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درگذشتآیتاهللاميني،روحانيعاليقدري
كهبهاعتدالوميانهرويشهرهبود

 عشق زميني هيچ وقت
 کهنه نمي شود

23  درصد زباله گردها
 11 تا  12 ساله اند

رازهاياقبــالدوبارهبهســعديدر
گفتوگوباضياءموحد

بررسياقداماتانجامشــدهازسوي
رهبرانزندردنيادرميانهبحرانكرونا

درحاليكهحضورزبالهگردهابهزنجيره
شيوعكروناكمكميكند،ارادهكافي

برايبرخوردباآنهاوجودندارد

نگاه
سيدهادي احمدي روئيني ؛  مدیركلدفترحفظواحيايبناهاومحوطههايتاریخي

ســالگذشــتهميالدي،اوجنگرانيكارشناســان
درخصوصوضعيتكرهزمينبــود؛نگرانيهایيكه
رســيدنكرهزمينبهآستانهفروپاشــيزیستيرا
گوشزدميكرد.باالرفتنحجمآالیندههايزیستيدر
جو،بحرانبرداشتناپایدارآب،ازبينرفتنمراتعوجنگلها،مرگزیستبومها
وتهدیدحياتوحش،همهوهمهموارديبودندكهچكيدههمهیافتههايعلمي
بهآناشــارهميكرد.البتهبشــرودررأسآن،غولهايصنعتيجهان،همهاین
نگرانيهارابياساسميپنداشتندوبرسياستهايخودمبنيبرافزایشتوليدو
افزایشبهرهبردارياززميناصرارداشتند.بشرتوانستهبوداینزیستكرهراتامرز
نابوديپيشببردوبهآستانهایكهكارشناسانبهآننقطهبيبازگشتميگویند

نزدیككند.
درمقياسملينيزتخریبمحيطزیست،برداشتبيرویهآبازمنابعزیرزمينيو
نابوديجنگلهاومراتع،خزنده،اماسریع،زیرپوستكشوردرجریانبود.جدااز
تعديهايسوداگرانه،عدممدیریتصحيحمنابعانساني،شرایطينزدیكبهنقطه

بيبازگشترابرايبسياريازعرصههايزیستيكشوررقمزد.
آتشســوزيهايگاهوبيگاهعمدتاًباعاملانســاني،ســفرهطبيعتراكوچكو
عرصههايمحيطزیســتيایرانرامحدودتــركردهبود.هرتعطيــالت،همراهبا
ازبينرفتنبخشوسيعيازسرمایههايطبيعيكشور،انبوهزبالههايانباشتشده
درطبيعتوتحميلفشاربهعرصههايزیستيمنحصربهفردكشوربودوتنهایك

معجزهميتوانستقدريازفشارنامتوازنبرسرزمينراكاهشدهد.

فرض محال
اگرمجلس،دولتوقوهقضایيهدریكسناریويفرضيتصميمبهاجرايیكطرح
مليبرايحفاظتازسرزمينورساندنميزانآسيبهابهحداقلبرايمدتيكوتاه
داشتند،احتماالًارتشوســپاهوپليسونيروهايمردميدركناردایرهوسيعياز
تكنولوژيدرتمامنقاطكشوروظيفهمراقبتازمحيطزیسترابرعهدهميگرفتند.
بخشيازقوانينفرضيهماحتماالبهممنوعيتایجادآتشدرطبيعت،ممنوعيت
آلودهكردنواستفادهازظروفتجدیدناپذیردرطبيعت،جلوگيريازورودخودرو
بهمحدودههايتحتحفاظت،ممنوعيتشكارو...اشارهداشت.ازهتلهايسراسر
كشورهمخواستهميشدبرايمدتيمقدارآبمصرفيتوسطمهمانانرامحدود
كنند.شركتهايهواپيمایي،كشتيرانيوحملونقلجادهايهمملزمبهكاستن
ازحجمتوليددياكسيدكربنميشدند.تماماینفرضياتتا2ماهپيشنهدرایران
كهدرتمامجهانیكخيالبودوهيچحاكميتيتوانوارادهاجرايچنينطرحيرا
نداشت،بلكهتمامارادهبربرداشتحداكثريازطبيعتوایجادثروتبيشتراززمين،
متمركزبود.تاپایانسالميالديگذشته،بهنظرهيچراهحليبرايرفعنگرانيها
وجودنداشتوبيشاز7ميلياردانســان،دیوانهواردرحالمسابقهبرايبهرهكشي
بيشتراززمينبودند.امابشرغافلازآنبودكهنظامهوشمندطبيعتدستروي

دستنميگذاردواجازهنميدهدبشر،زمينرابهنقطهبيبازگشتبرساند.
پاندوميكرونا،اگرچهازجنبهانسانيیكفاجعهدرتاریخبشربود،اماگوشهاياز
قدرتطبيعتراعيانكرد.اینكوچكترینویروسجهانتوانستبرايچندماه
باكمكردنشرغولهايصنعتي،آالیندههايهواودریاوخطرناكترینتهدیدات

طبيعت،بهآیشزمينوسرزمينبپردازد.

آسيب به گردشگري و حفظ بناهاي تاريخي
بخشگردشگريبيشترینخسارتراازشيوعكرونادرجهان
متحملشدودورنمايبازگشتبهنقطهپيشازكرونابراياین

صنعتروشننيست.شایدتنبيهسختگردشگريتوسطمادرطبيعتنيزحاصل
بياحترامياینصنعتبهزمينباشد.

کرونا و  فرصت آيش سرزمين

دیدگاه
اميد علي مسعودي؛ عضوهيأتعلميدانشگاهسوره

ورودفناوريبهكشــورمادرمقاطعمختلفتاریخي
اغلببابدبينيهمراهبودهاست؛تجربهنشانميدهد
اینبدبينــيازبيننميرودمگــراینكهخودمانآن
فناوريراموردآزمونوخطاقراردهيموبهتدریجبه

آناعتمادكنيم؛تنهادراینصورتاستكهازآناستفادهميكنيم.
مواجههجامعهایرانباآموزشمجازيوآنالینهمهمينگونهاست.ابتدازمانيكه
آموزشمجازيبهعنوانیكامكانجدیدمطرحومعرفيشد،دانشجوهاواستادان
ازآناســتقبالنكردندودرنتيجهآموزشآنالیندرنظامآموزشيودانشگاهيما

رشدچندانيپيدانكرد.
تاپيشازبروزوشيوعكرونادركشور،هيچكستصورنميكرد،تامينزیرساختها
برايآموزشآنالینومجازيبرايتماميدانشآموزانودانشجویاننيازيضروري
است.نيازبهآموزشآنالینبهاینشكلگستردهوجودنداشتودستاندركارانو
برنامهریزانحوزهآموزشهمخيليبهدنبالایننبودندكهزیرساختهاازجمله،
امكاناتنرمافزاريوسختافزاريموردنيازراگسترشدهند،اماباتعطيليیكباره

مراكزآموزشي،ضرورتتامينزیرساختهادراینبخشجديشد.
اینتجربههنوزتازهاســتامایكيازمهمترینمشكالتيكهدرسرراهتحصيالت
آنالیندركشورمانمشاهدهميشودموضوعسرعتپایيناینترنتاست،اگرقرار
استكهماباآموزشمجازيروندتحصيالتدانشآموزانودانشجویانراپيگيري
كنيمهمبایدحجماینترنتراباالببریموهماینترنترابرايایندســتهازافراد
رایگانكنيم.االنوضعيتدردانشگاههابهگونهاياستكهبرخيكالسهابهدليل
كندبودناینترنتتشكيلنميشودوبهروزهايبعدموكولميشودامادرهمان
روزهايجبرانينيزهمانمشكلكنديویاقطعووصلهايمكرراینترنتوجود

دارد.
تقویتزیرساختهايآموزشعاليوآموزشوپرورشوتقویتفضاياینترنتاز

مهمتریناقداماتياستكهدولتميتوانددراینروزهابرآنتمركزكند.
سويدیگرماجراایناستكهاجباربهراهاندازيآموزشآنالینودرواقعشرایط
اضطراريدورانكروناباعثشــد،تامينبرخيامكاناتسریعترفراهمشودودر

مقابلبرخيمحدودیتهاوضعفهایيكهدراینمسيرداریمهمآشكارشود.
درشــرایطفعليوبادرنظرگرفتنمجموعتوانآموزشآنالیندركشــورمان،
اینآموزشهاپاسخگوينيازتحصيليدانشــجویانودانشآموزاننيست.یعني
آموزشهابهدليلفراهمنبودنزیرساختها،ازكيفيتواستانداردآموزشيمطلوبي
برخوردارنيســتند.بههميندليلمثالدرتعداديازدانشگاههااگرچهآموزشها
آنالیناست،اماصرفابهصورتصوتيبرگزارميشود.درحاليكهآموزشآنالین
زمانيمؤثرخواهدبودكهتركيبيازصوت،تصویر،آموزشبافيلم،كتابخانهمجازي
وامكاناتدیگرباشــد.زمانيكهماازآموزشآنالیندانشگاهيصحبتميكنيم،
دانشجوبایددرشرایطيقراربگيردكهحضورشدراینكالسهابههمانكيفيت،
دانشگاههاومدارسباشدوتنهاعنصرمكانوبحثحضورفيزیكيحذفشدهباشد.
درسالهايگذشته،زمانزیاديرابرايتامينزیرســاختهايالزمبرايآموزش
آنالینداشتيم.بسياريازروزهادركشورمابهدليلآلودگيهوا،بارشبرف،حوادثي
مثلزلزلهو...تعطيلاعالممیشــد.درهمانزمانهاميشــدایننوعآموزشرادر
كشورمانبرايمدارسودانشجویانيكهامكانحضوردركالسدرسراندارند،آغاز
كنيم،گامهایموثریبرایتامينزیرساختهابرداشتامابخشيازنظامآموزشيكشور
باسياستگذاريمدیرانمحافظهكارباميانگينسنيباالپيشميرود؛بسياريازآنهااز
تغييراتونوآوريميترسندوتكيهبيدردسربرصندليمدیریتراترجيحميدهند.

بههرحالشيوعكروناوشرایطتازهايكهدرپسآنایجادشده،
مدیرانراواداركردهتاضرورتتغييررابپذیرند،حتياگرپيش

ازایندربرابرآنمقاومتميكردندوآموزشآنالینرابهســایهراندهبودند،حاال
ناگزیرندشيوههایآموزشازراهدورراجایگزینموقتآموزشحضوريكنند.

آموزش مجازي؛ از سايه به آفتاب

یادداشت
مجيد فراهاني؛  رئيسكميتهبودجهونظارتماليشورايشهرتهران

براساسنتایجیكيازنظرسنجيهايانجامگرفته
درشــهرتهرانپيشازآغازبهكارشورايپنجم،
مبارزهبافساداداريپسازآلودگيهواوترافيك
مهمتریــنمطالبهشــهروندانتهرانيازشــوراو
مدیریتشهريدردورهجدیدتلقيميشدهاست،عالوهبراینمنوهمكارانم
درهنگامانتخاباتباشناسایياینمشكلوعدهشهرداريايشفافوكاهش
فساداداريوپيگيريتشــكيلدیوانمحاسباتشــهريرابهمردمدادیمو
همچنانبهتعهدووعدهايكهبهمردمدادیمپایبندیم.برايمبارزهبافســاد
درشهرداريمانيازمندشكلدادنزنجيرهايازاقداماتهستيم؛اقداماتيكه
ميبایستبهصورتمستمروبدونتعارفودرچارچوبقانونازسويشورا

موردپيگيريقرارگيرد.
روزشورافرصتياستبرايمرورمهمتریناقداماتودستاوردهايشورايپنجمدر
حوزهمبارزهبافسادوانضباطمالي؛اقداماتيكهدرمسيرتحققمطالبهشهروندان

معززتهرانيازشوراانجامگرفتهعبارتنداز:

الف.انتشاراطالعاتوفراهمكردندسترسيعمومشهروندانبهاطالعاتماليو
عملكرديشهرداريتهرانازطریق:

-انتشاراطالعاتقراردادهايشهرداريتهراندرسامانهشفافيت
-ارائهگزارشدرآمدهزینهماهانهو6ماههشهرداريتهران

-انتشاراطالعاتبودجهپيشنهاديشهرداريوبودجهمصوب
ب.تصویبمصوباتنظارتيباتأكيدبرمبارزهبافسادازجمله:

-مصوبهمدیریتتعارضمنافعدرشهرداريتهران
-برنامهپنجسالهسومتوسعهشــهرتهرانكهدرآنبراجرايتكاليفزیرتوسط

شهرداريتصریحشدهاست:
1.هوشمندسازيفرایندهاياولویتدارمحملفساد

2.استقرارنظاممدیریت،شناسایيوكشــفتخلفوتقلبمبتنيبرفناوريهاي
تحليلداده

3.ارائهسازوكارحمایتحقوقيوماديازگزارشگرانفساددرشهرداري
4.سنجشوانتشارعموميساالنهشاخصهايفسادوشفافيت

5.بررسيعملكردماليمناطق،سازمانهاوشــركتهاوارائهگزارشبهشورادر
بازههاي6ماهه

6.تدوینالیحهتشكيلدیوانمحاسباتشهريوارسالبهشورايعالياستانها
جهتتصویب.

ج.اعمالنظارتماليحينخرجباانتخابذیحســابوقائممقامانذیحســاب
شهرداريازطریقسنجشوارزیابيتوانوصالحيتحرفهايوتكليفاینافراد
بهگزارشگريوارائهگزارشدستورپرداختهايمغایرقانونبراساسفرمبندب

ماده15دستورالعملذیحسابي
د.اعمالنظارتپسازخرجباانتخابحسابرساندارايباالترینمرتبهكيفيمورد
تأیيدجامعهحسابدارانرسميومعتمدبورسازطریقفراخوانعمومي)درادوار
گذشتهماشاهدانتخابمؤسساتحسابرسيدارايرتبهجهمبودیمكهدردوره

پنجمصرفاًمؤسساترتبهالفومعتمدبورسانتخابشدهاند(
ه.تصویبتفریــغبودجهســال1395و1396باوضعتكاليفبرايشــهرداري
بهمنظورروشنشــدنابهاماتورسيدگيبهتخلفاتدرجلســهعلنيشوراونه

جلساتغيرعلني.
و.ارجاع33بندشناسایيشدهتوسطحسابرسمنتخبشورا
بهمراجعنظارتي)سازمانبازرسي،حراست،ادارهكلحقوقي(

برايرسيدگيدرحسابرسيصورتهايماليسال1393براينخستينبارآنهم
درجلسهعلنيشوراونهجلسهغيرعلني.

با مردم تا شهرداري پاك
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نيازمبرمكشوربهباندهايفركانسي7۰۰تا۸۰۰
مگاهرتزكهدراختيارصداوسيماســت،باعثشد
تاروزگذشته12۸اســتادبرجستهدانشگاههاي
مختلفكشورطينامهايبهعليعســگري،رئيساینسازمانخواستاراتخاذتدبيري

براياستفادهبهينهازمنابعطيففركانسيبهعنوانمنابعكميابمليشوند.
سالهاســتكهیكنبردتمامعياربرايپسگرفتنوآزادســازيباندهايفركانسي
7۰۰تا۸۰۰مگاهرتزازصداوسيمادرجریاناستوطياینسالهاباوجودابالغيههاو
مصوبههايمختلفدراینرابطههيچكدامازدولتهانتوانستهانداینباندفركانسيراكه
بهخاطركاربردباالیشاندرارتباطاتموبایلبهفركانسهايطالیيهممشهورهستند
ازاینســازمانپسبگيرند.وزارتارتباطاتبارهااعالمكردهكهكشوربهاینباندهاي
فركانسيبرايتوسعهپوششدهيوظرفيتشبكهموبایلكشورنيازمبرموحياتيدارد.
هرچندسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتبهعنوانزیرمجموعهوزارتارتباطاتمتولي
فضايفركانسيكشوراستاماصداوسيماتاكنونبههيچكدامازابالغيههاودرخواستها

برايآزادسازياینثروتمليمتعلقبهمردماعتنایينداشتهاست.
استاداندانشگاهدرنامهخودبااشارهبهدستورمقاممعظمرهبريبرايگسترشوتقویت
هرچهسریعترزیرســاختهايداخليوهمچنينباتوجهبهاینكهباندهايفركانسي
پایينترازمزایايبســياريدرشــبكههايپهنباندســياربرخوردارهستندازرئيس
سازمانصداوسيماخواستهاندكهتغييركاربـــري)آزادسـازي(حـداقـلبخشهایي
ازبـانـدهـــاي7۰۰و۸۰۰مگاهرتزبهمنظورتوسعهشبكههايسياروارتقایكيفيت
خدماتآنهارادردســتوركارقراردهد.درایننامهكهبهامضاياستاداندانشگاههاي
مختلفازجملهاستاداندانشگاههايشــریف،اميركبير،تربيتمدرس،تهران،شهيد
بهشــتي،خواجهنصيرالدینطوسي،علموصنعت،شــيراز،صنعتياصفهان،فردوسي
مشهدوتبریزرسيده،آمدهاست:ازمـنظرعلميوفنيبـانـدهـايفـركانسيپـایينتر

ازمـــزیتهايبسياريدرشـبكهارتـباطـــاتپـهنبانـدسيار
بـرخـوردارهسـتندكهازجملهآنـهاميتوانبـهپـوشـشوسيعتر

ونـفوذپـذیريبيشتردرفـضاهـايمحـدودوبسـتهودرنتيجهكاهـشهـزینهتـوسـعه
شـبكهاشـارهكرد.

استاداندانشگاهدرنامهبهرئيسصداوسيماخواستارتغييركاربري
)آزادسازي(حـداقـلبخشهایيازبـانـدهـاي7۰۰و۸۰۰مگاهرتز

برايارتقایكيفيتشبكههايموبایلشدند

استاداندانشگاهدرنامهايبهرئيسصداوسيماخواستارشدند

فرکانس  هاي طاليي را آزاد کنيد

گفتوگوبارئيسشورايشهرتهرانبهمناسبسالروزگراميداشتشوراها
وحالوروزپایتختدربحرانكرونا

محسنهاشميرفسنجاني:
تنهایكسوماختياراتقانوني
پيشبينيشدهبهمدیریت
شهريتفویضشدهاست
بایدهموارهبهمردماميد
بدهيمامانبایدایناميد،
اميديواهيوفریبندهباشد
وسالمتشهروندانرابهخطر

بيندازد

 با عقالنيت و احتياط
به مردم اميد دهيم

 آيا سياستمداران زن 
در مهار کرونا موفق تر 
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رايزني تلفني وزيران خارجه ايران و قطر
روز  گذشته ساعاتي بعد از تماس تلفني سران ايران و قطر، وزيران امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و قطر نيز 
تلفني گفت وگو كردند. بنا بر اعالم وزارت خارجه، طرفين درخصوص آخرين تحوالت در افغانستان و تالش هاي 

جمهوري اسالمي ايران براي تفاهم سياسي و تشكيل دولتي فراگير در افغانستان رايزني و تبادل نظر كردند. ث
مك

در حاشيه سياست

  كرونا از بين نرفته است
علي ربيعي، ســخنگوي دولت گفت: كرونا 
در مسير مديريت شــده است، هيچ استاني 
در وضعيت قرمز نيســت، اما وضعيت عادي 
هم نيست؛ چراكه ويروس از بين نرفته است. 

  اروپا فقط ابراز تاسف كرد
علی شــمخانی، دبير شــورای عالی امنيت 
ملی در توييتی نوشــت: مخالفت آمريكا با 
درخواســت وام ايران از صندوق بين المللی 
پول، نقض »قاعده آمره حق بر ســامتی« 
اســت.دولت های ثالث دو تعهد دارند؛ قطع 
همكاری بــا دولت ناقض و اقــدام برای رفع 
وضعيت غيرقانونی. اروپا مثل هميشه فقط 

ابراز تاسف كرد!

  اتهام و پاسخ به اتهام
روابط عمومي معاونت رياست جمهوري در 
امور زنان و خانواده توضيحاتي را درباره نامه 
شوراي هماهنگي خواهران بسيج دانشجويي 
دانشگاه هاي تهران بزرگ به معصومه ابتكار 
ارائه داده و به اتهامات آن نامه پاســخ داده 
اســت. به گزارش فارس، در بخشــي از اين 
نامه آمده اســت: »قرار دادن اطاعات زنان 
سرپرست خانوار روي ســايت معاونت براي 
خوشــايند ســازمان هاي بين المللي«، يك 
اتهام واهي اســت كه قابليت پيگرد حقوقي 
دارد و هيچ سندي براي اين موضوع نيست. 
اطاعات مربوط به افــراد از نظر دولت امري 
شــخصي بوده و در اختيــار هيچ كس قرار 
نمي گيرد. البته آنچــه معاونت براي اطاع  
مجامع بين المللي روي سايت خود به فارسي 
و انگليســي قرار داده، گزارشــي بــا عنوان 
40 در 40 حاوي آمار و اطاعات 40ســال 
دســتاوردهاي پر افتخــار نظــام جمهوري 

اسامي در حوزه زنان است.

  فرصت حل مسائل در منطقه
ســفير امارات در آمريكا با بيــان اينكه حل 
بحران هايــي همچــون كوويد-19نيازمند 
همكاري جهاني اســت، تصريح كرد: هنوز 
زود است بگوييم اين شــرايط فرصتي براي 
حل مســائل با ايران به وجود آورده است. به 
گزارش ايسنا، يوسف العتيبه، سفير امارات 
متحده عربي در آمريكا در گفت وگو با شبكه 
هيل در پاسخ به اين سؤال كه شيوع ويروس 
كرونا چگونه ديدگاه امارات درباره ايران، يمن 
و ساير كشورها در منطقه را تغيير داده است؟ 
اظهار داشــت: فرصت هايي وجود دارد. فكر 
مي كنم كشورهايي هســتند كه به منطقه و 
بحراني كه با آن مواجهند، نگاه خواهند كرد 
و به دنبال فرصتي براي حل مشكات و تاش 

براي رفع مسائل خواهند بود.

  چرا ظريف در شــرايط كرونا به 
سوريه رفت

العربــي جديد، رســانه نزديك بــه قطر در 
تحليلي درباره ســفر محمد جواد ظريف به 
دمشق و ديدارش با اسد در وانفساي كرونايي، 
نوشــت: چه چيزي وزير خارجه ايران را بر 
آن داشت تا در شــرايط كرونايي با ماسك و 
 دستكش از هواپيمايي پياده شود كه او را از 
تهران به دمشق مي آورد؟ اقدام محمد جواد 
ظريف، پس از شيوع كرونا در جهان، در سطح 
روابط بين دولت ها و رهبران، نخستين سفر 
محســوب مي شــود و انگيزه هاي آن، فراتر 
از بررســي روابط دو جانبه، تحوالت پرونده 
سوريه و زمينه ســازي  براي نشست سه گانه 
بين ايران، روســيه و تركيه براي بررســي 
شرايط در ادلب اســت. در ادامه اين مطلب 
آمده است: در واقع، ايران نگراني واضحي در 
مورد تحوالت سياسي و ميداني در ادلب دارد  
كه به ســمتي مي رود كه كاما با محاسبات 
تهران و منافع آن در سوريه، در تعارض است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم مجاهد و انقابي مرحوم آيت اهلل 
آقاي حاج شيخ ابراهيم اميني را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر رهبري

مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر انقاب اسامي به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آيت اهلل آقاي حاج شيخ  ابراهيم اميني رضوان اهلل  عليه را 
به حوزه مبارك قم و فضا و عاقه مندان و مســتفيدان از آثار قلمي آن مرحوم و به ويژه خاندان 
مكّرم ايشان تسليت عرض مي كنم. عمر با بركت اين عالم بزرگوار يكسره در راه علم و كسب و نشر 
معارف اسامي و نيز مجاهدت سياسي و اجتماعي و حضور فعال در مناصب رسمي نظام جمهوري 
اســامي همچون امامت جمعه و عضويت در مجمع تشــخيص مصلحت و مجامع تصميم گير 
حوزوي، مصروف گرديده است، همچنان كه سلوك فردي ايشان نمونه چشم نوازي از پارسايي و 
پرهيزگاري و بي اعتنايي به جاذبه هاي مادي را مجّسم ساخته است. رحمت خدا بر اين روحاني 
انقابي و صادق و مجاهد باد. از خداوند متعال مغفرت و رضوان الهي براي ايشان مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي- ۶ ارديبهشت 1۳99

 رئيس جمهور با تبريك موفقيت متخصصان جوان ســپاه در پرتاب 
ماهواره »نور« به فضا، گفت اين دستاورد در شرايط بيماري كرونا و دفاعي

نگراني مردم، ارزشي مضاعف داشت. به گزارش پايگاه اطاع رساني 
رياست جمهوري، حسن روحاني در گفت وگو با سردار حسين سامي، فرمانده سپاه 
با بيان اينكه وحدت و انسجام همه نيروها در مقابله با كرونا موجب آرامش مردم در 
اين شرايط سخت بوده و بايد تاش كنيم تا از اين فضا براي دستيابي به موفقيت در 
ديگر عرصه ها اســتفاده كنيم، افزود: تاش هماهنگ همگاني و بدون تنش همه 
نيروها دوشادوش يكديگر نشان دهنده توانايي و كارآمدي نظام در مقابله با ويروسي 
است كه اينگونه كشورهاي جهان را با خود، درگير كرده است. رئيس جمهور با اشاره 
به برخي اقدامات تحريك آميز بيگانگان در منطقه و ضروت حفظ هوشياري در برابر 
اين تحركات، خاطرنشان كرد: قدرت، توان و آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح كشور 
به ويژه سپاه پاسداران همواره در چارچوب حفظ ثبات و امنيت و مبارزه با تروريسم 

در منطقه، مورد استقبال بوده است.

مطابق رسم ساليان گذشته، محفل انس با قرآن كريم، عصر روز گذشته 
همزمان با نخســتين روز از ماه مبارك رمضان با حضور رهبر انقاب رهبري

اسامی برگزار شــد؛ تصاوير اين مراســم به صورت زنده از شبكه های 
راديويی و تلويزيونی رسانه  ملی و حساب های رسمی KHAMENEI.IR در شبكه های 
اجتماعی پخش شد. اين مراسم امسال به دليل دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی 
مبارزه با كرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات، از طريق ارتباط تصويری با چند تن از 

قاريان ممتاز كشور در مصای امام خمينی)ره( برگزار شد. 
پاسخ رهبرمعظم انقالب به قرائتي: حضــرت آيت اهلل العظمی خامنه ای در پاسخ 
به نامه حجت االسام والمسلمين قرائتی مبنی بر لزوم ترويج و تفسير قرآن نوشتند: 
»بعدالسام خداوند به جنابعالی توفيق عطا فرموده است و اميدواريم آن را افزايش دهد. 

حقير با كار برای ترويج قرآن و تفسير كامًا موافقم«.

گفت وگوي روحاني و فرمانده سپاهرهبر معظم انقالب درگذشت آيت اهلل اميني را تسليت گفتند
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با كنــار رفتن عمــان از مســير تعامات 
ديپلماتيك تهران و واشنگتن، قطر نقش ديپلماسي

جديدي را در تبــادل پيام بيــن ايران و 
آمريكا عهده دار شده است؛ امير قطر در يك هفته اخير 2 
بار با حسن روحاني، رئيس جمهور ايران تلفني صحبت 
كرده است، قطري ها پس از تحوالت ترور سردار سليماني 

هم فعال شده بودند.
براســاس متن كوتاهي كه دفتر رئيس جمهور ايران از 
تماس تلفني ســران ايران و قطر منتشــر كرده، حسن 
روحاني در تماس »شــيخ تميم بن حمــد آل ثاني« با 
وي با اشــاره به تحركات اخير آمريكا در منطقه، اظهار 
داشته است: جمهوري اسامي ايران فعاليت و تحركات 
آمريكايي ها را با دقت زيرنظر داشته و آن را دنبال مي كند، 
اما هرگز آغازگر هيچ درگيري و تنشی در منطقه نخواهد 
بود. »شيخ تميم بن حمد آل ثاني« هم در اين گفت وگوي 
تلفني بر ضرورت تاش همه كشورها براي جلوگيري از 

تنش آفريني در منطقه تأكيد كرده است.
به نظر مي رسد مهم ترين موضوعي كه باعث تماس امير 
قطر و رئيس جمهور ايران شده تحوالت اخير خليج فارس 
و تنش لفظي بين رئيس جمهور آمريكا و مقامات ايران 
بوده است. 2 هفته قبل بين ناوهاي آمريكا در خليج فارس 
و قايق هاي تندروي ســپاه رويارويي شــكل گرفت كه 
خبرســاز شــد. ۳روز قبل دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا در توييتر نوشــت كه به نيــروي دريايي آمريكا 
دســتور شــليك به قايق هاي ايران را داده و در مقابل 
فرمانده سپاه ايران، گفت: به واحدهاي نظامي خودمان 
در دريا دســتور داديم كه اگر شــناور يا واحد جنگي از 
نيروهاي دريايي ارتش تروريست آمريكا بخواهد امنيت 
كشــتي هاي غيرجنگي يا شــناورهاي رزمي ما را مورد 
مخاطره قرار دهد، آن شناور يا واحد نظامي را مورد هدف 
قرار بدهند. روحاني و شيخ تميم يك هفته قبل هم با هم 

گفت وگوي تلفني داشتند كه محتواي آن درباره روابط 
دوجانبه، كرونا، تحريم و مسائل منطقه بود.

امير قطر در تماس هفته گذشته با اشاره به ظالمانه بودن 
تحريم هاي آمريــكا عليه ايران، گفــت: امروز جهان در 
شرايط خاصي قرار دارد و معتقديم در اين شرايط آمريكا 
بايد تحريم هاي خود را برداشته و همه كشورها نيز بايد 

در راستاي شرايط جديد حركت كنند.
اواخر سال 98هم روحاني و شيخ تميم درباره موضوعات 
مشــابه تبادل نظر كرده بودند. اين نخستين بار نيست 
كه تنش بين ايران و آمريكا باعث نقش آفريني امير قطر 
شده؛ دي ماه سال گذشــته پس از ترور سردار سليماني 
در عراق توســط آمريكا، امير قطر براي نخستين بار به 

تهران سفر كرد.
در آن زمان شــايعاتي مبني بر نقش داشتن پايگاه هاي 
آمريكا در قطر در عمليات ترور ســردار سليماني مطرح 
شده بود و به همين دليل امير قطر شخصا به تهران سفر 
كرده و ضمن رد هرگونه ارتباط كشورش با اين عمليات 
به مقامات ايران اطمينان خاطر داده بود كه اجازه تعرض 

به ايران از خاك قطر را نمي دهد.
از ســويي گفته شــده بود كه امير قطر همچنين حامل 
پيامي از طرف آمريكايي ها بوده است؛ هرچند ايران همان 
زمان پيام كتبي را از طريق كانال ديپلماتيك موجود بين 
ايران و آمريكا يعني ســفارت ســوئيس به مقامات كاخ 

سفيد داده بود.
پس از محاصره قطر توسط عربستان و امارات و بحرين، 
روابط دوحه با تهران بيش از پيش توســعه يافت؛ چون 
ايران تنها كشــوري بــود كه بافاصله آســمان خود را 
در اختيار قطر قــرار داد و نيازهاي فوري بــازار قطر را 
تامين كرد؛ از ســوي ديگر دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا روابط خوبي با امير قطر دارد و به همين دليل در 
شرايطي كه شينزوآبه نخست وزير ژاپن، امانوئل مكرون 
رئيس جمهور فرانسه و عمران خان نخست وزير پاكستان 
درصدد ميانجيگري بين ايران و آمريكا بوده اند، امير قطر 

بيش از ديگران فرصت نقش آفريني يافته است.

تبادل پيام از كانال قطر  مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و جامعه مدرسين حوزه ياد
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چهره قديمي و اعتدالي انقاب را از دست دادند. مقامات 
نظــام و چهره هــاي سياســي در پيام هاي تســليت 
گسترده اي از خدمات و سوابق آيت اهلل ابراهيم اميني ياد 
كردند و درگذشت او را تسليت گفته و صداقت و اعتدال 
آيت اهلل اميني را در حيات فردي و سياسي او ستودند.  
روحاني 9۵ساله نجف آبادي با سابقه حضور در هسته 
نخستين شكل گيري جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 
سال41 در سال هاي پس از انقاب نيز 4 دوره از ۵ دوره 
مجلس خبرگان رهبري، نماينده اين نهاد حاكميتي بود.

درباره ســوابق قبل از انقابش مي نويســد؛ »يكي از 
11نفري بودم كه بعد از وفــات آيت اهلل حكيم اعاميه 
مرجعيت امام خميني را امضا كردند. زماني كه امام از 
نجف اشرف به پاريس تشريف برد به پاريس رفتم و با امام 
درباره حوادث ايران ماقات و گفت وگو داشتم.« پس از 
انقاب نيــز، 2دهه امامت نمازهاي جمعه شــهر قم و 
خطبه هايش از او چهره اي اعتدالي و اخاق مدار ميان 
سياستمداران و جامعه ترسيم كرده بود.او براي عضويت 
در شوراي بازنگري قانون اساسي در سال۶8 حكم امام 
خميني)ره( را داشت. آيت اهلل اميني در شرح زندگي خود 
در پايگاه اطاع رساني اش بر رويكرد سياسي اعتدالي خود 
تأكيد داشته و مي نويسد؛ »در طول فعاليت هاي سياسي، 
اجتماعي، چه در جامعه مدرســين يا غير آن، همواره 
فردي آزاد و معتدل بوده ام و ســعي كرده ام از مرز حق 
تجــاوز نكنم، از افــراط و تفريط هــا و گروه گرايي ها و 
جناح بازي ها خودداري كرده ام. در تعريف و تمجيد يا 
انتقاد از شــخصيت هاي روحاني و سياســي نيز سعي 

كرده ام از مرز حق تجاوز نكنم.«

آه از دروغ!
انتخابات رياست جمهوري سال88 و انتقادات آيت اهلل 
اميني نسبت به تخريب هاي سياسي محمود احمدي نژاد 
رئيس جمهور وقــت در مناظرات، جزئــي از كارنامه 
سياسي او در ماه هاي پرتنش سياسي آن سال محسوب 
مي شــوند. او در خطبه ۳0مردادماه88 نمازجمعه قم 
در ســخنراني مهم و مفصلي از بداخاقي هاي سياسي 
رئيس جمهــور وقت در مناظرات نســبت بــه رقباي 
سياسي اش گفت: »برادر پاســخ اينها را بايد بدهي. آقا 
اينها همه پاسخ دارد. خيال مي كني راحت شد و رفت 

گفتم و تمام شد؟ نوشتم و تمام شد؟ نه! تمام 
نشد خدا قيامت را گذاشته براي همين، براي 
اينكه ذره كلمات و اعمال انسان را حسابش را 

برسد. مگر مي شود كساني كه غيبتشان شده 
تا راضي نشوند توبه هم بكني قبول نمي شود، 

گريه هم بكني قبول نمي شود، شب احيا هم 
پيراهنت را پاره كني باز هم نمي شــود. 

بايد آن كســي كه از او غيبت شده، 
گوش داده يا خودت كرده اي، بايد 

راضي بشــود.« آيت اهلل اميني 
در آن ســخنراني معروف كه 

حسرت هاي عميقي نيز بر 
ســينه اش داشت، گفت: 

»آه كــه چقــدر دروغ 
گفتيم در اين مدت، آه 

كه چقدر توهين كرديم، آه كه چقدر افرادي را آبرويشان 
را برديم. فكر نكرديم كه چه چيزي است، تهمت زديم، 
دروغ گفتيم. اي واي!... يك دروغ، يك تهمت از موسيقي 
خيلي بدتر است، اما هيچ جزع و فزعي نمي كند. اما حاال 
]براي[ يك موســيقي كه معلوم نيست حال است يا 
حرام است، در تلويزيون، دادشان بلند مي شود، اما صد 
تا دروغ و غيبت از تلويزيون و از جاهاي ديگر هر جا كه 

باشد...به خدا قسم همه اين دروغ ها همه اين تهمت ها 
همه اين شايعه پراكني ها مي ماند در نامه ما.«

دير نيست به شما ملحق شوم
دلنوشته بي مانند او در پي درگذشت آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني كه به جاي تسليت هاي متداول خود آيت  اهلل 
را خطاب قرار داده بود، حكايــت از اعتدال عميق او به 
مشي سياسي اعتدالي در كشور داشت. در بخش هايي 
از اين دلنوشته با اشاره به سابقه ديرين دوستي خود با 
آيت  اهلل هاشمي رفسنجاني نوشته بود: »خبر درگذشت 
و فقدانت را به من دادند. خدا مي داند آنچنان اين مصيبت 
اندوهبار، جانكاه، ناگــوار و دردآور بود كه ســاعت ها 
گريســتم ؛ زيرا برادري بصير، ســنگ صبوري مدبر، 
همســنگري صميمي و يار و رفيقي۶0ساله را از دست 
داده ام... به رغم آنكه همه دنيايت را فداي انقاب و نظام 
كردي، در اين اواخر به شما بي مهري هاي فراوان شد، 
مظلوم تر از شهيد بهشــتي بودي و تحمل و صبر كرده 
و مكررا در نامايمــات روزگار مي فرموديد: »اگر صبر 
نكنم چه كنم؟! اصل نظام به خطر مي افتد«، اما از شما 
در مقابل عوام فريبان و دشمنان حقيقي و پنهان انقاب 
كه طرفدار دين منهاي روحانيت بودند، حمايت نكردند. 
خداحافظ رفيق بي بديل روزهاي سخت و بحراني ايران! 
سام مرا به امام و رفقاي شهيدمان برسان.دور نيست آن 

زمان كه من نيز به شما ملحق شوم.«
آيت اهلل اميني پس از يــك دوره اختياري كناره گيري 
از رقابت هاي خبرگان چهــارم، در انتخابات خبرگان 
پنجم با فهرســت آيت  اهلل هاشمي رفســنجاني وارد 
ميدان رقابت ها شد. درگذشــت او فوت پنجمين عضو 
خبرگان تهران از اين فهرســت را رقــم زد و دهمين 
چهره خبرگان اســت كه در دور پنجم از جمع 88نفره 
خبرگاني ها جدا شد. وي در خاطرات خود مي نويسد كه 
در سال 1۳41 در جلسه اي سري به همراه آقايان حاج 
شيخ عبدالرحيم رباني شيرازي، شيخ علي مشكيني، 
شيخ علي قدوسي، شــيخ حسينعلي منتظري، 
شــيخ محمدتقي مصباح يزدي، شيخ مهدي 
حائري تهراني، شيخ اكبر هاشمي رفسنجاني 
، شــيخ احمد آذري قمي ، سيدمحمد 
خامنه اي و سيدعلي خامنه اي هسته 
اوليه جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم را بنا نهادند؛ تشكلي كه هم 
در انقاب و هم پس از انقاب 
نقش پررنگــي در تحوالت 

سياسي كشور داشت. 

مجاهد پارسا
درگذشت روحاني عاليقدري كه به اعتدال و ميانه روي شهره بود

مراسم تشييع
فرزند آيت اهلل ابراهيم امينــي گفت: پيكر مطهر 
عضو فقيد مجلس خبــرگان رهبري صبح امروز 
يكشنبه ۷ ارديبهشت ماه در حرم مطهر حضرت 
معصومه)س( به خاك سپرده مي شود. به گزارش 
ايرنا، حجت االسالم والمســلمين ســعيد اميني 
روز شنبه با اشــاره به گمانه زني برخي رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي در محل خاكسپاري پدرش 
اضافه كرد: تاكنون هيچ نقطه  قطعي و دقيقي درحرم 
مطهر براي دفن وي مشخص نشده است. وي ادامه 
داد: همچنين تاكنون اينكه كدام يك ازمراجع عظام 
تقليد يا علما بر پيكر وي اقامه نماز خواهند كرد نيز 

مشخص نشده است.

محسن تواليي
خبرنگار

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

محفل انس با قرآن كريم با حضور رهبر معظم انقالب 
به صورت ارتباط تصويري برگزار شد



 گفت وگو با رئيس شوراي شهر تهران به مناسب 19 ارديبهشت
 سالروز گراميداشت شوراها و حال و روز پايتخت در بحران كرونا

محسن هاشمي رفسنجاني: تنها يك سوم اختيارات قانوني 
پيش بيني شده به مديريت شهري تفويض شده است

با عقالنيت و احتياط 
به مردم اميد دهيم

خبر

شهردار تهران در مالقات با رئيس ديوان عالي كشور تأكيد كرد
تحول در رسيدگي به پرونده هاي شهرداري تهران

در ديدار شهردار تهران و رئيس ديوان عالي گزارشي از اقدامات شهرداري تهران براي 
دفاع از حقوق عامه ارائه شد.

به گزارش همشهري، پيروز حناچي، شهردار تهران، ضمن قدرداني از رياست ديوان 
عالي كشور به جهت اهتمام ويژه اي كه در رســيدگي به پرونده هاي شهرداري دارند، 
افزود: توجه و تسريع در رسيدگي به اين پرونده ها سبب نقض بسياري از محكوميت هاي 
ناحق شهرداري تهران شده و همين امر از تضييع حقوق از دست رفته شهر و شهروندان 
عزيزمان جلوگيري كرده است. به گفته او، ارتقاي سطح تعامل ميان شهرداري تهران 
و ديوان عالي كشور كه عالي ترين مرجع قضايي در ايران است، انقالبي را در رسيدگي 
و استيفاي حقوق شهرداري ايجاد كرده كه سبب شده با توان بيشتري به مردم خدمت 
كنيم. در ادامه جلسه، حجت االســالم و المسلمين سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس 
ديوان عالي كشور با اشاره به اهميت پرونده هاي شهرداري تهران به جهت موضوعيت با 
حقوق عامه، بر تسريع در رسيدگي به اين پرونده ها و جلوگيري از اطاله دادرسي تأكيد 
كرد. در پايان نشست نيز گزارش مفصلي درباره پرونده هاي قضايي شهرداري تهران، 

توسط مديركل حقوقي شهرداري تهران ارائه شد.

با مردم تا شهرداري پاك

ز. تشكيل معاونت محاسبات و پايش عملكرد در دبيرخانه شورا؛ با توجه 
به اهميت موضوع محاسبات و مبارزه با فســاد با استفاده از ابزارهاي 
نظارتي شورا ازجمله نظارت بر اجراي بودجه، ذيحساب و قائم مقامان ذيحساب و حسابرسان 
منتخب شورا در 3 مرحله پيش از خرج، حين خرج و پس از خرج براي نخستين بار در تاريخ 
فعاليت شوراهاي اسالمي كشور براساس مصوبه هيأت رئيسه شورا در ساختار دبيرخانه شورا 
ايجاد معاونت محاسبات و پايش عملكرد پيش بيني شــد تا اين معاونت پشتيبان و پيگير 
مصوبات شورا در حوزه محاســبات و پايش برنامه و بودجه باشد كه اين تحول گام نخست 

در ايجاد ديوان محاسبات شهري و تحقق وعده ليست اميد به مردم در اين زمينه است .
ح. ارائه طرح» الزام شــهرداري تهران به تكميل و اصالح فرايند دريافت و رســيدگي به 
گزارش هاي شهروندان درباره فساد و تشويق گزارشگران تخلفات در شهرداري تهران« 
كه اينجانب با حمايت و امضاي 7 نفر از همكاران ازجملــه آقاي دكتر اعطا تقديم هيأت 
رئيسه محترم شورا كردم و فوريت آن به تصويب رسيد و به زودي رسيدگي به آن در دستور 
كار شورا قرار خواهد گرفت و با تصويب شورا زمينه استفاده هر چه بيشتر از توان و ظرفيت 

مردم براي حل مشكالت و مبارزه با فساد در شهرداري تهران فراهم خواهد شد.
براي دست يافتن به شهرداري اي پاك، شفاف و عاري از فساد نمي توان تنها به حسابرسان، 
ذيحسابان و دستگاه هاي نظارتي اكتفا كرد، براي مبارزه با فساد در دستگاه هاي اجرايي اعم 
از شهرداري يا دولت و ديگر قوا نيازمند مشاركت مردم در گزارشگري فساد هستيم؛ تنها 
با گزارشگري مردم و پيگيري اين گزارش ها مي توان به كشف فساد و نا امن كردن محيط 
اداري براي عناصر فاسد پرداخت. مؤثرترين و كارآمدترين سازوكارهاي نظارتي در دنيا 
مبتني بر دخيل كردن مردم در فرايند نظارت است، ما بايد دست ياري به سوي شهروندان 
به عنوان كليدي ترين ياريگران و حاميان مبارزه با فساد در شهرداري دراز كنيم و با ياري 

مردم به اين مطالبه عمومي پاسخي مناسب دهيم.
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خط 2و 3متــرو در تقاطع خيابان هاي 
وليعصر )عــج( و امام خمينــي )ره( با حمل و نقل

احداث يك ايســتگاه تبادلــي به هم 
متصل مي شوند.

به گزارش همشهري، مديرعامل شركت مترو تهران 
درباره راه اندازي ايستگاه جديد در مترو گفت: »اين 
ايســتگاه به G3 معروف اســت و يكي از نقاط حائز 
اهميت از نظر ترافيكي به شــمار مــي رود. بنابراين 
راه انــدازي ايســتگاه در اين بخش از شــهر يكي از 
ضرورت هاي مهمي است كه شركت مترو در دستور 

كار خود قرار داده است.«
علي امام با بيان اينكه يكي از مهم ترين موضوعات در 
مترو تبادل بين خطوط است، تأكيد كرد: »تبادل بين 
خطوط باعث مي شود كه مترو بتواند نقش شبكه اي 
خود را ايفا كند اما متأسفانه به داليل مختلف هنگام 

احداث خط 3، ســاخت اين ايســتگاه در دوره هاي 
گذشته، مغفول مانده اســت.« امام با اشاره به اينكه 
حذف اين ايستگاه عملكرد خط 2 و 3 متروي تهران را 
به شدت تحت تأثير قرار داده است، عنوان كرد: »اين 
موضوع همچنين باعث شده است ما بين 2 ايستگاه 
ميدان منيريه و چهارراه وليعصر )عج( به فاصله بيش 

اتصال خط 2و 3متروي تهران با احداث ايستگاه جديد

داســتان  معمــاري 
فضــاي  برنامه ريــزي 
مناســب و با كيفيت براي فعاليت هاي انساني 
است. امروز، يكي از مســائل معماري به صورت 

ضرورت طراحي فضاهاي زيســتي متناسب با 
انواع سبك هاي زندگي و البته ظرفيت كالبدي 

و اقتصاد شهرها مطرح است.
براي اين مطلب شايد الزم باشد نگاهي به فرايند 
توســعه و ظرفيت هاي كالبدي رايج شــهري 
داشته باشيم. عموما ساختار كالبدي و فيزيكي 
كالنشــهرها به صورت تمركز هسته هاي اوليه 

شــهر در مركز و توســعه بخش هايي از شــهر 
است كه عموما به صورت گستره هاي سكونتي 

به تدريج به آن ساختار اوليه اضافه شده است.
در كالنشــهر تهران عرصه خطــي بين ري در 
جنوب، بازار در مركز و شميرانات و تجريش در 
شمال در واقع به صورت هسته اوليه و مركز كار 
و فعاليت شهري است كه به تدريج و طي فرايند 
رشد و توسعه شــهري ابتدا مركز شهر و سپس 
بقيه گستره هاي ســكونتي به اين هسته اوليه 

اضافه شدند.
هسته هاي اوليه همان مراكز شهري هستند كه 
در واقع شروع پيدايش شهر را به دنبال داشته اند 

و اتفاقا همان جايي هســتند كه بافت تاريخي، 
بافت فرسوده و به طور منسجم و غيرقابل انكاري 
عمده فعاليت هاي شهري در آنجا متمركز است 
و اگرچه شــهرها بزرگ و بزرگ تر مي شــوند، 
ولي تمركز كار و فعاليت به دليل زيرساخت ها، 
ساختارها و ثروت هاي شــهري موجود در اين 
محدوده هاي مركز شهري از اين محدوده هاي 
مركزي اوليه پراكنده نمي شــود؛ به عبارتي اين 
مراكز شهري كه بر هسته هاي اوليه شهرها نيز 
منطبق هستند، با گسترش شــهرها و افزايش 
جمعيت درگيــر مراجعات فزاينــده جمعيت 
شهري خواهند بود كه از گستره هاي خوابگاهي 

به سمت مراكز كار و فعاليت سرازير هستند. به 
زبان ساده تر، هسته هاي اوليه شهرها با توجه به 
تمركز كار و فعاليت، ثروت هاي اقتصادي، صنوف 
و بازارها، سابقه تاريخي شهر و حتي سابقه هنر 
و دانش... قابل جايگزيني نيســتند و بالانكار، 
هويت، ماهيت و نبض اقتصاد شــهرها هستند. 
حتي در دوران مدرن گسترش شهرها شاهد اين 
هستيم كه حوزه هاي اداري نيز بعدا در محدوده 
هم پيوند با اين مراكز شــهري شكل گرفته اند و 
در واقع آن مراكز شهري را به طور فيزيكي رشد 

داده اند.

كمتر شخصيتي ريسك اين 
را مي پذيرد كــه خود را در گفت و گو

معــرض انتخــاب مردم 
بگذارد. اما او كه در 13سال مديريتش بر 
متروي تهران به عنوان مهم ترين شاهرگ 
حياتي پايتخت توانسته خود را ثابت كند در 
نخستين گام، سرنوشتش را به آراي مردم 
سپرد و از اين آزمون، سربلند بيرون آمد. 
كســب آراي يك ســوم واجدان شرايط 
انتخابات شوراي شهر تهران در سال 96 و 
ثبت ركوردي بي نظير در اين كارزار نشان 
داد كه عاله بر محبوبيت، از مقبوليت هم در 
بين مردم برخوردار است. محسن هاشمي 
رفسنجاني فرزند ارشــد مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني حاال 3سال است كه بر 
صندلي رياست تاالر »بهشت« تكيه زده و 
با ريزه كاري هاي مديريتي اش، شورايي را 
مديريت مي كند كه شايد همه اعضايش به 
لحاظ جناحي همسو باشند اما به هر حال 
در نهادهاي شورايي، تضاد عقيده بيش از 
هر اصلي حاكم است. هاشمي وارد نهادي 
شده كه به قول خودش، هنوز نتوانسته اند 
تمام انتظارات شــهروندان را طبق برنامه 
برآورده سازند.  ولي او مي گويد كه اقدامات 
مثبت كم نبوده و به آينــده نيز بايد اميد 
داشت. 3سال است كه او بيش از هر زمان 
ديگر، بايد پاسخ رسانه ها را درباره مشكالت 
ريز و درشت پايتخت بدهد. طبيعي است 
كه اينگونه گاهي حاشــيه هــم به وجود 
مي آيد و كار در اوضاع پيچيده و ســخت 
اقتصادي تهران، سخت تر هم مي شود. مثل 

چند باري كه او در مباحث كارشناســي و 
داغ شــورا، ميكروفن خاموش با 20عضو 
ديگر ارتباط گرفــت و برخي از جمالتش 
برداشت ديگري كردند. هاشمي هنگامي 
كه بحث ها براي تصويب طرح ها و لوايح باال 
مي گيرد با صداي خش دار شبيه پدر، حتي 
با شوخي هايي كه بين اعضا و خبرنگاران 
معروف اســت جــو داغ جلســات را آرام 
مي كند. با اين حال اما رنجش هايي هم را 
مي توان در پس شخصيت كاريزماتيكش 
ديد. حتي پيش آمده كه موقع باال گرفتن 
بحث ها و فشــار باالي كاري طاقتش تاب 
شده اما آرام شدنش بيش از 10دقيقه طول 
نمي كشد. به هر ترتيب آقاي رئيس شوراي 
شــهر تهران تا اينجا ســعي كــرده كه 
شخصيت شيشه اي و شفافي داشته باشد و 
با تعامل كارها را پيش ببرد. مهم تر از همه 
هاشــمي در اداره صحن خود را بي نياز از 
شورا نمي داند و اگر در زمينه اي اطالعات 
كافي ندارد، لحظه اي از مشورت عمومي با 
اعضاي كارشــناس در آن حــوزه درنگ 
نمي كند. حتي براي تبيين موارد و مصوبات 
ابايي ندارد كه از خانواده اش هم بگويد. با 
اينكه رياست نهادي شــهري را عهده دار 
است، اما حتي اگر هم بخواهد، نمي تواند 
گرايش و عالقه  زيادش به سياست را پنهان 
كند،    هر چه باشــد فرزند ارشــد مرحوم 
هاشمي است و عالوه بر سياست، به لحاظ 
ظاهري هم شباهت هاي زيادي با »پدر« 

دارد.
او حاال در آستانه 60ســالگي در كسوت 

رياست شــوراي شــهر تهران يك سال 
ديگر را پيش رو دارد؛  ســال سختي كه 
از بهارش پيداســت. اما يادمان نرود كه 
او هم مرد روزهاي ســخت اســت و اين 
را مي شــود در صحبت هايــش فهميد. 
محسن هاشمي رفسنجاني در گفت وگو 
با همشهري از فراز و فرودهاي كاري اش 
در پارلمان شــهري تهران و دشواري ها و 
چالش هاي اين روزهاي پايتخت كشــور 
مي گويد. از 3 سالي كه پشت سر گذاشته 
و ســالي كه پيش رو دارد. بخش نخست 
گفت وگو با رئيس شــوراي شهر تهران را 
امروز مي خوانيد و بخش دوم، سه شــنبه 
هفته جاري در قالب ويژه نامه سالروز شورا 

به چاپ خواهيد رسيد.
آقاي مهنــدس اين روزها 
همه جا صحبــت از ويروس و بيماري 
نوظهوري است كه بر تمام ابعاد زندگي 

انسان ها تأثير گذاشته و شهرها را با 
بحراني تازه و وسيع مواجه كرده است؛ 
بحراني كه سبب شده تا همه نهادها به 
نوعي درگير شوند. در اين ميان شوراي 
شهر تهران، چه برنامه ها، تمهيدات و 
قوانيني در مقابله با كرونا اتخاذ كرده 

است؟
ابتدا الزم است كه از اكثريت مردم ايران، 
به خصوص شــهروندان تهرانــي، براي 
همكاري مناسبي كه طي دوماهه گذشته، 
يعني از روز نخســت اعالم رسمي ورود 
كرونا به كشــور تا امروز داشتند، تشكر 
كنم و بــراي كمبودهــا و نواقصي كه در 
خدمت رساني و اطالع رساني وجود داشته 

است، عذرخواهي كنم.
شايد اين متفاوت ترين نوروزي بوده است 
كه طي 70 سال گذشته و پس از شرايط 
بحراني دهه 20 كشور، با آن مواجه بوديم 

9 اردیبهشت، روز ملی شورا ها
سه شنبه 9ارديبهشت روز ملي شوراها نامگذاري شده است. بد 
نيست كه مروري بر مهم ترين اقدامات شوراي پنجم شهر تهران 
داشته باشيم. حدود 4ماه ديگر، 3سالي مي شود كه شوراي پنجم 
مشغول به كار بوده است؛ 3سالي كه رياســت اين نهاد بر عهده 
شما بوده است.آقاي هاشمي اگر بخواهيد خالصه اي از مهم ترين 
برنامه ها و طرح هايي كه در زمان رياســت شما به تصويب و اجرا 
رسيده بگوييد، به چه مواردي اشاره مي كنيد؟ آيا بخشي از اقدامات 
مدنظر به اين دليل اجرا نشده اند كه شوراها با گذشت بيش از 2دهه 
فعاليت شان پس از انقالب، با جايگاه قانوني الزم فاصله معناداري 

دارند؟
اين مناســبت را به خانواده بزرگ و بيش از 110هزار نفري اعضاي 
شوراهاي اسالمي شهر و روســتا در سراسر كشور تبريك عرض 
مي كنم. واقعيت آن است كه 21سال از تاسيس نهاد مترقي شوراها 
در كشور كه يك فصل و 7 اصل در قانون اساسي را به خود اختصاص 
داده است، مي گذرد و متأسفانه تاكنون فقط يك سوم اختيارات 
قانوني پيش بيني شده به مديريت شــهري تفويض شده است و 
دوسوم اين اختيارات در حوزه هايي نظير انرژي، سالمت، بهداشت، 
آموزش، انتظامي و... به مديريت شــهري تفويض نشــده است. 
طبيعي است با اين اختيارات محدود، شوراها نتوانند اثرگذاري اي 
كه مدنظر شهروندان اســت، به ويژه با مشاركت بي سابقه اي كه 
شهروندان در انتخابات دوره پنجم شورا كردند و 3برابر دوره هاي 
پيشين و 50درصد بيشتر از انتخابات اخير مجلس بود، را به دليل 
كمبود اختيارات قانوني انجام دهد. در عين حال طي همين مدت 
نيز اقدامات مؤثري در ايجاد شفافيت در مديريت شهري صورت 
گرفته؛ به نحوي كه هرگونه قرارداد واگذاري امالك و يا سرمايه هاي 
شهر در دسترس شهروندان است. كاهش هزينه هاي اداره شهر از 

ديگر اقدامات قابل توجه به حساب مي آيد. به عبارت دقيق تر بايد 
بگويم كه با وجود تورم مجموع 3ساله كشور كه بيش از 100درصد 
است، بودجه شهرداري نسبت به سال1395 افزايش چشمگيري 
نداشته است. جلوگيري از شهرفروشي و تراكم فروشي، صيانت از 
باغات و لغو مصوبه برج باغ، چابك سازي  ساختار مديريت شهري و 
ده ها اقدام ديگر كه فرصت تشريح آنها نيست، از دستاوردهاي 

اين دوره است.

آيا همه اين اقدامات از نظر شما قابل قبول است و توانسته انتظارات 
مردم را برآورده كند؟

ما بر محورهاي شعارهايي كه داده ايم، حركت كرده ايم. البته از نظر ما 
قابل قبول نيست و به دليل مشكالت و سنگ اندازي هايي كه به وجود 

آمد، نتوانستيم انتظارات و مطالبات بحق مردم را برآورده كنيم.

براي اينكه بتوانيد انتظارات شــهروندان را برآورده سازيد، چه 
برنامه هايي  براي سال پيش رو داريد؟

مهم ترين مسائل شــهر تهران، آلودگي هوا و ترافيك است كه 
شايد در اين ماه ها، به خاطر شــرايط جوي متوجه آن نباشيم اما 
نبايد منتظر پاييز و زمستان شــويم و با آلودگي هوا مناسبتي 
برخورد كنيم. متأسفانه طي دهه90، يعني حدود 8سال گذشته، 
ما شاهد توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي شهر تهران در شبكه 
مترو و اتوبوس نبوديم و با وجود زيرساخت هاي مناسبي كه در 
شبكه مترو و همچنين خطوط ويژه اتوبوسراني وجود دارد، اما 
به دليل كمبود ناوگان از اين زيرساخت استفاده كافي نمي شود. 
از سوي ديگر، مصوبات مناسبي كه مجلس و دولت در اين مورد 
داشته اند به دليل بوروكراسي كند، به نتيجه نرسيده كه آخرين 
آن دســتور رئيس جمهور جهت تامين 1500دستگاه اتوبوس تا 
پايان ارديبهشت اســت. با وجود اين، اگر دستگاه هاي دولتي 

شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي، وزارت كشور 
و سيستم بانكي همكاري كنند، اميدواريم تا پايان شهريور ماه 
3هزار دستگاه اتوبوس براي كل كشور كه از آن 1500دستگاه سهم 
تهران است به دست آيد. در حوزه پسماند نيز طرح جامع پسماند 
و تغيير وضعيت مخازن روباز زباله كه موجب بروز پديده مافياي 
زباله و سوءاستفاده از كودكان كار و آسيب رساني به محيط زيست 
مي شود، در حال نهايي شدن است كه اميدواريم اجراي آن آغاز 
شود. در حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده و آسيب هاي اجتماعي 
هم اقدامات خوبي طي سال هاي گذشته آغاز شده كه اميدواريم 
امسال كه سال جهش توليد نامگذاري شده است، اجرايي شده 

و به نتيجه برسد.

ميزان هماهنگي و همراهي دستگاه ها و ارگان هاي ديگر با شوراي 
شهر چقدر است؟

ما با مسئوالن مختلف به لحاظ روابط كاري مشكلي نداريم اما دچار 
يك مشكل ساختاري هســتيم؛ يعني قانون، وزرا و دولت را 

مقابل مجلس مسئول كرده است و اگر تفويض اختيارات 
به مديريت شهري اتفاق بيفتد، به نوعي از اختيارات 

آنها كاسته مي شود اما پاسخگويي شان برقرار است.

قرار بود هر  ماه يك ايستگاه مترو افتتاح شود، اما اين 
روند بعد از افتتاح چند ايستگاه متوقف شد. از طرف 

ديگر با توجه به حضورآقاي حناچي شهردار تهران در 
هيأت دولت، انتظار مي رفت كه سهم دولت در حمل ونقل 
عمومي يا دست كم بخشي از آن با پيگيري هاي شهردار 

پرداخت شــود، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده و همين 
موضوع منشأ بسياري از مشكالت حوزه حمل ونقل 

عمومي است. ارزيابي شما در اين زمينه چيست؟

درمورد عملكرد شركت مترو، همانگونه كه چندبار در صحن شورا 
نيز تذكر دادم، مسائلي وجود دارد كه موجب ركود در فعاليت اين 
شركت شده  و متأســفانه با وجود تذكرات و پيگيري هاي مكرر 
براي ما هم روشن نيست كه چرا مترو به وعده افتتاح هر ماه يك 
ايستگاه عمل نمي كند، اگر بگوييم مشكالت مالي مانع است، اين 
مسائل هميشه وجود داشته و البته بايد گفت در طول حدود ثلث 
قرن كه از فعاليت مترو در دوران انقالب مي گذرد، مقاطع زيادي 
وجود داشته كه شاهد تنگناهاي مالي بيشتري بوده ايم اما مترو به 
اين ركود دچار نشده است و البته راهكارهايي كه براي حل مشكل 
منابع مالي هم وجود دارد؛ مانند بارگذاري در حاشيه ايستگاه ها 
و فعال كردن ظرفيت مجتمع هاي ايســتگاهي كه استفاده جدي 
نمي شود. يكي از معضالت جدي اين دوره مترو، عدم  اولويت بندي 
فعاليت هاست، به نحوي كه منابع مالي در همه خطوط و پروژه ها 
هزينه مي شود و بخش هايي كه اولويت دارد و بايد به بهره برداري 
برسد، از پيشرفت الزم برخوردار نيســت. موضوع ديگر فقدان 
انسجام در فعاليت هاست، به گونه اي كه در برخي ايستگاه ها، سازه 
آماده بهره برداري است اما تجهيزات تامين نشده  و اين مسائل 
موجب تأخير در افتتاح ايستگاه ها مي شود. نقش دولت در 
تامين واگن و تجهيزات ثابت و متحرك، كه نياز به اعتبارات 
ارزي دارد، نقش اصلي است كه در اين بخش هم با وجود 
مصوبات خوبي كه داشتيم و اقداماتي كه انجام شده 
است، هنوز فاينانس و اعتبار مالي، عملياتي نشده 
و گره هاي بوروكراتيك، ناهماهنگي دستگاه ها 
و ضعف پيگيري موجب تأخير در تامين واگن 
شده اســت كه انتظار جدي ما از شهردار 
و مديريت مترو آن اســت كه با توجه به 
صدور مجوزهاي الزم توسط بانك مركزي، 

به سرعت اين موضوع را عملياتي كنند.

ث
مك

و حتي نســبت به نوروزهاي دهه 60 كه 
تهران زير موشكباران و بمباران بود هم 
شــاهد همكاري و رعايت بيشتر توسط 
مردم بوديم. چه بسا اگر در اطالع رساني، 
سرعت و شــفافيت بيشــتري داشتيم، 
اقليتي از جامعه كــه رعايت نكردند هم 
رفتــار متفاوتي بروز مي دادنــد. البته ما 
بايد همواره به مردم اميد بدهيم اما نبايد 
اين اميد، اميدي واهي و فريبنده باشد و 
سالمت شــهروندان را به خطر بيندازد، 
بلكه بايــد اميدي مبتني بــر احتياط و 

عقالنيت باشد.
و اما در مورد سؤال تان مي توانم بگويم كه 
بخش قابل توجهــي از برنامه و تمهيدات 
مديريت شهري تهران در حوزه مقابله با 
كرونا، مورد توجه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
قرار نگرفت و مديريــت متمركز و ملي، 
تصميمات خود را ابــالغ و اجرا مي كند 
كه البتــه در مواقع بحران هــم چاره اي 
جز اين وجود ندارد اما همه شــهروندان 
تهران در برخي از روزها، وضعيت ازدحام 
و ترافيك را در سطح شهر مشاهده كردند 
كه ناشــي از لغو طرح ترافيك در سطح 
شهر تهران توسط ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا بود. استفاده از مترو هم طي 2هفته 
گذشته نسبت به هفته هاي پيش تر بيش 
از 30درصد افزايش پيدا كرد و تقريبا به 
وضعيت اسفند رسيد و احتمال افزايش 
بيشتر آن هم درصورت تداوم تصميمات 
فعلي وجــود دارد. درحالي كه ازدحام در 
سيستم حمل ونقل عمومي، ممكن است 
موجب جهش در شيوع پاندمي كرونا شود.
بســياري از مردم هم در 
وضعيت سخت اقتصادي و معيشتي 
قرار گرفته اند. جدا از لغو طرح ترافيك، 
آيا اين موضوع هــم نمي تواند عامل 

ازدحام در پايتخت به حساب آيد؟ 
بله، بخشــي از ازدحام به دليــل تامين 
معيشــت و رفع نيازهاي مــردم و حفظ 
اشتغال ضروري اســت اما مثال ازدحامي 
كه در دفاتر پيشخوان دولت و صف هاي 
طويل آن براي ثبت نام ســيم كارت وام 
يك ميليوني يا احراز هويت براي دريافت 

كد بورسي شاهد بوديم، قابل پيشگيري 
و جايگزينــي با روش هاي ديگــر بود. از 
اينگونه ترددهاي غيرضروري در ســطح 
شــهر براي انجام امور اداري ، خريد و... 
بسيار وجود دارد كه انتظار مردم اين است 
با شــعار دولت الكترونيك اين مراجعات 
غيرحضوري شــود. يعني مــا بايد ابتدا 
بســترهاي الكترونيك را فراهم كنيم يا 
امكانات غيرحضوري كه ايجاد شده را به 
خوبي معرفي كنيم تا شهروندان بتوانند 
بخشي از نيازهاي خود را اينگونه مرتفع 
كنند و نيازي به حضور و ترددشــان در 

سطح شهر نباشد.
صحبــت از حمل ونقــل 
عمومي به ميان آورديد. طي مدت اخير 
بارها اشاره شد كه ناوگان اتوبوسراني 
و مترو براي رعايــت فاصله گذاري 
اجتماعي بايد تقويت شود. كار به كجا 

رسيده است؟
در اين شــرايط برخي از انتظارات بحق 
شهروندان از مديريت شهري نيز مستلزم 
انجام سرمايه گذاري هاي ضروري است. 
ازجمله اين هزينه ها، كاهش ازدحام در 
سيســتم حمل ونقل عمومي، از طريق 
افزايش اعزام اتوبــوس و مترو و كاهش 
ســرفاصله خطوط متــرو و اتوبوس كه 
نيازمند تامين اتوبوس و واگن هاي متروي 
جديد اســت، يا افزايش و بهبود كيفيت 
ضدعفوني كردن فضاهاي شهري توسط 
ســازمان آتش نشــاني و حوزه خدمات 
شــهري يا بهبود كيفيت جمــع آوري و 
امحاي پســماند عفوني شهر كه نيازمند 
تامين تجهيزات در اين رابطه است. منابع 
اين نيازهاي ضروري نيــز به هزينه هاي 
نگهداشت شــهر افزوده مي شود. انتظار 
شوراي شــهر تهران از دولت محترم اين 
است كه در اين شــرايط خاص، با تامين 
مالي تعهدات پيشين دولت و اختصاص 
ســهم مديريت شــهري تهران از منابع 
پيش بيني شــده براي مبارزه بــا كرونا، 
كمــك كنند تــا حداقــل فعاليت هاي 
ضروري نگهداشت شــهر و ارائه خدمت 

به شهروندان حفظ شود.

 ضرورت توجه به
آپارتمان هاي كوچك مقياس در شهر

زهرا سادات منصوري
استاد معماري

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

از 2 و نيم كيلومتر، هيچ ايستگاهي  نداشته باشيم.«
او افزود: »ساخت كامل يك ايستگاه جديد خصوصاً 
سكوها حين بهره برداري از خط، اقدامي بسيار سخت 
اســت. حتي پيش بيني مي شــد براي ساخت اين 
ايستگاه ناچار به تعطيلي بخشي از خط 3 شويم اما 
تصميم گرفتيم حداكثر تالش را به كار گيريم تا حين 
خدمات رســاني به مردم در خط 3، ساخت ايستگاه 

جديد را اجرايي كنيم.«
به گفته او پس از انتخاب مشــاور طراح و مطالعاتي 
اين پروژه، طراحي و مطالعات ساخت اين ايستگاه تا 
6 ماه آينده نهايي مي شودو پس از آن مراحل مناقصه 
انتخاب پيمانكار اجرايي ايستگاه G3 در دستور كار 

قرار گرفته و اجرايي خواهد شد.
مديرعامل شــركت مترو تهران در عين حال اعالم 
كرد كه زمان دقيق ساخت اين ايستگاه در مطالعات 
مشخص مي شــود اما با توجه به ســختي هايي كه 
ساخت ايستگاه G3 دارد، پيش بيني مي شود اتمام 

عمليات اجرايي آن بيش از 2سال زمان ببرد.
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آمارهــاي رســمي از افــت 
ســنگين تعداد معامالت و مسكن

عقبگرد جزئي قيمت مسكن 
شــهر تهران در فروردين امسال حكايت 

دارد.
و  يك ســو  از  نــوروزي  تعطيــالت   
محدوديت هاي اعمال شــده براي كاهش 
شــيوع كرونا و تعطيلي صنف مشــاوران 
امالك از ســوي ديگر باعث شــد ركورد 
كسادي و ركود بازار مسكن، از سال1388 
تاكنون شكســته شــود و برخي مشاوران 
امــالك بــه همشــهري گفته انــد كه با 
جذاب شدن سرمايه  گذاري در بازار سرمايه، 
حتي برخي از واسطه هاي بازار مسكن نيز 

به بورس كوچ كرده  اند.
به گزارش همشــهري، تازه ترين داده هاي 
رسمي بانك مركزي حاكي از آن است در 
نخستين  ماه از سال جاري، هزار و 243فقره 
معامله در بازار مسكن شهر تهران ثبت شده 
كه نسبت به اسفند پارسال 87.8درصد و 
نسبت به فروردين98 معادل 63.7درصد 
كاهش نشــان مي دهد. همچنين در اين  
ماه ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي 

مسكوني در شــهر تهران نيز 15ميليون و 
296هزار تومان بود كه نســبت به  ماه قبل 
2.1درصد كاهش و نســبت بــه فروردين 

پارسال 35.7درصد افزايش دارد.

قفل كرونا بر بازار مسكن
بازار مســكن همواره در نخســتين  ماه از 
ســال به واســطه تعطيــالت نــوروزي و 
مشــخص نبودن سرنوشــت متغيرهــاي 
كالن اقتصادي با معامالتي كم رمق مواجه 
اســت و حالتي محتاطانه دارد اما امسال 
در كنــار اين عامل، شــيوع كرونــا نيز به 

 عوامل محدودكننده بازار مســكن اضافه
 و باعث شــد ركورد افت تعــداد معامالت 

آن بشكند. 
در فرورديــن امســال، بــا اجــراي طرح 
فاصله گــذاري هوشــمند، رســماً صنف 
مشاوران امالك به  مدت يك  ماه تعطيل شد 
و فقط تعدادي از كسبه اين صنف به صورت 

چراغ خاموش به فعاليت پرداختند. 
در ايــن وضعيت به فرض تــداوم عرضه و 
تقاضا در بازار مسكن، عمال زمينه اي براي 
جوش خــوردن معامالت وجود نداشــته 

است.

غلبه بورس بر امالك
در فروردين امسال محدوديت هاي كرونايي 
بازار مسكن را سه قفله كرد؛ همزمان بازار 
سرمايه با يكي از بي سابقه ترين دوره هاي 
رونق روبــه رو بود و همين مســئله بخش 
قابل توجهــي از نقدينگــي متقاضــي 
ســرمايه گذاري را از بازار مســكن خارج 
كرد و به سمت بورس سوق داد. به عقيده 
مشاوران امالك، نقدشوندگي پايين امالك 
در مقايســه با بورس از يك سو و دورنماي 
بازدهي نه چندان باالي اين بازار در مقايسه 
با بازار ســرمايه باعث شــده حتي برخي 
از واســطه هاي فعال در بازار مســكن نيز 
بعد از فروش برخــي از واحدهاي خود به 
سرمايه گذاري در بورس بپردازند؛ چراكه 
در اين وضعيت، سودي كه يك واسطه در 
بهترين حالت مي توانــد روي معامله يك 
واحد مسكوني كسب كند، نهايتاً در 2جلسه 

معامالتي بورس محقق مي شود.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

عقبگرد مسكن زير سايه بورس

   عكس/ همشهري: مهدي بيات
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   بازار اجاره ،زير ضرب تورم و كرونا
در فروردين ماه امســال، آنگونه كه در گزارش بانك مركزي منعكس شده، 
شاخص كرايه مســكن اجاري در شهر تهران نســبت به فروردين پارسال 
28.7درصد رشد كرده و ميانگين اين افزايش براي كل مناطق شهري معادل 
31درصد بوده است. البته به واســطه ماهيت قراردادهاي اجاره كه عمدتًا 
به صورت 12ماهه تنظيم مي شود و تمديد اغلب آنها به صورت توافقي و بدون 
ثبت در سامانه امالك و مستغالت انجام مي پذيرد، محاسبه تغييرات شاخص 
اجاره همواره با خطاهايي روبه روست و امكان ناهمخواني آمارها با واقعيت بازار 
و رشد اجاره كمتر يا بيشتر از اين ارقام هم وجود دارد. به گزارش همشهري، 
جدا از ميزان رشد اجاره بها در يك سال منتهي به فروردين امسال، آنچه در 
روزهاي اخير بيش از پيش اين بازار را تحت تأثير قرار داده، شيوع كروناست 
كه از يك سو دست وبال مستأجران براي نقل مكان را بسته و از سوي ديگر با 
كاهش درآمدهاي معمول آنها، قدرت خريدشان براي پوشش دهي افزايش 
اجاره را تضعيف كرده است. در اين وضعيت وزارت راه و شهرسازي اليحه اي 
به دولت ارسال كرده كه درصورت تصويب، اجاره نامه مستأجران به صورت 
خودكار براي 6 ماه از تاريخ سررســيد تمديد مي شود. محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به احتمال اجرايي 
و الزامي شدن اين پيشــنهاد مي گويد: با توجه به بحران كرونا و شيوع اين 
بيماري همه گير، نگراني و مشكالتي در انتقال به واحدهاي جديد و همچنين 
اجاره بها براي مردم ايجاد شده و وزارت راه و شهرسازي براي جلوگيري از بروز 
مشكالت كالن در اين حوزه و كمك به مستأجران، اين اليحه پيشنهادي را 
براي دولت ارسال كرده است. محمودزاده مي افزايد: در شرايط فعلي به واسطه 
خطر شيوع كرونا، امكان بازديد از واحدهاي مسكوني و اسباب كشي فراهم 
نيســت و درعين حال منابع درآمدي اكثريت مردم هم كاهش چشمگيري 
داشته است كه اين مسئله به ويژه در كالنشهرها مشكالت عديده اي را براي 
شهروندان ايجاد كرده كه تصويب تمديد 6ماهه قراردادهاي اجاره مي تواند 
به ساماندهي آن منجر شــود. البته پيگيري هاي همشهري از منابع آگاه در 
مجموعه وزارت راه و شهرسازي حاكي از اين اســت كه اين پيشنهاد، يك 
فرايند اداري و سازماني نيست و نهايتًا مي تواند به تقاضاي دولت از موجران 
براي مســاعدت با مستأجران منجر شــود كه درنهايت، كارايي آن به بنيه 
مالي، انصاف و وجدان صاحبخانه ها بستگي دارد. به گفته اين مقام آگاه، اگر 
دستورات دولت و وزارت راه و شهرسازي در وضعيت بازار اجاره مؤثر بود، بايد 
براساس پيشنهاد سال گذشــته وزارت راه و شهرسازي، قراردادهاي اجاره 
به صورت 2ساله منعقد مي شد و عماًل بخش عمده مستأجران نيازي به تغيير 

محل سكونت يا چانه زني براي تعيين اجاره نداشتند.

  تحت تأثير قرنطينه 40روزه و افزايش 
ســرعت خروج نقدينگي از بازار مسكن 
به سمت بورس، در فروردين ماه، ركورد 
كمترين تعداد معامله ملك در تهران، در 

11سال اخير شكست
   وزارت راه و شهرسازي براي حمايت 
از مســتأجران در دوره شــيوع كرونا 
پيشــنهاد تمديد 6ماهــه قراردادهاي 
اجاره را براي تصويب به دولت ارســال 

كرده است

در فروردين امسال، تورم ماهانه كل كشور 
به 2.1 درصد رسيد كه فقيرترين دهك تورم

هزينه اي، تــورم 2.7 درصدي را تحمل 
كرده و فشار تورم بر ثروتمندترين دهك هزينه اي فقط 
1.7 درصد بوده است. موج گراني كاالهاي بهداشتي و 
خوراكي ها در دوره شيوع كرونا، مي تواند يكي از عوامل 

اصلي اين اتفاق باشد.
به گزارش همشــهري، داده هاي مركز آمــار ايران، از 
احتمال دوباره فشار تورمي به دهك هاي فقير جامعه 

حكايت دارد، زيرا بخش عمده ســبد دهك هاي فقير 
كم درآمد در ايران را گروه خوراكي ها و آشــاميدني ها 
تشكيل مي دهد و فعال شــيب افزايش تورم اين گروه 

بيشتر از شيب افزايش تورم كل است.

سبقت تورم فقير از دارا
بررسي آمارهاي منتشر شده از تحوالت تورمي فروردين 
امسال نشان مي دهد نرخ تورم كل كشور در اين ماه با 
0.6درصد افزايش به 2.1 درصد رسيده اما اين افزايش 

را همه دهك هاي هزينه اي به تساوي احساس نكرده اند؛ 
به گونه اي كه در فروردين امسال دهك دهم هزينه اي، 
به عنوان ثروتمندترين دهك جامعه ايراني شاهد تورم 
1.7 درصدي بوده كه 0.4 درصــد كمتر از تورم ماهانه 
كل كشور است درحالي كه دهك اول هزينه اي به عنوان 
فقيرترين دهــك جامعه ايراني با تــورم 2.7درصدي 
روبه رو بوده كــه 0.6درصد از تورم كل كشــور و يك 
درصد از تورم دهك ثروتمند بيشتر است. اين چرخش 
معكوس تورم ماهانــه در حالي در فروردين امســال 
اتفاق افتاده كه در اسفندماه سال گذشته تورم دهك 
ثروتمند 2.3درصد و تورم ماهانه دهك فقير 1.1درصد 
بوده است. بررســي تورم ماهانه در يك سال گذشته 
نشان مي دهد، اختالف شديد تورم ماهانه دهك هاي 
هزينه اي در فروردين سال گذشته نيز مشهود بوده كه 

به نظر مي رسد دليل اصلي آن افزايش تورم خوراكي ها 
نسبت به نرخ تورم كل باشد.

افزايش فاصله تورم ساالنه دهك ها
نرخ تــورم كل كشــور در فرورديــن 1399 معادل 
32.2 درصد بوده كــه در دهك هاي مختلف هزينه اي 
در بــازه 30.8 درصد براي دهك اول تــا 34.2 درصد 
براي دهك دهم نوسان دارد. براســاس اعداد مربوط 
به تورم در ميان دهك هــاي مختلف هزينه اي، فاصله 
تورمي دهك ها در اين ماه به 4.3درصد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل )2.7 درصد( 0.7درصد افزايش داشته است. 
بررسي ها نشان مي دهد محدوده تغييرات تورم 12 ماه 
منتهي به فروردين 99 در گروه عمــده »خوراكي ها، 
آشــاميدني ها و دخانيات« بين 34 درصد براي دهك 

اول تا 38 درصد براي دهك دهم اســت. همچنين در 
اين ماه، نرخ تورم 12 ماهه در گــروه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمــات« بين 27.7درصد براي دهك 
اول تا 33.2درصد براي دهك دهم در نوسان بوده كه 
از تقسيم به نسبت معقول تورم ميان دهك ها حكايت 
دارد اما درصورت تكرار تحميل تــورم ماهانه باالتر به 
دهك هاي فقير، احتماال چرخش نســبت ها در تورم 
ســاالنه نيز وجود دارد كه البته معناي آن چيزي جز 

بحران معيشتي براي اقشار كم درآمد نخواهد بود.

تداوم گراني خوراكي و آشاميدني
در گــزارش مركــز آمــار ايــران از تحــوالت تورم 
فروردين 99، نرخ تــورم نقطه به نقطه از 22 درصد در 
اســفند 98 به 19.8درصد در فروردين امسال رسيده 

و مانند تورم ســاالنه روندي كاهشــي داشته؛ اما اين 
مســئله مي تواند فقط ناشــي از تغييرات كوتاه مدتي 
در بازارها باشــد. به خصوص كه نرخ تــورم ماهانه در 
فروردين امسال به معناي تغيير ميانگين قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش 
داشته و از 1.5درصد در اسفند پارسال به 2.1درصد 
در فروردين امسال رسيده است. نكته قابل توجه اينكه 
در تورم ماهانه، گــروه خوراكي ها و آشــاميدني ها با 
افزايش شديدتري مواجه شده و تورم ماهانه اين گروه 
از 1.9درصد به 5.2درصد افزايش يافته است. در اين 
 ماه خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ميوه و خشكبار 
را 19 درصد، ســبزي ها و حبوبــات را 13.6درصد و 
قندوشكر و شــيريني را 4.9درصد گران تر از اسفند 

پارسال خريداري كرده اند.

دهك فقير در تيررس تورم كرونايي
در اولين ماه از سال 99، تورم تحميل شده به فقيرترين دهك درآمدي يك درصد بيش از 

تورم ثروتمندترين دهك بوده است

 به دنبال افزايش نگراني ها درباره شكل گيري حباب در بورس، وزير 
اقتصاد ضمن رد اين نظريه حمايت دوباره دولت را از بورس اعالم كرد. 
او گفت: تنها راه نجات اقتصاد، بازار سرمايه است. بورس، انتخاب مردم 
بوده و با افزايش ابزارها و عرضه اوليه به اين انتخاب پاسخ خواهيم داد. به گفته وزير 

اقتصاد، قراراست روند عرضه سهام شركت هاي جديد شتاب بگيرد.
به گزارش همشهري، اين روزها در پي رشد پرسرعت بورس، برخي كارشناسان بر 
تقويت احتمال شكل گيري حباب در بازار سهام تأكيد مي كنند. آنان معتقدند روند 
سود شركت ها از سرعت رشد بازار سهام حمايت نمي كند. در مقابل برخي ديگر از 
تحليلگران معتقدند رشد شتابان بازار ســهام حاصل برهه اي خاص از اقتصاد ايران 
است كه اقتصاد ايران را ناگزير به كاهش نرخ بهره كرده و همين عامل نقش زيادي 
در رشد شاخص هاي بورس دارد. در اين ميانه اما دولت نشان داده به حفظ روند رشد 
بازار سهام تمايل بسيار زيادي دارد؛ چنان كه از ابتداي امسال تاكنون حسن روحاني، 
رئيس جمهوري، در 3نشست دولت از توسعه بازار سهام حمايت كرده؛ پيش از اين 
هيچ رئيس جمهوري تا اين حد شفاف از توسعه معامالت در بازار سرمايه حمايت نكرده 
بود. روحاني حتي در فروردين امسال به وزير اقتصاد دستور داد تا هرچه سريع تر زمينه 
عرضه سهام شركت هاي دولتي را فراهم كند. حاال خبر مي رسد قرار است براي ورود 
شركت هاي جديد به بورس يك ستاد تشكيل شود تا شرايط ورود شركت هاي جديد 
به بورس آسان تر شود. به موازات حمايت هاي رئيس جمهوري، وزير اقتصاد هم در 
نشست صبح روز شنبه با مديران بازار سرمايه به صراحت از بازار سهام حمايت و اعالم 
كرد؛ حبابي در بورس شكل نگرفته و عرضه هاي اوليه با سرعت بيشتري انجام مي شود.

به نظر مي رسد دولت به دليل تنگناهاي مالي در تالش است از طريق فروش سهام 
بخشي از بحران هاي مالي اش را با كمك بورس حل كند؛ به ويژه آنكه ديروز رئيس 
سازمان امور مالياتي ايران هم اعالم كرده در خوش بينانه ترين حالت، دست كم 40هزار 
ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي دولت به دليل شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها 
در كشور كاهش خواهد يافت؛ پيامي آشكار از افزايش رقم كسري بودجه. با اين پيام 
تمايل دولت براي توسعه معامالت در بورس بيشتر خواهد شد زيرا از يك طرف قيمت 
نفت به شدت كاهش يافته و از سوي ديگر شــيوع كرونا نه فقط درآمدهاي دولت را 

كاهش داده بلكه به افزايش هزينه ها هم منجر شده است.

حمايت وزير اقتصاد از بورس
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد هرچند گفته: مطالعات علمي نشان مي دهد در بورس 
حبابي شكل نگرفته، اما در عين حال تأييد كرد كه ممكن است در برخي سهام شايد 
حباب قيمت وجود داشته باشد. دژپسند افزود: هنگامي كه از بورس استقبال مي شود 
چرا بايد مردم را بترسانيم؟ چرا از اين فرصت استفاده نكنيم؟ او ادامه داد: حمايت هاي 
رئيس جمهور باالترين مقام اجرايي را از بــورس داريم و عرضه هاي اوليه با قدرت تا 
پايان سال ادامه دارد. حمايت دولت از بورس ادامه دار خواهد بود و مختص يك زمان 
كوتاه مدت نيست. به گفته دژپســند بورس، انتخاب مردم بوده و با افزايش ابزارها و 

عرضه اوليه به اين انتخاب پاسخ خواهيم داد.

فروش صندوق هاي دولتي
وزير اقتصاد از شتاب گرفتن روند عرضه سهام شركت هاي جديد و فروش صندوق هاي 
سرمايه گذاري دولتي در بورس سخن گفت و افزود: روند عرضه سهام شركت ها در بازار 
 )ETF( سرمايه به صورت سريالي ادامه مي يابد. به زودي نخستين صندوق قابل معامله
متشكل از 3بانك و 2 شركت بيمه به ارزش 16هزار و 500ميليارد تومان در بورس 
عرضه مي شود. دژپسند با بيان اينكه پس از اين عرضه، سهام 2 صندوق ETF ديگر را 
هم عرضه مي  كنيم، افزود: پذيرش نخستين صندوق، شامل بانك ملت، بانك تجارت، 
بانك صادرات، بيمه البرز و بيمه اتكاي امين، در قالب صندوق سرمايه واسطه مالي 
يكم، روز شنبه انجام شد. او تأكيد كرد: ما براي عرضه سهام شركت هاي دولتي در طول 
سال جاري برنامه داريم و اين عرضه ها در كل سال انجام مي شود و در كنار ما نهادهاي 
عمومي غيردولتي هم اقدام به عرضه سهام خواهند كرد. او گفت: وقتي عالي ترين مقام 
اجرايي كشور از برنامه عرضه سهام در بازار سرمايه حمايت مي كند، به اين معني است 
كه فرايند جاري دچار شكست نخواهد شد. او با اشاره به پيشنهاد تشكيل ستاد تسهيل 
پذيرش سهام شركت ها در بورس گفت: به همين منظور جلساتي برگزار شده و تعداد 

جلسات هيأت پذيرش هم در حال افزايش است.

عرضه هاي جديد
وزير اقتصاد همچنين از شتاب گرفتن عرضه سهام شــركت هاي جديد در بورس 
خبر داد و گفت: عرضه سهام 2 باشگاه ورزشي استقالل و پرسپوليس تا مرداد امسال 
عملياتي خواهد شد. امســال اوج عرضه دولت به بخش خصوصي است. به موازات 
سخنان وزير اقتصاد، دولت در تالش است سهام 2هلدينگ بزرگ صنعتي و معدني اش 
يعني ايميدرو و ايدرو را هم در بورس بفروشد. در عين حال مديران بنياد مستضعفان، 
ستاد اجرايي فرمان امام و صندوق ذخيره فرهنگيان هم اعالم كرده اند، به عرضه سهام 
شركت هاي زير مجموعه شان در بورس ســرعت مي دهند. ديروز همچنين راضيه 
صباغيان، رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس از موافقت هيأت مديره اين 
سازمان با تأسيس نوع جديدي از صندوق هاي ســرمايه گذاري در سهام خبر داد و 
گفت: براي فراهم كردن امكان تأمين منابع مالي كوتاه مدت شركت ها، سازمان بورس 
مدلي را طراحي كرده كه هدف از تشكيل آن، جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران و 

اختصاص آنها به خريد سهام در طول فعاليت صندوق است.

برنامه دولت براي عرضه  سريالي سهام
به گفته وزير اقتصاد، عرضه سهام شركت هاي دولتي و 

ابزارهاي مالي جديد در بورس شتاب مي گيرد

   زمان نامعلوم عرضه صندوق هاي دولتي در بورس
در شــرايطي كه قبال از پذيرش و عرضــه بالفاصله صندوق هــاي دولتي در 
ارديبهشت ماه سخن گفته مي شد، محمدرضا معتمد، مدير نظارت بر نهادهاي مالي 
سازمان بورس در اطالعيه اي اعالم كرد: انجام معامالت واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري دولت حداقل 2 ماه پس از ثبت اطالعات كل واحدها نزد شركت 
سپرده گذاري مركزي امكان پذير خواهد بود. يعني عرضه واحد هاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري دولتي دست كم تا اواسط تابستان به طول خواهد انجاميد. به گفته 
منابع خبري فراهم  نبودن زير ســاخت هاي فني در بورس براي تهيه سرورهاي 
پشتيبان، ساير خدمات فني، علت اصلي اين ديركرد است. از گذشته اين ابهام 
وجود داشته كه با اضافه شدن سهامداران، سهام عدالت بورس از نظر فني چگونه 

از معامالت پشتيباني خواهد كرد.

همشهري نخستين نشانه خروج پول از بازار امالك به مقصد بازارسهام را بررسي مي كند

  

14 ماه پس از صدور دســتور ادغام بانك هاي 
انصار، حكمت ايرانيان، قوامين و 2مؤسســه بانك

اعتباري مهر اقتصاد و كوثر وابسته به نهادهاي 
نظامي در بانك ســپه؛ حاال خبر جديد اين اســت كه تا آخر 
همين ماه 2بانك نظامي به طور رســمي به بانك سپه ملحق 
مي شوند. همزمان با آغاز رسمي فرايند ادغام 4بانك نظامي 
چانه زني ها براي اشغال پست هاي مديريتي در بانك جديد آغاز 
شده است.به گزارش همشهري، هرچند مديرعامل بانك سپه، 
نامي از 2بانكي كه قرار است بساط آنها رسما تا آخر ارديبهشت 
برچيده شود، به زبان نياورده اما تأكيد كرده؛ انتظار داريم با كسب 
مجوز از مراجع ذيربط تا پايان ارديبهشت ماه حداقل 2بانك از 
مجموع بانك ها و مؤسسه مالي وابسته به نيروهاي مسلح به طور 
رسمي به بانك سپه ملحق شوند.آيا با ادغام بانك هاي نظامي در 
بانك سپه، شاهد پايان فعاليت چهره هاي نظامي در پست هاي 
مديريتي بازار پول خواهيم بود؟ فعال در نخســتين واكنش 
رئيس كل بانك مركزي ظهر روز شنبه، از ادغام عملي بانك هاي 
وابسته به نيروهاي مسلح و طي شدن تشريفات اداري آن درچند 
هفته آينده خبر داد تا به گمانه زني ها يا چانه زني هاي احتمالي 
براي متوقف نگه داشتن ادغام ساير بانك ها و مؤسسات نظامي 

در بانك سپه پايان دهد.

چالش مقاومت از درون
محمدكاظم چقازردي، سكاندار بانك سپه در نشست تعيين 
تكليف بانك هاي نظامي، با حضور عباس معمار نژاد، معاون 
بانك و بيمه وزارت اقتصاد و فرهــاد حنيفي، معاون نظارت 
بانك مركزي، اعالم كرد: هم كاركنان و مديران بانك ســپه 

و هم مديران و كاركنان بانك هــاي ادغامي به اين باور مهم 
رســيده اند كه اجراي اين طرح اســتراتژيك و ملي به نفع 
سيستم پولي و درمجموع به نفع نظام اقتصادي كشور است. 
گفته هاي او نشان مي دهد كه يكي از جدي ترين چالش ها بر 
سر ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه ممكن است ناشي 
 از مقاومت مديران و كاركنان بانك هــاي نظامي يا احتمال 
سهم خواهي آنها از كرسي هاي مديريتي باشد. شايد همين 
چالش موجب شــده كه هــادي فيض اخالقــي، قائم مقام 
مديرعامل بانك سپه، تأكيد كند كه فرايند ادغام بطئي خواهد 
بود. به گفته او، ساختار اصلي ، اساسي و منطقي بانك ادغام 

شده، به طور تدريجي در يك دوره 3ساله نهايي خواهد شد.

تعيين تكليف 285شركت
به گزارش همشهري، افزون بر تعيين تكليف نيروهاي انساني 
شاغل، در بانك هاي نظامي، پرسش ديگر به بنگاه هاي اقتصادي 
وابسته به اين بانك ها مربوط مي شود. عباس معمار نژاد، معاون 
وزير اقتصاد در اين باره مي گويد: شــركت هاي زيرمجموعه 
بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح 285شركت هستند كه 
بانك سپه بايد با اجراي راهكارهاي انحالل، ادغام، واگذاري و 
ادامه فعاليت، اين شركت ها را تعيين تكليف كند. معاون وزير 
اقتصاد با اشاره به جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 
منطقه اي ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك 
سپه افزود: بايد بين اين جنبه توازن برقرار و اهداف اقتصادي 
سياسي، اجتماعي و منطقه اي به طور همزمان محقق شود، 
معمارنژاد با اشاره به ضرورت رعايت شاخص شموليت مالي در 
بانك ها، تأكيد كرد: وزارت اقتصاد فهرستي از شهرهاي باالي 
10هزار نفر جمعيت فاقد شعب بانكي تهيه كرده كه بانك سپه با 
بررسي شرايط اين شهرها مي تواند شعب مازاد خود در شهر هاي 

بزرگ را به شهر هاي كوچك منتقل كند. 

شمارش معكوس در ستاد تنظيم بازار براي خروج بازار خودرو از ابهام آغاز شد
دوشنبه؛ آخرين مهلت تعيين قيمت جديد خودرو 

شمارش معكوس براي تعيين 
دســتورالعمل و كشف قيمت  خودرو

جديــد خودروهاي پــر تيراژ 
داخلي آغاز شده است. ستاد تنظيم بازار، در 
نشست هفته گذشته خود با تعيين مهلتي يك 
هفته اي، وزارت صنعت و ســاير دستگاه هاي 
عضو كارگروه تنظيم بازار خودرو را مكلف كرد 
حداكثر تا روز دوشنبه هفته جاري، قيمت هاي 
جديد خودروها را استخراج و به اين ستاد ارائه 
كنند.به گزارش همشــهري، ابهــام درمورد 
قيمــت كارخانــه و توقــف فعاليــت مراكز 
شماره گذاري خودرو در 40روز گذشته بازار 
خودرو را به ســقف  قيمت چسبانده؛ از شنبه 
هفته جــاري بــا گشــايش دوبــاره مراكز 
شماره گذاري، يكي از ابهام هاي بازار برطرف 

شده و حاال همه به انتظار روز دوشنبه  و جلسه 
ستاد تنظيم بازار نشسته اند.

پايان مهلت يك هفته اي 
محمدرضا كالمي، سخنگوي ستاد تنظيم بازار 
درباره روند كشف قيمت و تعيين دستورالعمل 
نرخ گذاري خودرو، به همشــهري، گفت: در 
اين جلسه گزارش كميته تنظيم بازار خودرو 
و فرمول قيمت گذاري پيشــنهادي شوراي 
رقابت و ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان مطرح شد. 
در اين نشســت پس از بحث و بررسي درباره 
مسائل مرتبط و ضرورت احصاي قيمت نهايي 
حاصل از هر روش در خودروهاي مختلف، بر 
ادامه فعاليت اقتصادي توليد در عين توجه به 
محدوديت هاي ارزي، و ضرورت افزايش عمق 
ساخت داخل، مدنظر قرار گرفتن خواسته هاي 
كمي و كيفي توليد خودرو، كاهش قيمت هاي 

حاشــيه بازار، ايفاي تعهــدات معوق، حذف 
دالل ها و واسطه ها و واقعي كردن طرف تقاضا 

تأكيد شد.

تشكيل كميته قيمت گذاري
محمدرضــا كالمــي از تشــكيل كميتــه 
قيمت گذاري خودرو خبــر داد و افزود: مقرر 
شــد تا كميته اي با مســئوليت معاونت امور 
صنايــع وزارت صنعت و عضويت ســازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليد كنندگان، 
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، اطالعات 
و كشور، سازمان هاي برنامه و بودجه و تعزيرات 
حكومتي، دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار، با حق 
رأي و حضور دســتگاه هاي نظارتي)سازمان 
بازرســي كل كشــور و ســازمان اطالعات 
سپاه( و شــركت هاي خودروســازي سايپا، 
ايران خودرو و ســازمان گســترش و نوسازي 
صنايع ايران)به عنوان اعضاي مشاور( تشكيل 
شود. او افزود: مقرر شده اين كميته با بررسي 
قيمت هاي محاسباتي براساس دستورالعمل 
شــوراي رقابت و ضوابط قيمت گذاري هيأت 
تعيين و تصويب قيمت هاي سازمان حمايت، 
در مقايسه با قيمت هاي مصوب فعلي و حاشيه 
بازار اقدام و پيشــنهادهاي خود را با احصاي 
تأثير نرخ هاي پيشــنهادي براي خودروهاي 
پرتيراژ مشمول قيمت گذاري با درنظر گرفتن 
الزامات ستاد تنظيم بازار و همه جوانب به همراه 
عوامل هزينه اي تصميم گيري براي تصويب در 
جلسات آينده كارگروه تنظيم بازار، حداكثر تا 

دوشنبه، به دبيرخانه كارگروه ارسال كنند.

پايان بانك هاي نظامي

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

رضا كرباليي
روزنامه نگار

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

   چشم انداز ركود تورمي 
از اول ارديبهشت در شــرايطي كه بازار خودرو در ركود به ســر مي برد؛ قيمت ها روي موج صعود 
قرار گرفته اند؛ روندي كه حتي فعاالن بازار را هم متحير كرده است. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه 
فروشندگان خودرو درباره داليل رشــد قيمت در بازار خودرو مي گويد: برخي نمايندگي ها قبل از 
آغاز به كار نمايشــگاه ها تعدادي خودرو را به صورت ويرايشــي )كارتكس( با قيمت باال به فروش 
رساندند؛ نمايندگي ها به عنوان تريبون رسمي شركت ها در بازار شناخته مي شوند، هر قيمتي اعالم 
كنند خريداران و فروشندگان همان قيمت را مبنا قرار مي دهند. او مي افزايد: همچنين محصوالت 
برخي از شركت ها هم اكنون شماره گذاري نمي شود و خودرو ها پالك ندارند كه يكي ديگر از داليل 
افزايش قيمت هاست. به گفته او، با توجه به قيمت هاي باال، تقاضا براي خريد خودرو بسيار كم است. 
سرمايه گذاران در اين بازار فعال با احتياط عمل مي كنند و در انتظار برنامه خودروسازان درباره حجم 
توليد هستند. او وعده مي دهد: در روز هاي آينده با اعالم قيمت هاي رسمي شرايط مساعد تر خواهد 

شد و بازار به آرامي به حال عادي بازمي گردد.

همزمان با آغاز رسمي فرايند ادغام 4بانك نظامي، چانه زني ها براي اشغال پست هاي 
مديريتي در بانك جديد آغاز شده است

بورس
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يادداشت

خبر

كرونافرصتآيشسرزمين
پس الزم است پروتكل هاي گردشگري در حوزه  ادامهاز

طبيعت گردي، گردشــگري دريايــي و حتي صفحهاول
پيك نيك ها به طور كامل بازنگري شود. پروتكل هاي جديد بايد با نگاه 
به ايجاد سيســتم فاضالب، مديريت درســت زبالــه، كاهش توليد 
دي اكسيدكربن و كاهش مصرف آب در هتل ها و اقامتگاه ها تنظيم 

شوند.
در گردشــگري تاريخي نيز آيش كوتاه مدت زمين، بــه آثار و اماكن 
تاريخي فرصت اســتراحت داد، چون همواره آسيب انساني در صدر 
آسيب هاي واردشده به آثار تاريخي قرار داشت و اين آسيب ها در برخي 
مقاطع سال، نظير نوروز به اوج مي رسيدند. دليل آن نيز هجوم بيش از 

ظرفيت بازديدكننده ها به آثار و محوطه هاي تاريخي بود. 
در نوروز 99 اگرچه درآمد پيش بيني شــده حاصــل از بازديد آثار و 
مجموعه هاي تاريخي به دليل شــيوع كرونا در بهار محقق نشد، اما 
اين زمان تنها مقطعي بود كه گزارشي از تخريب تعمدي آثار تاريخي 

كشور گزارش نشد.

تركمنستانورودايرانیهارا
منوطبهداشتنكارتبهداشتكرد

ورود اتباع ايرانی به تركمنســتان منوط به داشــتن كارت بهداشت 
شــد. به گزارش صدای ميراث، اداره امور رواديــد و گذرنامه وزارت 
خارجه كشورمان در نامه ای به وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی با اعالم تصميم جديد كشور تركمنستان مبنی بر لزوم 
همراه داشتن كارت بهداشت برای ايرانی هايی كه به تركمنستان سفر 
می كنند، از اين وزارتخانه خواســت مراتب را به اطالع شركت های 

خدمات مسافرتی و آژانس های گردشگری برساند.
در همين رابطه، سيد جواد موسوی، مديركل دفتر نظارت و ارزيابی 
خدمات گردشــگری نيز در نامه ای به مديران كل اســتان ها، دفاتر 
خدمات مســافرتی و انجمن های صنفی گردشگری كشــور از آنها 
خواسته است ضرورت همراه داشــتن كارت بهداشت برای ورود به 
كشور تركمنستان را به اطالع هموطنانی كه قصد سفر به آن كشور 

دارند برساند.
بر اساس اين خبر، تصميم كشور تركمنســتان مبنی بر لزوم همراه 
داشتن كارت بهداشت برای اتباع ايرانی با هدف كنترل بيماری كرونا 
و جلوگيری از شيوع بيشتر بيماری در آن كشور به اطالع وزارت امور 
خارجه كشورمان رسيده است. بدين ترتيب شرط ورود به تركمنستان 

برای ايرانی ها داشتن كارت بهداشت است.

مالچ پاشي در زيستگاه هاي 
خوزستان متوقف شود

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تأكيد مي كند: هرگونه مالچ پاشي براي تثبيت شن 
در مناطقي كه مشكل گردوغبار ندارند، ممنوع است

مالچ پاشــي بــا قيــر داغ 
محيط
سابقه اي 40ساله دارد. اما زيست

تحقيقــات جديد نشــان 
مي دهد اين اقدام آســيب هاي جدي به 

محيط زيست وارد مي كند.
سال گذشــته، انجام مالچ پاشي و حتي 
نوع مالچ مورد اســتفاده از سوي سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيــزداري منوط به 
اعالم نظر كارشناســي سازمان حفاظت 
محيط زيســت شــد كه جز هماهنگي 
درباره نقشــه هاي مناطق مالچ باشــي و 
عدم تداخل اين اقــدام با مناطق حفاظت 
شــده، اتفاق ديگري رخ نداد. مالچ پاشي 
در مناطق بكر شن زارهاي اطراف »دشت 
آزادگان« اگرچه با دستور دادستاني فعال 
متوقف شده اســت، اما به گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس ايــن كار تخطي از 
قانون بودجه ســال 1398  است. چرا كه 
مالچ نفتي بايد به تأييد آزمايشگاه مرجع 
ستاد ملي مبارزه با گردوغبار مي رسيد كه 

سال گذشته اين اقدام انجام نشد.
براســاس گزارش مركــز پژوهش هاي 
مجلس كه مشــخصا به منظور بررســي 
اثرات زيســت محيطي پروژه مالچ پاشي 
بر اكوسيستم و زيســتگاه منحصر به فرد 
ماسه زارهاي منطقه »بيت كوصر« دشت 
آزادگان استان خوزســتان تدوين شده 
است، هرگونه مالچ پاشي براي تثبيت شن 
در مناطقي كه مشكل گردوغبار ندارند، 
ممنوع است و بايد در اجراي رديف 3بند 
»ه« تبصره 1مــاده واحد قانــون برنامه 
بودجه سال 1398تجديدنظر و براي آن 

محدوديت ايجاد كرد.
براساس اين ماده، »11درصد اعتبار براي 
انجام عمليات خاك پوش )مالچ پاشــي 
كردن( ســازگار با محيط زيســت مورد 
تأييد سازمان ذيربط، در اختيار سازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخيــزداري قرار 

مي گيرد.«
به اعتقاد تشكل هاي محيط زيستي، اين 
بودجه چنان چشــمگير است كه حتي 
در روزهاي تعطيل هم پيمانكارها دست 
از مالچ پاشــي برندارند. در گزارش مركز 

پژوهش هاي مجلس با اشــاره به سابقه 
مالچ پاشــي در شــن زارهاي »فكــه« تا 
»بســتان« و حتي منطقه حفاظت شده 
»ميشداغ« اين سؤال مطرح شده است كه 
چرا سازمان حفاظت محيط زيست برغم 
آگاهي از ويژگي هاي زيســتي و اهميت 
اكولوژيك اين مناطق و همچنين با وجود 
اينكه دبير ستاد مبارزه با گردوغبار رسماً 
به سازمان هاي مســئول اعالم كرد، مالچ 
به كار رفته غيراستاندارد و داراي تركيبات 
سمي و خطرناك است، مجوز مالچ پاشي را 
صادر و بر اين كار اصرار هم مي ورزد. مركز 
پژوهش هاي مجلس تأكيد كرده است كه 
محيط زيست يك مملكت متعلق به تمامي 
مردم آن سرزمين اســت و احدي در هر 

جايگاه و عنواني حق تخريب آن را ندارد.

گردوغباروالنهسازيپرندگان
محدوده بيت كوصر در شرق شهر بستان 
هيچ تفاوتي از نظر فــون و فلور با منطقه 
حفاظت شــده ميشــداغ ندارد. بنابراين 
نابودي هريك، منجر به از بين رفتن كل 
زيستگاه مي شود. 4روستاي »دهالويه«، 

»برديــه«، »ابــو رفــوش« و »عصافره« 
در جنوب »بيت كوصر« قــرار دارند كه 
تاكنون مشكل حركت تپه هاي ماسه اي 
نداشتند. بالعكس، ســاكنين اين نواحي 
قدر ماســه زارهاي منطقــه را مي دانند. 
چون دام هايشان از پوشش گياهي داخل 

شن زارها )رمل ها( تغذيه مي كنند.
تپه هاي ماسه اي از نظر تحرك داراي انواع 
كم، متوســط و متحرك هستند كه نوع 
آخر با حركات باد رانده شــده و ضرورت 
دارد تا تثبيت شــوند. به همين دليل نيز 
رسوبات بادي كاماًل فعال و روان، معموالً 
فاقد حيات گياهي و جانوري هستند؛ لذا 
اگر يك تپه ماسه بادي از سوي جانداران 
به عنوان آشــيان اكولوژيك انتخاب شود 
به اين معناســت كه در آن نقطه رسوبات 
غيرفعال و انرژي بادي، كم اســت. چون 
گونه ها آگاهانه عمل مي كنند و در رسوبات 

فعال آشيانه نمي سازند.

نقطهاشتباه
منشــأ ريزگردهاي اســتان خوزستان 
ناشي از عرصه هاي تخريب شده بياباني 

و يا بســتر تاالب هاي خشك شده است 
كه تپه هاي ماسه اي در اين كانون ها قرار 
ندارند. به دليــل عدم حمايت از مطالعات 
و پژوهش هاي علمي  قــوي، مكان يابي 
مالچ پاشي در اســتان خوزستان به طور 
صحيح انجام نشــده و چنانچه از ديدگاه 
فعاليت ماســه هاي روان، قطعاتي كه در 
گذشته مالچ پاشي شده اند مورد ارزيابي 
قرار گيرند، اولويت بندي انتخاب عرصه، 
بزرگ ترين نقيص ايــن فعاليت تثبيتي 

است.
گزارش مركز پژوهش هــاي مجلس نيز 
تأكيد دارد كه بايد تمامــي فعاليت ها و 
برنامه هاي فعلي سازمان جنگل ها براي 
تثبيت اراضي خوزستان، مورد بازنگري 
اساســي قرار گيرد و هرگونه مالچ پاشي 
براي تثبيت شن در مناطقي كه مشكل 
گردوخــاك ندارند، بايد ممنوع شــود. 
براساس اين گزارش، نه تنها در خوزستان 
كه اســتفاده از مالچ هاي نفتي در سطح 
كشور بايد ممنوع شــود و كاربرد ديگر 
روش ها مانند ايجاد موانع با درختكاري 
و يــا احــداث مانع هاي فيزيكــي مانند 

درختچه هاي گــز يا تــاق رديفي براي 
جلوگيري از روان شدن شن ها در دستور 
كار قرار گيرد. شــيوه ديگر مورد تأكيد 
مركز پژوهش هــاي مجلس، قرق كردن 

مدت دار مناطق است.
متخصصاني كه در تدوين گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس در بررسي وضعيت 
مالچ پاشي در خوزستان شركت داشته اند 
از مسئوالن خواســته اند، عالوه بر توقف 
قطعي و دائمــي مالچ پاشــي در »بيت 
كوصر«، اين منطقه را به منطقه حفاظت 
شده »ميشــداغ« الحاق كنند تا امكان 
حمايت از اكوسيســتم منحصــر به فرد 

منطقه فراهم شود.
آنهــا همچنيــن درخواســت كرده اند، 
با بازنگري طرح مالچ پاشــي در اســتان 
خوزســتان، مناطق ضــروري به صورت 
پايلوت با همفكري و همكاري اســاتيد 
دانشگاه ها، تشكل هاي علمي  مردم نهاد 
و نهادهاي قانوني ذيربط، روش ها و مواد 
مناسب و ســازگار با محيط زيست براي 
تثبيت شن هاي روان در استان خوزستان 

انتخاب شوند.
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متــن كـامـل در سایت

جریان دوباره زندگی در چشمه باقرخان اصفهان 
بهزاد حقانی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان از جاری شدن آب در چشمه باقرخان 
پس از ۲۰ سال خبر داد و گفت: این چشمه سال ۷۹ در پی خشکسالی و 
افت آب های زیرزمینی خشک شد و از آن زمان تاکنون آبی نداشته است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

    جمعیت مبتالیان به ویروس کرونا در برخی شهرها 
سالمت

 
طی روزهای اخیر صعودی شده و مهم ترین دلیل آن 
افزایش تست کرونا عنوان می شــود. هرچند لغو 
ممنوعیت  ترددهای بین استانی و افزایش سفرها، بازگشایی اصناف 
بدون رعایت ضوابط بهداشتی و خیابان گردی های غیرضروری از 
سوی شهروندان، عوامل موثر دیگری در این روند صعودی به شمار 
می رود که ممکن است پیک دوم کرونا را در کشور موجب شود. البته 
افزایش ابتال هم شــامل همه نیســت و گفته می شود هرمزگان، 
آذربایجان غربی، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، مازندران، 
گیالن، زنجان و دزفــول با افزایش آمار روبــه رو بوده اند. به گفته 
کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم اکنون هیچ 
استانی در وضعیت قرمز قرار ندارد اما وضعیت به هیچ عنوان عادی 
نیست و فاصله گذاری اجتماعی حتماً باید از سوی مردم رعایت شود.

باید با کرونا زندگی کنیم 
آمارهای افزایشی ابتال به کرونا در هرمزگان همزمان با تعطیلی بازار 
ماهی فروشــان بندرعباس به عنوان کانون ابتال در چند روز اخیر 
موجی از نگرانی را میان مردم رقم زد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان در این باره به همشهری گفت: کسانی که هفته گذشته 
از بازار ماهی فروشــان بندرعباس ماهی خریدند، نگران نباشند و 
ماهی های خریداری شده قابل استفاده هستند، اما ضرورت دارد 
که آنها به صورت نیم پز مصرف نشود و کامال پخته شود. حسین 
فرشیدی با بیان اینکه این بازار برای گندزایی و ضدعفونی به مدت 
دو هفته تعطیل خواهد بود، عنوان کرد: این تصمیم برای گذراندن 
دوران دوهفته ای قرنطینه برای کســانی که احتماال مبتال به این 

ویروس شده اند، در نظر گرفته شده است. 
فرشــیدی یکی از دالیل افزایش آمار کرونا در استان را بازگشایی 
اصناف و ترددهای غیرضروری دانســت و تاکید کرد: تا زمانی که 
شهروندان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند با این افزایش 
مواجه خواهیم بود. البته اعــالم کرده ایم که مهم ترین دلیل روند 
صعودی جمعیت مبتالیان به کرونا افزایش ظرفیت انجام تست در 
استان است که تا پیش از این حدود 140 تا 200 و اکنون به 300 
تا 350 تست رسیده است. این مسئول زمان مورد نظر برای اعالم 
تست کرونا را 24 ساعت اعالم کرد و افزود: اگر نمونه دچار مشکل 
نباشد، در همین بازه زمانی مثبت یا منفی بودن فرد اعالم خواهد 
شد. درباره روند درمانی بســتری بیماران هم اگر فرد دچار عالئم 
حاد تنفسی نباشد، توصیه ما حضور در نقاهتگاه ها و مراکز تکمیل 
دوره درمان است که در شهرهای مختلف راه اندازی شده است. در 
صورتی که فرد در منزل، اتاقی مجزا برای گذران دوران قرنطینه 
داشته باشد، می تواند با رعایت مسائل بهداشتی این دوره 14 روزه 
را در منزل بماند.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تاکید 
بر اینکه اگر شهروندان نکات بهداشــتی را رعایت کنند، باز شدن 

تمامی اصناف ممانعتی ندارد، توصیه کرد: ویروس کرونا ماندگار 
خواهد بود و مردم باید یاد بگیرند که در کنار این ویروس با رعایت 
مسائل بهداشتی زندگی کنند. خانواده ها باید توجه داشته باشند که 
جز در موارد ضروری از خانه خارج نشوند و خریدهای روزمره را هم 
به صورت  فردی انجام دهند. همچنین شخصی که از منزل خارج 
می شود، باید تمام نکات بهداشتی را رعایت کند که مهم ترین آنها 
زدن ماسک در اماکن پرجمعیت و مسقف و رعایت فاصله اجتماعی 
1.5 تا 2 متر است. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز شیوه های 
خودمراقبتی را به مردم آموزش خواهد داد. تعطیلی اصناف راهم 
نمی توان به مدت طوالنی ادامه داد و خود کســبه باید نسبت به 

رعایت فاصله گذاری های اجتماعی توجه کافی 
را داشته باشند.  وی تاکید کرد:  با کمبود ماسک 
و بازار سیاه آن روبه رو نیستیم و ژل و دستکش 
نیز در مراکز خریــد و داروخانه ها وجود دارد. 
این محصوالت  به تعداد کافی در استان تولید 
و کمبودها هم با واردات آنها جبران می شود. در 
مبارزه با این بیماری به مرحله ای رسیده ایم که 
نیاز است رعایت موارد بهداشتی از سوی خود 

مردم باشد. 

افزایش آمار بیماران سرپایی مبتال به کرونا 
نگرانی ها از روند افزایشــی ابتال بــه کرونا در 

آذربایجان غربی نیز با انتقادهای هادی بهادری، نماینده ارومیه همراه 
شــد که عنوان کرد: »٨ درصد آمار مرگ و میر روزانه کرونا، متعلق 
به آذربایجان غربی است و امروز از استان های پیشرو در شیوع این 
بیماری است. تنها جایی که در کشور هنگام جنگ بمباران شیمیایی 
شد، آذربایجان غربی است و از آنجا که جانبازان شیمیایی استان زیاد 

هستند، دولت باید توجه ویژه داشته باشد«.

در این باره با علی احمد آقاپور، رئیس ستاد اطالع رسانی کرونا در 
آذربایجان غربی گفت وگو کردیم و او با رد  ادعاهای مطرح شــده 
درباره شرایط نه چندان مناسب استان در ابتال به کرونا بیان کرد: 
روند مرگ و میر و بستری بیماران حاد تنفسی ثابت است و افزایشی 
نیست. تا چندی پیش تنها یک آزمایشگاه در استان وجود داشت و 
نمونه گیری ها تنها برای بیماران بستری انجام می شد، اما با راه اندازی 
آزمایشگاه دوم نمونه های ســرپایی نیز مورد تست قرار گرفتند و 
این مسئله باعث افزایش آمار مبتالیان شــده است. آقاپور افزود: 
البته درباره نمونه های گرفته شده دو بخش وجود دارد: نمونه های 
مثبت مربوط به بستری ها و نمونه های مربوط به بیماران سرپایی. 
نمونه های مربوط به بستری و تعداد بیمارانی 
که فوت کرده اند و البته بســتری های جدید 
روند کاهشی دارند اما آمار نمونه های سرپایی با 
توجه به افزایش ظرفیت انجام تست در استان 
که اصطالحا به آن بیماریابی )شناسایی افرادی 
کــه در مراحل اولیه بیماری یــا ناقل ویروس 
هستند( گفته می شود، افزایشی است. باید به 
این نکته توجه داشت که ٨5 درصد افرادی که 
این ویروس را دریافت کرده اند در بدن شان هیچ 
عالئمی ندارند اما باید هرچه سریع تر شناسایی 
شوند تا بتوانیم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و قرنطینه، کنترل بیشتری بر عدم شیوع کرونا 
داشته باشیم.  این مسئول درباره تهدید سالمت جانبازان شیمیایی 
دوران جنگ در آذربایجان غربی نیز بیان کرد: در سردشت 400 
بیمار شیمیایی داریم که از نظر ریوی مشکل دارند، اما از زمان شیوع 
کرونا امکانات کامل در اختیار آنها قرار گرفته و تا همین لحظه حتی 
یک نفر از آنها به کرونا مبتال نشده اند. به هیچ وجه ابتالی بیماران 

شیمیایی استان به کرونا را تایید نمی کنیم. 

همچنین رئیس ستاد اطالع رسانی کرونا در استان درباره کمبود 
تجهیزات درمانی  اظهار کرد: با پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی 
و قرارگاه کرونا 36 دستگاه تنفســی به امکانات درمانی ما اضافه 
شده است که هم اکنون جوابگوی بیماران است اما با توجه به اینکه 
پیش بینی می شود از پاییز )مهر تا آبان ( با شیوع بیماری های آنفلوآنزا 
و تنفسی مواجه شویم باید تمهیداتی برای افزایش این دستگاه های 
تنفسی اندیشــیده شــود.  وی با تاکید بر اینکه بیمارستان های 
طالقانی، امام خمینی )ره(، مطهری همچنان به بیماران کرونایی 
خدمات می دهند، بیان کرد: انجام آزمایش های روزانه از 70 تست 
برای بیماران بستری به 365 تست برای بیماران بستری و سرپایی 
رسیده است که هزینه های آن چیزی حدود یک میلیون و 500 هزار 
تومان است و به صورت رایگان انجام می شود. همچنین برای کنترل 
بهتر بیماری افرادی که در تماس نزدیک بــا بیمار بوده اند، از این 
تست به صورت رایگان بهره مند می شوند. آقاپور درباره درگیر شدن 
تنها برخی استان ها با آمار افزایشی ابتال به کرونا  نیز گفت: با توجه 
به فاصله جغرافیایی آذربایجان غربی با مراکز اولیه آلودگی پیک 
این بیماری در استان ما با فاصله زمانی دو هفته دیرتر آغاز شد و به 
همین دلیل در روزهای اخیر این افزایش بیشتر به چشم آمده است. 

افزایش سفرها و شیوع دوباره کرونا
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز هفته گذشته با انتقاد از 
بی احتیاطی اهوازی ها و افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا عنوان 
کرده »در آبادان و خرمشهر وضعیت چندان مناسب نبود، هرچند با 
انجام اقدامات مناسب، شرایط در این دو شهر بهتر و کنترل شده اما 
وضعیت افراد از نظر میزان شیوع ویروس کرونا در اهواز نگران کننده 
است، بنابراین مراقبت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید مد نظر 
قرار گیرد«. شهرهای شمالی نیز همچنان در معرض شیوع پیک دوم 
این بیماری هستند. اتفاقی که ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هم به آن اشاره کرد و گفت: استان مازندران 
با توجه به اینکه در اسفند 9٨ در پیک شیوع قرار داشت، با اقدامات 
مناسب خوب مدیریت شد. اما این استان همچنان در معرض خطر 

است و افزایش سفرها موجب شیوع دوباره خواهد شد. 
   

 با توجه به آنچه گفته شــد، کرونا همچنان ادامه دارد و نمی توان 
مدعی کمرنگ یا ضعیف شدن آن بود. کارشناسان و متخصصان 
معتقدند که درباره کرونا هیچ چیز تمام نشــده و مردم فکر کنند 
االن نیمه دوم اسفند است. به گفته آنها کرونا تنها با رعایت اصول 
بهداشتی، رعایت مقررات طرح فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در 
خانه قابل کنترل است و عدم توجه به این مسائل می تواند بسیاری 
دیگر از شهرهای کشورمان را هم در همین مسیر افزایش ابتال قرار 
دهد و دوباره از نظر اپیدمی با پیک دومی مواجه می شویم که ممکن 
است شدیدتر باشد. کشــور ما مانند دیگر کشورهای جهان هنوز 
درگیر کروناست و برای قطع زنجیره انتقال آن، پرهیز از تجمعات و 
تردد های غیر ضروری چه شهری و چه بین شهری مهم ترین اتفاقی 

است که می تواند از سوی مردم رقم بخورد.

رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی هرمزگان: تعطیلی 
اصناف راهم نمی توان به 
مدت طوالنی ادامه داد و 
خود کسبه باید نسبت به 
رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی توجه کافی را 

داشته باشند

    این روزها صحبت از زیان  کرونا به بخش های صنعت، تجارت، تولید، کسب 
و کارهای خرد و کالن به گوش می رسد، اما ضررهایی که به بخش کشاورزی گزارش

وارد شده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر ویروس کرونا بر کشاورزی، 
دامداری و مرغداری کمتر از سایر بخش های یادشده نیست. کمبود نیروی کار، توقف و تاخیر 
در کاشت و برداشت بهاره، تالطم بازار عرضه و تقاضا و کاهش تولید و صادرات مهم ترین 
آسیب هایی است که فعاالن صنعت کشاورزی با آن مواجهند و به نظر نمی رسد طی ماه های 
آتی نیز این ضرر و زیان های اقتصادی برای آنها جبران شــود. در گزارش گروه ایرانشهر 

همشهری، بررسی وضع کشاورزی چند استان پس از شیوع کرونا را بخوانید. 

آسیب کرونا به گل و گیاه محالت 
  مهدیه صالحی- اراک: کشاورزان اراکی این روزها با مشکالت تأمین سوخت، هزینه  
باالی ضد عفونی کردن دستگاه ها و افزایش قیمت ها روبه رو شده اند. اسماعیل غالمی، از 
کشاورزان این شهر درباره کمبود نیروی کار به دلیل ممنوعیت استفاده از کارگران غیربومی 
می گوید: کارگران بومی هم حاضر به کار نیستند. همچنین رحمان مرادی، فعال حوزه 
مرغداری یکی از اصلی ترین دالیل ضرر به این بخش را تعطیلی رستوران ها و تاالرها عنوان 
می کند و می افزاید: برای تغذیه طیور با مشکالت زیادی مواجه بودیم. احمدرضا جعفری، 
مدیر جهاد کشاورزی محالت نیز در گفت وگو با همشهری از خسارت 30 میلیارد تومانی به 
واحدهای پرورش گل و گیاه و ماهیان زینتی این شهرستان خبر می دهد و می گوید: بیش از 
20 میلیارد تومان به واحدهای تولید گل و گیاه و حدود 10 میلیارد تومان به بخش ماهیان 
زینتی و پرورشی خسارت وارد شده است. مجید آنجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

مرکزی هم تاکید می کند که ضرر و زیان  بخش کشاورزی در دست برآورد است.

افزایش هزینه کشت در مازندران
  اشکان جهان آرای- ساری: کرونا محدودیت هایی را برای ورود کارگران غیربومی به 
زمین های کشاورزی مازندران ایجاد کرده و موجب شده است فرآیند نشا با مشکل مواجه 
شود. افزایش دستمزد کارگران نشــاکار در مازندران نیز یکی از مهم ترین مشکالت این 
روزهای کشاورزان است. هادی قنبری، کشاورز بابلی می گوید: اجرت روزانه نشا به 250 هزار 
تومان نیز رسیده که دلیل آن کمبود کارگران غیر بومی است. البته قرار است مجوز استفاده 
از کارگران غیربومی در شالیزارها صادر شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 
تمهیدات الزم برای گسترش نشای مکانیزه خبر می دهد و می گوید: در 100 هزار هکتار 
از اراضی استان نشای مکانیزه در نظر گرفته و 300 دستگاه هم بین متقاضیان توزیع شده 
است. عزیزاهلل شهیدی فر می افزاید: از کشاورزان می خواهیم از دستگاه ها استفاده کنند تا در 

هزینه ها صرفه جویی شود و سالمتی کشاورزان به خطر نیفتد.  

کارگران روزمزد در انتظار حمایت
  فرشته رضایی- رشت: در گیالن نیز همزمان با آغاز فصل کشت و خزانه گیری برنج، 
کارگران برای کار روزانه و مســئوالن برای رعایت اصول بهداشتی و ایمنی دغدغه دارند؛ 
دغدغه ای که ضرباهنگ فعالیت های کشــاورزی به شــیوه مدرن را تندتر کرده اما خود 
زمینه های کم شدن بازار کار را هم رقم زده به ویژه برای کارگرانی که تنها در همین فصل 
شرایط داشتن کار را دارند. رحمان علی پناه، کشــاورز کوچصفهانی در روستای علیسرا 

می گوید: چند سالی است روی زمین های مردم کار می کنم. امسال جهاد کشاورزی تاکید 
دارد که فقط باید با ماشین آالت اقدام به کشت و خزانه گیری برنج شود. با این شرایط چطور 
می توانیم مخارج زندگی مان را تامین کنیم؟ شــغل رسمی هم نداریم که مشمول بیمه 
بیکاری شویم.  علی درجانی رئیس جهاد کشاورزی استان درباره حمایت از کشاورزان و 
کارگران روزمزد کشاورز به همشهری می گوید: جهاد کشاورزی در زمینه اعطای کود و بذر 
یارانه ای یا مشاوره های بهداشتی به کارگران می تواند کمک کند اما اقدامات حمایتی مانند 

بیمه و مسائل مالی نیازمند مشارکت همه دستگاه های ذی ربط در استان است. 

تاخیر در کشت بهاره آذربایجان شرقی 
  سید مرتضی احمدپور – تبریز: سطح زیرکشت بهاره در استان ٨1 هزار هکتار است 
که بخش قابل توجهی از آن صیفی  و نباتات علوفه ای است و به علت شیوع کرونا تغییرات 
محسوسی در زمان آن به وجود آمده. به گفته مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان، تاخیر 
در کشت بهاره محصوالت این فصل چون شامل سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی، بازار این 
محصوالت را تحت الشعاع قرار خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به کشت حبوباتی مانند 
عدس، نخود و لوبیا در هشترود، چاریماق و مراغه بازار این محصوالت نیز متاثر می شود.  
البته بر اساس مشاهدات در هفته های اخیر حبوبات رشد قیمتی 200 درصدی را هم تجربه 
کرده و افزایش قیمت بذر به مشکلی دیگر برای فروشندگان و کشاورزان تبدیل شده است، 
زیرا این روند افزایشی تمایل کشــاورزان برای خرید را کاهش داده و در صورت خرید هم 
افزایش قیمت نهایی محصول را رقم خواهد زد. جالل رحیم زاده، مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان به همشهری می گوید: به علت سردسیر بودن تاخیر چند روزه تاثیر 
زیادی بر کشت بهاره نخواهد گذاشت و مشکل کمبود نیروی کار هم به زودی رفع می شود. 

کاهش 3۰ درصدی صادرات کشاورزی در البرز
  فتانه احدی – کرج: افزایش هزینه حمل و نقل، باالرفتن هزینه تولید، گران شــدن 
دســتمزد کارگران و افزایش نرخ نهاده ها مهم ترین مشکالت فعاالن حوزه کشاورزی در 
روزهای بحرانی کروناســت.  سیداحمد میرجلیلی، یک کشــاورز و صادرکننده البرزی 
می گوید: کشاورزان چند ماه پیش از فصل کاشت محصول کار خود را با کاشت نشا آغاز 
می کنند. اما امسال با توجه به کمبود کارگر برای نقل و انتقال نشا و نبود بازار عرضه و تقاضای 

خارجی بسیاری از نشاها را دور انداختیم و تولید امسال ما بسیار کاهش یافته است. 
حمید دهقانی، یکی دیگر از کشــاورزان و صادرکنندگان البرزی عنوان می کند: امسال 
صادرات و بازار خارجی خود را به دلیل بیماری کرونا از دست دادیم. حتی بازار داخلی نیز 
تحت الشعاع قرار گرفته است. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز از تالش 
برای کنترل اوضاع خبر می دهد و می گوید: طی دو ماه اخیر در تامین کود هیچ مشکلی به 
وجود نیامد.  محمد تاج الدینی می افزاید: در بازار داخلی هم مشکلی نداشتیم و تنها در بخش 
صادرات 30 درصد کاهش فروش ثبت شده است. البته کشاورزان در بخش تولید نهال به 

مشکل برخوردند، زیرا البرز در تولید نهال میوه جایگاه خاصی در کشور دارد. 

بیم و امید کشاورزان اردبیل در بحران کرونا
  پوپک قاسمی – اردبیل: کشاورزی از محورهای توسعه اردبیل به شمار می رود و احمد 
محب اللهی، کارشناس کشاورزی اردبیل معتقد است اطالع رسانی و تبلیغ فواید مصرف 

محصوالت کشاورزی در تقویت سیستم ایمنی بدن می تواند موجب افزایش تقاضای این 
محصوالت شده و از زیان بخش کشــاورزی جلوگیری کند. کاظم ضیغمی از کشاورزان 
صیفی کار هم می گوید: با شیوع کرونا و تاثیر اقتصادی منفی بر معیشت خانواده ها، قدرت 
خرید مردم کم شده است و محصوالت ما به قیمت ارزان تر فروش می رود. از سوی دیگر 
هر سال برای برداشت محصوالت حدود 30 کارگر استخدام می کردیم اما امسال با کمبود 
نیروی کار مواجه هستیم.  البته خلیل نیکشــاد، رئیس جهاد کشاورزی اردبیل از تدابیر 
حمایتی در حوزه کشاورزی خبر می دهد و می گوید: آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا در 
بخش کشاورزی و راهکارهای اضطراری مقابله با ویروس از سوی سازمان مطالعه شده و 
بعد از تصویب در هیات وزیران به استان ها اعالم می شود.  اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل 
هم با اشاره به ابالغ مصوبات سراسری مبنی بر حمایت از بخش های زیان دیده از کرونا بیان 
می کند: در حوزه های تولیدی از جمله صنعت کشاورزی تسهیالتی اختصاص خواهد یافت. 

هجوم تگرگ و کرونا به کشاورزی همدان 
  فاطمه کاظمی- همدان: میزان آسیب به کشاورزی همدان پس از شیوع بیماری کرونا 
هنوز اعالم نشده است، اما مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی این عدد را بسیار قابل توجه 
می دانند.  معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی همدان در این  باره می گوید: 
شیوع بیماری کرونا بسیاری از بخش های اقتصادی استان از جمله کشاورزی را تحت تاثیر 
قرار داد. محمدرضا شهسواری ادامه می دهد: کرونا در پیک اقتصادی کشور شیوع پیدا کرد 
و در اوج فعالیت بنگاه های اقتصادی )یک ماه پیش از سال نو( گریبان ایران را گرفت. هتل ها، 
رستوران ها و بخش کشاورزی به طور کامل تعطیل شد و فشار این تعطیلی بیش از همه به 
بخش کشاورزی بود. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند و بسیاری از واحدها نیز 
تولید خود را کاهش دادند و در حوزه صادرات نیز با مشکل مواجه شدیم. البته کرونا تنها 
آسیب ماه های اخیر به کشاورزی همدان نبود و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از 
خسارت 200 میلیارد تومانی تگرگ به اراضی کشاورزی خبر می دهد و می گوید: تگرگ 
به 26 هزار هکتار از اراضی زراعی استان همدان آسیب زد که حدود 30 تا 40 درصد اراضی 
کشاورزی استان  را شامل می شود. منصور رضوانی جالل می افزاید: همچنین ٨500 هکتار 

اراضی باغی استان همدان دچار خسارت شدند. 
   

صنعت ســبز کشــورمان و تمامی زیرمجموعه های آن روزهای پردغدغه ای را پشــت 
سرمی گذارند و بد ماجرا آنجاست که این نگرانی ها در ماه های آتی به دلیل کم شدن تولیدات 
کشاورزی به دیگر صنایع هم رسوخ خواهد کرد. کشت بهاره بسیاری از استان های کشورمان 
در حالی با مشکالت ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می کند که تا چندی دیگر نیاز به واردات 
محصوالت غذایی بیش از پیش احساس خواهد شد و هزینه های گزافی را برای دولت و 

کشور به وجود خواهد آورد.

بحران کشاورزی از کشت بهاره پیداست
کمبود نیروی کار، توقف و تاخیر در کاشت و برداشت بهاره، تالطم بازار عرضه و تقاضا، کاهش تولید و 

صادرات، فعاالن بخش کشاورزی را تا ماه های آتی با مشکالت زیادی مواجه خواهد کرد

هشدار برای موج تازه کرونا
 افزایش ظرفیت انجام تست کرونا در استان ها موجب شناسایی مبتالیان بیشتر و باال رفتن آمار این بیماری در برخی استان ها شد 

تا به پیش بینی و نگرانی جامعه پزشکی برای شیوع دوباره این بیماری در پس رعایت نکردن نکات بهداشتی تحقق بخشد  

بازار ماهی فروشان بندرعباس به عنوان کانون ابتال به کرونا به مدت دو هفته تعطیل شد ./ عکس :تسنیم

مریم سرخوش 
خبرنگار

گفت و گو

مرهمی بر زخم های بازماندگان کرونایی
رئیس سازمان آرامستان شهرداری اراک:  برای کاهش رنج 

بازماندگان و با حضور داوطلبان غسال، خاکسپاری درگذشتگان 
کرونایی مانند دیگر اموات انجام می شود 

 ویروس کرونا با وجود تمام چالش های جدی درمانی، 
ضرر و زیان هــای اقتصادی و افزایــش هزینه های 
زندگی اما بیشترین درد و رنج را نصیب خانواده های 
جان باختگان کرده است که حتی با رفتنش هم قابل 
التیام نخواهد بود. آن هم در حالی که غســل، کفن و 
اجرای آداب و رسوم مذهبی برای درگذشتگان ناشی 
از ویروس کرونا به دالیل تاکید شــدید بر رعایت مسائل بهداشتی به مشکلی 
مضاعف برای جامعه ما تبدیل شده است. هرچند در این شرایط هم جهادگرانی 
هستند که با همکاری مسئوالن آرامستان و رعایت بهداشت حاضر به غسل و 
کفن کردن فوت شدگان کرونایی شده اند. در این باره با ابوالفضل جاللوندی، رئیس 
سازمان آرامستان شهرداری اراک گفت وگویی کردیم که خواندن حرف هایش 
از سختی ها، زحمات غسال ها و پرسنل آرامستان در این شرایط کرونایی خالی 

از لطف نیست.

مراحل غسل و کفن فوت شدگان کرونایی در آرامستان اراک به چه 
صورت است؟

چند ماهی از شــیوع ویروس کرونا و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری می گذرد و 
از همان ابتدا سازمان آرامستان با مشــکالت جدی در غسل و کفن کردن فوتی های 
کرونایی روبه رو شد. چگونگی انجام این کارها و سختی برگزاری مراسم خاکسپاری 
نیز اعتراض صاحبان عزا و نگرانی های عمومی را در پی داشــت. در روزهای ابتدایی و 
بر اساس دســتورات پدافند زیستی در مورد فوت شــدگان کرونایی هم تیمم بدل از 
غسل انجام می شد. در ادامه و با تمهیدات اندیشیده شده به منظور کاهش رنج و درد 
بازماندگان و با توجه به وجود داوطلبان غســال سازمان، تأمین لباس های مخصوص 
و تجهیزات الزم و رعایت کامل بهداشــت، همچنین با حضور نماینده مرکز بهداشت 
فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا را مانند دیگر اموات شست و شو و غسل می دهیم تا 

التیامی بر زخم های بازماندگان شود.

آیا سردخانه فوت شدگان کرونایی و معمولی یکی است؟
مسئوالن اسبق آرامستان شهرداری اراک برای شــرایط بحرانی یک سردخانه مجزا 
ساخته بودند که از آن استفاده نمی شد، با بروز کرونا به منظور جلوگیری از شیوع این 
ویروس در آرامستان، این ســردخانه را برای فوتی های ناشی از کرونا ویروس در نظر 
گرفتیم. زمان شست وشو و غسل فوت شــدگان کرونایی هم با فوت شدگان معمولی 
تفاوت دارد، همچنین شست و شو و ضد عفونی کردن سردخانه های کرونایی و عادی 
هر روز صبح انجام می شود، اما جدا از یکدیگر و در 2 زمان متفاوت ضدعفونی صورت 

می گیرد.

فوت شدگان کرونایی چگونه دفن می شوند؟
اولین فوتی مربوط به ویروس کرونا در روز 2 اسفند ماه سال گذشته در آرامستان اراک 
دفن شد. دفن تمامی فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا هم بر اساس پروتکل و دستور 
صادره مبنی بر اینکه باید فوت شدگان کرونایی در شهرها و در مکان خاصی دفن شوند 

انجام می گیرد.

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در آرامستان چه تمهیداتی را به 
کار گرفته اید؟

در روزهای پایانی ســال و ابتدای ســال جدید به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا تمامی درب های آرامستان را به روی خودروها بستیم، البته مسئوالن و پرسنل 
سازمان آرامستان نمی توانند برخورد قهری با مردم داشته باشند، اما انتظار داریم به 
منظور شکست این ویروس مردم به آرامستان نیایند و با دستگاه هایی که در خط مقدم 
پیشگیری و مقابله با این ویروس هستند، همکاری داشته باشند. اگرچه سختی ها و 
زحمات کارمندان سازمان آرامستان در غسل و کفن و دفن فوت شدگان کرونایی و ضد 
عفونی کردن روزانه به چشم نمی آید، اما مسئوالن و کارمندان آرامستان جهادگرانه 
خود را موظف  به خدمت رسانی در این شرایط سخت و دشوار می دانند و از هیچ کمک 

و مساعدتی دریغ نمی کنند.
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مهدیه صالحی
اراک – خبرنگار
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نتايج پژوهش هاي شهري نشان مي دهد كه تنها شهرهايي در شرايط 
بحراني مانند پاندمي، تاب آوري الزم را خواهند داشت كه در وهله نخست پژوهش

ساختارهاي اجرايي آنها بر پايه پژوهش شكل گرفته باشد و دوم هوشمند 
باشند.

به همين منظور كميته تحقيق و توســعه )R&D( با كار ويژه بررسي تاب آوري شهر 
تهران تشكيل شده تا براساس مطالعاتي كه انجام مي شود پروتكل ها و دستورالعمل هاي 

مديريت شهري و محله اي براي مقابله با كرونا تدوين و تهيه شود.
اينطور كه رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران در اين رابطه اعالم كرده، 
گزارش هاي تهيه شده در 3گروه تجربه نگاري، افكارسنجي و هوشمندسازي طبقه بندي 
شده است. محمدحسين بوچاني در گفت وگو با شهرنوشت با بيان اينكه برخي از روش ها 
در مديريت شهر همانند جمع آوري و دفن پسماند در دوران كرونا محصول اين مطالعات 
است، گفت: »براي اينكه شهرها در دوران اپيدمي دچار تشنج و در عين حال رخوت 
نشوند، بايد 4ويژگي ساختارهاي هماهنگ، بسترهاي هوشمند، فضاي روشن و شفاف 

اجتماع شهري و برنامه ريزي براي شرايط بحران را داشته باشد.«

دوچرخه؛مطلوبترينمدحملونقلي
واقعيت آن است كه كالنشهرهاي دنيا با بحراني مانند كرونا به صورت جدي آزمايش 
شــد ه اند. در اين ميان شــهرهايي كه ضوابط و مقررات تــاب آوري را لحاظ كرده اند 

توانسته اند با آمادگي بيشتري دربرابر كرونا مقاومت كنند.
اين در حالي است كه بوچاني تاب آوري شهر را بُعد فراموش شده تهران طي سال هاي 
گذشته دانسته و معتقد اســت كرونا تذكري جدي به تمامي دولت هاي ملي و محلي 
براي آماده سازي  شهرها بر اين اساس داده است. رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي 
شــهر تهران ســرمايه اجتماعي را نيز به عنوان يكي ديگر از درس آموزه هاي كرونا در 
تهران معرفي كرد و گفت: »شهرهايي كه داراي اين ويژگي اند با مشاركت و همكاري 
شهروندان روبه رو مي شــوند همانطور كه در تهران ناحيه هايی كه سرمايه اجتماعي 
باالتر دارند توانسته اند در برابر كرونا مقاومت بيشتر و با مديريت شهري نيز همكاري 

مطلوب تري داشته باشند.«
او دوچرخه را يكي از جذاب ترين مدهاي حمل ونقل در دوران كرونا دانست و خاطرنشان 
كرد: »متأسفانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده كند؛ كوتاه بودن 
طول سفرها و خلوت بودن شهر 2خصيصه اي است كه دوچرخه را پاسخگوی جا به جايي 
مي كند. دوچرخه آينده حمل ونقل شهري را در سيطره خود قرار مي دهد؛ ُمدي ارزان، 
شاداب ولي ناسازگار با توپوگرافي تهران كه با تغيير مدل دوچرخه ها از دنده اي به برقي 

مي تواند نجات بخش شهرهايي مانند تهران باشد.«

دسترسيرايگانبه1660عنوانپژوهششهري
بوچاني از انتشار 110عنوان كتاب در سايت مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 
همزمان با شيوع كرونا خبر داد و گفت: »ما معتقديم پژوهش هاي شهري صورت گرفته 
در شهرداري تهران حق به شهر شهروندان است از همين رو يك هزار و 660عنوان پروژه 

مطالعاتي به طور كامل در اين سايت و سايت شفافيت بارگذاري شده است.«
او فقدان مديريت يكپارچه شهري را پاشنه آشيل شــهر و شهرداري در دوران بحران 
دانست و افزود: »اگر مديريت واحد شهري در تهران محقق مي شد قطعا بهره وري باالتر 
مي رفت؛ درحالي كه هم اكنون ضعف ساختاري به واسطه فعاليت هاي مختلف و جزيره اي 

نهادها مانع از هم افزايي است و گاه مانع تراش نيز هست.«
او در ادامه هوشمند سازي  را از ديگر ضعف هاي ساختاري شهر تهران عنوان و خاطرنشان 
كرد: »هوشمندسازي شهر تهران كه با هوشمندسازي شهرداري تهران فرق مي كند، از 
اولويت هاي شهرداري تهران است و اين مجموعه سعي كرده با ارسال دستورالعمل هاي 

شهر هوشمند به ساير دستگاه ها، بسترهاي يكپارچه سازي  شهر را فراهم كند.«
براساس اين گزارش مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران در ابتداي سومين  ماه 
از شروع پاندمي كرونا در تهران، يكصدودهمين پژوهش خود درباره كوويد-19 را در 

سايت اين مركز به نشاني www.rpc.tehran.ir  بارگذاري كرده است.

عضو شوراي شهر تهران 
آخريــن بدهي مــورد  در 

وضعيت 910ميليارد 
تومان بلوكه شده توسط بانك آينده 

توضيحاتي داد.
ســيد محمود ميرلوحي با اشاره به 
وضعيــت 910ميليــارد تومان پول 
حاصل از فــروش اوراق مشــاركت 
براي توســعه متروي تهران كه نزد 
بانك آينده بلوكه شــده، به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: »تاكنون بانك 
آينده با نپذيرفتن وثايق شهرداري از 
پرداخت اين پول خودداري مي كرد، 
اما با گفت وگو هايي كه صورت گرفته 
مشــكل وثيقه تا حدودي حل شده 
و طي توافقي كه با شــهرداري شده، 
قرار شده با تغيير وثيقه، 360ميليارد 

تومان از اين پول را آزاد كنند.« او با 
تأكيد بر اينكه گلــه ما از بانك آينده 
همچنان پابرجاســت، ادامــه داد: 
»شهرداري براي گرفتن 910ميليارد 
تومان، وثيقــه اي بــه ارزش 3هزار 
ميليارد تومان ارائــه داده، اما بانك 
وثيقه اي ديگــر مي خواهد كه حامل 
پيامي خــاص هســت.« ميرلوحي 
اضافه كرد: »اگر بخواهيم مي توانيم 
به بانك فشار بياوريم، چون اين پول 
براي مترو اســت و طبق قانون نصف 
اصل و ســودش با دولت است و ما از 
اين پول 450ميليــارد بايد به بانك 
بدهيم و بقيه را دولت ضامن است و 
به عبارتي ما براي 450ميليارد تومان 
3هزار ميليارد وثيقه داده ايم و بهانه 

مي آورند كه وثيقه مناسب نيست.«

آيندهحملونقلشهرها
درسيطرهدوچرخهها

پژوهش هاي مركز مطالعات شهرداري نشان مي دهد

عاقبتپولهايبلوكهشدهشهرداري
توسطبانكآيندهچهميشود

سيدمحمدفخار
خبرنگار

موارد تأكيد شده در اتوبوس
  عدم  دريافت پول نقد

  نشستن مسافران روي صندلي هاي بدون عالمت 
  زدن ماسك براي راننده

  عدم  استفاده از ميله ها 

وندان باشد حمل ونقل عمومى  بايد سالم ترين نقطه  براى حضور  و جابه جايى شهر

درپيافزايــشترددهايشــهريكهاز
23فروردينشروعشده،نگاههابهارتقاي
ايمنيتردددرحملونقلعمومينيزافزايش
يافتهاست.مترو،اتوبوسوتاكســيهاهرروزدرتهرانميليونهانفررا
جابهجاميكنندوســهميمهمدرانتقالاينويروسميتوانندداشته
باشند.برايكنترلزنجيرهشيوعكرونا،بايددستورالعملهايجديهمراه
باضمانتاجراطراحيواجراشودتاايمنيتردديشهروندانتامينشود.
ديروزســرانجاممحمدعليخاني،رئيسكميسيونعمرانوحملونقل
شورايشــهرتهرانجزئياتشيوهنامهاســتفادهازناوگانحملونقل
عمومي)مترو(كهبهتصويبكميســيونرســيدهرااعالمكرد.يكياز

محلهاييكهبهشــدتامكانآلودگيوشيوعويروسكروناوجوددارد
محيطمترواستوبههمينمنظورشــيوهنامهاستفادهازمتروبهشرح

ذيلتصويبشد.
اينشيوهنامهشامل22مورددرمترويتهراناست،وليهنوزمشخص
نشدهضمانتاجرايياينشــيوهنامهچيستوآيامسئوالنايستگاهها
ميتوانندبامتخلفانبرخورديداشتهباشــندياخير؟همچنينهنوز
دستورالعملمناسببراياتوبوسوتاكسيصادرنشدهوبايدديدبراي
اينوسايلچهتمهيداتيانديشيدهميشود.گزارشدادهنمايهمشهري
دربارهجديدترينشــيوهنامهترددباحملونقلعموميدرتهرانرادر

صفحهپيشروبخوانيد.

شيوه نامه استفاده از مترو
موارد تأكيد شده در تاكسي

عرضه نكردن بليت تك سفره به شكل 
نقدي و حذف پول از بليت

فن هاي مكشي، هواي واگن را به بيرون 
تخليه كنند

 افراد مسئول نظافت از ماسك و دستكش 
استفاده كنند

فاصله گذاري در مقابل گيشه هاي فروش 
بليت، سكوهاي انتظار و داخل واگن ها

ايجاد تونل هاي ضد عفوني مسافران در 
ورودي و خروجي ايستگاه ها 

ممانعت از ورود مسافران مشكوك به عالئم 
ابتال با همكاري شركت شهر سالم

استفاده از پيام هاي بهداشتي با موضوع 
پيشگيري از ابتال به كرونا

 تمامي منافذ مشترك كابين ابتدا و انتهاي 
قطار با سالن مسافري مسدود شود

 درهاي مشترك و عمومي جهت جلوگيري از 
تماس دستگيره ها باز بمانند

 دريچه هاي ارتباط مأموران با مسافران 
كوچك شود

كابين، در و دستگيره كابين و تجهيزات 
ضد عفوني شود

پرسنل راهبري ۱۲ساعته و پايانه تا حد 
امكان شب ها به منزل بروند

 دستگاه هاي فروش خودكار بليت كاغذي 
مرتب ضد عفوني شود

در هر كابين يك دستگاه تصفيه هوا با 
فيلتر قرار داده شود

نيروهاي خدماتي بايد از لباس حفاظتي و 
دستكش استفاده كنند

 كيسه هاي زباله مرتب تعويض شوند

فضا و تجهيزات ايستگاه ها مرتب 
ضد عفوني شوند

لزوم استفاده از ماسك براي تمامي 
مسافران

 دستكش يك بار مصرف  در اختيار 
هر راهبر قرار گيرد

امكان شست وشوي لباس كاركنان در 
محل كار فراهم شود

 تمامي اماكن مشترك راهبران مرتب 
گندزدايي شود

 تمامي لوازم و ظروف مشترك جمع آوري و 
ظروف يك بار مصرف جايگزين آن شود

حجم مسافران روزانه مترو تا 
پيش از شيوع كرونا

۱.8ميليون نفر
حجم مسافران مترو پس از 

شيوع كرونا

400هزار نفر 
اثر اجباري شدن ماسك در 

پيشگيري از كرونا

۹0درصد 
 آمار تردد تهراني ها 
با حمل ونقل عمومي 

۲0درصد 
 اثر حمل ونقل عمومي 

در انتقال كرونا

30درصد

 پيشنهادهاي خارجي براي حمل ونقل عمومي
سيســتمحملونقلكهبهعنوانرگهايحياتيشــهربايدبا
شرايطجديدسازگارشــوند.آنگونهكهچينواروپاهماكنوندر
برخوردباكرونانشاندادهاند،بايددرفرودگاههاوپايانههاتمهيداتي
برايغربالگريبيماري،توزيعماسكوضدعفونيمداوم،هدايتمردم

طريق عالئموخطوطرنگيدركفبرايرعايتفاصلــهاجتماعيوكاهشتعداداز
مسافردرهواپيماوقطاردرنظرگرفتهشود.سيستمحملونقلريليواتوبوسدرونشهري
نيازمندتغييراتيدرزمينهطراحيايســتگاهها،نحوهخدماتدهيوتوزيعتعدادبراساس

تراكمجمعيتاست.بازطراحيخيابانهاباهدفترويجفاصلهاجتماعي،تعريضپيادهروهادر
مكانهايشلوغوتجاريوساختپيادهروهايجديددردستوركارقرارگيرد.همچنينايجاد
وتعريضخطوطدوچرخهبهمنظورترغيببهاستفادهبيشتروامكانرعايتفاصلهاجتماعي
درپيادهراههايمراكزشهري،پيشنهادميشود.توسعهبرنامههاياشتراكدوچرخهبهعنوان
روشيمؤثردربرابرازدحامحملونقلعموميتوصيهميشود.بنابراينبازطراحيمحورهاي
پيادهرودرمراكزشهري،باتوجهبهميزانترددعابرانوافزايشعرضوسهمپيادهوكاهش
سهمخودرو.طراحيمحورهايمنعطفكهقابليتتغييرظرفيتترددبرايپيادهوسوارهرا
داشتهباشد،توسعهدوچرخهمداريتوصيهميشود.ايندرحالياستكهدراغلبكشورها

استفادهمسافرانمتروازماسكاجباريشدهاست.

بوستان هاي پايتخت از روز پنجشنبه )28فروردين( به روي شهروندان 
باز شدند، اما به دستور معاونت خدمات شــهري شهرداري تهران 4 بوستانها

بوستان جنگلي چيتگر، ســرخه حصار، لويزان و ياس فاطمي تا 15 
ارديبهشت سال جاري همچنان بسته هستند.

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران در گفت وگو با شهرنوشت درباره 
آخرين وضعيت بازگشايي بوستان هاي پايتخت كه از هفتم فروردين به دنبال دستور 
ستاد ملي مقابله با كرونا تعطيل شده بودند، گفت: هم اكنون تمام بوستان هاي پايتخت 
به استثناي بوستان هاي جنگلي چيتگر، سرخه حصار، لويزان و ياس فاطمي به روي 
شهروندان تهراني باز هستند. علي محمد مختاري با بيان اينكه اين 4 بوستان جنگلي 
به دليل مساحت زياد و امكان تردد باال به دستور معاونت خدمات شهري شهرداري 
تهران همچنان بسته است، عنوان كرد: اين بوستان ها قابليت تردد با خودرو را دارند 
و كنترل آنها دشوار است. اين امكان وجود دارد كه تجمعات در اين بوستان ها بيش از 
ساير بوستان هاي شهر تهران باشد. مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران با تأكيد بر اينكه 4 بوستان يادشــده تا 15 ارديبهشت ماه سال جاري تعطيل 
خواهند بود، اضافه كرد: با بازگشايي بوستان هاي پايتخت شاهد استقبال گسترده 
شهروندان بوديم اين در حالي اســت كه رعايت فاصله گذاري اجتماعي با توجه به 
شيوع ويروس كرونا الزامي است. پروتكل هاي وزارت بهداشت در سطح بوستان ها به 
شهروندان اعالم شده و از آنها درخواست داريم كه از تجمع در بوستان ها خودداري 
كنند. مختاري با اشاره به اينكه بوستان هاي پايتخت روزانه 3 بار ضدعفوني مي شوند، 
عنوان كــرد: زمين بازي كودكان، محل اســكان كارگران فضاي ســبز، زمين هاي 
بدن ســازي  و ورزش و مبلمان پارك ها از اين قاعده مســتثني نيستند. همچنين 
پروتكل هاي مربوط به مقابله با شيوع ويروس كرونا از طريق بلندگوهاي تعبيه شده 
در بوستان ها به طور مداوم اعالم مي شود. بر اساس اين گزارش، ديروز خبر رسيد كه 

بوستان آب و آتش نيز تعطيل است.

  عدم  دريافت پول نقد
  سوار كردن تنها ۲مسافر در صندلي عقب

  زدن ماسك براي راننده

نقشه راه تهران براى تردد  ايمن

4بوستانجنگليتهرانتا1۵ارديبهشت
تعطيلاست

وز ايمنى حمل ونقل اينفوگرافيكىبه مناسبت 7 ارديبهشت، ر



يكي از جالب ترين واكنش ها به درگيري لفظي افشين پيرواني و 
امير قلعه نويي را مهدي رحمتي نشان داده است. رحمتي كه سابقه 
زبان درازي به قلعه نويي جلوي 80هزار جمعيت را در كارنامه خود 
دارد و به ندرت مي توان نمونه اي پيدا كرد كه با يكي از مربيانش به 
مشكل نخورده باشــد، طرفين را دعوت به آشتي و كنار گذاشتن 
كدورت ها كرده است! صد البته هركسي پيشنهاد صلح بدهد خوب 
است، مخصوصا كه خود رحمتي مدعي شده از بعضي درگيري هايي 
كه داشته پشيمان است، اما كاش سنگربان شــهرخودرو اجازه 
مي داد حداقل 2 ماه از آخرين گرد و خاكش در اينستاگرام بگذرد و 
بعد سراغ پادرمياني براي بقيه برود. همين اواخر بود كه او و حسين 
حسيني يك بار ديگر در شــبكه هاي اجتماعي عليه هم شمشير 
كشيدند. بنابراين با تشكر از پيشــنهاد خوب رحمتي، پيشنهاد 

مي كنيم ايشان اصالحات را اول از خودش شروع كند.

بگذار 2ماه بگذرد، بعد...!

از يحيي گل محمدي در مورد ليست مازاد پرسپوليس سؤال كرده اند 
و او گفته: »هيچ ليست مازادي نداريم. ما حتما 95درصد تركيب تيم 
را حفظ خواهيم كرد. فقط استوكس را نمي خواهم.« اين رايج ترين 
حرفي اســت كه مربيان مختلف در هفته هاي پاياني فصل به زبان 
مي آورند. وقتي از آنها راجع به ليست مازاد سؤال مي شود، فورا همه  چيز 
را تكذيب مي كنند. دليلش هم اين است كه نمي خواهند بازيكنان شان 
در مقطع پاياني فصل كم انگيزه و دلسرد شوند. وگرنه مطمئن باشيد 
همين االن حداقل 2اسم ديگر در ذهن يحيي به عنوان بازيكن مازاد 
ثبت شده است. همچنين گل محمدي در حالي گفته 95درصد تركيب 
پرسپوليس را حفظ خواهد كرد كه اگر دايره بازيكنان كارآمد تيم را 
20نفر درنظر بگيريم، فعال جدايي بيرانوند و استوكس قطعي شده و 

اين تا همين جا يعني 2نفر، برابر با 10درصد ريزش!

واقعا ليست مازاد نداريد؟

دراگان اسكوچيچ، اعتماد به نفس زيادي دارد و در مورد دورنماي 
تيم ملي وعده هاي اميدواركننده اي مي دهد. مربي كروات اخيرا 
گفته: »فيلم تيم ملي در زمان ويلموتس درام بود، اما با من اكشن 
خواهد شد.« ما هم اميدواريم همين اتفاق بيفتد و شاهد اكشن، از 
نوع خوب و جذابش در تيم ملي باشيم. فقط اين وسط نگراني مان 
از آن است كه يك وقت اسكوچيچ هم شبيه ويلموتس، لب و دهان 
خالي از آب در بيايد. از قضا ســرمربي بلژيكي سابق تيم ملي هم 
خيلي براي خودش نوشــابه باز مي كرد و چپ و راست مي گفت 
عملكرد تيم ملي با او تهاجمي و جذاب شــده اســت، اما خيلي 
زود مشخص شد شمشــير تيز ويلموتس، فقط به كامبوج بي نوا 
كارگر بود و جلوي امثال بحرين و عراق چيزي نداشت. حاال هم 

اميدواريم تيم ملي اسكو، فقط جلوي هنگ كنگ اكشن نباشد!

فقط مثل ويلموتس نباش

نكته بازي

برندهها
بدون ترديد سراغ بزرگ ترين برندگان برگزاري بدون تماشاگر مسابقات را بايد در انتهاي جدول 
گرفت؛ جايي كه 2 تيم خودروساز پيكان و سايپا در نبرد براي بقا هستند و حتما از استاديوم هاي 
خالي سود خواهند برد. اين 2 تيم را مي توان كم تماشاگرترين تيم هاي تاريخ مسابقات ليگ در ايران 
دانست. آنها به سكوهاي خالي انس گرفته اند و عادت دارند وسط بازي، فقط صداي هم تيمي ها و 
مربيان شان را بشنوند. هم اكنون پيكان با 15امتياز در قعر جدول رده بندي قرار گرفته و سايپاي 

19امتيازي هم 2 رده باالتر، روي پله چهاردهم ايستاده است. هر دو تيم براي حفظ سهميه و باقي 
ماندن در ليگ به كسب حداكثري امتيازات از 9مســابقه باقيمانده نياز دارند و حاال خبر خوش 
براي آنها اين است كه مي توانند بدون فشــار هواداران حريف، دنبال رسيدن به اين هدف باشند. 
پارس جنوبي جم هم از ديگر فانوس به دســت هاي ليگ نوزدهم است. آنها با 20امتياز دوازدهم 
هستند و چون معموال نرخ تماشاگر پاييني دارند، احتماال از برگزاري مسابقات پشت درهاي بسته 
خشنود خواهند شد. ذوب آهن و ماشين سازي هم در زمره تيم هاي كم تماشاگر ليگ برتر قلمداد 

مي شوند اما آنها تقريبا در ميانه هاي جدول جاخوش كرده اند و بعيد است در ادامه راه خيلي اتفاق 
خاصي برايشان رخ بدهد.

بازندهها
شايد اگر پرسپوليس در صدر جدول 10امتياز با رقبا فاصله نداشت، مي شد اين تيم را بازنده اصلي 
برگزاري مسابقات پشت درهاي بسته دانست. در فوتبال چيزي غيرممكن نيست، اما منطق مي گويد 
با توجه به همين فاصله و مسابقات آسان تر سرخپوشان در ثلث سوم ليگ، بعيد است كه چنين 
فاكتوري بتواند قهرماني پرسپوليس را به خطر بيندازد. كمي پايين تر اما شاهد يك جنگ بزرگ براي 
كسب سهميه آسيايي هستيم؛ جايي كه سپاهان، تراكتور، استقالل، شهرخودرو و فوالد به ترتيب با 
37، 37، 36، 35و 33امتياز روي پله هاي دوم تا ششم ايستاده اند. تازه فراموش نكنيد فوالد و استقالل 
يك بازي عقب افتاده دارند كه روبه روي هم برگزار خواهد شد. بنابراين رقابت براي آسيايي شدن 
بسيار داغ است. با درنظر گرفتن جايگاه تيم ها و وزن هواداران شان، به نظر مي رسد برگزاري مسابقات 
پشت درهاي بسته از همه بيشتر به ضرر تراكتورسازي است؛ تيمي كه معموال در مسابقات مهم تر 
ميانگين تماشاگر خوبي دارد و اين مي توانست براي آنها پوئن باشد. تراكتور پارسال هم آسيايي نشد 
و اين مسئله بسيار براي آنها ناگوار آمد؛ آنقدر كه سعي كردند با شكايت از شهرخودروي مشهد مجوز 
حضور در ليگ قهرمانان را بگيرند، اما تالش شان به جايي نرسيد. تبريزي ها اگر امسال هم آسيايي 
نشوند، اين مسئله يك شكست بزرگ براي زنوزي خواهد بود و شايد او را در مورد ادامه باشگاه داري 
مردد كند. نكته بامزه اينكه قبل از كرونا، تراكتور قويا گفته بود اجازه ورود دوربين ها به ورزشگاه يادگار 
امام و پخش مسابقاتش از تلويزيون را نخواهد داد. حاال اگر بازي ها بدون تماشاگر شود، مسابقات اين 
تيم را نه از پاي تلويزيون مي شود ديد و نه از داخل ورزشگاه! پايين جدول هم 2 تيم شاهين بوشهر 
و گل گهر سيرجان كه براي بقا مي جنگند، بدون تماشاگران شان با دشواري مواجه خواهند شد؛ 

مخصوصا شاهين كه هم هواداران بيشتري دارد و هم قبل از كرونا تازه اوج گرفته بود.
دومينداربيبدونتماشاگرتاريخ

يك نكته بامزه ديگر در همين مورد؛ پرسپوليس و استقالل همچنان در جدول جام حذفي امسال 
حضور دارند. سرخپوشان به نيمه نهايي رســيده اند و آبي ها در يك چهارم بايد با سپاهان مصاف 
بدهند. اگر سرخابي ها در ادامه مسابقات حذفي به هم بخورند و بازي ها پشت درهاي بسته باشد، 
شاهد برگزاري دومين داربي بدون تماشاگر تاريخ خواهيم بود. شهرآورد خاموش قبلي، سال 73در 
بندرعباس برگزار شد كه 2 تيم به تساوي بدون گل رضايت دادند. آن بازي به خاطر حواشي، دعواها 

و محروميت هاي سنگين ناشي از داربي قبلي در بندرعباس و پشت درهاي بسته برگزار شد.
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 رادوشويچ، گلر اول فصل آينده
عليرضابيرانوندبرايفصلآيندهقراراستپيراهنتيمآنتورپبلژيكرابرتنكندوازهمينرويكادرفنيپرسپوليسازحاالبهدنبال
پيداكردنيكجانشينمطمئنبراياوهستند.تسنيمديروزخبرداديحييوتيمشدرنظردارندازبوژيداررادوشويچبهعنواندروازهبان
اولتيمخودبهرهببرندودرواقعدروازهبانجديديكهجذبميشودبهعنوانگلردومسرخپوشخواهدشد.

ليــگ كره جنوبي از هشــتم ماه مه يعنــي يك روز 
پس از بوندس ليگا و كمتــر از 2هفته ديگر به عنوان 
نخســتين ليگ بعــد از تعطيلي ناشــي از ويروس 
چيني از ســر گرفته خواهد شــد. در ايــران هم به 
باشــگاه ها اعالم شــده كه از 20ارديبهشــت براي 
آغاز تمرينات آماده باشــند. هنوز تاريخ دقيق ادامه 
ليگ اعالم نشــده اما به نظــر مي رســد از بعد عيد 
فطر به صــورت فشــرده و به مــدت 40روز، 9هفته 
باقيمانده از ليگ برگزار شــود؛ البته بدون تماشاگر. 
در اروپا هم تحركاتي براي ازســرگيري ليگ ها آغاز 
شــده كه فوتبال دوســتان را اميدوار كرده اســت؛ 

 هرچند 2ليگ به شــكل متفاوتي پايان خود را اعالم
 كرده اند.
بلژيك

ليگ بلژيك زودتر از بقيه به كرونا واكنش نشــان داد. 
ژوپيترليگ درحالي كه كالب بروخه در صدر 15امتياز با 
تيم دوم يعني خنت فاصله داشت با معرفي صدرنشين 

به عنوان قهرمان، به پايان رسيد.
هلند

ارديويزی هم به دليل تأكيد دولت هلند روي تعطيلي 
مســابقات ورزشي ملغي شــد اما هيچ تيمي به عنوان 
قهرمان يا سقوط كننده معرفي نشد. آژاكس هم امتياز 

با آلكمار و با تفاضل گل بهتر در صدر قرار داشــت. اين 
نخستين بار بعد از 75سال )جنگ جهاني دوم( است كه 

ليگ هلند به اتمام نمي رسد.
روماني

فدراسيون فوتبال اين كشــور ليگ را در هزار كيلومتر 
آن طرف تر و در آنتاليا برگزار خواهد كرد؛ بدون تماشاگر 
و به صورت فشرده و جابه جايي تيم ها با پروازهاي چارتر.

بدونتعطيلي
غير از بالروس كه رئيس جمهور آن اعتقادي به قرنطينه 
ندارد و كرونا را يك سرماخوردگي ساده مي داند، ليگ 
فوتبال نيكاراگوئه هم در حال برگزاري اســت و اصال 
تعطيل نشده. اين 2 ليگ تنها ليگ هاي باقيمانده براي 

پيگيری و پيش بيني نتايج هستند.
ليگقهرمانان

طبق توافق يوفا با فدراســيون هاي فوتبال، ليگ هاي 
داخلي تا 10مرداد به پايان خواهند رسيد و پس از آن 

به مدت يك ماه ديدارهاي ليــگ قهرمانان و ليگ اروپا 
برگزار مي شود؛ احتماال به صورت متمركز.

الليگا
وزارت بهداشت اسپانيا آزمايش هايی را كه انجمن الليگا 
براي ازسرگيري تمرينات پيشنهاد داده، متوقف كرده 
اما به تيم ها اعالم شده مي توانند تمرين را ازسر بگيرند. 
فقط رئال مادريد هنوز متقاعد به آغاز تمرينات نشده. با 
اين حال خبر رسيده كه اين تيم هم از 15ارديبهشت 
به تمرين برمي گردد. رئال قصــد دارد بازي هاي بدون 
تماشاگر را در ورزشــگاه دي اســتفانو كه زمين تيم 
دوم باشگاه يعني كاستياســت برگزار كند. بليت هاي 
خريداري شــده هم بايد به هواداران برگردانده شــود 
يا ذخيره شــود براي فصل آينده. فوتبال حرفه اي در 
اسپانيا 1/37% از توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل 
مي دهد و اين ورزش بيش از 180هزار شغل ايجاد كرده 

است. پس مطمئن باشيد ليگ نيمه كاره رها نمي شود.

ليگبرتر
تاريخ دقيق انجام اين مســابقات هنوز اعالم نشــده 
اما هرچه هســت بايد فشرده برگزار شــود و تا پيش 
از 10مــرداد به پايان برســد، چون نيمــه دوم مرداد 
 موعد برگــزاري بازي هاي ليــگ قهرمانــان و ليگ

 اروپاست.
بوندسليگا

پس از جلســه اي بين نمايندگان 36باشــگاه دسته 
اول و دوم بوندس ليگا، توافق شــد كــه بازي ها از 9مه 
)20ارديبهشت( از سر گرفته شود ولي تحقق آن با اجازه 
دولت و مسئوالن وزارت بهداشت خواهد بود؛ در واقع 
پس از كســب مجوزهاي الزم، فوتبال آلمان مي تواند 
ازسر گرفته شــود. در بازي هاي بوندس ليگا حداكثر 
بايد 322نفر داخل و اطراف ورزشــگاه حضور داشته 
باشند و در بوندس ليگاي دو، اين عدد به 270نفر تقليل 

خواهد يافت.

فوتبالزندهميشود
هلنددرتصميميجنجالی،پروندهليگوجامحذفیاينكشوررابست،ايندرحالی
استكهتعدادیديگرازليگهایمعتبربهزودیمسابقاتشانازسرگرفتهمیشود

ازبدبياريتراكتورتالبخندشانسبهخودروسازان
بهروز رسايلي|  هماكنونشواهدنشانميدهدشرايطبرايازسرگيريمسابقاتليگبرترفوتبالفراهمترازقبلشدهوشانس
اينكهرقابتهاياينفصلپشتدرهايبستهبرگزارشود،بهشكلچشمگيريافزايشپيداكردهاست.چندليگآسياييو
اروپاييباهمينبرنامه،تمريناتباشگاههارااستارتزدهاندوبهنظرميرسدايناتفاقدرايرانهمرخخواهدداد؛مخصوصاكه
طيروزهاياخيرمردمدربسياريازمشاغلبهطورتدريجيسركاربرگشتهاند.گفتهميشودتمريناتتيمهايليگبرتري
ازدههدومارديبهشتآغازخواهدشدوپسازآنباپايانماهرمضان،ليگبهطوررسمياستارتميخورد.فاكتوربسيارمهم
امابدونتماشاگربودنمسابقات9هفتهپايانياست؛مسئلهايكهميتوانددرتعيينسرنوشتباالوپايينجدولتأثيرزيادي

داشتهباشد.قطعاتيمهايپرتماشاگرترازاينشرايطصدمهخواهندخورد.

ليگبدونتماشاگر؛برندههاوبازندهها



شــاهين رحماني | با اعالم چهارشــنبه شب 
شــوراي المپيك آسيا، عربســتان سعودي و 
قطر متقاضيان رســمي بازي هاي آســيايي 
2030شــدند. 2 كشــوري كه از 5ژوئن سال 
2017بــا قطع روابــط ديپلماتيك شــرايط 
كم ســابقه اي به وجود آوردند كه تاكنون گره 

آن باز نشده است.
اين رويارويي كه با بســتن مرز بين 2 كشور، 
قطع پروازها و روابط تجاري همراه شد تا حدي 
دامن ورزش را هم گرفت؛ مثال همين آخرين 
نامه مدير شركت بي اين اسپرت قطري به ليگ 
برتر انگلســتان بود كه مانع ســرمايه گذاري 
عربســتاني ها و خريد 80درصدي باشــگاه 
نيوكاسل شوند. ســرمايه گذاري 800ميليون 
پوندي كه اگر نهايي شود، قابل مقايسه با خريد 
150ميليوني شيخ منصور در سيتي نخواهد 
بود.اما ديدن تحوالت تازه براي ما چه معنايي 

دارد؟ احتماال دردناك و نااميد كننده است.
براي آنها كه ورزش ايران را به عنوان بخشــي 
از هويــت ملي و نشــاني از توســعه و اعتبار 
سرزمين شان دنبال مي كنند، اين اخبار نشان 
ركود و عقب ماندگي در سال هاي آينده است. 
خبر درباره ميزباني 2030است. 10 سال ديگر 

و نامي از ايران نيست.
كشــوري كه با ميزباني بازي هاي آســيايي 
1974زيرساخت هاي ورزش را جا به جا كرد و 
براي نخستين بار اين بازي ها را به غرب آسيا 
آورد، چند دهه است كه نمي داند كجا ايستاده 

است.كسب ميزباني تورنمنت هاي بين المللي 
ورزشي يكي از وظايف ملي كشورهاست تا به 
كمك اين پروژه ها امكانات داخلي را توســعه 
دهند، ورزش را فراگير كنند و برند يك كشور 

را در عرصه جهاني معتبر نگه دارند.
مديريت كشــور بايــد داراي تحليــل و ديد 
استراتژيك نسبت به چرايي برگزاري اينگونه 
مسابقات بين المللي باشد و بداند كه آثار آن در 
آينده كشور چيست.ايران تكليفش را در اين 
وظيفه مهم روشن نمي كند؛ مثال در سال هايي 
مي گفتند ورزش زير 27ســاله ها ممنوع. اين 
يعني تعيين تكليف. اما ما در اين سال ها برنامه 
مشــخصي درباره ميزباني هــا نديده ايم.اگر 
سنت شده بود كه براي حفظ وجهه در كسب 
ميزباني ها اقداماني شــود، هرچند سطحي و 
بي اراده، مثل نامه هايي كه بــراي ابراز عالقه 
ميزباني هــاي جــام ملت هاي فوتبال آســيا 
2004، 2011، 2015 و 2019داده شد، حاال 
 ديگر خبري از نامه نگاري هاي تشريفاتي هم

 نيست.به كشــورهاي همســايه نگاه كنيم. 
تركمنستان؛ميزباني بازي هاي آسيايي داخل 
سالن. آذربايجان؛ ميزبان فرمول يك، بازي هاي 
اروپايــي 2015، فينال يورو ليــگ 2019. 
تركيه؛ ميزبان ســوپركاپ اروپا 2019، فينال 
ليگ قهرمانان اروپا 2020. عــراق؛ قهرماني 
باشگاه هاي بسكتبال غرب آسيا 2019 و كاپ 

خليج فارس 2019.
وضعيت همســايه هاي جنوبي مثل بحرين، 

امارات و قطر هم كه بــراي طرفداران ورزش 
معلوم اســت و نيازي به توضيح نيست. حتي 
عربســتان هم چند ماهي اســت كــه براي 
طرفــداران ورزش، نامي آشــنا شــده كه با 
برگزاري فرمول يك و تورنمنت هاي بزرگ تر 
ميزبان جذاب ديگري خواهد شــد. مي گوييد 
مي خواهند شست وشوي ورزشي كنند؟ حتي 
اگر فرض را بر اين بگيريم، مگر بد اســت كه 
ايران به خصــوص در وضعيــت فعلي چنين 

استراتژي داشته باشد؟
اما هر چه هست يا نيست مي پرسيم نام ايران 
كجاست؟ غير از ميزباني در بازي هايي كه رفت 
و برگشت برگزار مي شــود، مثل مسابقه هاي 
فوتبــال ليــگ  قهرمانان آســيا يــا انتخابي 
تورنمنت هايي مثل جام ملت ها و جام جهاني 
كه راه ديگري جز ميزباني وجود ندارد. همين 

و نه چيز ديگري.
فعال واقعيت اين اســت كه با اين مديريت در 
ايران اميد بســتن به يك ميزباني نه چندان 
ســنگيني مانند بازي هاي آسيايي تا 10سال 
بعد هم منتفي است. مي توانيد بازي هاي 2022 
چين و 2026 ژاپن را از تلويزيون ببينيد و به 
آينده هاي دورتر اميدوار باشيم. دورتر از 2030.

اين يادداشت ديدگاه شخصی نويسنده است 
و ربطی به جايگاه سازمانی او در كنفدراسيون 

فوتبال آسيا ندارد.

 روزهاي قرنطينه و دوري از فوتبال را چطور ســپري 
مي كني؟

سعي مي كنم بيشتر در خانه باشم و تا جايي كه امكان دارد همه  چيز را رعايت 
كنم. شيوع ويروس كرونا يك اتفاق غيرقابل پيش بيني بود كه خيلي چيزها را 
تحت تأثير خودش قرار داد. در اين مدت هم سعي كردم در خانه تمرين كنم.

 تمرينات هوازي را كجا انجام مي دهي؟
در خانه و روي تردميل. باشگاه ها كه بسته است و شرايط واقعا 

سخت شده، ما هم مجبوريم كه در خانه تمرين كنيم. من 
ساكن كرج هستم و اينجا تا چند وقت پيش كه پارك ها را 
هم بسته بودند، حاال نمي دانم كه پارك ها باز هستند يا 
خير. فقط اميدوارم اين بيماري هر چه زودتر ريشه كن 

شود تا همه بتوانند زندگي طبيعي شان را ادامه دهند.
 اگر ليگ ادامه پيدا كند، بازيكنان و 

تيم ها از لحاظ فني افت نخواهند كرد؟
طبيعتا همينطور است و اين شــرايط به همه تيم ها 
ضرر زده است. البته ما بيشتر ضرر كرديم چون قبل از 

تعطيلي ليگ برتر شرايط خيلي خوبي داشتيم، ما شهر 

خودرو را شكست داديم و از بازي با سپاهان هم طبق حكم كميته انضباطي 
3 امتياز گرفتيم. به هر حال ويروس كرونا ليگ برتــر را تعطيل كرد ولي 
اميدوارم بازي ها شروع شود تا دوباره از فوتبال لذت ببريم و چند 

بازي باقيمانده را انجام دهيم تا به قهرماني برسيم.
 برخي معتقدند اگر بازي هاي ليگ برتر نيمه كاره 

بماند، نبايد قهرمان را مشخص كنند. نظر تو چيست؟
من شنيده ام كه قرار است بازي ها را ادامه دهند، خودمان هم دوست 
داريم بازي كنيم و در زمين مسابقه جام قهرماني را بگيريم. ما براي 
رسيدن به قهرماني خيلي زحمت كشيديم و حاال هم دوست داريم 
بجنگيم تا به آن چيزي كه مي خواهيم دست پيدا كنيم. پرسپوليس 
از هر لحاظ اليق قهرماني اســت و اختالف امتياز ما با تيم هاي 
پايين تر نشان مي دهد كه چقدر شايسته رسيدن به اين عنوان 
هستيم. اگر قرار است ليگ را تعطيل كنند، اين بي معرفتي است 

كه پرسپوليس را به عنوان قهرمان معرفي نكنند.
  حتما مي داني كه در اين مدت شايعات 
زيادي درخصوص جدايي تو از پرسپوليس مطرح 

شده است؟
بله، ولي من فعال بازيكن پرسپوليس هستم و با اين تيم قرارداد دارم. واقعيت 
اين است كه به چيزي جز قهرماني با پرسپوليس فكر نمي كنم و بهتر است 

براي هر اتفاقي در زمان خودش صحبت كنيم.
  ولي مي گويند چند پيشنهاد اروپايي داري؟

در اين زمينه مدير برنامه هايم در جريان اســت و بايد منتظر پايان فصل 
باشيم.

  خيلي دوست داري در اروپا بازي كني، درست است؟
خب، من از نوجواني دوست داشــتم كه يك روز در اروپا فوتبال بازي كنم 
و همه فوتباليســت هاي ايراني هم چنين آرزويي دارند. بايد منتظر پايان 
فصل باشم تا اگر شرايط مهيا شد، بعد از مشــورت با باشگاه يك تصميم 

خوب بگيرم.
  چند درصد احتمال مي دهي كه از پرســپوليس جدا 

شوي؟
واقعا نمي توانم اتفاقات آخر فصل را پيش بيني كنــم. براي من االن فقط 

قهرماني با پرسپوليس مهم است.

  انزواي ورزش ايران؛ دست كم تا 2030

 ترابي: دوست داريم در زمين جام قهرماني را بگيريم
   از نوجواني آرزو داشتم در اروپا بازي كنم

 ميزباني تورنمنت هاي معتبر ورزشي يكي پس از ديگري بين كشورها تقسيم مي شود
   بي آنكه ما حتي ديگر زحمت نامزد شدن به خودمان بدهيم

  لكيچ: 4ماه است پول نگرفته ام
دستيار صربســتاني فرهاد مجيدي نيز از شرايطش 
در اين تيم ناراضي است. لكيچ، مربي استقالل درباره 
وضعيت قراردادش مي گويد: »من 4ماه است از استقالل 
حقوق نگرفته ام. موقعيت باشگاه را درك مي كنم اما من 
هم مشكالتي دارم و به مبلغ قراردادم نياز دارم. من در 
ايران خوشحال هستم ولي به طور قطع خواسته هايي 
دارم كه بايد انجام شود. من قرار است ماهانه 3600دالر 
دريافت كنم اما تا اين لحظه پولي نگرفته ام. نمي دانم چه 
كار كنم و فعال منتظرم تا ببينم چه اتفاقي رخ مي دهد.«

   دعواي زنوزي و خطير باال گرفت
محمدرضا زنــوزي اتهامات تندي را عليه هوشــنگ 
نصيرزاده و علي خطير مطرح كرده كه منشأ جنجال 
تازه اي در فوتبال ايران شده است. حاال علي خطير هم 
وارد معركه شده و پاسخ تندي به مالك تراكتور داده 
است: »زنوزي اتهاماتي را به من وارد كرده كه من حتما 
از طريق وكيلم در دادسراي فرهنگ و رسانه پيگيري 
مي كنم. ايشان بايد بيايد جواب بدهد و حرف هايش 
را اثبات كند. يك جايي بايد ريشه اين تهمت زدن هاي 
بدون سند و مدرك خشك شود. تباني، دزدي و داللي، 
كلمات سنگيني هستند. ايشان چطور جرأت كرده اين 

كلمات را استفاده كند؟«
  رمضاني: فرشيد قصد اهانت نداشت

سعيد رمضاني، سرپرست اســتقالل درباره نشست 
مسئوالن اين باشگاه با فرشيد اسماعيلي، گفت: »فرشيد 
و ساير بازيكنان استقالل همگي نيت پاك و صادقي 
دارند. ممكن اســت بازيكن تحت شرايط احساسي و 
پرداخت نشدن مطالبات حرفي بزند. مشكل بايد در 
خانواده حل شود و ما با اسماعيلي صحبت مي كنيم. 
نشستي با هم ترتيب مي دهيم و مشكل خاصي نيست. 

او قصد اهانت به باشگاه استقالل را نداشت.«
  سپاهان- پرسپوليس براي همه مهم است

قائم مقام باشگاه شهرخودرو درخصوص نتيجه بازي 
سپاهان و پرســپوليس، گفت: »نتيجه اين بازي در 
امتيازات ساير تيم ها و شرايطشــان در جدول بسيار 
تعيين كننده و مهم است. اينطور كه عنوان مي شود 
كميته استيناف ظرف امروز يا فردا قرار است رأي خود را 
درخصوص اين بازي صادر كند. ما در باشگاه شهرخودرو 
اميدواريم حق رعايت شود. كميته استيناف بايد شرايط 
ســاير تيم ها در جدول را در حكم خود لحاظ كند و 
ما خارج از اينكه از اتفاقــات عدم برگزاري بازي مطلع 
نيستيم، اما دوست داريم تا حق رعايت شود. تصور من 
اين است كه ساير تيم ها نيز خواهان برگزاري اين مسابقه 
هستند چراكه برگزاري مسابقه شرايط جوانمردانه تري 

را ايجاد خواهد كرد.«

فوتبال ايران
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 درخواست استيناف براي بوديمير

بعد از اعالم رأي فيفا درباره شكايت ماريو بوديمير، باشگاه پرسپوليس نيز اعتراض خود را اعالم كرد. براساس رأي اعالم شده پرسپوليس بايد مبلغ 
470هزار يورو به اين مهاجم كروات پرداخت مي كرد اما پرسپوليسي ها نامه اعتراض خود را به كميته استيناف ارسال كرده اند. بوديمير مدعي است با 

توجه به عدم پرداخت مطالبات قراردادش را فسخ كرده و به واسطه آن خواهان پرداخت مبلغ قرارداد فصل بعد خود نيز شده است.

                   در سال ۱۹74 ايران اولين كشوری در غرب قاره
    بود كه ميزبان بازی های آسيايی شد 

اميرحسين اعظمي| ترابي امسال يكي از مهره هاي كليدي پرسپوليس 
بوده و نقش مؤثري در صدرنشيني قرمز ها در ليگ برتر داشته است. 
همين داستان باعث شده تا داستان انتقال اين ستاره به فوتبال اروپا از 
االن بر سر زبان ها بيفتد و هواداران پرسپوليس را حسابي نگران كند. 
حاال ترابي در گفت و گوي اختصاصي با همشهري از آرزويش براي بازي 
در اروپا سخن گفته اما معتقد است نمي تواند اتفاقات آخر فصل را از 

االن پيش بيني كند و بگويد قطعا از جمع قرمز ها جدا مي شود يا خير.



»کرونا مردان را بیشتر از زنان می کشد«؛ این را 
آمارهای جهانی می گویند. آمارهایی که وزارت 
بهداشت ایران از تعداد مبتالیان به کرونا و مرگ 
بیماران می دهد، تفکیک جنسیتی نمی شود و 
افکار عمومی نمی دانند در ایران هم مردان بیش 
از زنان به این ویروس مبتال و کشته می شوند یا نه 
اما آنچه قطعی است اینکه مردان بیش از زنان در 
معرض این ویروس قرار دارند و به احتمال زیاد در 
ایران هم تعداد کشته شدگان مرد بیشتر از تعداد 
زنانی است که با این بیماری جان خود را از دست 
می دهند. این یعنی زندگی برای زنانی که بدون 

همسر می مانند، سخت تر از قبل می شود. 
کرونا زندگی را برای همه ساکنان زمین پیچیده 
و غیر قابل پیش بینی کرده است اما طبیعی است 
این مشکالت برای قشری که از خط فقر فاصله 
زیادی دارند، تعریف دیگری داشــته باشد. در 
خانواده هایی که زندگی متوســط رو به باالیی 
دارند، زن و مــرد در دوران قرنطینــه کنار هم 
هســتند، به جز موارد ضروری هیچ یک از خانه 
خارج نمی شــوند اما در خانواده هایی که چشم 
چند نفر به نانی دوخته شده که شب پدر به خانه 
می آورد و خبری از حقوق ثابــت و پس اندازی 
نیســت، قرنطینه مفهومی ندارد، حداقل برای 
پدر. ایــن خانواده ها حتــی برای تهیــه مواد 
ضدعفونی کننده، خرید ماسک و دستکش هایی 
که هــر روز از همه کانال های اطالع رســانی به 
استفاده آنها توصیه می شود، توانایی مالی ندارند. 
در این شرایط احتمال ابتالی پدر به ویروس باال 
می رود و به آمارهای مبتالیان اضافه می شود و 
بعید نیست در آمار فوتی هم گنجانده شود. در 
نبود پدر، مادر است که باید سرپرستی خانواده 
را به عهده بگیرد و این یعنی بیشتر شدن تعداد 

زنان سرپرست خانوار.
سازمان های مردم نهاد و مراجع رسمی شهری 
هنوز آمار دقیق و کاملــی از افزایش تعداد زنان 
سرپرست خانواده ندارد اما پیش بینی می کنند 
که ماه های آینده تعداد زنانی که برای داشــتن 
حامی به آنها مراجعه کنند، بیشــتر شــود. این 
زنان در کنار زنانی که از قبل سرپرستی خود یا 
خانواده شان را به عهده داشتند، روزهای سختی 
را ســپری می کنند و اگر کرونا ماندگار شــود و 
شــرایط قرنطینه دوام داشته باشد، این سختی 

برای این افراد دو چندان می شود. 
بیشتر زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار، 
شغل های ثابت با درآمد مشخص ندارند. تعداد 
قابل توجهی از آنها با دستمزد روزانه یا هفتگی 
زندگی شــان را می گذرانند؛ برخی راننده های 
ســامانه های هوشــمند حمل ونقل هستند و 
برخی راننده های تاکسی. شماری هم نظافتچی 
ساختمان ها و خانه ها هستند یا پرستار نگهداری 
از افراد ســالخورده. یا آشــپزخانه های خانگی 
دارند و یا در خانه خیاطــی می کنند. بعضی ها 
هم در صفحه های اینستاگرامی کارهای دستی 
خودشان را می فروشــند. فرقی نمی کند، کدام 
یک از اینها؛ با آمدن کرونا همه این کارها تقریبا 

تعطیل شده است. 

فروشندگان خانه نشین شده مترو
آنا زن جوانی اســت که تا قبل آمــدن کرونا در 
مترو عطر می فروخت اما از اول اسفند تا به امروز 
درآمد چندانی نداشــته اســت. او خرج زندگی 
خودش را خودش درمی آورد ولی به خاطر شرایط 
خانوادگی خیلی به مشکل نخورده است: »مادرم 
حقوق بازنشستگی دارد. خواهرم کارمند است و 
حقوق ثابت می گیرد.« او بیشتر نگران دوستانش 
است، دوستانی که همراه او در مترو فروشندگی 
می کردند و نان آور خانه بودند: »بیشتر دوستانم 
همسر دارند اما همسرانشان خانه نشین بودند. 
اهل کار نیستند و دنبال کار نمی روند و به خاطر 
همین زنانشــان مجبور هســتند کار کنند. در 
2ماهی که کرونا آمده، این زنان هم بیکار شده اند. 
همسرانشــان در این مدت به خودشان زحمت 
داده اند که دنبال کار بروند اما چیزی گیرشــان 
نیامده. روزهای عادی نمی توانستند کاری کنند 
حاال که کرونا وضعیت را به هم ریخته که دیگر 

اصال نمی توانند کاری کنند.« 
روزهای گذشته که خیابان ها شــلوغ تر شده و 
بعضی  ها باید در محل کارشــان حاضر شــوند، 
دوســتان آنا هم به این فکر افتاده اند که دوباره 
سرکارشان برگردند اما فروشــی نداشتند: »به 
من هم گفتند بیا من نرفتم. دوســتم می گوید 
کســی از آنها خرید نمی کند. در هر 10قطاری 
که می روند، شــاید دو نفر چیــزی بخرد. با این 
وضعیت شــاید دوســتم بتواند، خرج خورد و 

خوراک خانواده را بدهد. 
کرایه خانه، قســط های 
عقب افتاده و ...می ماند 
 و نمی شود کاری کرد.«

آنا به مردم حق می دهد 
که چیــزی نخرند: »من 
هم باشم نمی خرم. مردم 
خریدهای خودشــان را 
چند بــار می شــورند تا 
آلــوده نباشــد، بیرون 
ازخانه از ترسشان دست 
به جایــی نمی زنند، آنها 
که نمی توانند ریســک 
کنند و به خاطر خرجی 
ما و خانواده هایمان خرید 
کنند و خودشــان را به 
خطر بیاندازند. شاید من 
فروشــنده االن که دارم 

جنس می فروشم کرونا نداشــته باشم اما شاید 
ویروس در من نهفته باشد.«

مشــکل فقط هزینه های جاری زندگی نیست. 
این زنان باید قسط های عقب مانده  را هم بدهند 
و چک هایی را هم که بــرای خرید جنس هایی 
که کشیده بودند، پاس کنند. آنا برای پر کردن 
جای خالی چک 10میلیون تومانی اش به مشکل 
خورده: »23فروردین چک داشتم. منی که از اول 
اسفند کار نکردم چطور باید چکم را پاس کنم. 
طرف صبح همان روز زنگ زده بود که بگو کی و 
چطور می توانی پرداخت کنی، تاریخ تعیین کند و 
گرنه برگشت می زنم. در کشورهای دیگر به مردم 
می رسند، همه کارهای بانکی را تعطیل کردند 
که کسی برای دادن قســط یا پاس کردن چک 
به مشکل نخورد، یا حداقل خوراک روزانه شان 
را می دهند تا مردم فقط به فکر هزینه های دیگر 
باشند، ولی ما اینجا کار نداریم ولی مثل قبل باید 
هزینه کنیم، با کدام پول خدا می داند.همه زندگی 

مردم قسطی است. دولت باید بگوید تا یک ماه بعد 
ریشه کن شدن کرونا هیچ قسطی پرداخت نشود 

و هیچ چکی برگشت نخورد.«
 

ویترین های بی مشتری اینستاگرام
بیتا زنی اســت که بــا خیاطی زندگــی اش را 
می گذراند. لباس های رنگارنگ بچه گانه که در 
صفحه اش می گذارد دل هر مــادری را می برد 
اما داســتان زندگی او به زیبایی لباس هایی که 
می دوزد، نیســت. شاید 
به نظر برســد خیاطی 
کــه در خانــه اش کار 
می کنــد و مشــتری را 
نمی بیند و همه کارها از 
اندازه گیــری و پرداخت 
پول غیر حضوری است 
چرا کارش باید به مشکل 
بخورد؟ بیتــا می گوید: 
»اگر قبال هفته ای 10تا 
سفارش می گرفتم االن 
شــده هفته ای سه تا. به 
هر حال این سفارش ها 
را بایــد پیــک ببــرد، 
مردم از اینکــه از پیک 
هــم چیــزی بگیرند، 
می ترسند. درست است 
که من اصول بهداشتی 
را رعایت می کنم و مدام دست هایم را می شویم 
ولی کسی که لباس را می خرد، نگران است که 
آلوده باشــد، به خصوص اینکه لباس را تن بچه 
می کند. خیلی ها هم دوســت ندارند لباس نو را 
بشویند. به خاطر همین ترجیح می دهند فعال از 
 همان لباس هایی که داشته اند استفاده کنند.« 
مشتریان بیتا شاید در مقایســه با خود او وضع 
مالی مناسبی داشته باشند اما به هر حال آنها هم 
شرایط ســختی را در حال تجربه هستند:» مگر 
چند نفر از این مردم هســتند که حقوق ثابتی 
دارند؟ تعدادشان خیلی کم است. خیلی از آدم ها 
شغلشان آزاد است و با قرنطینه وضعیت مالی شان 
به هم ریخته است. شــاید االن مشکلی نداشته 
باشند که یک لباس برای بچه شــان بخرند اما 
نگران روزهای آینده هستند. ترجیح می دهند 
به پس اندازشان دست نزنند و برای روز مبادا نگه 
دارند. خود من تا االن از پس انداز خرج می کردم، 
تمام شــود، چه کار باید بکنم؟ صاحب خانه هم 

مثل من مشــکل مالــی دارد و منبع درآمدش 
همین کرایه ای است که من می دهم، می توانم 

بگویم ندارم و کرایه نمی دهم؟«

نظافت کار بیمار
فاطمه به تازگی مستقل شــده بود اما با آمدن 
کرونا دوباره مجبور شد پیش خواهرش زندگی 
کند: »قبال با خواهرم زندگــی می کردم. از هم 
جدا شــدیم. برادرم یک خانه بــرای دخترش 
خریده بود. به من گفت فعال بیا اینجا بنشــین. 
همه وسایل هایم را قســطی خریدم و رفتم آنجا 
ولی االن کرونا آمده نمی توانم هزینه کنم و شارژ 
بدهم. رفتم پیش خواهرم تا در هزینه های خورد 

و خوراک صرفه جویی کنیم.« 
فاطمه مدتی پرســتار افراد ســالخورده بود و 
بعد از اینکــه زانویش را جراحــی کرد، ترجیح 
داد برای نظافت به خانه هــا برود:»هر روز هفته 
کار می کردم. حتی جمعه ها هم می خواســتند 
می رفتم ولی دو ماه و نیم اســت که کسی برای 
نظافت به من زنــگ نزده. در ایــن مدت فقط 
چند روز پیش یک نفر زنــگ زد. کل درآمد من 
600هزار تومان بیمه بازنشســتگی اســت که 
می گیرم. با این پول، باید شارژ آب و برق، قسط  ها 
و خرج خورد و خوراک را باید بدهم، نمی رســد 

کم می آید.« 
فاطمه روزهایی که ســر کار بــود، بین 100تا 
110هزار تومان برای نظافت روزانه دســتمزد 
می گرفت. با این پول هم می توانست قسط هایش 
را بدهد و هم بــه خواهر کوچکترش که بیماری 
قند نوع دو دارد و در کرج مستاجر است، برسد 
اما االن: »خودم هم سربار خواهر بزرگترم هستم. 
بعضی از مشتریان همان پولی را که برای نظافت 
می دادند، برایم ریختند امــا خیلی نبود. خواهر 
کوچکم ماهی 400هزار تومان از بیمه می گیرد. 
بیمه ما را هم برادرم ریخته بــود. خواهرم باید 
انســولین بزند. بعضی وقت ها مجبور می شویم 
داروهایش را آزاد بخریم و هزینــه باال می رود. 
خودم هم فشار خون دارم. باال و پایین می شود. 
یک قرانی هم پس انداز ندارم. شــوهر و بچه هم 

ندارم. خودم هستم و خواهرهایم.«

خدمه اخراجی با شوهر معتاد
گلی خانــم خدمه یک شــرکت خصوصی بود. 
او قبل از اینکه کرونا بیاید بیکار شــد: »تعدیل 
نیرو داشــتند.« دنبال کار بود کــه کرونا آمد: 

»نتوانســتم کاری پیدا کنم.« گلــی در مورد 
همسرش مي گوید: »ببخشــید معتاد است.« 
دخترش ازدواج کرده و با پســر 17ساله اش در 
خانه 38متری که در نسیم شهر اسالمشهر اجاره 
کرده، زندگی می کند. در این دو ماه و نیمی که 
بیکار بوده، هیچ درآمدی نداشته: »بعد از اینکه 
به من گفتند ســرکار نیا، همکارانم در شرکتی 
که کار می کردند یک پولی جمــع کردند و به 
من دادنــد. در این مدت با این پــول زندگی را 
گذراندم.« این پــول خیلی زیاد نبــوده. گلی 
ماهی 400هزار تومان کرایه می دهد و این پول 
را بیشتر برای اجاره خانه داده. او نگران ماه های 
آینده است: »خرداد قرارداد خانه تمام می شود.« 
گلی 10میلیون تومان برای پیش قســط خانه 
دارد. با باال رفتن قیمت خانه ها و بیشــتر شدن 
اجاره ها می شــود خانــه در حــد همین خانه 
38متری پیدا کند؟ بعید به نظر می رســد. در 
این مدت همه از صاحب خانه ها انتظار دارند که 
کرایه ها را ببخشند ولی گلی کرایه اش را کامل 
داده: »صاحب خانه ام موظف نیســت چیزی را 
به من ببخشــد او هم مثل من است و به پولش 

نیاز دارد.« 
گلی حتی یارانه هم ندارد، او مشــکل دیگری 
هم دارد: »گفتم که همســرم معتاد است. یک 
اشتباهی کردم و موقع ثبت نام برای یارانه  ها او را 
سرپرست معرفی کردم. یارانه را به ما نمی دهد. 
مال خودش است. بعضی از وقت ها هم از کیفم 
پول برمی دارد تا مواد بخرد. بعضی وقت ها هم 
شارژ را کش می رود. دست خودش که نیست، 
اعتیاد مجبورش می کند. اذیت که می شــود، 
دســت به این کارها می زند.« او بــرای تامین 
هزینه های زندگی اش به بهزیستی هم مراجعه 
کرده، اما: »گفتند چون شوهر داری نمی توانیم 

به تو کمک کنیم.«
گلی قســط عقب افتاده هــم دارد. برای اینکه 
پول پیش خانه را بدهد، وام گرفته: »ماهی باید 
600هزار تومان قسط بدهم. از بهمن تا به حال 
قســط ندادم.« گلی یک روز آزمایشی سرکار 
رفته و امیدوار اســت که مدیران شرکت جدید 

کار او را بپسندند. 

... اگر کرونا بماند
نگرانی این زنان این اســت که اگر کرونا بماند 
و اگــر کاری پیدا نکنند، چطــور از هزینه های 
زندگی شان بربیایند. گلی می ترسد قسط های 
عقب مانده کار دســتش بدهد، بیتا نمی داند تا 
آخر ماه می تواند کرایه خانه را جمع و جور کند 
یا نه. روزهای گذشــته حــرف از حمایت بوده، 
حمایت از این زنان. فریبا نظری، مشــاور وزیر 
کشور در امور زنان و خانواده چند روز پیش گفته 
بود دفاتر زنان و خانواده اســتانداری ها با کمک 
سمن ها و سایر دستگاه های اجرایی، کارگاه هایی 
را فعال کرده اند تا زنان سرپرست خانوار، بتوانند 
کار و درآمدی داشــته باشند، کارگاه هایی مثل 
دوخت ماسک و تولید گان و دستکش. نظری از 
اشتغال 7700زن خبر داده بود. با کمک بعضی 
از خیرین، بهزیســتی و کمیته امداد و بعضی از 
مناطق شــهرداری تهران، بسته های بهداشتی 
و ارزاقی به خانواده های آســیب دیده داده شده 
اما نه گلی و نه فاطمــه خبری از این کارگاه  ها و 

بسته های حمایتی ندارند.
دولت هم گفته به قشــر آسیب پذیر تسهیالت 
قرض الحســنه ای پرداخت کننــد. 23میلیون 
خانــوار یارانه بگیــر وام یک میلیــون تومانی 
گرفتند ولی دولت در نظر دارد برای 4 میلیون 
خانواری که درآمد ثابتی ندارند؛ کارگران فصلی، 
رانندگان تاکســی و.. تســهیالتی تا 2 میلیون 
تومان پرداخت کند. زنان سرپرست خانوار هم 
جزو این 4میلیون نفری هستند که وامی بیش 
از یک میلیون دریافت می کننــد اما زنانی که 
نان آور خانه هستند اما سرپرست خانوار حساب 
نمی شوند، شامل این مصوبه می شوند؟ شانه های 
گلی و زنان مثل او که همسرش یارانه هر ماه را 
خرج مــواد می کنند، زیر بار کرونــا نحیف تر و 

خموده تر از همیشه است.

خبر

سیاستمداران زن، کرونا را بهتر مدیریت کرده اند

۴۲هزار تماس کرونایي با خط »صدای مشاور«

روزنامه انگلیسي گاردین در مقاله اي با اشاره 
به موفقیت نســبي زنان حاکم بــر برخي از 
کشــورهاي کرونازده نوشــت که این زنان 
نشــان دادند که قدرت، قاطعیت، احساس و 
عواطف مکمل یکدیگر و الزمه یک حکمراني 
صحیح هستند. گاردین در نوشتاري با عنوان 
»آیا حاکمان زن در مدیریــت بحران کرونا 
موفق ترند؟« نوشته است: از آلمان تا نیوزیلند 
و از دانمارک تا تایوان، زنان، بحران کرونا را با 
اعتماد به نفس مدیریت کرده اند. بسیاري از 
کشورها مانند ویتنام، چک، یونان و استرالیا 
که مردان در رأسشان هستند به خوبي عمل 
کرده اند، ولي مدیریت تنها معدودي از حاکمان 
زن ناموفق بوده اســت. به گــزارش ایرنا، در 
بخش هایي از مقاله گاردین با اشاره به عملکرد 
سراني همچون جاسیندا آردن، نخست وزیر 
3۹ساله نیوزیلند که با پخش زنده ویدئوهایي 
در فضاي مجازي از مــردم مي خواهد تا در 
خانه بمانند و جان دیگران را نجات دهند یا 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان که ویدیوي 
توضیحات وي در مورد کنترل شیوع ویروس 
کرونا میلیون ها بار در فضــاي مجازي دیده 
شده و همچنین مت فردریکسن و ارنا ولبرگ، 
نخست وزیران دانمارک و نروژ که توانسته اند با 

قاطعیت مرزها را بسته و اماکن عمومي را براي 
کاهش شیوع کرونا تعطیل کنند، آمده است: 

اســتنتاج ما از این عملکرد هر چه باشــد، 
متخصصان هشدار مي دهند درحالي که زنان 
در میان کشــورهایي که بحران را به خوبي 
مدیریت کرده اند، به نحو نامتناســب و تا حد 
نســبتا حیرت آوري جلوه کرده اند، تفکیک 
سران مرد و زن دولت ها در دسته بندي هاي 
مشــابه الزاما مفید نیســت. شــاید عوامل 
پیچیده اي در کار باشد. کاتلین گرسون، استاد 
جامعه شناسي دانشگاه نیویورک متذکر شد که 
احتمال انتخاب سران زن در فضاي سیاسي اي 
که دولت از حمایت نسبي و اعتماد برخوردار 
باشد، بیشتر اســت که در این حالت تفاوت 

خاصي میان زن و مرد نیست.
به  گمان گرســون، عالوه بر این ممکن است 
براي مردان دشوارتر باشد که از کلیشه هاي 
رفتاري اي که از آنها در کسوت ریاست انتظار 
مي رود، عدول کننــد؛ به دلیل آنکه حاکمان 
برتر، قوي، قاطع و قادر به بروز عواطف هستند، 
زنان شــاید بتوانند به نحوي عمل کنند که 
نمایانگر آن باشــد که ایــن خصایص ناقض 
یکدیگر نبــوده و مکمل هــم و الزمه یک 

حکمراني خوب هستند.

مدیرکل مشــاوره و امور روانشــناختي 
سازمان بهزیستي کشــور با بیان اینکه از 
ابتداي راه اندازي خط »صداي مشاور« تا 
هفته گذشته، به بیش از 208هزار تماس 
پاسخ داده شده است، گفت: از این تعداد 
بیش از 42هزار تماس مربــوط به کرونا 

بوده است.
بهــزاد وحیدنیا گفته اســت کــه از بین 
تماس ها، بیش از 300تمــاس مربوط به 
کادر درمان بوده است: »درمجموع بیش 
از 86هزار ساعت مشــاوره کلي از سوي 
مشاوران و روانشناسان خط صداي مشاور 
ارائه شده که از این مقدار بیش از 17هزار 
ساعت مشاوره مربوط به کرونا بوده است.«

به گفته او، اســتان هاي تهــران، فارس، 
کرمان و... ازجمله اســتان هایي هستند 
که بیشترین تماس ها را به خود اختصاص 

داده اند.
آنطــور کــه مدیــرکل مشــاوره و امور 
روانشــناختي ســازمان بهزیستي کشور 
مي گوید، اعضاي کادر درمان و خانواده هاي 
آنان، خانواده فــرد متوفي و افرادي که در 
حال تجربه استرس شــدیدي هستند و 
درخواست دریافت خدمات مستمر دارند 
نیز مي توانند به لیســت مراکــز فعال هر 
استان از طریق خط1480 دسترسي پیدا 
کرده و درصورت تمایل از خدمات حضوري 

بهره مند شوند.

کرونا تعداد زنان سرپرست خانوار را افزایش می دهد

سنگينی پيامدهاي کرونا بر شانه زنان
کرونا بازار کسب و کار زنان را کساد کرده است

2  یکشنبه 7 اردیبهشت ۹۹  شماره 7۹26 10 3 0 2 3 6 0 2 زنان

زنان سرپرســت خانوار در 
دوران کرونا با مسایل مالی 
روبه رو شــده ا ند. زنانی هم 
هســتند که نان آور خانه اند 
اما به دلیل داشــتن همسر 
سرپرســت خانوار محسوب 
نمی شــوند، زنانی که بیش 
از دیگر  زنان مشکل دارند و 

حمایت نمی شوند
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احتمال بازگشت 
محدوديت ها

در جلســه روز گذشته 
رئيس جمهور با روســاي 
ملي  ســتاد  كميته هاي 
مبارزه با كرونا، روســاي 
كميته هــاي مرتبط نتايج 
بررســي هاي خــود را 
بازفعاليت  درخصــوص 
مراكز ديني و بقاع متبركه 
ارائه كردند كه مورد بحث 
و بررســي قرار گرفت و با 
توجه بــه اينكــه در ماه 
معنويــت و ميهماني خدا 
قرار داريم و جان هاي تشنه 
براي راز و نياز و عبادت و 
زيارت بقاع متبركه بي قرار 
است، مقرر شــد وزارت 
و  پروتكل ها  بهداشــت 
دستورالعمل هاي مناسب 
را تهيــه و طراحي كند تا 
در جلســه روز يكشنبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا 
مورد بررســي و تصويب 
رئيس جمهور  گيرد.  قرار 
هم در اين جلســه تأكيد 
كرد: اقدامات انجام شده و 
ارزيابي ها نشان مي دهد كه 
برغم آنكه در مسير كنترل 
بيماري قرار داريم، اما اگر 
چنانچه ســطح هشدارها 
و هوشياري مردم كاهش 
يابد، خداي ناكرده ممكن 
است بيماري اوج بگيرد و در 
اين شرايط ناگزير به احياي 
مجدد محدوديت ها باشيم 
كه البته اميدواريم مردم 
عزيز كماكان هشدارها را 
جدي بگيرنــد و جز براي 
امور ضــروري زندگي از 
منزل خارج نشــوند و به 
مسئولين در كنترل بيماري 
تا رسيدن به يك وضعيت با 
ثبات و قابل اطمينان كمك 
كنند. حسن روحاني گفت: 
بدون ترديد مسير مقابله و 
كنترل اين بيماري را بدون 
همراهي مــردم نمي توان 

طي كرد.
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شيطنت فرمانداري؟!
خبرها درباره جعلي بودن مدرك تحصيلي نماينده منتخب مردم تفرش در حالي منتشر شده است كه سينا 
كمال خاني با بيان اينكه مدارك تحصيلي من هيچ مشكلي ندارد، به برنا گفت: با وجود اينكه مدارك از سوي 
شوراي نگهبان تأييد و انتخابات بدون مشكل برگزار شده است اما فرماندار، شب عيد و بدون دليل درخواست 
استعالم مدارك تحصيلي از واحدي غيراز واحدي كه در آنجا مدرك ارشد خود را گرفته ام، مي كند. منتخب 
مردم تفرش در مجلس يازدهم ادامه داد: آن واحد كه فرماندار درخواست تأييد مدرك كرده به صورت طبيعي 
نامه عدم تأييد زده است، چون من اصال از آن واحد، فارغ التحصيل نشده ام. كمال خاني با بيان اينكه هيچ نامه اي 
از طرف شوراي نگهبان كه مسئول اين موضوع است به  دست من نرسيده، تأكيد كرد: پيگير اين شيطنت 

سياسي و رسانه اي فرمانداري هستم تا حقي از مردم تفرش ضايع نشود.

ث
مك
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زمان زيادي تــا افتتاحيه 
مجلس يازدهم باقي نمانده مجلس

و  تحــركات  و  اســت 
برنامه ريزي هاي آنها براي چگونگي حضور 
در بهارســتان، اين روزها منســجم تر و 

هدفمند تر از گذشته شده است.
مجلس يازدهم با 290كرسي طي 4سال 
آتي ميزبان حدود 240نماينده اصولگرا 
خواهد بود و دســت باال 50كرسي آن در 
اختيار جريان هاي مســتقل و چهره هاي 
اصالح طلب و شايد نزديك به اصالح طلبان 
قرار گرفته باشد كه مسعود پزشكيان، وزير 
بهداشــت دولت اصالحات و نايب رئيس 
اول مجلس دهم شاخص ترين اين جمع 
محسوب مي شود؛ اگرچه براساس تجارب 
مجلس قبل نمايندگان مســتقل عمدتا 
قرابت فكري بيشــتري با اصالح طلبان 
داشــته اند اما نا گفته پيداست كه برخي 
به سمت اصولگرايان شــيفت مي كنند و 
برخي ديگر ترجيــح مي دهند عضو هيچ 
فراكسيون سياسي نباشند اگرچه رأيشان 

را به نفع فراكسيوني خاص تنظيم كنند.
بنابراين از شــماي كلي مجلس پيداست 
كه عمده كرســي ها – 240كرسي- در 
اختيار اصولگرايان اســت و 50كرســي 
ديگــر بيــن اصالحــات و نمايندگان 
مستقل از جريان هاي سياسي قرار دارد. 
با اين حســاب تشــكيل دو فراكسيون 
اصالح طلبــان در اقليــت كاري مجلس 
و اصولگرايان در اكثريــت مجلس قابل 

پيش بيني است.
به رغم اينكه اكثريــت مجلس يازدهم به 
نــام اصولگرايان خورده شــده، اما جمع 
240اصولگــراي راه يافته به بهارســتان 
چنان مشتق و چند پاره است كه اگر شمار 
همگي آنها در 3طيف كه مشتركا فهرست 
ائتالف اصولگرايان تهران را بستند خالصه 
شود، برايشان حتما پيروزي خوبي خواهد 

بود.
اصولگرايــان ســنتي، نو اصولگرايــان و 
جبهه پايداري 3 طيف ائتالفي فهرســت 
اصولگرايان بودند كه با ليدري مصطفي 
مير ســليم، محمدباقر  قاليباف و مرتضي 
آقا تهراني وارد گود رقابت ها شــدند و زير 
سايه ريش ســفيدي ابراهيم رئيسي به 
وحدت انتخاباتي رســيدند؛ وحدتي كه 
ضمانتي براي اســتمرار آن در بهارستان 
نيســت. به همين دليل هــم پيش بيني 
مي شــود در لواي اين ائتالف سه شق از 
اصولگرايان در بهارستان اعالم موجوديت 

كنند.

در همين راســتا يعني تعييــن تكليف 
فراكسيون هاي سياسي مجلس آتي بود 
كه شوراي ائتالف نيروهاي انقالب  درنظر 
داشــت ديروز در مجتمع فرهنگي آدينه 
نشستي برگزار كند كه بررسي چگونگي 
تشــكيل فراكســيون اكثريت مجلس 
)فراكســيون نيروهاي انقــالب( يكي از 
دستوركارهاي اساسي آن بود. اين نشست 
با توجه به شمار حضور نمايندگان حتما در 
شكل گيري آينده سياسي مجلس يازدهم 
تأثير گذار بود اما به دليل مخالفت وزارت 
بهداشــت با برگزاري چنين همايشي تا 

اطالع ثانوي كنسل شد.

آقا تهراني و پرچم افراشته پايداري ها 
به هر روي، نخســتين اعالم موجوديت 
حتما از سوي جبهه پايداري خواهد بود؛ 
آنچنان كه در بزنگاه انتخابات بارها و بارها 
تفاوتشــان را با نو اصولگرايان فرياد زدند. 
جبهه پايداري انقالب اسالمي با دبيركلي 
مرتضي آقاتهراني، معلــم اخالق كابينه 
محمــود احمدي نژاد، ســال90 و بعد از 
ماجــراي خانه نشــيني 11روزه محمود 
احمدي نژاد اعالم موجوديت كرد و هدف 
از فاصله گرفتن آنهــا از اطرافيان محمود 
احمدي نژاد ايجــاد مميزي بــا جريان 
انحرافي بود كه اصولگرايان به مشــايي و 
بقايي منتسبش مي كردند. در اين جبهه 
جمعي از دولتمــردان دولت هاي نهم و 
دهم، برخي اعضاي فراكســيون انقالب 
اسالمي مجلس هشــتم و نهم و برخي از 
چهره هاي اصولگرا وجــود دارند. با توجه 
به اينكه بيزاري از جريان انحرافي )طيف 
محمود احمدي نــژاد( يكي از محورهاي 
اصلي اساســنامه آنهاســت، بعيد به نظر 
مي رسد كه در مجلس بتوانند در يك جمع 

و قامت حاضر شوند.

قاليباف پرچم دار فهرست ايران سربلند
نخســتين بار محمدباقر قاليباف پس از 
انتخابات 96 رياســت جمهوري موضوع 
نو اصولگرايي را مطــرح كرده   و در نامه اي 
سرگشــاده با اشــاره به اينكه به اين باور 
رسيدم كه »تغيير اساسي در نحوه كنش 
جريان اصولگرايي« يكي از مطالبات اصلي 
امروز شما جوانان مؤمن و دلسوز انقالب و 
كشور است و امروز ديگر روشن است كه 

اصولگرايي بايد با حفظ مباني و ارزش هاي 
انقالبي جمهوري اســالمي، در نگرش و 
شيوه سياســت ورزي خود متحول شود 
و با گفتمان و چهره هايــي نو، حركت در 
راســتاي »نواصولگرايي« را هرچه زودتر 
آغاز كند، امير محبيــان و احمد توكلي 
و چهره هايي از اين دســت كه بر زايش و 
نو آوري اصولگرايــي و تطابق اين جريان 
با خواســته هاي روز جامعه تأكيد دارند، 
از اين موضع قاليباف اســتقبال كردند. 
مرزبندي قاليباف و شعار نو اصولگرايي اش 
نه با پايداري ها و نه بــا ياران احمدي نژاد 
يك جــا جمــع نخواهــد شــد و اگر در 
خوش بينانه تريــن حالــت در هفته هاي 
اول مجلس دهم در يك فراكســيون هم 
اعالم موجوديت كنند تــا بتوانند مدعي 
اكثريت مجلس باشند، در نهايت به عاقبت 
فراكسيون مستقلين مجلس دهم گرفتار 
مي شوند و فراكسيوني جديد را تاسيس 
مي كنند كه آنها را به چرايي حضورشان در 

مجلس نزديك تر كند.

اصولگرايان سنتي و سوداي نزديكي با 
مستقلين و اصالح طلبان 

مصطفي مير سليم، عضو شوراي مركزي 
حزب موتلفه اسالمي شاخص ترين نماينده 
اصولگرايان سنتي در مجلس يازدهم است؛ 
اگرچه اين طيف شمار زيادي را در اختيار 
ندارند اما تحركات ميرسليم براي نشستن 
بر كرسي رياست مجلس از سوداي او براي 
نزديكي با اصالح طلبان و مستقلين عليه 

قاليباف و پايداري ها خبر مي داد.

ياران احمدي نژاد و دغدغه برندسازي بهار
 بعد از گذر ائتالف اصولگرايان از انتخابات 
آنها با شــق ديگري از اصولگرايان مواجه 
شــدند كه چراغ خامــوش صندلي هاي 
بهارســتان را فتح كــرده بودنــد. ياران 
احمدي نژاد كه تا اينجاي كار 14ژنرالش 
را به بهارستان فرستاده و مشخص نيست 
در جمع راه يافتگان مجلس يازدهم چند 
هوادار دارد، شقي از اصولگرايان هستند 
كه نه آب شان با نو اصولگرايان و سنتي ها 
در يــك جوي مــي رود و نه نامشــان با 
پايداري ها كه همراهان ديروزشان بودند، 
يك جا جمع مي شود و حال بايد ديد كه در 
حساب وكتاب سياسي مجلس يازدهم چه 

نامي بر خود مي نهند و چگونه حضورشان 
را در تصميمات سياسي بهارستان آشكار 
خواهند كرد  و آيا خواهند توانســت برند 
بهار را كه چند سالي است احمدي نژاد و 
يارانش بر سر آن مانور مي دهند، رسما در 
عالم سياست صاحب  نام و نشان رسمي 

كنند.
شمس الدين حسيني  وزير اقتصاد دولت 
محمــود احمدي نژاد، فريدون عباســي 
رئيس ســازمان انــرژي اتمــي دولت 
احمدي نــژاد، علي نيكزاد وزير مســكن 
احمدي نــژاد، محمود احمــدي بيغش  
استاندار خراسان شــمالي در دولت دهم 
و عبدالرضا مصري و محمد مهدي زاهدي 
ازجمله چهره هاي شناخته شده و صاحب 

اين جريان در مجلس يازدهم هستند.
مجلس يازدهم اگرچه بــا تغيير بيش از 
80درصــدي نماينــدگان مجلس دهم 
تشــكيل مي شــود و تنهــا 56نماينده 
مجلس دهمــي در آن حضــور دارند، اما 
به دليل نبود اكثريتي قاطع و طيف بندي 
جريان هــاي حاضر در آن به مجلســي 
چند فراكســيوني بدل خواهد شــد كه 
همچون مجلس دهم عموم تصميمات و 
تحركاتش تا دقيقه نــود قابل پيش بيني 
نخواهدبود، همين هم ســبب مي شــود 
فضاي حاكم بــر اين مجلــس و ميزان 
نقش  آفرينــي اش در فضاي سياســي – 
اقتصادي كشــور  مانند مجلس دهمي ها 
باشــد و همان راهــي را طــي كند كه 

مجلس دهمي ها تكرار كردند.

همزمان با آغاز  ماه مبارك 
رمضان، بازگشايي مساجد دولت

و اماكن مذهبي به يكي از 
دغدغه هاي مســئوالن بدل شده است؛ 
به طوري كــه آيت اهلل اعرافــي، رئيس 
حوزه هاي علميه تأكيد كرده كه حوزه در 
اين مــورد تابع تصميمات ســتاد ملي 
كروناست و روز گذشته نيز رئيس جمهور 
در جلسه روساي كميته هاي تخصصي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني از 
همراهــي مراجع عظام تقليــد، علما و 
روحانيت در مســير مقابلــه و كنترل 
بيماري كرونا، گفت: دقيقاً حساسيت ها و 
دغدغه هــاي مراجــع عظــام، علما و 
روحانيت معظم طي مدت كنترل بيماري 
براي مراقبت از جان و سالمتي مردم به 
موازات و به همان ميزان حساســيت و 
دغدغه مسئولين بهداشت و درمان بوده 
است كه اين موضوع بسيار حائز اهميت 
اســت و جا دارد از همكاري و همراهي 
تمامــي مراجع، علمــا، روحانيت، ائمه 
جمعه و متوليان هيأت هــاي مذهبي 

تشكر و سپاسگزاري كنم.
به گزارش ايسنا، حسن روحاني گفت: از 
آنجا كه مسئولين كادر درماني و مراجع 
عظام و روحانيت معظم كشــور دغدغه 
متقابل حفظ جان و سالمت مردم و در 
عين حال برقراري يــك وضعيت قابل 
تحمل براي فعاليت مراكــز مذهبي را 
دارند، مي توان اميدوار بود كه در شرايط 
بهبود شــاخص هاي كنتــرل بيماري، 
مراكز مذهبي كشور با تعيين شرايط و 

دستورالعمل هايي باز شوند.
روحاني طي ســخناني در 31فروردين 
در جلســه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
گفته بود كه تعطيلــي اماكن مذهبي و 

مساجد در  ماه رمضان نيز حداقل تا نيمه 
ارديبهشت ماه تداوم خواهد داشت.

رئيس جمهور در ســخنان خود تأكيد 
كرده بــود: براي  مــاه رمضان بســيار 
انديشــيديم كه چه كنيم و چطور آن را 

مديريت كنيم. 
در  ماه رمضان اماكن مذهبي و مساجد، 
جذابيت بيشتري پيدا مي كنند، اما بايد 
از مردم بخواهيم همچنان شرايط ويژه را 
حداقل تا نيمه ارديبهشــت ادامه دهند 
و پس از آن مقطع نيز، جلساتي برگزار 
مي كنيم تــا ببينيم مي تــوان تصميم 

تازه اي اتخاذ كرد يا نه.
روحاني هفته گذشــته نيــز در تماس 
تلفني با حجت االســالم مروي توليت 
آســتان قدس رضوي ضمن قدرداني از 
مراجع عظام، روحانيون و متوليان همه 
بقاع متبركه به دليــل همراهي كامل با 
سياست هاي ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
گفت: اميــدوارم با مهار ايــن ويروس 
درب هاي حرم هاي مقدس كشور روي 
مردم عزيز كه عاشقانه اهل بيت عصمت 
و طهارت را دوست دارند، باز شود. در اين 
گفت وگو توليت آستان مقدس رضوي 
با قدرداني از تالش هاي رئيس جمهور، 
دولت و اعضاي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
كه بي وقفه از ابتداي شيوع اين بيماري در 
تالش هستند و خدمت كرده اند، آمادگي 
خود و ساير متوليان بقاع متبركه و اماكن 
مذهبي را براي همكاري با مســئوالن 

ذيربط اعالم كرد.
در اين ميان، مديران و متوليان اماكن و 
مراكز مذهبي و مساجد نيز آمادگي خود 
را براي همكاري و پيروي از سياست ها 
و تصميمات ســتاد ملي كرونــا اعالم 
كرده اند؛ آيت اهلل عليرضا اعرافي، مدير 

حوزه هاي علميه قم در سخناني 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 هســتند كه حتي نيازي 
به تكذيب نيســت ولي به عنوان كسي 
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 ستاد ملي 
مبارزه با كرونا تحت فشــار حوزه براي 
باز كردن اماكن زيارتي و مذهبي است 

صحت ندارد. 
به گزارش تسنيم، امام جمعه قم گفت: 
ما نهايــت همــكاري را با ســتاد ملي 
مبارزه با كرونا داريــم و در اينكه اماكن 
زيارتي باز شود يا نشــود ما كامال تابع 
پروتكل هاي وزارت بهداشت هستيم و 
نظر كارشناسي را اصل و مبناي فقهي 

و ديني مي دانيم.
روز گذشته نيز حجت االسالم حجت اهلل 
ذاكر، معاون فرهنگي و اجتماعي مركز 
رسيدگي به امور مساجد به ايرنا گفت: از 
ابتــداي ورود اين ويروس به كشــور، 
مساجد تابع ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
و هماهنگ با آن ســتاد بودند. او ادامه 
داد: مركز رسيدگي به مساجد از ابتدا از 
وزارت بهداشت استعالم كرد كه تصميم 
شما چيست؟ اگر تشخيص اين است كه 
جماعات تعطيل شوند، با توجه به دستور 
مقام معظم رهبري كه تصميمات وزارت 
بهداشــت و ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
الزم االجراست، مســاجد هم تابع اند و 
تبعيت مي كننــد و توصيه هايي كه در 
رابطه با مساجد بود، انجام شد و كاماًل با 

اين ستاد هماهنگ هستيم.

وي همچنيــن دربــاره هماهنگي اين 
مجموعه با ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
گفت: در رابطه با بحث تعطيلي مساجد 
تا نيمه ارديبهشت، ما تابع نظر ستاد ملي 
مبارزه با كرونا هســتيم، امــا اين را هم 
عرض مي كنيم كه مساجد آمادگي دارند 
با رعايت تمام پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري اجتماعي بازگشايي شوند 
و در ماه مبارك رمضان به مؤمنان خدمت 

و كاركرد عبادي و اجتماعي ارائه دهند.

 براي نخستين بار در تاريخ ادوار مجلس، در يك مجلس يكدست اصولگرا احتماال 
شاهد تعدد فراكسيون هاي سياسي خواهيم بود

احتمال تكرار پديده 3 فراكسيوني در مجلس يازدهم مثل مجلس دهم  وجود دارد.    عكس: خانه ملت

برخي اماكن متبركه مثل حرم مطهر حضرت امام خميني)ره( و شاهچراغ )ع(  در توليدماسك فعال بودند.    عكس: ايرنا

فراكسيون هاي متعدد زير پرچم اصولگرايي

فرزانه آييني
خبر نگار

كافه مجلس

 دغدغه هاي حوزه و دولت
براي بازگشايي اماكن مذهبي

به رغم اينكه اكثريت مجلس 
يازدهم بــه نــام اصولگرايان 
خــورده شــده، امــا جمع 
240اصولگــراي راه يافته به 
بهارستان چنان چند پاره است 
كه اگر شــمار همگي آنها در 
3طيف كه مشــتركا فهرست 
ائتالف اصولگرايان را بســتند 
خالصه شــود، برايشان حتما 

پيروزي خوبي خواهد بود

مجلس يازدهم اگرچه با تغيير 
بيش از 80درصدي نمايندگان 
تشــكيل  دهــم  مجلــس 
مي شــود و تنهــا 56نماينده 
مجلس دهمــي در آن حضور 
دارنــد، امــا به دليــل نبود 
اكثريتي قاطــع و طيف بندي 
جريان هاي حاضــر در آن به 
مجلسي چند فراكسيوني بدل 

خواهد شد

روز گذشته خبري به نقل از معاون سياسي 
اجتماعي اســتانداري مركزي مبني بر مجلس

جعلي بودن مــدارك تحصيلي نماينده 
منتخب مردم تفرش در مجلس يازدهم در فضاي مجازي 
منتشر شد، كه اين اخبار تأييد صالحيت اين نامزد را در 

هاله اي از ابهام قرار داده است.
بعد از درگذشــت فاطمه رهبر، منتخــب مردم تهران 
و محمدعلي رمضاني دســتك، منتخب مردم آســتانه 
اشرفيه براي مجلس يازدهم، موضوع جعلي بودن مدارك 
تحصيلي ســينا كمال خاني، نماينده منتخب تفرش، 
سومين شوك به مجلس يازدهم قبل از تشكيل آن است. 
به گزارش فارس، بهروز اكرمي، معاون سياسي اجتماعي 
استاندار مركزي در گفت وگو با برخي از رسانه ها اعالم 
كرده بود: بنده از صحت جعلي بودن مدرك هيچ اطالعي 
نداشــته ام، ولي شــوراي نگهبان به نقصي در پرونده 
منتخب مردم شهرستان هاي آشتيان، فراهان و تفرش 
در يازدهمين دوره مجلس شــوراي اســالمي پي برده 
است. وي همچنين اعالم كرده بود: منتظر بررسي و نظر 
نهايي شــوراي نگهبان و وزارت كشور نسبت به پرونده 
منتخب مردم شهرستان هاي آشتيان، فراهان و تفرش 
در يازدهمين مجلس شــوراي اسالمي هستيم كه اين 
كار زمان بر است و هرچه وزارت كشور و شوراي نگهبان 

تصميم بگيرند، بدان عمل خواهد شد.
حجت االسالم اميدرضا مبارك آبادي، رئيس دفتر نظارت 

و بازرسي انتخابات استان مركزي نيز اعالم كرده است: 
هفته گذشته از سوي امور دانش آموختگان وزارت علوم 
نامه اي به فرمانداري تفرش مبني بر نامعتبربودن مدرك 
منتخب مردم شهرستان هاي آشتيان، تفرش و فراهان 
در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي فكس شد كه 
رونوشت اين نامه به دفتر آقاي حسيني، نماينده مردم 
آشتيان، تفرش و فراهان ارسال شده است. به همين خاطر 
با توجه به اينكه صحت انتخابات در استان مورد تأييد قرار 
گرفته و مرجع رسيدگي به اين موضوع شوراي نگهبان 
كشور است، هيأت نظارت اســتان متن نامه فوق را به 
شوراي نگهبان كشور جهت بررسي و رسيدگي گزارش 
كرده و قرار است شوراي نگهبان كشور نظر نهايي را طي 

هفته هاي آتي اعالم كند.
احاله موضــوع جعلي بودن مدرك نماينــده تفرش به 
شوراي نگهبان و وزارت كشور از سوي مسئوالن محلي 
در حالي است كه شوراي نگهبان و وزارت كشور هردو 
نتيجه انتخابات را تأييد كرده اند؛ روز گذشته نيز اسماعيل 
موسوي، دبير ستاد انتخابات كشور درباره صحت موضوع 
جعلي بودن مدرك تحصيلي يكي از منتخبين مجلس 
يازدهم، به ايسنا گفت: تا اين لحظه هيچ گزارشي در اين 
زمينه به ما ارسال نشده است. البته شوراي نگهبان صحت 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي را تأييد 
كرده و وزارت كشــور نيز اعتبارنامه منتخبين را صادر 
كرده است؛ بنابراين هر موضوعي درباره منتخبين بايد در 

شوك سوم به مجلس يازدهم
منتخب تفرش: اين موضوع شيطنت سياسي و رسانه اي فرمانداري بوده است

طرح ادعاي جعلي بودن مدارك تحصيلي منتخب تفرش در مجلس يازدهم

   مجلس نظر شورا را تأمين نكرد
هادي طحــان نظيف، عضو 
حقوقدان شــوراي نگهبان 
در صفحــه شــخصي خود 
در اينســتاگرام به تشريح 
نشســت اخير اين شــورا 
پرداخــت و در بخشــي از 
مطلب خود نوشت: در اين جلســه »طرح الحاق يك 
ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي« 
و »اليحه كمك به ساماندهي پســماندهاي عادي با 
مشــاركت بخش غيردولتي« مورد بررسي قرار گرفت 
كه هر دو اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجلس 
بودند. درخصوص طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه 
فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي، اشكال سابق اين 
بود كه شوراي نگهبان اطالق واگذاري تصويب آيين نامه 
اجرايي ماده33 به هيأت وزيران را مغاير اصل85 قانون 
اساسي شناخته بود؛ چراكه اين واگذاري، بدون تعيين 
ضوابط تشــكيل و فعاليت احزاب و تشــكل ها توسط 
قانون، امــكان تضييع حقــوق آنها و مــردم را فراهم 
مي سازد. در اصالحيه ارسالي، مجلس محترم به جاي 
تعيين اين ضوابط، قسمت مربوط به تصويب آيين نامه 

اجرايي توسط هيأت وزيران را حذف و آن را در اختيار 
وزير كشور قرار داده بود كه به نظر مي رسد ايراد نه تنها 

مرتفع نشده، بلكه شديدتر شده بود.

   محكوميت اقدام گستاخانه رژيم صهيونيستي
دبيرخانه دائمي كنفرانس 
بين المللــي حمايــت از 
انتفاضه فلســطين مجلس 
در  اســالمي  شــوراي 
بيانيه اي اقدام گســتاخانه 
رژيــم  تحريك آميــز  و 
صهيونيستي در تصويب مصادره اراضي حرم ابراهيمي 
در شــهر الخليل واقع در كرانه باختري و خارج كردن 
آن از كنترل اداره اوقاف اســالمي فلسطين را به شدت 
محكوم و به اين رژيم ســفاك و كودك كش نسبت به 
پيامدهاي اين اقدام متجاوزانه هشدار داد. در اين بيانيه 
آمده است: بي ترديد وظيفه و مسئوليت افكار عمومي، 
مجالس و ســازمان ها و نهادهــاي بين المللي در اين 
برهه حســاس بيش از هر زمان ديگر براي محكوميت 
اين جنايت صهيونيست ها ســنگين تر است و شرايط 
خطرناك فعلي اقتضا مي كند تا جامعه جهاني و افكار 

عمومي اين عمل را محكوم و از تشديد بي ثباتي و ناامني 
و فراگير شدن بحران ممانعت به عمل آورند.

   همگرايي مجالس براي رفع كرونا
علــي الريجانــي، رئيس 
مجلس شــوراي اســالمي 
در پيام تبريك به همتايان 
خود به مناسبت  ماه مبارك 
رمضان نوشــت: باور قلبي 
دارم تحكيــم انســجام و 
يكپارچگي ميان كشورهاي مسلمان در شرايط خاص 
و جهاني پس از بحران كرونا، موجبات ثبات، امنيت و 
آرامش پايدار و صحت و تندرســتي در جهان اسالم را 
فراهم خواهد كرد. به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس 
تأكيد كرد: با اغتنام از فرصت، تأكيد مي كنم كه مجلس 
شوراي اســالمي جمهوري اســالمي ايران از تقويت 
هرچه بيشتر همكاري ها و تعامل ســازنده با مجالس 
كشورهاي اسالمي براي انسجام و همگرايي تا رفع اين 
بحران فراگير و ساير مشــكالت فراروي امت اسالمي 

استقبال مي كند.

مجلس يازدهم و در زمان رأي به اعتبارنامه آنها بررسي 
 شود. به گفته دبير ستاد انتخابات كشور، وزارت كشور 
تاكنون اعتبارنامه 279منتخب را صــادر و امضا كرده 
است. موسوي با اشــاره به اينكه 11منتخب باقيمانده 
مجلس در مرحله دوم انتخابات در شهريور ماه برگزيده 
مي شوند، گفت: 2نفر از منتخبين نيز فوت شده اند كه در 
انتخابات ميان دوره اي مجلس در سال1400 جايگزين 

آنها انتخاب خواهد شد.

اختالف نمايندگان استان مركزي با مقامات استاني
نماينده منتخب تفرش در حالي از شــيطنت سياسي 
فرمانداري اين حوزه درباره او سخن گفته كه طي چند 
روز گذشته اختالفات ميان نمايندگان استان مركزي با 
مديران و مسئوالن اســتان علني شده است؛ منتخبان 
مجلس يازدهم اســتان مركزي اخيرا طــي چند نامه 
خطاب به وزير كشور خواستار توقف عزل و نصب مديران 
و مسئوالن در اســتان مركزي شدند. 2نماينده كنوني 
استان مركزي در نامه خود به وزير كشور خواستار توضيح 
در مورد برخي انتصابات در استان شده بودند كه »شائبه 
مهندسي انتخابات رياســت جمهوري آينده را به ذهن 
متبادر مي كند«. در نامه 5منتخب اســتان مركزي در 
مجلس يازدهم به وزير كشور هم آمده است: »شاهد عزل 
و نصب هايي در سطح استان هستيم كه تعمدا در فاصله 
انتخابات تا شروع به كار مجلس يازدهم انجام مي شود تا 
به منتخبان پاسخگو نباشــند، قهرا و قطعا ما منتخبان 
مردم شريف استان مركزي چنين خبطي را برنمي تابيم 
و انتظار مي رود كه جنابعالي به موضوع ورود كرده و مانع 

ادامه اين عزل و نصب عجوالنه شويد.«
پس از گذشت يك روز از رسانه اي شدن نامه منتخبان 
مجلس يازدهم به رحماني فضلي، استاندار مركزي هم 
در نامه اي به وزير كشور و برخي مسئوالن ارشد كشوري 
نســبت به اين منتخبان مجلس يازدهم موضع گرفته 
و به موارد مطروحه در نامه آنها حمله كرده اســت. به 
گزارش تسنيم، سيدعلي آقازاده در اين نامه خطاب به 
وزير كشور با اشــاره به موضوع كرونا در كشور، 5نفر از 
7منتخب مجلس يازدهم را برخي از منتخبان دانسته 
و اقدام آنها در انتشار اين نامه را تشويش اذهان عمومي 
و بعضا كذب دانسته است. اســتاندار مركزي در ادامه 
با پيش كشــيدن انتصابات و عزل و نصب ها نامه نگاري 
انجام شده را دخالت در روند فعاليت قوه مجريه دانسته و 
مدعي شده كه هيچ تغيير و تحولي نيز در استان مركزي 

در اين مدت نبوده است.



روزهاي قرنطينه سبب شده است كه بسياري از برنامه ها 
به شكل غيرحضوري، در سايت ها و شبكه هاي اجتماعي، 

برگزار شود.
مركز فرهنگي شــهر كتــاب كه در طول ســال هاي 
اخير نشســت هاي گوناگوني درباره شــاعران بزرگ و 
شخصيت هاي ادبي برگزار كرده، امسال به مناسبت روز 
سعدي و سالروز تولد سهراب سپهري برنامه هاي خود را 
با عنوان »يك هفته با سعدي و سپهري« در سايت ها و 

شبكه هاي اجتماعي برگزار كرده است.

فايل هاي سخنراني اســتادان و پژوهشگران و مقاله ها 
درباره سعدي و ســهراب سپهري در ســايت و كانال 

تلگرامي مركز فرهنگي شهر كتاب منتشر شده اند. 
»نگاهي به روش ســهل ممتنع گويي و جايگاه سعدي 
در اين روش« از دكتر اصغر دادبــه، »طنز و طبيت در 
سخن سعدي« ســخنراني دكتر رضا داوري اردكاني، 
سلســله ســخنراني هاي دكتر ميرجالل الدين كزازي 
با عنــوان »يگانــه روزگار و فرزانه آموزگار«، سلســله 
درس هاي صوتي دكتر مهــدي محبتي با عنوان »يك 

نظر با سعدي«، »از سعدي تا سپهري در جهان عرب« از 
موسي بيدج، »در مصاحبت 2آفتاب؛ سعدي و سپهري« 
از علي اصغر ارجي، سلســله گفتارهاي »از ســعدي تا 
سهراب در سپهر ادب روسيه« از سيدحسين طباطبايي، 

»مناجات سعدي و نيايش سپهري« از اسماعيل اميني 
و... ازجمله مقاله ها و سخنراني هايي است كه در هفته 
اخير در سايت و كانال تلگرامي مركز فرهنگي شهر كتاب 
منتشر شده است. چنان كه علي اصغر محمدخاني، مدير 

مركز فرهنگي شــهر كتاب، مي گويد استقبال كاربران 
شبكه هاي اجتماعي از اين برنامه بسيار خوب است.

 انتشــار فايل هاي صوتــي و تصويري در شــبكه هاي 
اجتماعي سبب شــده اســت كاربران خارج از تهران و 
كساني كه در خارج از ايران به سرمي برند نيز بتوانند از اين 
برنامه ها استفاده كنند.  شماري از برنامه هاي سال هاي 
گذشــته مركز فرهنگي شــهر كتاب نيز امسال دوباره 
منتشر شده اند، ازجمله گفت و گوي دكتر ضياء موحد 
و دكتر حســين معصومي همداني و دكتر محمدجواد 

غالمرضاكاشــي با استاد محمدرضا شــجريان درباره 
نسبت سعدي و موسيقي كه در سال۱۳۸۹ انجام شده 
بود. برگزاري و انتشار برنامه ها به صورت آنالين قابليتي 
است كه به نظر مي رسد بايد بيشتر از آن استفاده كرد  تا 
همه عالقه منداني كه امكان حضور در برنامه ها را ندارند، 
بتوانند به راحتي از آنها استفاده كنند.  چنين فرصت هايي 
امكان دوباره استفاده از ظرفيت هاي شبكه هاي اجتماعي 
را يادآور مي شود.  ظرفيتي كه مي تواند شمار دوستداران 

و مخاطبان برنامه هاي فرهنگي را بيشتر از اينها كند.
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تأثير سپهري بر ذهن و زبان سعدي

از روزهايي كه شــيخ اجل 
ســعدي بر َطــَرف جوي 
مي نشســت و تحت  تأثير 
سهراب سپهري اشعارش را مي سرود، قرن  ها مي گذرد؛ 
با اين حال كمتر كسي تاكنون به جايگاه ممتاز سهراب 
سپهري در اشعار سعدي شيرازي اشاره كرده است. اما 
با قاطعيت مي توان گفت استاد سخن بيش از آنكه تحت 
تأثير سنايي و انوري و فردوسي باشد، تحت تأثير نگاه 
ساده و صميمي و عارفانه و كالم سهل  ممتنع سهراب 
سپهري است و با شيفتگي از آثار متنوع و پرحكمتش 
بهره برده است. در جاي جاي آثار سعدي اعم از گلستان 
و بوســتان و غزليات مي توان اين اثرپذيري از سبك و 
نگاه سهراب سپهري را ديد. تنها در هزليات و مطايبات 

سعدي است كه اثري از سپهري نيست كه اين نقيصه را 
نيز شادروان فروغي با حذف اين بخش از مجموعه آثار 
شــيخ اجل، حل كرده اند. نثر موزون و آهنگين سعدي 
شــيرازي و گريز او از تقعيد، شــباهت هاي روشني با 
سادگي و بي پيرايگي آثار سپهري دارد؛ امري كه سعدي 
در يكي از ابياتي كه خطاب به سهراب سپهري در باب 
اول بوستان آورده است به صورتي غيرمستقيم و ظريف 

بدان اشاره دارد؛ آنجا كه مي گويد: 
ســپهرا مكن پيشرو جز كســي/ كه در جنگ ها بوده 

باشد بسي 
يعني:  اي ســهراب سپهري! كســي را پيشرو كن كه 
در جنگ هــا )رقابت هاي حرفه اي( به طور مســتمر 
)=بسيار( حضور داشته باشد. در اينجا شاعر به كنايه 
اشــاره مي كند كه در رقابت هاي ادبي، بهتر است كار 
را از صاحبان تجربه )شــما( ياد گرفت. )البته در اين 
ميان برخي شــارحان »ســپهرا« را جدا و به صورت 

سخن از سعدي كه مي شود يكي از 
نخســتين گزينه ها براي گفت و گو گفتوگو

دكتر ضياء موحد است. او در دهه70 
كتاب »ســعدي« را در مجموعــه بنيان گذاران 
فرهنگ امروز )انتشارات طرح نو( منتشر كرد. اين 
كتاب، پس از گذشت بيش از 2دهه، هنوز يكي از 
بهترين پژوهش ها درباره ســعدي است كه بارها 

چاپ شده.
ضياء موحد، استاد منطق و فلسفه است و شاعر و 
پژوهشگر حوزه ادبيات. در مقام پژوهشگر ادبيات 
»درآمدي بر نظريه ادبيات« رنه ولك و اوســتين 
وارن را همراه پرويز مهاجر ترجمه كرده. »از خلق 
تا تقليد، بحثي درباره اســلوب شــعري حافظ«و 
»نوع و فرد در ادبيات از افالطون تا بكت« ازجمله 
نوشته هاي راهگشــاي او در حوزه نظريه ادبيات 

بوده اند.
به مناسبت برنامه »يك هفته با سعدي و سپهري« 
به سراغ دكتر موحد رفتيم و از داليل اقبال دوباره 
به سعدي در ســال هاي اخير پرسيد يم. بعد نقبي 
به شعر امروز زديم تا به سهراب سپهري برسيم و 

نسبت او را با سعدي از ايشان بپرسيم.

درســالهاياخيراقبالبهسعدي
بيشترازحافظبودهاست.حتياولارديبهشت
كهروزسعدياستبيشــترازبيستممهركه
روزحافظاستجاافتاده.فكرميكنيداقبال
دوبارهبهسعدينوعيجبرانمافاتاستدر
مقابلسالهاييكهبيشترنگاههامتوجهحافظ
بوديابهدليلتغييرفضاياجتماعيودورشدن
ازتفسيرهاوتأويلهايعرفانياستيافارغاز
اينهاجادويزبانسعدياستياعاشقانگييا

...كهاورادوبارهبرصدرنشانده؟
شما چند پرسش مطرح كرده ايد و پاسخ بعضي از 
آنها را به نوعي داده ايد. در دوره اي شاعري مطرح 
مي شود و در دوره اي شاعري ديگر. درباره سعدي 
و حافظ به تناوب همين  اتفاق افتاده، گاه به سعدي 
بيشتر توجه شده و گاه به حافظ. اما در طول تاريخ 

رجوع به سعدي بيشتر بوده است.
اگر بخواهيم داليل اقبال به ســعدي را برشماريم 
چند دليل را مي توان فهرست كرد. سعدي شاعري 
زميني اســت. اگر مهم ترين درونمايه هاي ادبيات 
را عشــق و مرگ و... بدانيم، عشق به عنوان يكي از 
مهم ترين  درونمايه ها در سعدي جلوه بسيار زيادي 
دارد. دنباله اين نكته بايــد بگويم كه خوانندگان 

بسيار راحت مي توانند با شعر سعدي رابطه برقرار 
كنند. زبان سعدي روان است. البته كه مسئله فقط 
رواني زبان نيست وگرنه شــاعري مثل ايرج ميرزا 
هم طبع بســيار رواني دارد و مي گويد: شــاعري 
طبع روان مي خواهد / نه معاني نه بيان مي خواهد. 
اما حيف از اين طبع روان كــه ايرج ميرزا آن را در 

خدمت حرف هاي ابتدايي گذاشته است.
اما مهم تر از همه اينها ايجاز سعدي است در زبان و 
اعجازي كه در به كار بردن زبان فارسي دارد. نوعي 
سحر در عين سادگي. شعر است ولي انگار نثر است 

يا در نثر به شعر پهلو مي زند.

اصالاينكهدرمكتبخانههاگلستان
درسميدادهاند،نشانميدهدكهسعديبراي
همهقابلفهمبودهاست.درعينسادگينوعي
ســحردارد.بخشزياديازآثارسعديجزء
ادبياتتعليمياست.مگرشاعرانديگرپند

ندادهاند؟چراسعديماندگارشده؟
در موسيقي ايراني هم خوانندگان بيشتر از سعدي 
خوانده اند تا حافــظ و ديگران. از تــاج اصفهاني 
و قمرالملوك وزيــري و اقبال آذر تــا محمدرضا 
شجريان. باز هم رواني زبان و موسيقي شعر سعدي 

در اقبال خوانندگان به او بي تأثير نبوده است. 
ســال ها پيش از يكي از اســتادان قديمي ادبيات 
شــنيده بودم كه مي گفت اگر شــما شعر صائب 
تبريزي را بخوانيد، شنونده درگير مضمون پردازي 
و رمزگشايي شعر مي شود، اما شعر سعدي به دليل 
سادگي و رواني بسيار مناسب آواز ايراني و درك و 

لذت شنوندگان موسيقي است.

درعاشقانگياگربخواهيدسعديو
حافظراباهممقايسهكنيد،بازهمتفاوتدر

عشقزمينيوآسمانياست؟

عشق سعدي عشق ملموس زميني است، هيچ وقت 
كهنه نمي شــود. حافظ از دور بوسه بر رخ مهتاب 
مي زند. با شــعر او عاشــقي نمي توان كرد. عشق 
حافظ انتزاعي است. معشوق در شعر حافظ بيشتر 

غايب است تا حاضر.

شمامقالهاز»تقليدتاخلق«رادرباره
شعرحافظنوشتهايدوسلوكشعريحافظرا
ازتقليدشاعرانديگرتارسيدنبهمقامخلق
وســرودنبيتهاييكهفقطمختصاوست
بررســيكردهايد،آياحافظتقليدپذيرتراز

سعدياست؟
بله، در ســال هاي پس از حافظ كســاني آمدند و 
نزديك به 200غزل به ســبك حافظ سرودند و به 
ديوان حافظ اضافه كردند.  بسياري از شاعران بعد از 
حافظ تا امروز در اقتفاي او بوده اند اما درباره سعدي 
چنين اتفاقي نيفتاده. ســعدي قابل تقليد نبوده 
براي همين كسي نتوانسته چيزي به ديوان سعدي 
اضافه كند. نسخه  بدل ها و اختالف در نسخه هاي 

سعدي كمتر از حافظ است.

شمايكاثردربارهسعدينوشتهايد
كهدوســتدارانادبياتبســياربهآناقبال
داشتهاند.چهوجوهيدركتاببودهكهسبب
اقبالخوانندگانشدهوچراديگرانيكهدرباره
سعديپژوهشميكنند،هنوزنتوانستهانداثر

درخوريدربارهسعديبهدستدهند؟
بيشتر كساني كه درباره سعدي صحبت كرده اند 
به مسائل محتوايي توجه كرده اند و شرح معاني و 
شرح لغات. چيز تازه اي درباره سعدي نگفته اند. 
البته كه زبان سعدي آن قدر ساده است كه خيلي 
وقت ها نياز به شرح ندارد. »گفته بودم چو بيايي 
غم دل با تو بگويم« نياز به معني كردن و شــرح 

لغت ندارد. من به پرسش هاي ديگري پرداخته ام 
مثل اينكه چرا سبك سعدي تقليدناپذير است؟ 
راز اعجاز زباني سعدي چيســت؟ يا درباره طرز 
برخورد او با زبان فارسي صحبت كرده ام. درباره 
اينكه چرا ســعدي يكي از فارسي ترين شاعران 

ايران است و يكي از پايه گذاران زبان فارسي.
حتي شــعرهايي انتخاب كرده ام كه شايد ديگران 
كمتر به آنها توجه كرده اند. يكي از پژوهشــگران 
ادبيات مي گفت در اين كتاب شعرهايي از سعدي 
مي خوانيم كه كمتر خوانده  بوديم و كاش شمار اين 

شعرها بيشتر بود.

اگرديگرپژوهشــگرانبخواهند
دربارهسعديبنويسند،پيشنهادميكنيدبه

چهموضوعاتيتوجهكنند؟
پايان نامه هــاي خوبي در ســال هاي اخير درباره 
سعدي نوشته شده كه متأســفانه به شكل كتاب 
منتشــر نشــده. پايان نامه اي ديده بودم كه طرز 
استفاده سعدي از ادات نفي را برررسي كرده بود. 

مثال سعدي مي گويد: 
نه آنچنان به تو مشغولم اي بهشتي رو

كه ياد خويشتنم در ضمير مي آيد
به جــاي »چنان به تــو مشــغولم« مي گويد »نه 
آنچنان«، بــا منفي كردن به نوعــي تازگي زباني 
ايجاد مي كند و قدرت تأثير كالم را بيشتر مي كند. 

يا مثال مي گويد: 
بي تو در دامن گلزار نخفتم يك شب

كه نه در باديه خار مغيالن بودم 
نحو ســعدي و طرز برخورد او با زبان فارســي و 
بازي هــاي زبانــي ازجمله موضوعاتي اســت كه 

پژوهشگران مي توانند به آنها توجه كنند.

دريكهفتهباســعديوسهراب
سخنرانيهاوجلســههاييازگذشتهمنتشر
شــدهكهجالبتوجهبودهاســت،ازجمله
گفتوگويشــماواستادحســينمعصومي
همدانيبااســتادمحمدرضاشجرياندرباره

نسبتشعرسعديوموسيقي.
آن طور كه آقاي محمدخاني مي گفت برنامه ها با 
استقبال مواجه شده، به هر حال كرونا كار را خراب 
كرده و چاره اي جز انتشار برنامه ها در سايت ها و 
شبكه ها نيست. با اين همه، نمي دانم كه آيا مردم 
از اتفاق هايي كــه افتاده پند مي گيرنــد يا نه. آيا 
مي بينند كه در اين مدت چقــدر طبيعت تازه تر 
شــده و از آســيب ها در امان مانده است يا اينكه 
پس از كرونــا دوباره رفتارهاي گذشــته را ادامه 

خواهند داد.

رازهاي اقبال دوباره به سعدي در گفت و گو با ضياء موحد

 عشق زميني 
هيچ وقت كهنه نمي شود

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

رضاداورياردكاني
استاد فلسفه و رئيس فرهنگستان علوم

رؤياصدر
طنزنويس و پژوهشگر طنز

با سعدي، عصر ديگري در تاريخ ما و در زبان ما 
آغاز شده است. فارس و ايران با سعدي، عصر 
ديگري را آغاز كرده اند. وقتي مغوالن هرچه را 
در خراسان و در شرق ايران بود، نابود كردند 
شيراز، مركز و مهد ادب فارسي شد و سعدي 
حفاظت و نگهباني كاخ بلندي را كه فردوسي 
بنا كرده بود، به عهده گرفت و اين بخت زبان 

فارسي بود كه چنين نگهبان بزرگي داشت.
 او در همان زمان كه زنده بود، آموزگار و مربّي 
مردمان شد و اين شــرف را نه فقط از آن رو 
يافت كه در نظاميه در محضر اين يا آن درس 
خوانده بود بلكه او به قول خودش »مفتي ملت 

اصحاب نظر« بود و اين مقام مفتي بودن را با 
شاعري يافته بود.

زبان با شاعر، تعين و دوام پيدا مي كند. مردمان 
معموال با گردش شب و روز و رسوم متداول خو 
مي گيرند و در آنها حل مي  شوند اما متفكران و 
ازجمله آنان شاعران، از قهر اين زمان كه امتداد 
سايه زمان گذشته است، آزادند. آنها زمان خود 
را درمي  يابند و راه ديگري در تاريخ مي  گشايند. 
زمان را آنها مي  يابند و آن را از طريق زبان براي 

سكونت مردمان در آن آماده مي  كنند. 
اگر آدمي متفكر و شاعر نبود، مثل گياهان و 
حيوانات، بدون تاريخ و محكوم شرايط محيط 
بود ولي انســان زبان دارد و با زبان به جايي يا 
جاهايي راه مي برد كه فرشته و حيوان به آنجا 
راه ندارد و مردم را با خود به آن وادي ها مي برد.

»سپه را« نوشته اند كه نادرست است و همان سپهرا 
درست است.(

 القصه، مي دانيم كه ســعدي شــيرازي، در زمينه 
ادبيات فارسي مطالعات گسترده اي داشته و جريان 
شعر نو و سپيد و حجم را شخصا دنبال مي كرده و به 
آن عالقه مند بوده و ازاين رو از شــاعران پس از خود 
بسيار تأثير پذيرفته است. كافي است به ياد بياوريم 
عنوان شعر معروف سهراب سپهري )گلستانه( را كه 
همنام كتاب معروف سعدي با زبان نزديك به محاوره 
است )چندان كه ما، در زبان محاوره، به جاي اينكه 
بگوييم »آن گلستان«، مي گوييم: »اون گلستانه«؛ 
و باز، به يــاد بياوريم تعداد ابواب كتاب گلســتان را 
كه »هشــت كتاب« ســپهري را به ذهن مي آورد و 
پيداست كه ســعدي در به ۸ باب رسانيدن آن، چه 
مايه زحمت متحمل شده است. پيداست كه در اين 
ميان، شخصيت رندانه سعدي، حاضرجوابي و همه 
دل آشنايي وي، با طبع نقاش و طبيعت گرا و عالقه مند 
به غذا و خانواده سپهري، سازش كامل دارد و نگرش او 
از نظر توجه به ارائه هاي ادبي و بدايع معنوي از قبيل 

تنسيق الصفات، ارســال المثلين، تضمين، اقتباس، 
مراعات نظير و امثال آن با انديشــه هاي ســپهري 
سازگار است. سعدي در دوران ابوبكر بن سعد زنگي 
حاكم وقت شــيراز زندگي مي كند و ســپهري در 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به تحصيل و 
در شركت نفت مشغول به كار مي شود و اين امر توجه 
سعدي به آثار سپهري را افزون مي سازد. سعدي در 
نظاميه بغداد در اوج استغنا، به الهوت و ناسوت عالقه 

نشان مي دهد و پرخوري را نكوهش مي كند:
شكم بند بســيار بيني خجل/ شكم پيش من تنگ، 

بهتر كه دل
بي شك اين نگرش وامدار نگرش سهراب و جهان بيني 
او در مقوله اطعمه اســت كه بيشــتر جنبه فردي و 
خصوصي و ذوقــي دارد و اگرچه گاهــي پياز را هم 
پيشنهاد مي كند تا سخن خود را رازآميز جلوه دهد 
ولي نمي توان در جاي جاي آثار او نقش نان و ريحون 
و پنير را در تلطيف محيط گرم خانواده ناديده گرفت:

- مــادرم ريحان مي چينــد. نان و ريحــان و پنير. 
رستگاري نزديك

عالقه توأمان سپهري به طبيعت و پنير چنان است 
كه صبح ها خوردن نان و پنيرك را توصيه مي كند و 

دوستي را از دريچه خوردن ميوه جات مي سنجد:
- پرتقالي پوست مي كنم. دوستان من كجا هستند؟ 

روزهاشان پرتقالي باد.
 در اين  ميان سپهري، همسان با نگاه نكوهنده سعدي 
نسبت به پرخوري، خوردن سيب با پوست را برای رفع 
اشتها توصيه مي كند؛ امري كه دهه ها بعد دانشمندان 
طب سنتي كشورمان براي بهبود كار جهاز هاضمه 

آن را كارساز دانسته اند:
- زندگاني سيبي است/ گاز بايد زد با پوست

هنري ماسه، جهانگرد بلژيكي در اثر عارفانه اش به نام 
»ملت عشق و عرفان در راستاي سپهري و سعدي« 
كه بخش هايي از آن در شبكه هاي وزين تلگرامي نيز 
نقل  شده، اعتقاد دارد كه تأكيد سپهري بر آب وقتي 
از صافي ذهن حكيمانه ســعدي گذشته، به چنان 
درجه اي رسيده كه قله هاي ســخن را درنورديده، 
تبديل به شعر ناب شــده و ارتفاع استخر را به بازي 

گرفته است: 

وقتي در آبي تا ميان، دســتي و پايي مي زدم/ اكنون 
همان پنداشتم درياي بي پاياب را

به ياد بياوريم كه ســهراب در »صــداي پاي آب« 
مي گويد: »رخت ها را بكنيم، آّب در يك قدمي است« 
ولي از ارتفاع اســتخر چيزي نمي گويد؛ امري كه در 
بازخواني شعر سهراب، از چشم استاد سخن پنهان 

نمانده است. 
آيا اين غور و تفحص در درياي بي پاياب، اشــاره اي 
كنايي بر سير و ســفر در آفاق و انفس و اقصي نقاط 
جهان نيست؟ به ياد بياوريم كه هردو اين بزرگواران 
اهل سفر بوده اند. هم سهراب به سفردوستي مشهور 
است و از ســاختن قايق و رفتن به ساير نقاط جهان 
حكايت ها دارد و هم سعدي به تأٌسي از او سفر بسيار را 
براي پخته شدن خامي و بلكه سوختن و جزغاله شدن 
در مواقع خطاي انســاني پيشنهاد مي كند. بي شك 
در اين ميان ســعدي از ديدگاه ياســپرس هم وام 
گرفته و فهم و معنا را ارزشمندتر از توضيح و تبيين 
مي دانسته؛ امري كه ســپهري نيز در واژه پربسامد 

»ادراك« آن  را به  كار برده است.

همشهري از بزرگداشت هاي مجازي براي شاعران ايراني گزارش مي دهد:

سعدي برخط، سهراب آنالين

مفتي ملت اصحاب نظر

سهراب شاكردي سعدي را نكرد
برسيمبهبرنامهيكهفتهباسعديوسپهريوسخنانيكهپژوهشگرانادبياتدرمقايسهسعديوسهراب
سپهريگفتهاند.شمادربارهبسياريازشاعرانمعاصرنوشتهايد،ازشاملوواخوانتااحمدرضااحمدي

وطاهرهصفارزادهوم.آزاد.اماآنقدركهميدانمسهرابسپهريشاعرموردعالقهشمانبودهاست.
منكنارهمنشستنسعديوسهرابراقبولندارم.كنارهمقرارگرفتنفيلوفنجاناست.شعرنوبسيار
وامدارسعدياست.حتيشاملوكهبهتقليدازنيماميخواستقدرسعديراپايينبياورد،نميدانست
خودشتحتتأثيرسعدياست.اماسهرابشاگرديسعديرانكرده.منسالهاپيششبيكتاب»حجم
سبز«راگرفتهبودمكهبخوانم.بهشعردومكهرســيدمديدمعينشعراولاست.كتابراپرتكردمبه
كناري.لحنهمهشعرهايسپهريعينهماست.آياميشوداوراباسعديمقايسهكردكهدربوستانيك
لحنداردودرگلستانلحنيديگرودرغزلياتوديگرشعرهالحنهايگوناگوندارد؟عرفانسهراب
سپهريعرفانجاندارينيست،برخالفســعديكهميگويد:»نگويمسماعايبرادركهچيست/مگر
مستمعرابدانمكهكيست«سپهريطنزندارد.سوزوحالدرشعرسپهريديدهنميشود.زبانسهراب
لَختاست.انسجامزبانيندارد.وليسهلالوصولاســت.كسيكهتوقعزياديدرشعرنداشتهباشداز

سپهريخوششميآيد.

ث
مك
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به طول تاریخ
فاجعه اي

 امروز سی وچهارمین سالگرد انفجار در 
نیروگاه چرنوبیل است؛ رخدادی كه از آن به عنوان 

بدترين فاجعه هسته ای جهان ياد می شود



بازار لوازم يدكی تا دوماه دیگر تأمین است

بسیاری  فعالیت  ممنوعیت 
از مشاغل با توجه به شیوع 
ويــروس كرونــا به دلیل 

رعايت دستورالعمل های بهداشتی، كسب وكارها را 
با مشكالت زيادی مواجه كرد. اين مشكالت به دلیل 
ناهماهنگی در بعضی مشاغل مرتبط با هم دوچندان 
بود. در فروردين ماه فعالیــت تعمیرگاه ها و همزمان 
تعطیلی فروشگاه های لوازم يدكی، بازار را با مشكل 
كمبود قطعه مواجه كرد؛ مشكلی كه هنوز هم درباره 
آن بحث هايی وجود دارد. با سیدمهدی كاظمی، عضو 
و سخنگوی اتحاديه فروشندگان لوازم يدكی خودرو 

در اين زمینه گفت وگو كرده ايم.

دلیل كمبود لوازم يدكی در بازار چیست؟
صحبت هایی كه تا هفته گذشــته دربــاره كمبود لوازم 
یدكی گفته می شــد صحت داشت و دلیل آن هم این بود 
كه تعمیرگاه های خودرو اجازه خدمات دهی داشــتند، 
درحالی كه فعالیت فروشگاه های لوازم یدكی با صالحدید 
ستاد مقابله با كرونا ممنوع اعالم شده بود. تعطیلی یكماهه 
فروشندگان لوازم یدكی موجب شــد قطعات موجود در 
تعمیرگاه ها مصــرف و در بازار كمبود ایجاد شــود، اما از 
اول اردیبهشت تمام واحدهای صنفی مرتبط بازگشایی 
شــدند و دیگر نه تنها هیچ كمبودی در بازار وجود ندارد، 
بلكه چون از آبان ماه با گران شدن بنزین استفاده از وسایل 
نقلیه شخصی كاهش پیدا كرده و با كاهش فروش مواجه 
بوده ایم، حتی با وفور عرضه هم مواجه هستیم و دست كم 
تا 2ماه آینده هیچ كمبودی در بازار وجود نخواهد داشت. 
امروز اگر مردم به فروشگاه های لوازم یدكی در خیابان های 
امیركبیر، ســعدی، ملت و مغازه های سطح شهر مراجعه 
كنند، مشاهده می كنند هیچ كمبودی وجود ندارد. فعال 
این اطمینان را می دهیم كه تا 2ماه آینده بازار تامین است 
اما بعد از آن اگر دولت بــا تولیدكنندگان و واردكنندگان 

همكاری نكند ممكن است با كمبود قطعه مواجه شویم.
 در زمینه قطعات وارداتی هم بازار شرايط 

باثباتی دارد؟
برای اینكه بازار شــرایط باثباتی داشته باشد هم نیازمند 
واردات هســتیم و هم محتاج تولید بیشتر. اگر دولت ارز 
مورد نیاز تولید كنندگان را برای تهیه مواداولیه تامین كند 
و اجازه واردات بدهد تولیدكنندگان ایرانی از توان تامین 
بازار داخلی برخوردارند. به واردكنندگان هم باید به سرعت 
اجازه واردات قطعاتی داده شود كه توان تولید آنها به طور 
كلی یا به میزان كافی در كشور وجود ندارد. نیازی نیست 
كه دولت ارز دولتی، شــناور یا نیمایی بدهد، فقط اجازه 
واردات بدهد. از طرف دیگر مراحــل گمركی و ترخیص 
كاال هم به سرعت طی شود، در این صورت با كمبود مواجه 
نمی شویم اما در غیراین صورت در یكی،دوماه آینده قطعا 

با كمبود لوازم یدكی مواجه خواهیم شد.
مشــكل تولیدكنندگان و واردكنندگان 

چیست؟
مشكل اصلی، نوســان نرخ ارز و بالتكلیفی مردم است. تا 
سه،چهار ماه پیش واردات طبق روال انجام می شد ولی بعد 
از آنكه نرخ ارز با نوسان مواجه شد شرایط بازار لوازم یدكی 
هم تغییر كرد. البته رشــد قیمت ارز مشــكل اصلی بازار 
نیست، زیرا اگر قیمت ارز روی هر رقمی، حتی ارقام باال، 
ثابت بماند، همه بازارها هم ثبات خواهند داشت اما نوسان 
دائم قیمت ارز، باعث بالتكلیفی می شــود. در این شرایط 
تولیدكننده و واردكننــده نمی دانند چه باید بكنند و چه 
زمانی خرید خود را انجام بدهند. نوسان نرخ ارز، ریسك 
فعالیت اقتصادی را بسیار باال می برد و بازارهای خدماتی 
دیگر را دچار ســردرگمی می كند؛ این وضعیتی است كه 
فعاالن اقتصاد ایران امروز با آن مواجهند و این شــرایط، 

قدرت ریسك را از همه گرفته است.
در زمینه لوازم يدكی كدام نوع از خودروها 

در بازار كمبود وجود دارد؟
خودروهای شاســی بلند كره ای و ژاپنــی، تویوتا، انواع 
هیوندایی و تمام خودروهایی كه در تعداد كم در كشــور 
وجود دارد، با مشــكل تامین قطعه روبه رو هســتند. در 
مقابل برای هر خودرویی كه تعداد زیادی از آن در كشور 
وجود دارد، هم تولیدكنندگان، برای تامین قطعه آن اقدام 
می كنند و هم واردكنندگان، ولی برای خودروهای كم تیراژ 
نه تولید صرفه اقتصــادی دارد و نــه واردات. هم اكنون 
خودروهــای داخلی، خودروهای خارجــی مونتاژ ایران، 
خودروهای اروپایی و چینی هیچ مشكلی برای تامین لوازم 
یدكی ندارند. قطعات مورد نیــاز این خودروها یا در ایران 
تولید می شود یا با واردات تأمین می شود و اگر كمبودی 
هم وجود دارد مربوط به تامین مواد اولیه تولید اســت. با 
اطمینان كامل اعالم می كنم اگر مشكل تامین مواداولیه 
وجود نداشته باشد، قطعه سازان ایرانی می توانند كل لوازم 

یدكی مورد نیاز بازار داخلی را تامین كنند.
شرايط واحدهای صنفی بعد از تعطیلی يك 

ماهه به چه صورت است؟ 
از بهمن ماه فروشندگان لوازم یدكی فعالیتی نصفه ونیمه 
داشتند. در اسفندماه بســیاری از مغازه ها خودشان برای 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت شان را متوقف 
كردند. در فروردین ماه هم تمام مغازه های لوازم یدكی به 
دستور ســتاد مقابله با كرونا به طور كامل تعطیل بودند با 
توجه به اینكه بیش از 2هزار واحد صنفی تحت پوشــش 
اتحادیه اجاره ای هستند قطعا با مشكالت زیادی مواجه 
شده اند. از سوی دیگر با توجه به اینكه مثل بسیاری دیگر 
از اصناف، بهترین فصل كار فروشــنده های لوازم یدكی 
هم، اسفندماه و شب عید اســت، بسیاری از فروشندگان 
لوازم یدكی برای خرید جنس چك داده بودند درحالی كه 
درآمدی نداشتند. به هزینه اجاره مغازه و دستمزد كارگر 
و چك های سررسید شده، باید مالیات و بیمه و عوارض را 
هم اضافه كرد كه پرداخت آنها از توان بسیاری از واحدهای 
صنفی خارج اســت. اگر دولت با اصناف همكاری نكند با 
تعطیلی بسیاری از كسب وكارها و افزایش بیكاری مواجه 

خواهیم بود.

فرخنده رفائی
خبر نگار
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بازار

از روزهای پايانی فروردين ماه با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی كم كم اصناف كم خطر مشــروط به سپردن تعهد 
مبنی بر رعايت پروتكل های بهداشتی به كار بازگشتند. بر 
همین اساس فروشگاه های لوازم خانگی بِر خیابان نیز از روز 30فروردين و پاساژهای لوازم خانگی 
دو روز پس از آنها يعنی از اول ارديبهشت بازگشايی شدند و به فعالیت برگشتند تا كسب وكار 
دوران پساقرنطینه را آغاز كنند، درحالی كه با توجه شرايط نامعلوم اقتصادی چشم انداز روشنی 

از آينده خود ندارند و همه  چیز برايشان در هاله ای از ابهام است.

به گــزارش همشــهری، فروشــگاه های لوازم 
خانگی مثــل ســایر اصناف به دلیــل رعایت 
دستورالعمل های وزارت بهداشت برای مقابله 
با كرونا 2ماه به طــور كامل تعطیــل بودند و 
بهترین بازار سال، یعنی اسفندماه و شب عید 
را از دست دادند؛ بازاری كه به گفته فعاالن این 
صنف، درآمدش دست كم یك چهارم درآمد كل 
سال را شامل می شــود. این البته زیانی بود كه 
تمام اصناف و به عبارت بهتر كل اقتصاد ایران 
و جهان متحمل شــد؛ رونق بازار شــب عید با 
شروع ویروس كرونا در كشــور از دست رفت، 
واحدهای صنفی در حوزه های مختلف به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفتند و هنوز هم مشــخص 
نیست با شــرایطی كه به صورت ناگهانی برای 
بازار به وجود آمده، چه آینده ای برای صاحبان 
كســب وكارها رقم بخورد، امــا اصنافی كه تا 
چند ماه پیش به دلیل نوســان نرخ ارز قادر به 
پیش بینی آینده نبودنــد، حاال با بحرانی به نام 
كرونا هم روبه رو شــده اند كه شــرایط را برای 
آنها پیچیده تر كرده اســت. فروشندگان لوازم 
خانگی یكی از این اصناف هستند كه از قبل نیز 

با مشكالت نوسان نرخ ارز، ممنوعیت واردات 
رسمی و قاچاق گسترده مواجه بودند.

نوبت دولت است كه كمك كند
خســارتی كه كرونا به برخی اصنــاف وارد كرد 
كمرشكن بود. شاید فروشــندگان لوازم خانگی 
را بتوان جزو خوشــبخت ها به حســاب آورد كه 
توانستند مغاز ه هایشان را ببندند و مطمئن باشند 
نه جنس شان فاسد می شود، نه از قیمت می افتد 
ولی این حقیقت را نیز نمی تــوان نادیده گرفت 
كه آنها یكی از پررونق تریــن فصل های فروش 
را از دســت دادند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی در گفت وگو با همشــهری درباره 
میزان خسارت وارد شــده به واحدهای صنفی 
درنتیجــه تعطیلی طوالنی دوماهه و از دســت 
دادن بازار شــب عید می گوید: برآورد دقیقی از 
زیان واحدهای صنفی در دســت نیست ولی با 
توجه به اینكه بین یك سوم تا یك چهارم فروش 
مغازه های لوازم خانگی مربوط به تقاضای شب 
عید است، خسارت ســنگینی به این صنف وارد 
شــده؛ امیدواریم دولت برای جبران آن به ما و 

سایر اصناف كمك كند. 3ماه بخشودگی مالیاتی 
و محاسبه مالیات براساس ســال97 نخستین 
پیشــنهاد ســیدمرتضی میری برای حمایت از 
اصناف است. او می گوید: اصناف در دوران كرونا 
هركدام تا جایی كه می توانستند به دولت كمك 
كردند ازجمله صنف لــوازم خانگی كه با تهیه و 
اهدای تعداد زیادی دستگاه تنفسی )ونتیالتور( 
به بیمارستان ها تالش كرد باری از دوش دولت 
بردارد و امروز نوبت دولت اســت كه به اصناف 
كمك كند. به عقیده او دریافت مالیات بر مبنای 
9 ماه و گذشت بیمه از ســهم 3ماهی كه اصناف 
عمال كار نكرده اند، می تواند گوشه ای از ضرر وارد 

شده به اصناف را جبران كند.

لوازم خانگی گران می شود
تالش برای جبران ضرر و زیــان 2 ماه تعطیلی 
از یك ســو و ادامه شــرایط اضطراری در كشور 
از سوی دیگر پیش بینی درباره تغییرات قیمت 

كاالها را دشــوار كرده با این حال فعاالن صنفی 
افزایش قیمت را گزینه محتمل تری نســبت به 
تثبیت قیمت ها می داننــد. رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی در ایــن زمینه می گویــد: تاكنون هیچ 
شــركتی تقاضای افزایش قیمت نداشته اما این 
كامال قابل پیش بینی است كه با توجه به افزایش 
دستمزد نیروی كار و نرخ ارز، نرخ های جدید بیمه 
و ســایر هزینه ها قیمت لوازم خانگی هم تغییر 
كند. احتمال اینكه افزایــش هزینه های تولید 
تا 10درصد رشــد قیمت ها را باعث شود، دور از 
انتظار نیست و پیش بینی ما این است كه امسال 

قیمت ها بین 5 تا 10درصد افزایش یابد.

آینده نه چندان روشن 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی  شرایط 
آینده این صنف را به وضع اقتصادی و اجتماعی 
وابســته می داند و می گوید: با اینكــه فعالیت 
فروشــگاه ها آغاز شــده هنوز نمی توان برآورد 
درستی از شرایط فردا داشــت، چون نمی دانیم 
وضع تولید به چــه صورت خواهد بــود. میری 
می افزاید: 2سال اســت كه واردات لوازم خانگی 
ممنوع است و آنچه از قبل در انبارها مانده بود؛ 
تمام شــده، درحالی كه ما هنوز نمی دانیم وضع 
تولید داخلی و عملكرد كارخانه ها در سال جهش 
تولید به چه صــورت خواهد بود. او با اشــاره به 
نارضایتی مصرف كنندگان از كیفیت بســیاری 
از كاالهای تولید داخل ادامه می دهد: امیدواریم 
تولیدكنندگان داخلی میزان تولید خود را با تكیه 
بر افزایش كیفیت باال ببرند و بازار را اشباع كنند 

تا گرایش به اجناس خارجی و قاچاق كم شود و 
بتوانیم به صادرات هم فكر كنیم.

 تردید این فعال صنفی نســبت به شرایط تولید 
داخلی بی جا نیست. شواهد بیانگر آن است كه در 
شرایط ممنوعیت واردات، تولید كنندگان داخلی 
نتوانستند نیاز بازار را تأمین كنند و آنچه تولید 
كردند نیز نتوانســته رضایت مشتریان را جلب 
كند. 70 تا ۸0درصد قطعات و مواداولیه مورد نیاز 
برای تولید لوازم خانگی وارداتی است و با وجود 
تحریم هــا تولید كنندگان با نصف ظرفیتشــان 
مشــغول تولید هستند و این شــرایط استقبال 
از خرید و فــروش لوازم خانگی قاچــاق را رونق 
بخشیده اســت. براساس اعالم ســتاد مبارزه با 
قاچــاق كاال و ارز از هر 3قلــم كاالی موجود در 
بازار لوازم خانگی ،2قلم قاچاق اســت. به گفته 
رئیس اتحادیه فروشــندگان و تولیدكنندگان 
لوازم خانگی و براســاس اعالم ســتاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، گردش مالــی لوازم خانگی در 
ســال1397 معادل 3.3میلیارد دالر بوده كه از 
این رقم 2.2میلیارد دالر قاچاق اســت بنابراین 
فقط 1.1میلیارد دالر تولید داخلی بوده اســت. 
میری، افزایش كیفیت كاالهای تولید داخلی را 
تنها راه كاهش استقبال از اجناس قاچاق می داند 
و می گوید: در این باره از وزارت صنعت خواسته ایم 
از تولید كنندگان داخلی تعهد بگیرد كه نیاز بازار 
را تامین كنند و درصورتی كــه تولید كنندگان 
داخلی پاســخگوی تامین نیاز داخل نبودند این 
نیاز از طریق واردات كنترل شــده هوشــمند، 

جبران شود.

فعاالن بازار ارز، 
آرامش يك ماه اخیر 
اين بازار را مرهون 
محدوديت های ناشی 
از شیوع كرونا و 
بی رغبتی نقدينگی 
برای خريد دالر 
می دانند

به گفته رئیس 
اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگی برآورد 
دقیقی از زيان 
واحدهای صنفی در 
دست نیست ولی 
با توجه به اينكه 
همواره تا يك چهارم 
فروش مغازه های 
لوازم خانگی، مربوط 
به تقاضای شب 
عید بوده، خسارت 
سنگینی به اين صنف 
وارد شده است

تا ۸0 درصد قطعات 
و مواداولیه مورد 
نیاز برای تولید 
لوازم خانگی 
وارداتی است؛ با 
وجود تحريم ها 
تولید كنندگان با نصف 
ظرفیت مشغول تولید 
هستند. اين شرايط 
استقبال از خريد و 
فروش لوازم خانگی 
قاچاق را رونق 
بخشیده است

 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با 
همشهری: با توجه به افزایش دستمزد نیروی کار و نرخ ارز، 

نرخ های جدید بیمه و هزینه های تولید، رشد 10 درصدی 
قیمت ها دور از انتظار نیست

چشم انداز بازار لوازم خانگی در پساقرنطینه كارشناسان پاسخ می دهند

فرخنده رفائی
خبر نگار

حال وروز بازار ارز تهران 
در فروردین امسال با هیچ 
زمانی قابل مقایسه نیست. بازاری كه همیشه حواسش به نبض 
تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران و جهان بود، حاال كج دار و 
مریز چشــم به ماجرای كرونا دارد و خلوت تر از هرزمانی به 
فعالیت حداقلی خود ادامه می دهد. قیمت دالر بعد از رشــد 
43درصدی از آبان تا اواخر اســفند ســال گذشته، اینك در 
آستانه كانال 16هزار تومان سرگردان مانده و به عقیده فعاالن 
بازار ارز تا پایان ماجرای كرونا امیدی به رهایی از سرگردانی 

ندارد.
به گزارش همشهری، سال گذشته هرچند تا قبل از اجرایی 
شــدن طرح بنزینی دولت، ســال ثبات و تعادل در بازار ارز 
قلمداد می شد و رنگ امید و شایعه برای رسیدن قیمت دالر 
به كمتر از 10هزارتومان نیز در آن پررنگ بود؛ اما از میانه پاییز 
كه با افزایش قیمت بنزین عماًل سیگنال رشد تورم انتظاری 
به اقتصاد ایران مخابره شــد، ورق بازی ارزی هم برگشــت و 
قیمت ها در این بازار وارد یك روند صعودی قوی و بی تعارف 
شدند تا جایی كه در واپسین روزهای سال، هراس آغاز سال 
جدید با نام دالر 16هزار تومانی باعث شد صرافی های بانكی 
به صورت دســتوری قیمت دالر در بازار متشــكل ارزی را تا 
14هزارو950تومان عقب برانند و دفتر حساب وكتاب سال 
9۸را با این نرخ ببندند.البته بعد از تعطیالت نوروزی، شیوع 
كرونا به داد بازار ارز رسید و زحمت نرخ شكنی در این بازار را از 
گرده بانك مركزی برداشت؛ به گونه ای كه خرده فروشی دالر 
در شــبكه صرافی بانكی برای كنترل بازار ارز، حتی تا پایان 

فروردین نیز متوقف شد و بازهم آب از آب تكان نخورد.

ریزش مشتریان ارز از ترس كرونا
در اســفند 9۸ قیمت دالر در بازار تهران 12درصد رشد كرد 
و هرچند با دخالت بانك مركزی از اواســط اسفند وارد روند 
نزولی شد اما بازهم در واپسین روزهای سال به حوالی سقف 
قیمت قبلی بازگشت. در نهایت در روز 2۸اسفند و در آخرین 
ســاعت از فعالیت بازار، صرافی های بانكی نرخ فروش دالر را 
از 16هزارتومان تا 14هزارو950تومان پایین كشــیدند و به 
استقبال تعطیالت نوروزی رفتند؛ تعطیالتی كه البته به دلیل 
شیوع كرونا تا 16فروردین به طول انجامید و عماًل نبض بازار 
ارز را به دست دالالن و خالی فروشان سپرد؛ اما بازهم به دلیل 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعــی و پرهیز مردم از ترك 
منزل، روند قیمتی بازار ارز خنثی ماند و حتی تا حدودی به 
كاهش متمایل شــد. این در حالی بود كه صرافی های بانكی 
باوجود آغاز به كار از 16فروردین، خرده فروشی ارز را به دستور 
بانك مركزی و برای مقابله با شیوع كرونا متوقف كردند و عماًل 

بازی گردانی بازار ارز منتفی شد. به عقیده فعاالن بازار ارز، اگر 
شیوع كرونا، معادالت بازار را به هم نمی ریخت، بعید نبود مانند 
نوروز 2سال گذشته، قیمت دالر در تعطیالت نیز رشد كند اما 
این بار ورق كاًل برگشت و دالر بی مشتری ماند و حتی با خروج 

بانك مركزی از بازار ارز نیز اتفاقی برای آن نیفتاد.

قهر نقدینگی حواس جمع
ركود قیمتی بازار ارز در فروردین امسال در حالی رقم خورده 
كه از میان بازارهای موازی، بازار سرمایه توفیق چشمگیری در 
جذب نقدینگی و كسب بازدهی داشته است. یكی از فعاالن 
بازار در گفت وگو با همشــهری، خروج نقدینگی از بازار ارز را 
كاماًل مشهود می داند و می گوید: حتی برخی دانه درشت های 
بازار ارز نیز از اواخر فروردین دست به كار خرید سهام شده اند 
و پا به همان مسیری گذاشته اند كه نقدینگی در آن حركت 
می كند. او معتقد اســت: بروز نااطمینانی در اقتصاد همواره 
یكی از عوامل رشد قیمت ارز است و در سال 99نیز با توجه به 
كاهش درآمدهای ارزی دولت و كسری بودجه سنگین، انتظار 
می رفت با تورمی سنگین مواجه شویم و قیمت ارز نیز كاماًل 
برای پیش خور كردن این تورم آمادگی داشت اما وقتی شیوع 
كرونا به تعطیلی كسب وكارها و كاهش حضور مردم انجامید، 
حتی سفته بازان و خالی فروشان بازار ارز نیز نتوانستند قیمت 
باالیی برای دالر رقم بزنند. این فعال بــازار ارز می افزاید: در 
كنار این مسئله، رشــد بورس و تبلیغات سنگینی كه برای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه به راه افتاد، حواس نقدینگی 
برای كسب بازده قابل توجه و ظاهراً بی دردسر در بورس جمع 

شد و عماًل كار بازارهای ارز، طال و مسكن را كساد كرد.

مردم دالر نمی خرند
صرافی های بانكی همیشه با تعداد قابل توجهی از خریداران یا 
فروشندگان ارز مواجه هستند و صف كشی جلوی این صرافی ها 
اتفاق تازه ای نیست اما مســئول یكی از صرافی های بانكی در 
تهران به همشهری می گوید: در 2 هفته گذشته كه این صرافی ها 
بدون خرده فروشــی ارز فعالیت خود را آغــاز كرده اند، حجم 
مراجعه خریداران به كمتر از 5درصد رسیده كه البته این افراد 
نیز به واســطه بی اطالعی از توقف خرده فروشی ارز، برای خرید 
2هزار دالر به این صرافی  مراجعه می كنند و در هرصورت عامل 
اثرگذاری در بازار ارز محسوب نمی شوند. او با اشاره به تحوالت 
بازار ارز در نیمه دوم فروردین می افزاید: مشهودترین اتفاقی كه 
در بازار ارز رخ داده این اســت كه عماًل مــردم تمایلی به خرید 
ارز ندارند و از آنجا  كه شایعه ســازان و دالالن نیز نتوانســته اند 

بازارگرمی كنند، قیمت ارز راكد و تقریباً باثبات مانده است.

مقصد نقدینگی
به واسطه تغییراتی كه شیوع كرونا در تركیب عرضه و تقاضای 
بازارها رقم زده و به تعطیلی و كسادی اغلب آنها منجر شده است، 
تحلیل بازارها با اتكا به تحوالت فروردین امكان پذیر نیست؛ اما 
آنگونه كه از اتفاقات بازار خودرو و حتی مسكن برمی آید، عادی 
شدن شــرایط در بازارها می تواند در كوتاه مدت به افزایش تب 
قیمتی آنها دامن بزند. مســئول یكی از صرافی های بانكی نیز 
در گفت وگو با همشهری اعالم می كند به بازار ارز در پساكرونا 
خوش بین نیست. او همه چیز را منوط به این می داند كه پس از 
فروكش كردن كرونا، اوالً تورم انتظاری كنترل شود و دوم اینكه 
جایی به جز بازار ارز برای جذب نقدینگی سرگردان وجود داشته 

باشد. این فعال بازار ارز معتقد است فعاًل شبكه بانكی به عنوان 
مآمن نقدینگی ریسك گریز و بازار ســرمایه به عنوان گریزگاه 
نقدینگی ریسك پذیر در كشور فعال هستند كه با توجه به اتفاقات 
اخیر در حوزه تعدیل نرخ سود بانكی و تقویت مسائل مربوط به 
حبابی بودن قیمت ها در بورس، می تواند جایگاه آنها تضعیف شود 
و به تنش قیمتی در دیگر بازارها دامن بزند. به عقیده او، فعاًل از 
رفتار دولت چنین برمی آید كه در سال جهش تولید، نقدینگی 
جامعه را به سمت بازار ســرمایه هدایت كند و دست بنگاه های 
بزرگ اقتصادی و بانك ها را برای جذب نقدینگی از این بازار باز 
بگذارد تا هم از خرابی های سیل نقدینگی در اقتصاد جلوگیری 

كند و هم زمینه كمك مالی به تولید را فراهم آورد.

هشدار نسبت به رشد قیمت شبه ارز
در اقتصاد ایــران همواره نرخ ارز مبنایــی برای قیمت گذاری 
كاالهای سرمایه ای، مواداولیه و محصوالت وابسته به واردات 
بوده و در مواقــع تنش ارزی حتی قیمت آتــی ارز نیز در این 
بازارها پیش خور شده است. حاال تحوالت بازار ارز به چندین 
دلیل ازجمله ماجرای كرونا، داغ شدن سرمایه گذاری در بورس، 
تعطیالت نوروزی و همچنیــن محدودیت های فاصله گذاری 
اجتماعی روندی خنثی پیدا كرده و عماًل امكان اثرگذاری آن 
بر قیمت گذاری كاالهای ســرمایه ای، مواداولیه و محصوالت 
وابســته به واردات كم رنگ شده اســت؛ اما اتفاق دیگری در 
اقتصاد ایران در حال رخ دادن است كه بازی ارز را كمی پیچیده 
می كند. به عبارت دیگر، به نظر می رســد در شرایطی كه به هر 
دلیل تغییرات قیمــت ارز متوقف شــده، قیمت گذاری ها در 
بازارهای وابســته به قیمت ارز راه خود را جدا كرده اند و فارغ 
از قیمت اسمی دالر در بازار در حال تغییر هستند. اگر قیمت 
مواداولیه و تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز تولید كه ۸5درصد 
واردات رسمی كشور را تشكیل می دهد و قیمت گذاری آن با 
تحوالت بازار ارز همبســتگی دارد را كاالهایی شبه ارز بدانیم، 
باید این نكتــه را مدنظر قرار داد كه در یك مــاه اخیر باوجود 
تثبیت نســبی قیمت دالر، قیمت این محصوالت متغیر بوده 
كه می تواند نشانه ای از بی تناسبی قیمت ارز با انتظارات فعاالن 

این بازار باشد.

چشم نگران بازار ارز به قرنطینه
همشهری رفتار بازار ارز در طول 2 ماه درگیری اقتصاد و بازار با شیوع كرونا را بررسی می كند

گزارش دو     

احمد میرخدائی
خبرنگار

مبارزه با قاچاق به كجا رسید؟
اجرای طرح مبارزه با لوازم  خانگی بدون شناسه )قاچاق( چند ماه 
بیشتر نیست كه آغاز شده است. از شنبه 26بهمن9۸ عرضه لوازم 
خانگی فاقد شناسه كاال و بدون رســید اتحاديه ممنوع شد و لوازم فاقد 
شناسه ،كاال قاچاق محسوب شدند، اما فعاالن بازار همچنان عقیده دارند 
عزمی جدی برای مبارزه واقعی با قاچاق وجود ندارد؛ زيرا نه تولید كنندگان 
توانستند نیاز بازار را تأمین كنند و نه عرضه از طريق كولبری و ته لنجی . 
زمانی مشــكل قاچاق در بازار لوازم خانگی، فعالیــت كولبران يا عرضه 
كاال هايی بود كه تحت عنوان كاالی ته لنجی از كشور های عربی وارد می شد؛ 
اكنون مشكل بزرگ تر شــده و ورود اين كاال ها  به صورت انبوه به كشور 
صورت مي گیرد. به گفته فعاالن صنفی، كاال های قاچاق به راحتی  در معرض 

ديد عموم در فروشگاه ها قرار می گیرد و مصرف كنندگان ازخريد كاالی 
قاچاق بدون گارانتی هم استقبال می كنند. همكاری بیمه و شركت پست 
برای جابه جايی اين كاال های ممنوعه نیز شاهد ديگری است كه از نبود عزم 
جدی برای مبارزه با كاالی قاچاق حكايت دارد. سال گذشته چندين انبار 
لوازم خانگی در امین حضور تهران و شورآباد توقیف شد؛ حجم اين كاال ها 
به قدری باال بود كه نمی توان تصور كرد از طريق كولبری يا ته لنجی وارد 
شده باشد. به نظر می رسد تعزيرات يا اتحاديه های مربوطه نیز آنچنان كه 
شايسته است وارد عرصه مقابله با اين معضل نشده اند، نتیجه اينكه خريد 
و فروش كاال های قاچاق رونــق دارد و تولید كنندگان داخلی همچنان از 

عملكرد ضعیف دستگاه های نظارتی گله مند هستند.

آرامش احتمالی ارز با محدودیت  واردات
همواره سفته بازی و جوسازی  ســودجويان يكی از عوامل اصلی تنش ارز در اقتصاد ايران معرفی می شود اما حتی 
درصورت درستی اين مدعا، ذكر اين نكته ضروری است كه سودجويان و سفته بازان نیز سیگنال اصلی رشد قیمت ارز 
را از اقدامات دولت و تحوالت اقتصادی می گیرند و فقط همراه اين روند می شوند درحالی كه همواره وضع درآمد ارزی دولت و 
بخش خصوصی و همچنین رفتار ارزی كشور در تجارت خارجی يكی از اصلی ترين فاكتورهايی است كه می تواند به قیمت ارز 
و فعاالن اين بازار گرای رشد يا تثبیت قیمت بدهد. با توجه به اين مسائل، به نظر می رسد در سال99 حداقل از اين محل سیگنال 
منفی به بازار ارز مخابره نشود؛ زيرا انتظار می رود در سال جهش تولید، واردات كشور بازهم كمتر شود و دولت برای حراست 
از منابع ارزی موجود، ممنوعیت بیشتری برای واردات وضع كند كه نتیجه آن كاهش فشار به بازار ارز خواهد بود. از سوی ديگر، 
تغییر وضعیت تجارت خارجی ايران در دوره تحريم ها به سمت بازارهای همسايه و توسعه مناسبات منطقه ای، دورنمای تأمین 
ارز موردنیاز كشور از طريق توسعه صادرات غیرنفتی توســط بخش خصوصی را روشن تر می كند كه در حالتی خوش بینانه 
می تواند به ثبات قیمت ارز منجر شود. البته احتمال تحقق اين سناريو فقط با فرض تداوم وضعیت فعلی و اضافه نشدن مشكل 
جديد داخلی يا خارجی برای اقتصاد ايران امكان پذير است و می توان از آن به عنوان خوش بینانه ترين سناريو ياد كرد. به ويژه 
آنكه در سال جاری، نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوری آمريكا می تواند به فتنه انگیزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمريكا و اعضای تندروی كابینه او علیه ايران دامن بزند، كه در اين صورت هرگونه بی تدبیری در داخل كشور می تواند مناسبات 

بازار ارز را نیز به شدت دستخوش تغییر كند.



 چه بخواهیم و چه نخواهیم كرونا این روزها همنشین زندگی ما شده است. برخی معتقدند باید 
با كرونا زندگی كنیم و نگذاریم نگرانی های ناشی از این بیماری كمتر شناخته شده ما را از ادامه 
زندگی بازدارد. كرونا روابط  میان انسان ها، مشاغل و هنجارهای شناخته شده را تغییر داده 
است؛ تغییری كه تا همین چند ماه قبل تصور عوض شدن آن را هم نمی كردیم. اینكه چطور با 
این تغییرات و تهدیدی كه این ویروس بر براي سالمتی افراد دارد رو به رو شویم منجر به بروز 
رفتارهایی شده است كه به گفته فروغ اسرافیلیان،روانشناس، ریشه در ترس ها، ناآگاهی ها 

لذت يك حال و دانش كم ما درباره این ویروس و اپیدمی باالی آن دارد. 
خوب

برخی هستند كه 
رویكرد انكار گونه ای 
به مسائل دارند. این 
رفتار معموالً ناشی 
از ترس افراد است. 

این دسته از اشخاص، 
برای غلبه بر ترسی 

كه دارند تالش 
می كنند اطالعاتی را 
كه دریافت می كنند 

انكار كنند یا خود 
را از معرض دریافت 

اخبار دور نگه می دارند 
تا از واقعیت های 
پیرامون خود كه 

ممكن است سبب 
دامن زدن به ترسشان 

شود فاصله داشته 
باشند. انكار و فرار 

از واقعیت در افرادی 
كه چنین رویه ای 

را در برابر اتفاقات 
در پیش می گیرند 

منجر به ایجاد حس 
خوشایندی در آنها 

شده و اصطالحًا 
حالشان را خوب 

می كند

ابهام 
درباره كرونا

اطالعات ما درباره 
كرونا و ساختار آن 

بسیار محدود است و 
دانش بشری در این 
باره محدود به 3 ماه 
گذشته است. شاید 

نبود اطالعات كافی، 
دقیق و مستند درباره 

این بیماری و كسب 
آموخته های تازه 

درباره آن سبب شده 
است جامعه، با ابهام 

درباره كرونا و راه های 
 مقابله با آن 
رو به رو شود

همشهری،دو برخورد با كرونا )ترس و بی خیالی( را 
بررسی كرده و راه سومی را توضیح می دهد

 درمیانه ترس 
و بی خیالی

حمیدرضابوجاریان
خبرنگار
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سبك زندگی

قاب دیروز

خیابان ولی عصر)عج( ابتدای خیابان تخت طاوس )مطهری فعلی( سال 1356 . نوع خودروها و ترافیك 
آن زمان در نوع خود جالب توجه است .

عكس : تهرانیكا قاب امروز

كرونا سبب شكل گیری سبك تازه ای از توجه به ســالمت فردی شده است.رانندگان تاكسی برای 
جلوگیری از ابتال به بیماری، فاصله خود را با كاورهای پالستیكی  ازمسافران حفظ كرده اند.

عكس : همشهری- محمد عباس نژاد

اینروزهاكهكرونامهمانماشــدهاســت،اینویروس
توانستهفشارسنگینیرابهاقشــارضعیفترجامعهوارد
كنــد.درچنینشــرایطیموضوعتوجهبهمســئولیت
اجتماعیاهمیتباالییپیداكردهوبــاكمكگرفتناز
آنمیتوانسختیهاییراكهمردمدرزندگیخودباآن
دستوپنجهنرممیكنند،بهحداقلرســاند.بایداینرا
بدانیمكهوقتیانسانهابهیكدیگرتوجهمیكنندبخشی
ازآنبهاحســاسمســئولیتدرونیآنهابازمیگردد.اما

تعریفماازمسئولیتدرونیچیست؟
هرانســانیدارای4بعدمختلفاســتكهبعدزیستی،
روانی،اجتماعیومعنویراشاملمیشود.كمكبهافراد
ضعیفتردردورانبروزبالیاوحوادثنیزناشــیازبعد
اجتماعیومعنویانسانهاســت.افرادباكمككردنبه
دیگران،بخشــیازنیازاجتماعیومعنویخودراتأمین
میكنند.باتأمینایــننیازدرضمیرناخــودآگاهخود،
احساسرضایتميكنیموازاینكهچنینفعالیتیراانجام
دادهایمبهخودمیبالیم.ازسویدیگر،بخشیازمسئولیت
اجتماعیكهدردورانشیوعكرونابرعهدهداریم،موضوع
رعایتاصولبهداشتیوازخانهبیروننرفتناست.حتماً
شماافرادیرادرنزدیكیخوددیدهایدكهتأكیدبرخارج
نشدنازخانهیارعایتوسواسگونهبهداشتفردیدارند.
اینرفتاردربرگیرندهمسئولیتاجتماعیتقویتشدهدر
فرداستوازاینرو،نبایدبهآنخردهگرفتامارفتارهای
دیگرینیزوجــودداردكهآنرامیتوانازبعدزیســتی
موردتوجهقرارداد.رسیدگیبهوضعیتهمسایهوافراد
ســالمندكهامكانترددزیاددربیــرونازخانهراندارند

بخشمهمیازبعدزیستیدرافراداست.
كسانیكهباانجامخریدهایروزانهسالمندان،راهاندازی
پویشهایمردمیبــرایكمكمالیبــهنیازمندانیا
جبرانخســارتبابذلاجارهبهاوكارهاییازایندست
بهیاریهمنوعانخودمیروند،بعدزیستیخودرانشان
میدهند.ایندستهافرادمفاهیمابعادزیستیرابهشكل
عمیقیدرككردهومیداننددردنیــایامروزنیازمند
تعاملوداشتنارتباطبادیگرانهســتندواینارتباط
رامیتوانندباچنینرفتارهــاوحركتهاییتقویتوبه
آنمعنادهند.امروزشاهدهســتیمتعامالتبینمردم
افزایشیافتهوافرادبیشترازگذشتهجویایحالیكدیگر
میشــوند.اینتعاملمثبتویاریكردنهامیتواندبه
برطرفكردنبرخیمشــكالتكهدرگذشــتهنیازمند
مداخلهگروههایدیگربودمنجرشودوراهرابرایتوسعه

ریشسفیدیهمواركند.

فرشادشیبانی
روانشناس

گفت وگو

تقویت مسئولیت اجتماعی
در دوران كرونا 

با شما، برای شما
قــراراســتبنویســید...كوتاهامــابنویســید...ســاده،
روان،راحت...ازخیلیپیشازاینهابناداشتیمفضاییرافراهم
كنیمتاصحبتها،دیدگاهها،ایدههــا،انتقادها،اعتراضها
وپیشنهادهایشمابیواســطهبهصفحهماراهپیداكند.در
حقیقتهدفاصلیماتداركیكصفحهبود)والبتههنوزهم
هست(اماترجیحدادیمكهآرامآراموستونبهستونپیش
برویموقدمهایمانراهــرروزمحكمتركنیموبعدپنجرهای

بزرگتررابهرویشمابگشاییم.
برایهمین،اگرنگاهودیدگاهخاصــیدارید...اگرموضوعو
مســئلهایدغدغهذهنیشماســت...اگرنسبتبهموردی
انتقادیااعتراضــیدارید...اگرفكرمیكنیــدكهبایدتوجه
جامعهیامســئوالنرابهنكتهیاموضوعیجلبكنید...اگر
پیشنهادمشخصیبرایحلمشــكلیدارید...اگرنسبتبه
برخیتصمیمها،برنامههاو...درموضوعاتمختلفشهری،
اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسیو...نظرموافقیامخالف
دارید،آستینباالبزنیدوهمینطوركهدرتاكسییااتوبوس
نشستهایدیادرجمعومحفلدوستانهیاخانوادگیمشغول
گپ وگفتهستید،یارویمبلوجلویتلویزیونویاحتیتوی
تختخوابلمدادهایدآنچهرادرذهنتانمیگذردومیخواهید
آنرابرایدیگرانبهاشتراكبگذارید،درقالبیكمتنكوتاه
بنویســیدوبرایماپیامككنید،بقیهخوانندگانروزنامهو
مردموهمینطورمسئوالن،ایننظراتودیدگاههاراببینند
وبدانندوبخوانندوشایدهمیناتفاق،سببخیرومنشأیك

حركتتازهومؤثرشود.
ادبواخالقاجتماعی،همانگذرنامهیامجوزورودوانتشار
دیدگاههاونظراتشماســتكهماهمخیلیرویآنتأكید
داریمومطمئنیمكهشماهمبهآنباورداریدوموقعیتمارادر
انتشارآنهادركمیكنید!اتفاقاهمینادبواخالقاستكه
راهرابرایرسیدنبهآنباالهاهموارمیكند. قراراستبرای
رساندنایننظرات،دیدگاههاوایدههایشمابهدیگرانباهم
همدستشویم؛مهمهمینبزرگراهیكطرفهاست،البتهاینبار

ازپایینبهباال؛بدونتوقف،مستمرومستدام. 
درابتدایاینهمراهی،بانظراتودیدگاههایشمادرقالب
موضوعاتآزادشــروعمیكنیم،اماقرارنیستدرایننقطه
متوقفبمانیم؛فكرهایدیگریهمداریموبناداریمكهخیلی
زودباطرحموضوعهایهفتگی،جایشماراخیلیبیشتراز
قبلدرصفحاتروزنامهبازكنیــموازصحبتهاونظراتو
دیدگاههایشماصفحهایراشكلبدهیمكهمتعلقبهخود

شماستوقرارنیستپایمسئولیبهآنبازشود! 
برایگرفتننظراتوپیامهایشمایكشمارهتلفنهمراهو
نامكوچكتانكافیاست.البتهماچندعددمیانیآنشماره
راســتارهدارمیكنیمتافقطخودتانبدانیــدوبس...بدون

نامخانوادگی،شهریا... .
پسبیآبوتابباهمانلحنوادبیاتخودتانبنویسید... 
قرارهمهمیناست؛بنویسید...سادهوكوتاه...ُركوراست.

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

شماست.

رُك 

باتوجهبهشــرایطیكهاینروزهاداریموخواســتهیاناخواستهباآن
زندگیمیكنیمبایدببینیمكــهدركجایپذیرشونحوهمقابلهبااین
بیماریجدیدایستادهایم؟آیادائماًمیترســیموازسراینترسدائماً
اخبارراپیگیریمیكنیموآنراانتشارمیدهیم؟آیاهمهپیامهاییرا
كهدریافتمیكنیمجدیمیگیریموچندانبهدنبالواقعیتسنجی
پیامهاییكهدربارهاینبیماریاستنیستموتنهاآنرابازنشرمیكنیم؟
اگرچنینرویهورفتاریدرمقابلهباكروناداریمناشیازترساست.با
اینرویه،دائماًاحساسمنفیراتجربهمیكنیم.حتیممكناستمرتب
احساسكنیمتبداریم،كماشتهاشدهایم،كمخوابیداریموبهتبعآن
پرخاشگر،عصبانیوغیرقابلتحملشویم.بهدلیلغلبهترس،دائماًفكر
میكنیماگر مبتالشدمچهاتفاقیمیافتد؟بهدلیلاینترسبسیاریاز
برنامههایروزمرهخودراكهحتیممكناستنیازبهخارجشدنازخانه
بهعنوانیكمكانامنداشتهباشدمتوقفكردهیابانگرانیانجامدهیم.

ترس های پنهان ما  

اطالعاتمادربارهكروناوســاختارآنبسیارمحدوداستودانش
بشریدراینبارهمحدودبه3ماهگذشتهاست.شایدنبوداطالعات
كافی،دقیقومستنددربارهاینبیماریوكسبآموختههایتازه
دربارهآنسببشدهاســتجامعه،باابهامدربارهكروناوراههای
مقابلهباآنروبهروشود.سیستممغزیانســانعالقهچندانیبه
اســتداللكردنبرایپیداكردنجوابنــداردوعموماًبهدنبال
اینموضوعمیرودكهراهســادهتررابهعنوانجوابانتخابكند.
دربارهكروناهماینوضعیتوجوددارداما،برایرسیدنبهپاسخ
تنهاجستوجودراطالعاتكافینیستوبگذاریدزمانبهبرخی
سؤاالتپاسخدهدوابهامهارابرطرفكند.اینرادرنظربگیریدكه
بایدهوشمندانهبااوضاعبرخوردكنیدواینهوشیاریدرمراقبتاز
شماكافیاست.البتهاصلسازگاریتوامبارعایتمسائلبهداشتی

رافراموشنكنید.

ابهام و جست وجو برای یافتن جواب 

ترسهایمارفتارهایمانرامیسازد.هرچهرفتارهایمادرمقابل
بیماریوسواسگونهباشدیاترسدرتعامالتمابادیگراناثرگذارتر
شــود،امكاناینكهبهاینبیماریمبتالشــویمبیشتراست.كرونا
معموالًافرادیراهدفمیگیردكهسطحایمنیبدنآنهاضعیفتراز
دیگرانباشد.ترسورفتارهایوسواسگونهماسببترشحكورتیزول
دربدنودرنتیجهكاهشسطحایمنیشدهوراهرابرایورودویروس
ومبتالكردنفردبــهبیماریبازمیكند.سیســتمایمنیبدنما
اینروزهابهچیزیكهنیازنداردترسواضطراباست.بنابراینبه
فیزیولوژیبدنتانبیشازهرزماندیگریتوجهكنید.ایننكتهمهم
استكهبدانیداگرترسسببمراقبتازشماشوداینترسمثبتو
دارایكاركردخوبیاستامااگرمنتجبهایجادتنششودخطرناك

ونگرانكنندهاست.

افزایش ایمنی، بدون ترس  و  وسواس

برخیهســتندكهرویكردانكارگونهایبهمسائلدارند.اینرفتار
معموالًناشیازترسافراداست.ایندستهازاشخاص،برایغلبه
برترسیكهدارندتالشمیكننداطالعاتیراكهدریافتمیكنند
انكاركنندیاخودراازمعرضدریافتاخبــاردورنگهمیدارندتا
ازواقعیتهایپیرامونخودكهممكناســتسببدامنزدنبه
ترسشانشودفاصلهداشتهباشند.انكاروفرارازواقعیتدرافرادی
كهچنینرویهایرادربرابراتفاقــاتدرپیشمیگیرندمنجربه
ایجادحسخوشایندیدرآنهاشــدهواصطالحاًحالشانراخوب
میكند.درنهایتاینافرادبایدواقعیتهارابپذیرندوبااضطرابی
كهدربارهشیوعبیماریدارندغلبهكنند.برایغلبهبرایننوعنگاه،
گفتوگوباروانشناســانمیتواندكمكخوبیبــهقبولواقعیت
وخودداریفردازكوچكنماییخطریكــهتهدیدشمیكند،

داشتهباشد.

انكار واقعیت برای داشتن حال خوب  

بسیاریبابیماریكروناآشناشدهاندونشــانههایآنرابهخوبی
میشناســند.بیماریمنجربهبروزتغییراتجــدیدررفتارهاو
تعامالتمردمبایكدیگرشدهاســتوازاینرو،آنهاییكهبیماری
راشــناختهاندخودرابرایزندگیدردورهكرونــاآمادهمیكنند.
رفتارهاییكهبهواســطهشــناختبیماریانجاممیشودشایدتا
3ماهقبلكهخبریازبیمارینبود،رفتاریوسواســیشــناخته
میشداما،بادركشرایطتازهوشناختنسبیازبیماریوراههای
جلوگیریازهمهگیریآنرفتارهابهشكلهوشمندانهایدرحال
تغییراست.افرادبراساسترسهاونگاهواقعبینانهبهآن،رفتارخود
رادرمواجههبابیماریتغییــرمیدهند.باایناتفاقبهجایاینكه
ترسبرافرادمسلطشود،اینماهستیمكهبرترسمسلطشدهو
میتوانیمتوانمندیخودرابرایاتخاذبهترینتصمیمهادربرخورد

باكروناافزایشدهیم.

تسلط بر ترس های ناشی  از ابتال 

كارآمدترینروشدرشرایطكنونیهمهگیریكروناایناستكه
بدانیمشــرایطیكهكروناایجادكردهاستبااپیدمیهاییكهقباًل
آنراتجربهكردهایمتفاوتهایزیــادیدارد.برایعبورازبحران
كرونا،بایدبدانیدكهغرزدنجزآزاررســاندنبــهخودودیگران
كمكینمیكند.كسانیكهقرنطینهراتجربهكردهاندتفاوتهایی
رادرزندگیقبلازشــیوعكروناوبعدازآنحــسمیكنند.افراد
ســاعتهایطوالنیتریراكنارهممیگذرانند.كنارآمدنبااین
شرایطوواكنشهاییكهنسبتبهاتفاقاتدارندنسبتبهگذشته
متفاوتشدهاست.اینباعثشدهتحملافرادهمارتقاپیداكردهو
استرسهاواضطرابهایشــانراباحرفزدنبهترازقبلمدیریت
كنند.نزدیكیاجتماعیونهفیزیكیبههمیكیازپلهایموفقیت

درعبورازبحرانكروناست.

ونا   تعامل، راه عبور از بحران كر

همهمادرزندگیاســترسوترسراتجربهمیكنیم.حتماافرادی
رادراطرافخوددیدهایدكهباشیوعبیماریكرونابهشدتدنبال
اخباروآمارمبتالیانوفوتشــدگانهســتندوبهشــدتتالش
میكنندازخبرهایاینحوزهجانمانند.ایندستهازافرادمعموالً
بهدنبالفاجعهســازیازبیماریهســتندوبرایایــننگاهخود
اســتداللهاومنطقهایمختلفیدارند.چنیناتفاقیناشــیاز
نوعپردازشاطالعاتوتجربههایفردیاستكهدرطولزندگی
دریافتمیكنیم.تركیبایندومیتواندواكنشمارانسبتبهیك
موقعیترقمبزند.دربرخیمواردشاهدهستیمكهافرادنسبتبه
موضوعبیماریكرونابیشبرآورددارنــدوآنرادرحدیكفاجعه
باالمیبرند.اینموضوعنیزناشیازترسیاستكهفردباآندست

بهگریباناست.

وی دیگر وحشت  فاجعه سازی؛ ر

افرادیهستندكههمهشرایطیراكهكرونادرجامعهایجادكردهاست
میشناسند.برایهمینســبكزندگیخودراتغییردادهوبهعبارتی
میكوشندباكرونازندگیمسالمتآمیزیداشــتهباشند.بهاینمعنا
كههمزندگیراباتوجهبهشرایطتازهمدیریتمیكنندوهمكنارآن
بااســتفادهازدانشوخالقیتهاییكهبهخرجمیدهندخودراازابتال
بهبیماریدراماننگهمیدارند.دراینمرحلهافرادوارددورهرشــدو
شكوفاییشدهاندوبااستفادهازاینتوانبهایندركرسیدهاندكهچگونه
برترسخودمسلطشوندوبادانشیكهبهدستآوردهاندسبكجدید
زندگیبابیماریراانتخابكنندتاتهدیدكرونارابهفرصتتازهایبرای
خودواطرافیانشــانتبدیلكنند.ایننوعازتغییرسبكزندگیدامنه
وسیعیرادربرمیگیردكهشاملتوجهبیشتربهسالمتفردی،مدیریت
بچههاوجلوگیریازبروزتنشدرخانوادهوتمرینهمدلیاستكهشاید

تاپیشازشیوعبیماریكمتربهاینمسائلتوجهمیشد.

ونا به فرصت تبدیل تهدید كر
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ادامه سایه سیاه 
چرنوبیل

»شهرها را ســاكنان و آدم ها می سازند نه برج ها و 
ساختمان ها«؛ این جمله ۳۴سال است كه در شعاع 
ده ها كیلومتری اطــراف نیروگاه چرنوبیل به همه 
مردم جهان ثابت شده است. ساختمان های زیادی 
در این منطقه باقی مانده اند اما با وجود گذشــت 
بیشتر از سه دهه، تا كیلومترها دورتر از این نیروگاه 

قدیمی اثری از زندگی دیده نمی شود.
جهان علم كه استفاده از انرژی هسته ای را برای بشر 
به ارمغان آورد با وجود گذشت سال ها از ۲۶آوریل 
ســال ۱۹۸۶ هنوز هم نمی تواند آن روز ســیاه را 
فراموش كند. تا ۲۴هزارســال كسی نمی تواند در 
زمین های اطراف آنچه حاال به شــهر ارواح مشهور 
است زندگی كند یا حتی دست به كشاورزی بزند. 
آمار این فاجعه در طول سال ها رقمی میان ۱۰هزار 

تا ۱۰۰هزار نفر تخمین زده می شود.
این تــرس جهانی از تكرار حادثــه ای مثل فاجعه 
چرنوبیل آن قدر جدی است كه حدود ۱۰ روز قبل 
وقتی آتش سوزی در جنگل های شمال اوكراین رخ 
داد همه دنیا و به ویژه مردم این كشــور را به شدت 
نگران كرد. بســیاری از اوكراینی ها بــار دیگر به 
ســراغ خرید قرص ید رفتند. ید می تواند در زمان 
آلودگی مواد رادیواكتیو اثــر آنها را بر بدن كاهش 
دهد و این مواد جذب غده تیروئید شود. هر چند 
این آتش ســوزی بعد از مدت كوتاهی  از ســوی 
آتش نشانان اوكراینی كنترل شد اما گزارش مراكز 
نظارتی نشان می دهد كه ترس مردم بی مورد هم 
نبوده است. گزارشــی كه چند روز پیش مؤسسه 
ایمنی هسته ای فرانسه منتشر كرده نشان می دهد 
كه بر اساس نمونه های گرفته شده از هوا در كی یف 
میزان مواد رادیواكتیو از جمله سزیم-۱۳۷ بسیار 
باالتر از حد اســتاندارد بوده اســت. بر اساس این 
گزارش در منطقه اطراف محل حادثه در روزهای 
پس از آتش ســوزی اخیر میزان مواد رادیواكتیو 
۱۶برابر حالت عــادی بوده كه بســیار خطرناك 

به حساب می آید.
حادثه اخیر بار دیگر شعله های آتش زیر خاكستر 
چرنوبیل را به جهان نشــان داد. از زمان چرنوبیل 
مهندسان و دانشــمندان در سراسر جهان تالش 
كرده اند كه ایمنی رآكتورهای هســته ای را بسیار 
بیشــتر از گذشــته كنند. خطر حادثه ای مانند 
چرنوبیل در مقیاس جهانی حاال نسبت به گذشته 
بســیار كمتر شــده اما انجمن جهانی هسته ای 
فهرستی از رآكتورهای فعال از نوع كانالی توان باال 
)RBMK( را در اختیار دارد كه هنوز هم می توانند 
به صورت بالقوه خطرساز باشند. این رآكتورها شبیه 

همان رآكتورهای چرنوبیل به حساب می آیند.
حوادث هســته ای در جهان كم نبوده اند. شــاید 
چرنوبیل مهیب ترین مورد باشــد اما بازی با اتم ها 

همیشه خطرات خاص خود را داشته است.
برخورد شارهای نوترون به یكدیگر در رآكتورهای 
هسته ای با ســوخت اورانیوم۲۳5، باعث به وجود 
آمدن حرارت بسیار باال می شود. اگر هسته رآكتور 
به هر دلیلی محافظت نشود، تشعشعات ساطع شده 
به هوا وارد می شود و ضمن آلوده كردن هوا به مواد 
رادیو اكتیــو می تواند از طریق بــاران به زمین نیز 
برگردد و همه جا را آلوده كند. مــواد رادیو اكتیو 
معموال تا سال های سال باقی می مانند و می توانند 
حیات در كره زمیــن را كامال نابود كنند. شــاید 
استفاده از انرژی هســته ای مقرون به صرفه و كارا 
باشد، اما این موضوع تابع استانداردهایی است كه 
در اثر سهل انگاری، محاسبات اشتباه و... می تواند 
به یكی از بزرگ ترین خطرها برای بشر تبدیل شود.

این روزها بشر هنوز پس از چند ماه درگیر بحران 
شــیوع نوع جدید ویروس كرونا در جهان اســت 
كه باعث كشــته شدن بیشــتر از ۱۶۶ هزار نفر در 
كشورهای مختلف شده اســت. آندری شوچنكو، 
بازیكن اوكراینی ســابق تیم هایی مثــل دینامو 
كی یف، آ.ث. میالن و چلسی چند وقت قبل از داخل 
قرنطینه خانگی اش در حومــه لندن در گفت وگو 
با خبرنگاران گفته بود كه ماجــرای كرونا او را یاد 
فاجعه چرنوبیل و قربانی شــدن مردم می اندازد. 
چرنوبیل اما شــاید یك تفاوت اساسی با ماجرای 
پاندمی كووید-۱۹ دارد؛ بشر با دقت و علم بیشتر 
می توانســت جلوی فاجعه چرنوبیل را بگیرد و با 
زندگی ده ها هزار انسان و حیوان و حتی موجوداتی 

كه هنوز به دنیا نیامده بودند بازی نكند.
هنوز برخــی تصور می كنند كــه انرژی های پاك 
جنبه سرگرمی و تفننی در جهان دارند اما تغییرات 
آب و هوایی زمین و افزایش گازهای گلخانه ای نشان 
داده بشر باید كاری برای نجات زمین انجام دهد. 
به همین خاطر بسیاری از كشورها در جست وجو 

برای استفاده گسترده از انرژی های پاك هستند.
چندی پیش فرانســه اعالم كرد كــه ۱۴رآكتور 
هسته ای خود را تا ســال ۲۰۳5تعطیل می كند. 
كشــورهای دیگر هم به خاطر هزینه زیاد، زمان بر 
بودن فرایند ساخت، سطح اشغال زیاد و خطرات 
احتمالــی به فكر ســاخت رآكتورهــای ماژوالر 
كوچك افتاده اند. دانشمندان هسته ای می گویند 
 )SMR(رآكتورهــای ماژوالر كوچك هســته ای
ایمن تر از گذشته هســتند و فضای كمتری را هم 
اشغال می كنند. باید امیدوار بود كه جهان بار دیگر 
تكرار حادثه ای مانند چرنوبیــل را به خود نبیند. 
سایه سیاه چرنوبیل هنوز اما بر سر جهان سنگیني 

مي كند.

محمد كرباسی
دبیر گروه دانش و فناوری

در طول تاريخ فقط 2حادثه هسته ای سطح ۷ )باالترين مقیاس( در جهان رخ داده است. حادثه نیروگاه 
اتمی فوكوشیما را در سال 2011 به خاطر سونامی خیلی ها به ياد دارند. اما انفجار چرنوبیل ماجرايی 
است كه با هیچ موردی در جهان قابل مقايسه نیست. زمانی كه يكی از رآكتورهای نیروگاه هسته ای 
چرنوبیل در سال1986منفجر شد، تقريبا 5درصد از 200تن مواد راديواكتیو خود را وارد هوا كرد. اين 
بدترين حادثه هسته ای است كه تاكنون در جهان رخ داده و امروز سی وچهارمین سالگرد اتفاقی است 

كه جهان را تغییر داد و هنوز هم كسی آن را فراموش نكرده است.

مهار آتش
بالفاصله پس از انفجار، نیروهای آتش نشان تالش 
خود را برای كنترل آتش ســوزی آغــاز كردند. در 
ساعت نخست، آنها چیزی حدود ۳۰۰هزار لیتر آب 
روی رآكتور پاشیدند و حتی سعی كردند با ارسال 
ماشــین های كنترل از راه دور به درون ساختمان 
رآكتور آتش گرفتــه، آوار را برای تســریع در روند 
مهاركردن آتش، جابه جا كنند. با رسیدن تیم های 
كارشناسی، برنامه ریزی برای خاموش كردن رآكتور 
شــكل علمی تری به خود گرفت. والری لگاسوف، 
شیمی دان، فیزیك دان و معاون اول مؤسسه انرژی 
اتمی كورچاتوف به همراه بوریس شربینا، رئیس اداره 
كل سوخت و انرژی اتحاد جماهیر شوروی، مسئول 
رسیدگی و كنترل شرایط شــدند و خود را خیلی 
سریع به محوطه نیروگاه رساندند. با دستور لگاسوف 
برای پوشاندن روی هسته رآكتور از عنصر شیمیایی 
»بور« و همچنین شن اســتفاده شد. بدین ترتیب 
بیش از 5هزار تن از این مواد روی رآكتور ریخته شد 
تا روی هسته پوشانده شود. ضمن اینكه كمی پس از 
فاجعه، مردم شهر پرپیت اوكراین به منطقه ای دیگر 
منتقل شدند. با این حال، بسیاری بر اثر قرارگرفتن 
در معرض پرتوهای رادیواكتیو، بعدها با مشكالت 

بسیار زیادی روبه رو شدند.

پخش شدن مواد رادیواكتیو
پس از انفجار رآكتور شماره۴، میزان بسیار زیادی از 
مواد رادیو اكتیو در فضا پخش شد. باد و باران باعث 
گسترش فضای آلوده شدند و جمهوری های بالروس، 
اوكراین و روســیه و حتی بخش هایی از كشورهای 
اروپای شــرقی با آلودگی رادیو اكتیوی باالتر از حد 
مجاز روبه رو شــدند. تا به امروز منطقه ای به شعاع 
۳۰كیلومتر همچنان فوق العــاده آلوده و خطرناك 
برای انسان هاست كه تا ۲۰هزار سال آینده نیز چنین 

شرایطی در این منطقه پایدار خواهد ماند.

چه اتفاقی در چرنوبیل افتاد؟
داســتان مربوط بــه فاجعه هســته ای چرنوبیل را 
بارها خوانده یا شــنیده اید. اما اجازه بدهید یك بار 
دیگر آن را مرور كنیم. در روزهای بیســت وپنجم و 
بیست وششم آوریل سال۱۹۸۶، مسئوالن نیروگاه 
هسته ای چرنوبیل برای انجام آزمایش قطعی برق، 
سیســتم ایمنی رآكتور را غیرفعال كردند كه این 
موضوع شامل خارج كردن كندكننده های نوترون 

بود. آنها می خواســتند ببینند كه آیــا توربین های 
نیروگاه هنگام قطع شــدن برق، می توانند به تولید 
الكتریسیته مورد نیاز برای ادامه كار بپردازند یا خیر. 
حادثه در ســاعت۲۲:۱۱روز بیســت وپنجم آوریل 
سال۱۹۸۶شــروع شــد. اپراتورها، قدرت رآكتور 
شماره۴را به 5۰درصد كاهش دادند اما آزمایش به 
تأخیر افتاد و با این وضعیت، عنصر زنون كه با توان 
۱۰۰درصدی رآكتور می سوخت، به مدت ۱۰ساعت 
در هسته رآكتوری كه با نیمی از توان خود كار می كرد 
تولید شد و بدین ترتیب هسته را مسموم كرد. پس 
از ۱۰ساعت تأخیر دستور انجام آزمایش صادر شد 
و اپراتورها آزمایش را آغاز كردنــد. آنها خیلی آرام 
قدرت رآكتور را كاهش دادند و سیســتم خودكار 
میله های كنترل را نیز به حالت دســتی درآوردند. 
پس از آن، پمپ های آبی كه با برق شهر كار می كرد 
را نیز خاموش كردند. وقتی میله های كنترل كننده 
خارج شــدند، فقط آب و زنون بودنــد كه تعادل در 
رآكتور را كنترل می كردند. پــس از قطع برق، آب 
باقی مانده در اطراف هسته رآكتور بخار كرد و دمای 
هســته باال رفت. آنگاه زنون تولید شده هم شروع به 
سوختن كرد. با این اوصاف تعادل رآكتور برهم خورد 
و دما با سرعتی باورنكردنی شروع به باال رفتن كرد. 
سرانجام اپراتورها سراغ دكمه توقف رآكتور رفتند تا 
با فشردن آن، سیستم را خاموش كنند، غافل از اینكه 
در چنین شرایطی، این دكمه حكم چاشنی انفجار را 
دارد. با زدن دكمه توقــف، میله های كنترلی خیلی 
سریع به جای خود بازمی گردند. اشكال اینجا بود كه 
جنس میله های كنترلی از عنصر بور بود، اما نوك آن 
از جنس گرافیت. این گرافیت در دماهای باال باعث 
افزایش عملكرد رآكتور می شود. پس از فشردن كلید 
توقف رآكتور، نخستین چیزی كه به هسته رآكتور 
وارد می شود ســر گرافیتی میله های كنترلی است 
كه باعث به اوج رســیدن فعالیت های داخل رآكتور 
می شود و در نهایت در ســاعت ۱:۲۳:۴5بامداد روز 
بیست وششم آوریل، انفجار پوشش هزار تنی باالی 
رآكتور را كنار زده و بخار آب شــروع به خارج شدن 
می كند. لحظاتی پس از این انفجار، اكسیژن با گرافیت 
فوق العاده گرم شده واكنشــی را انجام داده و انفجار 
دومی را ترتیــب می دهد. بر اثر این انفجار، ســقف 
رآكتور شكافته می شود و تقریبا یك چهارم تاسیسات 
ساختمان نیروگاه و كل هسته رآكتور از بین می رود. 
پرتاب گرافیت ها و مواد دیگر به اطراف، خسارت ها و 

آتش سوزی های دیگری را نیز پدید می آورد.

فاجعهاي
بهطولتاریخ
امروز سی وچهارمین سالگرد انفجار در 

نیروگاه چرنوبیل است؛ رخدادی كه از آن 
به عنوان بدترين فاجعه هسته ای جهان 

ياد می شود

بالفاصله پس از پايان عملیات پوشاندن هسته، محافظی برای جلوگیری از انتشار تشعشعات راديو اكتیو 
از رآكتور شماره4روی آن قرار گرفت. در سال201۷، سازه  جديدی به وزن 31هزار تن از جنس سرب برای 

اين كار مهیا شد و روی رآكتور شماره4 قرار گرفته است.

اين تصويري از مینی سريال 
5قسمتی با نام چرنوبیل 
است كه توسط شركت 
HBO تولید و منتشر شد 
و توانست نظر بسیاری از 
بینندگان را جلب كند. 
اگرچه اين سريال سعی 
در روايت فاجعه هسته ای 
چرنوبیل دارد، اما نتوانسته 
خود را از مسائل سیاسی 
دور كند و در آن اشتباهات 
و تحريف هايی نیز ديده 
می شود كه مخصوص بیشتر 
فیلمسازان هالیوودی است.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

پمپ آب
پیش از فاجعه، انرژی مورد نیاز 
توربین ها، توسط پمپ های آبی 
تامین می شد كه آب خنك را به 

رآكتور می فرستادند.

روكش بیولوژیك
اين ســازه كه به »النا« ملقب شده، 
روی رآكتور را پوشانده است. سازه، 
اكنــون در زاويه اي قــرار دارد كه 
سلول های سوختی همچنان مانند 

مو به آن متصل هستند.

RBMK رآكتور
رآكتــور آب جوشــان بــه دمای 
2600درجه ســانتی گراد رسید و 
ســاختمان را منفجر كرد و باعث 
پراكنده شــدن میله های كنترل، 

سوخت اورانیوم و گرافیت شد.

میله های كنترل
اين میله ها، قرار بود نوترون ها 
را جذب كرده و سرعت رآكتور 
را كم كنند. وقتی رآكتور منفجر 

شد، آنها به هم چسبیده بودند.

پای فیل
بــا پرتوافكنی در حــدود 10هزار 
رونتگن در ســاعت، اين پای فیل 
می تواند انسان را در چند دقیقه از 
پای درآورد. اين پای فیل شیشه ای، 
باقی مانده گدازه سوزانی است كه 
از هسته رآكتور خارج شده و پس 
از سردشــدن به اين شكل درآمده 
و همچنــان دارای میــزان بااليی 
تشعشع است، زيرا 10درصد از آن 

را اورانیوم تشكیل می دهد.

نگاه به داخل رآكتور 4
قبل و بعد از انفجار رآكتور در 26آوریل 1986

منطقه ممنوعه 
رادیواكتیویته

این نقشه حرارتی سطح 
رادیواكتیو را در منطقه 

ممنوعه مشخص می كند

باال

سطح راديواكتیو

پايین

A  جنگل سرخ
B  استخرهای خنك كننده

C  نیروگاه هسته ای
D  رآكتور ۴

E  منطقه ممنوعه
F  پل مرگ

G  استخر شنا
H  كاخ فرهنگ

I  هتل پیلیسا
J  پارك سرگرمی

خط زمانی چرنوبیل

26آوریل 1986
رآكتور شــماره۴نیروگاه هسته ای 
چرنوبیل منفجر شد و آتش نشانان به 

مبارزه با آتش پرداختند.

10می 1986
پس از ۲هفته، سرانجام آتش درون 

رآكتور شماره۴به خاموشی گرایید.

1987تا 1991
صدها هزار نفــر در داخل منطقه ای 
محصور شده، مشــغول پاكسازی و 
شستن آلودگی بودند و با قطع كردن 
درختان و از بین بردن گیاهان، آنها را 

زیر زمین مدفون می كردند.

27آوریل 1986
بالگردها با صدها سورتی پرواز، مقادیر 
زیادی از شن و عنصر شیمیایي بور را 
روی رآكتور ریختند تا مانع از انتشار 

امواج رادیو اكتیو شوند.

نوامبر 1986
كار ساخت ســازه ای برای پوشاندن 
رآكتور شماره۴نیروگاه به پایان رسید.

1991
این نیروگاه كــه ۳رآكتور 
دیگر در آن مشــغول به كار 
بود، به دلیل آتش ســوزی 
در رآكتور شماره۲، به طور 

كامل تعطیل شد.
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توده شن
پــس از انفجــار، بالگردها 
هزاران تن شن، خاك، سرب 
و ماده بور را روی آتش رآكتور 

فروریختند.

سوخت باقیمانده
رآكتور حدود 200تن سوخت 
 هنــگام انفجار داشــت كه 
بیشتر آن، همچنان در آنجا 

باقی مانده است.

سوخت مذاب
سوخت، میله های كنترل و بخشی از 
ساختمان بر اثر حرارت در یكدیگر 
ادغام شده  و سازه  گدازه ای را به نام 

»كوریوم« ایجاد كرده اند.

روكش خارجی
جداره خارجی ضد آب و ضد هواست 
و می تواند در مقابل ســهمگین ترین 

توفان ها نیز مقاومت كند.

ابعاد
این سازه، 109متر ارتفاع، 162متر طول 

و 257متر عرض دارد.

ستون ها و خرپاها
2ســتون بتنی و 16خرپای فوالدی از 
داخل، سقف 36هزار تنی فوالدی را 

نگه داشته اند.

فونداسیون قدرتمند
فونداسیون پایه شــامل 396شمع 
فلزی، 376شــمع بتنی و 8هزار تن 

میلگرد می شود.

سطح ضد رادیواكتیو
هوای فشــرده بین دوجداره سقف 
و دیوار به كاهش میــزان پرتوهای 

رادیواكتیو كمك می كند.

روكش داخلی
پوشش سربی ضد آتش داخلی سازه، 

غبار رادیواكتیویته را جذب می كند.

پیچ و مهره های 
فوالدی

در سازه از 650هزار 
پیچ و مهره فوالدی 
استفاده شده است.

فلز مشبك
حصــاری از لوله های فــوالدی روی 

دوجداره سقف قرار گرفته است.

لوله های فشار
در زمــان كار رآكتــور، آب 
خنك كننده از طریق لوله های 
فشار در اطراف محوطه سوخت 

می چرخید.

صخره های رادیو اكتیویته
5نوع آوار از انفجــار برجای ماند. 
سرامیك های قهوه ای، سرامیك های 
سیاه، خاكستر، توده های سنگ و فلز 

ذوب شده.

آسیب انفجار
بخار آب، ســاختمان را منفجر 
كرد و رادیواكتیو داغ، آتش را به 

پشت بام برد.

توربین
رآكتور از بخار برای گرداندن 
2توربین 500مگاواتی استفاده 

می كرد تا برق تولید كند.

تعداد بسیار كمی از 
اسب های وحشی 
پرزوالسكی در محوطه 
ممنوعه زندگی می كنند.

A  جنگل سرخ
B  استخرهای خنك كننده

C  نیروگاه هسته ای
D  رآكتور 4

E  منطقه ممنوعه
F  پل مرگ

G  استخر شنا
H  كاخ فرهنگ

I  هتل پیلیسا
J  پارك سرگرمی

هوای آلوده
برای 10روز پــس از فاجعه، ذرات 

رادیواكتیو در هوا می مانند.

غبار سطح
ذرات رادیو اكتیو روی ساختمان ها، 
جاده ها، رودها، دریاچه ها، پارك ها 

و مزارع می نشیند.

جذب ریشه
رادیواكتیو  گیاهان، 
ســزیم- 137را به 
ساقه و برگ های خود 

اضافه می كنند.

ذرات روی 
گیاهان

باران ذرات 
رادیو اكتیو در 
هوا را شسته و 
روی برگ ها و 
خاك می ریزد.

گوشت و شیر
گاوها، گیاهان آلوده را می خورند و 
شیری كه حاوی ید-131و گوشتی 
كه حاوی سزیم-137است را تولید 

می كنند.

خاك باال/ خاك پایین

گیاهان و محصوالت زراعی

غذا و نوشیدنی

غذاهای دریایی

گیاهان دریایی

اجسام آب

نشست روی سطح شن و رسوب

آب آشامیدنی

 جذب شدن
توسط ریشه

 جذب شدن
توسط ریشه

شیر، 
گوشت و...

رواناب

ذخیره سازی

استنشاق غبار 
رادیواكتیو

پرتوافكنی 
خارجی

پرتوافكنی 
خارجی

ذخیره سازی 
روی پوست یا 

لباس

ذخیره سازی
ذخیره سازی

گوارشی

پرتوافكنی 
خارجی

پرتوافكنی 
خارجی

استنشاق 
مستقیم

حیوانات

ماهی
ید-131در گوشت و استرانسیوم-90 
در اســتخوان های  ماهی ها جمع 

شده اند.

گیاهان دریایی در آب
ذرات رادیواكتیو به كف 
دریاچه ها و حوضچه ها 
می رود و رسوب ایجاد 

می كند.

گیاهان دریایی
گیاهان، سزیم-137را در 
خود نگه می دارند و ذرات 
رادیواكتیو را وارد چرخه 

غذایی آبی می كنند.

ریزش با ورود ذرات 
به هوا آغاز می شود.

ذخیره سازی در سطح

تشعشعات چطور پخش می شوند؟
پرتوهایرادیواكتیودرروزها،هفتههاوماههاپسازفاجعهدرمحیطزیستمیچرخند

حصار امن جدید

چه چیزی باقی 
مانده است؟

2000 تن
مواد قابل احتراق مانند 

گرافیت و قیر

1500 
رونتگن

پرتوی اكتیویته كه هر ساعت 
زیر رآكتور تولید می شود.

4تن
غبار و ذرات رادیواكتیویته

1300 تن
آوار رادیواكتیویته

63هزار مترمكعب
زباله رادیواكتیویته

43هزار 
مترمكعب

 دورریز شامل سوخت هسته ای مصرف شده

200 تن
اورانیوم مصرف نشده

2019
سطح تشعشعات در خارج از روكش 
جدید، چیزی در حدود اشعه ایكس 

دندانپزشكی ها برآورد شده است.

2016
روكش جدیدی برای پوشاندن رآكتور 
شماره4ساخته شد تا جایگزین نمونه 

قبلی شود.

2011
بــا كاهــش قابل مالحظه 
میزان تشعشــعات، وزارت 
فوریت هــای جمهــوری 
اوكرایــن، اجــازه ورود 
گردشــگران به چرنوبیل را 

صادر كرد.

2015
داده های سرشــماری مشخص كرد 
كه گوزن شمالی، گراز وحشی، آهوی 
كوهی، آهوی سرخ و گوزن در منطقه 
محصور شــده برای آلودگی، كمیاب 

شده است.

2018
نیــروگاه چرنوبیل با 4هــزار ماژول 
خورشیدی جدید، جان تازه ای گرفت.



18newspaper.hamshahrionline.ir7926 یکشنبه  |  7 اردیبهشت 99   |  شماره

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

این شمارهدرنگ

زبالهگردی

گفت وگو با سخنگوي كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران درباره زباله گردي در روزهاي شيوع كرونا 

کارکودکان
غیراخالقیاست
رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس: 
هر نوع کاري در 
سن غیرکار که 
دوران کودکي 
است جزو 
غیراخالقیات 
است و در قانون، 
منع شده. دادگاه 
مكلف است با 
تخلفات برخورد 
کند و دستور 
توقف کار را بدهد.  
ضمن اينكه بايد 
ضابطین قضايي 
وارد شوند

تايمالين

دور باطل مقابله با زباله گردي؛ 
وعده ها و اقدامات 

بانك جهاني در اواخر ســال2018 
اعالم كرد ميزان توليد زباله در جهان 
تا سال2050 نزديك به 70درصد 
افزايش خواهد يافت. بشــر درحال حاضر بيش از 2ميليارد تن زباله 
در جهان توليد مي كند كه افزايش جمعيت جهاني بخشي از مشكلي 
است كه به اين پديده دامن مي زند. از اين ميزان 17.885ميليون تن 
سهم ايران است. همچنين براساس گزارش بانك جهاني، متوسط 
توليد زباله روزانه در جهان 0.74كيلوگــرم، در منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا 0.81كيلوگرم در روز و در ايران 0.60كيلوگرم در روز 
است. اما مشــكل بزرگ تر، ميزان باالي مصرف گرايي در تعدادي از 
كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه است. اياالت متحده آمريكا 
باالترين سرانه توليد زباله در جهان را دارد. هر آمريكايي در سال بيش 
از 808كيلوگرم زباله توليد مي كند. با اين همه آنچه جهان را تهديد 
مي كند، حجم باالي زباله نيست بلكه مديريت ضعيف پسماند هاست.

در ايران حدود 40درصد پسماندهاي خانگي، زباله هاي خشكي است 
كه به راحتي قابل بازيافت است اما ضعف فرهنگ و ناآگاهي شهروندان 
در زمينه بازيافت و تفكيك زباله از مبدا، بازيافت اين پســماندهاي 
خشك را عمال دشوار و گاه غيرممكن ساخته است. ايران در شرايطي 
در حوزه مديريت زباله با ضعف شــديد مواجه است كه بسياري از 
كشــورها از دهه70 ميالدي و پس از افزايش 4برابري قيمت نفت، 
بر موضوع بازيافت، به ويژه بازيافت پالســتيك و مواد نفتي متمركز 
شدند. ايران اما در مرحله فرهنگسازي تفكيك  زباله نيز هنوز نتوانسته 
قدمي مؤثر بردارد و بيشتر طرح هاي شهرداري ها در قالب پيشنهاد 
دوستانه مقامات شهري براي تفكيك زباله و بي توجهي شهروندان 
به اين توصيه ها باقي مانده اند. سال هاست كه عالوه بر فرهنگسازي ، 
مديريت پسماند و زباله گردي به ويژه توسط كودكان كار نيز در كشور 
به دغدغه اي بزرگ تبديل شده است اما طرح هاي ارائه شده از سوي 
مسئوالن شهري كمتر به مرحله عمل مي رسند يا توجه چنداني به 
نحوه اجراي آنها وجود ندارد. طرح جامع كنترل آسيب هاي اجتماعي 
با محوريت كودكان كار و خصوصا زباله گرد با توجه به ماده80 برنامه 
ششم توسعه، مسئوليت سازمان بهزيستي است كه تاكنون گزارشي 
از تدوين آن ارائه نشده و در صورت تدوين نيز اگر رويكرد نگارش طرح 
مشابه طرح ها و برنامه هاي موجود باشد، نتيجه اي جز شكست نخواهد 
داشت. از آنجا كه بخش بزرگي از جمعيت زباله گرد در ايران را كودكان 
و نوجوانان 11تا 17سال تشكيل مي دهند، پديده زباله گردي و پديده 
كار كودكان درهم آميخته و به معضلي بزرگ تر و پيچيده تر تبديل 
شده اســت. علل اقتصادي مختلف، نبود مهارت براي درآمدزايي و 
گرايش به رفع فوري نيازهاي اوليه، فقر و بي برنامگي شهري ازجمله 
عوامل افزايش زباله گردي در شــهرهاي ايران هستند كه با بهبود 
شرايط مديريت قانوني و رسمي پسماندها و همچنين بهبود وضعيت 
معيشتي و اقتصادي، مي توان به بهبود اين وضعيت كمك كرد. از اين رو 
در دوره هاي مختلف، طرح ها و وعده هاي مختلفي براي مقابله با اين 
معضل مطرح شده اند كه تداوم زباله گردي كودكان در سطح كالن 
و در تمامي شهرهاي بزرگ و كوچك ايران، نشان از بي نتيجه بودن 
تمامي اين طرح هــا و مصوبه ها دارد. در ادامه بــه نمونه هايي از اين 

طرح ها اشاره مي شود.
 1374   تدوین و اجراي طرح ســاماندهي كــودكان كار براي 
نخستين بار توسط ســازمان بهزیســتي و نيرو هاي مشاركت 
شــهرداري. این طرح در مــرداد1398 براي بار سي و ســوم 

به صورت ناموفق و بي نتيجه اجرا شد.
 1383  تصویب قانون مدیریت پسماندها

 1384   تصویب آیين نامه مربوط به ســاماندهي كودكان كار 
و خيابان 

 1386  تصویــب مصوبه ســاماندهي راهكارهــاي حقوقي و 
اجرایي برخورد با متخلفين پخش، دفع، حمل و امحاي غيرمجاز 

و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر شهري.
 1388  تصویب طرح جامع مدیریت پسماندهاي شهر تهران، 

تصویب اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهر تهران.
 1392  تدوین طرح حمایت اجتماعي از كودكان كار 

 1394  تصویــب دســتورالعمل آمــوزش و فرهنگســازي  
شــهروندان در زمينه چگونگي جمع آوري و بازیافت زباله در 

شوراي شهر تهران.
 1396  تشــكيل كميتــه برنامه ریزي و نظارت بــر آموزش و 

فرهنگسازي در حوزه مدیریت پسماند.
 1398  تدوین برنامه عملياتي و جامع آموزش و فرهنگسازي 
مدیریت پسماند با هماهنگي دستگاه  هاي مجري قانون توسط 

دفتر پسماند سازمان حفاظت محيط زیست

 دبير مرجع ملي كنوانســيون حقوق كودك:» اقدام كساني كه از 
كودكان بهره كشــي اقتصادي مي كنند جرم تلقي مي شود و قابل 
تعقيب كيفري است. شــهرداري تهران مكلف اســت به قرارداد 
پيمانكاراني كه از كودكان براي زباله گردي بهره كشــي اقتصادي 

مي كنند پايان دهد، هر چند كه از مسئوليت آنان نمي كاهد«.
 صدرالدين عليپور مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران: »ســازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران در آستانه 
اجراي طرح كاهش پسماند )كاپ( است كه تمام اقدامات در حوزه 
پسماند هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني و همچنين پسماندهاي 
خطرناك و الكترونيك را شامل مي شود. يكي از زيرمجموعه هاي 
طرح كاهش پسماند، تفكيك از مبدا است؛ يعني اگر جداسازي و 
تفكيك از مبدا خوب صورت گيرد عوارض و اثرات بعدي آن ازجمله 

زباله گردي، كمتر خواهد بود«.
 رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران: »با توجه به منافع 
اقتصادي زباله خشك، خريدوفروش هايي بين پيمانكاران خشك 
شكل مي گيرد كه بعضا كنترل آن از دست شهرداري خارج مي شود 
و هر قدر هم جريمه پيش بيني شود به دليل روابط ناعادالنه در حوزه 

كارگران مهاجر جريمه هاي فعلي، بازدارندگي چنداني ندارد«.
 امضاي تفاهمنامه همكاري ميان ســازمان مديريت پســماند 
شهرداري تهران، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شهرداري 

منطقه7 براي اجراي طرح كاپ 
 صدرالدين عليپــور: »تعامل و همكاري شــهروندان در تفكيك 
و جداسازي پســماند از مبدا و تحويل آن به غرفه هاي بازيافت يا 
عوامل جمع آوري پسماند خشك، مهم ترين اصل مقابله با معضل 
زباله گردي است. اين سازمان در راستاي مقابله با پديده زباله گردي 
عالوه بر ممنوعيت به كارگيري افراد صغر ســني و كبر ســني در 
قراردادهاي شهرداري با پيمانكاران، ممنوعيت برداشت از مخازن، 
تحويل مخازن پسماند  تر و خشك به مجتمع ها و توليدكنندگان 
پسماند، جانمايي و نصب نوع سه گانه مخازن زباله را در دستور كار 

خود قرار داده است«.
 جانمايي و نصب مخازن ســه گانه در مناطق 12، 20و 2 اجرايي 

شده و به زودي در ساير مناطق نيز اجرا خواهد شد.

پدیدهپیچیده
کارکودکان

از آنجا که بخش 
بزرگي از جمعیت 

زباله گردان در 
ايران را کودکان 
و نوجوانان 11تا 

17سال تشكیل 
مي دهند، پديده 

زباله گردي و 
پديده کار کودکان 
درهم آمیخته و به 
معضلي بزرگ تر و 
پیچیده تر تبديل 

شده است

آمار غیررســمي از حضور 4هــزار و 7۰۰ کودك 
زباله گرد خبر مي دهد که ۴۰درصد آنان تنها نان آور 
خانه هستند و بین 1۰ تا 1۵سال دارند. پیمانكاران، شهرداري، زباله گردها، صاحبان 
صنايع و شهروندان ۵عنصر زباله گردي هستند که زباله گردي را به 2دسته رسمي 
و غیررسمي تقســیم بندي کرده اند. اما آنچه واضح و روشن است اينكه شغل 
زباله گردي براي کودکان بسیار پرمخاطره است و انواع مشكالت رواني و بهداشتي 
را براي آنها به همراه خواهد داشت. اما بايد ديد که چرا دستگاه هاي مربوطه در امر 
جمع آوري اين کودکان از سطح شهر که آمارشان هر روز رو به افزايش است کوتاهي 
مي کنند و آيا قوانین کافي در اين زمینه وجود ندارد که حضور کودکان زباله گرد 
از سطح شهر محو شود؟ علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگري مجلس در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: »حمايت و تنبیه قانوني براي کساني که کودکان را 
به سمت کارهايي چون زباله گردي مي کشانند روشن است. در قانون براي اشتغالي 
مانند زباله گردي تعیین تكلیف وجود دارد و به کارگیري کودکان تحت هر عنواني 
ممنوع است. حتي اگر خانواده ها کودکان را مجبور به اين کار کنند با بازرسي، قابل 
برخورد و از نظر قانون کار، قابل محاکمه است«. نماينده مردم تهران، ري، شمیرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس مي افزايد: »کودکاني بیشتر در چنین کارهايي مورد 
تهديد هستند که به انجام کارهاي غیرقانوني گماشته مي شوند و به صورت باند مورد 
سوءاستفاده قرار مي گیرند. چنین کودکاني براي کارهايي نظیر قاچاق مواد مخدر 
و سوءاستفاده هاي جنسي که در مقاوله نامه شماره182 سازمان بین المللي کار، 
بدترين اشكال کار کودك هســتند گمارده مي شوند که دولت ها مكلف هستند 

مهم ترين وجه همت خود را براي محو چنین اشكالي به کارگیرند«.

بدترين اشكال كار
منع بدترين اشكال كار كودكان و حذف آن و اتخاذ تصميمات فوري و مؤثر در اين 
زمينه از مفاد مقاوله نامه سازمان بين المللي كار است. منظور از »بدترين اشكال كار 
كودك« عبارت است از كليه اشكال برده داري و حرفه هايي نظير برده داري مانند 
قاچاق كودكان و خريدوفروش آنها، كار اجباري در مقابل پرداخت وام، ِسرف داري، 
كار اجباري يا به زور از قبيل اســتخدام كودكان براي اســتفاده در درگيري هاي 
مسلحانه، همچنين استفاده از كودك براي گرداندن مراكز فساد يا ارائه كودكان 
براي فحشا و يا توليد مطالب و انجام كارهاي مستهجن. همچنين كاري كه به دليل 
طبيعت كاري يا شرايط انجام آن، احتماال موجب به خطرافتادن سالمت، ايمني يا 

اصول اخالقي كودك خواهد شد.
عضو كميســيون اجتماعي مجلس مي افزايد: »هر نوع كاري در سن غيركار كه 
دوران كودكي است جزو غيراخالقيات است و در قانون، منع شده اما آنچه صراحتا 
دولت ها بايد در محو كودك آزاري انجام دهند مواردي است كه در باال به آن اشاره 

شد«.

3نهاد متولي كار كودك
دبيركل خانه كارگر اظهار مي كند: »اصوال پايش اين موضوع با بازرسان كار و نهاد 
شهرداري اســت. اين دو نهاد بايد با هم، همكاري و كارفرمايان را شناسايي و به 
دادگاه معرفي كنند. دادگاه مكلف است با تخلفات برخورد كند و دستور توقف كار 
را بدهد. بايد ضابطين قضايي وارد شوند. اما چون بخش هاي قضايي درگير مسائل 
زيادي هســتند، پرداختن به چنين مواردي را خيلي جدي و سخت نمي گيرند؛ 
درحالي كه با اندكي ســختگيري اين موضوع تا حد زيادي قابل كنترل اســت. 
دستگاه قضايي، بازرسان كار و شهرداري كه متولي و كارفرماي محيطي است كه 
اين كودكان به كار گرفته مي شوند )چه توسط باندهايي كه اين كودكان را هدايت 
مي كنند، چه كودكاني كه براي تامين معاش خانواده خود به چنين كارهايي روي 
مي آورند( بايد جديت اين موضوع را در نظر بگيرند. البته نبايد نقش نيروي انتظامي 
را نيز در اين بين ناديــده گرفت. در ادامه هم بايد ســازمان هاي اجتماعي مانند 
بهزيستي وارد شوند؛ چراكه مجازات، كافي نيست و اين اقتضائات هم الزم است«.

اما بازرسان، كم بودن نفرات را در برقراري قانون، مطرح مي كنند. قانون اجازه داده 
به كمك وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، آموزش هاي مشخصي براي پيگيري 
مسئله كودكان كار به دســت اندركاران اين موضوع داده شود كه البته همكاري 
شهرداري نيز الزم و ضروري است؛ چراكه محيط زباله اي شهر به عنوان كارگاه تلقي 
مي شود و زباله گردي كاري غيرقانوني در اين كارگاه است. به اين جهت دارنده اين 

كارگاه نيز بايد طرف ديگر همكاري باشد اما جديتي در اين مورد ديده نمي شود.
محجوب مي گويد: »ما در تشريح مسائل به دستگاه هاي مربوطه هنوز با مشكل 
مواجه هســتيم تا وظايف شــان را آنطور كه بايد، دنبال كنند؛ درحالي كه طبق 
مقاوله نامه، تمام اعضا موظفند به منظور حذف بدترين اشكال كار كودك، تدوين و 
اجراي برنامه اقدام را در اولويت قرار دهند؛ ازجمله پيش بيني اعمال مجازات هاي 
كيفري. تدوين و اجراي برنامه اقدام هم بايد از طريق مشورت با نهادهاي دولتي 
مربوطه و سازمان هاي ذي ربط كارفرمايان و كارگران تحقق پيدا كند و در شرايط 

مقتضي ديدگاه هاي ساير گروه هاي مربوطه نيز در نظر گرفته شود«.

اشد مجازات
به كارگيري اجباري كودكان هر جا كه به باند ختم شود اشد مجازات را در پي دارد.

رئيس فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: »قوانين ما از نظر اشد مجازات كامل 
است ولي از نظر برخي ترتيبات تشويقي و اداري موضوع كار كودك و پيشبرد آن 
مشكل دارد. رسيدگي به اين موضوع طبق مقاوله نامه نيازمند يك سازمان است كه 
بايد دستگاه هاي ذي ربط ازجمله وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و شهرداري كه 
درگير اين موضوع هستند، اين كار را انجام دهند. ما بارها اين نكات را به مسئوالن 
مرتبط يادآور شديم ولي واقعا بسيار كم اثر بوده. اگر بخواهد كار بدين منوال پيش 
رود ناچاريم طرح، تهيه كنيم و تكليف بنويسيم؛ درحالي كه بهتر است دستگاه ها 

طرح را خودشان تهيه كنند«.
وي مي افزايد: »ما قانون به اندازه كافي داريم اما براي اداره موضوع اگر دســتگاه 
جديدي مي خواهند ما آماده ايم با مطالعه و تحقيق كافي كه كجاها تعبيه شــود 
تا مؤثر باشــد اقدامات را در اين مورد شــروع كنيم ولي اين دليل نمي شود كه 

دستگاه هاي اصلي در انجام وظايف شان در اين زمينه دريغ و كوتاهي كنند«. 

 اين روزها حضور زباله گردها در 
تهران بیش از همیشه خطرناك است؛ هم 
سالمتي خود اين افراد و خانواده هايشان در 
معرض خطر قرار دارد و هم کمكي به شیوع 
زنجیره کروناست. مشكل زباله گردي تا کي 

بايد حل نشده باقي بماند؟ 
مشكل زباله گردي، مشكل چندسال اخير شهر 
تهران است. متأسفانه از زماني كه در دوره پيشين 
مديريت شهري اراده بر اين شد كه رويه در مورد 
جمع آوري پسماند تغيير كند، ما شاهد گسترش 
اين پديده هستيم. هنگامي كه مديريت شهري 
تصميم گرفت به جاي اينكه در ساعت مشخصي 
ماشين ها براي جمع آوري پسماند به در خانه ها 
بروند، مخازني براي اين كار در سطح شهر تعبيه 
شــود، متأســفانه اين مخازن خود عاملي براي 
به وجود آمدن معضلي به نام زباله گردي شد. در 
دوره مديريت جديد، با تغييراتي كه در سازمان 
پسماند انجام شــد، طرحي به نام طرح كاپ، با 
محتواي كاهش توليد پسماند مطرح شده و در 

دست پيگيري قرار دارد.

 طرح کاپ چرا در ايــن روزها به 
شكل فوري در دســتورکار قرار نمي گیرد و 

اجرا نمي شود؟ 
اين طرح براي رســيدن به مرحله اجرا، با موانع 
مختلفي روبه رو شده است؛ مشكالتي كه عموما 
ريشه در ساختار مديريت شهري دارد. اگر طرح 
كاپ به  صورت كامل اجرا شود عمال شاهد جمع 
شدن مخازن خواهيم بود و به تبع نبود مخازن، 
شاهد از بين رفتن پديده زباله گردي خواهيم بود.

همچنين فشــارهايي كــه پيمانــكاران به 
شــهرداري وارد مي كنند و نگاهي كه مديران 
ذي نفــوذ در مديريت شــهري دارند موجب 
مي شــود كه رغبت  جمعي براي اجراي طرح 
كاپ وجود نداشته باشد. اگرچه خود سازمان 
مديريت پسماند درباره اجراي اين طرح اراده 
جــدي دارد، اما اراده اين ســازمان به تنهايي 

كافي نيست.

اراده چه نهادها و ســازمان هايي 
بايد به اراده سازمان پسماند اضافه شود؟ آيا 
سازمان پسماند نقش خود را به درستي ايفا 

کرده است؟ 
- همه بايد همكاري كنند. نه فقط نيروي انتظامي 
بلكه تمام بخش هاي مختلف شهرداري، ازجمله 
معاونت محتــرم خدمات شــهرداري، مناطق 

مختلف شهرداري تهران و...
در دوران كرونا، سازمان پسماند تالش كرد كه با 
صدور بخشنامه و پيگيري از مناطق، زباله گردي 
در تهران را مديريــت كند و كاهــش دهد، اما 
با توجه بــه اينكه ما در مديريت شــهري ضابط 
قضايي نيستيم و امكان دستگيري براي ما وجود 
ندارد، در فرايند اجرا با مشكالتي مواجه هستيم؛ 
مشكالتي كه موجب شــده امروز شاهد تعامل 
كمتري بين نيروي انتظامي و مديريت شــهري 
باشــيم. اگر رايزني ها و تعامــالت افزايش پيدا 
كند، مي توان اميد داشــت كــه زباله گردي به 

حداقل برسد.

 پس آقــاي نظري نقش شــورا 
در اين میان چیســت؟ امروز شهر تهران با 
شرايطي عادي دســت وپنجه نرم نمي کند و 
نیاز به عزمي راسخ از سوي صاحبان قدرت و 

سیاست گذاران داريم.
واقعيت اين است كه مشكالت، در حوزه برخورد 
با زباله گردان است. ببينيد! ما نهايتا بتوانيم گاري 
و گوني را ضبط كنيم، اما امكان دستگيري افراد 
را نداريــم. اگر مي خواهيم ايــن اتفاق به صورت 
كامل رخ بدهد، الزم است كه نيروي انتظامي هم 
وارد ماجرا شود. وقتي در قانون، زباله گردي جرم 
نيست، دستگاه قضا هم خود را مكلف به برخورد 

نمي بيند.

 با همه اين اما و اگرها... پیشنهاد 
شما براي بهبود شرايط کنوني چیست؟ 
چه کنیم که زباله گردي در اين ايام کمتر 

شود.؟ 
در ستاد ملي مبارزه با كرونا هيچ نماينده اي 

از مجلس شــوراي اسالمي يا شــوراي شهر 
وجود ندارد و همين موجب شده كه ما نتوانيم 
صداي شهر يا مردم را به ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا برســانيم. تنها راه ما صدور بخشنامه 
و گفت وگو با رسانه هاست. شــما ببينيد در 
ستادي كه قرار اســت براي امور جاري مردم 
مهم ترين تصميم هاي اين روزها گرفته شود، 
نمايندگان مردم حضور ندارنــد. نتيجه اين 
فقدان همين شــرايط اســت كه مي بينيد. 
طرح هاي مديريت شهري در ايام كرونا، روي 

كاغذ باقي مي مانند.

 در اين روزها، کدام   مناطق تهران 
درباره اين پديده بهتر عمل کرده و توانسته اند 

آن را در حوزه خود مديريت کنند؟ 
هنوز بــراي ارزيابي ابــزاري نداريــم. صرفا 
مي توانم بگويم كه بيشتر مناطق تالش خود 
را براي كاهش اين پديده در روزهاي كرونايي 

كرده اند.

قانون چه پيش بيني هايي براي حمايت از كودكان كار دارد؟
دستگاه هاي متولي كوتاهي مي كنند

رئيس فراكسيون كارگري مجلس: اگر كار به همين منوال 
پيش برود ناچاريم طرح، تهيه كنيم و تكليف بنويسيم 

شيرين، دختر زباله گرد
در گرماگرم تابستان93، انتشار يك ويدئو از تلويزيون همه را 
در شوك فرو برد. كاظم احمدزاده، مجري تلويزيون كه براي 
برنامه هاي  ماه رمضان و اجتماعي اش مشهور شده بود، در يكي 
از برنامه هايش كه دوربين به دست در خيابان هاي تهران گشت 
مي زد با كودكي مواجه شــد كه در نيمه شب تهران در حال 
جست وجو در زباله هاي شهر بود. در ادامه اين ويدئو مشخص 

شد كه اين كودك -كه لباس پسرانه بر تن داشت- يك دختر 
يازده ساله به نام شــيرين بود. آنطور كه اين دختربچه روايت 
كرده بود به دليل بيماري پدر و مادرش مجبور شده بود كه بار 
خانواده را به دوش بكشد. شيرين در صحبت هايش از آرزويش 
براي تحصيل گفته بود؛ اينكه دوست دارد معلم يا دكتر شود 
و به همين دليل در ميان زباله ها، دنبال كتاب هايي بود كه به 
دردش بخورد. ولي در ميان حرف هايش اين را نيز گفته بود 

كه هيچ وقت نمي تواند به آرزويش برسد؛ »من يه دختر زباله 
جمع كن هستم.« اين ويدئو به سرعت در مركز توجه رسانه ها 
قرار گرفت و در آن روزها كمتر كســي بــود كه از غيرت يك 

دختربچه براي نجات خانواده اش صحبت نكند.

گوشي كه بريده نشده بود
ويدئو پســربچه اي كه با لهجــه مردم افغان از بريده شــدن 
گوش اش به وســيله پيمانكار شــهرداري خبر مي داد، از آن 
دسته ويدئوهايي بود كه تابستان سال گذشته براي چندروز 
شبكه هاي اجتماعي را قرق كرد. ويدئوي »فاروق« واكنش هاي 
مختلفي را در پي داشــت تا جايي كه يكي از جلسات شوراي 
شهر تهران در آن بازه زماني به بررسي اين موضوع اختصاص 
يافت و هر كســي به شــيوه خود از تالش براي پيگيري اين 
موضوع خبر مي داد، اما گذر زمان از واقعيت پرده برداشــت. 
پس از چند روز ويدئوي ديگري از فاروق منتشر و مشخص شد 
كه او 2 ماه قبل از هرات افغانســتان به ايران آمده و آنطور كه 
او تعريف كرده بود، 2نفر او را سوار يك سمند سفيد كرده و از 
خاوران به پارك وي برده بودند، آنجا هم با تهديد از او خواسته 

بودند كه قضيه را اينطور روايت كند كه پيمانكار شــهرداري 
گوش او را بريده اســت. اين اتفاق چنان حواشــي اي براي 
شهرداري در دوره مديريت محمدعلي افشاني ايجاد كرد كه 
افشاني آن را اقدامي تبليغاتي عليه شهرداري معرفي كرده بود.

آزار كودك زباله گرد به بهانه شوخي
يكي از اخباري كه توجه جامعه را نسبت به كودكان كار جلب 
كرد، مربوط به رفتار عجيب 2جوان با كودك زباله گرد در كرج 
بود. ويدئويي كه آذر ماه ســال جاري در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد، نشان مي داد كه يك جوان، كودك زباله گردي را به 
داخل سطل زباله مي اندازد و فرد ديگري نيز با خنده در حال 
تصويربرداري از اين صحنه است. نگاه بهت زده كودك زباله گرد 
بعد از اين اتفاق، چنان ســيلي اي به تماشاگران اين ويدئو زد 
كه موجي از اعتراض شبكه هاي اجتماعي را فراگرفت و پاي 
اعتراضات به رسانه هاي رسمي نيز كشيده شد. داستان تا جايي 
ادامه پيدا كرد كه سرانجام افراد خاطي خود را به دستگاه هاي 
امنيتي معرفي كردند و با توجه به گره خــوردن اين اقدام با 

تشويش اذهان عمومي، موضوع در دست بررسي قرار گرفت.

چطور پاي بچه هاي زباله گرد به رسانه ها باز شد؟
ما شاهدان خموش

هر سال اخبار متعددي از آزار و زندگي سخت كودكان زباله گرد در رسانه ها منتشر مي شود
همواره زندگي زباله گردها، متكدي ها و بچه هاي کار زير خروارها خبر و اتفاق دفن مي شود. 
گفتن از مردماني که فقر آنها را آواره خیابان هاي شهر کرده، براي بسیاري تكراري است. 
در میان تالش براي نشنیدن تلخي هاي زندگي مردمان درمانده شــهر، هر از گاهي يك خبر تلخ يقه اهالي فراموشكار 
شهر را مي گیرد و نمي گذارد تا مانند همیشه صورتشان را از واقعیت برگردانند. روايت  شیرين، فاروق و... از همان دست 

داستان هايي بود که خود را به سختي از میان اتفاقات روزمره باال کشیدند و نگاه ها را به سمت خود جلب کردند.

نورا عباسي
روزنامه نگار

نمايندگان مردم در ستاد مبارزه با كرونا جايي ندارند 
درحالي كه حضور زباله گردها در كالنشهر ها 
به زنجيره شيوع كرونا كمك مي كند، اراده 

كافي براي برخورد با آنها وجود ندارد

هوا که رو به تاريكي مي رود، بر تعدادشان افزوده مي شود. انگار 
کرونا را نمي شناسند يا فرصت ترسیدن ندارند؛ زباله گردهاي 
پیر، جوان، کودك و نوجواني که سال هاست معضل حضور آنها 
در شهر حل نشده است.  حاال در شرايطي که به طرح هايي مثل فاصله گذاري اجتماعي مدام 
در رسانه ها توصیه مي شود، مشاغل پرخطر تعطیل هســتند و ساير اصناف و کارگرها و... 
2 ماه است درآمدي نداشته اند، زباله گردها در تهران به راحتي آب خوردن به تشديد تكثیر 
ويروس کرونا کمك مي کنند و ســالمتي خود، خانواده شان و جامعه را به خطر مي اندازند. 
آنان، محتاجان به نان شب و حلقه آخر يك زنجیره  اشتباه در مديريت پسماندهاي تهران  
هستند که سال هاست بر سر تعدادشان در پايتخت، اختالف  هست. اما چه کسي مسئول 
تدوين، اجرا و نظارت بر يك طرح فوري در اين باره است؟ آيا زمان آن نرسیده تا کساني که 
سال ها از حضور اين کارگران در سطح شهر منتفع شده اند، براي مدتي دست نگه  دارند؟ آيا 
وقت آن نیست که اين هزاران زباله گرد تهران، ساماندهي شوند تا سالم بمانند؟  در روزهايي 
که همه کشورهاي جهان مقررات سفت و سختي براي قطع زنجیره کرونا در شهرهاي شان 
برقرار کرده اند، آيا حضور اين همه زباله گرد در کالنشهرهای ايران بیش از همیشه خطرناك 
نیست؟ حجت نظري، سخنگوي کمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، بر اين 
باور است که براساس مشاهداتش، اين روزها تعداد زباله گردها در سطح تهران تا حدودي 
کمتر شده، اما هنوز نیاز به همكاري جدي همه ارگان ها، نهادها و سازمان ها براي ساماندهي 

اين افراد در محله ها و مناطق مختلف احساس مي شود.

مائده اميني 
روزنامه نگار
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ليال شريف
روزنامه نگار

این شمارهدرنگ

زبالهگردی

زباله گردي چه فرايندي دارد؟
 سود زباله ها در جيب

 صاحبان كارخانه ها
بخواهيم يــا نخواهيم، 
زباله همه جا  سطل هاي 
خوان گسترده اي است 
 براي دســت هاي زيادي كه داخلش مــي رود و نان 
زندگي هاي بسياري از آن بيرون مي آيد. كودك و پير و 
جوان هم نمي شناسد. اگر دقت كنيد اين روزها بيشتر 
در سطح شهر قابل مشاهده هســتند؛ زباله گرداني 
كه گذشته ها بيشتر در نيمه ســرد و تاريك شب كه 
كوچه ها و خيابان ها خلوت و تردد كم بود، به ســراغ 
كيســه هاي زباله مي رفتند و آنها را پاره مي كردند تا 
بتوانند تكه هاي كارتن و پالستيك كهنه را جمع آوري 
كنند و در گوني كثيف اما بزرگ و جا دارشــان بريزند 
و براي فروش راهي مراكز ضايعات و بازيافت شــوند. 
اما امروزه در هر ساعتي از شبانه روز آنها را مي توان 
ديد كه از ســطل هاي زباله آويزانند و با دقت تمام در 
حال جست وجوي شيشــه، كارتن و پالستيك هاي 

بي مصرف هستند.

چرخه فروش ضايعات
زباله جمع كن ها بــا دقت تمام كارتن ها را از شيشــه ها و 
پالســتيك ها جدا مي كنند. اگر داخل ظروف پالستيكي 
و شيشه اي تكه هاي مانده غذا باشــد آنها را با دست هاي 
كثيف، با دقت، خالي و تميز مي كننــد و هر يك از آنها را 
در گوني هاي جداگانه اي مي اندازند تــا بتوانند راحت تر 
روي دوش خود بگذارند و در مسير رسيدن به مراكز خريد 
ضايعات فروشي در خيابان خالزير و ميدان امام حسين، در 
تفكيك، به دردسر كمتري بيفتند. با اينكه زحمت اصلي 
جمع آوري زباله ها بر گردن زباله گردهاست، اما در چرخه 
خريد و فروش، آخرين كساني هســتند كه سود اندكي 
عايدشان مي شــود. بعد از اينكه ضايعاتي ها اين اجناس 
را خريداري كردند با ســود اندكي بــه انبارهاي ضايعات 
مي فروشند. در اين مرحله نيز انبارداراني كه با كارخانه ها 
قرارداد دارند پس از امحاي ضايعاتي مانند كاغذ باطله، آنها 
را به كارخانه داران با ســود 200تا 300تومان به ازاي هر 
كيلو مي فروشند. درواقع ســود اصلي اين چرخه به جيب 

كارخانه داران مي رود.

قيمت فروش ضايعات جمع آوري شده
ضايعات جمع آوري شده توسط زباله گردها به 2دسته فلزي 
و غيرفلزي دسته بندي مي شــود. ضايعات آهن و چدن، 
آلومينيم، مس و برنج، ســرب، روي و اســتيل در دسته 
ضايعات فلزي و ضايعات پالســتيك و پليمر، الستيك، 
كاغذ و كارتن، شيشــه، چوب و تخته در دسته ضايعات 
غيرفلزي در ضايعاتي ها خريد و فروش مي شــوند. بيشتر 
زباله گردها در حوزه جمــع آوري ضايعات غيرفلزي فعال 
هستند، اما برخي از آنها نيز به جمع آوري ضايعات فلزي در 
مناطق خاص مي پردازند تا سود بيشتري عايدشان شود. 
قيمت فروش ضايعات فلزي به ازاي هر كيلو بين 1900تا 
21هزار تومان است و سود خوبي براي فروشندگان دارد اما 
جمع آوري آن كار پر زحمت تري است. اما قيمت فروش 
ضايعات غيرفلزي به ازاي هر كيلو معموال از 260تومان تا 
6هزار تومان بسته به نوع كاالست و زباله گردان هر قدر در 
طول شبانه روز بتوانند ضايعات بيشتري جمع آوري كنند 
مي توانند پول بيشــتري هم به دست آورند. ضايعاتي ها با 
ســود 200تا 500تومان در هر كيلو، بارها را به انبارهاي 
ضايعاتي مي فروشند. انبارداران نيز با سود اندك بين 200تا 
400تومان به كارخانه داران مي فروشند. كارخانه ها معموال 
در فرايند توليد، 80درصد از مواد بازيافتي و 20درصد از 
مواد نو استفاده مي كنند و محصول توليدي را به ازاي هر 
كيلو 17تا 18هزار تومان در بازار به فروش مي رســانند و 

سود اصلي اين چرخه را به جيب مي زنند.

جمع آوري 100كيلو زباله در روز
زباله گردها معموال بين 80تا 100كيلو در طول شبانه روز 
زباله جمع آوري مي كنند و كارتن هاي جمع آوري شده را 
كيلويي 1000تومان مي فروشــند. البته اين روزها اگر تا 
كمر داخل ســطل زباله هم خم شوند ديگر مانند گذشته 
چيز زيادي به قالبشان گير نمي كند، چرا كه مردم آگاه تر 
از قبل شده اند و خودشــان اقدام به جمع آوري ضايعات 
توليد شده در منازل شان مي كنند و وقتي به حدود 40 تا 
50كيلو رسيد مســتقيما آن را به ضايعاتي ها مي فروشند 
و كمتر مواد تجديدپذيــر را دور مي ريزند، چون متوجه 
شده اند كه مي تواند برايشــان منفعت اقتصادي به همراه 
داشته باشد. اما با تمام اين تفاسير سطل هاي زباله شديدتر 
از هميشه زير سايه زباله گردهاست؛ آدم هايي با قيافه هاي 
جديد، با پوست هاي تيره و سرهاي اغلب تراشيده؛ چرا كه 
قيمت پسماندهاي خشــك افزايش يافته. با اينكه برخي 
مردم به صورت مستقيم و آگاهانه اقدام به فروش ضايعات 
مي كنند تا بازار زباله گردها را كساد كنند، اما در شهر بزرگي 
مانند تهران هنوز مشاركتي وسيع براي تفكيك زباله وجود 
ندارد و كوتاهي شهرداري در اين زمينه همچنان بازار اين 
قشر را داغ نگه داشته است. رايگان بودن زباله، بي تعارف 
موجب شده جمع آوري زباله از سطل هاي حاشيه خيابان ها 
سال ها كسب وكار عده اي شود؛ كسب وكاري كه شهرداري 
مي توانســت فرمانش را به دســت بگيرد، به سرانجامش 

برساند و از آن براي خودش منبع درآمد پايدار بسازد.

گزارش

 زباله گردي حاصــل چه عواملي 
است و چرا در كالنشهري مانند تهران شاهد 

افزايش زباله گردها هستيم؟
يكي از موضوعات بحث كودكان كار در كشور ما 
مربوط به كودكان زباله گرد است. در واقع با وجود 
آنكه افراد بزرگســال هم به نوعي در اين حيطه 
فعاليت مي كنند اما بيش از همــه اين كودكان 
هستند كه با توجه به شــرايط خاص، تن به اين 
كار مي دهند. كودكان كار و زباله گرد بيشــتر از 
خانواده هاي كم برخوردار و عمدتا آســيب ديده 
اجتماعي هســتند. من در يك پــروژه در مورد 
كودكان زباله گرد فعال بودم، در اين پژوهش ما به 
بعضی مناطق جمع آوري زباله از جانب زباله گردها 
رفتيم، با آنها گفت وگو كرديــم و به اين نتيجه 
رسيديم كه بيشــتر اين كودكان از خانواده هاي 
فقير و معتاد هستند. در كشــور ما مافياي زباله 
وجود دارد. پيمانكارهايي هستند كه در مناقصه 
و مزايده هاي جمع آوري پسماند شركت مي كنند 
و به دليل اينكه كودكان كار دستمزد خيلي كمي 
مي  گيرند، بيشــتر صاحبكاران جمع آوري زباله، 
براي جذب نيروي كار به سراغ كودكان مي روند 
اما آن پيمانكار هرگز به شكل رسمي اين موضوع 

را تأييد نمي كند.
 چه ميزان از اين كودكان زباله گرد، 

كودكان مهاجر هستند؟
همانطور كه بسياري از كودكان كار را بچه هاي 
مهاجر تشــكيل مي دهند، در بحــث كودكان 
زباله گرد هم بيشــتر كودكان مهاجــر افغان 
وارد كار مي شــوند. متأســفانه اين كودكان و 
خانواده هايشــان به دليل بحث هــاي حقوقي 
مهاجرت به هيچ وجه دنبال حق و حقوقشــان 

نمي روند.
 اين اتفــاق باعث مي شــود كه 
كارفرماهاي جمع آوري زباله بيشتر سمت 

اين كودكان بروند؟
بله! دقيقا همينطور است. يكي از مسائلي كه در 
مورد كودكان كار و بالطبع زباله گرد مطرح شده 
اين است كه ما در مباحث قانوني مشكل داريم و 
از سوي ديگر NGOهاي ما چندان در اين حوزه 
فعال نيستند يا فعاليت هايشان اثرگذاري ندارد.

 در اين ميــان نهادهاي مختلفي 
مانند شهرداري، بهزيســتي و... به عنوان 
مســئوالن اصلي حل اين مشكل نام برده 
مي شوند، به نظر شما كدام ارگان بايد نقطه 

پاياني بر اين مشكل بگذارد؟
از نظر مــن نقش آفريني خانــواده در جايگاه 
برتري قرار دارد. برفرض نهادهاي مختلف اعم 
از بهزيستي و شهرداري بســته هاي حمايتي 
ارائه كننــد اما وقتــي كودك به دليــل فقر و 
شرايط خانوادگي بعد از مدتي دوباره به سمت 
زباله گردي روي مي آورد، اين كارها چه فايده اي 
دارد؟ واقعيت اين است كه ما ريشه اي مشكالت 
حل نمي كنيم. در سال هاي اخير مشاهده كرديم 
كه دهك هاي پايين جامعه ما هر روز گسترده تر 
مي شود و اين دهك ها خانواده هايي هستند كه 
به صورت مختلف - اعتيــاد و فقر - در معرض 
آســيب قرار گرفته اند. اگر ما نتوانيم به صورت 
ريشــه اي اين مشــكل را رها كنيم، بسته هاي 

حمايتي مقطعي فايده اي ندارد.
 شــما در آن پژوهش و مطالعات 
ميداني تــان چه اطالعاتــي از فرايند كار 

زباله گردها به دست آورديد؟

برخالف تصوري كه وجــود دارد و همه گمان 
مي كنند صفر تا صــد زباله گردها بــا يك باند 
مافيايي گره  خورده اســت،  درست نيست. در 
واقع بهتر است بگويم كه باند مافياي زباله وجود 
دارد اما اينكه يك باند، تمام كودكان زباله گرد 

را سازماندهي كند، نزديك به واقعيت نيست.
بايد بگويم دليلي كه باعث مي شود افراد به سمت 
زباله گردي بروند،  اين است كه تقاضا براي اين كار 
وجود دارد. در واقع، پيمانكار چنين نيروي كاري 
را مي خواهد. اين كار، روزانه است و با توجه به وزن 
زباله پولي پرداخت مي شود، همين شرايط كافي 
است تا خيلي افراد به صورت فردي وارد اين چرخه 
شوند. نبايد فراموش كنيم كه اصل اتفاقات اين 

چنيني با فقر خانواده ها گره خورده است.
 منظور بسياري از بحث باند اين 
است كه يك نفر از طريقي به پيمانكار متصل 
مي شــود و با جمع آوري نيروي كار ارزان و 
اغلب كودك، شرايط را براي درآمدزايي خود 

مهيا مي كند...
من آن باند و اقتصــاد زيرزميني را رد نمي كنم 
و نمي گويــم كه وجــود خارجي نــدارد. اصال 
پيمانكاران نفعشان در اين است كه از كودكان 
براي جمع آوري زباله استفاده كنند اما اين را هم 
مي گويم كه علت اصلي افزايش زباله گردي اين 
اســت كه ما از نظر قانوني مشكل داريم و حتي 

نمي توانيم از كودكان زباله گرد حمايت كنيم.
 البتــه اخيرا طرحــي از طرف 
بهزيســتي مطرح شده اســت و در آن بر 
پيگيري منع به كار گيري كودكان در فرايند 
زباله گردي از سوي پيمانكاران تأكيد شده 

است.

بله! اما هنــوز اين گفته ها در حد حرف اســت 
و اجرايي نشــده اســت. وقتي قانون باال دست 
قــدرت اجرايي نــدارد، هر فــرد و پيمانكاري 
مي توانــد از اين فضا سوءاســتفاده كند. طبق 
قانون يك ســري پيمانكار طبــق رويه قانوني 
وارد اين كار مي شــوند تا اينجاي كار مشكلي 
وجود ندارد اما زمان اجراي كار تخطي كرده و از 
كودكان براي جمع آوري زباله استفاده مي كنند. 
متأسفانه نبود نظارت موجب شده است تا تبعات 
زباله گردي به واســطه حضور پررنگ كودكان 

شدت و حدت بيشتري بگيرد.
 در آن بررسي اي كه شما داشتيد 
روند جذب افراد براي زباله گردي چگونه بود؟

براســاس اطالعاتي كه مــا در آن پژوهش در 
سطح تهران به دســت آورديم، متوجه شديم 
كه پيمانكاران پاتوق بچه هايــي كه فال و گل 

مي فروختند را پيدا و بچه ها را براي كار، جذب 
مي كنند.  از آنجا كه زباله گردي درآمدش از اين 
كارها بهتر است، بچه ها از اين پيشنهاد استقبال 

مي كنند.
 اگر بخواهيم از مهم ترين داليل 
شكل گيري پديده زباله گردي ياد كنيم، بايد 

به چه مواردي اشاره كرد؟
ما دچار فقر شهري هستيم. اگر بخواهيم به اين 
موضوع نگاه كالن داشته باشيم، بايد بگوييم كه 
افراد به دليل سياست هاي نادرست، از شهرهاي 
مختلف به تهران مهاجرت كرد ه اند و در حاشيه 
شــهر و محله هاي فقير ســاكن شــد ه اند اما 
مسئوالن براي شهروندان مهاجر هيچ برنامه اي 
ندارند و چنين اتفاقاتي در كنار شرايط اقتصادي 
دست به دست هم مي دهد تا پديده   زباله گردي 

گسترده تر شود.

شيوا نوروزي 
روزنامه نگار

هر صبــح كه از خانــه بيرون 
مي آييد يا شب هايي كه از مهماني 
مسير خانه را در پيش گرفته ايد، اگر خوب چشم بگردانيد، 
پسربچه ها و شايد گاهي مردان جواني را مي بينيد كه با 
دقت خاص خودشان در حال زير و رو كردن سطل هاي زباله  
هستند. پديده زباله گردي كه تا چند سال پيش جسته 

و گريخته در خيابان هاي تهران رويت مي شــد، چنان 
گسترده شده اســت كه اكنون در هر محله ، چهره هاي 
ثابتي با لباس هاي مندرس و گونــي اي به دوش در حال 
جمع آوري زباله هستند. براساس آنچه طيبه سياووشي، 
نماينده اصالح طلب مجلس در مــورد زباله گردي اعالم 
كرده است؛ »پيمانكاران بدون سرمايه اوليه فعاليت خود 

را در اين حوزه آغاز مي كنند و از آنجا كه وزارت كار نظارتي 
بر قراردادهاي اين پيمانكاران نــدارد با افزايش حضور 
كودكان در اين حوزه مواجه شده ايم به طوري كه 75درصد 
جمعيت زباله گرد را كودكان تشــكيل مي دهند.« براي 
بررسي اين موضوع سراغ معصومه اشتياقي، پژوهشگر 
اجتماعي و جامعه شناس شهري رفتيم. او چندي پيش با 

همكاري دكتر محمدفاضلي، جامعه شناس و محمد فكري، 
كتابي تحت عنوان »جامعه شناسي كنش محيط زيستي 
تفكيك پسماندهاي خانگي از مبدا« را منتشر كرد. يكي 
از بخش هاي كتاب به بحث زباله گردها اختصاص داده شده 
است. بر همين اساس با او در رابطه با زباله گردي و تبعات 

آن به گفت وگو نشستيم.

چرا كودكان، نقش اصلي را در زباله گردي كالنشهرها دارند؟
 فقر، نفت چراغ زباله گردي است

يك پژوهشگر اجتماعي، فقر و اعتياد را داليل اصلي گسترش اين معضل مي داند
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زباله گردي پديده اي است كه در غياب خدمات رسمي 
مديريت زباله در شــهر ها ايجاد مي شود. اين وضعيت 
به ويژه در ســكونتگاه هاي غيررسمي درگوشه و كنار 
جهان به موضوعي اسفناك و ناسالم تبديل شده است. ميليون ها نفر زباله گرد عموما 
فقير در جست وجوي زباله هاي قابل بازيافت در ميان زباله هاي خانگي پرسه مي زنند 
تا درآمدي براي گذران زندگي به دست آورند. در اين راستا، اين زباله گرد ها كمك 
بزرگي نيز به كاهش آلودگي هاي كربنــي، احياي منابع و بازگرداندن مواد به چرخه 
اقتصادي مي كنند؛ البته درصورت وجود نظارت رسمي. اين افراد مواد قابل استفاده را 
از ميان زباله ها جدا مي كنند و به ديگر مراكز توليدي رسمي يا غيررسمي مي فروشند 
تا دوباره از آنها استفاده شود. براي مثال زباله گردهاي هندي در شهر پونا، زباله هاي 
ارگانيك را براي توليد كود و ســوخت زيســتي به كارخانه هاي فعال در اين حوزه 
مي فروشند. در برزيل و كنيا نيز زباله گردها موادي خاص را براي استفاده در كارهاي 
هنري به هنرمندان و گروه هاي مختلف مي فروشند. با وجود نقش مهم زباله گرد ها در 
اقتصاد و سالمت محيط، اهميت آنها در جوامع اندكي به رسميت شناخته شده است 
و در بيشتر كشورهاي جهان، ازجمله ايران، اين قشــر در سطح اجتماعي پاييني 
قرار مي گيرند و از وضعيت كار و زندگي اسفباري برخوردارند و دولت ها نيز كمترين 
پشتيباني و حمايتي از آنها نمي كنند. در اين شرايط، هرچه مديريت پسماند ها و زباله 
در شهرها ضعيف تر باشد، در كنار وضعيت اقتصادي نامناسب و نبود رفاه در جوامع، 
رقابت بر سر زباله گردي و يافتن پسماندهايي كه ارزش بيشتري دارند نيز افزايش پيدا 
مي كند. به طور كلي،  تعريفي كه از زباله گرد ها در سطح جهان ارائه مي شود مثبت است 
و براي اين افراد در چندين حوزه نقشي اثرگذار درنظر گرفته مي شود و معموال بخش 
زيادي از آنها تحت پوشش سازمان ها يا مراكزي رسمي به فعاليت خود ادامه مي دهند. 
به اين شكل محيط زيست و اقتصاد، هردو از اين فرايند تأثير مثبت مي گيرند. حتي 
براساس مقاله اي كه به سفارش سازمان ملل توسط محققان دانشگاه ويكتورياي كانادا 
در سال 2019 به نگارش درآمده  است، در شهر هايي كه به نقص هاي شديد مديريت 
پسماند ها مبتال هستند و با پديده انباشتگي زباله مواجهند، اين زباله گرد ها و گروه هاي 
سازمان دهنده آنها هستند كه به قابل سكونت ساختن محله ها و ايجاد جريان مالي در 
ميان قشرهاي فقير جامعه كمك مي كنند؛ اگرچه در اين پژوهش بر نياز به مديريت 
قوي پسماند ها در شهرهاي متراكم و پرجمعيت تأكيد فراوان شده  است. در ايران اما 
زباله گرد ي بيشتر وجهه اي غيررسمي دارد كه توسط پيمانكاراني غيررسمي اداره و 
توسط كودكاني عموما مهاجر اجرا مي شود. مديريت وضعيت پسماند ها در شهرهاي 
مختلف ايران، افزايش فقــر و كاهش توان اقتصــادي خانواده ها منجر به افزايش 
ميزان زباله گردي غيررسمي و ناسالم شده  است و نبود نظارت منسجم و سودجويي 
پيمانكاران چالش هايي مانند اجحاف در حق كارگران، استفاده از كودكان خردسال 

و زنان براي زباله گردي و آلودگي محيط زيست را به دنبال داشته  است. براساس 
پژوهشي كه انجمن حمايت از حقوق كودكان به تازگي درباره پديده زباله گردي 
در كشور انجام داده است، عدم نظارت بر پديده زباله گردي در ايران به اندازه اي 
است كه سهم شــهرداري ها از گردش مالي 2 تا 3هزار ميليارد توماني اين 

فعاليت، تنها 200ميليارد تومان است.

سهمعواملمختلفازارزشزباله

% 8/9% 21% 54/5% 6/2% 7% 2/4

كودكانزبالهگردچرخیهاوانتیهاصاحبكارپيمانكارانشهرداری

  سهم كودكان در جمعيت زباله گردي یك سوم است
 وجود مشكل اشتغال و در دسترس بودن زباله باعث شده تا  تعداد زیادي از كودكان خانواده هاي 

ایراني وارد كار زباله گردي شوند

آماروارقامزبالهگردی
درايران

  ارزش كل زباله هاي خشــك در ســال 97 درحدود 
2640ميليارد تومان بوده  است.

 ارزش كل زباله هاي جمع آوري شــده در بخش رسمي 
سال97 حدود 400ميليارد تومان بوده  است.

 ارزش كل زباله هاي جمع آوري شده در بخش غيررسمي 
سال 97 حدود 2240ميليارد تومان بوده  است.

 سهم شهرداري  تهران از گردش مالي 2 تا 3هزار ميليارد 
توماني زباله حدود 200ميليارد تومان است. 

  سود پيمانكاران حدود يك تا 1/5 برابر سود شهرداري 
است.

  كودكان كار در حلقه آخر درآمد زايي فرايند زباله گردي 
قرار دارند.

  پيمانكاران تنها تعداد محدودي از كارگران خود را بيمه 
مي كنند و تعداد زيادي از كارگران، مهاجران غيرقانوني 

هستند.
  حدود 10درصد از زباله ها با وانت جابه جا مي شود.

  متوسط درآمد ســاالنه زباله گرد هاي چرخي يا كتفي 
19.3ميليون تومان است.

  متوسط ماهانه درآمد زباله گردهاي چرخي يا كتفي حدود 
1.6ميليون تومان است.

كودكانمهاجرزبالهگردهرسالبهافغانستانسفرمیكنندوگردشمالیعبورآنهاازمرزبهيكچهارمدرآمدشهردارینيزمیرسد

%30
از كودكان زباله گرد
 15 تا 17ساله هستند

%23
از كودكان زباله گرد

 11 تا 12سال سن دارند

14000
زبالهگردغيررسمی
دركشوروجوددارد

زباله گردان 
مهاجران غيرقانوني اند

  بيشتر 
زباله گرد هاي 

غيررسمي غيرقانوني 
وارد كشور شده اند 
و مالياتي پرداخت 

نمي كنند 

%89
100کیلوزباله
زباله گردها معموال 
بين 80تا 100كيلو 
در طول شبانه روز 
زباله جمع آوري 
مي كنند و كارتن هاي 
جمع آوري شده را 
كيلويي 1000تومان 
مي فروشند

مافيایزباله
در كشور ما مافياي 

زباله وجود دارد. 
پيمانكارهايي هستند 

كه در مناقصه و 
مزايده هاي جمع آوري 

پسماند شركت 
مي كنند و به دليل 
اينكه كودكان كار 

دستمزد خيلي 
كمي مي  گيرند، 

بيشتر صاحبكاران 
جمع آوري زباله، براي 

جذب نيروي كار به 
سراغ كودكان مي روند 

اما آن پيمانكار هرگز 
به شكل رسمي اين 

موضوع را تأييد 
نمي كند

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار



كارگردان و تهیه كننده »سفر به 
گومسك«: »با ضبط تئاترها بسیار 
موافقم اما چند شرط دارد؛ عوامل 
ضبط، به لحاظ فنی و هنری باید مجرب 
و متخصص باشند. هم اكنون برخی 
كارها خیلی خوب ضبط شده اند ولی 
برخی دیگر در صدابرداری و نورپردازی 
و... اشكال دارند. چنین آثاری گاهی ما 
را از تئاتر دور و ایجاد دلزدگی می كنند
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با گسترده شدن سایه كرونا بر تمام فعالیت های جمعی 
و طبیعتا تعطیلی تمام ســالن های تئاتر، بسیاری از 
نواقصی كه در این رشته داریم، خودنمایی كرد؛ از نبود 
امنیت شغلی هنرمندان تا مسئله ای به نام »فیلم-تئاتر« كه البته هیچ یك موضوعات تازه ای 
نیستند ولی این روزها، اهمیت آنها بیش از پیش مشخص شده است. ذات تئاتر فعالیتی جمعی 
است. بنابراین در وضعیت فعلی به هیچ عنوان چشم انداز مشخصی برای اجرای دوباره نمایش ها 
نیست. در این بین برخی از هنرمندان و رسانه ها كوشیدند با معرفی فیلم-تئاترهای موفق، 
این خأل را جبران و برای مردمی كه ناچار به خانه نشیني هستند، سرگرمی دیگری دست وپا 
 كنند. همین موضوع بهانه ای شــد تا در گفت وگویی با رضا حامدی خواه به بررســی مسئله 
فیلم-تئاتر بپردازیم. حامدی خواه از هنرمندانی است كه همان اندازه كه در تئاتر سابقه حضور 
دارد، در تلویزیون و فیلمسازی هم صاحب تجربه است و هردو رسانه را به خوبی می شناسد . این 
كارگردان و مدرس تئاتر كه این روزها در حال نوشتن كتابی درباره نمایش تلویزیونی است، به 
تعریف انواع تئاترهای ضبط شده پرداخت و نواقصی را كه در این زمینه داریم، تشریح كرد. در 
این مطلب كوتاه طبیعتا فرصتی برای پرداختن به تمام وجوه این ماجرا نیست، ولی تالش كردیم 

نگاهی اجمالی به موضوع ضبط تئاتر داشته باشیم.

 بايدها و نبايدها
گزارش تئاتر 
نمی تواند به گسترش 
این هنر كمكی كند. 
فقط ارزش آرشیوی 
دارد. ضبط یك تئاتر 
بدون در نظر گرفتن 
اصول فیلمسازی و 
تلویزیونی، چه بسا به 
این هنر لطمه بزند اما 
تلویزیون وظیفه دارد 
با ساخت برنامه هایی 
درباره تئاتر و تولید 
تئاترهای تلویزیونی، 
عروسكی، مجموعه ها 
و سریال های نمایشی 
به گسترش این هنر 
كمك كند

شرايط مطلوب 
 براي توليد 
 فيلم - تئاتر
با ضبط تئاتر بسیار 
موافقم؛ به شرط اینكه 
شرایط، سازوكار و 
بودجه اش فراهم 
شود تا هنرمندان 
تئاتر با دل خوش و 
روی گشاده سر ضبط 
بیایند ولی مسئوالن 
نمی خواهند حمایت 
كنند. باید بودجه 
بدهند تا دستمزد 
ناچیز عوامل تئاتر 
تامین شود

نمونه هایی از یك موفقیت نیمه كاره
مروری بر چند فیلم-تئاتر در روزهای خانه نشینی 

اواسط دهه۸۰ فیلم-تئاترها و ایده تولید و ضبط آنها توانست 
موجی را در تئاتر ایجاد كند اما بــه دالیل مختلف ازجمله 
اقتصادی، عدم حمایت، نبود تبلیغات كافی و عدم جذابیت 
برای مخاطبان كــه به تازگی تئاتر را وارد ســبد فرهنگی 
خانواده كرده بودند باعث شد كه این موج بسیار كوتاه باشد. 
اما در طول همین ســال ها تولید فیلم - تئاتر كج دار و مریز 
ادامه یافت و شاید بتوان گفت هم اكنون حداقل مخاطب خود 
را دارد. در این روزها شاید همین فیلم-تئاترها بتواند ساعتی 
از ساعت های خانه نشینی عالقه مندان به تئاتر را پر كند. در 
این گزارش نمی توان به معرفــی تمامی این آثار پرداخت و 

تنها برخی از آنها را معرفی می كنیم.

 »نامه های عاشــقانه از خاورمیانه« نخستین بار 
در كشــور آمریكا با بازیگران غیرایرانی اجرا شد و بعدها 
در تماشــاخانه پالیز به اجرا رفت. هانیه توســلی، پانته آ 
پناهی ها و طناز طباطبایــی بازیگران نمایش بودند. تأثیر 
جنگ، تبعیض های نژادی و تعصبات كوركورانه سرنوشت 
ناخوشایندی را برای این زنان رقم می زند؛ سرنوشتی كه 
خودشان در وقوعش دخالتی نداشتند. درواقع »نامه های 
عاشقانه از خاورمیانه« داستان 3زن در جست وجوی صلح و 
بازمانده از خاكســترهای جنگ های تراژیك معاصراست. 
مرادی بار دیگر این نمایش را در تئاتر مستقل، اجرا و حاال 
می توان این نمایش را در شبكه نمایش خانگی تماشا كرد.

 نسخه ویدئویی نمایش »سگ سكوت« به كارگردانی 
آروند دشت آرای برای عالقه مندان به تئاتر تجربی می تواند 
گزینه مناسبی برای تماشا در قرنطینه خانگی باشد. »سگ 
ســكوت« به نویســندگی طال معتضدی جزو نخستین 
نمایش های بخش خصوصی بود كه سال۸۸ در تماشاخانه 
ایرانشــهر به صحنه رفت. در این نمایش عالوه بر حامد 
بهداد و باران كوثری، بازیگران تئاتری چون پانته آ بهرام، 
داریوش فائزی و سارا ریحانی بازی كرده اند كه در این میان 

بازی پانته آ بهرام جزو ویژگی های این اثر نمایشی است. 

 »شیش و هشت« نوشــته كورش نریمانی، داستان 
معلم عاشقی را روایت می كند كه جیرجیر كفش هایش 
باعث بروز مشكالتی برای رســیدن به دختر دلخواهش 
می شود. این اثر نمایشی سال۹۲ با بازی فرزین صابونی، 
الهام كردا، ســیامك صفــری، جواد پوالدی در ســالن 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. نریمانی در 
این نمایشنامه با زبان طنز به شرح یك جامعه عقب افتاده 

و زندگی روزمره مردم ساده اندیش این جامعه می پردازد.

 »هملت« رضا گوران با خواب شــاهزاده دانماركی و 
سپس با خودكشی افلیای عاشق شــروع می شود. صابر 
ابر، ستاره پسیانی، بهناز جعفری، داریوش موفق، شیرین 
فرشباف و آتیال پسیانی در این اثر نمایشی به ایفای نقش 
پرداخته اند كه سال۹۱ در ســالن سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر به صحنه رفت. نمایش »هملت« اقتباس و در 
واقع بازخوانی از نمایشــنامه »هملت« ویلیام شكسپیر 
است كه محمد چرمشیر با زاویه دیدی متفاوت و نمایش 
كنشــمندی زنان اثر همچون اوفلیا، این قصه مشهور و 

محبوب را به تصویر كشیده است.

 »تكه های سنگین سرب« بــا بازی پیام دهكردی و 
عارفه لك در چهارسوی تئاترشــهر اجرا شد. یك نمایش 
درباره زندگی خصوصی و عاشــقانه های شــهید مصطفی 
چمران با دختری عرب به نام غاده جابر. شمایلی كه در این 
نمایش از شهیدچمران پیش روی مخاطبان گذاشته شده با 
تصوری كه عامه مردم از این شخصیت دارند، متفاوت است؛ 
عالقه مندان می توانند این نمایش را در خانه هم تماشا كنند.

 »كسوف« راوی زندگی یك مرد افغان است كه همزمان 
با جنگ افغانستان و آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق به ایران 
می آید و با دختری به نام ثریا ازدواج می كند و پس از مدتی 
كارت اقامت او در ایران باطل می شود و... حمیدرضا آذرنگ، 
نســیم ادبی و ایوب آقاخانی در این نمایش بازی می كنند. 
حضور موفق حمیدرضا آذرنگ و نسیم ادبی در »كسوف« و 
به تصویر كشیدن چالش های انسانی ۲شخصیت گرفتار در 

درد و رنجی رهانشدنی از نقاط قوت این اثر نمایشی است.

صحنه در قاب

 ضبط تئاتر؛
شمشیری دولبه

گفت و گو با رضا حامدي خواه درباره شرایط تولید فیلم - تئاتر

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار

اندر حكایت تعریف فیلم-تئاتر
حامدی خواه یكی از مشكالت را درهم آمیختن 
معانی متفاوتی دانســت كه در این ماجرا وجود 
دارد. او در آغــاز در تعریــف فیلم-تئاتر گفت: 
»فیلم-تئاتــر همانطور كه از نامش پیداســت، 
فیلمی است كه بر اســاس اجرای صحنه ای و یا 
نمایشنامه ای ساخته شود اما به موازین و اصول 
فیلمســازی پایبند باشد. از گذشــته های دور 
چنین آثاری داشته ایم مثل آثار شكسپیر، تنسی 
ویلیامز یا خیلی از تئاترهایــی كه روی صحنه 
درخشــیده اند و بعد به فیلم تبدیل شده اند. در 
ایران هــم آثار بســیاری از هنرمندان همچون 
زنده یــاد علی حاتمــی، بهرام بیضایــی، واروژ 
كریم مســیحی و اصغر فرهادی به تئاتر نزدیك 
اســت یا به تعبیری از ارزش های نمایشی بهره 
برده اند، امــا برخی از كارهایشــان فیلم-تئاتر 
است؛ مثل »حسن كچل« یا »مرگ یزدگرد« كه 
اصول فیلمسازی در آنها رعایت شده و ما با یك 
فیلم مواجه هستیم كه مبنای آن نمایش بوده 
است. تئاتر یك پروسه زنده است و بدون حضور 
تماشاگر شــكل نمی گیرد. باید نفس و حس و 
حضور تماشاگر بر روند آن اجرا تأثیر بگذارد تا 

تئاتر شكل غایی خود را پیدا كند.«
تا اینجای كار بحثی نیســت. تفاوت رســانه ها 
مشخص است ولی مســئله زمانی آغاز می شود 
كه پای دوربین ســر صحنه اجرای تئاتر به میان 
می آید. موضوعی كه حامدی خواه در توضیح آن 
چنین گفت: »ساخت فیلم بر اساس تئاتر به معنای 
آن اســت كه تمام ارزش ها و موازین فیلمسازی 
را رعایت كنیم و اثری واحد و مســتقل در رسانه 
سینما یا تلویزیون بسازیم. حتی تلویزیون و سینما 
نیز تفاوت هایی دارند! اما اگر دوربین را به عنوان 
یك شاهد بگذاریم و از تئاتر، فیلم یا تصویر بگیریم. 
این دیگر فیلم نیست؛ بلكه به ضبط تئاتر تبدیل 
می شود و شاید عبارت »گزارش تئاتر« آن را بهتر 
تعریف كند. یعنی در آن دخل و تصرف و تأثیری 
نداریم و حتی اصول تلویزیون و سینما را رعایت 
نمی كنیم. در حقیقت فقــط به عنوان یك ناظر 
آن را می بینیم؛ مثل عكاســی از یك رخداد، كه 
دخل و تصرفی در معنای آن نداریم، ولی در یك 

نمایش تلویزیونی یا فیلم سینمایی دخل و تصرف 
صورت می گیرد. در اینجــا دوربین فقط ناظر بر 
اعمال بازیگران نیست، بلكه از تمام تكنیك ها و 
بضاعت های سینمایی و تلویزیونی برای ایجاد معنا 
استفاده می كنیم. گاه دوربین دارای شخصیت و 
راوی گری است و... اینجاست كه میزانسن های 
صحنه ای اعتبار معنایی و نشانه ای خود را از دست 
می دهد. به طور مثال برای درشت نمایی و تأكید 
بر كالم و یا عملی خاص ممكن است بازیگری را 
به آوانسن و نزدیك ترین فاصله با تماشاگر هدایت 
كنیم، اما در ســینما و تلویزیون یك قاب كامال 
بسته و یا اینسرت آن عمل، همان تأكید را منتقل 
می كند و آن حركت صحنــه ای ارزش خود را از 
دســت می دهد ؛ به این دلیل است كه می گوییم 
آنچه را از روی صحنه ضبط می كنیم، فقط یك 
گزارش است. گزارشگر حق دخل و تصرف ندارد 
و اگر از خودش اظهارنظر كند، شاید كارش ارزش 

گزارشی خود را از دست بدهد.«

اما و اگرهای »گزارش تئاتر«
آیا »گزارش تئاتر« ارزشــی هم دارد؟ تهیه كننده 
نمایش  تلویزیونی »زمستان۶۶« در پاسخ به این 
پرســش گفت: »چنین چیزی تئاتر نیست ولی 
ارزشمند است. زیرا كسانی كه فرصت دیدن تئاتر 
را به هر دلیلی نداشته اند یا كسانی كه دوست دارند 
به گذشته برگردند و آثار یك هنرمند را دوره كنند، 
می توانند اینها را به عنوان آرشیو استفاده كنند ولی 
ارزش گزارش تئاتر در حد همین است؛ نه اینكه فكر 
كنیم با این كار تئاتر را گسترش می دهیم. هرچند 

ضبط نمایش ها نیز فنون و مهارت هایی نیاز دارد.

ضبطی كه گاه ما را از تئاتر دور می كند
در وضعیتی كه تئاتر ما در تهران متمركز شــده 
و عالقه مندان در دیگر شــهرها امــكان دیدن 
نمایش های روی صحنــه را ندارند، ضبط تئاتر، 
تنها فرصتی اســت برای آنان كه از تماشای آثار 

نمایشی پایتخت برخوردار شوند.
كارگردان و تهیه كننده »ســفر به گومســك« 
هرچند با ضبــط تئاترهــای روی صحنه كامال 
موافق است، به نكاتی مهم در این زمینه پرداخت: 

»با ضبط تئاترها بســیار موافقم اما چند شــرط 
دارد؛ عوامل ضبط، به لحاظ فنــی و هنری باید 
مجرب و متخصص باشند. هم اكنون برخی كارها 
خیلی خوب ضبط شــده اند ولی برخی دیگر در 
صدابرداری و نورپردازی و... اشكال دارند. چنین 
آثاری گاهی ما را از تئاتــر دور و ایجاد دلزدگی 

می كنند.«
نكته دیگری كــه او یادآوری می كنــد، تفاوت 
بازیگری در اشكال گوناگون تئاتر، فیلم-تئاتر یا 
نمایش تلویزیونی است: »در شكل فیلم-تئاتر یا 
تله تئاتر، بازیگر بــرای دوربین بازی می كند و به 
همین دلیل هدایت او مقابل یك، ۲ یا 3دوربین 
متفاوت اســت اما در گزارش صحنــه ای اصال 
بازیگر برای دوربین بــازی نمی كند. وقتی اثری 
به رســانه ای دیگر تبدیل می شــود، بازیگر باید 
برای آن رســانه بازی كند. متأسفانه در بسیاری 
از تصویربرداری تئاتر ها این موضوعات یا نادیده 
گرفته می شود یا عدم شناخت عوامل، محصول 
نابهنجــاری را عرضه می كنــد. در برخی از این 
تولیدات همه  چیز در نمای النگ شات )نمای باز( 
ضبط می شود كه بسیاری از جزئیات صحنه، حس 
بازیگران و رخدادهایی كه در عرض اتفاق می افتد، 

از بین می رود.«

جای خالی تئاتر تلویزیونی
از اواخر دهه۸۰ به این ســو تئاتــر تلویزیونی از 
رونق افتاد؛ هرچند لــذت دیدن تله تئاتر یا تئاتر 
تلویزیونی هرگز با تئاتر زنــده كه نفس بازیگر و 
تماشــاگر به هم می آمیزد، قابل قیاس نیســت 
ولی تئاتر تلویزیونی یك گونه تلویزیونی بوده كه 
كاركردها و جذابیت های خود را داراست و قیاس 

این دو درست نیست.
تهیه كننده مجموعه نمایشی »رازهای یك خانه« 
كه قریب به 3دهه به عنوان تهیه كننده و كارگردان 
با تلویزیون همكاری دارد، یكی از مهم ترین وظایف 
این رسانه را گسترش هنرهای نمایشی دانست و 
افزود: »گزارش تئاتر نمی تواند به گســترش این 
هنر كمكی كند. فقط ارزش آرشیوی دارد. ضبط 
یك تئاتر بدون در نظر گرفتن اصول فیلمسازی 
و تلویزیونی، چه بســا به این هنــر لطمه بزند اما 

تلویزیون وظیفه دارد با ساخت برنامه هایی درباره 
تئاتــر و تولید تئاترهای تلویزیونی، عروســكی، 
مجموعه ها و سریال های نمایشی به گسترش این 

هنر كمك كند.«
او كه در كارنامه هنــری اش اجرای نمایش هایی 
چون »اعترافاتی درباره زنان« و »شهر شطرنجی« 
را دارد، از مزیت دیگر تئاتر تلویزیونی سخن گفت: 
»تولید انواع نمایش های تلویزیونی با حضور عوامل 
تئاتری انجام می شود. یعنی بخش های هنری و 
دراماتیكش به هنرمندان تئاتر سپرده می شود و از 
این نظر بازار كار گسترده ای برای هنرمندان تئاتر 
است اما آنچه ساخته می شود، تئاتر نیست بلكه 

نمایش تلویزیونی است.«

كوتاهی مركز هنرهای نمایشی
اما فقط تلویزیــون نبود كه در زمینــه تله تئاتر 
كم كاری كرد. این اســتاد دانشــگاه در ادامه از 
كوتاهی  مركز هنرهای نمایشــی نیز انتقاد كرد: 
»ضبط و آرشــیوكردن و حتی تكثیر تئاتر كار 
درستی است اما متأسفانه مركز هنرهای نمایشی 
واحد تلویزیونی خود را به شــدت تضعیف كرد 
و با برخی دوســتان كه در این بــاره چندان هم 
متخصص نبودند، قراردادهای كالنی بست و برای 
این كار با شعار »تئاتر را به خانه می بریم« هزینه 
هنگفتی صرف تولید آنهــا كرد؛ درحالی كه این 
پول باید به گروه های تئاتری و اجرای صحنه ای 
اختصاص پیدا می كرد، چراكــه تئاتر باید زنده 
باشــد، نمی توان با یك ویدئو یا رسانه غیرزنده 

تئاتر را به خانه ها برد. حتی پخش آنالین تئاتر به 
 معنای تئاتر در خانه نیست. امر مجازی جایگزین 
امر واقعی نمی شــود. تولید محتوا برای دنیای 
مجازی و شــبكه های اجتماعی نیز تابع قواعد 
و استانداردهایی اســت كه با سینما و تلویزیون 
هم متفاوت است. به طور مثال دیدن یك نمای 
اكستریم النگ شــات -بســیار باز- روی پرده 
سینما، صفحه تلویزیون، صفحه تبلت و گوشی 
همراه تأثیــرات متفاوتی دارد. بــه هر روی اگر 
تئاتر های ضبط شــده را در یوتیــوب بگذاریم 
و ببینیم در كنار ســریال ها و فیلم های جذاب 
می توانیم قد علم كنیم؟ گروه های اندكی موفق 
خواهند بود و شاید انگیزه دیدن تئاتر زنده را نیز 
از بین ببرد! نمایش های تلویزیونی هم طرفداران 
كمتری دارد ولی تلویزیون برای پشتوانه تولیدات 
خود ازجمله ســریال ها، فیلم هــا و مجموعه ها 
نیازمند كشف، تربیت و اســتفاده از نیروی های 
متخصصی چون بازیگر، كارگردان، نویســنده 
و غیره اســت بخش بزرگی از این نیــاز تا چند 
ســال قبل از طریق هنرمندان تئاتر و نمایش ها 
و مجموعه های نمایشی تامین می شد، بنابراین 
تلویزیون باید یارانه تئاترهای تلویزیونی را بدهد 
تا در تولیدات بزرگ و فاخر از آنها بهره مند شود. 
داوود میرباقری، حسن فتحی، مهدی فخیم زاده، 
مرضیه برومند و طیف وســیعی از بازیگران كه 
تولیــدات تلویزیون بر توانایی های آنها اســتوار 
است از نمایش های تلویزیونی قد علم كرده اند.«

اگرچه برخي مدیران توجهی به نظرات علمی و 
آكادمیك و فنی ندارند، آنها موجی رسانه ای ایجاد 
می كنند و دست به عمل می زنند و پس از صرف 
مبالغ هنگفتی بدون ارزیابی و نقد و بررســی آن 

پروژه به  دست فراموشی سپرده می شود.
بهترین پیشنهاد برای این مدیران این می تواند 
باشــد كه بــا خرید نســخه ضبط شــده همه 
نمایش های روی صحنه -چــه خصوصی و چه 
دولتی- اقدام به آرشــیوی تصویری و راه اندازی 
مركز ملی هنرهای نمایشــی كننــد. این گامی 
بزرگ برای اســتفاده های بی شــمار پژوهشی، 
آموزشی، آرشــیوی، فضای مجازی و رسانه های 

نوظهور خواهد بود.

محمد رحمانیان این روزها سرگرم نوشتن نمایشنامه »عشق 
روزهای كرونا« است؛ نمایشنامه ای كه آن را به نیت یك تئاتر 
آنالین می نویسد و در جای جای آن حضور دوربین را هم درنظر 
گرفته. او عالوه بر نمایش های متعددی كه به صحنه برده است، 

در تلویزیون نیز حضوری پررنگ داشــته و سال ها در ساخت 
تئاتر تلویزیونی هم تجربه اندوزی كرده اســت. رحمانیان به 
همراه گروهش مشغول اجرای نمایش »روزهای رادیو« بود كه 
به دلیل شیوع ویروس كرونا و تعطیلی سالن های تئاتر، اجرای 
این اثر را نیمه تمام گذاشت. این روزها كه چاره ای جز تعطیلی 
سالن های تئاتر نیست، با این هنرمند درباره ضبط تئاتر، تأثیر 
آن در افزایش مخاطب این هنر و كمك آن به اقتصاد تئاتر گپ و 

گفتی نه چندان طوالنی داریم كه در ادامه می خوانید.
نظرات گوناگونی درباره ضبط تئاتر وجود دارد. 
به عنوان هنرمندی كه در تئاتر صحنه ای و تئاتر تلویزیونی 
دارای تجربه های متعدد هستید، فكر می كنید فیلم-تئاتر 

می تواند به تئاتر ما كمكی كند؟
اگر اصول ساخت آن رعایت شــود، خوب است؛ همچنان كه 
به جز ایران در تمام كشــورهای دیگر مرسوم است و نمونه آن 
اجرای تلویزیونی »هملت« كار كنت براناست كه یكی از بهترین 
تئاترهایی است كه ضبط شده و اجرای آن به پیش از اتفاقات 
اخیر برمی گردد. متأسفانه در كشور ما حدود سیزده چهارده 
سال اســت كه تئاتر از تلویزیون حذف و خاطره تصویری آن 
از ذهن تماشاگران پاك شده است و به جای پخش تئاترهای 
تلویزیونــی، برنامه های دیگری مانند ســریال یا ســخنرانی 

جایگزین شده است.
 با وجود این فاصله، آیــا همچنان امكان ضبط 

تله تئاتر وجود دارد یا دیگر راهگشا نیست؟
این امكان همچنــان وجود دارد ولی از ســوی تلویزیون هیچ 
عالقه، انگیزه یا بودجه ای برای آن  اختصاص داده نمي شــود. 
بنابراین می ماند استودیوهای خصوصی كه در آنها امكان ضبط 
وجود دارد. اگر بودجه ای باشد، می توان بسیاری از آثار ارزشمند 
نمایشــی را ضبط و پخش كرد. شــبیه اكران آنالین فیلم 

»خروج« آقای حاتمی كیا.

 اصوال ضبط تئاتر می تواند به اقتصاد تئاتر كمك 
كند؟

با ضبط تئاتر بسیار موافقم؛ به شــرط اینكه شرایط، سازوكار و 
بودجه اش فراهم شــود تا هنرمندان تئاتر با دل خوش و روی 
گشاده سر ضبط بیایند ولی مسئوالن نمی خواهند حمایت كنند. 

باید بودجه بدهند تا دستمزد ناچیز عوامل تئاتر تامین شود.
وقتی تلویزیون اشتیاقی برای این كار ندارد، چه 

نهادهای دیگری می توانند وارد كار شوند؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت هنری، مركز هنرهای 
نمایشی، بنیاد رودكی و بنیادهای دیگری شبیه آن و هرجایی 
كه با تئاتــر ســر و كار دارد، باید برای ضبــط حرفه ای تئاتر 
برنامه ریزی كنند كه هنرمندان بتوانند آثار خود را كه احتماال 
تا یك سال دیگر امكان اجرای صحنه ای اش وجود ندارد، ضبط 
و پخش كنند. با هر راه دیگر كه جان و ســالمتی مردم را به 
خطر بیندازد، مخالفم. حتی ضبط تئاتر هم باید با رعایت تمام 
پروتكل های بهداشتی انجام شود تا گروه اجرایی دچار مشكلی 
نشوند. خوشبختانه فرم تله تئاتر با تئاتر زنده كه نزدیك به سه 
چهار ماه تمرین نیاز دارد، متفاوت اســت و با تمرین كمتری 

آماده ضبط خواهد شد.
در تعطیالت نوروز پردیس تئاتر تهران )خاوران( 
پیشــنهادی برای ضبط تئاتر مطرح كرد ولــی با انتقاد 

گروه های نمایشی همراه شد.
اقدام پردیس تئاتر خاوران یا تهران، روغن ریخته را نذر امامزاده 
كردن است. متأسفانه آنجا پردیس بی خاصیتی است كه كمترین 
امكان ضبط حرفه ای را ندارد و فكر مي كنم كه پیشنهاد خوبي 
نبود! ما مجموعه های بسیار حرفه ای تری برای ضبط تئاتر داریم، 
مانند تئاتر شهر، تاالر مولوی و استودیوهای دیگر. باید برای همه 
گروه های تئاتری این امكان فراهم شود در مكانی حرفه ای و به 
شكلی درست نمایش های خود را ضبط كنند تا در این روزها 

تئاتر، مردم را تنها نگذارد. شاید به این شیوه عالقه مندان تئاتر 
هم بیشتر شوند. بنابراین خوب است از این امكان استفاده كنیم 

و تئاتر را به خانه های مردم ببریم.
این روزها بسیاری از فیلم ها از طریق فیلیمو در 
دسترس مردم است. آیا فیلیمو یا سایت هایی مانند آن برای 

تئاتر هم چنین كاركردی می تواند داشته باشد؟
فیلیمو و گروه هایی از این دست نشان دادند هیچ عالقه ای به 
تئاتر ندارند و سازوكار آن را نمی شناسند. مركز هنرهای نمایشی 
باید شبكه جدیدی فراهم كند؛ شبكه ای مستقل كه بتواند وارد 
سیستم عرضه تئاتر برای نمایش خانگی شود و نگاهش به این 

ماجرا طوالنی مدت باشد.
ضبط تئاترها توسط مؤسساتی مانند »بتهوون« 

را چگونه ارزیابی می كنید؟
در خارج از كشور و نیز در شــهرهای دیگر ایران كارایی دارد؛ 
به ویژه برای جوانان عالقه مندی كه امكان تماشــای آثار روی 
صحنه در تهران را ندارند. چون تجربه زندگی در كشوری دیگر 
را دارم، دیده ام چگونه در خارج از كشور از تئاترهای ضبط شده 
ایرانی استقبال می شــود. مشكل این اســت كه این فیلم ها 
به صورت حرفه ای ضبط نشده اند. تنها كار حرفه ای من كه منتظر 
مجوزش هستیم، »آینه های رو به رو« است. اگر قرار است روی 
این قضیه كار كنیم، باید با حضور یك كارگردان چیره دســت 
تلویزیونی مثل ساسان امیرپور، مسعود فروتن یا شیرین جاهد 
باشد كه سال ها تجربه دارند. ضمن اینكه با در اختیار قرار دادن 
استودیو یا ســالن حرفه ای تئاتر، امكان ضبط حرفه ای آن را با 
صدابرداری خیلی خوب فراهم كننــد؛ چراكه صدا هم بحث 
مهمی است. هم اكنون معموال صدا و تصویر تئاترهای ضبط شده 
خیلی حرفه ای نیست. حال آنكه این روزها دوربین های دیجیتال 
سبك، امكان تصحیح رنگ دارند و بهترین دوره برای ضبط تئاتر 

با كیفیت باالست.

خاطره پاك شده از ذهن تماشاگر
محمدرحمانیانازفیلم-تئاتروتأثیرآندرافزايشمخاطبورونقاقتصادتئاترمیگوید

یلدا آذری
روزنامه نگار

نامه هاي عاشقانه را در خانه ببینیم

حامد بهداد با سگ سكوت توانست 
تماشاگران را به سالن بكشاند

پیام دهكردي در 
تكه هاي سنگین سرب
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دفاترپيشخوان،مردمرابهسمتكارگزاريخاصيهدايتميكنند
چرا كسي با دفاتر پيشخوان دولت كه بعضا تخلف مي كنند برخورد 
نمي كند؟ برخي از اين دفاتر مشترياني را كه براي ثبت نام در سجام و 
احراز هويت مراجعه مي كنند، به كارگزاري خاصي هدايت مي كنند و 
اگر هم به آنها انتقاد كنيد مي گويند ديگر كارگزاري ها شلوغ هستند و 

امكان دارد نتوانيد ثبت نام كنيد!
كاوهازتهران

اورژانسكرجچرابيمارانرابهزايشگاهميبرد
اورژانس كرج، مادربزرگ بيمار ما را به جاي هر بيمارستان ديگري به 
زايشگاه كمالي برد؛ درحالي كه مادربزرگ ما عالئم كرونا داشت و از اول 
بايد به بيمارستان مخصوص كرونايي ها هدايت مي شد. واقعا درست 

است كه بيمار كرونايي را به زايشگاه ببرند كه پر از زائو و نوزاد است؟
يكتاپورازكرج

ربنايشجريانراازصداوسيماپخشكنند
حاال كه حال دل هايمان به خاطر مرگ ومير ناشــي از كرونا و اتفاقات 
ناراحت كننده در سطح جهان و ايران ابري است، صدا و سيما دست 
از لجبازي بردارد و ربناي شجريان را در ســاعات افطار پخش كند، 
بلكه بهتر شويم. كرونا ثابت كرد هيچ چيز اين جهان ماندگار نيست و 

كينه ورزي و بي مهري عاقبت خوشي ندارد.
پيريازتهران

چراناندرخوزستاناولماهرمضانگرانشد؟
واقعا اوج كج سليقگي و بي تدبيري اســت كه در آستانه  ماه مبارك با 
وجود گراني هاي كمرشكن، شيوع ويروس كرونا كه هزينه هاي زندگي 
را مضاعف كرده، بيكاري گســترده و كاهش قدرت خريد مردم، نان 
به عنوان اصلي ترين كاال در سبد خانوارها در استان خوزستان گران 

شود! واقعا نمي شد يك  ماه ديگر صبر كنند؟
هالليازاهواز

كاربانرمافزارشاديعنيدوبارهكاري
اين همه انتقاد از نرم افزار شــاد كرديم نه تنها بهتر نشد، بلكه هرقدر 
بچه هاي بيشتري به اين نرم افزار مي پيوندند، كندي سرعت آن بيشتر 
هم مي شود. از 2 روز قبل كه تدريس و امتحان كالس پسرم از طريق 
شاد شروع شده، براي ارسال هر تصوير تكليفي كلي معطلي داريم و 
بعد اعصاب خردي كه حاال ارسال شد يا نه؟ اغلب هم دست آخر معلم 
پيام مي دهد كساني كه موفق به ارسال نشدند به گروه واتس اپ كالس 

ارسال كنند! چرا با ما اين كار را مي كنيد؟
مرجانازتهران

برخيژستاحيايدرياچهاروميهراميگيرند
واقعيت اين است كه درياچه اروميه را خواست الهي دوباره احيا كرده 
است وگرنه اگر سدها پر نمي شد يا بارندگي به اندازه كافي نبود، حتما 
همان جاي چند سال قبل بود و طرح هاي مسئوالن هم همچنان روي 
كاغذ بودند. اينكه مدام در اخبار مي گويند طرح احياي درياچه اروميه 
اين ميزان اجرا شــد و... چندان ربطي به بندگان خدا ندارد، بلكه كار 

پروردگار عالميان است.
زكرياازاروميه

ارائهبرخيدرسهابهصورتآنالينبيهودهاست
دانشجوي رشته اينترنت و شبكه هاي گسترده دانشگاه علمي وكاربردي 
هستم كه بعد از شيوع كرونا دانشــگاهمان سعي مي كند به صورت 
آنالين درس هــا را ارائه مي كند، اما واقعيت اين اســت كه مثال ارائه 
درسي با عنوان مدار منطقي كه بايد عملي ارائه شود، به صورت آنالين 
بي فايده است. همانطور كه از نام رشته ما برمي آيد اغلب دروس بايد 
عملي باشند و ارائه آنالين عمال هدر دادن هزينه اينترنت و وقت است.
امينيازتهران

چشممانبرايدريافتتسهيالتسفيدشد
از آبان  ماه سال گذشته براي دريافت تسهيالت اشتغال ثبت نام كرده 
و اقدمات الزم را انجام داده ايم، اما پروســه دريافت مدارك و تأييد و 
پرداخت بانك ها آنقدر طوالني است كه دست روي دست گذاشته ايم و 
زميني كه قرار بود  اكنون زيركشت باشد همانطور باير مانده است. واقعا 
چشم مان براي دريافت تسهيالت اشتغال سفيد شد و پشيمان شده ايم 

كه كاش شهر را ول نمي كرديم و هوس كشاورزي به سرمان نمي زد.
كوثريازرشت

ايستگاهراهآهننازيبايگرمسار
به رغم امكان زيباسازي و توسعه ايستگاه گرمسار و توقف طوالني مدت 
قطارهاي مقاصد مختلف در اين ايستگاه، به زيباسازي اين ايستگاه 
توجه نشده است. از مسئوالن راه آهن جمهوري اسالمي توقع داريم 

نسبت به زيباسازي اين ايستگاه قديمي اقدام كنند.
اعالييازگرمسار

نرمافزارشادفقطوقتوهزينهراهدرميدهد
مسئوالن مدام از اتصال دانش آموزان به نرم افزار شاد آمار می دهند، اما 
واقعيت اين است كه اين نرم افزار وقت تلف كن است و باعث نارضايتي 
دانش آموزان و معلمان شــده است. فرزند من و ســاير دانش آموزان 
همكالسي اش با استفاده از تلگرام به سادگي در حال تبادل اطالعات 
و آموزش دروس هستند و گويا فقط براي تكميل آمار مسئوالن معلم 

بيچاره شان مجبور است چند ساعتي وقت پاي نرم افزار شاد بگذارد.
سودمندازتهران

آموزشمجازي؛ازسايهبهآفتاب
فراموش نكنيم كه بعد از گــذر از اين دوره  نيز ما  ادامهاز

نيازمند آموزش حضوري هستيم. شايد در دوران صفحهاول
پسا كرونا عده اي از مديران معتقد باشند كه آموزش مجازي راحت تر و 
كم هزينه تر است، اما آموزش حضوري و حضور ســر كالس امكانات و 
امتيازاتي دارد كه آموزش مجازي فاقد آن است. ممكن است در آينده اي 
نه چندان دور به همان ميزاني كه االن در برابر آموزش مجازي مقاومت 
وجود دارد، آغاز آموزش سنتي و حضوري با وجود همه مزايايش با مقاومت 
روبه رو شــود، اما در تمام دنيا با وجود اينكه برخي كشورها تمام شرايط 
آموزش مجازي پيشرفته را دارند باز هم آموزش حضوري را از رده خارج 
نكرده اند، ما همچنان به حضور در كالس هاي درس نياز خواهيم داشت و 

چراغ اين كالس  ها بايد روشن بماند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

شوهردوم
مظنوناصليقتلزن

به دنبال قتل زني جوان در پايتخت، شوهر دوم 
او كه پس از اين جنايت فراري شده، به اتهام 

قتل تحت تعقيب پليس قرار گرفته است.
بــه گــزارش همشــهري، شــامگاه پنجم 
ارديبهشت ماه صداي درگيري و فريادهاي زن 
و مردي از داخل آپارتمانشان در مركز تهران، 
فضاي ســاختمان را پر كرد. وقتي همسايه ها 
خودشــان را به مقابل اين آپارتمان رساندند، 
صداي فريادها ديگر قطع شده بود. در آپارتمان 
اما نيمه باز بود و همسايه ها براي سركشي وارد 
آنجا شــدند و با پيكر نيمه جان زن همسايه 
روبه رو شدند اما از همسر و بچه هاي وي خبري 
نبود. ماجرا به اورژانس گزارش شد و امدادگران 
راهي محل حادثه شدند و زن 38ساله كه آثار 
ضرب و شتم روي بدن و صورتش وجود داشت، 
براي درمان به بيمارستان انتقال يافت اما تالش 
براي نجاتش بي فايده بــود و او صبح روز بعد 

يعني ششم ارديبهشت ماه به كام مرگ رفت.
در اين شــرايط با دســتور قاضــي مصطفي 
واحدي، كشــيك جنايي تهــران  تحقيقات 
در اين خصوص آغاز شــد و كارآگاهان راهي 
بيمارستان شدند. آنطور كه پزشكان مي گفتند 
علت اصلي مرگ زن جوان مشــخص نبود اما 
روي بدن و صورت قربانــي آثار ضرب و جرح 
ديده مي شد كه نشان از درگيري قبل از مرگ 
مي داد. در ادامه مأموران به تحقيق درخصوص 
زندگي قرباني پرداختند و دريافتند كه او چند 
سال قبل به دليل اختالفات خانوادگي از همسر 
اولش جدا شده بود. مدتي بعد اما با مردي به نام 
حسن آشنا شده و با او ازدواج كرده بود. اگرچه 
حاصل ازدواج دوم اين زن 2دختر بود اما او در 
زندگي دومش هم با مشكالت زيادي مواجه 
بود. يكي از همســايه ها به كارآگاهان گفت: 
ما مدام صداي درگيري آنها را مي شــنيديم و 
مي دانستيم كه آنها به شدت با يكديگر اختالف 
دارند. شــب حادثه هم طبق معمول صداي 
فريادهاي آنها، در تمام ساختمان پيچيده بود. 
ابتدا تصور كرديم دعواي هميشگي آنهاست اما 
ناگهان صداي فريادهاي زن جوان قطع شد و 
ما ترسيديم. فورا خود را به مقابل آپارتمان زوج 
جوان رســانديم كه با پيكر بي جان او روبه رو 
شــديم. همچنان كه تحقيقات ادامه داشت، 
خانواده مقتول به دادسراي جنايي تهران رفتند 
و از دامادشــان به اتهام قتل شكايت كردند. 
يكي از اعضاي اين خانواده گفت: اختالف مينا 
)مقتول( با شوهرش به خاطر كارهاي خالفي 
بود كه شــوهرش انجام مي داد. اگرچه حسن 
در كار مبل سازي  بود اما در كنارش خالف هم 
مي كرد. او در كار تهيه و توزيع مواد مخدر بود. 
مينا بارها از شوهرش هنگام بسته بندي مواد 
عكس و فيلم تهيه كرده بود و هميشــه از اين 
موضوع گاليه داشت. حتي همسرش را تهديد 
كرده بود كه اگر دست از خالف برندارد، فيلم 
را به پليس تحويل داده و او را لو مي دهد. آنها 
بر ســر اين موضوع اختالف داشــتند و مدام 

دامادمان، او را كتك مي زد.
وي ادامــه داد: يكــي از دعواهايشــان روز 
ســيزده بدر بود كه قــرار بود مينــا به همراه 
2دخترش به خانه پدري اش برود اما   شوهرش 
مخالفت كرد و به شــدت مينا را مورد ضرب و 
شتم قرار داد و در خانه حبسش كرد. به حدي 
كه تا چند روز ســر و صورت مينــا كبود بود. 
شب حادثه هم قرار بود مينا با دخترهايش به 
خانه خواهرش بروند اما باز حسن اجازه نداد. 
براي همين مينا به دخترهايش گفت به خانه 
خاله شان بروند تا او پدرشــان را آرام و راضي 
كند اما ظاهرا پس از رفتن بچه ها حسن با مينا 
درگير شده و او را به قتل رسانده است. با انجام 
تحقيقات اوليه، پرونده با دستور قاضي جنايي 
به اداره دهم پليس آگاهي تهران فرستاده شد 
و گروهي از كارآگاهان مأمور شدند تا مخفيگاه 
شوهر مقتول را شناسايي و او دستگير كنند. 
عالوه بر اين، قاضي دســتور داد تا از دختران 

مقتول نيز درباره شب حادثه تحقيق شود.

2قاچاقچي ايراني كه 80ميليون دالر 
مخدر شيشــه را بــا جاســازي در داخلي

بطري هــاي آب معدني به اســتراليا 
قاچاق كرده بودند از سوي پليس اين كشور دستگير 

شدند.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي استراليا، 
اين محموله بزرگ كه از مبدا ايران به استراليا قاچاق 
شده بود، روز جمعه كشف شد. پليس فدرال استراليا 
اعالم كرده كه با همــكاري اداره مرزباني موفق به 
ردگيري اين محموله كه داخل 4كانتينر و البه الي 
بطري هاي يك و نيم ليتري آب معدني جاسازي شده 
بود، شده و در اين رابطه 2مرد ايراني به نام هاي مجيد 

48 ساله و مهران 33ساله دستگير شده اند.
كارآگاه جان واتســون، فرمانده ارشــد بخش مواد 
 مخدر و ســالح گرم پليس ايالت نيوســاوت ولز به 
خبرنگاران گفت: افســران مرزي پــس از دريافت 
گزارشــي از كارآگاهان پليس نيوساوت ولز مبني 
بر ورود حجم قابل توجهــي از مواد مخدر قاچاق به 
ســواحل اســتراليا، درانتظار ورود اين محموله به 

مرزهاي كشــور بودند. آنها با ردگيري كانتينرهاي 
حاوي هزاران بطري آب معدني كه به استراليا صادر 
شــده بود، عمليات تعقيب را آغاز كردند و متوجه 
شــدند كه اين محموله به انباري تجاري در غرب 
سيدني منتقل شده است. بررسي ها نشان مي داد كه 
منطقه مورد نظر، منطقه اي است كه از سوي دولت 
براي جلوگيري از شيوع كرونا قرنطينه اعالم شده و 
همين باعث شده بود كه قاچاقچيان از اين فرصت 
اســتفاده كرده و مواد مخدر را البه الي آب معدني 

جاسازي كرده و به اين منطقه منتقل كنند.
وي ادامه داد: مأموران پس از شناســايي انبار مورد 
نظر وارد آنجا شــدند و 2مرد را كــه در حال خارج 
كردن متيل آمفتامين مايع يا همان شيشه از داخل 
بطري هــاي آب  معدنــي بودند دســتگير كردند. 
قاچاقچيان مواد مخــدر را داخل حدود 100بطري 
يك و نيم ليتري جاســازي كرده و اين بطري ها را 
البه الي بطري هاي آب معدني قرار داده بودند تا به 

راحتي وارد استراليا كنند.
به گفته اين فرمانده پليس، متهمان دستگير شده 

به اتهام واردات و در اختيار داشــتن حجم بااليي از 
مواد مخدر و تهيه مواد غيرقانوني دستگير شده اند 
و ارزش محموله  كشف شده از آنها 80ميليون دالر 

تخمين زده شده است. 
براســاس اين گزارش، روز جمعه درخواست وثيقه 
هر 2 متهم دستگير شده در دادگاه محلي ليورپول 
اســتراليا رد شــد و دادگاه بعدي اين 2 متهم 17 

ژوئن برگزار خواهد شــد. پليس اســتراليا عقيده 
دارد كه متهمان دســتگير شــده از روساي باندي 
هســتند كه براي قاچاق مواد مخدر بــا گروه هاي 
تبهكاري ســازمان يافته در ايران همكاري دارند و 
هر دو تجهيزات و توانايي هاي الزم براي سازماندهي 
واردات، سازماندهي تاسيسات و استخراج مواد مخدر 

چند روز را داشته اند.

24ساعت تالش براي يافتن كوهنورد مفقود شــده در ارتفاعات 
شمشك به كشف پيكر بي جان او زير انبوهي از برف و يخ منجر شد.

به گزارش همشــهري، اين كوهنورد جوان كه حسين صادق زاده 
نام داشــت، صبح جمعه همراه با 3نفر از دوستانش كه همگي از 
كوهنوردان حرفه اي بودند براي صعود به قله ســرچال در منطقه 
شمشك راهي آنجا شدند. اعضاي اين تيم كه از قبل براي اين صعود 
برنامه ريزي كرده بودند در زمان تعيين شده توانستند به قله صعود 

كنند و بعد از استراحتي كوتاه تصميم به بازگشت گرفتند.
اعضاي اين تيم براي بازگشــت بايد از مســير خــط الراس عبور 
مي كردند و همين موضوع كار را برايشان دشوار مي كرد. 4كوهنورد 
تالش كردند با احتياط اين مسير را طي كنند. آنجا پر از نقاب برفي 
بود و شكســتن هر كدام از نقاب برفي ها ممكن بود به يك فاجعه 
منجر شود. عقربه هاي ساعت يك ظهر را نشان مي داد و كوهنوردان 
در ارتفاع 3800متري قله سرچال بودند كه ناگهان بر اثر شكستن 
يك نقاب برفي بزرگ، زير پاي حسين خالي شد. همه  چيز در يك 
لحظه اتفاق افتاد. با شكستن اين نقاب برفي چندين نقاب ديگر هم 
درهم شكست و به اين ترتيب حسين مقابل چشمان همنوردانش به 
طرف جبهه شمالي سقوط كرد. اين حادثه بخشي از اتفاق اصلي بود؛ 
چراكه سقوط حسين باعث شكستن نقاب برفي هاي بيشتري شد و 
در نهايت بهمن سهمگيني ريزش كرد؛ طوري كه حسين در ميان 
انبوهي از برف و يخ گم شد و ساير اعضاي گروه ديگر قادر به ديدن 
او نبودند. 3عضو باقيمانده گروه با اينكه جان همنوردشان را در خطر 
مي ديدند اما كاري از دست شان ساخته نبود و اين در حالي بود كه مه 
غليظي منطقه را فرا گرفته و ديد را محدود كرده بود. در اين شرايط 
آنها بعد از يك ساعت توانستند خود را به پناهگاه لجني برسانند و در 

ادامه حادثه را به گروه هاي امدادي گزارش كنند.

به دنبال وقوع اين حادثه، گروه هاي امدادي شــامل هالل احمر، 
آتش نشاني و نيروهاي كميته امداد و نجات فدراسيون كوهنوردي 
تالش هاي خود را براي نجات كوهنــورد حادثه ديده آغاز كردند. 
حميد مساعديان، رئيس امداد و نجات فدراسيون كوهنوردي در 
اين باره گفت: در جريان اين حادثه 3 كوهنورد به علت سختي مسير 
امكان كمك رساني به همنورد خود را نداشتند و با بازگشت از منطقه 
آسيب ديده وضعيت حادثه را به نيروهاي امداد و نجات اطالع رساني 
كردند. به اين ترتيب 4 تيم زميني همراه يك تيم واكنش ســريع 
توسط هلي كوپتر و تعدادي از نيروهاي امداد و نجات آتش نشاني 
شمشك به منطقه اعزام شدند اما تالش شان به نتيجه اي نرسيد. وي 
در ادامه گفت: از صبح شنبه تيم 9 نفره آتش نشاني و كوهنوردان و 
اسكي بازان شمشكي، تيم 7 نفره اسكي بازان كوهستان فدراسيون 
كوهنوردي و تيم 1۵ نفره باشگاه اســپيلت به محل حادثه اعزام 
شدند و بعد از ساعت ها جست وجو توانستند پيكر بي جان حسين 
صادق زاده، كوهنورد فعال تهراني و عضو باشگاه اسپيلت را از بهمن 

خارج كرده و به پايين كوه انتقال دهند.

در بخش ديگري از اين  ادامهاز
نامــه تأكيــد شــده: صفحهاول

هم اكنون تـــنها بخش هايــي از اين طيف 
فـركانسي )694  تا 862مـگاهـرتـز( مـورد 
اســـتفاده قـــرار مي گيــرد و بخش هاي 
قـابـل تـــوجهي از اين بـانـدهـــا بـدون 
اسـتفاده هسـتند، لـذا ضـــرورت دارد از 
درآمـدهـا و مـنافـع نـاشي از تغيير كاربـري 
بـانـد فـركانسي مـذكور از طـريق انـعقاد 
تـفاهـمنامـه و يا قـراردادهـايي بـا وزارت 
ارتـباطـــات و فـــناوري اطـالعـــات يا 
قـراردادهـاي سه جانبه بـا وزارت ارتـباطـات 
و فـــناوري اطـالعـــات و اپـراتـورهـاي 
مـخابـرات سيار فـــعال در كشور انـتفاع 
حـاصـل شـود. استادان دانشگاهي كشور 
تأكيد كرده اند كه تـوســـعه فـناوري هاي 
نـوين همانـند فـناوري ها و خـدمـات ابـري، 
اينترنـــت اشيا و هـوش مـــصنوعي كه از 
پـايه هاي مـهم تـحول ديجيتال هسـتند، 
نيازمـــند زيرسـاخـت هـــاي ارتـباطي 
مـــطمئن و بـا پـهناي بـانـــد بـاالسـت. 

دســـتيابي بـــه اين مـــهم هم در گـرو 
تخصيص بـانـدهـاي فـركانسي جـديد و 
همچنين اسـتفاده از بـانـدهـاي فـركانسي 
پـايين )بـانـدهـاي 700 و 800مـگاهـرتـز( 

است.

فركانسهايموردنيازحياتيكشور
در زمان شــيوع ويــروس كرونــا و اجبار 
مردم به در خانه مانــدن به صورت ناگهاني 
ترافيك استفاده از اينترنت در كشور شاهد 
يك جهش تاريخي شد و نياز كشور به اين 
باند فركانسي بار ديگر خودش را به صورت 
جدي نشــان داد. از آنجايي كه اكثر مردم 
به خاطر ســرعت باال و سهولت دسترسي از 
اينترنت موبايل بــراي كارهاي روزمره خود 
اســتفاده مي كنند، افزايش چنــد برابري 
مصرف اينترنت كشــور در اين دوران باعث 
شد تا سطح رضايتمندي كاربران از كيفيت 
اينترنت به شدت كاهش پيدا كند. به دنبال 
اين مسئله افزايش پورت هاي VDSL براي 
افزايش سرعت اينترنت ثابت در دستور كار 

مردعصباني70خودرورارنگيكردكشفپيكركوهنوردحادثهديدهدربهمن
مردي كه در جست وجوي همســرش به تهران آمده بود وقتي سرخورده و عصباني از 
يافتن او نااميد شد با اسپري رنگ به جان خودروهاي پارك شــده در خيابان افتاد. او 
شب ها در خيابان هاي شرق تهران پرسه مي زد و با اسپري مشكي رنگ خودروها را رنگي 

مي كرد اما بعد از 2شب درحالي كه به 70خودرو آسيب زده بود دستگير شد.
به گزارش همشهري، از چند شب قبل خبرهايی به پليس تهران رسيد كه نشان مي داد 
فردي به شكل عمدي به  خودروهاي پارك شــده در خيابان هاي شرق تهران آسيب 
مي زند. فرد ناشناس با استفاده از اسپري مشكي رنگ روي خودروهاي رنگ روشن رنگ 
مي پاشــيد و بدون اينكه ردي از خود به جا بگذارد مي گريخت. او فقط در يك شب به 
2۵خودرو كه در حوالي خيابان نبرد شمالي پارك شده بودند آسيب زد و شاكيان را روانه 
كالنتري121 سليمانيه كرد. هيچ كس از هويت اين فرد ناشناس اطالعي نداشت و معلوم 
نبود او با چه انگيزه اي دست به اين كار مي زند. در شرايطي كه او همچنان در شهر پرسه 
مي زد، يك روز بعد خبر رسيد كه اين بار خودروهاي بيشتري طعمه او قرار گرفته اند. او 
در شب دوم با اسپري مشكي رنگش به 4۵خودرو آسيب زده بود تا شمار خودروهايي كه 

در 2شب رنگي شده بودند به 70دستگاه برسد.
در چنين شرايطي بود كه تيم هاي ويژه پليس براي دستگيري مرد اسپري به دست به 
تكاپو افتادند. ســاعت 3 بامداد ديروز گروهي از مأموران در خيابان داوودآبادي به مرد 
جواني مشكوك شدند و در بازرسي از او يك اسپري رنگ كشف و او را بازداشت كردند. 
با انتقال متهم به كالنتري او به پاشــيدن رنگ روي خودروها اعتراف كرد و گفت: من 
ساكن يكي از شهرهاي شمالي كشور هستم. همسرم چند روز قبل خانه را ترك كرد 
و من هم چون فكر مي كردم او به تهران آمده به اينجا آمــدم تا او را پيدا كنم اما بعد از 
چند روز جست وجو نتوانستم او را پيدا كنم. به همين دليل از سر عصبانيت با اسپري 
روي خودروها رنگ مي پاشيدم. سرهنگ جليل موقوفه اي، جانشين پليس پيشگيري 
پايتخت در اين باره گفت: بررسي سوابق متهم نشان مي دهد كه او در يكي از شهرهاي 
شمالي كشور سابقه درگيري دارد. او همچنين تاكنون 6سفر خارجي داشته كه در يكي 
از اين سفرها نيز با مأموران درگير و در آنجا زنداني شده است. به گفته سرهنگ موقوفه اي 

تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.

خواننده زيرزميني كه در جريان سرقت از 
مدير استوديوي ضبط موسيقي او را به قتل 
رسانده بود، در محوطه زندان رجايي شهر 

به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش همشــهري، متهــم كه جواني 
18ســاله و خواننــده رپ اســت، نهــم 
شــهريور96 با همدســتي دوستش وارد 
استوديوي ضبط صدا در شهرك وليعصر 
شد. صاحب اســتوديو، پسري 20ساله به 
نام پوريا بود كه خواننــده زيرزميني او را 
با شليك 6گلوله به قتل رســاند و پس از 
سرقت از آنجا به همراه همدستش فرار كرد. 
به دنبال اين جنايــت، تيمي از كارآگاهان 
جنايي، تحقيقات خــود را در اين پرونده 
آغاز كردنــد و با بررســي تصاوير دوربين 
مداربسته اطراف ســاختمان و مكالمات 

تلفني مقتول موفق به شناســايي عامالن 
اين جنايت شــدند كه در كمتر از 2هفته 
2متهم 18 و 17ســاله بازداشت شدند و 
خواننده زيرزميني در بازجويي ها به ارتكاب 
قتل اعتراف كرد. او گفت: قصدم ســرقت 
بود نه جنايت. مدتي مي شــد كه بدهكار 
شده بودم. بدهي ام در حدود 100ميليون 
تومان بود. اين پول را هم براي تهيه آلبوم 
موسيقي قرض گرفته و نتوانسته بودم آن را 
پرداخت كنم. همين شد كه نقشه كشيدم 
تا با دوستم به اســتوديوي پوريا )مقتول( 

برويم و تجهيزات آنجا را سرقت كنيم.
او ادامه داد: يك روز پيش از حادثه به همراه 
همدستم به استوديو رفتيم، اما آن روز پوريا 
)مقتول( عجله داشت و رفت. روز بعد دوباره 
به آنجا رفتيم. به او گفته بودم كه مي خواهم 

درخصوص تهيه آلبوم صحبت كنم. وقتي 
رسيديم به داخل اتاق رفتم و مي خواستم 
تجهيزات استوديو را سرقت كنم كه ناگهان 
پوريا باالي سرم ظاهر شد. قرار بود دوستم با 
چاقو او را تهديد كند، اما آنقدر هول شدم كه 
ناگهان اسلحه اي را كه همراهم برده بودم 
از جيبم بيرون آوردم و ناخواســته شليك 
كردم. اسلحه را چند وقت قبل از حادثه از 
مرز خريده بودم، براي اجراي نقشه سرقت 
از پوريا، اما ناچار به اســتفاده از آن شدم. 
وي ادامه داد: پــس از قتل يك ميكروفن 
كه حــدود 7 تا 10ميليــون تومان ارزش 

داشت ســرقت كرديم. عابربانك مقتول 
را هم برداشتيم كه فقط 1۵0هزار تومان 
از آن برداشــت كرديم. متهــم گفت: من 
تحصيالتم سيكل است و خياط هستم اما 
از بچگي به خاطر صداي خوبي كه داشتم به 
خوانندگي عالقه مند شدم. 2سالي مي شد 
كه خواننده بــودم و رپ مي خواندم. چند 
آهنگ خوانده ام و شعرهايش را هم خودم 
گفته ام. قرار بود به زودي چند آهنگ ديگر 
در استوديوي مقتول بخوانم و او آلبوم مرا 
در اينستاگرام و تلگرام منتشر كند تا بيشتر 

معروف شوم كه نشد.

پايانپروندهخوانندهقاتلاعدامشد
با اعترافــات متهم، وي و همدســتش به 
محل جنايت منتقل شــدند و صحنه قتل 
را بازسازي كردند. پس از تكميل تحقيقات، 
قاضي جنايي براي خواننده زيرزميني به 
جرم قتل عمد، كيفرخواســت صادر كرد 
و پرونده به دادگاه كيفري اســتان تهران 
فرستاده شــد. متهم به قتل و همدستش 
در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان تهران 
پاي ميزمحاكمه رفتند ؛ قاتل هفت تيركش 
به قصاص و همدســتش به 3سال زندان 
محكوم شد. متهمان به حكم اعتراض كرده 
و پرونده به ديوان عالي كشــور فرستاده 
شــد و به تأييد قضات ديوان رسيد. پس 
از قطعي شــدن حكم، پرونده براي انجام 
مقدمات اجراي حكم به شعبه اجراي احكام 
دادســراي جنايي تهران فرســتاده شد و 
محكوم به قصاص، چهارشنبه گذشته پاي 
چوبه دار رفت و به دار مجازات آويخته شد.

دستگيري 2قاچاقچي ايراني 
با 80ميليون دالر شيشه

وزارت ارتباطات قرار گرفت اما محمدجواد 
آذري جهرمي، وزيــر ارتباطات بــار ديگر 
تأكيد كرد كــه افزايش ظرفيت و توســعه 
پوشش شبكه هاي موبايل در گرو آزادسازي 
باندهاي فركانــس 700 و 800مگاهرتز از 
سوي صداوسيماست. اپراتورهاي تلفن همراه 
كشور تالش كردند با شيوه هاي مختلف اين 
افزايش و جهش مصرف ديتا و مكالمه هاي 
تلفنــي را مديريت كنند اما براســاس نظر 
كارشناسان افزايش بيشتر ظرفيت نيازمند 
باندهاي فركانســي جديد است كه بهترين 
آن در اختيار صداوســيما قرار دارد و بيشتر 
از 14سال است با وجود ابالغيه هاي مختلف 
و مصوبه هاي جهاني حاضر به تحويل آن به 
وزارت ارتباطات نيست. اين در حالي است 
كه به گفته مقام هــاي وزارت ارتباطات اين 
باند فركانسي تقريبا خالي است و صداوسيما 
مدت هاست كه استفاده چنداني از آن ندارد 
اما حاضر به آزادســازي آن هم نمي شــود. 
نسترن محســني، معاون بررسي هاي فني 
و صدور پروانه ســازمان تنظيــم مقررات و 
ارتباطات راديويــي چندي پيش اعالم كرد 
كه پايــش و نظارت اين فركانس ها نشــان 
داده كه هم اكنون 8۵درصد اين پهناي باند 

بي استفاده مانده است. اين باندهاي فركانسي 
به خاطر آنكه در رده فركانســي پايين قرار 
دارند پوشش بهتري در سطح كشور داشته 
و به همين خاطر درصورت استفاده از آنها با 
نصب دكل هاي بسيار كمتر نسبت به باندهاي 
فركانسي ديگر مي توان ظرفيت بهتري براي 
شــبكه ارتباطات سيار كشــور فراهم كرد. 
اين در حالي است كه اســتفاده از باندهاي 
فركانســي باالتر عمال هزينه ارزي بســيار 

هنگفتي را به كشور تحميل مي كند.

استانداردجهاني
اتحاديه بين المللي مخابرات از سال ها پيش 
به تمامي سازمان هاي تلويزيوني سطح جهان 
پيشنهاد كرده اين فضاي فركانسي را آزاد و 

در اختيار اپراتورهاي موبايل بگذارند.
به خاطر هزينه هاي بســيار پايين تر توسعه 
شــبكه هاي موبايل در اين باند فركانســي 
اپراتورهاي موبايل در بسياري از كشورهاي 
جهان امكان استفاده از اين باند فركانسي را 
پيدا كرده اند. در سال2006 كه اين مقررات 
تحت عنــوان GE06 )ژنو 2006( تصويب 
شــد، نمايندگان ايران از ســازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي )به عنوان متولي 

فضاي فركانسي كشور( و سازمان صداوسيما 
هــم آن را امضا كردنــد. در آن زمان »علي 
عســگري« معاون فني وقت صداوسيما كه 
هم اكنون رئيس ســازمان صداوسيماست، 
بر اين موضوع صحه گذاشت ولي تا به امروز 
اين وعده عملي نشده است. وزير ارتباطات 
چندي پيش در گفت وگو با همشهري تأكيد 
كرد كه استفاده از باند 700 و 800 هم اكنون 
براي كشــور تبديل به يك موضوع حياتي 
شده و ماجرايي مســتحب نيست. به گفته 
محمدجواد آذري جهرمي هزينه توســعه 
باند 700 يا 800 حداقل نصف هزينه توسعه 
در باند فركانسي2100 است. اين در حالي 
است كه 70درصد هزينه بخش تلكام كشور 
ارزي به حساب مي آيد. وزير ارتباطات در اين 
رابطه به همشــهري مي گويد: من مي توانم 
مثال به خاطر مالحظات سياسي يا شخصي 
خودم سكوت كنم و بگويم صداو سيماست 
و نبايد به آنها »تو« گفت و مسئله براي آدم 
هزينه دارد. مي شــود هم واقعيات را گفت. 
آنچه وظيفه ما بود پيگيري كرده ايم و موضوع 
را به ســتاد اقتصاد مقاومتي ارجاع داده ايم. 
ستاد اقتصاد مقاومتي تصويب كرده كه اين 
فركانس به ما بازگردد. ماجــرا را به دولت و 

مجلس برديم. تا االن ايــن فركانس ها را به 
ما نداده اند.

براســاس آخرين آمــار ســازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي از مجموع بيش 
از 7۵ميليون مشــترك اينترنت پهن باند 
كشور بيشــتر از 66ميليون مشترك كاربر 
اينترنت موبايل هستند و دسترسي نداشتن 
زيرســاخت هاي ارتباطاتي كشــور به اين 
فركانس هاي خالي باعث يك بحران جدي 
براي مردم شده است. اكثريت دانشجويان 
و دانش آموزان كشــور كه به خاطر شــيوع 
كرونا مشــغول آموزش از راه دور هســتند 
طي هفته هــاي اخير پايين آمدن شــديد 
كيفيت اينترنت موبايــل را تجربه كرده اند. 
طي هفته هاي اخير ظرفيت شبكه موبايل از 
11پتابايت عبور كرده است. درواقع شرايط 
حال حاضر شــبكه ارتباطات موبايل كشور 
مانند اين است كه 3الين براي تردد خودرو 
داشته باشــيم، اما تعداد ماشين ها به اندازه 
۵الين باشد، درصورتي كه با افزايش الين ، 
مي توان از اشباعي كه ايجاد شده جلوگيري 
كرد. هم اكنون هم كم هزينه ترين روش براي 
مردم و كشور استفاده از باندهاي فركانسي 

700 و 800 مگاهرتز است.

فركانسهايطالييراآزادكنيد



در كالس هاي آنالين دانشگاه ها چه خبر است؟
اينترنت خسته و كالس هاي نصفه نيمه

برگزاري آنالين كالس هاي دانشگاه ها و مدارس آنگونه كه 
امروز و در دوران كرونا آن را تجربه مي كنيم، تجربه تازه اي گپ

است. بسياري از دانشگاه ها و مراكز آموزشي براي ورود به 
اين دوران آمادگي نداشــتند؛ نه از نظر زيرساخت هاي فني و نه از نظر 
آموزش نيروي انساني. آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگويي است كوتاه با 
»مجيد رضاييان«، استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاري درباره تجربه اين 
روزهاي آموزش آنالين در مراكز آموزشي و تغييراتي كه پيش روي ماست.

          
 آيا بعد از شيوع ويروس كرونا و تعطيل شدن دانشگاه ها، 

مدارس و سازمان ها آمادگي ورود به فضاي مجازي را داشتيم ؟ 
پيش از اينكه پاسخ اين سؤال را بدهم بايد بپرسيم كه آيا ما آمادگي اين را 
داريم كه بسياري از كارهايمان _ آموزش و غيرآموزش- را به فضاي آنالين 
ببريم و آيا زيرساخت ها و آمادگي اين كار براي ما وجود دارد يا خير؟ بايد به اين 
نكته توجه كنيم كه زيرساخت توسعه فني و ارتباطي ايران محدوديت هايي 

دارد و تا وضع مطلوب فاصله داريم.
هم اكنون بحث تجارت  الكترونيك و آموزش بر پايه فضاي مجازي طراحي 
شده، در خيلي موارد مي گويند، زمينه كار در فضاي مجازي فراهم نيست اما در 
عين حال شاهد هستيم كه بخش زيادي از كارها در اين فضا صورت مي گيرد؛ 
بنابراين دستاوردهايي داشتيم اما به نسبت رقباي خود مثل كره جنوبي و 

كشورهاي همسايه مان عقب تر هستيم.
شيوع ويروس كرونا، نقطه ضعف ما را در زمينه ضعيف بودن زيرساخت ها نشان 
داد. پس واضح است كه در اين زمينه بايد دست به ابتكارهاي تازه اي بزنيم، 
نخست اينكه بايد ظرفيت هايمان را باال ببريم و ارتباط را ساده سازي كنيم. 
يعني بايد از كرونا به عنوان فرصت استفاده كنيم و نقطه ضعف هايمان را برطرف 
كنيم. االن دنيا به سمت »وب3« در حال حركت است. دنياي »وب3« دنياي 
سمنتيك)Semantics( معني شناسي و مانند ايموجي ها در شبكه هاي 
اجتماعي يا وب 2است. زبان هاي گفتاري در وب 3گسترش پيدا مي كنند و 
نشانه شناسي افزايش پيدا مي كند؛ در اين دنيا شهر به رسانه تبديل مي شود 

و تبليغات و رسانه ها عوض خواهد شد و اين مسير ادامه پيدا خواهد كرد.
 ما كجاي اين دنيا هستيم؟

هر زماني كه اتفاقي به وقوع مي پيوندد ما يادمان مي افتد كه از ضرورت ها عقب 

هستيم. به همين دليل است كه معتقدم از كرونا بايد به عنوان فرصت استفاده 
كنيم و اين نقطه ضعف را برطرف كنيم. آنطور كه گفته مي شود اين ويروس 
با زندگي بشر آميخته مي شود و به همين دليل است كه معتقدم دنيايمان را 
بايد تغيير دهيم و در فضاي مجازي كه اين روزها خيلي با آن سر و كار داريم-از 
تدريس و تحصيل گرفته تا تبليغات و بازرگاني و تجارت و...- ظرفيت هاي 

الزم را ايجاد كنيم.
 برخي تحليلگران مي گويند شرايط كرونا، بخشي از فرايندها 
ازجمله تأمين زيرساخت هاي آموزش آنالين را تسريع مي كند. شما چه 

فكر مي كنيد؟
با اســتفاده از مديريت بحران مي توانيم نقطه ضعف ها را شناسايي كنيم، 
خودمان را محك بزنيم و به يافته هاي تازه برســيم. شناســايي اين موارد 
باعث مي شود كه ما از دست اندازها و بحران هاي بعدي راحت تر عبور كنيم 
و كمتر با مشكل و مانع مواجه شويم، اما ماجرا اين است كه ما هنوز مديريت 
بحران را در شرايط غيربحران نديده ايم و هنوز براي مديريت بحران به يك 
مدل واحد نرسيده ايم. آنچه تا كنون بوده مديريت بحران حين بحران بوده 
است؛ درحالي كه حين بحران، اجراي مديريت بحران را بايد داشته باشيم 

نه مديريت را.
 االن وضعيت آموزش مجازي در مراكــز آموزش عالي و 
دانشگاه ها چگونه است؟ اساتيد و دانشجوها توانسته اند با اين آموزش 

كنار بيايند؟
در آموزش مجازي كه فقط به صورت صوتي ارائه مي شــود، ممكن است 
خيلي از اســتادان فضايي حســي را كه در آموزش حضوري داشتند در 
آموزش آنالين نداشــته باشــند. اما اين وضعيت در كالس هاي مجازي 
تصويري كمي بهتر است و حس سر كالس بودن بيشتر توسط دانشجوها 
و استادان احساس مي شود. افرادي كه در فضاي وب تا قبل از اين مسائل 
جلساتي را برگزار نكرده باشند و يا حضور كمتري در اين فضا داشته اند، 
ممكن است تجربه آموزش آنالين برايشان تازه باشد. نظام هاي آموزشي در 
دانشگاه ها بايد تا قبل از اينكه ناچار به تعطيلي بلندمدت مي شدند، زمينه 
آموزش آنالين را براي استادان فراهم مي كردند اما نظام آموزشي ما آماده 

ورود به اين عرصه نبود.
 آينده آموزش آنالين را در دوران پسا كرونا چطور مي بينيد؟

تصور مي كنم با وضعيت فعلي آموزش خصوصي در دنياي وب 3پررنگ شود؛ 
اگر چه بخش هاي دولتي از اين مسئله كمي عقب هستند. اين روزها با تعطيلي 
ادارات و دانشگاه ها و مراكز علمي، شاهد رشد اليوهاي اينستاگرامي هستيم؛ 
بنابراين زماني كه آموزش تصويري شيوع بيشتري پيدا كند، باورپذيرتر خواهد 
شد و دانشگاه ها به جاي آموزش هاي آنالين صوتي بايد به سمت آموزش هاي 

تصويري مجازي بروند.

تعطيلي مراكز آموزشــي به دنبال 
شــيوع ويروس كرونا در كشــور، گزارش

آموزش را در وضعيت اضطرار قرار 
داد و نگاه هــا بــه ســمت آمــوزش آناليــن و 

ظرفيت هاي آن برگشت.
به گزارش همشهري، مسئوالن دولتي و مديران 
دانشگاه ها از ادامه آموزش به صورت آنالين خبر 
دادند و از دانشجويان و استادان خواستند با توجه 
به بحران كرونا در خانه بمانند و آموزش از راه دور 
و مجازي را جايگزين كالس هاي حضوري كنند.

به رغم اينكه برخي از دانشــگاه ها سال هاست كه 
سيستم آموزش آنالين را راه اندازي كرده اند، اما 
با شيفت شدن آموزش حضوري به سمت آموزش 
آنالين، اين سيستم توانايي سرويس دهي به همه 
دانشجويان را ندارد و ورود تعداد زيادي دانشجو 
به اين سيستم، مشكالت زيادي به همراه داشته 

است.
 قطع و وصل هاي مكرر اينترنت، تسلط نداشتن 
برخي اســتادان به آموزش آناليــن و كار با اين 
سيستم و كشش محدود زيرساخت هاي آموزشي 
دانشگاه ها بخشي از اين مشكالت است. كالس ها 
آنالين اند اما اينترنت ضعيف كشــش بارگذاري 
فيلم هاي آموزشــي، اســاليد و حتي فايل هاي 
كم حجم تري مثل پاورپوينــت را ندارد. وضعيت 
كالس هايي كه درس هاي عملي دارند، بالتكليف 
است و دانشــجوياني كه هنوز درس هايشان در 
سيســتم آنالين وارد نشده و نتوانســته اند سر 

كالس ها حاضر شوند.
»ريحانه«، دانشجوي ارشد ارتباطات دوره شبانه 
دانشگاه عالمه طباطبايي است. بعد از تعطيالت 
نوروزي كالس هاي آنالين دانشگاه شروع شده اما 
كيفيت قابل قبولي نداشته است. ريحانه، كيفيت 
پايين صدا و اختالالت مدام در شــبكه آموزشي 
دانشگاه را از مشكالت اصلي مي داند؛ » از ابتداي 
شروع كالس ها كيفيت صدا بســيار پايين بود و 
مدام قطع و وصل مي شد، دائم در كالس بايد براي 
استاد مي نوشتيم كه صدا نداريم و يا صدا قطع و 
وصل مي شود، با اين وضعيت امكان نت برداري از 
صحبت هاي استاد را هم نداريم، حتي در برنامه 
ضبط شــده كالس هم اين قطع و وصلي وجود 
دارد. بيشتر دانشجويان اين تجربه را دارند و كسي 

نمي تواند منكر اين اختالالت شود.«
به گفته ريحانــه، بعضي از اســتادان فيلم هايي 
را براي تكميل مباحث درســي در شــبكه قرار 
مي دهند اما بســياري از اين فايل ها هم با وجود 
اينترنت ضعيف بــراي همه دانشــجويان قابل 

استفاده نيست.

تكيه بر آموزش هاي صوتي
مينا، دانشجوي ارشــد ارتباطات دانشگاه عالمه 
طباطبايي اســت و براي گذراندن 3درس بايد 3 
روز در هفته از سيستم آموزش مجازي دانشگاه 
اســتفاده كند؛ » هفته ابتدايي بعــد از عيد كه 
كالس هاي آنالين شروع به كار كردند مشكالت 
زيادي را داشتيم، جلسه دوم كال صداي سيستم ها 
قطع و وصل بود و عمال كالس هايمان تعطيل شد 
اما براي جلسه سوم مشكلي در كالسها نداشتيم.«

او حرف هايش را اينطور ادامه مي دهد: » ما ســر 
كالس كال 6دانشجو هســتيم كه سعي مي  كنيم 
ســر ســاعت مقرر در كالس حاضر باشيم. يكي 
از كالس ها به صورت تصويري برگزار مي شــود، 
يكي از اســتادان از پاورپوينت استفاده مي كند، 
يكي ديگر هم عكس در شبكه بارگذاري مي كند 
و باقي كالس به صورت صوتي برگزار مي شود. اما 
نكته اي كه وجود دارد، اين است كه غيراز كالسي 
كه به صــورت تصويري برگزار مي شــود، مابقي 
كالس هايمان چندان برايمان مفيد نيســت چرا 
كه هيچ حس و حالي از كالس ندارد و انگار استاد 
از روي كتاب فقط روخواني مي كند و هيچ نكته اي 
غيراز كتاب را برايمان تدريس نمي كند. در واقع ما 
به جاي اينكه از كالس ها به صورت آنالين استفاده 
كنيم مي توانيم خودمان كتاب هايي را كه استادها 
معرفي كرده اند بخوانيم و در نهايت سر امتحان 

حاضر شويم.«

كالس هاي عملي؛ تا اطالع ثانوي تعطيل
اميرحسين، دانشــجوي سال چهارم كارشناسي 
كامپيوتر در پرديس فارابي قم است كه با تعطيلي 
دانشــگاه ها ناچار شــده به تهران برگردد. او از 
دانشجوياني است كه اين روزها مشكالت بيشتري 
دارد؛ » چون بيشتر كالس هاي ما عملي است، فعال 
راه حلي ندارد. قرار شــده اگر دانشجويي كالس 
نظري دارد، آنها را به صورت آنالين برگزار كند تا 
مسئوالن دانشگاه درخصوص كالس هاي عملي 

شيوه نامه جديدي به ما بدهند.«
  مسئوالن دانشگاه به اميرحســين گفته اند، اگر 
كرونا تمام شود در ترم تابستان كالس هاي عملي 
را برگزار مي كننــد، اما قرار شــده اين ترم جزو 
سوابق تحصيلي مان محاســبه نشود و نمره هاي 

آن براي ترم حاضر جايگزين شود.
اميرحســين درخصــوص چگونگــي برگزاري 
كالس هاي دانشگاه فارابي مي گويد: كالس هاي 
ما اكثرا به صورت صوتي اســت و 2 كالس داريم 
كه به صــورت تصويري برگــزار مي شــود، اما 
كيفيت شان اينقدر پايين است كه ديگر اعصابي 

برايمان نگذاشته. در اين كالس ها صداي استاد 
و دانشجويان با تصاويرشان همزمان نيست و به 
همين دليل اســتادها كالس هايشان را زودتر از 

موعد مقرر تمام مي كنند.

 كدام زيرساخت ها؟
محمد، دانشجوي ارشد شــيمي دانشگاه شهيد 
بهشــتي اســت، او با بيان اينكه زيرساخت هاي 
دانشــگاه ها براي اين تعداد دانشجو كه همزمان 
وارد آموزش آنالين شــوند، آماده نبوده، گفت: 
تعدادي از كالس هايمان هنوز در سايت دانشگاه 
بارگذاري نشــده و در تماس هاي مكرري كه با 
پشتيبان هاي دانشگاه داريم آنها مدام مي گويند 

در حال رفع مشكل هستند.
محمــد مي گويد: همه كالس هايــي كه من اين 
ترم داشــتم به صورت صوتي برگزار مي شــود و 
كالس هاي عملي برخي دوســتانم هنوز تشكيل 
نشده است، تعداد بچه ها در سر كالس ها معموال 
بيشــتر از 10تا 12نفر نيســت؛ درحالي كه در 
نخســتين جلســه اي كه قبل از تعطيل شــدن 
دانشگاه در كالس بوديم 22نفر در كالس حاضر 

بوديم.
او درخصوص نحوه تدريس استادان دانشگاه نيز 
مي گويد:  به نظر مي رسد برخي از استادها هنوز با 
چگونگي آموزش آنالين آشنايي ندارند و به اين 
موضوع مسلط نيســتند و نمي دانند چطور بايد 

كالس ها را برگزار كنند.

 كالس ها استاد محور هستند 
عليرضا دانشــجوي روانشناسي دانشــگاه آزاد 
تهران مركز هم از سيستم آموزش آنالين گاليه 
دارد، او مي گويــد: كالس هايمان مــدام قطع و 
وصل مي شــود؛ خصوصا با كالس هاي تصويري 
مشكالت زيادي داريم، اما مشكل صدا خيلي زياد 
اســت و برخي روزها صداي استاد و بچه ها با اكو 
پخش مي شــود و صدا و تصوير هماهنگ نيست. 
كالس ها استادمحور اســت و دانشجويان نقش 
چنداني در كالس هاي آنالين ندارند؛ نهايت اينكه 
در برخي كالس ها اســتاد بعد از 45دقيقه درس 
دادن مداوم از دانشــجويان مي خواهد اگر سؤال 
يا مشكلي دارند مطرح كنند كه معموال يكي، دو 
نفر از دانشجويان از استاد تشكر مي كنند و كالس 

تمام مي شود! 
به گفته عليرضا به نظر مي رسد سياست واحدي 
هم بــراي دانشــگاه ها درنظر گرفته نشــده كه 
وضعيت برگزاري امتحانات آنها چگونه باشــد؛ 
همانطور كه وضعيت برگزاري كالس هاي آنالين 

هم چندان مشخص نيست.

كالس ها رسميت ندارد
محمدرضا، دانشجوي كارشناسي جامعه شناسي 
دانشگاه تربيت مدرس است. به گفته او يك  ماه پس 
از آغاز به كار كالس هاي آنالين هنوز دانشجويان و 
استادان، توانايي كار با سيســتم آنالين را ندارند. 
دانشــجويان زيادي هم هنوز نتوانســته اند سر 
كالس ها حاضر شــوند چرا كه در سيستم آنالين 

كالسي برايشان تعريف نشده است.
محمد رضا مي گويد: » به نظر مي رســد همانطور 
كه كالس ها براي برخي دانشــجويان همچنان 
به رسميت شناخته نشــده، اين رسميت نيافتن 
براي اســتادان هم وجود دارد.  بعضي كالس ها با 
يك ساعت تأخير آغاز مي شــود و همين مسئله 
باعث مي شود تا دانشجوياني مثل من كه 2ساعت 
پشت سر هم كالس دارند براي حضور در كالس 
بعدي به مشكل بر بخورند. بعضي از استادان هم 
به جاي يك ساعت و نيم درس دادن كل كالس 
را با نيم ساعت تا 45دقيقه درس به پايان مي برند 
و در عوض به دانشــجويان توصيــه مي كنند كه 
حتما بخش هايي از كتاب را كه برايشان مشخص 
شــده دوره كنند تا بتوانند از عهده امتحان آخر 

ترم بربيايند.«

تشكيل برخي كالس ها در شبكه هاي مجازي
سعيد، دانشجوي سخت افزار دانشگاه آزاد تهران 
جنوب است، اما او هم به دليل تعطيلي دانشگاه ها 
به شهر كرد برگشته تا بتواند در زمان تعطيلي در 
كنار خانواده اش باشــد: »  به دليل سرعت پايين 
اينترنت خانگي ناچارم تــا از تلفن همراهم براي 
حضور در كالس استفاده كنم كه مشكالت زيادي 
را برايم دارد و عمال نمي توانم از مطالب ارائه شده 

در كالس به درستي استفاده كنم.«
او بارها و بارها به مخابرات شهركرد هم اعالم كرده 
كه سرعت اينترنت اش پايين است: »جوابي كه به 
من داده اند اين بوده كه سرعت كشوري اينترنت 
پايين اســت و جوابگوي اين همه كالس آنالين 
نيســت.« او مي گويد: »2 نفر از اســتادهايمان 
به دليل همين مشكالت آموزش آنالين تصميم 
گرفتند تا كالس ها را در شبكه واتس اپ بر گزار 
كنند و در اين شــبكه ها گروه كالســي تشكيل 
داده اند كــه البته وضــع اين شــبكه ها بهتر از 
سايت هاي آموزش آنالين است، اما واقعا كيفيت 
دروس خيلــي پايين اســت و اميدواريم هر چه 
زودتر كالس هاي حضوري دانشــگاه بازگشايي 
شــود تا بتوانيم درس هايمان را حضوري ادامه 

دهيم.«

مهديه تقوي راد
خبرنگار

تعطيلي كالس هاي دانشگاه همزمان با 
شيوع ويروس كرونا در كشور باعث شد تا مصاحبه

دانشگاه ها به ناچار سيستم آموزش آنالين 
كه تا قبل از اين براي تعداد محدودي دانشجويان انجام 
شده بود را براي تمام دانشجويان و دانشگاه ها راه اندازي 
كنند، اما اين آموزش آنالين مشكالت زيادي را براي 
دانشجويان و دانشــگاه ها به همراه داشته است، از 
كالس هايي كه نصفه و نيمه تشكيل مي شود تا شروع 
دير هنگام و اتمام زود هنگام ، همه اينها در كنار آماده 
نبودن بستر اينترنت، سرعت پايين آن و قطع و وصل هاي 
مكرر اين سيســتم ارتباطي باعث شده تا مشكالت 
عديده اي پيش روي كالس هاي آنالين و دانشجوياني 
باشــد كه مجبور به تحصيل در اين كالس ها شده اند. 
گذشته از اين مشكالت هنوز وضعيت امتحانات پايان ترم 
دانشگاه ها مشخص نيست و هنوز هيچ برنامه اي براي 
امتحانات دانشگاه ها تدوين نشده است. همشهري در 
گفت وگو با مهدي محسنيان راد، ارتباط شناس و جامعه 
شناس مسئله آموزش آنالين در دانشگاه ها و امتحانات 
آنها را بررسي كرده است. محسنيان راد، معتقد است، 
آموزش مجازي هم اكنون بر پيشينه آموزش حضوري 
تعريف شده و پيش مي رود و در واقع هنوز استانداردهاي 

خودش را پيدا نكرده است.
          

آموزش آنالين را در شرايط كنوني كه همه 
دانشگاه ها ناچار به استفاده از اين نوع سيستم آموزشي 

شده اند، چطور ارزيابي مي كنيد؟
ما انتظار نداشتيم يكباره شرايطي به وجود بيايد كه ناچار 
باشيم براي مدت طوالني آموزش حضوري در دانشگاه ها 
را متوقف كنيم و به سمت آموزش مجازي برويم. نخستين 
هفته اي كه دانشگاه ها به دليل شيوع ويروس كرونا تعطيل 
شد، شايد كمتر كســي تصور مي كرد تعطيل دانشگاه ها 
اينگونه طوالني شود و تصور چنداني از تعطيلي بلندمدت 
مراكز آموزشــي وجود نداشــت. حتي وقتي اعالم شد كه 
دانشگاه ها تعطيل است، بودند استاداني كه در اتاق كارشان 
در دانشــگاه عالوه بر برخي كتاب ها وسايل شخصي مانند 
شارژر لپ تاپ و يا هارد ديســك هايي وجود داشت كه اگر 
مي دانستند قرار است چند ماه در خانه كار كنند، آنها را از 
دانشــگاه خارج مي كردند. تا حدودي مشابه اين وضعيت 
در دانشگاه هاي برخي از كشورهاي ديگر نيز اتفاق افتاد. اما 
به تدريج كه اطالعات واقعي درباره ابعاد بحران منتشر شد، 
بسياري از دانشگاه ها با اتكا به زير ساخت هايي كه در زمينه 
آموزش آنالين داشتند كم كم اين نوع آموزش را براي همه 
دانشجويان خود آغاز كردند. البته ما در مورد برگزاري جلسه 
دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري 

هنوز بالتكليفيم و جز عقب انداختن فكر ديگري نكرده ايم.
اين تجربه در ساير كشورهاي دنيا چگونه 

است؟
تا آنجا كه با چند اســتاد ايراني دانشگاه هايي در آمريكا در 
تماس بوده ام، آنها نيز فكر نمي كرده اند كه كرونا اينگونه در 
آمريكا همه گير شود و دانشگاه ها براي دراز مدت تعطيل 
شوند. ولي اين تدبير را به خرج دادند كه به همه استادان و 
دانشجويان خوابگاه ها اطالع داده شد كه تعطيل دانشگاه از 
24ساعت آينده آغاز خواهد شد. بنابراين برداشتن وسايل 
مورد نياز امكان پذير شد. از سوي ديگر فرهنگ ارتباطات 
گروهي آنالين در آنجا كامال جا افتاده و نهادينه شده است. 
خاطرم هســت در ســال 2014هنگامي كه براي فرصت 
مطالعاتي در آمريكا بودم در جلســه معرفي و نقد كتابي  
حدود 10نفر  شركت داشتم كه اســتادي در همان ايالت 
كتاب تازه منتشر شده خودش را ظرف 45دقيقه با جزئيات 
معرفي كرد و حدود 15دقيقه هم به سؤاالت همكارانش در 
آن دانشگاه پاسخ گفت. تشكيل جلسات آنالين پروژه هاي 
تحقيقاتي مشترك از جلسات مســتمر و هميشگي بود، 
درحالي كه بسياري از استادان ايران، بدون تجربياتي مشابه 
يكباره مواجه با چنين كاري شدند. درهرحال آنجا حضور 

دانشگاهيان در فضاي مجازي آموزشي آنقدر جا افتاده بود 
كه يك روز بحث بر سر مشاغلي شد كه در جهان رو به افول 
هستند و در آينده ديگر اثري از آنها نخواهد بود. مدت هاست 
در آمريكا ديگر مشــاغلي چون مأمور خواندن كنتور آب، 
گاز و برق وجود ندارد. اين شغل كال از فهرست مشاغل اين 
كشور حذف شده است چرا كه همه  چيز از راه دور و به صورت 
خودكار قرائت و ثبت مي شود.سؤال اين بود كه در صف مرگ 
مشاغل آينده، چه شغل هاي ديگري را مي توان تصور كرد. 
آن روز در آمريكا حذف مشاغلي چون استادان دانشگاه ها 
غيرممكن تلقي نمي شد. به هر حال اين ايده مطرح بود كه 
ممكن است چندين نســل بعد از ما ديگر نيازي به حضور 
فيزيكي در دانشگاه و حتي مدرسه نباشد و حتي سيستم 
ســه بعدي آموزش آنالين به طور كلــي جايگزين حضور 
فيزيكي در مراكز آموزشي شود. امكانات فناوري امروز فاقد 

چنين ظرفيتي است.
آينده آموزش آنالين را در ايران چگونه 

مي بينيد؟ 
تجربه آمــوزش آناليــن اخير در ايــران، با وجــود تمام 
كاســتي هايي كه دارد فرصتي بــراي وزارت علوم و حتي 
آموزش و پــرورش ايران پيش آورده تا متوجه باشــند كه 
به موازات توسعه امكانات ســخت افزاري، تمرين و اجراي 
نرم افزاري آن تا نهاينه شدن در جامعه چقدر مهم است. ما در 
كشورمان خاطرات تلخي از نحوه رويارويي حاكمان سنتي 
با بسياري از تحوالت فناوري داشته ايم كه در جهان اتفاق 
افتاده است. هر چه بي اعتنايي به تخصص و غرق شدن در 
تعهد بيشتر، ارزيابي از اين فناوري ها بيشتر با صفات لوكس 
و غرب گرايي آميخته است. كافي است نگاه هاي پاسداري از 
ارزش ها يا نگاه هاي امنيتي نيز به ميان كشيده شود تا كار 
به طرد فناوري هم برسد. اتفاقي كه درابتداي ورود اينترنت، 
تلفن همراه، و ماهواره و حتــي در دوران قاجار به تلگراف 
وجود داشــت.مي خواهم مثالي از بازي هاي كامپيوتري از 
منظر جدل كنندگان ديرينه »تعهد يــا تخصص« بياورم 
كه چطور مي تواند درجه غافلگيري را تغيير دهد. در سال 
2008يك بازي »روميزي – رايانه اي« توليد شــد به نام 
پاندميك )واگيري جهاني(. »واگيري جهاني«در اين بازي 
كه وضعيتي مشابه شيوع ويروس كرونا در نقطه اي از جهان 
بازسازي شده، بازيكنان هركدام عهده دارنقش هايي همچون 
دانشمند، محقق، پزشــك، برنامه ريز قرنطينه، كارشناس 
عمليات و توزيع كننده نيازها مي شوند و كوشش مي كنند با 
تالش مشترك، مأموريت خود را كه نجات جهان از ويروس 
در حال انتشار است دنبال كنند. اين در شرايطي است كه 

بسياري از كشورهاي جهان به تدريج آلوده شده اند. هر چقدر 
موفقيت آنان در مقابله با شيوع بيماري بيشتر باشد، امتياز 
بيشتري كســب خواهند كرد. با اين آگاهي كه درصورت 
عدم موفقيت، جهان نابود خواهد شد. در اين بازي هر كدام 
از اين نقش  آفرينان توانايي هاي منحصر به فردي دارند كه 
هر يك از بازيكنان بايد آنگونه از توانمندي هاي خود استفاده 
كنند كه زمينه براي بروز توانمندي هاي همكارانشان نيز 
فراهم شود. به نظر من آناني كه طي 12سال گذشته اين بازي 
را تجربه كرده اند، بهتر از ديگران عملكرد فعلي حاكمانشان 
را در مقابله بــا كرونا مي توانند ارزيابــي كنند. ضمن آنكه 
شنيدن اصطالحاتي چون غافلگير شديم برايشان تلخ تر و 

نامسئوالنه تر خواهد شد.
 بي اعتنايي به تخصص به چه دليلي اتفاق 

افتاده؟
آنچه اتفاق افتاد به اين دليل بود كه طبقه حاكم بر جامعه 
و گروه سنتي كه نقش راهبري جامعه را به عهده گرفته بود 
پايه هاي دانش كمتري نســبت به دانش روز دنيا داشتند. 
درحالي كه اگر با بخش سخت افزاري و نحوه عملكرد اين 
علوم و فناوري ها نيز آشــنا بودند، از اين آشنايي بايد صرفا 
براي اينكه زبان متخصصان را بفهمند استفاده مي كردند. نه 
اينكه بخواهند به اصطالح با همان يك مالقه آش كل هيأت 
را غذا بدهند و خودشان ببرند و بدوزند. آنها بايد بدانند كه 
سخت افزارها و نرم افزارهاي ارتباطي بخشي از ثروت يك 
كشور است. وقتي مي گويم نرم افزاري در رأسش استادان 
دانشگاه ها هستند. هر دانشگاهي كه پست حكومتي گرفته، 
اگر در انتهاي كار ارزيابي اش اين بوده كه وجودش ساختن 
كاله علمي براي كارهاي بدون پشتوانه علمي و دنباله روي 
از مدعيان تعهد بوده، با احساس بي حرمتي به پايه و اساس 
دانشش بوده است. متأســفانه ما چنين پديده اي را اكنون 
در مورد مقابلــه با كرونا نه تنها در ايــران، بلكه در برخي از 
كشــورهاي ديگر نيز مي بينيم. مصاحبه رئيس جمهوري 
آمريكا و توصيه او به تزريق مواد ضد عفوني كننده – شايد 
مثال وايتكس رقيق شده – به ريه فرد مبتال به كرونا مي تواند 
نمونه اي از چنين پديده اي باشد. اگر در آمريكا نادر است در 

برخي نقاط جهان موضوعي روزمره است.
چه مشكالت اجرايي براي آموزش مجازي 

دانشگاه ها در حال حاضر وجود دارد؟
به نظر مي رسد كه مهم ترين مشــكل پيش رو، عدم آمادگي 
براي برگزاري امتحانات به صورت آنالين اما در امنيت كامل 
است. در كشورهاي پيشرفته شركت هايي هستند كه در اين 
مورد ســرمايه گذاري كرده و به دانشگاه ها كمك مي كنند. 

براي آگاهي از سازوكار آنان مي توان فرض كرد كه دانشگاهي 
در آمريكا با اين شــركت قرارداد مي بندد كــه در برگزاري 
امتحانات با آن همكاري كند. شــركت مذكور مدت هاست 
با عده اي آدم كه زبان انگليســي محاوره اي خوبي دارند اما 
مقيم مثال بنگالدش، پاكستان و حتي هندوستان هستند 
و دستمزدشان پايين اســت، قرارداد مي بندد كه در مقابل 
ايفاي نقش هر يك ســاعت ناظر امتحان يك دانشجو رقم 
ناچيزي اما به دالر آمريكا بگيــرد. روز امتحان نرم افزار اين 
امكان را مي دهد كه ناظر مثال در پاكســتان و دانشــجو در 
آتالنتا، رأس ساعت مشــخص ابتدا كارت دانشجويي او را با 
تصوير دانشجو منطبق كند. سپس گويي مقابل ميز امتحان 
او نشسته، اجازه دريافت سؤال، نظارت بر استفاده از ماشين 
حساب و بقيه اعمال رايج را در تمام مدت امتحان تماشا كند. 
در آخر نيز از صفحات دستنويس دانشجو عكس گرفته و از 
طريق نرم افزار به دفتر دانشگاه كه مي تواند در نقطه ديگري 
از جهان باشد، بفرستد. من نمي دانم ما در ايران چقدر چنين 
امكاناتي را در اختيار داريم. اما در مورد آنچه تا كنون و در عمل 
در دانشگاه هاي ايران گذشته مي توانم براساس گفت وگويي 
كه با يكي از اداره كنندگان كالس هاي دانشــگاهي آموزش 
مجازي داشتم مسئله را اينگونه فهرست كنم كه نخستين 
مشكل آن بود كه اكثر استادان و دانشجويان با پيشينه آموزش 
حضوري به استقبال آموزش مجازي آمدند. به عبارتي ديگر 
با سبك و سياق آموزش حضوري كه تعامل استاد-دانشجو 
و دانشجو- دانشــجو در آن پررنگ است، به فضايي منتقل 
شدند كه نه تنها ديگر دانشجويان با يكديگر تعامل چنداني 
ندارند- مگر با تلفن همراه - حتي استاد قادر نيست كه در تمام 
طول درس دانشجو را ببيند و از ميزان گوش دادن و ميزان 
توجه او به دانشجو آگاه نيست. اينكه استاد حين تدريس اجازه 
دهد دانشجو روي آيكون سؤال كليك كند و استاد ميكروفون 
و دوربينش را نيز باز كند كه همه او را ببينند به هيچ وجه جاي 
يك ارتباط گروهي پر پس فرست و پر بازخورد را نمي گيرد. 
ضمن اينكه گويا بخشي از استادان در هفته هاي اول چندان 
مسلط به بهره برداري از اين امكانات نبودند. حتي بسياري از 
استادان هنوز اطمينان ندارند اسامي افرادي كه نامشان در 
كالس ظاهر شده، واقعا پاي صحبت آن لحظه استاد هستند.

از مشكالت ديگري كه آموزش مجازي در شرايط كنوني با 
آن درگير اســت نقايص مربوط به زيرساخت چه در سطح 
كالن و چه در سطح خرد است. پهناي باند اينترنت مؤسسات 
آموزشي، استقرار سيستم هاي مديريت يادگيري كه قابليت 
پشــتيباني از تعداد باالي كاربر همزمان را داشــته باشد و 
كالس هاي آنالين كه اختالل در آن به صفر برسد، سه محور 
اصلي در برقراري كالس هاي مجازي است كه بروز مشكل در 
هر بخش مي تواند كل سيستم را مختل كند. در سطح خرد نيز 
مي توان به نبود و كمبود امكانات آموزشي استاد ازجمله رايانه 
مناسب، مجهز بودن به وب كم يا همان دوربين كوچك روبه 
كاربر در رايانه، پد هوشمند و از اين قبيل و همچنين دسترسي 
به اينترنت پرسرعت اشاره كرد. اينها همه درصورتي است كه 
توان مالي دانشجو يا خانواده اش امكان تهيه آن را قبالً فراهم 
كرده باشد. در ادامه حمايت معنوي از شركت هاي دانش بنيان 
جهت ورود در اين بخش و استفاده از تجارب و دستاوردهاي 
شركت هاي پيشرفته در جهان مي تواند زمينه اي براي تبديل 

آموزش مجازي به يك صنعت باشد.
نكته  آخر اينكه، سال هاســت كه قوانين و آيين نامه هاي 
مرتبط با آموزش حضوري در نهادهــاي مرتبط در حال 
تدوين و اجراســت و كمتر به آموزش مجازي توجه شده 
اســت. به همين جهت در شــرايط كنوني، خأل قانوني از 
مشكالت و چالش هاي پيش رو براي وزارتخانه و مؤسسات 
آموزشي و دانشــجويان اســت. اگر اين مهم به درستي 
مديريت نشود با مشكالت دوچندان روبه رو خواهيم شد. 
اينكه در جريان تعطيل كرونايي دانشگاه ها، يك روز يكي 
از مسئوالن بخش هاي مختلف معاونت ها، دستورالعمل و 
مقرراتي را شــتابزده تجويز و روز ديگر آن را نقض كنند، 
نمي تواند شــرايط پيش آمده را به خوبي مديريت كند. 
تشكيل ستاد و شــوراي عالي آموزش آنالين با مديريت 
وزارت علوم مي تواند مقداري راهگشا باشد. شرايط كنوني 
بيش از هر موقعي نيازمند تالش و احترام همراه با مطيع 

بودن به تخصص از نوع خرد جمعي است.
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»مجيد رضاييان«، استاد روزنامه نگاري:
كرونا ضعف زيرساخت هاي 

آموزشي را نمايان كرد
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بررسی وضعيت آموزش آنالين دانشگاه ها در گفت و گو با »مهدي محسنيان راد«  
ارتباط شناس و جامعه شناس: 

شوراي عالي آموزش آنالين ايجاد شود
استاد و دانشجو غافلگير شدند



كيوسك

 همزمــان بــا انتشــار 
گزارش هايــي دربــاره گزارش2

شرايط وخيم سالمتي 
رهبر كره شــمالي، ســختگيري هاي 
دولت براي مقابله با كرونا، باعث هجوم 

مردم به فروشگاه ها شده است.
 همزمان بــا اعزام يك تيم پزشــكي 
چيني بــه كره شــمالي بــراي ارائه 
مشــاوره براي درمان كيــم جونگ 
اون، رهبر كره شــمالي، مردم در اين 
كشــور به خاطر تصميمات تازه دولت 
براي مهار كرونا، براي خريد كاالهاي 

موجود، به فروشگاه ها هجوم برده اند.
به گزارش رويتــرز، در تيــم اعزامي 
چينــي، عالوه بــر شــخصيت هاي 
سياسي، چند پزشك هم وجود دارد و 
همين شايعات درباره شرايط سالمتي 
رهبر كره شــمالي را تقويت مي كند. 
سرپرســتي اين تيم با يكي از اعضاي 
ارشــد دفتر همكاري هاي بين المللي 

حزب كمونيست چين است.
شــايعه مرگ كيم جونگ اون، رهبر 
گوشه گير كره شــمالي هفته گذشته 
منتشر شد. در روايت متفاوتي، سايت 
ديلي  ان كي كه در ســئول مســتقر 
اســت و به صورت تخصصــي درباره 
اخبار مربوط به كره شــمالي فعاليت 
مي كند، گزارش داده كه رهبر 36ساله 
كره شــمالي به تازگي جراحي قلب 
كرده و دوران نقاهــت را مي گذراند. 
با اين حال، شــايعه مرگ كيم از بين 
نرفت و يك شبكه ماهواره اي چيني 
اعالم كرده كه ديكتاتور كره شــمالي 
درگذشته اســت. نايب رئيس شبكه 
اچ كي اس تــي وي كــه بــرادرزاده 
وانــگ اي، وزير خارجه چين اســت 
به 15ميليــون فالوئرش در شــبكه 
اجتماعي ويبو گفته كه اين خبر را از 
يك منبع مطمئن دريافت كرده است.

شــايعات دربــاره كيم جونــگ اون 
زماني شــدت يافت كه او در مراســم 
روز بزرگداشــت كيم اينگ سونگ، 
پدربزرگ و بنيانگذار كره شــمالي در 
نيمه آوريل غيبت كــرد. از آن زمان 
شــايعات درباره بيماري و همينطور 
مرگ او قوت گرفته است. با اين حال 
پنجشنبه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا كــه 3 بار با كيــم جونگ اون 
مالقات داشــته اخبار مربوط به مرگ 

او را نادرســت خواند. منابع اطالعاتي 
كره جنوبي هم به رويترز گفته اند كه 
كيم جونگ اون زنده است و به زودي 

در يك مراسم شركت خواهد كرد.
كره شمالي بسته ترين و رمزآلودترين 
كشور دنيا به شــمار مي رود و با اخبار 
مربوط به ســالمتي رهبــر آن مانند 
مسائل مربوط به امنيت ملي برخورد 
مي شــود. رســانه دولتي كره شمالي 
آخرين بار در 11آوريل )23فروردين( 
در يك گــزارش از حضور كيم جونگ 
اون در يك مراســم عمومي خبر داده 

است.
كيــم جونــگ اون پيــش از اين هم 
سابقه غيب شــدن از مراسم عمومي 
و رسانه هاي رسمي كشورش را دارد؛ 
در ســال2014 او بيــش از يك ماه 
غيب شد اما بعدا تلويزيون دولتي در 
گزارشــي او را در حالي نشان داد كه 
به سختي راه مي رفت. وزن بسيار باال، 
سابقه خانوادگي بيماري هاي قلبي و 
همينطور مصرف زياد ســيگار توسط 
كيم جونگ اون، باعث شده است كه 
رســانه ها توجه زيادي به سالمتي او 

نشان بدهند.
رســانه ها در حالي به شــايعه مرگ 
كيم جونگ اون توجه ويژه اي نشــان 
مي دهنــد كه برخــي رســانه هاي 
تخصصي كره شــمالي، از بدتر شدن 
شرايط در اين كشور به خاطر نگراني 
از همه گيــري كرونا خبــر داده اند. 
كره شمالي ابتالي شهروندان به كرونا 
در اين كشور را تأييد نكرده؛ با اين حال 
پناهندگي يك فراري كره شــمالي به 
چين و مثبت بــودن آزمايش كروناي 
او، نگراني ها درباره شــيوع كرونا در 
كره شــمالي را تقويت كرده اســت. 
نگهبانان چيني به اين مرد هنگامي كه 
تالش مي كرد از رودخانه مرزي تومن 
عبور كند، شليك كردند. بعد از انتقال 

او به بيمارســتان و انجــام آزمايش، 
مشخص شد كه او به كرونا مبتالست.

دولت كره شمالي در هفته هاي اخير 
محدوديت هايــي را براي دادوســتد 
خارجي و همينطور تجمعات در اين 
كشــور براي مقابله با ويروس كرونا 
وضع كرده اســت. به گــزارش ديلي 
ان كي، در آخرين دســتورالعمل كه 
باعث نگراني عمومي در كره شــمالي 
شده، دولت به ســازمان هاي مربوطه 
اعالم كرده كه به منظــور جلوگيري 
از شــيوع كرونــا، تمامــي واردات 
غيرضــروري تــا پايان ســال قطع 
خواهد شــد. برخي از مــواردي كه 
دولت به عنوان كاالهاي غيرضروري 
به آنها اشــاره كرده، ســس ساالد و 
كاالهاي الكتريكي هســتند. در پي 
اين تصميم دولت، مردم در روزهاي 
اخير در پيونگ يانگ و ديگر شهرها به 
فروشگاه ها هجوم برده اند تا كاالهايي 
كه همچنــان وجــود دارد را بخرند. 
پيش از اين در همين هفته هاي اخير، 
مردم در پي بســته شــدن مرزها به 

فروشگاه ها هجوم برده  بودند.
مقــررات  كره شــمالي  دولــت 
فاصله گذاري اجتماعي را به شــدت 
جدي مي گيرد. براساس اين دستور 
دولت، تجمعات بيش از 3نفر ممنوع 
است. به گزارش ديلي ان كي، مأموران 
دولتــي اخيرا بــه جشــن تولد يك 
دانش آمور حملــه كرده اند و چند نفر 
از والديني را كه در اين جشن حاضر 
بوده اند، دســتگير كرده اند. اين افراد 
به اردوگاه هاي كار اجباري فرستاده 
شده اند. منابع محلي به ديلي ان كي 
گفته اند كه يك اتهام ديگر آنها به جز 
نقض قوانين فاصله گذاري اجتماعي، 
رقص با موسيقي غربي است. ماموران 
دولتي دستگاه پخش موسيقي را هم 

ضبط كرده اند.

 ويروس كرونا طي چند ماه، اغلب كشورهاي 
جهان را به كشورهاي بحران زده تبديل كرده گزارش

است اما سياستمداران زن از آلمان گرفته تا 
نيوزيلند و از دانمارك گرفته تــا تايوان، در مهار اين بحران 
بســيار موفق عمــل كرده انــد. همزمان هســتند مردان 
سياستمداري كه اقدامات شان در مهار ويروس كارساز بوده 
است. سران كشورهايي چون ويتنام، جمهوري چك، يونان 
و استراليا از اين دســته اند. با اين حال، زنان اين بار در يك 

بحران جهاني، خوش درخشيده اند.
»ساده مي گويم، در خانه بمانيد و جم نخوريد.« اين جمله 
خانم »ســيلوريا جاكوب« 4هفته پيش يعنــي زماني كه 
نخستين موارد ابتال به كرونا در كشــورش شناسايي شد، 
باعث شــد بســياري از مردم در خانه بمانند تا دولت بهتر 
بتواند براي مهار بحران برنامه ريزي كند. شايد كمتر كسي 
نام سيلوريا جاكوب 51ساله را شنيده باشد. او نخست وزير 
ســن مارتن، يكي از كوچك ترين جزيره هــاي جهان در 
آن سوي اقيانوس اطلس اســت كه تنها 34كيلومترمربع 
وســعت و 41هزار نفر جمعيت دارد. جاكوب مي دانســت 
در تنها بيمارستان جزيره كه 2تخت آي سي يو دارد، مهار 
ويروس كرونا كار ساده اي نيست. به همين دليل از نخستين 
روز، شفاف با مردم سخن گفت و همكاري آنها را خواست. 
ســيلوريا جاكوب به اندازه آنگال مركل معروف نيســت اما 
توانسته مردمش را تا به اينجا به سالمت از ميانه يك بحران 

جهاني عبور دهد.
جاسيندا آردرن، نخست وزير 39ساله نيوزيلند را اما بسياري 
مي شناسند. او طي 2سال حضورش در قدرت، به چهره اي 
محبوب نزد مردم اين كشــور تبديل شده است. او در تمام 
روزهايي كه از مردم خواســته بود خود را در خانه قرنطينه 
كنند، با پيام هاي ويدئويي و پخش زنده از فيسبوك با آنها 
همراهي كرد. دعوت او از مردم بــراي حمايت و مراقبت از 
هم، جامعه نيوزيلند را به يك جامعــه متحد در برابر كرونا 
تبديل كرد. نشست هاي خبري آرام و به دور از حاشيه او در 
جريان مديريت بحران كرونا در جهان زبانزد شد تا بسياري 
ايمان بياورند كه آردرن يك مدير و يك سياستمدار به تمام 

معناست. نيوزيلند يكي از نخستين كشورهاي جهان بود كه 
قرنطينه 14روزه را اعمال كرد. كرونا در اين كشــور هزار و 

463مبتال و تنها 18قرباني داشته است.
در آلمان، آنگال مركل از همان ابتدا بــا مردم بدون تعارف 
ســخن گفت و احتمال ابتالي 70درصدي را مطرح كرد. 
دولت آلمان با اســتفاده از حجم باالي كيت هاي آزمايش 
از نخســتين روز، ميزان مرگ ومير را كنترل كرده اســت. 
اين كشور با 5هزارو700قرباني، اكنون در ميان كشورهاي 
اروپايي، كمترين ميزان تلفات را دارد. مركل دكتراي شيمي 
كوانتوم دارد و در بحران كرونا در قامت يك دانشمند عمل و 
سياست هاي دولت را به زبان علمي در ويدئوهايي براي مردم 
تشريح كرد. بيش از 70درصد مردم آلمان، اعالم كرده اند به 

او در مديريت اين بحران اعتماد دارند.
در دانمارك نيز خانم مته فردريكسن از همان ابتدا قاطعانه 
وارد عمل شــد. او مرزها را بســت، مدارس و دانشــگاه ها 
را تعطيل و تجمع بيــش از 10نفر را ممنــوع اعالم كرد. 
ســخنراني هاي بي پرده او در مورد وضعيت بحران، مردم 
اين كشــور را به همراهي با دولت ترغيب كــرد. دانمارك 
8هزار مورد ابتال و 370مورد مرگ داشته است. فردريكسن 
42ســاله، جوان ترين نخســت وزير تاريخ دانمارك است 
و اكنون از محبوبيتي بيش از 80درصد برخوردار اســت. 
دانمارك با گذراندن نقطه اوج بحران، اين روزها رفته رفته 

مقررات سختگيرانه خود را كاهش مي دهد.
تســاي اينگ-ون رئيس جمهور تايوان نيز خيلي زود براي 
مهار كرونا دست به كار شــد. او از همان 3 ماه قبل مرزها را 
بست و ضدعفوني منظم تمامي اماكن عمومي را آغاز كرد. 
تايوان 124دستورالعمل كنترلي و بهداشتي را اعالم كرد و 
به همين دليل توانست مانع تعطيلي كامل اقتصاد خود شود. 
اين كشــور اكنون يكي از تامين كنندگان اصلي ماسك در 
دنياست. حتي مخالفان سياسي خانم تساي هم مديريت 
او در بحــران كرونا را ســتايش كرده اند. كرونــا در تايوان 
تنها 6قرباني گرفته اســت. نروژ با 7هزارو200مورد ابتال و 
182مورد مرگ، طي هفته جاري محدوديت هاي مربوط به 
قرنطينه را كاهش مي دهد. در نخستين گام كودكستان ها 
بازگشايي شــده اند. ارنا سولبرگ، نخســت وزير فنالند در 
گفت وگو با ســي ان ان در مورد داليل موفقيت دولتش در 
كنترل بحران گفته اســت: »تصميم هــاي مهم را برعهده 

دانشــمندان گذاشــتم.« او قرنطينه زودهنگام و استفاده 
گسترده از كيت هاي تســت را داليل ديگر موفقيت فنالند 
اعالم كرده است. خانم ســولبرگ نيز در ويدئوهاي متعدد 
مردم كشورش را خطاب قرار داد تا بتواند به خوبي همراهي 

آنها را با تدابير دولتي جلب كند.
در ايسلند دولت كاترين ياكوبسدوتير از مردم به رايگان تست 
كرونا گرفته است. با شناسايي و كنترل تمامي افراد مبتال، 
دولت موفق شد از تعطيلي هاي گسترده جلوگيري كند. در 
اين كشــور 1800مورد ابتال و 10مورد مرگ گزارش شده 
است. جوان ترين رئيس دولت در جهان، نخست وزير فنالند 
است. سانا مارين 34ساله از ابتدا قرنطينه سفت و سختي را 
اعمال كرد و به همين دليل توانست آمار مبتاليان را به طور 
چشمگيري كاهش دهد. 4هزار مورد ابتال و 140مورد مرگ 

در اين كشور گزارش شده است.
همه زناني كه در بحران جهاني كرونا خوش درخشــيده اند، 
رئيس دولت نيســتند. در كره جنوبي كه بــه الگويي براي 
تمامي كشــورهاي جهان در مهار اين ويروس تبديل شده، 
خانم جئونگ يون-كيونگ، مدير مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها، اكنون قهرمان ملي است. استراتژي پيشنهادي 
او با عنوان »تست، شناسايي، مهار« توانست دولت كره را از 
بحران كرونا به ســالمت عبور دهد. دولت با توليد و استفاده 
وسيع از كيت هاي تست توانست تمامي مبتاليان را شناسايي 
و زنجيره انتقال را قطع كند. خانم جئونگ طي هفته هاي اخير 
دائما در بيمارستان مشغول كار بوده و به همين دليل به شدت 
مورد احترام مردم قرار دارد. نشست هاي خبري منظم و موجز 
روزانه او اعتماد مردم به دولت و همراهي آنها را به دنبال داشته 

است. در اين كشور تنها 240مورد مرگ گزارش شده است.
اقدامات ذكر شده براي اين سياستمداران تحسين جهاني را 
در پي داشته است. برخي تحليلگران اما فارغ از توانايي هاي 
فردي اين افراد معتقدند در جوامعي كه اعتماد به دولت ها و 
همراهي با سياست هاي آنها به عنوان بخشي از فرهنگ مردم 
نهادينه شده، احتمال رأي آوردن زنان به عنوان رئيس دولت 
بيشتر است. به عبارت ديگر، اين جوامع خود يك گام جلوتر 
از ديگر جوامع هستند و مردم در ميانه بحران ها رفتاري از 
خود نشــان مي دهند كه مديريت بحران را آسان تر خواهد 
كرد. بنابراين نمي توان گفت كه تنها زن بودن رهبران اين 

كشورها عامل موفقيت دولت هايشان در مهار كروناست.

همزمان با انتشار گزارش هايي درباره شرايط وخيم سالمتي رهبر كره شمالي 
سختگيري هاي دولت براي مقابله با كرونا، باعث هجوم مردم به فروشگاه ها شده است

بررسي اقدامات انجام شده از سوي رهبران زن در دنيا در ميانه بحران كرونا
كره شمالي در هراس بيماري و مرگ رهبر آياسياستمدارانزندرمهاركروناموفقترعملكردهاند؟

  مرگ و مير در آمريكا از 50هزار 
نفر گذشت 

  واكنش خشم آميز به ايده ترامپ 
درباره )تزريق( مواد ضدعفوني كننده

   پيام دولت )انگليس(  به 
كسب وكارها: وقت بازگشت به كار 

است

   از درون ووهان: چطور چين براي 
مهار ويروس و روايتش از اين كار، به 

دردسر افتاد

   همه گيري كرونا، جنبش هاي 
اعتراضي دنيا را خاموش كرده است 

جواد نصرتي
خبرنگار

سياوش فالح پور
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 اظهارات عجيب روزهای اخير ترامپ درباره تبليغ داروی كرونا، 
تزريق مواد ضدعفونی و اشعه درمانی، ادامه دارد.

 باور  كنيد من 
درمان كرونا رو 

پيدا كردم

 شركت 
مارهای
 ترامپ

شركت نفت 
ترامپ

حمالت دولت جديد لبنان عليه نظام بانكي، فصل جديدي از جنگ قدرت در اين كشور را رقم زده است جنگ داخلي با سالح اقتصاد

با گذشت 3 ماه از روي كار آمدن دولت حسان 
دياب، صحنه معادالت سياســي در لبنان خاورميانه

شاهد تحوالت مهمي اســت؛ تحوالتي كه 
ممكن است موقعيت طبقه حاكم بر اين كشور طي 3دهه 
گذشــته را متزلزل كند. دولت تازه نفس دياب كه در پي 
استعفاي سعد حريري از نخست وزيري و با حمايت حداقلي 
احزاب ائتــالف 8مارس )حــزب اهلل و متحديــن اش( در 
شرايطي اضطراري كار خود را آغاز كرد بود حاال به تدريج 
مواضعي تهاجمي تر نسبت به جريانات حاكم بر نظام بانكي 
لبنان اتخاذ مي كند؛ جرياناتي كه مسئول اصلي فروپاشي 
اقتصادي لبنان به شمار رفته و البته از قدرت و نفوذ بسيار 
بااليي در تمام اليه هاي حاكميت برخوردار هستند. نزديك 
شــدن دولت بــه خطــوط قرمــز ايــن جريــان آنقدر 
حساسيت برانگيز است كه برخي تحليلگران لبناني را بر آن 
داشته تا از »نشانه هاي سقوط توافق طائف« سخن بگويند؛ 
توافقي كه در اوايل دهه 90ميان تمام گروه هاي سياســي 
لبناني با وساطت سوريه، عربستان و آمريكا به دست آمده و 

نظام حاكميت جديد لبنان بر پايه آن شكل گرفت.
حسان دياب روز جمعه بعد از پايان جلسه هيأت دولت به 
رياست ميشــل عون در قصر بعبدا حمالت بي سابقه اي را 
مستقيما عليه رياض ســالمه، رئيس بانك مركزي و نماد 
جريان فاسد بانكي در اين كشور مطرح كرد. او با حضور در 
جمع خبرنگاران گفت: در مسئله كاهش چشمگير ارزش 
لير برابر دالر، نكات ترديد برانگيزي وجود دارد. آقاي سالمه 
يا كارش را بلد نيســت و در كنترل بازار ارز ناتوان است، يا 
عامدانه قصد ايجاد التهاب در بازار را دارد. حســان دياب 
همچنين از استخدام يك شــركت حسابداري بين المللي 
براي تحقيق درباره علل ســقوط ناگهاني لير در هفته هاي 

اخير خبر داد.
درحالي كه انتظار مي رفت ســخنان تند حســان دياب با 
واكنشي از سوي رياض سالمه يا بانك مركزي روبه رو شود، 
اين جريان المستقبل به رياست سعد حريري بود كه فورا 
وارد ميدان شــد و مقابل دولت و متحدين اش صف كشي 
كرد. حريري ساعاتي بعد از انتشار سخنان دياب در پيامي 
تصويري گفت: ســخنان رئيس دولت در بعبدا نشان داد 
مرحله انتقام از احزاب مخالف آغاز شده است. او در بخش 
ديگري از اين پيام گفت: مسئول وضعيت اقتصادي امروز 

لبنان و فروپاشي تأســف آور ارزش لير كساني هستند كه 
كشور را به گروگان گرفته و از هرگونه تعامل مالي سازنده اي 

با نهادها و سرمايه گذاران خارجي جلوگيري كردند.
پيام تصويري حريري در ادامــه، موجي از حمالت اعضا و 
حاميان جريان المستقبل در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 
را عليه دولت حســان دياب به دنبال داشت. ازجمله ديما 
جمالي، نماينده اين جريان در پارلمان كه در صفحه توييتر 
خود نوشت: بي كفايتي در تامين برق، سوء استفاده از منابع 
عمومي، تخريب روابط خارجي لبنان، قاچاق دالر به سوريه 
و... آري مسئول همه اينها شــخصي به نام رياض سالمه 

است؛ شرم بر شما!
روزنامه النهار، نزديك به جريان مستقبل نيز روز گذشته 
در گزارش خود با اشاره به اين تحوالت نوشت: منابع آگاه 
خبر داده اند كه پروژه حمله به رياض سالمه با دستور جبران 
باسيل، داماد ميشل عون و از پدرخوانده هاي دولت دياب 
با هدف بركناري وي و تعيين منصور بطيش، وزير ســابق 
اقتصاد به عنوان رئيس كل بانك مركزي آغاز شده است. در 
ادامه اين گزارش آمده: كمپين فشار عليه رياض سالمه مورد 
حمايت حزب اهلل لبنان است؛ چرا كه اين جريان، سالمه را 
مسئول اجراي تحريم هاي آمريكا عليه خود در نظام بانكي 

لبنان مي داند.
همزمان با اين تحوالت، نشــانه هايي از شروع موج جديد 
اعتراضات خياباني شهروندان لبناني نيز به چشم مي خورد؛ 
اعتراضاتي كه البته اين بار بيش از آنكه عليه سياستمداران 
خاصي باشد عليه نظام بانكي و مشخصا رياض سالمه، نماد 
اين نظام است. هواداران جريان المستقبل مدعي هستند 
تظاهرات محدود روزهاي پنجشــنبه و جمعه در بيروت 
عليه رياض ســالمه با تحريك و مديريت جبران باسيل و 
حزب اهلل صورت گرفته اســت. در اثر بحران هاي اقتصادي 
اخير و البته شــيوع ويروس كرونا، قيمت هر دالر در بازار 
لبنان به 4هزار لير رسيده است. براي فهم بهتر اين بحران 
كافي است بدانيم حدود يك سال گذشته، ارزش دالر بين 
1500تا 1700لير بود. تمام اينها در حالي است كه بخش 
عمده نيازهاي مصرفي در بازار لبنان وارداتي بوده و به اين 
ترتيب، قيمت اكثر كاالها طــي ماه هاي اخير بيش از صد 

درصد افزايش داشته است.
در مقابل حمالت و اتهامات جريان المســتقبل، روزنامه 
االخبار )نزديك به حزب اهلل( روز گذشته در گزارش خود به 
نقل از يك مقام عالي رتبه در دولت نوشت: ديگر نمي توان 
با سياست هاي پشــت پرده مشــكالت لبنان را حل كرد. 

نمي توان شهروندان را ناچار به پذيرش تبعات سياست هايي 
كرد كه هيچ اطالعاتي از آن ندارند. دولت اميدوار اســت 
رئيس كل بانك مركزي كه مسئوليت كنترل بازار ارز را بر 
عهده دارد، با مردم شفاف سخن گفته و علل بحراني كه براي 

لير پيش آمده را با آنان در ميان بگذارد.
شــبكه الميادين نيز در گزارشــي به نقــل از منابع آگاه 
اقتصادي مدعي شد؛ ميزان خســارت هاي انباشته بانك 
مركزي لبنان از ابتداي ســال ميالدي جاري تاكنون، بالغ 
بر 7ميليارد دالر بوده است. در گزارش اين شبكه همچنين 
آمده: نشــانه هاي نگران كننده اي از تبعات سياست هاي 
نادرست بانك مركزي براي اقتصاد لبنان به چشم مي خورد؛ 
به گونه اي كه اگر اقدامــات اصالحي در اين حوزه فورا آغاز 
نشود چشــم انداز خطرناكي پيش روي نظام بانكي لبنان 

قرار دارد.
هم اكنون نزديك به 6 ماه است كه شهروندان لبنان قادر به 
برداشت آزادانه پول از حســاب هاي بانكي خود نبوده و در 
اين زمينه با سقف محدود هفتگي يا ماهانه روبه رو هستند. 
اين در حالي است كه روند مذاكرات دولت دياب با صندوق 
بين المللي پول براي اخذ وام نيز دست كم تاكنون بي نتيجه 

بوده است.

از چپ: تساي اينگ ون رئيس جمهور تايوان،  جاسيندا آردرن نخســت وزير نيوزيلند، آنگال مركل صدراعظم آلمان، مته فردريكسن نخست وزير دانمارك، سانا مارين 
نخست وزير فنالند، جئونگ يون كيونگ رئيس مركز پيشگيري از بيماري هاي كره جنوبي،  ارنا سولبرگ نخست وزير نروژ و كاترين ياكوبسدوتير نخست وزير فنالند

محمدامين خرمي
خبرنگار



یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از چشــم حسود چمنش

گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور
دور باد آفــت دور فلک از جــان و تنش

عرضه ماسک پوست کروکودیل و مار
 فلـــــوریدا: شــرکت آل امــــــــریکن گیتــور

 )All American Gator (ماسک هایی را تولید و عرضه 
کرده که جنس آنها از پوست کروکودیل ها و مارهاست. 
به گزارش آدیتی ســنترال، در حالی که چینی ها با فشار 
اذهان عمومی جهان چندین بازار فروش حیوانات زنده 
مانند سگ و گربه را تعطیل کرد، این بار در ایالت فلوریدا 
استفاده از پوست خزنده ها جنجال آفرید. این ماسک ها با 

قیمت 90 تا 120 دالر آمریکا عرضه می شوند.

 درخواست برای ننوشیدن وایتکس
واشنگتن: جو بایدن، از نامزدهــای رقابت مقدماتی حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا از مردم 
این کشور خواست موادشوینده و سفیدکننده ننوشند. بعد از 
اظهارات مناقشه برانگیز رئیس جمهوری آمریکا در خصوص 
تزریق مواد ضدعفونی کننده، جو بایدن در حساب توییتری 
خود نســبت به این موضوع واکنش نشــان داد. به گزارش 
یورونیوز، آقای بایدن در توییتر خود نوشت: »نمی توانم باور 

کنم که باید به شما بگویم لطفا مواد سفیدکننده ننوشید.«

تب خوکی اروپا را تهدید می کند
پاریس: پس از بیماری کووید-19 که در پی شیوع گسترده 
ویروس کرونا به یک بحران جهانی سالمت تبدیل شده حاال 
صدای پای یک بیماری همه گیر تازه نیز به گوش می رسد. نام 
این بیماری »تب خوکِی آفریقایی« است که پس از مبتال کردن 
گرازها و خوک های پرورشی طی روزهای اخیر به مرزهای اروپا 
نیز نزدیک شده است. به گزارش یورونیوز، این در حالی است که 
برخی منابع خبری در چین پیش تر از آغاز شیوع این بیماری 
در یونانگیانگ واقع در جنوب غربی این کشور خبر داده بودند.

باز هم تولید مخدر توسط معلم شیمی
کی اف: یک معلم شیمی در اوکراین با استفاده از دانش خود 
درباره فرمول های شیمی دست به ساخت ماده مخدره شیشه 
زد. به گزارش آدیتی سنترال، این چندمین بار است که یک 
معلم شــیمی به پیروی از یکی از شخصیت های سریال های 
جنایی دســت به این کار می زند. شــخصیت والتر وایت در 
ســریال برکینگ بد) Breaking Bad (داستان یک معلم 
شیمی بسیار آرام را نشان می دهد که با آلوده شدن به تولید 

مخدر شیشه به شخصیتی بسیار شرور بدل می شود.
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شیرهاي آب را ببندیم و تاالب 
گاوخوني را احیا کنیم!

اعــداد گاهي آنقــدر بزرگ و ترســناک 
مي شوند که آدم در ناخودآگاهش تصمیم 
مي گیرد رهایشان کند. آبي که این روزها 
از البه الي دست هاي ما مي گذرد و هدر 
مــي رود، همان مایه حیاتي اســت که 
سال هاست کمبودش در ایران خبرساز 
اســت، این روزها اعداد ترســناکي را 

براي مان رقم زده است. اعدادي که شاید کمتر از همیشه در 
این جنگ بقا، گوش ما به شنیدن آنها حوصله کند. گربه را 

اما من مي خواهم، همین جا، دم حجله بکشم.
بیلبوردهاي 20ثانیه اي را حاال دیگر هر کدام مان حداقل 
یک بار در شهر دیده ایم. پزشکان و محققان تأکید دارند که 
باید روزانه ده ها بار به  مدت حداقل 20ثانیه دست هایمان را 
با آب و صابون بشوییم تا – احتماال- از شر کووید-19روي 
پوست خود خالص شــویم، اما اگر قرار باشد شیر آب در 
طول مدت شست وشو باز باشد، چه بالیي بر سر آب کشور 

مي آید؟ 
75.4درصد افراد کشور، باالي 15ســال دارند و این یعني 
حداقل62میلیون و 582هزار نفر به خوبي توجیه شده اند 
که باید مکررا به مدت 20ثانیه دست شان را بشویند. جمعیت 
عظیمي که اگر تنها 7 بار در یک روز دست هایشان را بشویند 
و هربار یــک و نیم لیتر آب مصرف کننــد روزانه657هزار 
مترمکعب و ماهانه 20میلیــون و 370هزار مترمکعب آب 
راهي چاه ها کرده اند. اگر قرار باشــد که 6 مــاه دیگر کرونا 
مهمان ناخوانده ما باشد ؛ 122میلیون و 220هزار مترمکعب 
دیگر هم آب، »صرفا« جهت شستشوي دست هاي حدود 

60میلیون ایراني مصرف خواهد شد!
ترس اعداد از همین جا دیگر باید به جان تان افتاده باشــد. 
قیمت تمام شده هر مترمکعب آب را 1200تومان در کشور 
اعالم کرده اند و این یعني شستن دست هاي ما در ایام کرونا، 
روزانه حدود 800میلیون و ماهانه بیــش از 24میلیارد و 

440میلیون تومان از سرمایه کشور را به باد مي دهد.
فائو بر این باور اســت که کارایي هــر مترمکعب آب بین 
3تا 5کیلوگرم اســت و این یعني با آبي کــه یک ماه براي 
شستن دست هایمان هدر مي دهیم، مي توان حداقل 61تن 
محصول کشــاورزي تولید و بین میلیون ها گرسنه توزیع 
کرد. تولید 5هزار تن برنج، 5هزار تن گوشــت مرغ، حدود 
16هزار تن گندم، 20میلیون شــیر... لیســت میلیون ها 
کیلوگرم محصوالتي که مي توانیم با آب هدر رفته از میان 

دست هایمان در این 20ثانیه ها انجام دهیم، تمامي ندارد.
این همه ماجرا نیست. با مصرف یک سال آب براي شستن 
20ثانیه اي دست هایمان مي توان تاالب گاوخوني را دوباره 
احیا کــرد و فالمینگوها و لک لک ها را دوبــاره به اصفهان 
برگرداند. تاالبي که به گفته کارشناســان، با 300میلیون 
مترمکعب آب، دوباره احیا و محل زندگي پرنده ها، خزندگان 
و... مي شود. گاوخوني سال گذشــته با ورود تنها 4میلیون 
مترمکعب آب جان تازه اي گرفته بود: انگار که با یک هفته 

شستن دست ها در روزهاي کرونایي!
تراژدي واقعي شــاید از آنجایي آغاز مي شود که در همین 
روزهایي که بعضي هایمان در کالنشــهرها از فرط استرس 
و وســواس، 2 برابر روزهــاي پیش از کرونــا آب مصرف 
مي کنیم، بســیاري از روستانشینان کشــور حتي به آب 
شرب هم دسترســي نداشته اند. براســاس آمارهاي اعالم 
شــده، 700هزارنفر از جمعیت روســتایي سیســتان و 
بلوچستان شــبکه آب ندارند و هزار و 261روستا به صورت 
سقایي)باتانکر( آبرساني مي شوند که سهمیه هر نفر 15لیتر 
در شبانه  روز است. ســهمیه اي که گاهي حتي به عده اي 
از آنها تعلق نمي گیــرد. با آبي که از دســت هاي ما در 20 
ثانیه هاي این روزها هدر مي رود، مي توان سهمیه 15لیتري 
43میلیون و 800هزار روستانشــین جنوبي را تامین کرد. 
اصال سهمیه ها را فراموش کنید... با 657میلیون لیتر آبي 
که در روز هدر مي دهیم مي توان به دست هر نفر از جمعیت 
روستایي استان سیستان و بلوچستان، روزانه 938لیتر آب 
رساند. به دست مهجوراني که هنوز به شبکه آب دسترسي 
ندارند و براي یک شستشوي ســاده باید گالن به دست در 

صف هاي طوالني بایستند...
روزگار غریبي است. غریب تر از روزگار احمد شاملو. روزگار 
غریبي اســت و همه این اعداد ترســناک، مي خواهم یک 
خواهش ســاده از شما بکنم؛ یک اشاره ســاده به شیر آب 
کنید و آن را ببندید. 20ثانیه شما خیلي مهم تر از آن است 

که به نظر مي آید.

 مائده امینيیادداشت
روزنامه نگار

علي مالئکهپزشک همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشک

سیده مریم زوار موسوي
ویترینروانپزشک کودک و نوجوان

پرتغال چطور شیوع کرونا را مهار کرد؟
پرتغال کشــوري با 22درصد جمعیت باالي 
65 ســال و در همســایگي اسپانیاست که 
یکي از بدترین شــیوع هاي ویروس کرونا را 

در جهان دارد.
اما شمار موارد بیماري در پرتغال تقریبا 
یک دهم اسپانیاســت و میزان مرگ  
ناشــي از این بیماري در این کشــور 

اندکي باالي 3درصد است، درحالي که در اسپانیا این رقم به 
10درصد مي رسد)در کشورهاي بریتانیا و بلژیک این میزان 

حدود 13درصد است و در فرانسه به 15درصد مي رسد(.
اما چطور کشوري که یکي از ســالمندترین جمعیت هاي 
اروپا را دارد و نظام بهداشتي اش چندان مجهز نیست و براي 
مثال شمار تخت هاي مراقبت  ویژه به نسبت جمعیت در آن 
از سایر کشورهاي اتحادیه اروپا کمتر است توانست تلفات 

ناشي از کرونا را این همه پایین نگهدارد؟
پاســخ را چنان که وزیر بهداشــت پرتغال اعالم کرد، باید 
در»انجام اقدامات مناسب در زمان مناسب« جست وجو کرد.

پرتغال به  علت موقعیت جغرافیایي اش این بخت را داشت 
که اندکي دیرتر از کشورهاي همسایه اش دچار شیوع کرونا 
شود، بنابراین از تجربه سایر کشورها درس آموخت و خود را 

براي بدترین وضعیت آماده کرد.
پرتغال در مراحل ابتدایي تر شــیوع بیماري در این کشور 
با توجه به توصیه هاي کارشناســان مدارس و دانشگاه ها را 
تعطیل کرد، مانع از برگزاري تجمع هاي بزرگ شــد و بعد 
قرنطینه عمومي اعالم کرد. این اقدامات ســریع و قاطع در 

مراحل ابتدایي، باعث کند شدن روند انتشار بیماري شد.
یک نکته دیگر اتحاد در برابر این شــیوع در پرتغال بود. با 
اینکه یک دولت اقلیت سوسیالیســتي بر کشــور حکومت 
مي کند، احزاب جناح مخالــف »آتش بس کرونایي« اعالم 
کردند و به حمایت از اقدامات دولت در مقابل شیوع بیماري 

برخاستند.
نظام بهداشــتي متمرکز پرتغال هم به یاري این کشور آمد 
و توانست به ســرعت اقداماتي سراسري هماهنگي را براي 
مواجهه با شــیوع انجام دهد )در اســپانیا نظام بهداشتي 
میان دولت هاي منطقه اي تقسیم مي شود(، ازجمله به طور 
گســترده اي به انجام آزمایش براي عفونــت ویروس کرونا 
به خصوص در آسایشگاه هاي سالمندان پرداخت، به طوري 
که میزان آزمایش به نسبت جمعیت در پرتغال باالتر از سایر 

کشورهاي همسایه قرار بگیرد.
باالخره مردم پرتغال هم انضباطي ســتودني از خود نشان 
دادند و با وجود اینکه مقررات قرنطینه در این کشور به اندازه 
سایر کشورهاي اروپایي شدید نبود، اما آنها ماندن در خانه 

را انتخاب کرده اند.

اضطراب جدایي در کودکان
اختــالالت اضطرابــي جزو شــایع ترین 
اختــالالت در دوره کودکــي و نوجواني 
محسوب مي شوند. اضطراب یک واکنش 
هیجاني، شــناختي و رفتاري دربرابر یک 
تهدید واقعــي یا ذهني اســت. اضطراب 
مي تواند یک پدیده ســازگارانه باشد که 
قادر است فرد را در برابر خطرات محافظت 

کند، ولي وقتي واکنش اضطرابي بســیار شدید باشد و سبب رنج و 
ناراحتي شــود یا در عملکرد فرد اختالل ایجاد کند به عنوان یک 

اختالل بالیني درنظر گرفته مي شود.
یکي از این اختالالت اضطرابي شایع در کودکان، اختالل اضطراب 
جدایي است. در ســنین خاصي این اضطراب مي تواند یک پدیده 
رشدي و طبیعي باشــد. به عنوان مثال نشانه هاي اضطراب جدایي 
در شیرخواران از 8 ماهگي شــروع و تا 18 ماهگي به اوج مي رسد 
و تا حدود 2/5 ســالگي به پایان مي رســد و نشــان دهنده آگاهي 
کودک نســبت به جدایي از مادر یا مراقب اصلي اســت. همچنین 
بروز اضطراب جدایي گذرا در چند هفته اول در کودکان خردسال 
هنگامي که براي نخستین بار وارد مدرسه مي شوند، طبیعي است.

زماني تشخیص اختالل اضطراب جدایي براي کودک مطرح مي شود 
که اضطرابي مفرط و نامتناسب با ســطح رشد در هنگام جدایي از 
شخص مهم مورد دلبستگي بروز کند. در این اختالل کودک ممکن 
است به شدت نگران باشد که هنگام جدایي اتفاقي براي والد بیفتد 
که موجب آسیب یا از دست دادن والد شود و دیگر او را نبیند. این 
نگراني منجر به ناراحتي زیاد و گاهي کابوس هاي مکرر شــبانه با 
موضوع جدایي مي شود. کودکان مبتال ممکن است از تنها ماندن یا 
دور بودن از خانه اجتناب کنند و همچنین به طور مکرر دچار عالئم 
جسمي مثل سردرد، دل درد، تهوع، استفراغ یا سرگیجه مي شوند.

در این مواقع با توجه به شــدت اختالل و اهمیــت درمان و اینکه 
درصورت درمان نشدن مناسب مشکالت قابل توجهي براي کودک 
و خانواده ایجاد خواهد شــد، لذا مشــورت با روانپزشک کودک و 

نوجوان توصیه مي شود.

با اعمال شاقه
رمان »با اعمال شــاّقه« 
نوشــته محمــد حنیف، 
داســتان فردي است که 
در خالل مرور خاطراتش 
بخش هایــي از زندگي، 
افــراد و موقعیت هــاي 
متعدد و متنــاوب و در 
عیــن حــال پیچیده و 

عجیــب زندگي خــود را 
پیش روي مخاطب قــرار مي دهد و او را به درون 

هزارتوي داستاني اش مي برد.
طنز نهان در تــار و پــود این روایــت، در کنار 
تعلیق متوازن موجود در نثر رمــان و نیز ایجاد 
کشــش روایي به واســطه تلفیق متن و تصویر و 
نیز ساده نویســي که در آثار دیگر این نویسنده 
نیز دیده مي شود دســت در دست هم داده اند تا 
»با اعمال شــاّقه« به یک رمان خواندني تبدیل 
شــود. در کنار تمامي این مــوارد حنیف اصرار 
زیادي براي نمایش جهان بیني خاص خود در دل 
داســتان هایش دارد؛ جهان بیني که بر پایه نگاه 
منتقدانه بر ساختارهاي رایج شده در زیست بوم 
خانواده ایراني و فرهنگ حاکم بر آن ســاخته و 

پرداخته شده است.
»با اعمال شــاّقه« با چنیــن رویکردی مخاطب 
خود را با سبکبالي به درون ساختارهاي زیستي 
خانواده هاي کالسیک ایراني برده و صرف نظر از 
موقعیت اقتصادي و به قصد نقد نگاه فکري آنها، 
تصویري اغراق نشــده و در عین حــال واقعي از 
ساختار رفتاري و ذهني آنها را به نمایش مي کشد 
و از این رهگذر ســعي مي کند داستان خود را به 

سرمنزل مقصود هدایت کند.
داستان چنین شروع مي شود: »درماندگي ها مرا 
به خاطرات ســوق مي دهند؛ به خاطره آدم هایي 
که روح مــرا آزردند. با تصــور درگیري با همین 
آدم هاست که نیرویي مرموز از درونم سر برمي آورد 
و زنجیرهاي پیچیده به  دست و پایم باز مي شود. 
هرچه درمانده تر باشــم به خاطره قوي تري نیاز 
دارم؛ خاطره اي که بتواند چیزي شــبیه کینه از 
اعماق وجودم بیرون بکشد، هیجان ژرف در دلم 
زنده کند و نیرویي براي ادامه حیات هم بشود...«

انتشارات کتاب نیســتان »با اعمال شاّقه« را در 
300صفحه در شــمارگان 800نسخه با قیمت 

60هزار تومان منتشر کرده است.

دعاي روزدوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ْقِني ِفيِه لِِقَراَءِة  ْبِني ِفيِه ِمْن َسَخِطك َو نَِقَماِتك َو َوفِّ ْبِني ِفيِه ِإلَي َمْرَضاِتك َو َجنِّ اللَُّهمَّ َقرِّ

اِحِميَن آياِتك بَِرْحَمِتك يا َأْرَحَم الرَّ
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدایا مرا در این ماه به خشنودي ات نزدیک کن، و از خشم و انتقامت برکنار دار، و 

به قرائت آیاتت موفق کن،  اي مهربان ترین مهربانان.

20 سال پیش 

همشهري 7اردیبهشت 1379
مردم آرامش خود را حفظ کنند 

در پي اقدام غیرمنتظره قوه قضاییه در تعطیلي بســیاري از نشریات اصالح طلب و 
بروز تحرکات اعتراض آمیز علیه این اقدام، اتحادیه انجمن هاي اسالمي دانشجویان 
دانشگاه هاي سراسر کشــور با انتشــار اطالعیه اي از مردم و دانشجویان خواست از 
هرگونه حرکت احساسي و دور از عقالنیت به شدت احتراز کنند. در این اطالعیه تأکید 
شده است: دانشجویان و جوانان با اعتماد مجدد به اصالح طلبان در هماهنگي کامل 

با جبهه دوم خرداد باشند و تصمیمات این جبهه را تنها از منابع موثق جویا شوند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خیابان قائم مقام فراهاني
 میدان شعاع ، خیابان شهید خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنیها، جوان، سرزمین من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه

newspaper.hamshahrionline.ir :سایت روزنامه همشهري 

توزیع و اشتراك
شرکت رسانه گستر کیهان

 تلفن:66650099

شرکت» بوســتون داینامیکز« برای کاهش میزان تعامل کادر 
بیمارستان با کروناویروس، سگ های روباتیک خود را در اختیار 
بیمارستان ها گذاشته اســت. به گزارش دیلی میل، این روبات 
 )BWH( »چهارپا اکنون به کادر درمانی »بیمارستان زنان بریگام
ایالت متحده آمریکا آورده شده است تا با کمک به درمان از راه 
دور بیماران مبتال بــه کروناویروس، خطر تعامــل با ویروس را 

کاهش دهد. 

دانستني ها

امیدهای تازه براي آمدن واکسن کرونا در شهریور
»گائو فو«، رئیس مرکز کنترل و پیشــگیري از بیماري هاي چین اعالم کرده که احتماال 
واکســن نوع جدید ویروس کرونا کمتر از 5 ماه دیگر آماده خواهد بود. به گفته این مقام 
دولتي چین، دانشــمندان این کشور امیدوارند تا  ماه سپتامبر )شــهریور یا مهر( امسال 

واکسن مناسبي با طي مراحل آزمایشي الزم در دست داشته باشند. 
به گفته گائو فو، این واکســن مي تواند در این زمان براي موارد اورژانســي مثل موج هاي 
شیوع جدید مورد استفاده قرار بگیرد اما احتماال تولید انبوه آن براي مصرف عمومي در 
جهان تا اوایل سال2021 به زمان نیاز دارد.  او در مصاحبه با روزنامه دولتي چین، گفت: 
واکسن هاي تولید شده در مراکز تحقیقاتي هنوز تحت مراحل 2 و 3 آزمایش هاي بالیني 
هستند و احتماال تا سپتامبر براي گروه هاي خاصي از افراد، مثال کادر درماني، آماده استفاده 
خواهند بود. براي نخستین بار اســت که یک مقام دولتي چین به صراحت زماني را برای 
عرضه واکسن اعالم مي کند که به اعتقاد برخي نشان دهنده پیشرفت هاي جدید و مثبت 
بودن آزمایش هاي صورت گرفته به حساب مي آید. همچنین گزارش هایي منتشر شده که 
واکسن ساخته شده توسط شرکت چیني سینووک در آزمایش روي میمون ها موفق بوده و 
تزریق آن توانسته از بدن میمون ها در مقابل ابتال به بیماري کووید-19 محافظت کند. در 
صورت صحت این خبر براي نخستین بار است که یکي از واکسن هاي مورد آزمایش پس 
از موفقیت در تست روي حیوانات به مرحله تست انساني مي رسد.  محققان این شرکت 
بیوتکنولوژي 2دوز مختلف از واکســن کووید-19 تولیدي خــود را به 8 میمون تزریق 
کردند. این میمون ها 3هفته بعد به طور مصنوعي با ویروس فعال کرونا آلوده شدند. یک 
هفته بعد مشخص شد در ریه هاي 4میموني که واکسن با دوز باال تزریق کرده بودند، هیچ 
اثري از ویروس دیده نمي شود اما 4میمون دیگر که واکسن را در دوزهاي کمتري دریافت 
کرده بودند، ویروس به طور نسبي در بدنشان وجود داشت که قابل کنترل بود. محققان در 
چندین کشور جهان در تالش براي رسیدن هر چه سریع تر به واکسن بیماري کووید-19 
هســتند. به تازگي گروهي از رهبران جهان در یک کنفرانس تصویري به ابتکار سازمان 
بهداشــت جهاني توافق کرده اند که تحقیقات و آزمایش ها براي یافتن واکسن و درمان 
کرونا را سرعت ببخشــند و یافته هاي خود را در اختیار تمام جهان بگذارند. این در حالي 
است که آمریکا به صورت رسمي از این تالش جهاني کناره گیري کرده است. سخنگوي 
هیأت اعزامي آمریکا در ژنو اعالم کرده که این کشور در اجراي طرح جدید جهاني سازمان 
بهداشت جهاني به منظور ســازماندهي اقدامات و تالش هاي مشترک در تولید و توسعه 

واکسن و داروهاي مورد نیاز براي مقابله با کرونا شرکت نخواهد کرد.

دریچه

یاد

سوسن طاقدیس درگذشت
سوســن طاقدیس، نویســنده »قدم یازدهم«؛ برگزیده بیست 
و سومین دوره کتاب سال ایران، در 61 ســالگی از دنیا رفت.به 
گزارش خبرآنالین، سوسن طاقدیس، نویســنده متولد شیراز 
بود که بســیاری او را بــرای داســتان هایش در کیهان بچه ها 
می شناختند. این نویسنده نام آشنا که برنده جایزه کتاب سال هم 
شده بود، در حالی که 61 سال داشت، جمعه پنجم اردیبهشت بر 
اثر عارضه قلبی چشم از جهان فروبست. او آثار متعددی در حوزه 

ادبیات کودک و نوجوان به بازار نشر ارائه داده است که »قدم یازدهم« ،تصویرگر معصومه 
کشایی«، »زرافه من آبی است« تصویرگر: علیرضا گلدوزیان، »پشت آن دیوار آبی« ، »هزار 
سال نگاه«، »تو هم آن ســرخی را می بینی«، »دخترک و فرشته اش«،»بزغاله های سبز« ، 

»یکی بود« و »جوراب سوراخ« تصویرگر: علیرضا گلدوزیان  تعدادی از آثار اوست.
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