس كرونا 
تعطيل شده اند. محمد جمودي، شوهر 73ساله 
يامين، براي اين رمضان،  نگراني هاي ديگري دارد؛ 
»من نمي توانم رمضان را بدون تراويح تصور كنم.« 
تراويح، نماز ويژه اي است كه اهل سنت بعد از نماز 
عشا مي خوانند و معموال يك جز از قرآن را در آن 

ختم مي كنند.

دولت اردن، هماهنگ با ديگر همســايگان عرب 
خود، مقررات خاصي براي رمضان درنظر گرفته 

است و تنها برخي اعمال را مجاز مي شمارد.
از آفريقا تا آســيا، ويروس كرونا سايه اي از شك و 

ترديد بر جوامع اسالمي انداخته است.
كرونا، در خيابان ها و بازارهــاي قاهره، پايتخت 
عظيم 23ميليون نفري مصر كه معروف است هرگز 
به خواب نمي رود، اثري فاجعه بار داشــته است. 
ســمير الخطيب كه يك دكه در مسجد تاريخي 
ســيده زينب دارد، مي گويد: »مــردم عالقه اي 
ندارند به مغازه ها ســر بزنند چون از اين بيماري 
مي ترسند. امسال بدترين سال است. در مقايسه 
با سال گذشته، ما عمال هيچ چيزي نفروخته ايم.«

در  ماه رمضان، دستفروش ها معموال خرما، زردآلو 
يا ديگر ميوه هاي شــيريني را كــه روزه داران با 
آنها افطار مي كنند در بســاط هاي پررونق خود 
مي فروشند. يك محصول پرطرفدار، فانوس هاي 
مخصوصي است كه توسط روزه داران خريداري 
مي شــود. اما امســال، مقامات، حكومت نظامي 
شبانه اعالم كرده و نماز جماعت و ديگر فعاليت ها 
را ممنوع كرده اند. در چنين شرايطي، كسي بيرون 

از خانه نيست كه بخواهد فانوس داشته باشد.
ناصر صالح عبدالقادر 59ساله كه در بورس مصر 
كار مي كند درباره رمضان امسال مي گويد: »امسال 
اصال حس رمضان وجود ندارد. من معموال به بازار 
مي آيم و در رمضان ها از همــان اول آدم هايي را 
مي بينم كه موسيقي مي نوازند، دور هم نشسته اند 
و عمال در خيابان زندگي مي كننــد. اما احتماال 

امسال شاهد چنين صحنه هايي نخواهيم بود.«
ويروس كرونا، يك بخش مهــم ديگر رمضان را 

هم تحت تأثير قرار داده است؛ مسلمانان معموال 
روزه داري و كارهاي خيريــه را در اين  ماه همراه 
هم انجام مي دهند امــا كرونا روي انجام كارهاي 
خيريه كه رســم اين ماه بود هم تأثير گذاشــته 

است.
در الجزيره، صاحبان رستوران ها به صورت سنتي ، 
هنگام افطار به نيازمندان غذاي رايگان مي دهند، 
اما امسال كه رستوران ها تعطيل  هستند، معلوم 
نيســت چطور مي تواننــد اين غذا را به دســت 
نيازمندان برســانند. در ابوظبي هــم خيريه ها 
معموال بين كارگران كم درآمــدي كه از جنوب 
آسيا به منطقه آمده اند افطار توزيع مي كنند اما 
بسته بودن مســاجد، برگزاري اين سنت را هم با 

ابهام مواجه كرده است.
محمد اسالم، مهندسي اهل هند كه در يك خانه 
سه خوابه در ابوظبي با 14نفر ديگر زندگي مي كند 
به خاطر ويروس كرونا بيكار شده است. آپارتماني 
كه او در آن زندگي مي كند به خاطر ابتالي يكي از 
ساكنان آن به ويروس كرونا قرنطينه شده است و او 
براي گذران زندگي، به غذاي خيريه وابسته است. 
شــرايط براي افرادي مانند محمد در  ماه رمضان 

امسال، مي تواند بسيار سخت باشد.
در سنگال، برنامه اين است كه فعاليت هاي خيريه 
امسال هم ادامه پيدا كند البته به صورت محدود. 
در داكار، پايتخت ساحلي كشور، خيريه هايي كه 
معموال »اندوگو« توزيع مي كنند تصميم گرفته اند 
امسال به جاي توزيع آن در خيابان ها، اين غذا را در 
مدارس قرآني و مذهبي توزيع كنند. اندوگو يك 
نان باگت مخصوص اســت كه همراه با شكالت، 
كيك، خرما، شــكر و شــير در ميان نيازمندان 

توزيع مي شود.
در همين حــال در اندونــزي، پرجمعيت ترين 
كشور مســلمان دنيا، مردم بايد عزيزانشان را در 
اين رمضان از راه دور ببينند. پارابو از شهروندان 
اندونزيايي، امســال به جاي اينكه عيد فطر را به 
خانه ســفر كند تا در كنار عزيزانش باشد، پايان  
ماه رمضان را از طريــق برنامه هاي چت تصويري 

جشن مي گيرد.
او مي گويد: »من به شــدت نگران ويروس كرونا 
هســتم. دلم براي تمام آن كنار هم بودن ها تنگ 
خواهد شــد... افطار دورهمي، نمــاز جماعت در 
مسجد و گپ زدن با دوستان در  ماه رمضان واقعا 

لذتبخش است.«

متفاوت ترين رمضان جهان 
شيوع جهاني ويروس كرونا بسياري از آيين هاي رمضاني در كشورهاي عربي و اسالمي را تعطيل كرده است

مسلمانان در حالي براي استقبال از  
ماه رمضان آماده مي شوند كه براي گزارش1

نخستين بار دست كم طي يك قرن 
گذشته، هيچ نشاني از شــور و نشاط رمضاني در 
كشورهاي عربي و اسالمي ديده نمي شود، شور و 
نشاطي كه بخش مهمی از هويت ديني در بسياري 
از كشورهاي منطقه خاورميانه و حتي فراتر از آن، 
آسيا را تشكيل مي دهد؛ از اجتماعات و شادي هاي 
محلي گرفته تا سفره هاي عريض و طويل افطار، 
مساجد پر رونق و ســهرات )شب نشيني ها( كه 
حلول ماه رمضان را به رخدادي باشكوه و شادي آور 
در فرهنگ اسالمي و عربي تبديل كرده است. حاال 
اما تمام اين آيين هاي زيباي ديني در سايه سيطره 
ويــروس كرونا بر جهــان به محاق رفته اســت؛ 
خيابان هاي بسياري از كشورهاي عربي-اسالمي 
در پي اعمال قرنطينه خالي است يا اگر هم خالي 
نباشد، صرفا به نياز مردم و دولت ها براي حركت 
چرخ اقتصاد مربوط است و مجالي براي آيين هاي 
پر جمعيت رمضاني كه خطر انتقــال ويروس را 
افزايش مي دهند باقي نمي ماند. »فانوس رمضان« 
در رام اهلل فلسطين كه به نمادي اجتماعي-ديني 
در اين شهر تاريخي تبديل شده و هر سال در آغاز  
ماه رمضان ميزبان هزاران مسلمان بود،  امسال به 
بنايي تاريك و تنها شبيه است كه صرفا تصاويري 
قديمي از آن در شــبكه هاي اجتماعي منتشــر 
مي شود. مســجداالقصي، حرمين مكه و مدينه، 
مسجد اياصوفيه اســتانبول، مسجد محمدعلي 
قاهره، مسجد اموي دمشق و... از ديگر نمادهاي 
ملي-اسالمي هستند كه خالي ماندن آنها در شب 
آغاز  ماه رمضان، موجي از حزن و اندوه را بر جوامع 
اسالمي حكمفرما كرده است. حتي در خيابان هاي 
بيروت هم ديگر خبري از جشن و شب نشيني هاي 
مشهور رمضاني نيست؛ به گونه اي كه تنها اجتماع 
شهروندان لبناني، يك روز مانده به آغاز ماه رمضان 
به تظاهراتي محدود براي وضعيت معيشــتي و 

افزايش سرسام آور قيمت دالر مربوط مي شد.
شــبكه العربيه در گزارش خود با اشــاره به جو 
بي سابقه كشورهاي اســالمي در آغاز  ماه رمضان 
مي نويســد: كرونا واقعيتي سخت را بر مسلمانان 
تحميــل كرده اســت. اكنــون دســتورالعمل 

فاصله گيري اجتماعي در حالــي به قاعده اصلي 
زندگي تمام انســان ها، ازجمله يــك ميليارد و 
800ميليون مســلمان تبديل شــده كه اساس 
مناســبات ماه رمضان بر محور ارتباط اجتماعي، 
نزديكي مومنين، سر زدن به دوستان و خانواده ها 
و اجتماعات خيرين براي رســيدگي به وضعيت 

محرومان و فقرا تعريف مي شود.

جدال فقهي بر سر روزه
جالب آنكــه پيامدهاي بحــران كرونــا تنها به 
آيين هاي اجتماعي ماه رمضــان محدود نمانده 
و حتي ممكــن اســت اصــل روزه داري را هم 
تحت الشعاع قرار دهد. اين مســئله به تأثير روزه 
بر خشكي حلق و دهان )كه بنا بر داده هاي علمي 
به دست آمده تاكنون احتمال ابتال به ويروس كرونا 
را افزايش مي دهد( و همچنين احتمال تضعيف 
سيســتم ايمني بدن )در اثر گرسنگي و ضعف( 
بر مي گردد. بر اين اســاس برخــي از مدارس و 
علماي ديني، ازجمله در كشورهايي نظير مراكش 
يا بحرين جواز عــدم روزه و جبــران آن با اطعام 
مساكين را صادر كرده اند. البته در مقابل، بخش 
اعظم علماي مسلمان ازجمله كميته فقهي االزهر 
مصر يا شوراي علماي تركيه بر وجوب اداي فريضه 
روزه مگر در موارد استثنا به توصيه پزشك تأكيد 
دارند. براي مثال در بيانيــه كميته فقهي االزهر 
آمده: به دليل آنكه هيچ برهان علمي متقني دال 
بر ارتباط روزه با ابتال به ويروس كرونا وجود ندارد، 
روزه گرفتن همچنان بر مسلمين واجب است. از 
ســوي ديگر، عبدالوهاب الرفيقي، فقيه مراكشي 
معتقد است »به دليل اولويت حفظ جان بر عبادت 

در اسالم، اگر كسي مريض است يا ترس از مريضي 
دارد روزه بر وي واجب نيست«.

 سايه ركود بر سر اقتصاد رمضاني
رمضان همچون هر آيين فراگير اجتماعي ديگري، 
اقتصاد ويژه خود را دارد؛ از مواد خوراكي مخصوص 
اين مــاه گرفته تا زيــورآالت محبــوب مردم در 
كشورهاي مختلف، رونق رستوران ها و ساير اماكن 
تفريحي-آييني كه در ســاعات بين افطار تا سحر 
مملو از روزه داران و مردم مي شوند. امسال اما نه تنها 
رونقي در هيچ يك از اين بخش ها وجود ندارد بلكه 
حتي شرايط عادي مردم در كشــورهاي عربي و 
اسالمي هم از هر زمان ديگري سخت تر شده، چرا 
كه تعطيلي يا كاهش توليد كارخانجات از يك سو 
و محدوديت هاي گسترده در ترانزيت كاال از سوي 
ديگر، تورم سنگيني را بر شهروندان تحميل كرده 
است. همچنين بسياري از كارگران عربي كه با كار 
در كشــورهايي نظير امارات، عربستان، تركيه يا 
حتي اروپا نيازهاي معيشــتي خانواده هاي خود 
را تامين مي كردند اكنون يا از كار بيكار شــده و 

يا درآمدهايشان تا حد زيادي كاهش يافته است.
تمام اينها در حالي است كه بخش قابل توجهي از 
سازمان هاي خيريه كه نقش مهمي در كمك به 
نيازمندان در  ماه رمضان داشتند هم دايره موارد 
تحت پوشش خود را به دليل فشارهاي اقتصادي 
ناشــي از كرونا محدود كرده اند. روزنامه العربي 
الجديد در اين باره مي نويسد: درخواست دولت هاي 
عربي از تجار و ســرمايه داران بــراي اختصاص 
كمك هاي خود به بيمارستان ها در كاهش توان 

سازمان هاي خيريه بي تأثير نيست.

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار



راهي بزن كــه آهي بر ســاز آن توان زد
شــعري بخوان كه با او رطل گران توان زد

بر آســتان جانان گر ســر تــوان نهادن
گلبانگ ســربلندي بر آســمان توان زد

ماسك زدن در آلمان اجباري شد
برلين: تمامي ايالت هاي آلمان اكنون طرح هايي را براي 
اجباري كردن ماسك صورت براي مبارزه با اپيدمي ويروس 
كرونا ارائه كرده اند. به گزارش بي بي سي، »برمن« آخرين 
منطقه فدرال اســت كه از اين تدابيــر حمايت مي  كند و 
سناي آن اين طرح را تصويب خواهد كرد. به اين ترتيب، 
زدن ماسك  هنگام استفاده از سيستم حمل ونقل عمومي 
در سراسر آلمان اجباري خواهد بود و همه اياالت اين كشور 
همچنين ماسك زدن هنگام خريد را اجباري خواهند كرد.

اظهارنظر جنجالي شهردار ژاپني
اوزاكا: يشيرو ماتســوويي، شهردار شــهر اوزاكاي ژاپن به 
خبرنگاران گفت كه خريد خانه را بايد به مردها سپرد، چرا كه 
زن ها »خيلي طولــش مي دهند چون مي گردنــد و برانداز 
مي كنند.« به گزارش يورونيوز، وي افزود: »مردها خريدني ها 
را زود جمع مي كنند، پس به گمانم بهتر اســت آنها به خريد 
بروند تا از تماس انســاني بيشــتر هم پرهيز بشود.« همين 
اظهارنظر كافي بود تا منتقدانش در شبكه هاي اجتماعي از او 
بخواهند تا درباره اين حرف ها از مردم ژاپن عذرخواهي كند.

پيشنهاد ترامپ براي مقابله با كرونا
نيويورك: دونالد ترامپ، رئيس جمهوري  اياالت متحده 
پيشنهاد كرد كه شايد بتوان به افراد مبتال به كوويد-۱۹ 
داروي ضدعفوني كننده تزريق كرد تا ريه هايشان تميز شود. 
به گزارش يورونيوز، ترامــپ كه اظهارنظرهايي هم درباره 
تاباندن نور فرابنفش به بدن بيماران شنيده بود، گفت: حاال 
چرا نور فرابنفش؟ به گمانم هر نور بســيار قوي ديگري را 
هنوز آزمايش نكرده ايد. حاال يا از راه پوست يا هر راه ديگر 

بايد آنها را هم آزمود.

بازگشت يك گوسفند پس از 7سال
كانبرا: گوسفندي كه بيش از 7سال در جنگل هاي تاسماني 
واقع در استراليا گم شده بود، خودش به مزرعه بازگشت. به 
گزارش آديتي سنترال، اين گوسفند كه نشان مزرعه اي به نام 
آليس گري را داشت، درحالي با پاي خودش از جنگل بازگشت 
كه در پشــم هاي انبوهش به ميزان زيادي خار و شاخه هاي 
خشكيده درخت ها ديده مي شــد. پشم اين حيوان به قدري 
بلند شده كه ممكن است مامورهاي كتاب ركوردهاي جهاني 

گينس براي اندازه گيري آن سري به اين مزرعه بزنند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: ال حياء لكّذاب؛ 
هيچ شرمي براي دروغگو نيست.
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پيشنهادي براي مبارزه با كرونا 
امــروزه چالش هــاي بســيار زيادي 
رودرروي بشــريت اســت. مســائلي 
مانند گرم شــدن كــره زمين، كاهش 
منابع طبيعي، آلودگي محيط زيست، 
ناآرامي هــاي  فقــر،  گرســنگي، 
اجتماعي، بي عدالتي، تروريسم، جرم 

و جنايــت و... اما مهم ترين مشــكلي كه امروز بشــريت با آن 
 روبه روســت، چالش بيمــاري همه گير ويروس كروناســت.

دولت هــا در سراســر جهــان اقدامات جــدي بــراي مبارزه 
با ايــن ويــروس و محافظــت ازمردم خــود انجــام داده اند. 
آنان براي حــل اين بيمــاري در درجه اول به علــم و فناوري 
تكيه كرده انــد، در برخي كشــورها مردم به نيايش متوســل 
 شــده و از خداونــد راه حــل ايــن مشــكل را مي طلبنــد.

قبل از تالش براي ارائه راه حل تكميلي براي حل اين مسئله، بايد 
بررســي كنيم كه چرا )نه فقط چگونه( چنين مشكلي به وجود 

آمده است.
من بر اين عقيده هســتم كه افكار و اعمال هر فرد بر معيشت 
و رفاه ســاير موجودات و حتــي كل جهان تأثيــر مي گذارد. 
جمله اي وجــود دارد كــه مي گويد »پــرواز يــك پروانه در 
هنــد بــر آتش ســوزي در كاليفرنيــاي جنوبي اثــر دارد.« 
 اثبات اين بيانيه يا آنچه در باال گفتم بســيار دشــوار اســت.

آزمايش هــا و تجــارب پراكنده اي وجــود دارند كه نشــان 
مي دهند، براي مثال موســيقي آرام چگونه مي تواند به رشــد 
گياهــان يا افزايــش توليد شــير گاو كمك كنــد. همچنين 
آزمايش هايــي صــورت گرفته اســت كــه نشــان مي دهند 
چگونه افــكار و آرزوي خير و ارســال عشــق بــراي گياهان 
رشــد آنها را بهبــود بخشــيده، و ارســال نفــرت و آرزوي 
 بيماري براي آنها، باعث كاهش رشدشــان شــده اســت]۱[.
معتقدم، اگــر بخواهيم بــا بيمــاري همه گير فعلــي مقابله 
و از بــروز مصيبت هــاي آينــده جلوگيــري كنيــم، بايــد 
 اعمــال و افــكار خودمــان را مــورد ســنجش قــرار دهيم.
من بــاور دارم تحميل رنج و مصيبت به مــردم دنيا در مناطق 
مختلف جهان به دليل ايجاد جنگ و ظلم و ستم توسط حاكمان 
آنها و آزار انسان ها و حيوانات در سراسر جهان به دليل تخريب 
محل ســكونت و زيســتگاه هاي آنها و تغييرات شــديدي كه 
به واسطه تخريب محيط زيست ايجاد شده است، همگي داليل 
 اصلي بيمــاري همه گير فعلي و ســاير بالياي طبيعي اســت.

خالصه  اينكه، معتقدم طمع، خودخواهي، عدم وجود عشــق، 
دلســوزي و احترام به مردم، طبيعت و اشكال مختلف حيات، 

عوامل اصلي بروز اين فاجعه در سراسر جهان است.
 قرآن كريم، در ســوره الروم، آيــه4۱، اينگونه بيــان مي كند:

َظَهــَر الَْفَســاُد فِــي الَْبــِرّ َوالَْبْحــِر بَِمــا َكَســَبْت أَيْــِدي 
 الَنّــاِس لُِيِذيَقُهــْم بَْعــَض الَّــِذي َعِمُلــوا لََعلَُّهــْم يَْرِجُعوَن
به خاطر كارهايي كه مردم انجام داده اند، فساد در خشكي و دريا 
آشكار شده است، تا )خداوند( كيفر بعضي اعمالشان را به آنان 

بچشاند، شايد از شر به سوي حق بازگردند.
من از اين آيه و آزمايش هاي مختصر انجام شده نتيجه مي گيرم 
كه امروزه بيماري همه گير كرونا و بســياري از بالياي طبيعي 
ديگر، به دليل آنچه مردم و كشــورها )به ويــژه افراد ثروتمند و 
قدرتمند( عليه انسان ها، ساير موجودات زنده دنيا، محيط زيست 

و به طور كلي طبيعت انجام داده اند، اتفاق می افتد.
اگر ما واقعا مي خواهيم به اين بيماري همه گير فعلي غلبه و از وقوع 
باليايي در آينده جلوگيري كنيم، بايــد تمام افكار و اعمال خود 
 را مورد بازبيني قرار داده و تغييرات الزم را روي آنها ايجاد كنيم.

براي مقابله با مشكل امروزي كه همه مردم با آن روبه رو هستند 
و به منظور جلوگيري از )يا كاهش احتمــال وقوع( بالياي آتي، 
به مردم در سراســر جهان پيشــنهاد مي كنم ضمــن پيگيري 
راه حل هاي علمي و فناوري كه توســط دولت هــا براي مبارزه با 

كرونا پيشنهاد و اجرا شده است، موارد زير را نيز به اجرا بگذارند:
۱- ارائه مؤثرترين خدمت بي ريا به كساني كه بيشترين نياز را 
دارند، بدون درنظرگرفتن رنگ پوست، مليت و سبك زندگي. 
اين شــامل تالش براي از بين بردن رنج و عذاب مردم و ســاير 
موجودات است كه در اثر جنگ، تخريب زيستگاه ها و... به وجود 

آمده است.
2- پرورش ارزش هاي انساني عشق، دلسوزي، بخشش و احترام 
به انســان ها و همه موجودات و رفع نفرت نســبت به يكديگر 
 و جايگزين كردن نفرت با بخشــش، عشــق و رحم و شفقت.

3- عدم اسراف در همه  چيز و اســتفاده حداقل از چيزهايي كه 
الزم داريم.

4- حذف هزينه هاي مربوط به توليد تجهيزات جنگي و استفاده 
از منابع آن براي ايجاد صلح و خوشبختي براي همه موجودات 

زنده دنيا.

 مهدي بهادري نژاديادداشت
استاد دانشگاه و چهره ماندگار

علي مالئکهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

محمود برآبادي
نويسنده كتاب هاي كودكان

مهارت

پيشگيري از كرونا در محيط هاي توليدي و كار
مواداوليه ورودي داراي بسته بندي

براي جلوگيري از ورود آلودگي از خارج 
به داخل، يكي از دستورالعمل هاي زير 

كافي است:
  شست وشــوي مواداوليــه داراي 

بسته بندي
  ضدعفوني با الكل 70درصد 

  ذخيره مواداوليه داراي بسته بندي در قرنطينه به مدت 24تا 72ساعت طبق 
برنامه FIFO براي غيرفعال شدن ويروس

  شست وشو و ضدعفوني ميوه و سبزي ها با محصوالت ضدعفوني كننده بر پايه 
پراستيك اسيد

سرويس بهداشتي
  استفاده از مايع شست وشوي دست به جاي صابون هاي جامد به دليل جلوگيري 

از چسبندگي ويروس به آن
  استفاده نكردن از خشك كن هاي دمنده براي جلوگيري از پخش ويروس در هوا

  استفاده از دستمال كاغذي براي خشك كردن دست ها و معدوم كردن آن در 
سطل زباله دردار

  ضدعفوني سطوح پرتماس )دستگيره و قفل در ها و حاشيه هاي قابل تماس آنها، 
شيرهاي آب، اهرم هاي فالش تانك ها(

  شست وشو و ضدعفوني روزانه سرويس هاي بهداشتي پرتردد

ويترين

چطور متوجه شويم دچار كروناي 
خفيف شده ايم

بيمــاري كوويد-۱۹ ناشــي از ويروس 
جديد كرونا هميشه شــديد يا مرگبار 
نيست، در واقع  حدود 80درصد افراد 

دچار آن، عالئم خفيف تا متوســطي را 
بروز مي دهند.

اكنــون مي دانيم كــه جز عالئم 
شــاخص اين بيماري يعني تب، 
سرفه خشك و تنگي نفس، ممكن 

اســت بيماران عالئم گوناگون ديگري هم داشته باشند. 
ازجمله سردرد، آبريزش بيني، گلودرد، ضعف، خستگي، 
دردهاي عضالني، درد شكم، تهوع، دل آشوبه، استفراغ، 
اسهال، از دســت دادن حس بويايي و چشايي و قرمزي و 

التهاب چشم ها.
طيف نمودهــاي عفونت با ويروس كرونــا از افراد كامال 
بي عالمت تا افرادي كه دچار بيماري مرگبار مي شــوند، 
متفاوت است. بيماري در فاصله اين دو سر طيف ممكن 
است با تركيب  هاي گوناگوني از عالئمي كه ذكر شد، خود 

را نشان دهد.
يك مشكل ديگر در كوويد-۱۹ اين اســت كه بيماران 
داراي عالئم خفيف ممكن است به ناگهان دچار تشديد 
عالئم شوند يا در روند بهبودي عالئم به ناگهان عالئم شان 

با شدت بيشتر بازگردد و كارشان به بيمارستان بكشد.
اگر در جايي زندگي مي كنيد كه شــيوع باالي ويروس 
كرونا در آن وجود دارد، در شــرايط كنوني كه دسترسي 
به تست هاي تشــخيصي ويروس هنوز آســان نيست، 
حتي با بروز عالئم خفيف بايد فرض را بر دچار شــدنتان 

به كوويد-۱۹ بگذاريد و خودتان را در خانه ايزوله كنيد.
در مدت ايزوله بودن در خانه بايد مراقب عالئم تان باشيد، 
ازجمله دماي بدنتان را هر روز اندازه بگيريد و به بدتر شدن 
سرفه يا تنگي نفس تان توجه داشته باشيد. اگر وضعيت 
تنفس تان بدتر مي شود )سرعت تنفس تان از 24تنفس 
در دقيقه بيشتر مي شود(، بايد فورا با پزشك يا اورژانس 

تماس بگيريد.
ممكن است بين يك تا ۱4 روز )گاهي حتي بيشتر( طول 
بكشــد تا فرد دچار عفونت عالمت دار شود، اما در اغلب 
افراد 3 تا 5 روز پس از عفونت عالئم ظاهر مي شوند و پس 

از يك هفته روند بهبودي آغاز مي شود.
به عنوان يك راهنماي كلــي هنگامي مي توانيد از حالت 
ايزوله خارج شويد كه دست كم 72ساعت )بدون مصرف 
داروهاي ضد تب( تب نداشته باشيد، ساير عالئم تان )مانند 
آبريزش بيني، خستگي، سرفه و درد شكم( برطرف شده 

باشد و دست كم 7روز از شروع عالئم گذشته باشد.

يادي از يك قصه گوي كودكان
هروقت پدرم به شهر مي رفت، پشت سرش 

مي دويدم و مي گفتم: »راديو يادت نره.«
باالخره يك روز جمعه كه از شهر برگشت، 

ساكش را باز كرد و يك جعبه مقوايي از 
توي آن بيرون آورد.

پرسيدم: »اين چيه؟«
همينــو  مگــه  »راديــو.  گفــت: 

نمي خواستي؟«
گفتم: »اين راديوست؟ اينكه خيلي كوچكه.«

گفت: »ترانزيستوريه.«
توي ده  ما چند نفر بيشتر راديو نداشتند. آن هم از آن راديوهاي 
بزرگ كه انــدازه جعبــه چرخ خياطي بود و نصــف طاقچه جا 
مي گرفت و آنتنش را هم روي خرپشته پشت بام علم كرده بودند 
كه همه از دور ببينند. اما اين چيزي كه پدرم آورده بود، خيلي 

كوچك بود؛ شبيه اسباب بازي بود.
پدرم با دقت جعبه اش را بازكرد. يك وسيله خيلي ظريف كه جلد 
چرمي داشت با تعدادي ســوراخ و قسمت بااليش هم شيشه اي 
بود، بيرون آورد. بعد از گوشه سمت راستش يك ميله هم كشيد 

بيرون و گفت: »اين هم آنتنش!«
گفتم: »آنتنش كه خيلي كوچيكــه! آنتن هاي راديوهاي مردم 

خيلي بزرگه.«
پدرم ريش نرمش را خاراند و گفت: »اينجوريش رو نبين، از آن 

راديوهاي گاوصندوقي بهتر مي خونه.«
بعد دكمه سمت چپش را زد و با دكمه سمت راست كه بزرگ تر 

بود، بعد از چندبار غيژ و ويژ صدايش را درآورد.
يك آقايي با صدايي گرم قصه مي گفت؛ پدرم خواســت جاهاي 
ديگر را بگيرد كه من راديو را از دستش گرفتم و گفتم: »همين جا 

خوب است.«
پدرم گفت: »چي شد؟ تو كه تا حاال مي گفتي اَخه كوچيكه.«

چيزي نگفتم. راديو را برداشــتم و رفتم توي مهتابي نشستم 
و به قصه عمونوروز گوش دادم. اين نخســتين بار بود كه به 
قصه هاي مردي كه بعــدا فهميدم »صبحي« اســت گوش 
مي دادم؛ اما صبحي بارهــا و بارها روزهاي جمعــه از راديو 
براي بچه ها قصه گفت. او نخستين قصه گوي بچه ها در راديو 

ايران بود.
حكايت هايي از متون كهن را كه خواندنش براي بچه ها دشــوار 
بود، با زباني قابل فهم بازگو مي كرد؛ افسانه هاي ملل مختلف را 
تعريف مي كرد و بعدها اين قصه ها و افسانه ها را به صورت كتاب 

هم منتشركرد.
ششم ارديبهشت ماه۱3۱۹ آغاز پخش نخستين برنامه كودك 
با اجراي فضل اهلل مهتدي معروف به صبحي اســت. مردي كه 
بچه هاي قديمي هنوز صداي گرم او را به ياد دارند كه جمعه ها در 

برنامه كودك مي گفت: »بچه ها سالم.«

ياد جنگل دور
دور«  جنــگل  »يــاد 
اثــر »گــوردون هــاِول 
اوراينز« پرنده شــناس و 
بوم شــناس آمريكايي و 
استاد بازنشســته رشته 
زيست شناســي دانشگاه 

واشنگتن است.
ايــن كتــاب، همــراه 
بــا مقدمــه مفصــل و 

راهگشاي مترجم، با بهره گيري 
از مدل انتخاب زيستگاه در پرندگان و شبيه سازي 
آن با رفتار انســان، به فرضيه ســاوانا -علفزاري با 
درخت هاي پراكنده كه نزديك به 20درصد از سطح 
خشكي هاي زمين را مي پوشاند- مي رسد و واكنش 
ما را به درختان با شكل هاي مختلف تبيين مي كند.

نويسنده در كتاب بر اهميت علفزارهاي پليستوسن 
در شكل گيري رفتارها و احساسات در نياكان ما در 
آفريقا تاكيد كرده و نشــان مي دهد كه بسياري از 
رفتارها و ســليقه هاي امروزين ما كماكان متاثر از 
اين ميراث كهن ساواناهاست. كتاب داراي ۱۱فصل 
با اين عناوين است: ســوت زدن براي عسل، اشباح 
دشت هاي آفريقا، هزينه سنگين يادگيري، خواندن 
چشــم انداز، مار در ميان علف ها، ســامان گرفتن و 
جاافتادن، غرامت به فلفل، ميمون آهنگين، نخستين 
بو، مرتب كردن طبيعت و پرنده راهنماي عسل و مار. 
عنوان اصلي كتاب مار، طلوع آفتاب و شكســپير، 
چگونه تطور عاليق و ترس ما را شكل مي دهد است، 
اما در نسخه فارسي با توجه به مخاطبين ايراني به 
ياد جنگل دور، فرضيه ساوانا و انتخاب زيستگاه در 

انسان تغيير كرده است.
جاِن ســخن اوراينــز اين اســت كه بســياري از 
واكنش هاي انسان به طبيعت تصادفي نيست بلكه 
ريشه اي عميق در گذشته تكاملي ما دارد و بسياري 
از سليقه هاي ما در زيبايي شناسي، نتيجه ماندگار 

انتخاب طبيعي است.
خواندن اين كتاب با تصاوير پرشمار، بي شباهت به 
دفترچه يادداشت هاي شرلوك هولمز براي حل يك 
معماي جنايي نيست، چراكه همراه با نويسنده در 

يك جنگل يا موزه آثار هنري قدم مي زنيد.
يــاد جنــگل دور را كاوه فيض اللهي به فارســي 
برگردانده و نشر نو در 375صفحه با شمارگان هزار 
و ۱00 نســخه به بهاي 68هزار تومان آن را منتشر 

كرده است.

توقف ثبت سفارش واردات تجهيزات فناوري در 
دوران كرونا 

درحالي كه به خاطر شــيوع بيماري كوويد-۱۹، نياز به استفاده از فناوري  و 
ســخت افزارهاي مرتبط به آن در كشــور جهش جدي داشته، گزارش ها از 
توقف ثبت سفارش واردات تجهيزات ضروري اين حوزه ازجمله CPU، سرور، 

لپتاپ، تبلت، استوريج، هارد ديسك و روتر خبر مي دهد.
سازمان نظام صنفي رايانه اي در نامه اي به مديركل صنايع برق و الكترونيك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده ثبت سفارش اين كاالها پيش از 
اين طبق روالي كه وجود داشت انجام مي شد اما اكنون به دليل »موجود بودن 
نمونه توليد داخلي« رد شده اســت. در نامه محمدباقر اثني  عشري، رئيس 
هيأت مديره اين سازمان دليل ذكرشــده براي عدم سفارش كاالهاي حوزه  

فناوري اطالعات تعجب برانگيز خوانده شده است.
اين در حالي است كه برخي از قطعات ضروري زيرساخت فناوري تنها توسط 
شركت هاي معدودي در جهان توليد مي شود. نمونه اين مسئله پردازنده يا 
همان CPU است كه توليد آن توسط تنها 2شركت مشهور در جهان صورت 

مي گيرد.
رئيس هيأت مديره  سازمان نصر مي گويد در روزهايي كه شيوع ويروس كرونا 
در كشــور باعث افزايش دوركاري و ارائه  خدمات آموزشي از راه دور شده، 
تقاضا براي تهيه تجهيزات زيرساختي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نيز 
افزايش پيدا كرده اســت. او همچنين مي گويد به دليل نياز بازار به اين مدل 
كاالها ادامه  ممنوعيت ثبت ســفارش، باعث افزايش قاچاق اين مدل كاالها 

در بازار مي شود.
حميد توسلي، عضو هيأت مديره و كميسيون سخت افزار نظام صنفي رايانه اي 
هم درباره ممنوعيت عجيب واردات اقالم ضروري زيرساخت فناوري كشور 
گفته است: وقتي ما با نامه اي مواجه مي شويم كه واردات CPU، سرور، لپتاپ، 
تبلت، اســتوريج، هارد ديســك و روتر را ممنوع مي كند احساس مي كنيم 
موضوع جنبه شوخي پيدا كرده است. وقتي چنين كاري انجام مي شود فقط 
اميدواريم اين يك اشتباه باشد كه به زودي برطرف شود. وگرنه همه مي دانيد 
ما توليدكننده سرور و لپتاپ نيستيم. اگر مي خواهيم اينها را مونتاژ كنيم هم 
بايد قطعات را وارد كنيم و كشور ما هنوز به مرحله توليد اين قطعات نرسيده. 
اميدواريم كه روزي به لبه تكنولوژي دنيا برسيم اما در سالي كه اين بحران 
شروع شده و به دنبال جهش توليد هم هســتيم اين بخشنامه ها تنها باعث 

توقف كار فعاالن اين حوزه و بيكاري افراد زيادي مي شود.

دريچه

20 سال پيش 

همشهري 6 ارديبهشت ۱37۹ 
تيم فوتبال نوجوانان ايران8گل به آمريکا زد 

تيم فوتبال نوجوانان ايران در يك ديدار دوستانه برابر تيم نوجوانان آمريكا به يك 
پيروزي پرگل دست يافت.

به گزارش فدراســيون فوتبــال، تيم نوجوانــان ايران كه به منظور شــركت در 
مسابقه هاي بين المللي ســن ماركو به ايتاليا سفر كرده اســت، روز دوشنبه به 
درخواست تيم نوجوانان آمريكا در يك ديدار دوستانه مقابل اين تيم قرار گرفت و 

موفق شد حريف خود را با نتيجه پر گل 8 بر يك مغلوب كند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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