
كشور سهامداران
 با آزادسازي سهام عدالت عمال 60 ميليون ايراني، بيش از 70درصد جمعيت ايران

سهامدار شركت هاي بزرگ صنعتي، مالي و خدماتي مي شوند

جهاد  معلمان

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي با تبريك روز معلم به همه 
معلمان در مدارس، دانشــگاه ها و حوزه هاي علميه، كار بزرگ 

و جهاد معلمان را آموزش شكوفاسازي اســتعدادهاي كودكان و نوجوانان در مسير 
ارزش هاي اســالمي و انقالبي با هدف ايجاد يك جامعه دينــي عادالنه و آرمان خواه 
دانستند و خاطرنشان كردند: نسل جواني كه در اين مســير پرورش مي يابد ثروتي 

آنچنان انبوه است كه هيچ پديده ارزشمند ديگري با آن برابري نمي كند. 

آموزش هاي آنالين و ســر و كله زدن با »شبكه شاد« انتخاب 
دانش آموزان نبــوده، اضطراري بوده بــراي ادامه آموزش در 

شرايط همه گيري كوويد- 19.بسياري از دانش آموزان و خانواده هاي آنها در انتظارند 
تا اين شيوه آموزش از راه دور به پايان برسد و درهاي مدرسه ها در سال تحصيلي 
پيش رو به روي دانش آموزان گشوده شــود، اما مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي گزارشي منتشر كرده كه نشــان مي دهد پاييز پيش رو، فصل پردردسري 
براي همه خواهد بود و آموزش و پرورش بايد رويكرد جديدي را براي سال تحصيلي 

1400- 1399  درنظر بگيرد.

پاييز پردردسر
سال تحصيلي آينده چگونه خواهد بود؟

تکميل تجهيزات درمانی 
به اجبار کرونا

 گزارش مركــز پژوهش هــا از آينده كرونــا: كوويد- 19
در پاييز دوباره اوج مي گيرد

اغلب استان های كشور با توجه به احتمال بروز موج جديد 
كرونا زيرســاخت های درمانی ناتمام خود را  به ســرعت 

تكميل مي كنند

رهبر معظم انقالب در پيامي به مناســبت روز معلم، 
كار بزرگ معلمان را شكوفاسازي استعدادها در مسير 

ارزش هاي اسالمي دانستند
صفحه2 را 
بخوانيد

صفحه22 
را بخوانيد
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نهادهاي اطالعاتي آمريكا:
کرونا دست سازنيست

رکابزنان نارنجی تهران 
3برابر شدند

نگاه
محمد حقاني ؛ عضو پيشين شوراي شهر تهران 

درباره خيابــان وليعصر)عج( چه زمانــي كه ما در 
دوره چهارم شــوراي شــهر تهران حضور داشتيم و 
چه حاال صحبت هاي بسياري انجام شده اســت. اما اتفاقي كه درباره اين خيابان 
بايد بيفتد، كمتر روي داده است. صرفا اينكه سالي يك بار هزار تا كمتر يا بيشتر 
چنار به جاي درختان خشك بكاريم، كافي نيست. وليعصر يك خيابان استثنايي 
است؛ خياباني كه هم محور سبز اســت، هم محور تاريخي و هم محور آبي. يعني 
محوري ترين خيابان  از نظر آب در طرفين محســوب مي شود. همچنين پاتوقي 
به معناي واقعي فرهنگي به حساب مي آيد و ساختمان هاي قديمي و تاريخي، اين 
خيابان را استثنايي كرده است. اگر خيابان وليعصر در جاي ديگر دنيا بود و كمي 
توجه بيشتر به آن مي شد، شايد از ظرفيت هاي زياد اين خيابان استفاده بهتري 

مي شده است.
در عين حال، محور وليعصر اقتصادي ترين خيابان كشــورمان نيز هست، يعني 
از نظر ارزش افزوده اي كه در دو طرف اين خيابان)كســبه ها( مبادالت تجاري و 
خريد و فروش صورت مي گيرد، آن را به محور اقتصادي تبديل كرده است. زماني 
كه دكتر حناچي، معاون معماري و شهرســازي بودند، صحبتي خدمت ايشان 
داشتيم كه مشاوره بگيريم و روي اين خيابان كار كنيم. برنامه اين بود كه خيابان 
وليعصر را از ميدان راه آهن با كمك مردم فازبندي كنيم. اينكه عرض مي كنم با 
كمك مردم شعار نيست و قرار بود در فاز نخست تا چهارراه وليعصر پيش بياييم. 
بعد در فاز بعد به ميدان ونك و بعــد از ميدان ونك تا تقاطع مدرس و پارك وي و 
در آخر نيز از پارك وي به تجريش. قرار بود به طور كلي وليعصر را پياده راه كنيم 
كه ديگر خودروها در آنجا تردد نداشته باشــند و با درآمدهاي حاصل از كار، اين 
طرح را اجرايي مي كرد. قرار بود 2ال آر دي در دو طرف خيابان راه اندازي شود كه 
حتي در بهار و تابستان ال آر دي مي توانســت به صورت اتوبوس هاي روباز باشد؛ 
طوري كه مسافران از مناظر اين خيابان ديدن كنند. قرار بود به طور كلي جداول 
و كف سازي هايي كه در داخل نهرها انجام شــده و متأسفانه سبب خشك شدن 

درختان شده بود، جمع آوري شود.
در واقع خيابان وليعصر را از نظر درخت و شــماي ظاهري به 80، 90ســال قبل 
برگردانيم. خيابان وليعصر داراي حدود 60هــزار اصله در 4رديف و در دو طرف 
خيابان بود؛ از ميدان راه آهن تا ميدان تجريش. درختان به فاصله نيم متر كاشته 
شده بود و االن با كارهايي كه شهرداري تهران انجام داده، به سختي مي توانيد 3، 

4هزار درخت طرفين خيابان در محور 17.5كيلومتري ببينيد.
مطالعاتي صورت گرفت و مشاوران خيلي استقبال كردند و آن موقع مورد استقبال 
شخص آقاي دكتر حناچي نيز قرار گرفت، ولي ظاهرا كار مشاور فعال معطل مانده 
است. مشكل مالي هم به آن صورت وجود نداشــته ولي من نمي دانم چرا اين كار 
متوقف شده است. ما بارها با كارشناسان مختلف جلسه گذاشتيم و همه خوشحال 
بودند و من فكر مي كنم كه اگر اين كار عملي مي شــد)دور از دسترس هم نبود( 
محوري ترين، بلندترين، فرهنگي ترين و زيباترين خيابان در منطقه خاورميانه بود.

در عين حال، هم اكنــون درختان خيابــان وليعصر آســيب هاي فراواني ديده 
است. از پســاب، فاضالب هاي بيمارستاني يا غيره بيمارســتاني كه وارد خيابان 
مي شــود، گرفته تا جدول گذاري در طرفين كه روي طوقه درختان انجام شده و 
كف سازي هايي كه جاهايي از آن سيمان هم شــده، متأسفانه به درختان آسيب 
زده است. درختان با آب رشد مي كنند و وقتي اين جدول ها گذاشته شده، جلوي 
آبرساني به درختان گرفته شــد. بعد كنار تنه درختان را خالي كردند تا آبرساني 
صورت بگيرد و خوشبختانه با افزايش بارندگي ها مي توانيم در طرفين خيابان آب 
داشته باشيم. بلندمرتبه سازي و مســائل ديگر نيز به درختان آسيب زده است، 

درحالي كه اين خيابان براي مردم مي تواند كاربرد شبانه روزي داشته باشد.

محور سبز، آبي و تاريخي 
خيابان وليعصر
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شيوع ويروس كرونا احتمال برگزاري جشنواره هاي سينمايي و نمايش 
فيلم هاي منتخب در ســالن هاي سينماي شــهرهاي برگزار كننده ادب و هنر

جشنواره ها را با اما و اگرهاي زيادي مواجه كرده است.
به گزارش ددالين، به تازگي آكادمي اسكار به دليل شيوع ويروس كرونا و عدم امكان 
نمايش اغلب فيلم هاي مهم نيمه اول سال2020 در سالن هاي سينما، قواعد انتخاب 
فيلم ها براي نامزدي در مراسم جوايز اســكار را تغيير داده است. بر همين اساس، 
فيلم هايي كه به دليل شيوع كوويد19 امكان نمايش در ســالن سينما را نداشته و 
براي نخستين بار به صورت آنالين در دســترس مخاطبان قرار گرفته اند نيز شانس 
انتخاب براي نامزدي در رشته هاي مختلف در اسكار2021 را خواهند داشت. طبق 
قواعد كنوني آكادمي اسكار، تنها فيلم هايي مي توانند به مراسم اسكار راه يابند كه در 
يك سينماي شهر لس آنجلس دست كم به مدت يك هفته نمايش داده شده باشند. 
به احتمال زياد تغيير در قواعد انتخاب فيلم ها تنها منحصر به دوره شيوع كرونا خواهد 
بود. هم اكنون وضعيت اكران فيلم ها به 2صورت است؛ خيلي از فيلم ها اكرانشان به 

تعويق افتاده و اكران تعداد زيادي از فيلم ها نيز به صورت آنالين در جريان است.

لوکارنو لغو شد
 آخرين اخبار درباره وضعيت برگزاري جشــنواره هاي سال2020 در سايه ويروس 
كرونا حكايت از آن دارد كه جشنواره فيلم لوكارنو كه قرار بود از روز 5تا 15اوت)15تا 
25مرداد( برگزار شــود، به دليل شــيوع ويروس كوويد19 لغو شــده است. لي لي 
هينســتين، مدير هنري اين جشــنواره در گفت وگو با ورايتي اعالم كرد كه پس 
از بررسي ســناريوهاي مختلف تصميم بر اين گرفته شد كه جشــنواره لوكارنو در 
سال جاري برگزار نشود. اولويت ما حضور مردم در ميدان بزرگ لوكارنو طبق روال 
گذشته و ديدن فيلم در فضاي باز از طريق پرده بزرگ سينمايي كه در اين ميدان واقع 
شده، بود. به دليل اينكه بر اين باور هستيم كه مردم چندان از ديدن فيلم هاي روز پاي 
مانيتورهاي كامپيوتر خود لذت نمي برند. ما از فناوري ديجيتال براي نمايش فيلم ها 
استفاده نخواهيم كرد در نتيجه گزينه برگزاري آنالين اين جشنواره هم منتفي است. 

اما مقامات برگزار كننده شصت و ششمين دوره جشنواره جهاني 
فيلم كوتاه كه قرار بود از 13تا 18 ماه مه )24تا 29 ارديبهشت( 

در شهر اوبرهاوزن آلمان برگزار شــود، تصميم گرفته اند از برگزاري جشنواره به طور 
حضوري صرف نظر كنند و اين جشنواره را به صورت آنالين برگزار كنند. 

آخرين اخبار از تغييرات گسترده رويداد هاي سينماي2020
کرونا در اسکار نفوذ کرد  يادداشت

علي اعطا ؛ سخنگوي شوراي شهر تهران 

روز معلم امسال، با همه ســال ها متفاوت است. به 
تعبير فردوســي؛ يكي نغز بازي كنــد روزگار، كه 
بنشــاندت پيش آموزگار. روزگار باليي به جان بشر 
انداخت كه همه  خيــاالت و اوهام و تمايالت خود را 
فراموش كند. روزگار بشر خاكي را به پيش آموزگار نشاند؛ براي يادگيري دوباره 
همه آنچه فراموش كرده بود. 3 ماه از حملــه ويرانگر ويروس كرونا و جهانگيري 
آن، همچنان هم مدارس تعطيل است و هم فعاليت مراكز توليدي و خدماتي در 
سراسر جهان و كشور ما متوقف شده يا به صورت نيمه تعطيل درآمده است. با اين 
حال جلوه هاي ويژه معلمي را در همين روزها شاهد هستيم. پزشكان و پرستاران 
در خط مقدم جبهه سالمت ايستاده اند و معلمان با تدريس آنالين و خانه به خانه 
در خط نخست جبهه آگاهي و معرفت. زيباترين تصاوير اين روزها از سوي معلمان 
رقم خورده است؛ از معلم عشايري كه وسط دشت به 2دانش آموزش درس مي داد 
تا معلمي كه روي تخت بيمارستان تا پاي جان براي آينده سازان ايران ايستاد. 
آموزگار مرندي را هم از ياد نبرده ايم كه كالس و درس را فراموش نكرد و از زمان 

تعطيلي مدارس تدريس خانه به خانه را درپيش گرفت.
ازهمين رو مي توان به معلمــان، لقب »مدافعان آگاهــي« داد؛ همان هايي كه 
آگاهي از وجود ظلمت مي دهند و اين آگاهي اســت كه كيفيت معاصر بودن به 
آنها مي بخشد. جايي خواندم كه انســان معاصر مي رود كمي عقب تر در تاريكي 
مي نشيند و مثل چشم سراسر بين و با يك ســر و گردن باالتر از همه حواسش 
به همه  چيز هست؛ همچون معلم مناطق عشــايري سردشت دزفول كه در اين 
روزهاي آموزش مجازي، فقر دانش آموزانش را ديد و برايشان گوشي هوشمند، 
تلويزيون و تبلت خريد تا آنها از كالس درس جا نمانند. او بهتر از هر كس ديگري 
مي داند كه آموزش حق همه كودكان است. همانطور كه پرستاران را »مدافعان 
ســالمت« ناميده ايم، جا دارد كه معلمان و اســتادان را نيز» مدافعان آگاهي و 

معرفت«بناميم.
ارديبهشت ماه سرنوشت سازي  براي معلمان و كارگران بوده است. در ارديبهشت 
سال1340 و در گردهمايي اعتراضي معلمان در ميدان بهارستان - مقابل مجلس 
ملي آن زمان - معلمي به نام دكتر ابوالحسن خانعلي با گلوله سرگرد شهرستاني، 
از پاي در آمد و تا چند ســال بعد از آن اين روز به نام معلم نامگذاري مي شد. اما 
18سال پس از آن و در واپسين دقيقه هاي شامگاه دوازدهم ارديبهشت58، استاد 
شناخته شده و ارجمند حوزه و دانشــگاه آيت اهلل مرتضي مطهري، به شهادت 
رسيد؛ و پس از آن هر سال 12ارديبهشــت به نام معلمان نامگذاري شده است. 
استاد شهيد مطهري هم در شخصيت و هم در انديشه جامعيت مقبولي داشت كه 
در ايران كم نظير بود. اما در كنار روز معلم، نخستين روز از  ماه »مي« هر سال در 
تقويم ميالدي كه در تقويم هجري شمسي معموال با روزهاي 11 يا 12ارديبهشت 
مصادف مي شــود، يكي ديگر از روزهاي مناسبتي اســت كه براي ارج نهادن به 
قشر زحمتكش كارگران منتسب شده است. در چهارم  ماه مي  سال1886، و در 
چهارمين روز اعتصاب و تجمع كارگران آمريكايي در شهر شيكاگو، پليس به روي 

آنان آتش گشود كه شماري كشته و عده اي مجروح شدند.
كارگران و معلمان 2ركن مهم جامعه هســتند كه با كمترين درآمد بيشترين 
خدمت را ارائه مي كنند. ايــن روزها معلمان و كارگران در كنار پرســتاران، در 
جبهه مبارزه با كرونا ايســتاده اند. بگذريم از اينكه وضعيت معيشتي نابسامان 
آنها مي تواند تــوان و انگيزه كار را بگيرد. فراموش نكنيــم كه راه بهبود آموزش 
و پرورش ايران، پذيرش راســتين جايگاه مدرســه و آمــوزگار و دانش آموز در 
برنامه ريزي هاي آموزشي و پرورشي است؛ روشي كه هم انگيزه بخش است و هم 
بسترساز نوآوري ها. با ياد ارجمند استاد مرتضي مطهري، ابوالحسن خانعلي، جبار 
باغچه بان، محمد بهمن بيگي، صمد بهرنگي و تمامي معلمان و مدافعان آگاهي و 

معرفت اين سرزمين؛ روز معلم گرامي باد.

معلمان؛ مدافعان آگاهي

روزگار کسب وکارهاي 
کرونازده

  صنف هاي آســيب ديده از كرونا چه 
انتظاراتي دارند؟

  فعاالن اصناف مختلف مي گويند اگر 
 تسهيالت دولت  زودتر پرداخت نشود

تعطيلي گسترده در راه است

13

دوچرخه هــاي بيــدود ايــن روزها 
در معابــر مركزي پايتخــت افزايش 

چشمگيري داشته اند
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   اقدامات منسجمي براي ثبت جهاني خيابان وليعصر در جريان است
  با اسكن باركد تابلوهاي نصب شده در خيابان وليعصر)عج(  می توانيد اطالعات       
  اماكن تاريخی اطراف را به  2 زبان فارسی  و انگليسی روی تلفن همراه  ببينيد

قصه های تهران درگذر وليعصر

3



اصغر صوفي
خبرنگار

رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پيامي بــا تبريك روز رهبري

معلم به همه معلمان در 
مدارس، دانشگاه ها و حوزه هاي علميه، 
كار بــزرگ و جهاد معلمــان را آموزش 
شكوفاسازي اســتعدادهاي كودكان و 
نوجوانان در مسير ارزش هاي اسالمي و 
انقالبي با هدف ايجاد يك جامعه ديني 
عادالنــه و آرمان خــواه دانســتند و 
خاطرنشان كردند: نسل جواني كه در اين 
مسير پرورش مي يابد ثروتي آنچنان انبوه 
است كه هيچ پديده ارزشمند ديگري با 
آن برابري نمي كند. به گــزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين 

شرح است:
بسمه تعالي

روز معلم را به همه  معلمان عزيز كه در 
مدارس و دانشگاه ها و حوزه هاي علميه به 
پرورش انديشه و دانش كودكان و جوانان 

كشور مي پردازند تبريك مي گويم.
اين ســخن امام خميني كه معلمي را 
شغل انبيا دانستند، يك شعار تبليغاتي 
نبود، ســخن قرآن بود كه فرموده است: 
و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحمكه... 

تزكيه و تعليم و كتــاب و حكمت الهي، 
4 واژه  كليدي در دعوت اســالم و همه 
پيامبران است. واژه كليدي ديگر قيام به 
قسط است. در مدرسه نبّوت ها، نسل هاي 
بشر با كتاب و حكمت، آموزش وپرورش 
مي يابندو آنگاه زندگي عدالت محور بنا 
مي كنند و جوامع بشــري بدين ترتيب 
به هدف هــاي آفرينش انســان نزديك 
مي شوند. نظام اســالمي با همين هدف 
يعني شــكل گيري يــك جامعه  ديني 
عادالنــه و آرمان خــواه پديــد آمد  و 
طبيعي اســت كه نظام آموزشي كشور 
نيز نمي تواند هدفي جز هدف كلّي نظام 
داشته باشد. كودك و نوجوان و جوان در 
كشور اســالمي مي آموزد كه استعداد و 
توان بالقوه  خود را براي ارزش هاي متعالي 
ملي يعني ارزش هاي اسالمي و انقالبي 
شــكوفا كند و به كار گيرد. اين آموزش 
حياتي و ســازوكار تحقق آن، همان كار 
بزرگ و جهاد مباركي است كه معلمان 

عهده دار آن شده اند.
اسالم ما را به علم نافع فرا مي خواند، علم 
نافع از سويي جوان ايراني را به ابزارهاي 
الزم براي پيشــرفت و اعتالي كشور و 
ملتش مجهز مي ســازد و از سويي به 

او هويــت مي بخشــد و او را از وزانت و 
اعتبار روحي و معنوي و اعتماد به نفس 
برخوردار مي كند. نســل جواني كه در 
اين مسير، صيرورت و پرورش مي يابد، 
ثروتي آنچنان انبوه و ذخيره  اي آنچنان 
عظيم اســت كه هيچ پديده ارزشمند 
ديگري بــراي كشــور بــا آن برابري 
نمي كنــد. اين ثروت، محصــول كار و 
انگيزه معلمان در مدارس، دانشگاه ها 
و حوزه هــاي علميه اســت. رحمت و 
فضل خدا بر دست هاي پركار و دل هاي 

پرانگيزه آنان باد.
نســل جوان مــا بحمــداهلل الگوهاي 
درخشان و برجسته  اي را هم مي شناسد 
كه در دنياي مادي امــروز نظائر آنها را 
كمتر مي توان يافت. از شــهيد چمران 
و شهيد آويني تا شــهداي هسته  اي و 
تا شهيد ســليماني و تا شهيد بزرگوار 
مطهري كه در دهه  30 از عمر خود در 
حوزه  قم و دانشگاه تهران درخشيد و در 
دهه  50 با بال شهادت به ملكوت اعلي 
پركشيد.درود خدا بر شهيدان و سپاس 
ما به معلمان و خوشــامد ما نثار نسل 

جوان خوش عاقبت ملت ايران باد.
سيدعلي خامنه اي/ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

رهبر معظم انقالب در پيامي به مناسبت روز معلم، كار بزرگ معلمان را 
شكوفاسازي استعدادها در مسير ارزش هاي اسالمي دانستند

رئيس جمهور از رفتار مردم در رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي مقابله با كرونا تقدير كرد

اميدواريم با رعايت پروتكل ها از سوي مردم بتوانيم ظرف 2هفته آينده مشاغل و 
مراكز پررفت وآمد و پرتجمع را به شرط تحقق شرايط الزم بازگشايي كنيم

نكته روز

جهاد معلمان

 بازگشايي هوشمند
 راهبرد جديد مقابله با كرونا

مالقات در بحران

در مقايسه با روســاي پيشين قوه 
قضاييه، رئيس كنوني اين قوه طي قضايي

يك سال گذشته، تحركات بيشتري 
از خــود نشــان داده اســت؛ ديد و بازديدهــاي 
برنامه ريزي شده و يا سرزده از واحدهاي قضايي و 
زندان ها در تهران و استان هاي مختلف كشور، انجام 
سفرهاي اســتاني، ديدار با مســئوالن و مديران 
اجرايي، فعاالن در حوزه هاي گوناگون مانند فعاالن 
كارگري، فعاالن مدني و... ســيدابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه را متمايز از همه روساي پيشين 
قوه قضاييه كرده اســت. رقيب حسن روحاني در 
انتخابات رياست جمهوري 96 چه بسا كه در برخي 
از اين ديدارها، مالقات ها و گفتارها، گوشه كنايه اي 
به سياســت هاي دولت هــم مي زنــد و نقدي به 
تصميمات قوه مجريه هــم وارد مي آورد؛ چنان كه 
همين چند وقت گاليه كرده بود كه چرا جلســات 
ستاد مقابله با كرونا به جاي هر روز هفته، يك روز در 
هفته برگزار مي شود يا نقد رئيس جمهور به گزارش 
ديوان محاسبات را بي پاسخ نگذاشته  و گفته بود كه 
»هيچ گزارشي تا امروز از ديوان محاسبات كه حاكي 
از ترديد يا اشتباه در گزارش تفريغ بودجه سال 9۷ 
باشد، واصل نشده بلكه بر اتقان گزارش تأكيد هم 
شده است«. در اين ميان ديد و بازديدهاي او مانند 
بازديد ســرزده از گمرك بوشــهر و محل دپوي 
خودروهــاي وارداتي  و يا ديدار چهــره به چهره با 
صيــادان و ملوانــان، همچنين بازديد از ســايت 
هسته اي UCF اصفهان و ديدار با رئيس سازمان 
انرژي اتمي و يا ديدارهاي مشابهي مثل مالقات با 
فعاالن حوزه كارگري در آســتانه روز كارگر و نيز 
ديدار اخير او با رئيس بانك مركزي از سيدابراهيم 
رئيسي، چهره اي ساخته است كه سياست هايش در 
دستگاه قضا، شــبيه هيچ كدام از اسالف خود، از 
آيت اهلل صــادق آملي الريجاني گرفتــه تا مرحوم 
سيدمحمود هاشمي شاهرودي و آيت اهلل ابراهيم 
يزدي نيست. اين رفتارها شايد از نگاه منتقدان او، 
تداوم سياست هاي انتخاباتي او تعبير شود اما به نظر 
مي رسد ابراهيم رئيسي حل مسائل قضايي كشور را 
در چارچوبــي خارج از ســاختمان قــوه قضاييه 
جست وجو مي كند. هم او كه در مسئوليت پيشين 
خود در آستان قدس رضوي نيز تحركات زيادي از 
خود نشان داده بود تا جايي كه در همان ايام متهم 
شــده بــود بــا هــدف حضــور در انتخابــات 
رياست جمهوري 96 اقدامات تبليغاتي در آستان 
قدس انجام مي دهد اما حاال دريك سال و كمتر از 
2 ماه پس از حضور در دستگاه قضا نشان داده همان 
شيوه مديريتي خود را در عدليه هم دنبال مي كند. 
رئيس قوه قضاييه طي يك سال اخير كوشيده است 
كه با نگاه قضايي و اقدامات پيشــگيرانه در زمينه 
مبارزه با فســاد و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي 
توليدي به دليل شــرايط اقتصادي، ديدارهايي را 
انجام دهد كه شايد در نگاه اول ارتباط زيادي با حوزه 
وظايف قضايي نداشــته باشــد. چه بسا كه همين 
سياســت مورد نقد برخي اطرافيان دولت و بعضي 
وقت ها شخص رئيس جمهور هم قرار گرفته است؛ 
نشــان به آن نشــان كه در جايي رئيس جمهور از 
تعطيلي واحدهاي توليدي و شركت هاي خصوصي 
به بهانه مبارزه با فســاد، گاليه كــرده و در يكي از 
جلســات هيأت دولــت گفته بود: شــركت هاي 
خصوصي را خفه نكنيم. شركت هاي بزرگ را با دليل 
و اتهامي، مي بنديم، درشــان را قفــل مي كنيم، 
دستگير مي كنيم و به دادگاه هاي مختلف مي بريم. 
با اين حــال ابراهيم رئيســي در جريــان يكي از 
سفرهاي استاني خود- استان آذرباريجان شرقي- 
در ديداري كه بــا صنعتگــران، توليدكنندگان و 
نمايندگان اتحاديه هاي كارگري اين استان داشت، 

از اقدام دستگاه قضايي در ممانعت از تعطيلي بيش 
از 32 مــورد از كارخانجاتــي كــه در اســتان 
آذربايجان شرقي با مشكل مواجه شده بودند، خبر 
داد؛ مسئله اي كه با واكنش حسام الدين آشنا، مشاور 
رئيس جمهور مواجه شــد. وي درباره اين خبر در 
حساب كاربري خود در توييتر نوشت: »لطفا؛ نام، 
مكان، علــت در معرض تعطيل بــودن و اقدامات 
مشخص دستگاه قضايي در هر مورد و وضعيت فعلي 
توليد هر مركز را جهت تنوير افكار عمومي اعالن 
فرماييد.« با اين حال، ابراهيم رئيسي در ديدارها و 
مالقات ها و ســفرهايش عموما نگاه قضايي هم به 
بحران ها و مسائل دارد؛ نگاهي كه شايد يك سر آن 
به اختالف سليقه با قوه مجريه هم برگردد، نمونه آن 
در ماجراي پرونده مديران بانك مركزي و مسائل 
ارزي كشــور اســت كه هر كدام از روساي دو قوه 

ديدگاه هاي مختلف درباره آن دارند.

بانك مركزي؛ كانون اختالف نظر دولت و عدليه 
ديدار اخير رئيس قوه قضاييه با عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانــك مركزي نيز رنــگ و بوي قضايي 
داشــت؛ در اين ديدار، همتي به ارائه گزارشــي از 
سياســت هاي ارزي و ريالي كشور، شــيوه اجرا و 
اقدامات جديد انجام شده در حوزه مبارزه با مفاسد 
در بانك مركزي پرداخت. رئيسي هم بر لزوم اصالح 
ساختار هاي فســادزا در حوزه پولي و بانكي كشور 
نيز تأكيد كرد و افزود: »درباره سياست هاي ارزي 
و ريالي پولي بانكي كشور بايد با استفاده از ظرفيت 
كارشناســي بانك مركزي تصميم گيري شــود و 
نمي توان اين سياست ها را دستوري و بدون توجه 

به نظرات كارشناسي تعيين و اجرايي كرد.«
بــه گــزارش همشــهري، رئيســي از ماهيــت 
»كارشناســي« سياســت هاي پولــي و ارزي 
بانك مركزي ســخن مي گويــد و تأكيد مي كند 
اين سياست ها نبايد »دســتوري« باشد. ماهيت 
سياســتگذاري پولــي و ارزي و بانكــي و نيــز 
»كارشناسي« يا »دســتوري« بودن آن طي سال 
گذشــته محل اختالفات دولت و قوه قضاييه بوده 
است. اين اختالفات در جريان رسيدگي به پرونده 
ولي اهلل سيف، رئيس سابق بانك مركزي و محاكمه 
احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي نمود 
يافت؛ هرچند عناوين اتهامي سيف مشخص نيست 
اما عراقچي به مشــاركت در اخالل در نظام ارزي 
و پولي كشــور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت 
شبكه اي و ســازمان يافته در حد كالن متهم شده 
است. عراقچي در نخستين جلسه دادگاه در دفاع 
از خود گفته بود كه مداخالت بانك مركزي در بازار 
ارز به »دستور رياست جمهوري« بوده است. وكيل 
مدافع او هم مدعي شده بود كه فروش ارز از سوي 
بانك مركزي با هدف كنترل قيمت در بازار كه امري 
حاكميتي است، انجام گرفته است. مقامات دولتي 
هم دفاعيات عراقچي را پذيرفتــه و از او در مقابل 
اتهاماتش دفاع كرده اند. محمــود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور نيز با اشاره به اظهارات عراقچي 
مبني بر اينكه مداخالت بانك مركزي در بازار ارز به 
دستور رياست جمهوري بوده است، گفته بود: »ما 
دستور رئيس جمهور را خدمت رئيس قوه قضاييه 
فرستاده ايم.«  سال گذشته، رئيس جمهور، حسن 
روحاني هم در سخناني از دخالت »دستگاه نظارتي« 
در امور اجرايي سخن رانده و به كنايه گفته بود: »با 
دادگاه و دستگاه قضايي، فساد از بين نمي رود بلكه 
دستگاه قضايي آخرين مرحله است و با بگير و ببند 

فساد از بين نخواهد رفت.«
نقطه اصلي اختالف دولت و دستگاه قضايي درباره 
سياست هاي ارزي بانك مركزي در سال هاي 96 و 
9۷ اين اســت كه از نگاه مقامات دولتي، اقدامات 
عراقچي و سيف به عنوان مديران بانك مركزي در 
راستاي اجراي سياســت هاي دولت و كنترل بازار 

ارز بوده است. 
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روايت حجاريان از خروج حاتمي كيا

رئيس جمهور بــا بيان اينكــه اقدامات 
انجام شده براي مقابله با كرونا در چارچوب دولت

اســتانداردهاي توصيه و پذيرفته شده از 
طرف سازمان بهداشت جهاني بوده، گفت: خوشبختانه با 
اجراي استانداردهاي درماني و همكاري مردم در رعايت 
توصيه هاي بهداشتي شاهد روند نزولي بيماري در كشور 
هستيم. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در جلســه روساي كميته هاي تخصصي 
ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به سطح بندي شهرها و 
استان ها در 3 وضعيت سفيد، زرد و قرمز، افزود: مسئولين 
كميته هاي درماني، امنيتي، اجتماعي و تبليغات و رسانه 
همچنان در تالشند تا با فعاليت گسترده درماني، اجراي 
پروتكل ها و نظارت بر آن و اطالع رساني و آگاهي بخشي 
بموقع با تبديل نقاط قرمز به زرد و سپس به سفيد، مناطق 

سفيد كشور در مورد اين بيماري را افزايش دهند.
رئيس جمهور اظهار داشــت: اميدواريم وزارت بهداشت 
در كنار اعالم آمار روزانه وضعيت بيمــاري از نظر ابتال، 
بستري، ترخيص و فوت بيماران آمار تبديل شدن شهرها 
از وضعيت قرمز به زرد و زرد به سفيد را اعالم كند و شاهد 
روزي باشيم كه تعداد مناطق قرمز در كشور به پايين ترين 

سطح برسد.
 روحاني گفت: تقسيم بندي  شهرها و مناطق مثل وضعيت 
سفيد، زرد و قرمز ما را از مرحله فاصله گذاري هوشمند 
به بازگشايي هوشمند مي رســاند؛ به گونه اي كه در هر 
شهري كه مردم فاصله گذاري هوشمند را بهتر اجرا كرده 
باشند، مي توان شرايط بهتر را براي بازگشايي هوشمند 
مراكز و فعاليت ها اعالم كرد. وي افزود: براساس گزارشي 
كه مســئولين كميته هاي درماني، امنيتي و اجتماعي 
در اين جلســه دادند، براساس شاخص هاي تعيين شده 
شهرســتان هاي ســفيد به زودي معرفي خواهند شد و 

شرايط بازفعاليت مشاغل كسب و كارها، اماكن مذهبي 
و به طور كل تعديــل محدوديت ها اعالم خواهد شــد. 
رئيس جمهور با بيان اينكه درخصوص مشاغل پررفت وآمد 
و پرتجمع در شهرهاي سفيد پروتكل هاي خوبي از سوي 
مسئوالن ذيربط تدوين شده كه در جلسه آينده ستاد ملي 
اعالم خواهد شد، گفت: اميدواريم با رعايت پروتكل ها از 
سوي مردم بتوانيم ظرف 2هفته آينده يا نهايتاً تا پايان 
ارديبهشت مشاغل و مراكز پررفت وآمد و پرتجمع را به 
شرط تحقق شرايط الزم بازگشايي كنيم. روحاني ادامه 
داد: در شــرايط و پروتكل هاي مربوط به الزام و ضرورت 
استفاده از ماســك به مرحله اي رســيده ايم كه نگراني 
براي تأمين آن وجود ندارد؛ ضمن آنكه تمهيداتي درنظر 
گرفته شده كه وزارت بهداشت و درمان استفاده از ماسك 
را سهل تر تعريف و معرفي مي كند. روحاني با بيان اينكه 
رفتار هوشــمندانه و قاعده مند مردم ايران يك افتخار 
بزرگ است و نشان از رابطه خوب و قوي ميان مردم و نظام 
و اعتماد به مسئوالن پزشكي كشور دارد، گفت: آرامش 
نســبي به وجود آمده در برخي استان ها و شهرستان ها 
به دليل همكاري خوب مردم با مسئولين و جدي گرفتن 

هشدارها و توصيه هاي بهداشتي بوده است. 

بازگشايي مساجد از اول هفته آينده شايعه است
كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت درباره شــايعه مطرح شده مبني بر دستور رئيس جمهوري براي بازگشايي 
مساجد، مدارس و دانشگاه ها از اول هفته آينده بيان كرد: چنين دستوري به هيچ وجه از سوي رئيس جمهوري صادر نشده 
و چنين مصوبه اي از ستاد ملي مقابله با كرونا وجود خارجي ندارد.  به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: موضوع تعطيلي مدارس و 
مراكز آموزش عالي در همه استان ها تا پايان  ماه مبارك رمضان به قوت خود باقي است و در ساير موارد نيز حسب وضعيت 
و ارزيابي خطر در هر منطقه، فهرست مناطق با وضعيت سفيد در جلســات آتي ستاد ملي مقابله با كرونا از سوي وزارت 
بهداشت اعالم شده و درصورت تصويب ستاد، صرفا در اين مناطق آن هم مشروط به رعايت پروتكل هاي ابالغي احتماال 

شاهد بازگشايي برخي اماكن يا برگزاري محدود و مشروط برخي تجمعات ازجمله نمازهاي جمعه يا جماعت خواهيم بود.

ســخنگوي وزارت خارجه با رد 
 سياست
ادعاي مســئول امور ونزوئال در خارجي

دولت آمريــكا، اظهــارات او را 
بي اساس و در جهت زمينه سازي  براي اعمال فشار 
بيشتر از ســوي آمريكا بر دولت ونزوئال و ايجاد 
اخالل و دخالت در روابط تجاري بين 2 كشــور 
ايران و ونزوئال ارزيابي كرد. به گزارش همشهري، 
سيدعباس موســوي افزود: دولت آمريكا كه در 
اجراي سياســت هاي خود در ونزوئال با شكست 
مواجه شده با اينگونه اتهامات سعي دارد در برنامه 
دولت ونزوئال براي بازســازي پااليشگاه هاي آن 
كشور و توليد فرآورده هاي نفتي ازجمله بنزين كه 
هم اكنون به دليل تحريم هــاي ظالمانه آمريكا با 
كمبود روبه روســت، مانع تراشــي كند. »اليوت 
آبرامز« مدعي شده بود هواپيماهايي از ايران وارد 
مي شــوند و تجهيزاتي براي صنعت نفت ونزوئال 
مي آورند، در ازاي اين تجهيزات طال برمي گردانند.

وزير خارجه روسيه با ارسال نامه 
خطاب به وزير خارجه ايران تأكيد ديپلماسي

كرد: مايلم همبستگي كامل خود 
درخصوص خط مشــي ضد بشري واشنگتن در 
زمينه گسترش تحريم هاي غيرقانوني يكجانبه 
عليه را ايران كه همانند بســياري از كشورهاي 
جهان از شيوع عفونت جديد ويروس كرونا به طور 
جدي آسيب ديده است يادآور شوم. به گزارش 
ايلنا، در نامه سرگئي الوروف آمده است: روسيه 
دائما ماهيت غيرقانونــي تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا عليه ايران را خاطرنشان مي كند. همواره 
از آمريكا مي خواهيم اين تحريم ها را لغو كند و 
مانعي براي مبارزه تمام عيار با عفونت ويروس 
كرونا ايجاد نكند. كشورهاي اروپاي غربي را نيز 
فــرا مي خوانيــم تحت تأثير ارعــاب و تهديد 
واشنگتن قرار نگيرند و به تعامل با شركاي ايراني 

ادامه دهند.

 تكذيب ادعاي طال 
در برابر تجهيزات

نامه الوروف به ظريف 
درباره تحريم ها

ســعيد حجاريان، تحليلگر اصالح طلب در يادداشــتي درباره 
فيلم خروج حاتمي كيا نوشته اســت: فيلم »خروج« به نوعي 
دولت منتخب را هــدف انتقاد قرار داده و به تصوير كشــيدن 

رئيس جمهور روحاني مؤيد آن است.
به گزارش وبسايت مشــق نو، حجاريان در مقدمه تحليل خود 
كنايه عجيبي به ماجراي ترور خود و حضورش در دادگاه زده 
و نوشته است: هنر اعم از سينما، تئاتر و... از جهاتي به سياست 
تنه مي زند اما طبيعتا يكسره از سياست نمي گويد؛ لذا تحليلگر 
سياسي نه مي تواند آنچه را در اين حوزه مي  گذرد، ناديده بگيرد 
و نه مي تواند تماما در اين حوزه مشغول شود و امر سياسي را به 
هنر تقليل دهد. البته گاهي سياست ورز ناگزير از ورود به وادي 
هنر است! في المثل نگارنده در چند فيلم سياسي نقش آفريني 
كرده اما متأسفانه بازيگر خوبي نبوده و پيشرفت نكرده است؛ 
يك بار در بيمارستان سينا نقش نعش را بازي كردم، بار ديگر 
هم در دادگاه به عنوان بازيگر سياسي حاضر شدم اما متأسفانه 
فيلم هايم همه صامــت بوده اند و احتياج به دوبلــور و نريتور 

داشتند!
ما اساسا با 2 سنخ از خروج مواجه هستيم؛ خروج از و خروج بر. 
»خروج از« يا همان exodus داستان خروج قوم بني اسرائيل 
از مصر است كه با كليدواژه »سفر خروج« قابل ردگيري است. 
اين خروج عملي است منفعالنه. صورت ديگر يا همان »خروج 
بر« عملي است فعال كه در دل آن ارزش ها و هدف هايي نهفته 
است؛ مانند يك واقعه اعتراضي؛ في المثل آنچه در جنبش سبز 
رخ داد كه البته به مصداق عمل خوارج، »بغي« خوانده شد! از 

اين منظر، فيلم »خروج«، نه اين است و نه آن.
حجاريان مي نويســد: چنان كه در فيلــم مي بينيم، مديريت 
اعتراض بــا »داللت« نيروهاي امنيتي به شــهر قم ســپرده 
مي شود كه مقصود از اين كار ناروشن است؛ به ويژه آنكه يكي از 
كاراكترها مي گويد  خواسته هايتان را از بي  بي معصومه بخواهيد. 
اين گزاره اوال در تضاد با رويكرد اعتراضي است و توسل به  نوعي 
از الهيات اســت و ثانيا از دل آن نفــي موجوديتي به نام دولت 
استخراج مي شــود. دولت ها مســئوليت دارند و بايد پاسخگو 
باشند؛ چه انتخابي ها و چه انتصابي ها و شهروندان نيز اال و البد 
بايد برابر حقوق باشند و مي توانند در هر سطحي اعتراض خود را 
بيان كنند. نتيجتا، ورود به آن شهر و ديالوگ هاي درون حرم آب 
سردي است بر خروج و آغازي است بر افتراق و حركت انفرادي. 
البته، شايد، كارگردان ديگر حوصله تنش نداشته و قصد داشته 
است كه بي دردسر فيلمش را بسازد و تا انتهاي سناريو را خود 

تعيين كند!

سيد ابراهيم رئيسي در 14 ماه گذشته نشان داده رويكردي كه در آستان قدس رضوي 
داشته با خود به قوه قضاييه آورده است



شگفتانه شهرداري براي شهروندان 
همزمان با عيد فطر 

مديركل فرهنگي شهرداري تهران ويژه برنامه هاي شهرداري در  ماه 
مبارك رمضان را تشريح كرد و گفت: »شهرداري تهران براي عيد 
فطر شگفتانه ويژه اي براي شــهروندان دارد كه پس از هماهنگي 

نهايي اعالم مي شود.«
محسن فتاحي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اداره كل فرهنگي 
شهرداري تهران با كمك ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي و اداره كل امور بانوان در راســتاي كمــك مؤمنانه به 
نيازمندان شهر تهران اقالم غذايي را در آستانه  ماه مبارك رمضان 
تهيه كرده است، گفت: »تعداد ۱۱هزار بسته غذايي توسط بسيج 

محالت، شوراياران و خيرين محلي ميان نيازمندان توزيع شد.«
او در مورد ويژه برنامه هــاي معاونت امــور اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران براي  ماه رمضان، افزود: »براساس شرايط فعلي 
جامعه، جنس برنامه هاي فرهنگي  ماه رمضان نيز تغيير يافته است؛ 
به گونه اي كه با اتكا به فضاي مجازي، جشــنواره نور اميد قرآن را 
در اينستاگرام با همكاري ســپاه تهران برگزار كرده ايم و مي توان 

با هشتگ نور قرآن به صفحه اين جشنواره دسترسي پيدا كرد.«
مديركل فرهنگي شهرداري تهران در مورد جزئيات اين جشنواره با 
بيان اينكه نخستين باب در آموزش قرآن تقليد است، اظهار كرد: »بر 
همين اساس براي كودكان و نوجوانان عالقه مند به يادگيري قرآن، 
5آيه كه توسط 5قاري برجسته قرائت شده است، درنظر گرفتيم تا 

نوجوانان و كودكان با قرائت اين آيات در مسابقه شركت كنند.«
فتاحي افزود: »همچنين  پويــش »كتابخواني با هم« نيز طراحي 
شــده كه بر اين اســاس از مردم درخواســت كرديم با خواندن 
كتاب هايي كه در منزل موجود اســت، صوت چكيــده كتاب را 

به صورت قصه خواني يا پادكست براي ما ارسال كنند.«
اين مدير شهري با اشاره به برگزاري مسابقه بزرگ »خونه موني« 
در  ماه رمضان با همكاري شبكه نسيم گفت: »پس از آغاز سال 99، 
از مردم خواستيم فيلمنامه هايي را كه ما درنظر گرفتيم يا خودشان 
نوشــته اند، مجددا بازي كنند و فيلم اين نمايش خــود را كه با 
همكاري تك تك اعضاي خانواده انجام شده، براي ما ارسال كنند 
كه هم اكنون انتخاب ويدئوهاي برتر انجام شده و قرار است از شبكه 

نسيم پخش شود تا داوران خانواده هاي برتر را انتخاب كنند.«

راه اندازي سامانه رصد تخلفات شهري 

مديرعامل شركت شهربان و حريم بان گفت: »صدور رأي ماده۱00 
معموال تا قطعيت حكم يك تا 4سال طول مي كشد و از همين رو در 

تالشيم يك سامانه براي رصد تخلفات ايجاد كنيم.«
به گزارش همشهري، سيدامير فتاحيان در مراسم رونمايي از لباس 
جديد مأموران حريم بان، ادامه داد: »براي مثال يك ملك مسكوني 
تبديل به تجاري شده است، درحالي كه تا حكم قطعيت پيدا كند، 
چندين سال طول مي كشد درحالي كه همه اين سال ها اين فرد از 
اقدام تخلف آميز خود منتفع شده است. به فراخور نوع منطقه و نوع 
بهره برداري متخلف  تالش مي كنيم تا به درستي ميزان انتفاع اين 
فرد از تخلفش مشخص شود و مجبور به پرداخت اين هزينه باشد.« 
او افزود: »به نظر ما هنوز برخي از قوانين ما به روز نشده اند و بايد اين 
قوانين روزآمد شده تا هزينه تخلف را براي متخلفان باالتر ببريم تا 

براي متخلفان صرفه اقتصادي نداشته باشد.«
مديرعامل شركت شهربان و حريم بان با بيان اينكه عمده مسئوليت 
ما در شركت شهربان اجرايي شــدن امور مناطق است به گونه اي 
كه بتوانند حريــم مناطق خود را حفظ كنند، خاطرنشــان كرد: 
»منطقه۲۲ از جهت حفظ حريم اهميت باالتــري دارد زيرا اين 

منطقه در مرز و مجاورت استان البرز هم قرار دارد.«
فتاحيان با اشاره به اينكه لباس سازماني، پيام و دغدغه و تعهدي را 
از طرف آن سازمان به مردم انتقال مي دهد و از سوي ديگر كساني 
كه اين لباس را هم مي پوشند افتخار بيشــتري به آن مي كنند، 
گفت: »امروز درخصوص منطقــه ۲۲ و حريم اين منطقه مصوبه 
اجرانشده اي نداريم و خوشحاليم كه در اين منطقه آرامش خوبي 
در حوزه حفظ حريم برقرار شده است.« او اضافه كرد: »كار حفظ 
حريم كار سختي است زيرا در بســياري از موارد نيازمند دانش 
حقوقي بوده و از ســوي ديگر حتي در پــاره اي از موارد موجب 
تنش هاي فيزيكي مي شود.« فتاحيان به موضوع مشكالت درآمدي 
حريم بانان نيز اشاره كرد و گفت: »اميدواريم تا آخر اين ماه ابالغيه 
افزايش حقوق حريم بانان اجرايي شود تا از اين حيث نيز شرمنده 

تالش هاي حريم بانان نباشيم.«

طرح ترافيك امروز اجرا نمي شود

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري تهران گفت: »در تصميم 
ســتاد مقابله با كرونا مبني بر عدم اجراي طرح ترافيك در تهران 
تاكنون تغييري ايجاد نشده است و امروز )۱۳ ارديبهشت( طرح 

ترافيك در پايتخت اجرا نمي شود.«
به گزارش همشهري، محمد تقي زاده، افزود: »هيچ تصميمي براي 
اجراي طرح ترافيك - كه قبال توسط ســتاد ملي مقابله با كرونا 

عدم اجراي آن تصويب شده بود - اتخاذ نشده است.«
عمار سعيديان فر، مدير ســاماندهي محدوده طرح هاي ترافيكي 
شــهرداري تهران هم دراين باره گفت: »اجراي طرح ترافيك به 
شكل جديد و با بسته پيشنهادي شهرداري و شوراي شهر تهران 
منوط به تصويب در ســتاد مقابله با كرونا ي شــهر تهران است، 
بنابراين اگر ستاد مقابله با كرونا با بسته پيشنهادي موافقت و آن را 
تصويب كند، اينطور نيست كه ما بخواهيم ظرف مدت يك يا ۲روز 

آن را اجرايي كنيم و نياز به زمان يك هفته اي دارد.«
او ادامه داد: »ستاد مقابله با كرونا  مي تواند در زمان تصويب بسته 
پيشنهادي شوراي شهر و شهرداري تهران، براي كنترل ترافيك 
پايتخت يكي از بند هاي آن را تصويب نكند. از سوي ديگر، ما سقف 
مجاز تردد ۱0۳ هزار خودرو را در محــدوده طرح ترافيك اعمال 
مي كنيم، بنابراين نمي توان بيشتر از ظرفيت اجازه تردد خودرو ها 

را در محدوده طرح ترافيك داد.«
مدير ســاماندهي محدوده طرح هاي ترافيكي شهرداري تهران 
گفت: »مطرح شــدن اين موضوع مبني بر اجــراي طرح ترافيك 
در امروز و يا فردا موضوعي مورد اســتناد نيست، زيرا تنها پس از 
تصويب در ســتاد مقابله با كرونا مي توان طرح هاي ترافيكي را در 

پايتخت به شكل جديد اجرا كرد.« 

چند قدم مانده تا طوالني ترين 
خيابان خاورميانه در فهرست گزارش

جهاني يونسكو جاي بگيرد؛ 
خياباني با صدها عنصر تاريخي و خاطراتي كه 
همه تهران را روايــت مي كنند. حاال هم كه 
چند روزي مي شود در راستاي اصول ۱4گانه  
الزم براي ثبت جهاني، طرح خوانا ســازي 
خيابان وليعصر)عج( اجرا شده است. با اين 
طرح، شهروندان مي توانند كد روي تابلوهايي 
را كه در برخي از نقاط ايــن خيابان زيباي 
پايتخت نصب شده با گوشي هوشمند خود 
اسكن كنند و از طريق باركدخوان )QR كد( 
اطالعات موجود راجع به اماكن شاخص اين 
محور را به ۲ زبان فارسي و انگليسي به دست 

آورند.

شايد زودتر از 2021
خيابان وليعصــر )عج( همان مســيري 

است كه شمال تهران را به جنوبش وصل 
مي كند؛ جــاده اي كه بنايــش را در دوره 
قاجار گذاشتند و در دوران بعدي با كاشت 
چنارها و آسفالت كشــي كامل شــد. اين 
مســير با جذابيت هايي كه اطرافش ايجاد 
شــد، شــهرت ملي و جهاني پيدا كرد. از 
ايســتگاه راه آهن گرفته تا تئاتر شــهر، از 
موزه ملي قرآن گرفته تــا موزه زمان و باغ 
فردوس، از پارك ســاعي گرفته تا پارك 
ملت و از موزه مقدم گرفته تا فرهنگستان 
هنر، همگي در سايه هزاران چنار، هويت 
خيابان وليعصر و به نوعي تهران شدند. با 
گذر زمان اما در دوره هايي برخي تيشه به 
ريشه هويت هاي اين خيابان مهم پايتخت 
زدند. بلندمرتبه هايي قد برافراشتند تا هم 
آفتاب را بگيرند و هم بر خط آسمان بناهاي 
تاريخي خط بكشند. تيغ تبر عده اي بر تن 
چنارها فرود آمد تا مغازه هاي شــان بهتر 
ديده شود و برخي بســاز بفروش ها هم با 
گودهاي عميق قنات ها را خشــكاندند و 
حتي گاهي خبر رسيد كه گازوئيل به جوي 

وليعصر مي ريزند.
به همين خاطر، اگرچــه خيابان وليعصر 
در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده بود 
ولي ثبــت جهاني آن نيز در دســتور كار 
قرار گرفت. بر اين اســاس، از ۳سال و نيم 
پيش، اجرايي شــدن اصول ۱4گانه مورد 
نظر يونســكو با پيگيري شخص شهردار 
تهران و مديريت شهري و البته با همراهي 
وزارت ميــراث  فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي كليد خورد. پروپزال اقدامات 
الزم از سوي شــهردار تهران به يونسكو 
تحويل داده شــده و اگــر كار همينطور 
پيش برود، خيابان وليعصر)عج( در سال 

۲0۲۱ميالدي و شايد هم زودتر به صورت 
دائم در فهرست جهاني ثبت مي شود.

شهر، خوانا مي شود
نصب تابلوهاي داراي باركد خيابان وليعصر 
در راســتاي طرح خواناسازي شهر تهران 
انجام شده اســت؛ يعني خواناسازي تنها 
به مســير وليعصر محدود نخواهد شد و 
سازمان زيباسازي شــهرداري، اين طرح 
را در ديگر نقاط شــهر به اجرا در خواهد 
آورد. هدف از طرح خواناســازي، روايت 
قصه هاي تهران اســت. كار اما از خيابان 
وليعصر آغــاز شــده و پيــروز حناچي، 

شــهردار تهران در اين رابطــه مي گويد: 
»طرح خواناسازي شهر تهران« با خيابان 
وليعصر)عج( آغاز شــد؛ مســيري براي 
روايت گري قصه هــا و رويدادها، معرفي 
ميراث معماري و فرهنگي و بزرگداشــت 
مفاخر شهر. خواناسازي خيابان وليعصر، 
گامي  است در راه ثبت جهاني اين خيابان 
زيبا و تاريخي.« با اين حساب مي توانيد از 
طريق تلفن همراه خود و با اســكن كردن 
تابلوهاي داراي باركد، قصه خيابان هايي 
مثل مولوي، مختاري، رشــت، يا بناهايي 
مانند انيس الدوله، پل اميربهادر، مســجد 

فخريه، سينما شهرقشنگ را بخوانيد.

اقدامات مديريت شهري با همراهي وزارت ميراث فرهنگي 
گردشگري و صنايع دستي براي ثبت جهاني طوالني ترين 

خيابان خاورميانه در سال ۲0۲۱در حال انجام است

با اسكن تابلوهاي جديد خيابان وليعصر، مي توانيد اطالعات اماكن تاريخي تهران را به دست  آوريد.   عكس:همشهري/ حسين تهراني

 قصه هاي  تهران
درگذر وليعصر

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

خبرها

خبرهاي كوتاه

 مخالفت با تبديل ســتاد گردشــگري 
به سازمان

  محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران:

طبق مصوبه شوراي شــهر تهران، شهرداري 
بايد اليحه تبديل ستاد گردشگري به سازمان 
گردشگري را تا پايان سال9۸ به شورا تحويل 
مي داد و چون آماده نشده، قطعا كم كاري كرده 
است. معاونت فرهنگي طرح پيشنهادي را ارائه 
داده و موضوع در معاونت برنامه ريزي شهري 
به خاطر تغيير ساختار متوقف مانده و به نتيجه 
نرسيده اســت. معاونت برنامه ريزي شهري با 
اين استدالل كه در حال تغيير ساختار كالن 
شهرداري است هنوز اين اليحه را به سرانجام 
نرسانده است. نگاه معاونت برنامه ريزي متفاوت 
و معتقد است كه تبديل ستاد به سازمان، براي 
اين كار جوابگو نيســت و ايده هاي ديگر نظير 
ادغام آن با شــركت توسعه فضا هاي فرهنگي 

را مطرح مي كنند. )باشگاه خبرنگاران جوان(

ارتقاي گروه شغلي كارگران قراردادي 
شهرداري تهران

  حامد مظاهريــان، معاون توســعه منابع 
انساني شهردار تهران:

همزمان با ســال جهش توليد و در راســتاي 
تجليــل و قدردانــي از زحمات بي شــائبه و 
فعاليت هاي مؤثر قشر خدوم كارگر شاغل در 
شهرداري تهران و همچنين رفع دغدغه هاي 
معيشــتي آنان، گروه شــغلي كارگران تحت 
پوشش مؤسسه هاديان شهر كه در گروه هاي 
شغلي ۱ تا 4 مشــغول به خدمت هستند، به 
گروه شــغلي5 افزايش و ارتقا مي يابد. ضمن 
اينكه به واســطه تقارن روز كار و كارگر با ماه 
مبارك رمضــان كارت هاي هديــه به مبلغ 
۲ميليون ريال به همكاران كارگر شــاغل در 
مناطق ۲۲گانه و واحدهاي ستادي شهرداري 

تهران اهدا مي شود.  )آنا(

مشكالت معيشتي رانندگان بخش خصوصي  
اتوبوسراني

  محمــود ترفع، مديرعامل شــركت واحد 
اتوبوسراني تهران: 

معضالتي كه ناوگان اتوبوسراني تهران با آنها 
روبه روســت، از زمان ورود ويــروس كرونا و 
كاهش قابل توجه مسافران اتوبوس دوچندان 
شده اســت. همچنين ريزش تعداد مسافران 
باعث شده درآمدهاي اتوبوسراني از محل كرايه 
دريافتي از مسافران كه بخشي از هزينه هاي 
ناوگان را تامين مي كــرد نيز به حداقل ميزان 
ممكن كاهش يابد. در همه كشورها، دولت ها 
براي تشويق شهروندان به استفاده از وسايل 
نقليه عمومي به نــاوگان حمل ونقل همگاني 
يارانــه پرداخــت مي كننــد؛ اما متأســفانه 
اتوبوسراني تهران با وجود مسائل و مشكالت 
حوزه هاي اعتباري و مالي، سال ها از كمك هاي 
دولتي محروم بــوده كه ايــن محروميت در 
شرايط دشــوار موجود، فشــار مضاعفي را به 
شركت واحد تحميل كرده است. يك دهه است 
كه يك دستگاه اتوبوس نيز از جانب دولت به 
ناوگان اتوبوسراني پايتخت تحويل نشده است 
و ادامه روند موجود، خدمات اتوبوسراني تهران 
را با مشــكل مواجه مي كند. بنابراين حداقل 
انتظاري كــه از دولت مي رود، اين اســت كه 
در شــرايط موجود كمك كند تا چرخ ناوگان 

اتوبوسراني پايتخت بچرخد. )ايلنا(

3 شهر  شنبه ۱۳ ارديبهشت 99  شماره 79۳۱  ۲ ۳ 0 ۲ ۳ 6 ۱ 5

ســرانجام موعد اجــراي تصميــم مهم 
كرونايي ناوگان حمل ونقل عمومي تهران 
فرا رســيد؛ تصميمي كــه ۲ هفته پيش، 
از سوي شوراي شهر تهران به ســتاد مقابله با كروناي استان تهران 
پيشنهاد شده بود، پس از بررسي جوانب آن و تصويب در ستاد مقابله 
با كرونا از امروز در مترو و اتوبوسراني پايتخت به اجرا در مي آيد. »اجبار 
استفاده از ماسك در ناوگان حمل ونقل عمومي تهران با تمركز بيشتر 
بر مترو« حاال ديگر قانوني است كه همه شــهرونداني كه عزم سفر 
درون شهري را با مترو دارند، بايد آن را رعايت كنند؛ در غيراين صورت 
نمي توانند از مترو و اتوبوس به عنوان ارزان ترين و سريع ترين ناوگان 
حمل ونقل عمومي استفاده كنند. اين دستورالعمل كه در متروهاي 
برلين، پاريس و لندن هم به اجرا درآمده، يكي از راهكارهاي مهم قطع 
زنجيره ابتال در ناوگاني است كه سهمش از شيوع بيماري كوويد-۱9 
بيش از ۳0درصد برآورد شده است. دولت هم كه پيش تر براي اجراي 
اين تصميم، مشكل كمبود ماسك را بهانه كرده بود، ناگزير شد در برابر 
هشدارهاي كارشناسي متخصصان كوتاه بيايد و با پذيرش پيشنهاد 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران، براي تامين ماسك 

مورد نياز مسافران مترو تســهيالتي را درنظر بگيرد. بر اين اساس از 
امروز صبح، بعد از گيت هاي ورودي مترو و اتوبوس هاي درون شهري 

ماسك هاي ارزان قيمت بين مسافران توزيع مي شود.

قيمت ماسك  ها بين 2 تا 5هزار تومان است
استاندار تهران در اين باره گفت: »از شنبه )امروز( مقرر شده است كه 
حفاظت فردي و استفاده از ماسك در حمل ونقل عمومي اجبار شود 
و طرح ترافيك نيز اجرايي نمي شود تا جلوي سرايت اين بيماري را 
بگيريم؛ بنابراين استان تهران براساس دستورالعمل هاي ستاد مقابله با 
بيماري كرونا اقدامات الزم را در اين زمينه انجام مي دهد.« انوشيروان 
محسني بندپي درباره اينكه قيمت ماسك ها در مبادي ورودي مترو و 
يا اتوبوس چقدر خواهد بود، تصريح كرد: »قطعا قيمت اين ماسك ها 
۲ تا 5هزار تومان خواهد بود و كساني كه قصد استفاده از حمل ونقل 
عمومي را دارنــد مي توانند با تهيه ماســك هاي خانگي بدون هيچ 
مشكلي از حمل ونقل عمومي استفاده كنند؛ بنابراين نيازي به داشتن 
ماسك هاي سه اليه، يا فيلتردار و گران قيمت براي ورود به حمل ونقل 
عمومي نيست. هم اكنون ماسك هاي دست ساز در خانه ها وجود دارد 

و شهروندان مي توانند از آن ماسك ها هم استفاده كنند.«

عرضه ماسك در 25 ايستگاه منتخب مترو
مديرعامل شــركت بهره برداري مترو تهران و حومه هم با تأكيد بر 
اينكه از ورود افراد فاقد ماســك به مترو از شنبه )امروز( جلوگيري 
مي شود، از عرضه ماســك با قيمت مصوب در  ۲5 ايستگاه منتخب 
متروي تهران و حومه خبر داد. فرنوش نوبخت با اشاره به مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا مبني بر اجباري شدن استفاده از ماسك در مترو 
افزود: »شــركت بهره برداري مترو در همين راستا در مرحله اول در 
۲5ايســتگاه منتخب كه جمعيت بيش از 500هزار نفر در آن تردد 
مي كند، اقدام به عرضه ماســك با قيمت مصوب مي كند.«او اضافه 
كرد: »اين كار با محوريت وزارت صمت، شهرداري تهران و معاونت 
حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران و با همكاري اتاق اصناف تهران و 
اتحاديه پوشاك تهران اجرا مي شود. در اين طرح سعي شده تا ماسك 
با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار گيرد تــا اين طرح با موفقيت 
اجرايي شود.« مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با 
اشاره به اينكه از ورود افراد فاقد ماسك جلوگيري به عمل خواهد آمد 
خاطرنشان كرد: »همه شهرونداني كه قصد استفاده از مترو را دارند 
بايد ماسك داشته باشند و اين طرح به منظور حفظ سالمتي افرادي 
كه قصد دارند از سامانه هاي حمل ونقل عمومي درون شهري استفاده 
كنند، تصويب شده است، ازاين رو، براي اجراي هرچه بهتر اين طرح، 

نيازمند ياري شهروندان و مسافران هستيم.«

ايستگاه هاي منتخب توزيع ماسك:
 ايستگاه هاي تهران )صادقيه(، كرج، گلشهر، امام خميني)ره(، شهر 
ري، پانزده خرداد، تئاتر شهر، ميدان آزادي، بيمه، آزادگان، ميدان 
محمديه، شادمان، سعدي، فرهنگسرا، فردوسي، خيام، پايانه جنوب، 
جوانمرد قصاب، ميدان انقالب اسالمي، حسن آباد، شهداي هفتم تير، 

شهيد نواب صفوي، دروازه دولت، ميدان شهدا و سبالن.

مترو مسافران بدون ماسك را نمي پذيرد
ماسك با قيمت مصوب در ۲5 ايستگاه منتخب مترو بين مسافران توزيع مي شود

   نياز روزانه يك ميليون ماسك
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران: 

يكي از راهكارهاي اجراي اين طرح كه 8ارديبهشت ماه توسط وزارت كشور 
به تصويب رسيد، توزيع رايگان يا فروش اقالم بهداشتي در گيشه هاي 
بليت فروشي است. شهرداري و شوراي شــهر براي اجراي طرح »اجبار 
استفاده از ماسك و دستكش در مترو و اتوبوس« آماده همكاري است. پيش 
از گسترش كرونا در تهران، روزانه 5ميليون جابه جايي با حمل ونقل عمومي 
صورت مي گرفت كه درحال حاضر، روزانه مجموع سفر با مترو و اتوبوس به 
بيش از يك ميليون رسيده است؛ بنابراين بايد روزانه حدود يك ميليون 
ماسك براي ناوگان مترو و اتوبوسراني تهيه شود. در عين حال شهروندان 
بايد بدانند كه اجبار استفاده از ماسك و دستكش سبب خطرناك نبودن 
تردد با حمل ونقل عمومي نخواهد شــد. بنابراين همچنان توصيه ما اين 
است كه شهروندان تا حد ممكن از رفت وآمدهاي غيرضروري پرهيز كنند 

و درصورت تردد ضروري از حمل ونقل عمومي استفاده نكنند.

آيندهوليعصرچهميشود؟ثبتجهانيوليعصرمديريتيكپارچهميخواهد

  اسكندر مختاري طالقاني، استاديار دانشكده 
هنر:

بحث ثبت جهاني خيابــان وليعصر مقدماتي را 
مي طلبد كه مهم ترين مــورد، اعمال مديريت 
يكپارچه حفاظتي اســت؛ درحالي كه اكنون با 
يك  مديريت واحد مواجه نيســتيم. بايد توجه 
شــود كه خيابان وليعصر در 4منطقه مختلف 
شــهري تهران قرار دارد و عالوه بر آن، درختان 
آن نيز مبحث مهمي است كه تصميم گيري درباره 
كليات آنها در سازمان فضاي سبز و پارك ها انجام 
مي شود اما نگهداري شان از سوي شهرداري هاي 
مناطق صورت مي گيرد. بحث پياده روها هم در 
نوع خود قابل توجه است. 10سال پيش در قالب 
طرحي در پياده روي خيابــان وليعصر، عمليات 
سنگفرش و ساماندهي صورت گرفت ولي بعدها 
سازمان ها و ادارات مختلف مثل آب، برق، گاز و 
تلفن، ســنگفرش هاي تازه را كندند تا عمليات 
مربوط به خود را انجام دهند. يادم مي آيد كه زماني 
محدوده تقاطع بزرگراه شهيدچمران تا ميدان 
تجريش را كه مورد بررسي قرار داديم و متوجه 
شديم كه آسيب هاي فراواني به سنگفرش ها وارد 

شده است.
مديريت ساخت وســاز طرفين خيابان وليعصر 
نيز اهميت بســياري دارد كه گام هايي براي اين 
منظور برداشته شــده اما هنوز به مرحله قانوني 
نرسيده اســت. اطالعات آماري نشان مي دهد 
كه در طــول 17.2كيلومتــري خيابان وليعصر 
1600پالك ساختماني وجود دارد كه بايد مشمول 
طرح محدوده اثر ثبتي شوند؛ چراكه از اين طريق، 
ساخت وسازها كنترل مي شوند. هم اكنون مديريت 
براساس ضوابط طرح تفصيلي انجام مي شود كه به 
پهنه بندي ربط پيدا مي كند و اما خياباني كه ثبت 
ملي شده و قرار اســت ثبت جهاني شود، رابطه 
ديگري را مي طلبد. در اين بين، سازمان زيباسازي 
شهر تهران، پالك به پالك خيابان را از نظر ثبت 

كالبدي، الگوي معماري و 
اينكه چه اتفاقي بايد بيفتد 
از بُعد بارگذاري، كاربري و 
ميزان تراكم بررسي كرده و 
موارد الزم در طرح اثر ثبتي 

آورده شده كه براي طي مراحل قانوني به كميسيون 
ماده5 شهرداري تهران رفته است كه مي تواند 

آينده مديريتي خيابان وليعصر را ترسيم كند.
گام مهم ديگري كه سال گذشته رخ داد، پيشنهاد 
به كميسيون ماده5 براي برداشتن آنچه در طرح 
تفصيلي آمده بود. براســاس پهنه بندي طرح 
تفصيلي قرار بود ساخت وسازهاي طرفين خيابان 
وليعصر از محدوده خيابان انقالب به سمت راه آهن، 
3متر عقب نشيني داشته باشد اما بعدها به اين 
خاطر كه  اينگونه اماكن تاريخي از بين مي روند 
و هويت ها از دست مي روند، طرح برداشته شد؛ 
اقدامي كه در دوره مديريت آقاي حناچي رخ دارد 
و درباره خيابان هاي حافظ و شــوش هم به دليل 
داشتن عناصر تاريخي اعمال شد. گام بعدي، احياي 
اماكني است كه آسيب ديده اند. مانند اتفاقي كه 
براي كاخ مرمر افتــاد و مجموعه در اختيار بنياد 
مستضعفان قرار گرفت تا تبديل به موزه تهران 
شود. در اين مسير، ساختمان هاي دولتي نيز بايد 
ضابطه مند شوند، چراكه چنين ساختمان هايي 
اغلب بي توجه به هنر، معماري و هويت خيابان بنا 
شده و مي شوند و عملكردگرا هستند. در واقع بايد 

جلوي ساخت وساز به اين شيوه گرفته شود.
به هر ترتيب پرونده ثبــت جهاني طوالني ترين 
خيابان خاورميانه، در گرو اعمال مديريت يكپارچه 
اســت. بايد مشخص شــود چه كسي مسئول 
نگهداري خيابان است. ايرادي ندارد كه مشخص 
شود همكاراني مثل شهرداري مناطق، اداره برق، 
اداره فاضالب و... در اين امر سهيم هستند اما در 
مجموع بايد يك مسئول معرفي شده و مديريت 

واحد اعمال شود.

  علي اعطا، رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري: 
آثاري كه در فهرســت ميراث جهاني به ثبت مي رســد، 
ارزش هاي برجسته اي در تراز جهاني بايد داشته باشند و 
وقتي پيشنهادي از سوي كشــوري ارائه مي شود، بايد اين 
ارزش ها توضيح داده شود. يعني اثري كه مي خواهد ثبت 
جهاني شود به چه ترتيبي است. ضمن اينها، يك ارزيابي 
اصالت، سالمت و... نسبت به اثر بايد صورت بگيرد، در عين 
حال بايد در اسناد و مداركي كه ارسال مي شود توضيح داده 
شود كه براي محافظت و مديريت اثر در آينده چه كاري انجام 
خواهد شــد. خيابان وليعصر از جنبه هاي مختلف خيابان 
مهمي اســت. طوالني ترين خيابان خاورميانه است و در 
دوره هاي مختلف روندي را طي كرده و شكل گرفته است. 
چنان كه ما عمال مي توانيم براي آن تعبير باغ- خيابان را به كار 
ببريم و به نظر من، اين تعبير برازنده خيابان وليعصر است؛ يك 
محور خيلي طوالني، رو به يك طبيعت بي نظير و چشم انداز 
كوه، دوطرف مانند مســيري كه در محور باغ هاي ايراني 
طي مي شــود و درختاني كه در دوطرف خيابان قرار دارند، 
ويژگي هاي خاصي است؛ آن هم با آثار معماري و فرهنگي و 
تاريخي ويژه و متعلق به دوره هاي مختلف تاريخ معاصر. در 
امتداد اين خيابان هم نقاط مختلفي وجود دارد كه پشت هر 
كدام تاريخي هست و ارزش كالبدي، معماري و... دارد. از نظر 
فرهنگي و تاريخي هم قابل بحث است و در دوره هاي مختلف 
و حتي در دوره معاصر )بعد از انقالب اسالمي( شكل گرفته 
است. برخي قسمت ها جنبه هاي طبيعي و اكولوژيكي دارد؛ 
مانند وضعيتي كه در بخش شمالي خيابان وجود دارد. برخي 
بخش ها جنبه اقتصادي، تجاري، كار و فعاليت ديده مي شود 
و برخي قسمت ها جنبه فرهنگي و هنري دارد. به هر حال، 
وليعصر خياباني بسيار متنوع با ارزش هاي كالبدي و فرهنگي 

و فعاليت هاي جدي است.
نكته اي وجود دارد كه من نسبت به آن ابراز نگراني كردم. 
هم اكنون شــهرداري كار مهمي را شــروع كرده كه طرح 
»خواناسازي شهر تهران« است كه در توييت آقاي حناچي 
هم به آن اشاره شده است. شــهردار تهران اعالم كردند 
كه شروع كار خيابان وليعصر اســت. اينكه بخش هايي از 
پايين نقطه يعني ميدان راه آهن تــا باالترين نقطه ميدان 

تجريش را خواناسازي كنيم. منظور 
از خواناسازي اين است عناصري قرار 
دهيم كه از طريق اپليكيشــن هاي 
موبايل بتوان از نقاط مختلف كسب 
اطالع كرد. مثال از ميدان  راه آهن آن 

سينماي معروفي كه يك پادكستي هم درباره آن ساخته شد، 
اطالع رساني شود.

همه اينها خوب است، اما اين كار معطوف به وضعيت تاريخي 
و پيشــين، و حداكثر مربوط به وضعيت فعلي و امروز اين 
خيابان است.در مورد خيابان تاريخي وليعصر، واقعا براي من 
به عنوان نماينده مردم در شورا، و به عنوان يك كارشناس 
حوزه معماري، اين سؤال به صورت جدي مطرح است كه با 
اين طرح تفصيلي كه در محدوده خيابان وليعصر داريم و با 
همه كژتابي هاي آن، آينده اين خيابان چگونه خواهد شد. 
شخصا مدت هاست پيگير اصالح طرح تفصيلي در محدود 
خيابان وليعصر از معاونت شهرســازي شهرداري بوده ام 
و االن وضعيتي دارد كه همچنان خيلــي از نقاط خيابان 
اجازه ســاخت ســاختمان هاي بلند داده مي شود. اينكه 
ساختمان هاي 11طبقه ساخته شود، ديگر چيزي از هويت 
منظر اين خيابان باقي نمي ماند. به چنارها آسيب مي زند. سايه 
مي اندازد. اصالح طرح تفصيلي در محدوده وليعصر اقدامي 
عاجل است و نبايد اينقدر كند پيش برود. اين كاري است كه 
شهرداري بايد انجام دهد كه اگر مي خواهد واقعا ثبت جهاني 
را پيگيري كند، بابت حفاظــت و مديريت اين اثر در آينده 
بتواند اطمينان دهد. من چند روز پيش كاري را ديدم كه در 
رابطه با خيابان شانزه ليزه پاريس و به قول خود فرانسوي ها، 
زيباترين خيابان جهان در پاويون آرســنال كه يك مركز 
اطالعات، مستندنگاري و نمايشگاهي معماري و شهرسازي 
است، انجام شده بود. و خانم آن هيدالگو، شهردار پاريس 
درباره آن توييت كرده بود. من بازنشر كردم و نكاتي در مورد 
تهران و وليعصر مطرح كردم. كليپي 5-4دقيقه اي بود كه 
نشان مي داد آينده خيابان شانزه ليزه چگونه خواهد بود. از 
شهروندان سؤال كرده بود چه آينده اي براي زيباترين خيابان 
جهان متصور هســتيد؟ما بايد آينده خيابان ها، ميدان ها، 

پياده راه ها را به مردم شهرمان نشان بدهيم.

مجيد جباري
خبرنگار

رئيس سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهرداری   مديريت
تهران با اشــاره به احتمال شــيوع مــوج دوم كرونا بحران

گفت:»ذخيره ســازی مواد غذايی و كاالهای اساسی 
برای چندماه آينده در نظر گرفته شده است.«

به گزارش ايلنا، »رضا كرمی محمدی« رئيس ســازمان پيشگيری 
و مديريت بحران شــهرداری تهران در تشريح تمهيدات شهرداري 
تهران در اين زمينه اضافه كرد:» ذخيره سازی مواد غذايی بستگی به 

مصرف دارد و هميشه به ميزان ۳ ماه ذخيره تأمين است و هر كااليی 
كه مصرف شود، بالفاصله جايگزين خواهد شد.«

اودر پاسخ به اين سوال كه شــهرداری يك پيش بينی ۳ماهه برای 
تأمين موادغذايی و اقالم اساسی داشت و با توجه به نزديكی به اتمام 
آن آيا بازهم برنامه زمان بندی برای ذخيره سازی مواد غذايی دارد 
يا خير؟ تصريح كرد:» خوشبختانه با اقدامات انجام شده در ابتدای 
شيوع كرونا، تا اواسط عيد كه فشارها هم زياد بود تامين همه مواد 
پاسخگو بود و ذخيره سازی نيز تا سه ماه انجام شد . برخی مكان هايی 
جديد نيز برای انبار كردن اقالم غذايی اختصاص يافت و اين تجربه 
باعث شد تا ذخيره ســازی چندماه جلوتر نيز درنظر گرفته شود . 
ضمن اين كه اين اقدام با توجه به اينكه حداقل تا يك سال آينده با 

مسئله كرونا درگير هستيم، ادامه خواهد يافت.«
او همچنين درخصوص تامين مواد بهداشتی و شوينده گفت:»توليد 
اين مواد معموال زياد و ارزان قيمت اســت و مشكلی در اين زمينه 
وجود ندارد.اكنون تنها مشــكلی كه به نظر می رسد؛ مسئله كادر 
پزشكی و درمانی است و در اين مدت استخوان های آنها خرد شده 
اســت و ادامه يافتن اين فرايند و تمام نشــدن دوره بيماری باعث 
می شود تا فشار همچنان بر دوش كادر درمانی باشد و اين بيشترين 
آسيب را در آينده به كشور خواهد زد، چرا كه جايگزين اين نيرو نيز 
زمانبر است و بايد تالش كنيم اين سرمايه را حفظ كنيم و برای آن 

فكری شود.«
رئيس سازمان پيشــگيری و مديريت بحران شــهرداری تهران در 

پاسخ به سوالی در خصوص بازگشايی بوســتان ها و تاكيدهايی كه 
برای جلوگيری از تجمع در اين اماكن می شود، گفت:  شهرداری هر 
اقدامی در اين رابطه هم كه انجام دهد، اما وقتی مردم حضور داشته 
باشند، اين مسئله رخ می دهد. يك جمعی در پارك ها كنار همديگر 
می نشينند كه يا بايد به صورت انتظامی برخورد شود كه اين مسئله 
در توان شهرداری نيست و يا اقدامات بهداشــتی، تبليغ و تذكر به 
مردم صورت گيرد و  هم اكنون نيز توســط نگهبان های پارك ها و 
بوســتان ها اين كار در حال انجام است، اما اينكه مردم چقدر گوش 
دهند نيز مهم است و شهرداری در سطح شهر در اين حد نيرو ندارد 
كه بخواهد در اين زمينه نظارت كند و حتی اگر برخوردی هم كنيم 
محكوم هستيم و از لحاظ قانونی امكان برخورد برای ما وجود ندارد.

 ذخيره سازی مواد غذايی 
و كاالهای اساسی برای ماه های آينده



قيمت هر دالر آمريكا براي نخستين 
بار در ســامانه نيما از مرز 15هزار ارز

تومان عبور كرد. به اين ترتيب فاصله 
قيمت دالر در بازار آزاد و نرخ معامله ارز در سامانه 
نيما به كمترين حد ممكن رسيد. به نظر مي رسد 
دولت به دليل تنگناهاي مالــي و موانع صادراتي 
ناشي از شيوع جهاني ويروس كرونا، در تالش است 
با هدايت نرخ ارز به كانال هاي باالتر، توليدكنندگان 
داخلي را به فعال تر شــدن در بازارهاي صادراتي و 
صادر كننده ها را به بازگرداندن ارزهاي حاصل از 

صادرات و عرضه آن در سامانه نيما ترغيب كند.
به گزارش همشهري، سال هاست كه ارز در ايران 
چند نرخي است؛ سياستي كه در كمتر كشوري 
اتفاق مي افتد. يكي از قيمت هايي كه از 2ســال 
پيش به مبنايي براي معامالت در بازار ارز تبديل 
شــده؛ قيمت ارز نيمايي اســت. نيما؛ سامانه اي 
اســت كه صادر كنندگان كاالهــاي غيرنفتي ارز 
حاصل از صادرات شــان را در آن عرضه مي كنند؛ 
واردكنندگان هم ارز مورد نياز براي واردات شــان 
را از اين ســامانه تامين مي كننــد. قيمت ارز در 
سامانه نيما فراز و نشيب بسياري داشته، اما بانك 

مركزي عموما تالش كرده از تابلوي سامانه نيما، 
سيگنال هاي مناسبي به بازار آزاد ارز ارسال كند؛ 
زيرا سامانه نيما عمال به بازار معامالت عمده ارزي 
تبديل شده و نرخ كشف شــده در آن خودبه خود 
بازار معامالت خرد ارز يعني بــازار آزاد را در كف 
چهار راه استانبول و سبزه ميدان تحت تأثير قرار 
مي دهد. به باور فعاالن بازار، روند كشــف نرخ در 
سامانه نيما به فعاالن بازار ارز عالمت رشد يا كاهش 
مي دهد و رشد قيمت در اين سامانه عموما به معناي 
رشــد قيمت بازار آزاد در آينده تعبير مي شود. بر 
همين اســاس بانك مركزي همواره تالش كرده 
در دوره هاي مختلف قيمت ارز را در ســامانه نيما 
متعادل نگاه دارد، اما به نظر مي رسد اين بار بانك 
مركزي توانســته با افزايش مديريت شده نرخ در 
ســامانه نيما عمال نرخ بازار آزاد ارز را از محدوده 
17هزار تومــان تا زير مرز 16هــزار تومان پايين 
بكشد. موضوعي كه از آن مي توان با عنوان يك تير و 
دو نشان ياد كرد؛ زيرا با اعمال اين سياست هم نرخ 
ارز در بازار آزاد مديريت شده و هم نرخ هاي سامانه 
نيما به حدي جذاب شــده كه احتمال استقبال 

صادركنندگان از آن بسيار است.

رشد قيمت تا 15هزار تومان 
در روزهاي پاياني هفته گذشــته قيمت هر دالر 
آمريكا در سامانه نيما از مرز 15هزار تومان گذشت 
و ميانگين قيمت خريد هر دالر در اين ســامانه به 
15هزارو 314تومــان و قيمت فروش به 15هزارو 
159تومان رســيد. اين براي نخســتين بار است 
كه قيمت هــر دالر آمريكا در ســامانه نيما از مرز 
15هزار تومان عبور مي كند. هم اكنون قيمت هر 
دالر آمريكا در بازار آزاد در محدوده 16هزار تومان 
اســت كه از فاصله هزار توماني بين قيمت ارز در 
سامانه نيما و بازار آزاد حكايت دارد. بررسي ها نشان 
مي دهد روند قيمت هر دالر آمريكا در سامانه نيما از 
زمان گشايش اين بازار در بهمن ماه 1396تاكنون، 
صعودي بوده است. اين شيب صعود با وجود اينكه 
خود به بازار آزاد ســينگال مي دهــد، اما به نوعي 
از نرخ هاي واقعي بازار آزاد هم تبعيت و در ســايه 
آن حركت و آن را متعادل مي كنــد. در بهمن ماه 
سال 1396كه ســامانه نيما افتتاح شد، قيمت هر 
دالر در بــازار آزاد در محــدوده 4800تومان بود 
و قيمــت ارز در اين ســامانه 4200تومان مبادله 
مي شد، اما روند رو به رشــد قيمت ارز در بازار آزاد 

به جهش قيمت ها در اين ســامانه نيز منجر شده 
است. اين بازار كه كاركرد اصلي اش تامين ارز مورد 
نياز براي واردات و تامين ريال براي صادركنندگان 
است، دراين سال ها توانسته منابع ارزي مورد نياز 
كشــور را تا حد زيادي تامين كند. مطابق آخرين 
اطالعات صادركنندگان پارسال معادل 16ميليارد 
و 173ميليون يورو ارز، در اين سامانه عرضه كردند؛ 
رقم ارزي كه واردكننــدگان در اين دوره خريدند 

معادل 13ميليارد و 868ميليون دالر بود.

داليل احتمالي رشد
آمارها نشــان مي دهد كــه در فروردين پارســال 
يك ميليــارد و 273ميليون يــورو ارز صادراتي در 
سامانه نيما عرضه شــد كه اين ميزان در فروردين 
امســال با 58درصد كاهش به 533ميليون رسيد. 
اين روند نشــان مي دهد ميزان عرضه ارز در سامانه 
نيما با كاهش مواجه شــده و همين موضوع احتماال 
يكي از داليل رشــد قيمت ارز در سامانه نيماست؛ با 
اين حال مروري بر ميزان تقاضاي ارز نشان مي دهد 
كه همزمان ميزان تقاضا براي ارز هم، به دليل كاهش 
واردات، معادل 58درصد افت كــرده؛ به طوري كه 

در مقابل 533ميليون يورو، ارز عرضه شــده در اين 
ســامانه فقط 407ميليون يورو تقاضا وجود داشته 
است؛ اين موضوع شائبه تمايل بانك مركزي را براي 
افزايش قيمت ارز در سامانه نيما افزايش داده است. 
زيرا دولت تحت تأثير تحريم و شــيوع كرونا، كاهش 
شديد قيمت نفت و بسته شدن روزنه هاي صادرات 
كاالهاي غيرنفتي، با تنگناهاي شــديد ارزي مواجه 
است و مي بايست براي افزايش ورودي ارز به كشور، 
صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي را براي فعاليت بيشتر 
ترغيب كند. بر همين اســاس به نظر مي رسد بانك 
مركزي در حال همراهي قيمت ها در سامانه نيماست 
تا صادركنندگان را از طريــق كاهش فاصله قيمت 
در سامانه نيما با بازار آزاد ترغيب كند. صادرات شان 
را افزايش دهند و ارز حاصل از آن را در اين ســامانه 
عرضه كنند. در دوره هاي گذشــته بارها اختالفاتي 
بين صادركنندگان و بانك مركزي بر سر قيمت ارز 
بروز كرده؛ عمده اين اختالف ها برسر فاصله قيمت ارز 
در بازار آزاد و سامانه نيما بود. اكنون با كاهش فاصله 
قيمت نيما با ارز آزاد ايــن اختالف ها از بين خواهد 
رفت و صادركنندگان احتماال براي عرضه ارز حاصل 

از صادرات شان در سامانه نيما ترغيب خواهند شد.

نرخ ارز براي نخستين بار در سامانه نيما از مرز 15هزار تومان گذر كرد

رضا كربالئي
روزنامه نگار

نيما؛ به نفع صادرات قد كشيد

جمع كردن پول از بازار ســرمايه براي پرداخت هزينه هاي 
جاري يا روشــن كردن موتور اقتصاد و حركت به ســمت 
اصالحــات بنياديــن؟ اين چالــش جدي ايــن روزهاي 
سياستگذاران اقتصادي در دولت، بانك مركزي، كارشناسان و فعاالن اقتصادي است كه 
به نظر مي رسد حسن روحاني، رئيس جمهوري را بر ســر دوراهي سختي قرار داده است. 
به گزارش همشهري، به نظر مي رسد انتخاب فرمانده و سياستگذار اصلي اقتصاد ايران در 
شرايط كنوني مهم ترين چالش روي ميز رئيس جمهوري است .روحاني اين روزها آشكارا 
اميد زيادي به هدايت نقدينگي به سوي بازار سرمايه بسته اما دغدغه اصلي اين است كه پول  
جذب شده صرف چه كارهايي شود، آن هم در روزگاري كه خطر تشديد تورم و پولي شدن 
كسري بودجه دولت جدي تر و نرخ بيكاري شكننده تر شده و چشم انداز نرخ رشد اقتصادي 

منفي و شاخص سرمايه گذاري رو به كاهش است؛ آن هم در سال جهش توليد.
اين گمانه مطرح است كه شايد حسن روحاني، راهي را در پيش گيرد كه در دولت سيدمحمد 
خاتمي تجربه شد و رئيس جمهوري دوران اصالحات در ادامه مسير اصالح ساختار اقتصاد به 
گفته او بيمار ايران، وقتي با چالش فكري و عملي بين تيم اقتصادي خود مواجه شد، تصميم 
گرفت تا كابينه اش را با تغيير وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت وقت، ترميم كند تا به 
اختالفات پايان دهد. اما به نظر مي رسد حسن روحاني باتجربه طوالني حضور در پست هاي 
كليدي و استراتژيك در طول دوران فعاليت سياسي اش، راه مطمئن تري را مي تواند انتخاب 
كند كه در عين حال كم هزينه تر و مفيدتر باشد. حركت دادن نقدينگي به سمت فعاليت هاي 
مولد و داراي توجيه اقتصادي به جاي ايجاد رانت پولي، ناشــي از افزايش پايه پولي تورم زا 
و همچنين اصالح ساختار كسري بودجه دولت از كانال بازار سرمايه با عمق بخشيدن به 
بازار اوراق بدهي كه نتيجه آن مي تواند تضمين روند كاهنده نرخ تورم و روشن ماندن موتور 

اقتصاد و چرخيدن چرخ بنگاه هاي اقتصادي باشد.

داستان تكرار همتي
دولت براي تعيين مسير آينده اقتصاد آشكارا در يك دوراهي مهم قرار گرفته، آيا بين بانك 
مركزي و بقيه تيم اقتصادي دولت، به ويژه وزير اقتصاد و رئيس پرنفوذ ســازمان برنامه، بر 
سر انتخاب مسير مطلوب اختالف وجود دارد؟ ديروز بانك مركزي 2خبر مهم اعالم كرد كه 
نشان مي داد بدنه كارشناسي بانك مركزي پيشنهادي مستقل ازوزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه دارد. به نظر مي رسد كارشناسان بانك مركزي معتقدند تزريق نقدينگي از كانال بانك 
مركزي با افزايش پايه پولي و ايجاد خطوط اعتباري بري بانك ها به خط قرمز نزديك شده و 
تجويز نسخه انبساط پولي نه تنها مي تواند شاخص تورم را به سطوح باالتر و نگران كننده تر 
ســوق دهد كه حتي ثبات مالي را هم به چالش خواهد كشيد. يادداشت ديروز عبدالناصر 
همتي نشان مي دهد اعتبار 75هزار ميليارد توماني با پرداخت بيش از 19هزارو300ميليارد 
تومان به خانواده هاي يارانه بگير و همچنين تخصيص وام 12درصدي به بنگاه ها و واحدهاي 
آســيب ديده از جنگ كرونا در حال تمام شدن اســت.ظاهرا در اين شرايط رئيس شوراي 
پول و اعتبار به همكارانش در دولت پيــام داده؛ ديگر به فكر قرض گرفتن از بانك مركزي 
براي جبران كسري بودجه نباشند. همتي با اشاره به كسري بودجه دولت به دليل سقوط 
شديد قيمت نفت براي چندمين بار تكرار كرده؛ انتشار اوراق بدهي روش مناسب تري براي 
تأمين كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري بودجه و تورم است. نظري كه كامال در 
تضاد با سياست هاي وزير اقتصاد در ماه هاي اخير است. به گزارش همشهري، درحالي كه 
برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت ازجمله وزير اقتصاد دنبال جمع كردن پول با اســتفاده 
از اقبال به بورس از طريق عرضه صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي است، بانك مركزي 
بيم از آن دارد كه منابع جمع شده به جاي اختصاص به طرح هاي عمراني و كارآمدسازي 
بنگاه ها، صرف تأمين هزينه هاي جاري دولت شود و انتظارات تورمي را افزايش دهد. بانك 
مركزي ماه هاست اعالم كرده تصميم دارد با استفاده از ظرفيت عمليات بازار باز بانكي هم 
ترازنامه بانك ها را ترميم كند و هم اينكه شاخص رشــد اقتصادي را از منفي شدن نجات 
دهد. پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي اين است كه دولت بهتر است براي جبران كسري 
بودجه اش اوراق بدهي منتشر كند و با استفاده از ظرفيت جديد كريدور نرخ سود، نگران 
آينده اوراق بدهي فروخته شده نباشــد زيرا به اين صورت نرخ بازده در بازارها منطقي تر 
مي شود و جلوي انتظارات تورمي ناشــي از افزايش نرخ تورم گرفته خواهد شد. رئيس كل 
بانك مركزي مي گويد انتشار اوراق بدهي، نيازهاي مالي دولت را پوشش مي دهد، به تعميق 
بازار بدهي و اصالح ترازنامه بانك ها كمك مي كند، و در نهايت ابزار بهتري براي كنترل تورم 
در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد. به گفته همتي، سطح پايين بدهي هاي دولت نسبت به 
استانداردهاي دنيا، افق مناسبي را در بازار اوراق بدهي پيش روي دولت قرار داده؛ حاال بايد 
ديد آيا دولت پيشنهاد بانك مركزي را مي پذيرد يا سياست در پيش گرفته شده در وزارت 

اقتصاد را دنبال مي كند؟

بخشنامه همتي به بانكداران
به گزارش همشهري، اقبال صاحبان نقدينگي به بورس فرصتي است براي آزادسازي اقتصاد و 
افزايش سهم مشاركت شهروندان در اقتصاد و رهايي از اقتصاد بانك محور. به نظر مي رسد بانك 
مركزي نگران آن است كه دولت به بورس به عنوان گاوصندوقي براي جبران كسري بودجه خود 
نگاه كند؛ بر همين اساس ديروز سكان دار بانك مركزي، به شكلي ظريف برنامه وزارت اقتصاد 
مبني برفروش صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي را به چالش كشيد و با اشاره به بخشنامه 
ابالغ شده به بانك ها براي خروج از بنگاه داري اعالم كرد: شاخص مهم ارزيابي عملكرد مديران 
بانك ها در همراهي با سياست هاي اقتصادي دولت است. راستي كدام سياست اقتصادي مدنظر 
همتي است؟ عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي با استناد به ماده16 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و تقويت نظام مالي كشــور مصوب مهر سال84 تأكيد كرد: تمام بانك ها و 
مؤسسات اعتباري وظيفه داشتند ظرف مدت 3سال سهام تحت مالكيت خود و شركت هايشان 
را واگذار كنند. سكان دار بانك مركزي مي گويد: باوجود اين كه مهلت 3 ساله بانك ها به پايان 
رسيده، اما شبكه بانكي هنوز هم فاصله نسبتا زيادي به شرايط مطلوب قانونگذار دارد به همين 
دليل يكي از اولويت هاي جدي بانك مركزي اصالح ســاختار مالي بازيگران شبكه بانكي از 
طريق آزاد كردن منابع درگير آنها در سهام داري شركت ها و البته افزايش ظرفيت وام دهي 
شبكه بانكي خواهد بود.همتي به صراحت از بانك ها خواسته تا با درنظر گرفتن شرايط مساعد 
اين روزهاي بازار سرمايه نهايت استفاده را ببرند و سهام خود و بنگاه هاي تحت مالكيتشان را 

بفروشند و گزارش آن را به معاون نظارتي بانك مركزي ارسال كنند.
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   تداوم رهاشدگي هپكو
وضع بد هپكو كه از سال85 به واسطه واگذاري غيركارشناسي آغاز شد و با آزادسازي واردات 
ماشين آالت مشابه اين شركت در دولت وقت تشديد شد، حاال كار را به جايي رسانده كه هيچ 
خريدار بااهليتي حاضر نيست هپكو را حتي به رايگان بخرد و احيا كند. بررسي ها نشان مي دهد 
خريداران در 2دوره قبلي خصوصي سازي هپكو نيز عمال مبلغ دندان گيري براي خريد شركت 
نپرداخته بودند تا شركت را با استفاده از توان مالي خود به ريل توليد برگردانند؛ اما اين بار 
حتي خريداران از تزريق منابع مالي به شركت نيز معاف مي شوند. به گزارش همشهري، بلوك 
3 درصدي هپكو مشتمل بر 633ميليون و660هزار سهم است كه ارزش آن به قيمت امروز 
237ميليارد تومان برآورد مي شود. پيش ازاين سازمان خصوصي سازي نيز در 10اسفند98، 
يك درصد سهام هپكو مشتمل بر حدود 211ميليون سهم را به منظور تعادل بخشي به معامالت 
ســهم و جلوگيري از افزايش قيمت غيرواقعي آن به ارزش 98ميليارد تومان در بازار پايه 

فرابورس به فروش رسانده كه منابع حاصل از آن بايد مستقيم به خزانه دولت واريز شود.

در نشست ويژه رسيدگي به مسائل و مشكالت شركت هپكو كه همزمان با 
روز كارگر در دفتر رئيس قوه قضاييه برگزار شــد، پيشنهاد شده هپكو به بورس

سرعت به كنسرسيومي متشكل از 3شــركت بزرگ معدني، به پيشنهاد 
ايميدرو، واگذار شود و 3درصد از سهام اين شركت نيز براي تزريق نقدينگي در بازار سرمايه 
به فروش برسد. اگرچه واگذاري هپكو به شركت هاي معدني يكي از بهترين راهكارهاي 
خصوصي سازي هپكو در ماه هاي اخير بوده، اما به نظر مي رسد حتي در اين واگذاري نيز بر 
رهاسازي و حراج هپكو تمركز شده و حتي براي تأمين سرمايه در گردش شركت نيز گزينه 
فروش بخشي از شركت به جاي تأمين نقدينگي از خريداران جديد، طرفداران بيشتري دارد. 
پيش  از اين در اواخر سال  گذشته، سازمان خصوصي سازي نيز به بهانه جلوگيري از رشد 
قيمت سهام هپكو در بازار پايه فرابورس، يك درصد از سهام اين شركت را عرضه كرده بود.
به گزارش همشهري، شــركت معظم توليد تجهيزات ســنگين هپكو همچنان از تبعات 
خصوصي سازي غلط در ميانه دهه80 رنج مي برد و تاكنون هيچ كدام از راهكارهاي ارائه شده 
گره  مشكالت اين غول بحران زده را باز نكرده است. در آخرين جلساتي كه پارسال براي رفع 
مشكالت بنيادين اين غول صنعتي برگزار شد، واگذاري هپكو به كنسرسيومي از شركت هاي 
معدني كه مستقيم مصرف كننده توليدات اين شركت هستند، مدنظر قرار گرفت و مقرر شد 
بعد از انتقال مالكيت سهام اين شركت از مالك قبلي به سازمان خصوصي سازي، مقدمات 
اين واگذاري مهيا شود؛ اما در عمل خريداران جديد نيز به واسطه اطالع از وضع بغرنج هپكو 
و فشاري كه بالتكليفي آن به دولت و سازمان خصوصي سازي وارد مي كند، رغبت زيادي 
براي خريد اين شركت بزرگ نشان ندادند و حاال در سناريويي تازه، پيشنهادي مطرح شده 
است. اين سناريو خصوصي سازي چندباره هپكو را از مسير فروش بخشي از سهام در بورس 

و تزريق نقدينگي حاصل از آن به سرمايه در گردش هپكو دنبال مي كند.

پيشنهاد جديد براي نجات هپكو
واگذاري سريع شركت هپكو به سازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو( و احتمال انتقال مالكيت آن  به كنسرسيومي از شركت هاي بزرگ معدني، يكي 
از پيشنهاد هاي حل بحران هپكو در سال گذشــته بود كه 2روز پيش نيز در نشست ويژه 
رسيدگي به مسائل و مشكالت شركت هپكو كه همزمان با روز كارگر در دفتر رئيس قوه 
قضاييه برگزار شد، موردبحث و بررسي قرار گرفت. نكته قابل تأمل اينكه در اين نشست 
ضمن تأكيد بر تســريع اين واگذاري، پيشنهاد شده 3درصد ســهام هپكو براي تزريق 
نقدينگي به اين شركت در بازار ســرمايه فروخته شود. تاكنون 1.7درصد از سهام هپكو، 
معادل 360ميليون سهم نيز به منظور رد مطالبات مالك قبلي هپكو يعني شركت هيدرو 
اطلس واگذار شده و تداوم آن مي تواند شبهه »فروشي سازي« اين غول صنعتي براي حل 
مشكالت آن را تقويت كند؛ آن هم در شرايطي كه خريداران بالقوه اين شركت هم از بنيه 
مالي قابل توجهي برخوردارند و هم با راه اندازي سريع خط توليد مي توانند تجهيزات مورد 
نياز وارداتي خود را از هپكو تأمين كنند. در حقيقت سرمايه گذاري كنسرسيوم شركت هاي 
معدني در هپكو فقط تغيير هزينه هاي مالي آنها از تأمين ارز براي واردات به تأمين نقدينگي 
براي توليد است و فشاري بر آنها وارد نمي كند؛ اما به نظر مي رسد فشار ماجراي هپكو بر 
دولت و سازمان خصوصي سازي باعث شده همچنان پروژه مفت فروشي و مفت خري هپكو 

قوي ترين گزينه در مواجهه با بحران اين شركت باشد.

در نشست رئيسي چه گذشت
سه شنبه هفته گذشته، ســيدابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه در ديدار با جمعي از 
اصحاب توليد و فعاالن كارگري وعده داده بود مشكالت شــركت هپكو را با فوريت و در 
يك نشســت اختصاصي پيگيري كند. 2روز بعد، در پنجشنبه هفته گذشته، همزمان با 
روز كارگر، نشست ويژه رسيدگي به مسائل و مشكالت هپكو در دفتر رئيس قوه قضاييه 
برگزار شد و پيشنهادهاي مؤثر براي رفع بحران اين شركت مورد بررسي قرار گرفت. در اين 
نشست عالوه بر رئيس دستگاه قضا، استاندار مركزي و دادستان اين استان، رئيس ايميدرو، 
مديرعامل هپكو و تعدادي از كارگران اين شــركت حضور داشتند و در نهايت يك بسته 
پيشنهادي با هدف حل مشكالت هپكو در يك فرايند مشخص ارائه شد. بالتكليفي وضع 
مالكيت هپكو، فقدان نقدينگي و مواداوليه مورد نياز براي توليد، انباشت ديون و فساد مالي 
از مهم ترين مشكالت شركت هپكو اعالم شد و در نهايت 3 پيشنهاد براي حل مشكالت 
شركت مطرح شد كه عبارت بودند از تعيين سريع مالكيت شركت باتوجه به فسخ قرارداد 
سازمان خصوصي سازي با مالك قبلي، فروش 3درصد سهام شركت در بورس براي تزريق 
نقدينگي به هپكو و واگذاري شركت به كنسرسيوم شركت هاي بزرگ معدني به پيشنهاد 
ايميدرو. البته در مورد پيشنهاد دوم، از آنجا كه درآمد ناشي از فروش سهام هپكو به حساب 
خزانه واريز مي شود، پيشنهاد شد درصورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در قالب استقراض 
5ساله به حساب هپكو واريز شود، گروهي نيز بر روند هزينه كرد ويژه آن در بخش توليد 
نظارت كنند. به گفته رئيسي، تصميمات اين جلسه بايد براي طرح در دولت و انجام اقدام 
الزم در قالب يك بسته پيشنهادي به معاون اول رئيس جمهوري و مسئول ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي منعكس شود.

با دستور وزير اقتصاد نخستين گام براي 
 سهام
تشكيل بزرگ ترين جامعه سهامداري عدالت

جهان بــا آزاد ســازي  ســهام عدالت 
برداشته شد. قرار اســت براي همه مشموالن سهام 
عدالت كه 48ميليون نفر هستند، كد سهامداري صادر 
شــود. با اين دستور تعداد كل ســهامداران ايران به 
60ميليون نفر، يعني معادل 70درصد از كل جمعيت 
ايران مي رسد و ايران به بزرگ ترين كشور دنيا از نظر 

جمعيت سهامداري تبديل مي شود.
به گزارش همشهري، اواخر هفته قبل با ابالغيه مقام 
معظم رهبري زمينه آزادسازي سهام عدالت فراهم 
شد. با اين ابالغيه به زودي سهام عدالت قابليت خريد 
و فروش پيدا مي كند. محاســبات همشهري نشان 
مي دهد ارزش هر برگه ســهام عدالت به 12ميليون 
تومان رســيده؛ يعني هر خانواده 4نفره جمعا مالك 

48ميليون تومان سهام عدالت خواهد بود.
عليرضــا صالــح، رئيــس هيــأت عامل ســازمان 
خصوصي ســازي  به همشــهري گفته اســت: كار 
آزاد ســازي  ســهام عدالت ظرف چند ماه آينده به 
پايان مي رسد و ســهامداران قطعا در نيمه نخست 
امســال قادر خواهند بود براي ســهام خود تصميم 
بگيرند. براي آزاد سازي  سهام عدالت 2روش درنظر 
گرفته شده اســت؛ در روش اول مشموالن انتخاب 
مي كنند كه به طور غيرمستقيم و از طريق شركت هاي 
سرمايه گذاري اســتاني مالك سهامشان شوند و در 
روش دوم مشموالن ســهام عدالت مالك مستقيم 

بخشي از سهام شــركت هاي موجود در سبد سهام 
عدالت مي شوند.

 
نخستين گام برداشته شد

پنجشنبه گذشته نخســتين نشست كميته اجرايي 
ابالغيه مقام معظم رهبري برگزار شد، در اين نشست 
وزير اقتصاد دستور صدور كد سهامداري براي همه 
مشموالن ســهام عدالت را صادر كرد. اين نخستين 
مرحله براي آزاد سازي  ســهام عدالت است. در اين 
نشست همچنين مقرر شد صدور كد هاي سهامداري 
در كمترين زمان ممكن و با بيشترين سرعت انجام 
شود. به نظر مي رسد دولت در تالش است از فرصت 
رشد شاخص هاي بورس براي آزاد سازي  سهام عدالت 

استفاده كند.

ثبت نام مشموالن درسامانه سجام
اطالعات دريافتي نشان مي دهد آن دسته از مشموالن 
ســهام عدالت كه تاكنون كد ســهامداري دريافت 
نكرده اند بايد به سامانه سجام مراجعه و ثبت نام كنند. 
بر همين اساس مديركل فناوري اطالعات و ارتباطات 
سازمان خصوصي سازي گفت: آن دسته از دارندگان 
سهام عدالت كه كد بورســي ندارند، در صورتي كه 
»روش آزاد سازي  مستقيم« را انتخاب كرده باشند، 
مي بايست به ثبت نام در »سامانه جامع ثبت اطالعات 
https://www. مشتريان )سجام(« با نشاني اينترنتي
sejam.ir اقدام كنند. مهدي طريحي در پاســخ به 

اين پرسش كه چرا ثبت نام در ســجام، پيش شرط 
آزاد سازي  سهام عدالت قرار نگرفت تا افرادي كه مطلع 
نيستند نيز باالجبار در آن ثبت نام كنند، گفت: به دليل 
حجم بسيار باالي تعداد ســهامداران سهام عدالت 
و جلوگيري از ازدحام براي انجــام مراحل چندگانه 
دريافت كد سجام، پيش بيني شد كه افراد به مرور و در 

فرصت مناسب در اين خصوص اقدام كنند.

مراجعه به سامانه سهام عدالت
مطابق روشي كه براي آزاد سازي  سهام عدالت درنظر 
گرفته شده مشموالن سهام عدالت بايد براي انتخاب 
روش آزاد سازي  سهامشان به ســامانه سهام عدالت 
مراجعه كنند و مشخص كنند مي خواهند به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم سهامدار شــوند. بر همين 
اساس علي آقامحمدي، مديرگروه مشاوران اقتصادي 
دفتر رهبر معظم انقالب با بيان اينكه با آزاد ســازي  
سهام عدالت 300هزار ميليارد تومان دارايي وارد بازار 
سرمايه مي شود، گفت: سهامداران عدالت زماني كه در 
سامانه سهام عدالت عضويت خود را قطعي كردند كد 
بورسي دريافت مي كنند البته در اين سامانه ثبت نام 
كنند يا نكنند عضو شركت اســتاني هستند، اما اگر 
مي خواهند سهام شركت هاي اصلي را دريافت كنند 
بايد در سامانه سهام عدالت ثبت نام قطعي كنند. عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام تأكيدكرد: كدهاي 
سهامداران عدالت آماده اســت، زيرا صاحبان سهم 

هستند و مي توانند معامله انجام دهند.

قيمت ميوه در روزهاي اخير به واسطه 
افزايش مصرف برخــي ميوه ها در ماه بازار ميوه

رمضان و همچنين افزايش خريد ميوه 
به دليل كاهش خطر شــيوع كرونا و افزايش تردد 
شهروندان وارد روند صعودي شده است. مشاهدات 
خبرنگاران همشهري نشــان مي دهد اين افزايش 
قيمت در ميوه فروشي هاي سطح شهر بيشتر بوده و 
مثاًل تفاوت قيمت خرده فروشي ميوه در ميانه شهر 
تهران نســبت به قيمت هاي اعالم شده در ميادين 

ميوه و تره بار به 50درصد مي رسد.
به گزارش همشــهري، بازار ميوه از زمان شــيوع 
كرونا در اسفند سال گذشــته تاكنون در 2جبهه 
با فراز و نشــيب قيمت مواجه بوده است. از يك سو 
با اجراي قرنطينــه خانگي و طــرح فاصله گذاري 
اجتماعي، خريد ميوه به خصوص در كالنشــهر با 
افت قابل مالحظــه مواجه و به افــت قيمت اغلب 
ميوه ها منجر شد؛ اما از سوي ديگر به واسطه مسائلي 
كه در مــورد تأثير مثبت مصرف برخــي ميوه ها و 
محصوالت كشــاورزي بر درمان يــا جلوگيري از 
ابتالي به كرونا مطرح شده بود، برخي از محصوالت 
مانند ليموترش، زنجبيل و موز با جهش چند برابري 

قيمت مواجه شد.

تب هندوانه در ماه رمضان
همچنين با آغاز مــاه مبارك رمضــان، قيمت برخي 
ميوه ها و محصوالت كشاورزي پرمصرف در اين ماه نيز 
با افزايش تقاضا و رشد قيمت مواجه شده به گونه اي كه 
قيمت فروش هر كيلو هندوانه در شهر تهران 25درصد 
در آغاز ماه مبارك رمضان افزايش يافت و اقالمي مانند 
كاهو، خيــار و گوجه فرنگي نيز حداقل با رشــد 15تا 

20درصدي قيمت مواجه شده است.
بررسي قيمت فروش عمده ميوه و محصوالت كشاورزي 
در ميادين ميوه و تره بار تهران نشان مي دهد در روزهاي 
اخير قيمت اغلب اين محصوالت بين 20تا 50درصد 
افزايش داشته و در بازار خرده فروشــي نيز به همين 
نسبت و حتي شديدتر با رشد مواجه شده؛ به عنوان مثال 
قيمت گوجه فرنگي در دو هفته اخير بسته به كيفيت 
از 2تا 4هزار تومان در ميادين ميوه و تره بار به 3تا 6هزار 
تومان رســيده اســت. همچنين كف قيمت هر كيلو 
هندوانه در اين دوره زماني از هزار تومان به 1500تومان 
رســيده كه از افزايش 50درصدي حكايت دارد. اين 
تغييرات در ساير ميوه ها نيز مشهود است؛ با اين تفاوت 
كه ســقف قيمتي آنها با تغيير زيادي مواجه نبوده اما 
در بازار انواع درجه ســه و دوي ايــن ميوه ها به عنوان 
ميوه درجه يك و در ســقف قيمت به فروش مي رسد. 
به عبارت ديگر، در يكي دو هفته اخير، سقف قيمت مجاز 
براي فروش اين ميوه ها رعايت شده اما عماًل به واسطه 
فروش ميوه درجه 2به قيمت درجه يك، رشــد قيمت 

قابل توجهي در آنها اعمال شده است.

جوسازي نوبرانه ها
ورود نوبرانه ها به بازار نيز ازجمله عواملي اســت كه به 
تب قيمتي ميوه و تره بار منجر شده و پاي ارقام درشت 
را به برچسب هاي قيمت ميوه فروشي ها باز كرده است؛ 
هرچند امسال به واسطه شيوع كرونا و استقبال مردم 
از خريد ميوه هاي نوبرانه، قيمــت اين محصوالت در 
مقايسه با ســال گذشته گاه تا يك ســوم كاهش پيدا 
كرده اما همچنان قيمت فروش آنها نسبت به ميوه ها و 
محصوالت فصل بسيار باالتر است. فعالً در عمده فروشي 
ميادين ميوه و تره بار تهران، قيمت هر كيلو گوجه سبز 
برقان 20هزار تا 45هزار تومان، گوجه ســبز شــمال 
10هزار تا 25هزار تومان، طالبي 4 هزار تا 8 هزار تومان، 
ملون 4هزار تا 8هزار تومان، توت فرنگي جيرفت 10هزار 
تا 20هزار تومان و توت فرنگي كرج 20هزار تا 35هزار 
تومان فروخته مي شــود كه بايد با احتساب حداكثر 

35درصد سود در خرده فروشي ها عرضه  شود.

راه نجات دولت  از كسري بودجه چيست؟

بر سر دوراهي انتخاب بزرگ

نبض بازار ميوه تند شد
 با افزايش تقاضاي ميوه در ماه رمضان و رشد تقاضا 

با كاهش شيوع كرونا، قيمت انواع ميوه با افزايش مواجه شد

 آخرين قيمت عمده فروشي ميوه و سبزي 
در ميادين تره بار تهران/ قيمت ها به تومان

۶ هزار تا ۱۰ هزارپرتقال تامسون شمال
۶ هزار تا ۱۰ هزارپرتقال توسرخ

۵ هزار تا ۸ هزارپرتقال رسمي جنوب و شمال
۵ هزار تا ۱۰ هزارسيب لبناني قرمز
۶ هزار تا ۱۲ هزار سيب لبناني زرد

۹ هزار تا ۱۵ هزار ليموشيرين
۷ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ كيوي

۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار خيار بوته اي
۳ هزار تا ۵ هزار خيار گلخانه

۱۳ هزار تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ موز
۲ هزار تا ۵ هزار بادمجان قلمي
۵ هزار تا ۸ هزار بادمجان گلخانه

۲ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ پياز شيري
يك هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار پياز زرد

۲ هزار تا ۴ هزار سيب زميني كهنه
۳ هزار تا ۵ هزار سيب زميني نو

۲۵ تا ۳۲ هزار سير خشك
۵ هزار تا ۱۰ هزار فلفل تند ريز

۴ هزار تا ۸ هزار فلفل دلمه سبز
۸ هزار تا ۱۶ هزار كنگر

۲ هزار تا ۳ هزار كاهو رسمي
۸۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ كلم سفيد و قرمز

يك هزار تا ۳ هزار كرفس
۳ هزار تا ۵ هزار كدو مسمايي
۳ هزار تا ۶ هزار گوجه فرنگي

۵ هزار تا ۸ هزار لوبيا سبز
۲ هزار تا ۴ هزار نارنج

۱۰ هزار تا ۱۵ هزار ليموترش سنگي

 نسخه نجات هپكو 
با خرده فروشي  سهام پيچيده شد

پيشنهاد فروش 3درصد سهام شركت هپكو در بورس براي تأمين 
نقدينگي و سرمايه در گردش شركت، جديدترين پيشنهادي 

است كه براي نجات اين غول بحران زده مطرح شده است

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

 با آزادسازي سهام عدالت عمال 60 ميليون نفر معادل70درصد جمعيت ايرانكشور سهامداران
سهامدار شركت هاي بزرگ صنعتي، مالي و خدماتي مي شوند



الهام مصدقي راد
خبرنگار

حدود14ميليونهكتارازآبخيزهاي
كشــوربهطوركاملتحتپوششآبخيزداري

طرحهايآبخيزداريوآبخوانداري
قرارگرفتند.بررسيهايانجامشدهدرپايانسال
گذشتهنشاندادايناقداماتبيشاز10.5ميليارد
مترمكعبازسيالبهايسال98رامهاركردوبا
نفوذبــهدرونزمين،عالوهبركاهشخســارات
سيل،موجبتقويتذخيرهآبوبهبودوضعيت
آبيدرآبخوانها،چشــمههاوقناتهادرمناطق
مختلفكشورشد.سازمانجنگلهادرپايانسال
98وباتوجهبهميزانافزايشسيالبدراينسال
اعالمكردحوضههاييكهفعاليتهايآبخيزداري
درآنهاانجامشده،كمترينميزانخسارتناشياز
ســيالبراتجربهكردهاند.درسالجارينيزقرار
اســتوســعتاينفعاليتهاافزايشيافتهوتا
پيشازآغازفصلبارشبهبهرهبرداريبرســدتا
ضمنذخيرهبارشها،خساراتسيالبنيزكاهش

يابد.
»اگــرتمهيــداتالزمبــرايآبخــوانداريو
آبخيزداريوكنترلآبراههاوبازگرداندنشرايط
هيدرولوژيكيبهحوضههايآبريزانجامنشــود،
درصورتوقوعســيلتا80درصدشهرهاييكه
هماكنوننيميازآنهازيرآبرفتهاســتبهطور
كاملغرقميشوند.«ايناظهاراتروحاهللفتاحي،
رئيسهيأتمديرهانجمــنهيدرولوژيايراندر
گفتوگوباهمشهرياستكهسالگذشتهپس

ازفروكششدنسيالببهارياعالمكرد.
اگراقداماتآبخيزداريســال97جديتربهاجرا
درنيامدهبــودوازصندوقذخيرهتوســعهملي
اعتباريبهاينبخشاختصاصنمييافت،ميزان
خسارتســيالب98بســياربيشازآنچيزي
بودكــهرخدادوذخيــرهآبدرآبخوانهانيزبه

10.5ميلياردمترمكعبنميرسيد.

اولويت هاي تخصيص بودجــه به 900حوضه 
بحراني

بررســيتأثيراجرايفعاليتهــايآبخيزداري
وآبخوانداريكشــورطيبازهزماني10ســاله
نشــانميدهد،اجرايپروژهها،دبياوجسيالب

راتا7برابركمكردوحجمسيالبراتا50درصد
كاهشداد.همچنينزمانتمركزسيالبنيزكه
عاملمهميدرميزانتخريباســتتا18دقيقه

كاهشيافت.
براساسقانونافزايشبهرهوريكشاورزيومنابع
طبيعي،50درصدســهممهاربارشهاوارتقای
آنهابهعهدهوزارتكشاورزيوسازمانجنگلها
و50درصدديگرنيزبهعهدهوزارتنيرواست.مهار
بارشوافزايشميزانذخيرهآبحاصلازبارش
دردشتهاوآبخوانهاييدردستوركارقرارگرفت

كهدارايبيالنمنفيبودند.
سالگذشتهدربخشيازاينمناطقفعاليتهاي
آبخيــزداريبهاجــرادرآمدوبرايامســالنيز
900حوضهآبخيزدارياولويتداردردستبررسي
قرارگرفتندتاپسازارزيابيشاخصهايمختلف،
بودجهدرنظرگرفتهشدهازصندوقذخيرهتوسعه

مليبهآنهااختصاصيابد.
ابوالقاسمحسينپور،مديركلدفتركنترلسيالب
وآبخوانداريســازمانجنگلهابههمشــهري
ميگويد:»100ميليونيوروبراياينبخشدرنظر
گرفتهشــدكهتاكنونودرفازاول900ميليارد
تومانتخصيصيافت.بعدازانجامكاملبررسيها
نيزاولويتهاياين900حوضهمشخصخواهد
شــد.البتهممكناســتبرحســبنياز،تمامي

900حوضهشــاملدريافتاينبودجهشوند.«


بهره برداري از طرح هاي آبخيزداري 12استان 
سيل خيز تا پايان شهريور

260ميلياردتومــانازصندوقتوســعهمليدر
ســالجاريبــرايفعاليتهايآبخيــزداريدر
12استانداراياولويتدركشــوردرنظرگرفته
شدهاست.حســينپورميگويد:»اينبودجهبه
اســتانهاييتخصيصدادهشــدكهداراينقاط
بحرانيوسيلخيزبيشــترنسبتبهسايرمناطق
كشورهســتند.«بهگفتهحســينپور،5استان
خوزستان،لرستان،گلستان،سيستانوبلوچستان
وفارسبااولويتاولو7استانايالم،كرمانشاه،
كهگيلويهوبويراحمد،بوشهر،هرمزگان،خراسان
جنوبيوگيالندراولويتدوم12استانبحراني

قرارگرفتهاند.
آنگونهكهمديركلكنترلسيالبوآبخوانداري
ميگويد،پروژههاهماكنــونواردمراحلاجرايي
شدهوقراراســتتاپاياننيمهاولسالجاريو
پيشازآغــازبارشهايپاييزيبــهبهرهبرداري
برسد.افزايشتابآوريمناطقبحرانيدرمواجهه
باسيالب،كاهشخساراتســيلوبهرهبرداري
ازظرفيتســيالبنيــزازاهــداففعاليتهاي

آبخيزداريدراستانهايبحرانيكشوراست.

زهرا رفيعي
خبرنگار

بارشهايســال98و99فرصترشــد
گياهانرادوچندانكرد.اماازسويديگرجنگل

پتانسيلآتشسوزيهايطبيعيوناشياز
حضورانسانرانيزافزايشداد.بااينحالآمارهانشان
ميدهدكهميزانآتشســوزيهادرسال98نسبتبه

سالقبلازآن71هكتاركمترشد.
بهگفتهسرهنگعليعباسنژاد،فرماندهيگانحفاظت
منابعطبيعي،سالگذشتهآتشسوزيهايبيشتريدر
»عرصههايجنگلي«نســبتبهسالهايقبلرخداده
است.اوبهايسناگفتهبودكه»برخيازاينآتشسوزيها
درمناطــقصعبالعبوربودوازآنجاكــهامكاناطفاي

حريقهوايينبود،آتشسوزيهاافزايشداشت.«
رشدمطلوبگياهاندرعرصههايطبيعيدرفصلهاي
گرموخشــكهمچونبنزينعملميكندوبهسرعت

گسترشمييابد.
سرهنگجمشــيدمحبتخاني،فرماندهيگانحفاظت
محيطزيستبااشــارهبهاينكهامسالتجهيزاتاطفای
حريقبيشتريبههمراهآموزشدراختيارمحيطبانهاي
كشورقرارگرفتهاســتاكنونبههمشهريميگويد:با
همكاريسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري،مديريت
بحراناستانها،آتشنشــانيهاومردمباوجودپوشش
گياهيباالدرسال98آمارآتشسوزيهادرعرصههاي

طبيعينسبتبهسالقبلكاهشداشت.
سال98حدود3هزارو905هكتارازمراتعوجنگلهادر
سراسركشوردرآتشســوختندكهاينرقمدرسال97

حدود3هزارو976هكتاربود.
بارندگيهايبهارامسالنيزرويشــگاههايكشوررادر
سرسبزترينچشماندازخودقراردادواكنون14راهكاراز
سوييگانحفاظتمحيطزيستدراختياراستانهاقرار
گرفتهتاپيشازشروعفصلگرما،آمادگيخودرابراي
اطفايحريقطبيعيوانسانيافزايشدهند.ازجملهاين
دستورات،انجامتستادواريتجهيزاتوامكاناتاطفاي
حريقورفعنواقصاحتمالي،تشكيلكارگروهمشترك
بااستانهايهمجوار،ايجادپدبالگردوحوضچهبرداشت
آبدرمناطقدارايسابقهحريقدرسالهايمتمادي،
هماهنگيباستادبحراناستانها،هاللاحمر،ستادكل
نيروهايمسلح،اداراتآتشنشــاني،شوراهايمحلي،
نيروهايبسيج،يگانحفاظتمنابعطبيعي،سازمانهاي

مردمنهادومكاتبهبااداراتجهادكشاورزياستانوارائه
تذكرمبنيبــرجلوگيريازايجادآتشســوزيعمدي

مزارعبرداشتشدهبرايكشتدوماست.

بي احتياطي  براي يك استكان چاي آتشي  
آتشســوزيهادرطبيعتمعموالبا2منشــأطبيعيو
انســانيرخميدهد.جلوگيريازبــروزمنبعطبيعي
مانندرعدوبرقامكانناپذيراســتوالبتــهاينموارد
بهگفتهفرماندهيگانحفاظتمحيطزيســتكمترين
عاملدرآتشسوزيعرصههايطبيعياست.جمشيد
محبتخانيميگويد:آتشســوزيبامنشأانسانيكه
بهصــورتتعمــديدرعرصههايطبيعــيومليرخ
ميدهد،عمومابااهدافاقتصــاديصورتميگيردكه
برايهمهاينمواردپروندهقضاييتشــكيلميشــود.
همينجاهشــدارميدهمكهاگركســيبــرايصيد
حياتوحش،تامينزغالوتغييركاربرياراضيدستبه
تخريبطبيعتبزند،قانونبهشدتبااوبرخوردميكند،
ضمناينكههمهكســانيكهچنينكردندنتوانستنداز
دســتقانونفراركنند.مزه»چايآتشــي«كهدردل
طبيعتمينوشــيدميتواندبهمذاقمحيطزيســتبه
تنديآتشتبديلشودوخاموشكردنآتشدربسياري
ازنقاطكشــوربسياردشواراست.بســياريباخاموش
كردننيمهكاره80درصدآتشپيكنيكهايآخرهفته،
آتشنيمهســوزرابهحالخودرهاميكنند.كافياست
يكبادمســاعدبوزدوباآتشباقيماندهپايدرختيا

بوتهايبنشيند.فصلگرماچوبهايخشكرابهچشم
برهمزدنيبهحجميباورناپذيرازآتشوخاكسترتبديل
ميكند.ايندستهازآتشســوزيهابراساسآمارهاي
يگانحفاظتمحيطزيســتسهمباالييازآتشسوزي
جنگلهادارند.بطريهايخالي،ليوانهايشكســته،
شيشــهمرباييكهدرپيكنيكآخــرهفتهدرطبيعت
رهاميشــودنيزهمينحكايتتلخرابرايجنگلهاو

محيطزيستروايتميكنند.
بهگفتهسرهنگجمشــيدمحبتخاني،فرماندهيگان
حفاظتمحيطزيست70درصدآتشسوزيهابهترتيب
دراستانهایآذربايجانشــرقي،مازندران،كرمانشاه،
كردســتانوتهرانرخميدهدو30درصدباقيماندهدر

مابقياستانهاست.
10درصــدآتشســوزيهادركلكشــورطبيعــيو
مابقيبامنشأانســانياســت.اودربارهايندستهآخر
ميگويد:60درصدآتشســوزيهابامنشــأانســاني
تعمديو40درصدغيرعمدياســت.براي100درصد
آتشسوزيهايعمدينيزپروندهتشكيلشدهومتهمان

همگيشناساييشدهاند.
فرماندهيگانحفاظتمحيطزيســتبااشارهبهاينكه
بابروزكرونــا،بهارامســالمخاطراتكمتــريبراي
محيطزيستداشت،ازمردمخواستدرصورتمشاهده
هرگونهتخريبمحيطزيســت،ماننديــكمحيطبان
احســاسمســئوليتكنندومراتبراازطريق110يا

شماره1540بهمسئوالناطالعدهند.

كاهش 71هكتاري آتش سوزي  جنگل ها 
براي100درصدآتشسوزيهايتعمديعرصههايجنگليپروندهقضاييتشكيلشدهاست؛ازچايآتشيصرفنظركنيد

پروژه هاي آبخوان داري آخر تابستان به بهره برداري مي رسند 
12استانسيلخيزوبحرانيكشور260ميلياردتومانبودجهبرايانجامفعاليتهايآبخيزداريوآبخوانداريدريافتكردند

پروژههايآبخيزداريوآبخوانداري10.5ميلياردمترمكعبآبناشيازبارانرادرسال98درآبخوانهاذخيرهكردند
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افقی:
1-ارزيابيذهنــي-دوران

كودكي-اليه،پوسته
2-ضميــرانگليســي-ملخ
دريايي-هررديفديوارگلي

3-نابــودشــده-قوميدر
قفقاز-راهوروش

4-دستاويز-شمار-اختالف
پتانسيلالكتريكي

5-علمشــعبده-بهدرستي
كــه-بنمــاي...كهبــاغو

گلستانمآرزوست
6-جويخــون-الهههنر-
حشرهايباچشمانبرجسته

7-نخســتزاده-قهوهخانه
فرنگي-لقبوزيــراندوره

قاجاربود
8-امربــهيافتن-سلســله
جانشيناناسكندردرايران-

شهريدرآلمان
شــاعر بنيــادي- -9
پارسيگويســبكهندي-

عاشق
10-كمديننامدارانگليسي-

اشارهبهدور-ازمطهرات
11-نفسخسته-همنشين-

اصطالحيدرفوتبال
12-حداد-نانخردشدهدر

آبگوشت-تودهغله
13-ترانه-طالع-ناگواري

14-پوشيدهوپنهان-يگاني

نظامــيبــرايحملونقل
نيروها-حرفانتخاب

15-گرسنهنيست-كشتن
بانيتقبلي-خرگوشعرب

 
عمودی:

1-سرايندهمنظومهافسانه-
كامپيوتر-ازفروعدين

2-نويســندهآلمانيرمان
طبلحلبــي-شــهريدر

شمالشرقيفرانسه
3-نيرومند-چوپان-نوعي

اجاقبرقي
4-جرقهآتش-نخســتين
قومايراني-بتخانههندكه
توسطسلطانمحمودغزنوي

فتحشد
5-حالت-مرغافســانهاي-

بندگي
6-علــمپزشــكي-پارچه

توري-موسيقينظامي
جهانــي فدراســيون -7
كشــتي-ارتوپدسنتي-سر

بهراه
8-بــيارزشوبيمصرف-

يكنفر-گوناگون
9-فنيدركشتي-فروشبه
باالترينقيمتپيشنهادي-

طراح
10-پولچين-روزنامهچاپ

عراق-ناپسند

11-داخل-شهرســتانيدر
استاناصفهان-پيشغذا

12-نقطهشــروعمسابقه-
ساعتقديمي-پروردگار

13-بازشيميايي-ورزشيخ
وچمن-تيزوبرنده

14-باتريپركــن-عنواني
برايشهرمكهدرقرآن

15-مقامورتبه-روســتاي
زادگاهاستادشهريار-عجله

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدولاعداد|3640
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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        4 7 5 9  
  2 4     5   6  



بازگشت به کار اصناف، آزاد شدن تردد بین استانی و 
رفتار بی محابای برخی از مردم در جامعه موجب شده گزارش

مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت به شیوع دوباره کرونا هشدار بدهند. از سویی با توجه به برخی 
کمبودها در موج اول شــیوع بیماری  و خستگی و فرسودگی کادر 
درمانی، نگرانی هایی در این باره مطرح شــده اســت. هرچند وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزوده شدن 8 هزار تخت جدید 

به مجموعه سالمت در سال جاری خبر می دهد. 

اعتبار کرونا و احیای بخش درمان گیالن 
  فرشته رضایی - رشت: گیالن با داشتن 36 بیمارستان و 1400 
تخت با کمبود 2000 تخت روبه روســت اما بخشی از کمبودها در 
ایام کرونا با اعتباری معادل 300 میلیارد تومان رفع شــد. از جمله 
اقدامات برای جبران کمبودها راه اندازی بزرگ ترین مرکز آی.سی.یو 
دولتی شمال با اعتبار بیش از 80 میلیارد ریال و ظرفیت 30 تخت در 
بیمارستان رازی رشت، ساخت آزمایشگاه بیمارستان رازی در فضایی 
400 متر مربعی، احداث مرکز اورژانس 120 تختخوابی پشتیبان در 

سایت الکان رشت در زمینی به مساحت 2000 
متر  مربع بود.   محمدحسین قربانی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت مجلس، در این باره می گوید: 
در ایام کرونا بیش از 5 دســتگاه سی.تی اسکن 
به استان وارد شــد. نماینده وزارت بهداشت در 
گیالن تاکید می کند این استان امکانات درمانی 
کافی برای مقابله با موج دوم کرونا را ندارد. رئیس 
دانشگاه علوم  پزشکی گیالن هم از رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور درخواست اختصاص 200 
هزار میلیارد تومان برای رفع عقب ماندگی های 
حوزه بهداشت و درمان اســتان کرده است که 
هرچند با این درخواست موافقت شده، اما هنوز 

این بودجه اختصاص نیافته است. ارسالن ســاالری در این باره به 
همشهری می گوید: تجهیز و توســعه در حوزه  بهداشت و درمان، 

نیازمند 13 هزار و 830 میلیارد ریال است.

۳۸۰ تخت؛ آماده پذیرش بیماران کرونایی در کرمانشاه
  فرحناز چراغی - کرمانشاه: 2 بیمارستان گلستان و فارابی با 
380 تخت و 10 درصد ظرفیت دیگر بیمارستان ها، پذیرای بیماران 
کرونایی و مشکوک به کرونا در اســتان کرمانشاه هستند. به گفته 
مســئوالن، کمبودی از نظر تجهیزات بیمارستانی و تخت بستری 
وجود ندارد اما کادر درمانی از کمبود تجهیزات گالیه دارند. محمد، 
یکی از پرستاران بیمارستان امام علی)ع( می گوید: جز ماسک عادی 
چیزی در اختیار پرستاران قرار نمی گیرد. اغلب ما با هزینه شخصی 
گان، ماسک فیلتردار و محافظ صورت تهیه و تقریبا تا امروز 3 میلیون 
تومان هزینه کرده ایم.  علی سروش، رئیس مجتمع بیمارستانی امام 
رضا )ع( کرمانشاه، هم درباره ظرفیت بستری در استان با بیان این که 
مرکز سوانح سوختگی گلســتان با ظرفیت 45 تخت بستری و 12 
تخت آی.سی.یو به عنوان اولین سانتر درمان تخصصی کرونا در غرب، 
اسفند آغاز به کار کرد، می گوید: مرکز تخصصی نسیم با 10 تخت 
آی.سی.یو هم از 12 فروردین راه اندازی شد. محمدابراهیم شکیبا، 
سخنگوی ستاد مدیریت کرونا هم می گوید: در صورت بروز بحران، 
از بیمارستان های حضرت ابوالفضل)ع(، امام حسین)ع( سپاه و 520 
ارتش استفاده می کنیم، همچنین بخشی از بیمارستان امام رضا)ع( 

هم مورد استفاده قرار می گیرد. 

تبریز؛ آماده موج دوم 
  سید مرتضی احمدپور - تبریز: داروی درمانی کرونا هنوز کشف 
نشده اما گویی شهروندان به روال عادی زندگی برگشته اند و همین 
مساله هشدار مسئوالن درمانی را در پی داشته که احتماال موج دیگری 
از کرونا در روزهای آتی رقم بخورد. ناصر نویدی نیا، فوق تخصص ریه 
به فرسودگی و خستگی نیروی انسانی کادر درمان اشاره می کند و 
می گوید: وضع روحی و روانی و نحوه تغذیه کادر درمان مناسب نیست 
و این افراد در مقابله با موج دوم بیماری نمی توانند پاسخگو باشند. 
حامد طایری، شــهروند تبریزی، هم که برادر 50ساله اش به علت 
ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شده است به مشکل دیگری اشاره 
می کند و آن، نبود امکانات کافی درمانی است. او می گوید: برای درمان 

برادرم مجبور به خرید تجهیزات تنفســی به 
قیمت 30 میلیون تومان از تهران شدیم.  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در گفت وگو 
با همشــهری از افزایش دوباره آمار بیماری 
نگران اســت اما به افزایش زیرســاخت های 
درمان اشاره می کند و می گوید: زیرساخت های 
مناســبی چون افزایش تخت های درمانی به 
هزار عدد، تخت های نقاهتی به 200 تخت و 
افزایش بخش های مراقبت ویژه و دستگاه های 
تنفسی جدید رقم خورده است. محمدحسین 
صومی از افزایش کیت های تشخیص و تعداد 

آزمایشگاه ها به 4 مورد هم خبر می دهد.

  روند خوب درمان در البرز 
فتانه احدی - کرج: البرز همیشه دچار ضعف زیرساخت درمانی 
بوده است. در ابتدای شیوع کرونا این مســئله بسیار مشهود بود و 
بسیاری از بیماران مبتال راهی پایتخت می شدند تا این که مسئوالن 
سعی کردند به تقویت زیرساخت های درمانی بپردازند. طبق اعالم 
مسئوالن، این استان 10 هزار تخت بیمارستانی برای بستری بیماران 
مبتال به کرونا دارد که تاکنون از همه این ظرفیت استفاده نشده است.  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، این استان را آسیب پذیر توصیف 
می کند و معتقد است این احتمال وجود داشت که البرز به دلیل تراکم 
باالی جمعیت و همجواری با تهران، قم و مناطق شمالی بسیار بیش 
از شرایط فعلی درگیر بحران شود. حسین کریم می افزاید: با وجود 
این مسائل، مشارکت و همکاری خوب مردم و تالش مدافعان سالمت 
توانستیم روند پیشگیری و درمان کرونا را کنترل کنیم. سیما کلوایی 
یکی از پرستاران بیمارستان امام علی )ع(، که محل بستری بیماران 
کرونایی است، هم وضع البرز را در مقابله با کرونا مثبت ارزیابی می کند 
و می گوید: تجهیزات، لباس و دستکش به میزان کافی در هر شیفتی 
بین کادر پزشکی و پرستاران توزیع می شود. از نظر تجهیزات و امکانات 

کم و کسری نداریم و بیماران هم راضی هستند.

تکمیل مراکز درمانی نیمه تمام در مازندران
  اشکان جهان آرای - ساری: در نخستین روزهای شیوع کرونا، 
بسیاری از مراکز درمانی مازندران عالوه بر دستکش، ماسک، گان و 
الکل با کمبود تجهیزات ضروری هم روبه رو بودند که با کمک های 
نقدی و غیرنقدی اقشــار مختلف جامعه رفع شــد. اما بخش دیگر 
کاستی ها در تعداد تخت های بیمارستانی و فضاهای درمانی بود که 
سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، هم آن را 
تأیید می کند. مفید غالمی  راد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مازندران، می گوید: دولت با هدف مقابله با کرونا 188 میلیارد تومان 
اعتبار به مازندران تخصیص داده که قسمتی از این بودجه دولتی ویژه 
مقابله با کرونا برای تکمیل پروژه های نیمه کاره درمانی و بهداشتی 
هزینه می شــود. طی یک ماه اخیر، 2 پروژه نیمــه کاره درمانی با 
استفاده از اعتبار مقابله با کرونا تکمیل شد و به بهره برداری رسید. 

فاز نخست توسعه اورژانس بیمارستان امام )ره( ساری با مشارکت 
یکی از نیکوکاران و ساختمان اورژانس بیمارستان رازی قائمشهر هم 
پروژه هایی بودند که سرعت تکمیل آنها در روزهای کرونایی بیشتر 
شد. محمد پنبه چی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزشکی، هم می گوید: سرعت تکمیل 7 پروژه بیمارستانی با اعتبار 
مقابله با کرونا بیشتر شد که 2 پروژه به بهره برداری رسید و 5 پروژه 
دیگر نیز در حال تکمیل اســت. تکمیل این پروژه ها به 50 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داشت که بخشی از این اعتبار تخصیص داده شد.

راه اندازی بیمارستان صحرایی در اردبیل
  پوپک قاســمی - اردبیل: در روزهای ابتدایی شــیوع کرونا، 
مهم ترین کمبود در زیرســاخت درمانی اردبیل نبود آزمایشــگاه 
ویروس شناسی بود که بعد از 20 روز رفع شــد، اما در روزهای بعد، 
مشکالت دیگری خود را نشان دادند؛ کمبود زیرساخت های درمانی.

تقی رحمانی، شــهروند اردبیلی می گوید: بیمارستان های اردبیل 
در شرایط عادی ظرفیت کافی برای بستری بیماران در بخش ویژه 
آی.سی.یو ندارند. با شیوع کرونا، برخی بیماران با وجود نیاز به بستری 

در بخش ویژه، در بخش عمومی بستری بودند. 
البته برخی کمبودهای تجیهــزات درمانی از 
جمله نبود کپسول اکسیژن با مشارکت خیران تا 
حدودی رفع شده است. اسماعیل فرزانه، رئیس 
بیمارستان امام خمینی )ره(، می گوید: از ابتدای 
شیوع ویروس، بخش تروما برای بستری بیماران 
کرونایی در نظر گرفته شد، اما به دلیل افزایش 
بیماران در بیمارستان های دیگر ظرفیت پذیرش 
کرونایی ها ایجاد شد. فرهاد عبدالعلی پور، مدیر 
کل مدیریت بحران استان، هم اظهار می کند: به 
دلیل مشاهده برخی کمبودها و پیش بینی برای 

رویارویی با شرایط بحرانی در آینده، بیمارستان موقت 100 تختخوابی 
ایجاد شــده و در صورت لزوم 70 تخت دیگر در قالب بیمارســتان 

صحرایی پنوماتیک اورژانس راه اندازی خواهد شد.

ارتقای شاخص های خدمات در قم 
  روح اهلل کریمی - قم: اگرچه با همت مجمع خیران ســالمت و 
مســئوالن قم، تجهیزات خوبی در اختیار مراکز و کادر درمانی قرار 
گرفته است، اما نگرانی از موج دوم شیوع کرونا همچنان وجود دارد. 
سرپرست معاونت توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم می گوید: 
برای ارتقای شــاخص های خدمات در مراکز بهداشــتی و درمانی 
پیش بینی هایی شده است. در بیمارســتان ها، تهیه مخازن ذخیره 
اکســیژن و در برخی مراکز، امکانات تشخیصی جدی و همچنین 
امکاناتی برای ایجاد آی.سی.یوهای جدید پیش بینی شد. تعدادی 
وسایل کمک تنفسی توســط دانشگاه علوم پزشــکی قم و خیران 
تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. بابک فرزین نیا با اشاره به تسریع در 
بهره برداری از پروژه بیمارستان 230 تختخوابی امیرالمومنین)ع( 
می افزاید: برای دپوی مناســب تجهیزات حفاظت فــردی و اقالم 

دارویی هم اقدام شــد. به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی با کمک 
نیروهای مردمی، سپاه، ارتش و مدیریت بحران، مراکزی را برای ایجاد 
نقاهتگاه ها و مراکز امدادرسانی به بیمارانی که نیاز به بستری در شرایط 

عادی دارند پیش بینی کرده است.

آمادگی مرکزی برای شیوع دوباره 
  مهدیه صالحــی - اراک: رعایت نکردن فاصلــه اجتماعی و 
بی توجهی مردم به توصیه های بهداشــتی، احتمال موج دوم ابتال 
به کرونا در نیمه دوم اردیبهشــت را به وجود آورده اســت.  رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی اراک با تایید این احتمال می گوید: ممکن 
است به زودی شاهد موج دوباره شیوع کرونا باشیم. هرچند، به دلیل 
آگاهی و آمادگی، سختی های موج اول را نخواهیم داشت، اما به هر 
حال کمبودهایی وجود دارد.  سید محمد جمالیان به افزایش ظرفیت 
آزمایش ویروس کرونا از 120 مورد به 300 مورد در روز با تهیه یک 
دســتگاه جدید خبر می دهد و اظهار می کند: تأمین ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده، تجهیزات، کیت های تشخیص و ساخت بسیاری 
از وســایل و امکانات مقابله ای در داخل کشــور، خودمراقبتی های 
ادارات، شرکت ها و تولیدها و همچنین وجود نیروهایی آماده که هر 
روز اماکن عمومی را ضدعفونی می کنند نشان از تجهیز زیرساخت ها 
و آمادگی این استان برای مقابله با موج احتمالی ویروس کرونا دارد.  
محمدرضا منصوری، نماینده ساوه و زرندیه از بهره برداری آزمایشگاه 
»پی.سی.آر« ویژه تشخیص مولکولی کرونا خبر می دهد و می گوید: 
این آزمایشگاه با امکان 50 مورد آزمایش تشخیصی در روز در ساوه به 

بهره برداری رسیده است.

همدان و تامین تجهیزات کرونایی 
  فاطمه کاظمی - همدان: در یکی از بیمارســتان های همدان 
کنترلی بر ورودی ها نیســت و مالقات بیماران هــم به راحتی انجام 
می شود، وارد بخش جراحی زنان می شوم که بخشی از آن به بیماران 
کرونا اختصاص یافته و مردان نیز بستری شده اند. باالی سر هر بیمار 
حداقل 2 همراه ایستاده اند. خبری از مایع ضدعفونی کننده یا الکل 
نیست. فقط یک شیشه مایع ضدعفونی کننده در ایستگاه پرستاری 
دیده می شود که پرستاران و کادر درمان مجاز به استفاده هستند. یکی 
از پرستاران می گوید: تمام ملزومات بهداشتی را خودمان می خریم.  
الکل و مایع ضدعفونی کننده برای ایستگاه پرستاری هم سهمیه بندی 
شده است. اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان 
نظر دیگری دارد. او با بیان این که اکثر تجهیزات 
برای مبارزه با کرونا در استان تولید می شود، اظهار 
می کند: همدان معین شهرهای اسدآباد، ایالم، 
کردستان و مشهد است و باید از آنها نیز حمایت 
کند. ابراهیم جلیلی درباره شرایط مراکز درمانی 
می گوید: در هر شهرســتان تابعه، یک بخش از 
بیمارستان ها خالی شده و بیماران مبتال به کرونا 
را می پذیرند. در همدان نیز بیمارستان سینا فقط 
بیماران مبتال به کرونا را می پذیرد و در بیمارستان 
قلب و عروق فرشچیان، شهید بهشتی و فاطمیه، 
بیماران خودشان را که مشکوک به کرونا هستند 

در بخش های ایزوله بستری می کنند. 

   
دست و بال بسته بخش درمانی بسیاری از استان های کشورمان با 
توجه به کمبود تجهیزات و تکمیل نبودن زیرســاخت ها در ابتدای 
شروع کرونا وضعیت این حوزه را با شــرایط بغرنجی مواجه کرد اما 
با گذشت بیش از دو ماه اکنون به نظر می رسد که ترمیم ویژه ای در 
حوزه های درمانی کشور به ویژه در برخورداری از تجهیزات جدید و 
افزایش سرانه فیزیکی درمان رخ داده است. کرونا موجب شد برخی 
از استان های کشــور که در گزارش به آنها اشاره شده و برخی دیگر 
مانند کرمان، ایالم، خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و... به کمک اعتبارات ویژه دولت و البته سرریز 
شــدن حمایت های مالی بخش خصوصی و خیرین بتوانند برخی 
پروژه های درمانی نیمه تمام را تکمیل و به بهره برداری برســانند. 
همچنین بسیاری از بیمارستان های محروم شهرهای کشورمان طی 
دو ماه اخیر توانستند تجهیزات فرسوده خود را تعویض یا به امکانات 

درمانی خود بیفزایند. 
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متــن كـامـل در سایت

خرید تضمینی ۳۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: امسال ۳۶۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان لرستان، تضمینی 
خریداری می شود. اسد عبداللهی اظهار کرد: از این میزان، حدود ۶۵ 
درصد مصرف داخل استان و ۳۵ درصد مازاد مصرف را شامل می شود.

2 3 0 2 3 4 4 2 ۶

سرعت تکمیل 7 پروژه 
بیمارســتانی در استان 
مازندران با اعتبار مقابله 
با کرونا بیشــتر شد که 
2 پروژه به بهره برداری 
رسید و ۵ پروژه دیگر نیز 

در حال تکمیل است

در صورت بــروز بحران در 
کرمانشاه، از بیمارستان های 
ابوالفضل)ع(، امام حسین)ع( 
سپاه و ۵2۰ ارتش استفاده 
از  بخشــی  و  می شــود 
بیمارستان امام رضا)ع( هم 

مورد استفاده قرار می گیرد

 روزنه 

طرح های آبی ایالم؛ گامی در راه توسعه پایدار

 ایالم با وسعت بیش از 201  هزار و 33 کیلومتر مربع به دالیل مختلف، از جمله داشتن 
طوالنی ترین مرز بین  المللی با کشور عراق ، یکی از اســتان های مهم مرزی است که در 

حوضه آبریز خلیج  فارس و دریای عمان قرار دارد. 
در این استان طرح  های مهمی در بخش کشــاورزی با اجرای طرح های تامین و توسعه 
منابع آب به بهره برداری رسیده اند یا در مرحله اجرا هســتند که هر کدام از آنها، نقش 
مهمی در تامین معیشــت مردم منطقه دارند؛ پروژه های کالنی که با بهره برداری از آنها 
نه تنها آب صنایع زیرساختی و آب آشامیدنی ســالم و بهداشتی مناطق مختلف استان 
تامین می شود، بلکه با رونق اساسی بخش کشاورزی ایالم امید بزرگی در دل مردم منطقه 

ایجاد خواهد شد.
از اقدامات زیربنایی که با موافقت مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی برای 
احیا و توسعه اراضی مستعد کشاورزی ایالم به بهره برداری رسید، توسعه 50 هزار هکتار 
اراضی کشاورزی بســیار با ارزش استان است که با توســعه پایدار، موجب ماندگاری و 

جلوگیری از مهاجرت مردم شده.
عالوه بر طرح یاد شده، می توان به طرح های سد شهدای ایالم )گالل( و شبکه آبیاری و 
زهکشی دشت فکه هم اشاره کرد که عملیات اجرایی آنها تکمیل و در روزهای گذشته از 

سوی رئیس  جمهوری افتتاح شد. 
طرح کانال اصلی و شبکه آبیاری و زهکشی دشــت فکه در 90 کیلومتری جنوب غرب 
 شهرستان دهلران قرار دارد که آب آن از دریاچه سد کرخه و با یک رشته تونل به طول

 6/1 کیلومتر از طریق کانال اصلی دشت عباس تأمین می شود.
این طرح، بزرگ ترین شبکه آبیاری تحت فشار کشور بدون استفاده از انرژی برق است و 
با هدف تأمین آب و توسعه اراضی کشاورزی در 22 هزار هکتار از اراضی منطقه در قالب 
4 واحد عمرانی به بار نشسته که حدود 16 هزار هکتار آن به روش بارانی و 6 هزار هکتار 

آن به روش قطره ای اجرا شده است.
بهره برداری از این طــرح منجربه اشــتغال زایی برای 5500 نفر به صورت مســتقیم، 
جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، بیابان زدایی و تقویت و احیای سفره  های آب زیرزمینی 

می شود.
در این طرح 50 میلیون یورو از محل تســهیالت بانک توسعه اسالمی )IDB( و 3 هزار 

میلیارد ریال از محل منابع عمومی هزینه شده است.
سد مخزنی شهدای ایالم )گالل( هم در 35 کیلومتری غرب شهر ایالم قرار دارد و هدف 
از اجرای آن، تأمین آب مورد نیاز صنایع مهم پتروشیمی و پاالیشگاه گاز ایالم به میزان 

12/8 میلیون متر مکعب در سال است.
این سد از نوع خاکی با هسته رســی روی رودخانه گالل ساخته شده و مساحت حوضه 
آبریز آن حدود 127 کیلومتر مربع، حجم آورد ساالنه 23 میلیون متر مکعب، طول تاج 
و ارتفاع از پی به ترتیب 385 و 70 متر و حجــم مخزن آن در تراز نرمال 20 میلیون متر 

مکعب است. هزینه اجرایی این طرح بیش از 2290 میلیون ریال است.

تکمیل تجهیزات درمانی به اجبار کرونا
اغلب استان های کشور با توجه به احتمال بروز موج جدید کرونا زیرساخت های درمانی خود را به حالت آماده باش درآورده اند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزوده شدن ۸ هزار تخت جدید به مجموعه سالمت در سال جاری خبر می دهد./عکس: فارس

ارسالن هاشمی 
 مدیر کل دفتر فنی و مهندسی حوضه های خلیج فارس و دریای عمان

دردسرهای باران بهاری در ۶ استان 
  بارندگی  و سیالب بهاره در روزهای گذشته موجب خسارت به 6 

استان چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم آب و هوا
و کرمان شده است.  به گزارش گروه ایرانشهر، رئیس سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر کشور با اعالم این خبر می گوید: بارندگی ها 39 شهر، 

روستا و مناطق عشایرنشین تحت تاثیر سیالب و بارندگی های بهاره بودند. 
مرتضی سلیمی با اشاره به امدادرسانی  به 1200 نفر می افزاید: در 24 ساعت گذشته 
10 نفر اسکان اضطراری یافتند و 26 نفر به مناطق امن منتقل شدند. همچنین 50 

واحد مسکونی از آب گرفتگی تخلیه شدند. به گفته وی،  عملیات امدادی از سوی 
39 تیم در قالب 195 نفر انجام شــد و تاکنون 352 پتو و 1129 کیلوگرم نایلون 
بین آسیب دیدگان توزیع شده است.  بارندگی در برخی از استان ها، مانند خراسان 
رضوی، خسارت بیشتری به همراه داشته اســت. در خراسان  رضوی بارش های 
پنج شنبه شب موجب مسدود شــدن راه ارتباطی 11 روستا در شهرستان کالت 
شده است.  راه روستاهای آبگرم، باغگاه، خواجه روشنایی، سیرزار، مؤمن آباد، بام 
چنار، سنگ دیوار، بابافرجی، چهارراه، خاکستر و الئین کهنه به دلیل وقوع سیالب 
و آب گرفتگی تا اطالع بعدی مسدود است. همچنین راه 7 روستا در شهرستان های 

کالت، خوشاب و چناران این استان در پی بارش ها مسدود است.

    رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با تأکید بر این که دستاوردهای حوزه مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در 
خراسان 

رضوی
این دوره بی نظیر است، گفت: بودجه سال 98 شهرداری مشهد 13 هزار و 390 میلیارد تومان بود که این رقم در 
تاریخ مدیریت شهری مشهد بی سابقه است. همچنین تحقق درآمدهای نقدی بودجه شهرداری در سال 97 به 
میزان 156 درصد و در سال 98، 120 درصد رشد داشته که رکوردی بی نظیر در تاریخ فعالیت شهرداری های کشور قلمداد 
می شود. به گزارش گروه ایرانشهر، محمدرضا حیدری در نشستی خبری، که به مناسبت هفته شوراها به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، عنوان کرد: افزایش رقم بودجه اقتصادی به آن معناست که شهرداری در به پای کار آوردن و به خدمت گرفتن بخش 
خصوصی موفق بوده است و توانسته از ظرفیت های تامین منابع مالی در کشــور استفاده بهینه ببرد. وی ضمن اشاره به این 
مطلب که وقتی بخش اقتصادی شهرداری قدرتمند باشد امکان ایجاد طرح های حمایتی از کارگران ساختمانی یا هزینه کردن 
برای شهر و شهروندان در ایام کرونا مهیا می شود، اظهار کرد: تحقق بودجه اقتصادی شهرداری مشهد تا پیش از سال 96 به 
سقف 55 درصد رسیده بود. این درصد در سال 96 به عدد 82، در 97، 133 و در سال 98 تاکنون به 90 درصد رسیده است و 
اگر اقدامات و پیگیری ما در دولت و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسد رقم سال 98 به سقف 120 درصد خواهد رسید. 
حیدری گفت: در ایام قرنطینه، 10 میلیارد تومان ویژه کارکنان شهرداری، 5 میلیارد تومان ویژه دانشگاه علوم پزشکی و 12 
میلیارد تومان برای تأمین بسته های معیشتی در بودجه شهرداری در نظر گرفته شده و شهرداری پیش بینی کرده است 50 

هزار خانوار از اقشاری که به هر نوعی به شهرداری وابسته هستند، از 50 هزار بسته معیشتی شهرداری بهره مند  شوند.

    جهاد کشاورزی جنوب کرمان پس از انتشار اخباری درباره قیمت پایین گوجه فرنگی ، معطلی بار در مرز و ضرر 
کشاورزان، اعالم کرد:  بررســی ها برای حمایت از گوجه کاران در حال انجام اســت و این هفته نتایج آن اعالم کرمان

می شود. به گزارش گروه ایرانشهر، در روزهای گذشته خبرهای زیادی از گالیه گوجه کاران به ویژه گوجه کاران کرمان و 
بوشهر از قیمت پایین محصول )هر کیلوگرم حدود 400 تومان(، معطلی در مرز به دلیل کنترل های بهداشتی مربوط به کرونا و فروش 
نرفتن محصول منتشر شد. برخی از کشاورزان در این شرایط اعالم کردند محصول را برداشت نمی کنند، زیرا هزینه برداشت، بسته بندی 
و حمل  و نقل بیشتر از قیمت خرید تمام می شود و به ضررشان است. این گالیه ها در شرایطی مطرح می شود که گوجه خرید تضمینی 
ندارد و حاال مسئوالن وعده خرید حمایتی از گوجه کاران را داده اند. رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان در این باره به همشهری 
می گوید: در جنوب کرمان، 11 هزار و 850 هکتار زمین زیر کشت گوجه فرنگی است که 50 درصد محصول این زمین ها برداشت شده 
و 50 درصد باقی مانده است. سعید برخوری با بیان این که عرضه زیاد، بسته یا محدود شدن مرزها و کاهش قیمت موجب بروز مشکالتی 
برای کشاورزان این بخش شده است،  می افزاید: تردد در مرزها کند است، زیرا ماشین ها باید ضدعفونی و راننده ها کنترل بهداشتی شوند. 
مرز عراق هم واردات از کشور ما را ممنوع کرده است. از سوی دیگر تعطیلی رستوران ها و دانشگاه ها که مراکز عمده مصرف بودند، بر 
فروش این محصول اثر گذاشته  است. وی با بیان این که خرید حمایتی گوجه فرنگی در دست بررسی است، اظهار می کند: نمایندگانی 
از وزارت جهاد کشاورزی به کرمان آمده اند و در حال بازدید از زمین های کشاورزی هستیم. گوجه هایی که از سیل و بارندگی خسارت 

دیده بود، به سمت کارخانه ها حمل و نتیجه بررسی ها برای خرید حمایتی از کشاورزان احتماال این هفته مشخص می شود.

خبرهای خوش برای گوجه کارانرشد درآمدهای نقدی شهرداری مشهد 

رهاسازی بچه ماهی ها در دریاچه هامون
 یک میلیون قطعه بچه ماهی سفید بومی منطقه سیستان توسط اداره کل 

عکس
نوشت

شیالت سیستان و بلوچســتان )آب های داخلی( و با حضور شماری از 
صیادان دریاچه هامون رهاسازی شد.

رنا
س: ای

عک



جذاب ترين حمل ونقل در دوران كرونا
محمدحسين بوچاني، رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

دوچرخه، يكي از جذاب ترين مدهاي حمل ونقل در دوران كرونا است. 
متأسفانه تهران در اين دوران نتوانست از اين ظرفيت استفاده كند؛ 
كوتاه بودن طول سفرها و خلوت بودن شهر، 2 خصيصه اي است كه 
دوچرخه را شيوه پاسخگوي جا به جايي مي كند. البته دوچرخه، آينده 
حمل ونقل شهري را در سيطره خود قرار مي دهد؛ مدي ارزان، شاداب 
ولي ناسازگار با توپوگرافي تهران است كه با تغيير مدل دوچرخه ها 

از دنده اي به برقي مي تواند نجاتبخش شهرهايي مانند تهران باشد.

ث
مك

  
فراموش شده اي  به نام دوچرخه

آلن پطروسيان، مشاور ورزش هاي همگاني شوراي استان تهران
يكي از مهم ترين بخش هاي فراموش شده زندگي، كم تحركي در ترددهاي روزانه براي 
رسيدن به محل كار است. در اين بخش متأسفانه استفاده از خودروي شخصي، نقشي 
اساسي دارد. اصرار بر استفاده از اين وسايل موجب شده تأثير منفي بر كيفيت زندگي 
و محيط زيست شهري پديد آيد. از طرفي پديده ترافيك نيز موجب صدمات جدي به 

اقتصاد كشور شده است. در شهري نظير تهران مدتهاست الگوي دوچرخه اشتراكي بيدود ايجاد و به صورت هوشمند 
راه اندازي شده، اما متأسفانه اين اتفاق بدون گرفتن مالحظات فني انجام شد و حاال خيلي از شهروندان به خاطر سايز 
كوچك دوچرخه ها، يا به خاطر نداشتن دنده، نمي توانند در سربااليي هاي تهران از اين دوچرخه ها استفاده كنند. در 

شرايط اپيدمي ويروس كرونا البته راه حل پاك، دوچرخه است، اما اين نبايد موجب ترددهاي بيشتر شود.

 در اين روزهاي شلوغ پايتخت، البه الي 
صف طوالني ترافيــك و دود فزاينده گزارش

وســايل نقليــه، خبرهــاي خــوش 
نارنجي رنگ نيز ديده و شنيده مي شود.

نزديك بــه 3هفته پــس از پايــان قرنطينه خانگي 
شهروندان، استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي تهران 
افزايش يافته است. اين وســيله پاك كه با كمترين 
هزينه براي شهروندان قابل استفاده است، اين روزها 
در ميان خيابان هاي مركزي شهر به ميزان معتنابهي 
افزايش يافته و اين خبر، نويد اتفاقات خوش براي شهر 

دود و ترافيك است.
از ابتداي ســال جديد همزمان با گسترش ويروس 
كرونا مســئوالن همواره بر رعايــت فاصله گذاري 
هوشمند تأكيد داشته اند اما از آنجا كه الگوي ترددي 
تهران همواره بر تشــويق به اســتفاده از خودروي 
شخصي بنا شده، آلودگي هوا و ترافيك شهر نيز به 
ميزان فزاينده اي باال رفته است. در چنين شرايطي 
ترددهاي پياده و دوچرخه اي نيز كاهش يافته بود 
اما طبق اطالعات رسيده به همشهري، اين ميزان در 
هفته پنجم سال، 3برابر شده است. يعقوب آزاده دل، 
مدير واحد توسعه سيســتم هاي حمل ونقل پاك 

شهرداري تهران در اين باره گفته كه آمار استفاده 
از دوچرخه اشتراكي در سطح شهر درحال افزايش 
است. براساس اعالم معاونت حمل ونقل شهرداري 
تهران، اســتفاده از دوچرخه اشــتراكي از ابتداي 
فروردين ســال جاري تا دهه اول ارديبهشــت ماه 
جاري نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، 3برابر 
شده است. همچنين مشاهده ترددها در سطح شهر 
نشان مي دهد كه دوچرخه هاي شخصي هم در معابر 
تهران افزايش پيدا كرده اند. به گفته كارشناســان، 
دوچرخه كه خود عاملي براي رعايت فاصله گذاري 
در معابر شهري است، خطر ابتال به كرونا را كاهش 
مي دهد. از طرفي دوچرخه ســواري تــا محل كار 
مي تواند زماني را كه براي رفت وآمد صرف مي كنيد 
كاهش بدهد و در عين حــال، فرد را از محيط هاي 
شــلوغ و ويروســي دور نگه مي دارد. بدين ترتيب 
بهره گيري از دوچرخه ضمن حفظ سالمت و افزايش 
ايمني بدن، از لحاظ گسترش همه گيري ويروس، 
نه تنها بي ضرر است كه خطر آلودگي بر اثر تماس با 

سطوح آلوده را نيز كاهش مي دهد.

كرونا چه مي شود؟
ويــروس كرونا از راه تمــاس فرد ناقــل و بيمار با 
ســطوح مختلف منتقل مي شود. بدين ترتيب بايد 
مســافران بيدود نيز به اين بيماري مبتال شوند اما 

دوچرخه هاي نارنجي از آغاز شــيوع اين ويروس 
روزانه به صورت مســتمر ضدعفوني مي شوند؛ به 
همين علت شهرداري تهران به شهروندان توصيه 
كرده كه كمتر از حمل ونقل عمومي استفاده كرده 
و به سمت دوچرخه سواري و پياده روي سوق پيدا 

كنند.
 البته نبايد فرامــوش كرد كه دوچرخه ســواران 
بايد حداقــل فاصله 1.5متــر را در ترددها رعايت 
كنند. عالوه بر اينكه دوچرخه سواري سبب رعايت 
فاصله گذاري مي شود، تماس افراد با سطوح آلوده 
و برخورد با بيماران مبتــال را هم كاهش مي دهد. 
دوچرخه سواري در اين روزها براي كاهش استرس 
و بهبود شرايط روحي مؤثر است و با فعاليت فيزيكي 

بيشتر، وضعيت جسماني را تقويت مي كند.

2۰۰ اسكوتر برقي در آينده نزديك 
منطقه 2كه از ســال 97به عنوان منطقه آزمايشي 
طرح هــاي حمل ونقــل پــاك تهــران ميزبان 
دوچرخه هــاي بيدود شــده بــود، بــه زودي به 
200اســكوتر برقي مجهز خواهد شد. هم اكنون 
27ايســتگاه و 40درصد دوچرخه هاي اشتراكي 
پايتخت در اين منطقه قرار دارد. توسعه حمل ونقل 
عمومي پاك و انسان محور ازجمله برنامه هايي است 
كه مي تواند تا حد قابل توجهي در كاهش آلودگي 

ركابزنان نارنجي تهران 3برابر شدند
سيدمحمد فخار

خبر نگار
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 يكم. از 17خرداد ســال 1359كه 
پديده اي به نام طــرح ترافيك به طور يادداشت

رســمي با مصوبه شــوراي انقالب در 
تهران اجرايي شد حدود 40سال مي گذرد و در طول 
اين 4دهه، ورود به محدوده هاي ترافيكي و مسئله اي 
به نــام طرح ترافيك بــراي شــهروندان پايتخت و 

مديريت شهري يك چالش جدي بوده است.

دوم. اين روزهاي كرونايي تبديل به اتفاقي بي سابقه از 
نظر اجراي طرح ترافيك در تهران شده است. در تمام 
40سال گذشته و حتي در سخت ترين و خاص ترين 
روزها هم اجراي طرح ترافيك و مديريت آن اينچنين 
يله و رها نبوده است. از اين بابت مي توان نوشت كه اين 
روزها و تحليل داده هاي مرتبط با تردد مردم در معابر 
گوناگون داراي پيام هاي جدي، هم براي شهروندان و 
هم براي مديريت شهري است كه درس آموخته هاي 
فراواني را مي تواند در پي داشته باشد؛ به ويژه كه در 2 
سال گذشته تحولي عميق در اجراي طرح با رويكرد 
اســتفاده از فناوري و هوشمندسازي بر بستر سامانه 

»تهران من« ايجاد شده است.

سوم. االن كه دارم اين يادداشــت را مي نويسم، از 
پنجره طبقه هشتم به ترافيك خيابان حافظ مي نگرم 
كه شبيه يك مار افعي رنگارنگ و خوش خط و خال 
دراز كشــيده كف خيابان، بگذاريد درســت همين 
لحظه و در اين روزهاي كرونايي به اين فكر كنيم واقعا 
هدف از اجراي طرح ترافيك در تهران چه بوده است؟ 
براي پاسخ به اين پرسش شايد از تماشاي شهروندان 
چندين پاسخ وجود داشته باشد از عاميانه ترين آنها 
- كه اتفاقا در ميان توده مردم رواج هم دارد - گزينه 

»درآمدزايي« اســت، گزينه هــاي » آلودگي هوا«، 
»كاهش ترافيك« و » حذف سفرهاي غيرضروري« 

و... هم مي تواند در جمع پاسخ ها قرار گيرد.
اما واقعيت اين است كه در تمام دنيا و ازجمله همين 
تهران دوست داشتني خودمان اصوالً هدف نهايي از 
اجراي طرح ترافيك و ايجاد محدوده هاي ترافيكي 
تغيير رفتار شهروندان و هدايت آنها به سمت استفاده 
از حمل ونقل عمومي است و دقيقا از همين روست 
كه درآمد حاصل از اجراي طرح ترافيك، براي توسعه 
حمل ونقل عمومي هزينه مي شود. در واقع استفاده 
شهروندان از حمل ونقل عمومي به طور خودكار بقيه 
گزينه هايي را كه در سطرهاي قبل به عنوان پاسخ به 

آن اشاره شد در پي دارد.
اما حاال داســتان، هم براي شــهروندان و هم براي 
مديريت شــهري قدري متفاوت شــده است؛ آنچه 
به عنوان هدف از اجــراي طرح هــاي ترافيكي نام 
برده شــده تبديل به يك تهديد براي سالمت مردم 
شــده و حمل ونقل عمومــي را يكــي از مهم ترين 
درگاه هاي آلودگي و انتشار ويروس كرونا مي نامند 
و سياســتگذاري فعلي حاكميت تأكيد بر استفاده 
حداكثري مردم از وسايل نقليه شخصي دارد. )البته 

كه در خانه بمانيم در اولويت است(.
حاال متوجه مي شــويم چه چالش جدي اي گريبان 
طرح 40ساله پايتخت را گرفته است، وقتي ماهيت 
وجودي و هدف شكل گيري يك پديده عليه آن پديده 
مي شود و به قول شاملو: »هرگزكسي اينگونه فجيع 

به كشتن خود برنخاست«.

چهارم. در چند روز گذشته گره خوردن شريان هاي 
اصلــي پايتخت و ترافيك بي ســابقه كه براســاس 
آمارهاي رســمي بيش از 70درصد در تهران رشد 
داشته است فرياد انتقاد برخي نهادهاي تصميم ساز 
در تهران ازجملــه پليس راهنمايــي و رانندگي را 

بلند كرده اســت و در قالب مصاحبه هاي گوناگون 
راه حل هاي مختلفي را پيش روي مديريت شــهري 
براي اجراي مجدد طرح ترافيك قرار داده اند؛ ازجمله 
ارائه تخفيف در ميزان عوارض يا تغيير در ساعات آغاز 
و پايان طرح كه هر كدام از اين گزينه ها اگر اجرايي 
شود تبديل به يك عادت در شهر و شهروندان خواهد 
شد كه بازگشــت مجدد آن پس از شرايط كرونايي، 
هم دشوار و چالش زا خواهد بود و هم نارضايتي را به 

همراه مي آورد.

پنجم. همانطور كه در بند دوم اين يادداشــت اشاره 
كردم تحليل داده هاي ترافيكي اين روزها يك درس 
آموخته مهم براي آينده پيش روســت، زهر اين مار 
خوش خط و خالــي كــه آرام در خيابان هاي تهران 
دراز كشــيده اســت حاال گواهي مي كند كه اجراي 
طرح ترافيك نوش دارويي است كيميا! در برابر برخي 
زمزمه ها كه مدعي بود اجراي طرح ترافيك به خصوص 
در 2 ســال گذشــته و با رويكرد نوين و هوشمندانه 
آنچنان تأثيرگذار نبوده است و حاال بسياري از همان 
مدعيان خواستار از سرگيري اجراي طرح شده اند و 
پنداشته اند كه اگر طرح كنترل آلودگي هوا و به طور 
كل محدوده هاي ترافيكي نبود چه زهري به جاِن زمان 

و روان شهروندان ريخته مي شد.
به نظر مي رسد با توجه به هشــدارهاي جدي كه از 
سوي متوليان ســالمت جامعه در ارتباط با پرهيز 
از اســتفاده حمل ونقــل عمومــي ارائه مي شــود، 
هم اكنون تنها گزينه، همان اجرانشــدن طرح هاي 
ترافيكي همراه با تمهيدات خاص و سختگيري هاي 
هوشمندانه اي باشــد كه در كنار مشكالت فراواني 
كه به همراه دارد دست كم اين فايده را نيز مي توان 
برايش نوشت كه اجراي اين طرح براي نخستين بار 
در طول 40سال گذشته به مطالبه عمومي مردم و 

مديريت شهري توامان تبديل مي شود.

هوا و ترافيك تأثيرگذار باشــد. برهمين اساس در 
تداوم توسعه مســير دوچرخه سواري، طرح شروع 
به كار اسكوتر برقي براي نخستين بار در تهران در 
منطقه 2انجام مي شــود. اين طرح با 200دستگاه 
از جديدترين نســل اســكوتر برقي توسط بيدود 
به صورت پايلوت در ســعادت آباد و شهرك غرب 
اجرا مي شــود. با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي 
و شــيب معابر در برخي از خيابان هاي منطقه كه 
دوچرخه سواري براي شهروندان را دشوار كرده، اين 
مشكل به زودي با ورود اسكوتر برقي رفع خواهد شد. 
ايجاد زيرساخت مناسب جهت استفاده از دوچرخه 
و تكنولوژي هاي جديد در حمل ونقل عمومي راهكار 
حركت شهر تهران به ســمت حمل ونقل عمومي 

پاك است.

دوچرخه هاي اشتراكي به يزد هم رسيد
از 8ارديبهشــت يزد نيز همپاي تهران به شــبكه 
دوچرخه هاي اشــتراكي مجهز شــد. ســازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
يزد كه اين پروژه را با مشــاركت بخش خصوصي 
بر عهده داشته، روز دوشنبه هفته گذشته از نصب 
و تجهيز نخستين ايستگاه دوچرخه هاي اشتراكي 
در شهر يزد خبر داد. اين ايستگاه از دوچرخه هاي 
اشتراكي در بافت تاريخي يزد نصب و تجهيز شده 
است و تالش مي شــود به صورت روزانه ايستگاه ها 
تجهيز شود تا پس از تســت اوليه راه اندازي شود. 
پيش بيني مي شــود اين دوچرخه ها بخشي از بار 
حمل ونقل شــخصي شــهروندان به خصوص در 

سفر هاي كوتاه مدت را بر عهده بگيرند.

قدرداني فرمانده مقابله با كروناي استان تهران از مديريت شهري تهران
اقدامات شهرداري در مقابله با كرونا بي نظير بود

ساماندهي دستفروشان پايتخت با نرم افزار »سامان بازار«

ساماندهي پياده راه ها به معني فروش آنها نيست 

سازوكار توزيع محفظه جدا كننده صندلي راننده بين تاكسي هاي اينترنتي 

»اقدامات شهرداري تهران و شوراي شهر در مقابله با كرونا بي نظير 
است و اميدواريم با همكاري بيشــتر بتوانيم نسبت به مهار هر چه 
سريع تر كرونا در پايتخت اقدام كنيم.« اين را فرمانده مقابله با كروناي 
استان تهران در ديدار با محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران، ري و تجريش و سيدحميد 
موسوي، شهردار منطقه يك گفت.  به گزارش همشهري، عليرضا زالي 
همچنين با اشاره به اجراي طرح غربالگري كرونا با كمك شهرداري 
در تهران اظهار كرد:»ما در شرايطي قرار داريم كه همچنان نيازمند 
كمك شهرداري تهران هستيم و اميدواريم اين كمك ها ادامه داشته 
باشد.ضمن اينكه در اين مدت تالش كرديم با اتكا به دانش روز دنيا 
و بومي سازي  آنها نســبت به توليد كيت هاي تشخيص كرونا اقدام 
كنيم كه در هفته هاي آينده خبرهاي خوبي در اين زمينه براي مردم 
خواهيم داشت.« محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران نيز در اين ديدار با بيان اينكه شوراي شهر 
و شهرداري تهران به رغم مشكالت شديد مالي، از همان ابتداي شيوع 

كرونا در كنار وزارت بهداشت و ستاد مقابله با كرونا بودند، به ارائه يك 
طرح 6 بندي براي مقابله با كرونا در تهران پرداخت و گفت:»با توجه 
به ساختار محله محوري كه در شهرداري تهران وجود دارد، مديريت 
شهري اين توانايي را دارد تا با اتكا به ظرفيت سراهاي محالت به وزارت 
بهداشت در راستاي پايش سالمت شهروندان در مقابله با شيوع كرونا 
كمك كند.« سيد حميد موسوي، شهردار منطقه يك هم با تشريح 
اقدامات انجام شــده در حوزه مقابله با كرونا گفت: »در منطقه يك، 
3بيمارستان شهداي تجريش، مسيح دانشوري و طالقاني كه قطب 
مقابله با كرونا در تهران هستند، وجود دارد كه برهمين اساس از همان 
روز اول شهرداري منطقه خدمات رساني ويژه به آنها را در دستور كار 
قرار داده است.« او با اشاره به اينكه روزانه 20 هزار بطري آبميوه تازه به 
24 مركز درماني ارسال مي شود، افزود:»همچنين كارگاه هاي توليد 
ماسك و لباس گان در ســوله مديريت بحران و ورزشگاه شهرداري 
منطقه يك و در كنار بقاع متبركه و ســراي محالت 27 گانه شمال 

تهران فعال شده است.«

نرم افزار »سامان بازار« به منظور ساماندهي دستفروشان در پايتخت 
با همكاري شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران و شركت 
فاواي شهرداري در دست طراحي است و احتماال هفته آينده مورد 
بهره برداري قرار مي گيــرد.  علي مفاخريان، مديرعامل شــركت 
ساماندهي مشاغل و صنايع شهر تهران در گفت وگو با شهرنوشت با 
اشاره به آخرين اقدامات انجام شده پيرامون ساماندهي دستفروشان 
در سطح شهر گفت: »در تعريف موجود، دستفروشان شامل طيف 
گسترده اي از بساط گستران و وانتي ها مي شوند كه در نقاط مختلف 
شهر به صورت پراكنده نســبت به دادوســتد اقدام مي كنند، اين 
اقدام شــهرداري ها را با مشــكالتي همچون ايجاد ترافيك و ســد 
معبر مواجه مي كند.« او با تأكيد بر لزوم تعيين هويت و ساماندهي 
دستفروشان در سطح شهر اضافه كرد: »در همين راستا نرم افزاري 
تحت عنوان» سامان بازار« با همكاري سازمان فاواي شهرداري تهران 

در حال طراحي است، اين سامانه در اختيار هيأت رئيسه شهرداري 
تهران و شوراي شهر تهران قرار مي گيرد تا نقطه نظرات آنها نيز اخذ 
شود و احتماال در هفته آينده آماده بهره برداري خواهد شد.«مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران ادامه داد:»اطالعاتي 
كه از مناطق و نواحي شهرداري تهران درباره دستفروشان جمع آوري 
شده در اين بانك اطالعاتي وارد و آنها احراز هويت و راستي آزمايي 
خواهند شد.« به گفته مفاخريان، اين سامانه از اين پس مبناي واگذاري 
غرفه هاي تحت نظارت شركت ساماندهي در بازار  روزها به دستفروشان 
خواهد بود و اين افراد مي توانند فعاليت خود را در اين غرفه ها انجام 
دهند. او تأكيد كرد:» اگر هماهنگي الزم با دستگاه هاي مختلف ازجمله 
وزارت كار، مجموعه ثبت احوال و شرايط الزم براي فعاليت ازجمله 
وجود عدم  سوءپيشينه محقق شود، بي شك وضعيت فعاليت مشاغل 

در سطح شهر تهران ساماندهي مي شود.«

عضو هيأت رئيسه شــوراي شهر تهران نسبت به انتشــار برخي اخبار 
مبني بر پياده راه فروشي در پايتخت واكنش نشان داد. زهرا نژادبهرام 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در تشــريح جزئيات اليحه 
ساماندهي پياده راه هاي پايتخت كه از سوي شهرداري به شورا ارائه شده 
است، گفت:» موضوعاتي در برخي از رسانه ها با عنوان پياده راه فروشي و 
آزادسازي دستفروشي در قبال دريافت پول مطرح مي شود كه بايد اعالم 
كنم كه اين اليحه به معني آزادسازي دستفروشي در قبال پرداخت پول 
نيست.« او با تأكيد بر اينكه اليحه در كميسيون هاي معماري و شهرسازي 
و خدمات شهري در حال بررسي است، افزود: »نگاه اين اليحه بدين شكل 
است كه فضاي پياده راه جلوي اصنافي كه عرض زيادي دارند ساماندهي 
شود كه اين اقدام مي تواند باعث نشاط اجتماعي شود.« نژاد بهرام تأكيد 

كرد: »اليحه شهردار تهران به منظور توسعه نشاط اجتماعي و ساماندهي 
فضاي جلوي محل كسب اصناف تهيه شده است كه پس از تصويب اليحه 
در صحن شوراي شهر تهران ستادي متشكل از 10نفر تشكيل مي شود كه 
سازوكار اجراي طرح ساماندهي فضاي پياده راه جلوي اصناف را بر عهده 
دارد.« او در پاسخ به اين سؤال كه ستاد ساماندهي پياده راه هاي پايتخت 
متشكل از چه نهاد هايي است؟ گفت:» اطالع دقيقي در اين باره ندارم، اما 
نمايندگاني از حراست، بازرسي، معاون خدمات شهري، معاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران در ستاد ساماندهي پياده راه ها حضور دارند.« 
به گفته اين عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران، اگر اليحه در صحن 
شوراي شهر تهران به تصويب برسد، ســتاد مذكور تشكيل و سازوكار 

جانمايي مكان ها مشخص مي شود.

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران درباره توزيع محفظه 
جدا كننده صندلي راننده از ديگر مسافران در ناوگان تاكسي اينترنتي 
توضيح داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عليرضا قنادان در 
واكنش به درخواست رانندگان ناوگان تاكسي اينترنتي، مبني بر 
توزيع محفظه جدا كننده صندلي راننده تاكسي از ديگر مسافران از 
سوي سازمان تاكسيراني شهرداري تهران گفت:»سازمان تاكسيراني 
وظيفه اي براي توزيع محفظه جدا كننــده صندلي راننده از ديگر 
مسافران بين رانندگان ناوگان تاكسي هاي اينترنتي )اسنپ و تپسي( 
ندارد و مديريت شركت هاي تاكسي اينترنتي بايد براي رانندگان 
خود اين محفظه را تهيه كنند.« او با اشاره به اينكه محفظه جدا كننده 
صندلي راننده از مسافران به شكل رايگان در اختيار رانندگان ناوگان 

تاكسيراني شهرداري تهران قرار گرفته است، افزود:» سرويس دهي 
رايگان سازمان تاكسيراني به رانندگان اين ناوگان در توزيع محفظه 
جداكننده راننده از ساير مسافران به اين دليل است كه رانندگان 
ناوگان تاكسي در طول ســال، مبالغي را به ســازمان تاكسيراني 
پرداخت مي كنند.« قنادان در پاســخ به اين ســؤال كه شــركت 
تاكسي هاي اينترنتي چگونه مي توانند اين محفظه جدا كننده را 
تهيه و بين رانندگان خود توزيع كنند، گفت:» اگر شركت هاي تاكسي 
اينترنتي )اسنپ و تپســي( تمايل به ارائه اين خدمت به رانندگان 
ناوگان خود دارند مي توانند با هماهنگي سازمان تاكسيراني شهرداري 
تهران و پرداخت هزينه آن، اين محفظه جدا كننده صندلي راننده 

از ساير مسافران را دريافت و در بين رانندگان خود توزيع كنند.«

پنج گانه طرح ترافيك كرونايي
سينا عليمحمدي

كارشناس حوزه شهري

بوستان های جنگلی چيتگر، سرخه حصار، لويزان و ياس فاطمی تهران تا ۱۵ ارديبهشت تعطيل 
هستند. از سوی ديگر اعالم شده كه بوستان آب و آتش نيز همچنان تعطيل خواهد بود و اگر 
ترددی در اين بوستان صورت بپذيرد به صورت محدود و كنترل شده است. اين در حالی است 
كه بوستان های تهران برای استفاده عموم با رعايت فاصله گذاری اجتماعی آماده می شوند. 
همچنين اين روزها در برخی از بوستان های شــهر طرح های خاصی برای روزهای پساكرونا 
انجام می شود. به طور نمونه در بســياری از پارك ها روي نيمكت ها مرزبندی محل نشستن 
شهروندان صورت گرفته است. عالوه بر اين، زمين بازی كودكان، محل اسكان كارگران فضای 
سبز، زمين های بدن سازی و ورزش و مبلمان پارك ها روزانه يك تا سه بار ضدعفونی می شوند.
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بيدود اين روزها در معابر 
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چشمگيري داشته اند و تا 
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به تيم هاي پايين جدول رحم كنيد
پايان ليگ ايران با جدول فعلي به ضرر انتهاي 

جدولي هاست
حميدرضا عليپور| كرونا فوتبــال را قرباني مي كند. 
رقابت هاي ليگ يك فرانسه به طور كامل لغو شد. بعد 
از جلسه بين اتحاديه فوتبال فرانسه و سازمان ليگ 
اين كشور مشخص شــد كه PSG به عنوان قهرمان 
مسابقات فصل20-2019 ليگ يك فرانسه انتخاب 
شده است. به اين ترتيب پاري سن ژرمن براي سومين 
سال پياپي به عنوان قهرماني اين رقابت ها دست يافت 
و آميان و تولوز به عنوان تيم هاي سقوط كننده به دسته 
پايين تر تعيين شدند. اين روزها درباره ليگ ايران هم 
شايعه تعطيلي ليگ به گوش مي رسد. درحال حاضر 
پرسپوليس با 10امتياز اختالف در صدر جدول قرار 
دارد و با توجه به شرايط تقريبا مشابهي كه اين تيم 
با قهرمان ليگ فرانســه دارد، به نظر مي رسد كه در 
صورت اتمام ليگ، اين تيم به عنوان قهرمان كشــور 

انتخاب شود.
پايان يافتــن ليگ و انتخاب سرخپوشــان به عنوان 
قهرمان ليگ چندان دور از ذهن نيست. پرسپوليس با 
تمام مدعيان ليگ بازي كرده و تا پايان ليگ بازي هاي 
سختي در پيش نخواهد داشت و با توجه به اختالف 
10امتيازي، قهرماني اين تيم بسيار محتمل خواهد 
بود.البته نكته مهم اينجاســت كه اين اتفاق به ضرر 
تيم هاي پايين جدول خواهد بود. برخالف تيم هاي 
مدعي قهرماني، اوضاع تيم هاي در معرض ســقوط 
بسيار حساس است. هم اكنون تيم هاي پيكان، شاهين 
بوشهر، ســايپا، گل گهر ســيرجان، پارس جنوبي، 
نساجي، ماشين سازي  و نفت مسجدسليمان تيم هايي 
هســتند كه با توجه به اختالف چندامتيازي هم در 
معرض ســقوط قرار دارند و به هميــن دليل رقابت 
نفســگيري در پايين جدول در جريان است. جالب 
اســت كه همه اين تيم ها هم در هفته هاي پاياني با 
پرسپوليس بازي خواهند داشــت و قطعا سرنوشت 
انتهاي جدول ليگ به بازي ها در مقابل اين تيم بستگي 
خواهد داشــت. پايان يافتن ليگ در چنين شرايطي 
قطعا به ضرر تيمي مانند شاهين بوشهر خواهد بود 
كه در نيم فصل دوم به سختي توانست براي تيم خود 
هزينه كند و با آوردن يك مربي خارجي نتايج بسيار 
خوبي گرفت و اين شــانس را دارد كه در ليگ باقي 
بماند. قطعا درصورت حكم فدراسيون به پايان ليگ، با 
وضعيت فعلي جدول و سقوط اين تيم، شاهين بوشهر 
بسيار متضرر خواهد شد و شايد باز هم سال ها طول 

بكشد كه بوشهري ها به ليگ برتر بازگردند.

كوتاه تر از گزارش

عليرضا صالحي، رئيس كميته استيناف به شدت عليه مهدي دادرس، 
از ديگر اعضاي اين كميته موضع گرفته است. دادرس با استقبال از 
شكايت سپاهان به دادگاه عالي ورزش گفته بود: »در سوئيس خوش 
مي گذرد«، صالحي هم در واكنش به اين داستان مدعي شده: »بارها 
در مورد ادبيات آقاي دادرس تذكر داده ايم. ايشان به باشگاه سپاهان 
توهين كرد.« طبيعتا از دوستاني در اين سطح انتظار مي رود مسائل 
را پشت در اتاق شان حل كنند. البته يك جاي ديگر اظهارات صالحي 
واقعا بامزه بود: »احكام كميته اســتيناف غالبا مــورد تأييد جامعه 
حقوقي بوده اســت«؛ بله، مخصوصا حكم تعليق محروميت شجاع 
خليل زاده كه خبرش را 2ساعت قبل از بازي، در حالي اعالم كرديد كه 
اين بازيكن در شمال كشور استراحت مي كرد. آن زمان گفتيد حكم را 
زودتر داده بوديد، فقط تايپيست نداشتيد كه آن را ماشين كند. به به، 

چه مقبوليتي!

شما هماني نيستي كه »تايپيست« نداشتي؟

محسن بنگر راجع به درگيري اش با آرش برهاني در داربي رفت ليگ 
چهاردهم گفته: »چون فشار روي تيم ما زياد بود، تصميم گرفتيم 
يك درگيري الكي راه بيندازيم تا روند مسابقه برگردد. بنابراين الكي 
به آرش برهاني گير داديم و اتفاقا اين موضوع به نفع تيم شد.« اين البد 
يعني پرسپوليسي ها بابت آن پيروزي بايد از بنگر ممنون باشند. به 
هر حال وقتي يك مدافع به خاطر كيفيت بااليش به ياد آورده نشود، 
ناچار اســت با همين قبيل خاطره گويي ها و بلكه خاطره سازي ها 
اســمش را زنده نگه دارد. جالب اســت كه در يك داربي هم شيث 
رضايي و عليرضا حقيقي با هم درگير شــدند و اتفاقا آن بازي را هم 
پرسپوليس برد. اين 2بازيكن هم بعدا گفتند درگيري شان صوري و 
براي شوك دادن به تيم بوده. البته بماند كه آن روز كريم باقري با يك 

كف گرگي ماندگار از خجالت شيث درآمد...!

شانس آورديد آقاكريم نبود

با وجود تالش علي پروين براي مصالحه بين پيرواني و قلعه نويي، 
اطرافيان دو طرف و مخصوصا رفقاي امير قلعه نويي همچنان ول كن 
ماجرا نيستند. يكي از آخرين نفراتي كه وارد اين داستان شده، ميثم 
منيعي است. اين بازيكن سابق استقالل ضمن متهم كردن پيرواني 
به اينكه پشت سر هواداران پرسپوليس حرف مي زده و پرونده هاي 
زيادي دارد، مدعي شده: »شخصا سياه بازي را در فوتبال از افشين 
پيرواني ياد گرفتم. خاطرات تاريك بسيار زيادي از او دارم.« البته كه ما 
هيچ دفاعي از پيرواني نداريم و كال با ابهاماتي كه در مورد او وجود دارد 
دفاعي هم نمي شود كرد، اما ما نفهميديم منيعي االن از پيرواني انتقاد 
كرده يا خودش را لو داده است. او االن رسما به خودش لقب »سياه باز« 
داده و فقط گفته آموزگارش افشين بوده؛ خب آقا مي خواهيد طرف را 

بزنيد، ديگر چرا خودتان را خراب مي كنيد؟

االن از پيرواني انتقاد كردي؟

نكته بازي

هيوا يوسفي| تعطيلي ليگ فرانسه، يكي از 5ليگ برتر اروپا، پر سر و صداترين 
تصميم در روزهايي است كه فوتبال به خاطر كرونا تعطيل شده است. مسئوالن 
لوشامپيونه در فاصله 10هفته به پايان بازي هاي اين فصل، پاري سن ژرمن را 
به عنوان قهرمان معرفي كردند. پاريس از 27بازي 68امتياز دارد درحالي كه 
نزديك ترين رقيبش، مارسي از 28بازي 56امتياز گرفته است. ليگ فرانسه 
20تيمي است و هر تيم در طول فصل 38بازي مي كند.اين نهمين قهرماني 
پاريس در ليگ فرانسه است. گفتني است سنت اتين 10بار اين عنوان را كسب 
كرده و حاال پاري سن ژرمن در رده دوم پرافتخارترين تيم هاي فرانسه از نظر 
كسب قهرماني ليگ قرار دارد. اين سومين قهرماني پياپي آنها در ليگ فرانسه 
است.با نيمه  تمام ماندن بازي هاي ليگ، پاريس و مارسي سهميه مستقيم ليگ 
قهرمانان گرفتند. رن به پلي آف ليگ قهرمانان رفت و تيم ليل هم چهارم شد. 
در پايين جدول هم تيم هاي آميان و تولوز كه نوزدهم و بيستم بودند، به دسته 

پايين تر سقوط كردند.
    واكنش قدوس و اعتراض رئيس باشگاه آميان

آميان تيمي است كه ســامان قدوس، ملي پوش ايراني در آن بازي مي كند. 
قدوس به سايت Fotbollskanalen گفت: »اين تصميم عجيبي بود. واقعا 
سقوط آميان ناعادالنه اســت. 10بازي پيش رو داريم. مسئوالن مي توانند با 
صبوري و پس از كنترل شرايط، اجازه دهند ليگ برگزار شود.« آميان فقط 
4امتياز از تيم هجدهم جدول كمتر دارد.رئيس باشگاه آميان هم در اطالعيه اي 
به تصميم عجيب مديران فوتبال فرانسه اعتراض كرد. به گزارش تسنيم به نقل 
از وب سايت رسمي اين باشگاه، برنارد يوانين گفت: »منتظر تحليل دقيق اعضاي 
هيأت  مديره لوشامپيونه مي مانم و سپس با مشورت گروهي تصميم الزم را اتخاذ 
مي كنيم. از حق تيمم دفاع و از ابزارهاي حقوقي اســتفاده خواهم كرد. فقط 
4امتياز از تيم »نيم« عقب بوديم و سقوط آميان تصميمي غيرمنطقي است. 

ما بودجه و شركاي خوبي داريم كه اجازه مي دهد سال آينده تيم خوبي داشته 
باشــيم. ما مي جنگيم و از منافع تيمي دفاع مي كنيم. شركا بايد در كنارمان 

بمانند و به من در اين مسير اعتماد كنند.«
   بيانيه باشگاه ليون

باشگاه ليون هم كه با اين تصميم براي نخستين بار در 2دهه اخير، فرصت حضور 
در رقابت هاي اروپايي را از دست مي دهد، در بيانيه اي اعتراضش را نشان داد. در 
اين بيانيه آمده است: »حق اعتراض و فرجام خواهي براي ليون محفوظ است  
و البته ادعاي خسارت، چون خسارتي كه اين تصميم به باشگاه وارد كرده به 
چند ده ميليون يورو مي رسد. در ضمن ما صميمانه قهرماني پاري سن ژرمن 
در ليگ 1 و لوريان در ليگ 2 فرانسه را تبريك مي گوييم. ما پيشنهاد كرديم از 
سيستم پلي آف استفاده شود. بازي ها در 3هفته برگزار شود و همه  چيز طبق 
توصيه هاي بهداشتي باشــد. در ضمن اين راه حل براي شركت هاي پخش 
تلويزيوني بازي هاي ليگ و ســاير نهادهاي اقتصادي وابسته به رقابت هاي 
ليگ 1 فرانسه كاربردي و مناسب بود.« همزمان با تعطيلي لوشامپيونه، بحث 
بر سر احتمال تعطيلي ديگر ليگ هاي معتبر اروپايي هم باال گرفته است. گفته 
مي شود امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه از همتايانش در ديگر كشورها 
خواسته است، تصميمي مشابه تصميم اين كشور بگيرند.تسنيم به نقل از لو 
پاريزين فرانسه نوشت: مكرون اميدوار است ليگ هاي فوتبال انگليس، آلمان، 
ايتاليا و اسپانيا كه به خاطر شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاده اند، مثل ليگ 
فرانسه دوباره از سر گرفته نشوند. رئيس جمهور فرانسه انتظار دارد با همتايانش 
در ديگر كشورها براي لغو كامل ليگ هاي فوتبال به توافق دست يابد. در اين 
راستا وزير ورزش فرانسه با همتايان اروپايي اش با ابتكار عمل مكرون مذاكرات 

دوجانبه اي را آغاز كرده است.
   سرنوشت ديگر ليگ هاي اروپايي

از آلمان خبر مي رسد كه شــيوع كرونا دوباره سير صعودي پيدا كرده است. 
همين اتفاق باعث شــده ادامه بازي هاي بوندس ليگا هم در هاله اي از ابهام 
قرار بگيرد.پيش از اين گفته شده بود، مسابقات بوندس ليگا 20ارديبهشت 
از سر گرفته خواهد شــد اما مديران فوتبال آلمان اعالم كردند كه دست كم 
تا 27ارديبهشت اين اتفاق نخواهد افتاد. قرار است در روزهاي آينده تصميم 
تازه اي در اين باره گرفته شود.پيش از اين كشورهاي هلند و بلژيك ليگ هاي 
داخلي شان را بدون تعيين قهرمان، پايان يافته اعالم كرده بودند.در ايتاليا، يكي 
از بزرگ ترين قربانيان كرونا، باشگاه هاي سري آ با ادامه بازي ها بدون تماشاگر 
موافقت كرده اند به شرط آنكه ورزشگاه ها ايمن سازي شود. گفته مي شود رئيس 
فدراسيون فوتبال ايتاليا تأكيد كرده تا زماني كه او روي صندلي رياست باشد، 
زير بار تعطيلي ليگ نخواهد رفت، چون معتقد است عدالت قرباني خواهد شد.

2  شنبه 13 ارديبهشت 99  شماره 7931 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 قيمت كوتينيو مشخص شد
كيكه ستين پيش از اين گفته بود كه از همكاري مجدد با كوتينيو خوشحال مي شود و به همين دليل، ممكن است 
سران بارسلونا يك بار ديگر هم به هافبك برزيلي فرصت بدهند. اما درصورتي كه اين فرصت به كوتينيو داده نشود، 
بارسلونا قصد دارد اين بازيكن را به فروش برساند و براي اين كار، 100ميليون يورو مي خواهد.

بهروز رسايلي| سرنوشــت ادامه مسابقات ليگ برتر هنوز 
به طور رسمي مشخص نيست. گفته مي شود اين بازي ها بعد 
از عيد فطر پشت درهاي بسته از سر گرفته خواهد شد، اما اين 
اتفاق مشروط به موافقت وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه 
با كروناست. به عالوه برگزاري مسابقات در اين شرايط هم 

مخالفان خاص خودش را دارد؛ گروهي كه عقيده دارند حتي 
جان يك انسان هم مهم تر از به پايان رساندن بازي هاست. 
حاال فرض كنيد مسابقات را از سر بگيرند و خداي ناكرده 
براي يك بازيكن يا يكي از اطرافيان او اتفاق خاصي رخ بدهد، 

در اين صورت حتما آتش اعتراض ها تندتر هم خواهد شد.

در عين حال اما 2كار ديگر هم مي شود با مسابقات اين فصل 
انجام داد كه باز هردو مخالفان جدي دارد. راه اول لغو ليگ 
بدون اعالم تيم هاي قهرمان، برنده سهميه و سقوط كننده 
است. اين روش را مثال هلندي ها پياده كردند كه در همان 
كشور هم با اعتراضات وسيع مواجه شده است. راه دوم هم 
تعطيل كردن ليگ با معرفي همه اين تيم هاست؛ سياستي 
كه اخيرا در فرانسه اجرا و مطابق آن پاري سن ژرمن به عنوان 
تيم قهرمان معرفي شد. در اين صورت مثال بايد ضمن اعالم 
تعطيلي ليگ، پرسپوليس به عنوان قهرمان اعالم شود كه 
مسلما در اين صورت هم بقيه تيم ها بيكار نخواهند نشست. 

تصور كنيد مطابق آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، تيم پرهواداري 
مثل شاهين بوشهر به صرف قرار گرفتن در منطقه خطر به 

دسته پايين تر سقوط كند؛ آيا اين منصفانه خواهد بود؟
واقعيت آن است كه هر تصميمي براي ليگ گرفته شود، 
نهايتا اعتراضاتي را به دنبال خواهد داشت و اين مسئله كار 
تصميم گيرنده ها را بسيار سخت خواهد كرد. با اين همه ظاهرا 
در ايران قرار شده مسابقات از سر گرفته شود؛ مخصوصا كه 
به نظر مي رسد رهايي از شر ويروس كرونا به اين زودي ها اتفاق 
نخواهد افتاد و ممكن است سرنوشت فصل بعد هم در هاله اي 

از ابهام قرار بگيرد.

  سرگرداني ايران بين ليگ هاي اروپايي
    در مورد ادامه مسابقات اين فصل 3كار مي توان كرد كه هرسه مخالفان جدي دارد

  فرانـسه فوتبال اروپا را به هم ريخت
   اعالم قهرماني پاريس بدون اتمام مسابقات لوشامپيونه، اعتراض چند باشگاه فرانسوي را درپي داشته، با اين 

حال مكرون اميدوار است ديگر كشورهاي اروپايي هم تصميمي مشابه بگيرند
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سرمربی کروات تیم ملی اعالم کرده با شــروع لیگ برتر به ایران برمی گردد و کارش را از سر می گیرد. او حاال که 
زمزمه هایی درباره شروع لیگ برتر از اوایل خردادماه و بعد از پایان ماه مبارک رمضان شنیده می شود از مدیران 

فدراسیون خواسته تا مقدمات حضورش در ایران را فراهم کنند.
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  روزي عقابي
  سریال »عکس نوشت« در این قسمت به یکی از محبوب ترین
  ســتاره های تاریخ فوتبال ایران رسیده اســت. به احمدرضا 
عابدزاده که نظرسنجی ها برای انتخاب بهترین گلر تاریخ ایران 
هرگز بدون حضور او برگزار نشــده اند. او سال ها در استقالل، 
پرسپولیس و تیم ملی دروازه بانی کرد و الاقل در سال های پس از 
انقالب هیچ دروازه بان دیگری از لحاظ افتخار و کسب محبوبیت به 
او نزدیک هم نشد.احمدرضا عابدزاده خردادماه1345 در آبادان 
متولد شد و به روال اکثر بچه های آبادان فوتبالیست از آب در آمد. 
چند سال بعد وقتی ششمین فرزند خانواده عابدزاده به اصفهان 
مهاجرت می کرد توی ساک ســفرش فقط یک جفت دستکش 
دروازه بانی داشــت. او در اصفهان پروبال گرفت و به تیم ملی 
جوانان رسید. در لیگ قدس موثرترین بازیکن منتخب اصفهان 
بود و الهام بخش این تیم در دو قهرمانی سال های 65 و 66. تیم 
باشگاهی اش –تام اصفهان- آن روزها یکی از دو قطب فوتبال 
اصفهان بود و رقیب اصلی ســپاهان. همراه با تام در اولین لیگ 
باشگاهی بعد از انقالب، استقالل را در تهران یک بر صفر شکست 
داد اما همین استقالل در پایان فصل قهرمان شد و دروازه بانش 
کسی نبود جز احمدرضا عابدزاده! روز فینال استقالل با دو ارسال 
مواج از امیر قلعه نویی، گلی را که احمدرضا از نادر میراحمدیان 
خورده بود باطل کرد و پرســپولیس را 2-1 برد. این اولین جام 
باشگاهی عابدزاده در فوتبال ایران بود. بعدها با پرسپولیس بارها 
قهرمان ایران شد و با تیم ملی ایران هم در پکن قهرمانی آسیا را 
جشن گرفت. اولین بازی ملی او روز هشتم اسفندماه 1365 مقابل 
کویت بود. او با 20سال و 248روز سن، ستاره بی چون وچرای آن 
میدان سخت بود و با ســیوهای خیره کننده اش ایران را مقابل 
کویت قدرتمند آن زمان در بازی نگه داشت. بعد از قریب ۷0بازی 
ملی، آخرین کلین شیت ملی عابدزاده باز هم مقابل همین کویت 
در مقدماتی جام جهانی1۹۹8 رقم خــورد. آخرین بازی ملی 
احمدرضا هم جدال ایران و آلمان در جام جهانی بود که با گل های 
بیرهوف و کلینزمن به سود ژرمن ها تمام شد.عکس های قدیمی 
فرشاد عباسی از احمدرضا عابدزاده، از روزهای درخشش او درون 
دروازه تا روزهای سخت بیمارستان کسری را به تصویر کشیده اند. 
او پیش از این ســکته مغزی نابهنگام، بارها برای درمان زانوی 
مصدومش روی تخت بیمارستان ها خوابیده بود و هنوز هم آثار 
به جامانده از این دو اتفاق را با خودش حمل می کند. می گویند در 
آن سال ها یک پزشک آلمانی بعد از دیدن عکس زانوی احمدرضا 
با تعجب از او پرســیده بود: »تو چطور می توانی با این زانو راه 
بروی؟« و عابدزاده پاسخ داده بود: »من با این زانو راه نمی روم، 

ورزش حرفه ای می کنم! من دروازه بان تیم ملی ایران هستم.«



كسيقهرمانانرانميخواهد
از 35قهرمان ورزشي كه سال گذشته براي استخدام 
به دستگاه هاي دولتي معرفي شده بودند، فقط 23نفر 
استخدام شــده اند. به جز وزارت ورزش دستگاه هاي 
ديگر عالقه اي به اســتخدام اين قهرمانان ندارند. ژاله 
فرامرزيان، معاون توســعه مديريــت و منابع وزارت 
ورزش گفته است: »سال گذشته 35نفر براي استخدام 
مراجعه كردند. 23مورد را وزارت ورزش استخدام كرده 
و از امسال از حضور آنها در ادارات كل ورزش و جوانان 
استان ها بهره مند مي شويم. از استخدام قهرمانان فقط 
دستگاه ورزش استقبال مي كند. خيلي تالش كرديم 
ساير دستگاه ها هم اين همراهي را داشته باشند ولي اين 

اتفاق روند مطلوبي نداشت.«
خوشخبربرميگردد

محمدرضا داورزنــي، رئيس فدراســيون واليبال از 
بازگشت خوش خبر به محل كارش خبر داد. خوش خبر، 
سرپرست تيم ملي بود كه روزهاي گذشته گفته شد به 
قهر فدراسيون را ترك كرده است اما داورزني به فارس 
گفته: »خوش خبر استعفا نداده است. او از سوي وزارت 
ورزش براي سرپرســتي تيم ملي مأمور بود. با توجه 
به اينكه تا پايان ســال فعاليت جدي براي تيم ملي 
بزرگساالن نداريم، خوش خبر در پست سازماني خود 
در وزارت ورزش ادامه ماموريت مي دهد و با شــروع 
كار تيم ملي، او هم فعاليتش را در فدراسيون واليبال 

آغاز مي كند.«
ششميفيروزجادربينبهترينهايجهان

عليرضا فيروزجا در ســوپر تورنمنت كارلسن، ششم 
شــد و 20هزار دالر جايزه گرفت. كارلســن نفر اول 
شــطرنج جهان كه تورنمنت آنالين برگزار كرده بود، 
از 8شــطرنج باز برتر جهان براي رقابت دعوت كرد و 
فيروزجا يكي از اين 8نفر بود. او با 4شكست و 2پيروزي، 
پنجشنبه شب، آخرين مسابقه اش را داد. فيروزجا در 
مقابل يان نپومنياشــي، شــطرنج باز 29ساله روسي 
باخت. فيروزجا با اين شكست، 7امتيازي شد و با 20هزار 

دالري كه گرفت از اين تورنمنت خداحافظي كرد.
همايش60نفرهباكرونا

نشست هم انديشــي واليبال در حالي روز دوشنبه در 
سالن فارسي برگزار مي شود كه توصيه هاي بهداشتي 
وزارت بهداشت، تجمع افراد را ممنوع اعالم كرده است. 
فدراسيون واليبال براي مشــخص كردن برنامه هاي 
سال جاري از پيشكسوتان، مربيان و كارشناسان دعوت 
كرده است دوشنبه صبح دور هم جمع شوند. با اينكه 
سالن فارسي بزرگ است و مهمانان مي توانند فاصله 
اجتماعي را رعايت كنند اما خيلي ها به جمع شدن اين 

افراد زير يك سقف انتقاد كرده اند. 

منهاي فوتبال

  محمدرضا داورزني بازنشسته است؟ جواب 
خودش به اين ســؤال منفي است اما گفته 
مي شود نامه هايي كه روزهاي اخير به اين 
فدراســيون رســيده، تأكيد مي كند كه او 
بايد صندلي رياســت فدراسيون واليبال را 

ترك كند.
داورزني به گفته خودش 59ســال دارد و 
39سال سابقه و با موافقت وزارت ورزش تا 
65سالگي مي تواند سر كار باشد. او به ايسنا 
گفته است: »براساس مســتندات قانوني 
افراد با 65سال ســن و با مدرك تحصيلي 
فوق ليســانس و دكتــري با درخواســت 
وزارت متبــوع خود و تأييــد دولت، اجازه 
اشــتغال دارد.« اما قانون بازنشستگي هم 
حرف هاي داورزني را تأييد مي كند؟ گفته 
مي شــود اين توضيحات داورزني با توجه 
به قوانين قبلي است و دستورالعمل جديد 

سازمان خدمات كشــوري، داورزني را هم 
در ليست بازنشسته ها قرار داده است. طبق 
گزارشــي كه ايســنا داده، تبصره 2بند ب 
قانون 103مديريت خدمات كشــوري و 
دستورالعمل جديد اين سازمان مي گويد 
افراد با هر شــرايط سني با بيش از 35سال 
سن بازنشسته محسوب مي شوند. تبصره 
2، دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرده است 
كه كارمنداني با 30سال سابقه خدمت براي 
مشــاغل غيرتخصصي و با 60سال سن و 
كارمنداني با 35سال سابقه را بدون تقاضاي 

كارمندان بازنشسته كند.
طبق اعالم ســازمان بازرســي كل كشور 
26كارمند و مديــر وزارت ورزش و جوانان 
جــزو بازنشســته ها هســتند و در پايان 
ارديبهشت بايد محل كارشان را ترك كنند. 
از مديران فدراســيون ناصــر پورعلي فرد، 

رئيس فدراسيون بدنسازي نخستين نفري 
بود كــه به دليل بازنشســتگي كنار رفت. 
گفته مي شود مسعود ســليماني، رئيس 
فدراسيون اســكواش، غالمرضا جعفري، 
رئيس فدراســيون ورزش هاي روستايي 
و داورزني از ديگر روســاي فدراســيون ها 
هستند كه در اين ليســت 26نفره حضور 
دارند.رضا خســروي، مديركل دفتر امور 
مشــترك فدراســيون ها بازنشسته بودن 
داورزني را رد كرده است اما افراد نزديك به 
فدراسيون مي گويند روزهاي اخير 2 نامه از 
سازمان بازرسي به دفتر رياست فدراسيون 
رسيده است. يكي از اين افراد به همشهري 

مي گويد: »وزارت ورزش مي گويد خبري از 
بازنشستگي داورزني نيست اما طبق قانون 
وزارت ورزش نهادي نيست كه بخواهد در 
اين باره اظهارنظر كند. در اين مدت 2 نامه 
از سازمان بازرسي كل كشور به فدراسيون 
واليبال رفته اســت. من محتــواي نامه را 
نديده ام اما گفته مي شود طبق قانون جديد 
او بايد فدراسيون را ترك كند.« اژدر شهابي، 
مدير روابــط عمومي فدراســيون واليبال 
دريافت 2 نامه از بازرســي كل كشور را رد 
مي كند: »من نديده ام نامه اي از ســازمان 
بازرسي كل كشور به فدراسيون بيايد. اگر 
قرار باشد نامه اي هم براي بازنشستگي بيايد، 

اين نامه را به شــخص نمي دهند. داورزني 
جزو زيرمجموعه وزارت ورزش است و نامه 
را براي وزارت ورزش ارسال مي كنند و وزارت 
ورزش اســت كه بايد براي داورزني تعيين 
تكليف و نامه بازنشستگي را ابالغ كند. تا به 
امروز كه چنين نامه اي به فدراسيون نرسيده 
است.« بعضي هم احتمال ديگري مي دهند؛ 
اينكه طبق قانون داورزني بازنشسته است 
و وزارت ورزش در حال مذاكره با نهادهاي 
مرتبط است تا بتواند براي حفظ او راهي پيدا 
كند.احمد ضيايي، رئيس قبلي فدراسيون 
واليبال هم به دليل بازنشستگي و در شروع 
دوره 4ساله رياستش از فدراسيون كنار رفت.
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 سرمربي بايرن تمديد كرد
سرنوشتنيمكتبايرنبرايفصلآيندهمشخصشد.هانسديترفليككهبابركنارينيكوكواچبهعنوانسرمربيموقت
بايرنمونيخمعرفيشدهبود،قراردادشراتاپايانفصل2023بااينتيمتمديدكرد.مديرانبايرناعالمكردهاندتوافقبر
سرتمديدقرارداددرروزهايابتداييآوريلصورتگرفتهاماكروناباعثشدهتاامضايقراردادبرايمدتيبهتعويقبيفتد.

جمشيد حميدي، كارشناس واليبال | وضعيت واليبال دوباره نگران كننده 
است؟ شايد جواب اين سؤال مثبت باشد. اين روزها بحث اطراف اين رشته 
زياد است. تيم ملي ســرمربي ندارد، امير خوش خبر، سرپرست تيم كنار 
گذاشته شده و براي ادامه رياســت محمدرضا داورزني در اين فدراسيون 
ترديدهايي وجود دارد. همه اين عوامل در كنار هم، طبيعي است كه عده اي 

را نگران آينده اين رشته كرده باشد.
 جدايي خوش خبر از داورزني را من نمي توانم باور كنم. گفته مي شود او 
بركنار شده است اما مگر ممكن است؟ داورزني دوست و يار قديمي اش را 
كنار بگذارد؛ كسي را كه هميشه مي گويد، چك سفيد امضايش است. اما آيا 
با رفتن خوش خبر بايد نگران باشيم؟ واليبال نه قحطي مربي دارد و نه قحطي 
فرد باتجربه كه بتواند سرپرست تيم ملي باشد. افراد زيادي در زمين واليبال 
خاك خورده اند و در اين رشته تحصيل  و افتخارآفريني كرده اند. زحمات 
خوش خبر را نمي توانيم ناديده بگيريم اما در اين چند سال چقدر از افرادي 

كه از جنس واليبال بوده اند، استفاده كرده ايم؟ 
  سرمربي صرب تيم ملي را كنار گذاشــته ايم و دنبال مربي هستيم. در 
اين شرايطي كه كرونا ايجاد كرده و همه در خانه هايشان نشسته اند، پيدا 
كردن مربي درجه يك كار راحتي نيست و به همين دليل است كه بعضي ها 
پيشنهاد مي دهند، مربي ايراني استخدام كنيم. مربيان خوبي داريم؛ مربياني 
كه در شهرهاي مختلف تيمداري كرده اند و تيم هايشان هم در ليگ مدعي 
بوده اند، اما آيا مي توانند سرمربي تيم ملي باشند؟ تيم هم اكنون ستاره هاي 
بزرگي دارد و كار كردن با آنها از عهده هر مربي اي برنمي آيد. جواناني هم 
هستند كه پا جاي پاي آنها مي گذارند. مربياني كه در واليبال ايران مشغول 
به كار هستند، مي توانند با اين مربيان بزرگ كار كنند؟ بعيد به نظر مي رسيد.
  قانون جديد بازنشستگي مي گويد داورزني هم بايد كنار برود؛ هر چند از 
افرادي كه در دفتر امور مشترك فدراسيون ها هستند، پرس وجو كرده ام و 
آنها اطمينان داده اند كه داورزني تا پايان دوره چهار ساله اش مشكلي براي 
مديريت ندارد اما اگر بازنشسته باشد چه؟ دوباره بي ثباتي مديريتي واليبال 
را تحت تأثير قرار مي دهد؟ در اين مدتي كه داورزني از واليبال كنار رفت، 
افرادي ديگر فدراسيون را مديريت كردند، خيلي ها از اين دوران خاطرات 

خوبي ندارند.
شايد سرپرست و سرمربي خوبي براي تيم ملي پيدا كنيم، شايد داورزني 
مشكلي براي ادامه رياستش نداشته باشــد اما مسئله چيز ديگري است؛ 
واليبال در اين چند ساله نه مربي ســاخته، نه مدير و نه سرپرست. اگر از 
زمان سرمربيگري والسكو در ايران تا به امروز را نگاه كنيم، چند مربي كنار 
دست مربيان خارجي نشسته اند؟ تعدادشان كم نبوده اما كدام يك از آنها 
مربيان موفقي هستند؟ به بعضي از اين مربيان حتي در دسته يك هم تيم 
نمي دهند. در اين چند ساله چند نفر را براي سمتي در حد سرپرستي تيم 
ملي آماده كرده ايم، اگر رفتن خوش خبر هميشگي باشد، چه كسي مي تواند 
مثل او در تيم ملي مديريت كند؟ اگر قانون جديد بازنشســتگي شــامل 
حال واليبال شــود، چند نفر را در حد مديريت فدراســيون داريم؟ تعداد 

انگشت شمار نيست.
يكي از وظايف هر مديري اين است كه اجازه بدهد مديران جوان كنارش 
رشد كنند اما چيزي كه من در اين چند سال مي بينم اين است كه انگيزه اي 
براي ميدان دادن به مديران جوان در واليبال نيســت. واليبال به ساخت 

آدم هاي جديد نياز دارد؛ به ساخت مربي و مدير.

   واليبال بايد مدير و مربي بسازد

استقالليهاباالخرهپولگرفتند؟
مسئوالن باشگاه استقالل باالخره موفق شدند بخشي از مطالبات اعضاي 
تداركات و پزشكي اين تيم را پرداخت كنند. قرار است مطالبات بازيكنان 
و كادرفني هم پرداخت شود. گفته شده كه مبلغ 150ميليون تومان هم 
به حساب فرهاد مجيدي واريز شده است. اين رقم بخشي از طلب سرمربي 
تيم اســتقالل بود؛ ضمن آنكه بقيه اعضاي كادر فني اين تيم هم مبالغي 
را دريافت كردند. به گفته مسئوالن باشگاه استقالل قرار است روز شنبه 
به حساب بازيكنان اين تيم مبالغي واريز شود. اعضاي تيم استقالل پيش از 
اين 40درصد مطالبات خود را در زمان مديريت گذشته از اين باشگاه دريافت 
كرده اند. البته مهم ترين دغدغه اين روزهاي هواداران اســتقالل پرداخت 

مطالبات ميليچ و دياباته است كه باشگاه را به فسخ قرارداد تهديد كرده اند.

جلسهمهمهيأتمديرهآبي
يك شب قبل از اينكه احمد سعادتمند به عنوان مديرعامل باشگاه استقالل 
اعالم شــود، اســماعيل خليل زاده در اعتراض به انتخاب او از سمت خود 
اســتعفا كرد و در اين مدت هم هيچ اظهارنظر رســمي در اين باره نكرده 
است. قرار است نخستين جلسه هيأت مديره استقالل در سال 99برگزار 
شــود كه در اين بين طبق اخبار رسيده اســماعيل خليل زاده هم در اين 
جلسه حضور پيدا خواهد كرد.حضور خليل زاده در هيأت مديره استقالل 
از آن جهت بسيار مهم است كه او وضعيت مالي مناسبي دارد و تا همين 
جاي فصل هم رقم خوبي براي اين باشــگاه هزينه كرده است؛ به همين 
 دليل ســعادتمند تالش مي كند او را در هيأت مديره اين باشــگاه حفظ 

كند.

يحييپيگيرزمينتمرين
يحيي گل محمدي، سرمربي سرخپوشان از مسئوالن باشگاه خواسته تا 
شرايط مناسبي براي زمين تمريني اين تيم در شروع دوباره تمرينات ترتيب 
بدهند تا بازيكنان بدون مشكل از اين بابت به دنبال ادامه مسابقات باشند. 
هم اكنون استاديوم شهيد كاظمي به عنوان كمپ اصلي تمريني اين تيم 
محسوب مي شود كه تعطيلي تمرينات فرصت مناسبي به مسئوالن چمن 
داده تا كارهاي زيرساختي و آماده سازي  آن را دنبال كنند. مسئوالن چمن 
استاديوم شهيد كاظمي اين اميدواري را به مسئوالن باشگاه داده اند كه اين 
زمين درصورت نياز تيم مشــكلي براي تمرينات پرفشار نخواهد داشت و 
آنها قادر خواهند بود بدون مشكل ادامه تمرينات خود تا پايان فصل را در 

آن دنبال كنند.

نساجيميخواهدتمرينكند
در شرايطي كه سازمان ليگ فوتبال ايران همچنان منتظر تصميم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا براي برگزاري يا لغو بازي هاي فوتبال و به خصوص بازي هاي 
ليگ برتر است كه حساسيت بيشتري روي آن وجود دارد، خبر مي رسد چند 
تيم ليگ برتري تمريناتشان را آغاز كرده اند. حاال هم شنيده مي شود تيم 
فوتبال نساجي مازندران امروز در تهران قصد دارد تمريناتش را از سر بگيرد.

فوتبال ايران

رئيسفدراسيونواليبالبازنشستگياشراردكردهاست
اماطبققانونجديدخدماتكشوري،اوتاآخرارديبهشتفرصت
رياستدارد.گفتهميشودروزهاياخيرازسازمانبازرسيكلكشور

2نامهبهدستشرسيدهاست

  بازنشستگي داورزني
   هر روز جدي تر از قبل 
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حســاب وزارت امورخارجــه 
كشــورمان هفته گذشته در حقوقي

توييتي نوشــت: »نســبت به 
گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد 
مبني بر آنكه همزمان با نگهــداري 1۵00 
مهاجر در بازداشــتگاه بيش از حد پرتراكم و 
غيربهداشــتي در آمريكا، جان آنها در خطر 
است، نگراني عميق خود را ابراز مي نماييم.« 
در اين توييت تأكيد شده است: »رژيم آمريكا 
بايد پاســخگوي برخورد ضعيف خود با اين 
مهاجران باشد. آنها مجرم نيستند. آنها را آزاد 
كنيد!« در همين حال علي باقري كني، عضو 
تيم مذاكرات هسته اي در دوران سعيد جليلي 
و دبير جديد ستاد حقوق بشر درباره  آخرين 
وضعيت سيروس عسگري، دانشمند ايراني در 
بند دولت آمريكا، گفته اســت: »ما نسبت به 
ســامت همه  ايرانيان دربند در زندان هاي 
آمريكا نگرانيم، در اين ميــان اعام ابتاي 
انديشمند ايراني دربند در آمريكا به كرونا بر 
نگراني ها افزوده اســت و لذا از مراجع ذيربط 
پيگير آزادي ايشــان هســتيم؛ چراكه فقط 
آزادي هرچه سريع تر دكتر عسگري است كه 
مي تواند به نگراني ها درباره  سامت اين استاد 
دانشگاه پايان دهد«. مسئله زندانيان به عنوان 
يك تنش بين ايران و آمريكا شايد قدمتي به 
انــدازه انقــاب اســامي دارد؛ از روزي كه 

مذاكرات براي آزادي گروگان هاي آمريكايي 
در ايران شروع شد تا دي ماه 94 كه يك تبادل 
تاريخي بين زندانيان ايران و آمريكا انجام شد 
و باالخره آخرين نمونه اين تبادل هم، همين 
آذرماه سال گذشته با آزادي مسعود سليماني، 
زنداني ايراني در آمريــكا مصداق عيني پيدا 
كرد. با اين حال كرونا اين تنش كهنه را دوباره 

زنده كرده است.
هشــدار اخير وزارت خارجه ايران به آمريكا 
درباره نحوه نگهداري زندانيان در شــرايط 
شــيوع كرونا در اين كشــور در حالي است 
كه طي  ماه هاي گذشــته مقامات قضايي و 
ديپلماتيك كشورمان بارها درباره اين موضوع 

از دولت آمريكا انتقاد كرده اند.

مرخصي به هزار زنداني خارجي
مقامات آمريكايي نيــز گاهي تاش كرده اند 
كه توپ را به زمين ايران انداخته و با انتقاد از 
شرايط زندانيان در ايران، از مسئوليت خود 
در اين زمينه شانه خالي كنند؛ 20اسفندماه 
بود كه مايك پمپئــو، وزيرخارجه آمريكا در 
بيانيه اي از شيوع كرونا در زندان هاي ايران ابراز 
نگراني كرد و مدعي شد كه نگهداري افراد در 
زندان با ابتدايي ترين ارزش هاي انساني مغاير 
است. پمپئو همچنين هشدار داد كه درصورت 
مرگ زندانيان آمريكايي در ايران، دولت ايران 

را مسئول خواهد دانست.
ابراز نگراني وزيرخارجه آمريكا درباره شرايط 
نگهداري زندانيان در ايران در حالي است كه 

قوه قضاييه در نخستين روزهاي شيوع كرونا 
در كشور طي  ماه هاي اسفند و ايام نوروز، در 
اقدامي بي ســابقه به بيش از 90هزار زنداني 
مرخصــي اعطا كرد و10هــزار زنداني ديگر 
نيز با عفو رهبري آزاد شدند. تمديد چندباره 
مرخصي زندانيان تا پايان ارديبهشت ازجمله 
تدابير دستگاه قضايي ايران براي جلوگيري 
از شــيوع كرونا و حفاظت از جــان زندانيان 
بوده است. در ميان زندانياني كه به مرخصي 
فرستاده شدند، هم زندانيان سياسي و امنيتي 
و هم زندانيان دوتابعيتي فارغ از تابعيت آنها 
حضور داشــتند. غامحسين اســماعيلي، 
سخنگوي قوه قضاييه در يكي از نشست هاي 
خبري خود  اقدام جمهوري اسامي هم در 
سامت زندانيان و هم امنيت زندان ها و اعطاي 
مرخصي به زندانيــان را اقدامی الگو، نمونه و 
برجسته در همه نظام هاي حكمراني دانسته و 
از اعطاي مرخصي به بيش از هزار تبعه بيگانه 
خبر داده بود. با وجود اقدامات پيشگيرانه ايران 
براي جلوگيري از شــيوع كرونا در زندان ها، 
رسانه هاي آمريكايي طي هفته هاي گذشته 
از وضعيت بحراني سرايت كرونا در زندان هاي 
آمريكا و ابتاي صدهــا زنداني به كرونا خبر 
داده اند. با اين حال، وزيرخارجه آمريكا در يك 
فرافكني آشكار از وضعيت زندانيان در ايران 

انتقاد كرده بود.

بلبشو در زندان هاي آمريكا
پيش از ايــن در 21اســفند، ســيدعباس 

موسوي، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان 
به وزيرخارجه آمريكا در ارتباط با شــرايط 
زندانيان در ايران پاسخ داده بود. موسوي گفته 
بود: با وضعيت بلبشــويي كه در آمريكا اين 
روزها سراغ داريم وضعيت زندان ها و وضعيت 
بهداشتي آنها نگران كننده است. سخنگوي 
وزارت خارجه ادامه داد:  ما هم نگران سامت 
زندانيان ايراني گروگان گرفته شده در آمريكا 
هســتيم و اميدواريم كه دولت آمريكا زمينه 
سامت آنها را فراهم كند. موسوي خاطرنشان 
كرد: ما آمادگي داريم كــه اين گروگان ها را 
كه بدون هيچ دليل محكمه پسندي در آنجا 
هستند به كشورمان بازگردانيم و آمريكايي ها 
توجه جدي به وضعيت سامت اين عزيزان 

داشته باشند.
در 8فروردين ماه نيز محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه كشــورمان، با اشاره به گزارشي 
در روزنامه گاردين و خطــر ابتاي زندانيان 
به كرونا، خواســتار آزادي زندانيان ايراني در 
آمريكا شد. ظريف در صفحه توييترش نوشت: 
»ايــاالت متحده، چندين دانشــمند ايراني 
را بدون هيچ اتهامي يا با اتهامات ســاختگي 
تحريمي به گــروگان گرفته و آنهــا را آزاد 
نمي كند؛ حتي در شــرايطي كه دادگاه هاي 
خودش اين اتهامات پــوچ را رد كرده اند.« به 
نوشته ظريف؛ »اياالت متحده حتي از دادن 
مرخصي درماني به افــراد بي گناهي كه در 

دوره شــيوع كرونا در زندان هاي دهشتناك 
زنداني شده اند، خودداري مي كند. هموطنان 

ما را آزاد كنيد.«

بي توجهي به پيشنهاد انسان دوستانه ايران
موضوع زندانيان در ايران و آمريكا يكي از نقاط 
پرچالش دولت هاي 2 كشــور طي سال هاي 
گذشــته بوده اســت؛ دولت های 2 كشــور 
بازداشت شهروندان خود از سوي طرف مقابل 
را به گروگانگيري تعبير كرده اند و در مواردي 
درباره تبادل زندانيان به توافق رســيده و به 
مبادله اتباع خود اقدام كرده اند. در دي ماه 94، 
مبادله 4زنداني آمريكايي در ايران)جيسون 
رضائيان، اميــر ميرزاحكمتــي، نصرت اهلل 
خسروي و سعيد عابديني( يك گام رو به جلو 
در اين زمينه بود كه در دوره رياست جمهوري 
باراك اوباما اتفاق افتاد؛ اتفاقي كه همواره مورد 
انتقاد شخص دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 

كنوني آمريكا بوده است.
دولــت ترامــپ امــا بــه پيشــنهادهای 
انسان دوستانه ايران براي مبادله زندانيان 2 
كشور توجهي نكرده است. ارديبهشت سال 
گذشته، محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه 
كشورمان در جريان ســفر به نيويورك طي 
ســخناني گفت: »6 ماه پيش به آمريكايي ها 
گفتيم آماده تبادل زندانيــان آمريكايي در 
ايران با ايرانياني كــه به خاطر قوانين تحريم 

در آمريكا يا به خواست آمريكا در كشورهايي 
ديگر حبس شــده اند، هستيم. هيچ پاسخي 
نيامد. اگر حرفي غير از اين به شما بزنند دروغ 
مي گويند.« ظريف اتهامات زندانيان ايران در 
آمريكا را ســاختگي خواند و به دولت آمريكا 
پيشنهاد داد: »بياييد تبادل كنيم. من آماده 
اين كار هستم و اختيار كافي براي انجام آن 
را دارم.« اما سخنگوي وزارت خارجه آمريكا از 
ايران خواسته بود تا با آزادي فوري و يكطرفه 
همه زندانيــان آمريكايــي در ايران، جديت 
خود را در مورد اين پيشــنهاد نشــان دهد! 
پيش از آن هم وزيرخاجه آمريكا، بدون آنكه 
درباره آمادگي كشورش براي تبادل زنداني 
با ايــران اظهارنظر كند، گفته بــود: »آزادي 
زنداني هاي آمريكايي حداقل كاري است كه 

ايران مي تواند انجام دهد!«
رد ايــن پيشــنهاد نامعقول از ســوي ايران 
طبيعي بود اما 2 كشــور با وجــود اختاف 
نظرها، در آذرماه سال 98براي تبادل »مسعود 
سليماني« و »ژيو وانگ« با وساطت سوئيس 
به توافق رسيدند. اين نخستين تبادل زندانيان 
2 كشــور بود كه در دوره رياست جمهوري 
ترامپ اتفاق افتاد. سليماني به اتهام دور زدن 
تحريم هاي غيرقانوني آمريــكا بيش از يك 
سال در آمريكا زنداني بود و »ژيو وانگ« نيز به 
جرم جاسوسي براي آمريكا در ايران در زندان 

به سر مي برد.

 دبير ستاد حقوق بشر ايران از وضعيت دانشمند ايراني در بند دولت آمريكا 
ابراز نگراني كرده است

مسعود سليماني كه به اتهام دور زدن تحريم هاي غيرقانوني 1۵ ماه در آمريكا زنداني بود، آذر سال گذشته با يك زنداني تبعه آمريكا مبادله شد؛ 
مقامات كشورمان از وضعيت ديگر دانشمندان ايراني كه به اتهام مشابه در آمريكا زنداني هستند ابراز نگراني كرده اند.  عكس: ايرنا

در حاشيه سياستزندانيان ايران وآمريكا؛ تنش يا گشايش

  پرواز نور بر فراز تل آويو
محسن رضايي، دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با حضور در 
برنامه زنده باحدود )بدون مرز( شــبكه الجزيره به تبيين مواضع 
جمهوري اسامي ايران در قبال مسائل منطقه و جهان پرداخت و 
گفت: ماهواره نور )سه شــنبه( از فراز فلوريدا و تل آويو عبور كرد و 
عكس هايش را تهيه و براي ما مخابره كرد. ماهواره نور يك ماهواره 
شناسايي اســت؛ماهواره اي اســت كه در فضا قرار گرفته و ميزان 
بازدارندگي ما را افزايش داده اســت. بنابراين اگــر از فواصل دورتر 
كســي قصدي عليه جمهوري اسامي داشته باشــد، ما از آسمان 
همه جا را مشــاهده مي كنيم. اين موشك از زماني كه شليك شده، 
تمام عمليات ها را به درستي انجام داده است. به ارتفاع رفته و حالت 
عمود گرفته و ماهواره به كمك آن به مدار خودش رفته است. اين يك 
ماهواره نظامي است و ابايي نداريم كه اين مطلب را بازگو كنيم. وي در 
پاسخ به اين سؤال مجري كه به شهادت سردار سليماني اشاره كرد 
و پرسيد آيا انتقام شما از آمريكا پايان يافته است، گفت: نمي توانيم 
بگوييم كه انتقام ما پايان پيدا كرده است. شايد در يك اشتباه ديگر 
آمريكايي ها، ما بتوانيم بخش هاي ديگري از آن انتقام را هم در آنجا 

عملياتي كنيم. نام آن  را تنبيه مضاعف قرار مي دهيم. )مشرق(

  ترامپ مي رود و ايران مي ماند
رئيس مركز مطالعات بين المللي و منطقه اي دانشگاه جورج تاون 
آمريكا تأكيد كرد: امارات مي داند ترامپ و پمپئو روزي مي روند اما 
آن كس كه باقي مي ماند، ايران است؛ وسعت، عمق اقتصاد، قدرت 
نظامي، ارتش و نيروي انساني ايران مسائلي نيست كه امارات ناديده 
بگيرد.  مهران كامروا با با بيان اينكه تنش ها و رقابت ها ميان امارات 
و عربســتان در كوتاه مدت حل نمي شــود، يادآور شد: در چنين 
شــرايطي اماراتي ها اگر به فكر بهبود و عادي سازي روابط با ايران 
نباشند، به دنبال مديريت مناسبات و كاهش تنش  با تهران هستند. 
شيوع كرونا در ايران هم موجب شد ابوظبي كمك هاي بهداشتي به 
تهران ارسال كند كه فرصت خوبي براي كاهش تنش ميان 2كشور 
ايجاد كرد و ما ديديم وزراي امور خارجه ايــران و امارات تلفني با 

يكديگر گفت وگو كردند. )ايرنا(

  دفاع ايران از حزب اهلل در برابر اتهام آلمان
ســخنگوي وزارت امور خارجه، اقدام دولت آلمان عليه حزب اهلل 
لبنان را در راستاي اهداف رژيم صهيونيستي و آمريكا خواند و آن را 
به شدت محكوم كرد. سيدعباس موســوي اقدام دولت آلمان در 
اتهام به حزب اهلل لبنان با عنوان »ترويج مبارزه مسلحانه با ابزارهاي 
تروريستي« را به شدت محكوم كرد و گفت: ظاهرا برخي كشورها در 
اروپا، مواضع خود را بدون درنظر گرفتن واقعيات منطقه غرب آسيا 
و تنها با درنظر گرفتن اهداف ماشين تبليغاتي رژيم صهيونيستي و 
رژيم سردرگم آمريكا اتخاذ مي كنند. وي افزود: تصميم دولت آلمان 
در بي احترامي كامل آن كشور به دولت و ملت لبنان اتخاذ شده؛ زيرا 
حزب اهلل بخش رسمي و مشروع دولت و پارلمان اين كشور و همواره 
يك حزب سياسي تأثيرگذار در عرصه ثبات سازي  سياسي اين كشور 
بوده كه از پشتوانه وسيع مردمي در لبنان و منطقه برخوردار است.

اصغر صوفي
خبر نگار

علي باقري كني، دبير ستاد حقوق بشــر درباره  آخرين وضعيت سيروس 
عسگري، دانشمند ايراني در بند دولت آمريكا، گفت: »ما نسبت به سالمت 
همه  ايرانيان دربند در زندان هاي آمريكا نگرانيم. در اين ميان اعالم ابتالي 
انديشمند ايراني دربند در آمريكا به كرونا بر نگراني ها افزوده است و لذا 
از مراجع ذيربط پيگير آزادي ايشان هســتيم؛ چراكه فقط آزادي هرچه 
سريع تر دكتر عسگري است كه مي تواند به نگراني ها درباره  سالمت اين 
استاد دانشــگاه پايان دهد.« باقري كني با اشاره به اخبار رسانه ها درباره  
وضعيت نامناسب زندان هاي آمريكا، افزود: »سابقه  بيماري تنفسي دانشمند 
ايراني، نگراني درباره  سالمت دكتر عسگري را بسيار جدي تر كرده است؛ 
لذا از وزارت امور خارجه مي خواهيم تالش هاي خود را براي آزادي دانشمند 

ايراني شدت بخشيده و از همه  ظرفيت هاي سياسي، ديپلماتيك و حقوقي 
براي رهايي هر چه سريع تر ايشان بهره بگيرد.« نشريه انگليسي »گاردين« 
روز چهارشنبه از ابتالي سيروس عسگري، دانشمند ايراني دربند دولت 
اياالت متحده به ويروس كرونا خبر داده بود. به نوشته  گاردين، مسئوالن 
بازداشتگاه به عمد ماسك و مواد ضد عفوني كننده در اختيار زندانيان قرار 
نمي دهند تا بيماري كوويد 1۹ آنها را از پاي درآورد. اين بازداشتگاه همچنين 
مخالفت كرده كه عسگري ماسك محافظتي به صورت بزند و با وجود سابقه 
مشكالت حاد تنفسي، اجازه تهيه ماسك را نيز به وي نمي دهد. به گزارش 
ايسنا، پيگيري هاي رسانه اي و همچنين برخي سازمان هاي مردم نهاد حقوق 
بشري براي كسب اطالعات بيشتر از وضعيت ايشان، با كارشكني دولت 
آمريكا بي نتيجه ماند و هم اكنون، خانواده  دكتر عسگري در شرايط روحي 

نامناسبي به سرمي برند.

   نگراني  از وضعيت دانشمند  ايراني



فيلم روز

اكشن تراپي در داكا
 نگاهي به فيلم »خارج كردن« كه به تازگي با بازي 

كريس همسورث و گلشيفته فراهاني به نمايش درآمده است

از روزي كه سروكله ويروس كرونا پيدا شده، بارها به اين نكته اشاره شده كه گويي 
اين ويروس از درون فيلم هاي هاليوودي به دنياي واقعي نقب زده و زندگي ما را به 
شكل فيلمي آخرالزماني درآورده است؛ مردم در سراسر جهان به  وحشت افتاده اند و 
اغلب سياستمداران، جز دروغ ، پنهان كاري و اتهام زني، راهكار مؤثري براي مقابله با 
اين بيماري سراغ ندارند. اين دشمن ناديدني نه تنها دستاوردهاي تكنولوژيك بشر 
را سخره كرده و بسياري از شكل بندي هاي اجتماعي و اقتصادي را به زانو درآورده؛ 
بلكه اصول اخالقي بشر را نيز به چالش كشيده است. تقريبا همه عناصر الزم براي 
خلق يك درام كامل و پركشش مهياست؛ اما فقط »تقريبا«. چرا تقريبا؟ چون هنوز 
قهرمان اين مهلكه رخ عيان نكرده و چنين درامي بــدون قهرماني كه براي نجات 
انسان ها پا پيش بگذارد به بلوغ نمي رسد. اما اين ناجي كيست؟ در عالم سينما، وقتي 
فاجعه چنين گسترده و جهاني است، معموال ابرقهرماناني همچون »مرد آهني«، 
»كاپيتان آمريكا«، »سوپرمن« و... يا مأمور كاركشته اي مثل جيمز باند مي توانند 
بشريت را از شر باليي كه به سرشان نازل شــده برهانند. اما شرايط وخيم كنوني، 
واقعي تر از آن است كه از دست هيچ يك از اينها كاري ساخته باشد؛ حاال به قهرماناني 
نياز داريم كه- به رغم توانايي هاي اعجاب آورشان - بتوانند درد را با پوست و گوشت و 
استخوان شان حس كنند تا باورمان شود حتي اگر در مواجهه با دشمن نتوانند كاري 
از پيش ببرند، اما چون رنج و عذاب ما را درك مي كنند، براي نجاتمان، تا آخرين نفس 
دست از مبارزه نمي كشند. احتماال نتفليكس هم با درك نياز مردم به چنين قهرماني 
بوده كه فيلم »خارج كردن« ساخته ســم هارگريو و با بازي كريس همسورث را به 
مخاطبانش عرضه كرده است. كريس همسورث در اين فيلم نقش »تايلر ريك« را 
بازي مي كند كه مزدوري است با توانايي هاي ويژه اما مرگ طلب. تايلر پسر 6 ساله اش 
را به دليل سرطان از دست داده و چون در هنگام مرگ فرزندش در كنار او نبوده، از 
هر خطري كه او را به كام مرگ - و شــايد هم به لقاي فرزندش - بفرستد، استقبال 
مي كند. در واقع، تايلر از جنگ و مرگ و خونريزي به عنوان نوعي تراپي )درمان( براي 

روان مجروحش استفاده مي كند.
داستان فيلم از اين قرار است كه پسر بزرگ ترين قاچاقچي مواد مخدر هند، توسط 
بزرگ ترين قاچاقچي مواد مخدر بنگالدش ربوده مي شود و نيك )با بازي گلشيفته 
فراهاني( كه همكار تايلر و هماهنگ كننده گروه اســت، به اين مزدور گوشه نشين 
پيشنهاد مي دهد در ماموريت خارج كردن پسرك از داكا )پايتخت بنگالدش( حضور 
داشته باشد. باقي ماجرا چيزي نيست جز صحنه هاي درگيري و زدوخورد و تعقيب  

وگريز كه مشابه شان را در بسياري از فيلم هاي اكشن ديده ايم.
سم هارگريو، كارگردان فيلم، قبال مسئول گروه بدلكاران فيلم هايي نظير »كاپيتان 
آمريكا: جنــگ داخلــي« و »انتقام جويان: پايان بــازي« بوده كه برادران روســو 
و جو( كارگرداني  شــان را بر عهده داشــتند و اين 2 برادر، به همراه كريس  )آنتوني 
همسورث، ازجمله تهيه كنندگان فيلم »خارج كردن« براساس فيلمنامه اي از جو 
روسو هستند. شايد بشود گفت عوامل اصلي توليد فرانشيز »انتقام  جويان« گرد هم 
جمع شده اند تا نشان دهند همســورث جز پرتاب تبر در نقش »ثور«، توانايي هاي 
ديگري هم دارد. اما نتيجه كارشــان آنقدر كليشه اي و سطحي شده كه بعيد است 
نقش آفريني همسورث در اين فيلم حتي در خاطر هواخواهان دوآتشه اش هم بماند. 
احتماال تنها چيزي كه از اين فيلم به ياد مي ماند صحنه فرار تايلر و پسرك از دست 
تعقيب كنندگان شان است كه چيزي حدود 11 دقيقه طول مي كشد و در اين مدت، 
دوربين به كمك جلوه هاي ويژه، در برداشــتي بلند و بدون قطع، تعقيب وگريزها 
و درگيري ها را دنبال مي كند و گاهي همچون شــبح از خودروي در حال حركت 
تايلر خارج مي شود و تعقيب كنندگانش را در قاب مي گيرد و گاهي همانند يكي از 
شخصيت هاي فيلم از روي پشت بامي به بام ديگر مي جهد و گاهي مثل تماشاگران با 

ورود ناگهاني كاميون به كادر، شوكه مي شود.
حال وهواي فيلم شبيه ساير فيلم هايي است كه ناجي سفيدپوستي به قصد نجات 
فردي از فرهنگ و سرزمين ديگر از همه  چيزش دست مي كشد و در اين مسير خودش 
دچار تحول مي شود. هرچند سازندگان »خارج كردن« آنچنان درگير صحنه هاي 
پر زدوخورد فيلم بوده اند كه يادشان رفته به مسائلي مثل شخصيت پردازي و منطق 
روايي توجه كنند و درنتيجه تايلر ابتداي فيلم با تايلر انتهاي فيلم چندان توفيري با هم 
ندارند. »آدم بد«هاي فيلم با اينكه بنگالدشي هستند، اما هيچ تفاوتي با شروران چيني 
يا عرب ندارند و همان تصوير كاريكاتوري هاليوود از شرارت شرقي را بازتاب مي دهند. 
تايلر مرگ طلب جان مي دهد تا پســرك هندي را نجات دهد و به عنوان ايده آلي از 

شجاعت و ازخودگذشتگي در ذهن پسرك به حياتش ادامه دهد.
اگر اين فيلم را نديده ايد مي توانيد هر فيلم ديگري را كه كلي صحنه اكشن دارد تصور 
كنيد و مطمئن باشيد چيزي از دست نمي دهيد. از قرار معلوم قهرماني از جنس تايلر 

ريك هم نمي تواند ناجي جهان امروز باشد.

روز پنجشنبه گذشته، 
خبري غريب از غربت تئاتر

مخابره شــد. شــكوه 
نجم آبــادي به علت كهولت ســن در 
پاريس درگذشت. بازيگري كه 4 دهه 
از آخرين حضورش بــر صحنه تئاتر 

ايران مي گذرد.
شكوه  نجم آبادي از نخستين بازيگراني 
بود كه قبل از آنكه وارد كارگاه نمايش 
شــود به صورت حرفه اي تئاتر بازي 
مي كرد؛ بازيگر تئاتر فعال در دهه هاي 
4۰ و ۵۰ شمسي كه در سال هاي بعد 
از انقالب به فرانسه مهاجرت كرد. او در 
اين ســال ها چند باري به ايران آمد و 
قصد داشت بار ديگر روي صحنه برود 
كه يكي از آنها حضورش در جشنواره 
تئاتر بانوان و بازي در نمايش »شــب 
تدفين اكستريس جي« نوشته جمال 
ابوحمدان به كارگرداني مريم معترف 
بود. اما اين عملي نشــد و او هيچ گاه 
نتوانست بار ديگر بر صحنه هاي تئاتر 
ايران حضــور يابد تا نســل جديد او 
را بشناســند. مريم معترف با شكوه 
نجم آبــادي در نمايــش تلويزيوني 
»سماورنديده ها« به كارگرداني ناصر 

رحماني نژاد همبازي بودند.
نجم آبــادي، همســر اول عبــاس 
نعلبنديــان بــود امــا ايــن زندگي 
مشترك تنها 3ســال طول كشيد و 
بعد از نجم آبادي، فهيمه آموزنده كه از 
بازيگران سينما بود با عباس نعلبنديان 
ازدواج كرد كه اين زندگي مشــترك 
هم زياد طول نكشيد و نعلبنديان در 
دهه6۰ و در 4۰ســالگي خودكشي 
كرد. نجم آبادي بــا عباس نعلبنديان 
در دهه4۰ در كارگاه نمايش همكاري 
داشت و در چندين اجراي وي به عنوان 

بازيگر حضور داشت.

نجم آبادي قبــل از ورودش به كارگاه 
نمايش در نمايش هاي تلويزيوني كه 
هفته اي يك بــار در راديو و تلويزيون 
ملي ايــران اجرا و همزمــان پخش 
مي شد، حضور داشــت. او از بازيگران 
باتجربــه تئاتر ايران بــود. وقتي وارد 
كارگاه نمايش شد به خوبي توانست 
از تجربه  خود در انعكاس توانايي هايش 
براي بازي در نقش هايــي كه به وي 

محول مي شد، استفاده كند.
او با كارگرداناني چون آربي آوانسيان، 
عباس نعلبنديان، اسماعيل خلج،  بيژن 
مفيد و رضا رويگري همكاري داشته 
اســت. از جمله كارهــای او می توان 
به »پژوهشي ژرف و ســترگ و نو در 
سنگواره هاي دوره 2۵ زمين شناسي« 

در سال134۷، »باغ آلبالو« به مناسبت 
افتتاح تئاترشــهر در ســال13۵1 و 
»طلبكارها« بــه كارگردانــي آربي 

آوانسيان در سال13۵2 اشاره كرد.
روح اهلل جعفري از پژوهشگران تئاتر 
درباره نوع بازي و نقش هاي او مي گويد: 
»شــكوه نجم آبادي بازيگري بود كه 
براي تحليل نقش هاي خود پژوهش 
زيادي مي كرد تا بتواند ابعاد همه جانبه 

نقش را به مخاطبان منتقل كند.
 مخاطبــان در آن روزگار از هر گروه 
و طيفي بودند و با توجــه به فعاليت 
كارگاه نمايــش، نــوع اجراها خاص 
بود. نقش هايي كــه نجم آبادي بازي 
مي كرد هيــچ گاه تك بعدي نبود و در 
روزنامه هاي آن دوران كه نقد نمايش 

مي نوشتند از شكوه نجم آبادي به عنوان 
بازيگري خالق و تيزهوش يادشــده 
كه از همه فرصت هــا و ظرفيت هاي 
بازيگري اســتفاده مي كرده و به كار 

گروهي بسيار اعتقاد داشت.« 
شــكوه نجم آبادي در مقايسه با ديگر 
بازيگراني كه با كارگاه نمايش همكاري 
داشتند جزو بازيگران ماندگار به شمار 
مي آيــد. اما او در دهه6۰ به فرانســه 
مهاجرت كرد و به دليل دوري از ايران 
ديگر صحنه نمايش شاهد حضورش 
نبود. وی در چند ســفر محدودي كه 
به ايران داشــت متمايل به حضور در 

صحنه بود كه شرايط مهيا نشد.
 جعفــري درباره حضــور نجم آبادي 
در فيلــم »گاو« توضيــح مي دهد: 
»دردناك تريــن موضوع اين اســت 
كه وقتي خبر درگذشــت اين بازيگر 
اعالم مي شود به دليل نبود اطالعات 
كافي و شــناختي كه وجود ندارد در 
همه خبرها مي نويســند كه وي در 
فيلــم »گاو«  مهرجويي بــازي كرده  
درحالي كه داريوش مهرجويي براي 
ساخت اين فيلم سراغ هنرمندان اداره 
تئاتر رفت كه آن زمان اين اثر ساعدي 
در تلويزيــون اجراي زنده داشــت و 
مهرجويي از همان بازيگران استفاده 
كرد. متأســفانه بزرگان تئاتري ما به 
واســطه اصرار بر نديدن، نشنيدن و 
ثبت نكردن زندگي و خاطراتشــان 

فراموش شده اند.«

شكوه  نجم آبادي از بازيگران تئاتر ايران درگذشت

شکوه نجم آبادی، ساعتی پیش از اجرای نمایش كله گردها و كله تیرها در سالن 
انتظار تاالر سنگلج، تئاتر شهر. سال ۱۳۵۸    عکس:  محمد رضا شریفی

مرگ غريب در غربت
فهیمه پناه آذر

خبر نگار

آرش نهاوندي
خبر نگار

2  شنبه 13 ارديبهشت 99  شماره ۷931 ۱2 3 ۰ 2 3 6 3 2 ادب و هنر

شــكوه  نجم آبــادی از اولين 
بازيگرانی بود كــه قبل از آنكه 
وارد كارگاه نمايش شــود به 
صورت حرفــه ای تئاتر بازی 
می كرد. بازيگــر تئاتر فعال در 
دهه های 4۰ و ۵۰ شمسی كه 
در ســال های بعد از انقالب به 
فرانسه مهاجرت كرد. او در اين 
سال ها چند باری به ايران آمد و 
قصد داشت بار ديگر روی صحنه 

برود كه هرگز اين اتفاق نيفتاد

 عرفان خان، بازيگــر محبوب 
سينماي هند كه در فيلم ميليونر سینما

زاغه نشين)2۰۰8( و چند فيلم 
سينماي آمريكا از جمله زندگي پي)2۰12( و 
مرد عنكبوتي شگفت انگيز)2۰12( ايفاي نقش 
كرده بــود، به دليل ابتال به بيماري ســرطان 
درگذشت. به نوشته نيويورك تايمز، عرفان خان 
يك هفته پيش از درگذشتش به دليل عفونت 
روده در بيمارســتاني در مومباي)بمبئــي( 
بســتري شــده بود. همچنيــن در كمتر از 
24ساعت بعد نيز سينماي هند يكي ديگر از 
بزرگ ترين ستارگان خود به نام ريشي كاپور را 
كه به بازي در فيلم هاي عاشقانه هندي شهره 
بود، از دست داد. او هم به بيماري سرطان مبتال 
بود و مانند عرفان خان در سال 2۰18متوجه 
شــده بود كه به سرطان مبتالســت. به دليل 
قرنطينه ناشي از ويروس كرونا و مقررات حفظ 
فاصله اجتماعي مراسم بزرگ تشييع جناره با 
حضــور جمعيت زياد بــراي اين دو ســتاره 
سينماي هند برگزار نشد. مرگ او نيز باليوود را 
در شوك فرو برد. ريشي كاپور از خاندان مشهور 
كاپور و فرزند راج كاپور، بازيگر مشهور و فقيد 
ســينماي هند بود. او در دهه هــاي 19۷۰و 
198۰در فيلم هاي عاشقانه زيادي از سينماي 
هند در نقش بازيگر اصلي ظاهر شــده بود. او 
براي نخستين بار در فيلم بوبي به كارگرداني 
پدرش راج كاپور ســاخته شــده در ســال 
19۷3جلوي دوربين رفت. همســر وي نيتا 
سينگ نيز از بازيگران فيلم هاي عاشقانه هندي 
بود. رانبيــر كاپور، فرزند ريشــي كاپور نيز از 

بازيگران مشهور سينماي هند است.

دو بازیگر با دوشخصیت متفاوت
عرفان خان و ريشــي كاپور اگرچه در فاصله 
كمتر از 24ساعت دار فاني را وداع گفتند، اما 
از دو عقبه و دو شــخصيت متفاوت برخوردار 
بودند. عرفان خان ازجمله بازيگراني بود كه در 
زمان بازي درباره شخصيت هايي كه نقششان را 
به عهده داشت، تحقيق مي كرد و بسيار عميق 
در نقش خــود فرو مي رفــت. او از خانواده اي 
ســاده و فقير پا به عرصه سينما گذاشته بود و 
پدرش الستيك خودرو مي فروخت. بسياري 

از كارگردانان هندي كه با عرفان خان كار كرده 
بودند درباره وي مي گفتند كه او براي كمك به 
دوستان فيلمســازش دستمزد كمتر دريافت 
مي كرد يا در نقش شخصيت هايي بازي مي كرد 
كه كمتر كسي حاضر بود به جاي آنها بازي كند. 
او به ايفاي نقش در فيلم هايي با اقتباس از آثار 
شكسپير عالقه داشت و در »مقبول« نسخه اي 
هندي از مكبث شكسپير را بازي كرده بود. با 
مرگ عرفان خان گويي همه اختالفات مذهبي 
هم رنگ باخته بودند و مانند هند قديم كسي 
به اختالفات مذهبي ديگــر اهميتي نمي داد. 
همه مجريان تلويزيوني هنــد از هر مذهب و 
سليقه اي مرگ وي را تســليت گفتند. حتي 
ملي گرايان هندي نيز به مناسبت درگذشت 

وي پيام تسليت فرستادند.
مهر فادناويس يكي از فيلمسازان و منتقدان 
ســينماي هند دراين باره گفــت: عرفان خان 
بازيگري متواضــع بود و تصويــري از مردي 
عادي از خود به جاي گذاشــت كه سبب شد 
مردم با او مرتبط شوند. او خود را به جاي مردم 
مي گذاشت و زماني كه تلويزيون فيلمي از وي 
را نمايش مي داد گويي مــردم پس از مدت ها 
مي توانستند خود را در تلويزيون ببينند. سادگي 
و مردمي بودن او در زمان مرگش نيز شگفتي 
آفريد و موقتا همگان در هند اختالفاتشــان 
را كنار گذاشــته و شــريك غم از دست دادن 
عرفان خان هستند. بر خالف عرفان خان، ريشي 
كاپور خوش تيپ را اشراف زاده سينماي هند 
لقب داده بودند. پريت ويراج پدر بزرگ ريشي 
كاپور از پيشگامان سينماي هند در سال هاي 

پيش از استقالل اين كشور بود. 

محمد ناصر احدي
خبرنگار

بالیوود عزادار
درگذشت عرفان خان و ريشي  كاپور در فاصله كمتر از 24ساعت سينماي هند را در بهت فرو برد
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 قاسم 
نوده فراهانی:
اگر دولت به 

اصناف كمك 
نكند، بايد منتظر 

از بين رفتن برخي 
از اصناف باشيم 
چون سرمايه اي 
براي كار ندارند. 

گفته اند كه 
دولت مبلغي 
را براي كمك 
كنار گذاشته 

است، ما از دولت 
مي خواهيم كه 

حق بيمه و حقوق 
پرسنل را بپردازد 

و از اين طريق 
جلوي ويراني 

اصناف را بگيرد

گزارش

انتظار اصناف از سياستگذاران چيست؟
اصناف در مرز ورشكستگي

گفت وگو با رئيس اتاق اصناف تهران 
درباره آسيب هاي كرونا به كسب وكارها

آتش كرونا، دامــن اصناف را گرفته و 
كركره هاي پايين مغازه ها طي 2 ماه 

گذشته به عادت روزانه خيابان ها تبديل شد.
اين بيماري جهاني، اقتصاد بسياري از كشورها را زمينگير كرده و 
سايه شومش در ايران و به خصوص تهران را چنان گسترده شده كه 
سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران از هزينه روزانه 27ميليارد 

توماني اصناف در روزهاي تعطيلي اجباري سخن گفت.
براي بررســي وضعيت اصناف تهــران در دوران كرونا، با قاســم 
نوده فراهاني، رئيس اصناف تهران گفت وگو كرديم اما او آمار دقيقي 
از ميزان خسارت وارده به اصناف ارائه نداد و در اين رابطه توضيح 
داد كه »هنوز برآورد دقيقي انجام نداده ايم و قرار است كه كار دقيق 

انجام شود«.
فراهاني درخصوص اصناف و رســته هايي كه بيشــترين ضرر را 
متحمل شده اند، گفت: »جز چند صنف كه در دوره كرونا باز بودند 
باقي اصناف خسارت هاي جدي اي را تحمل مي كنند. عده اي هم 
در كنار خسارت ديدن، ورشكست شدند. به عنوان مثال قنادي ها، 
يك ماه قبل عيد دست به توليد مي زنند و براي تهيه مواداوليه شان 
چك و تعهد مي دهند تا بعد از فروش، آنها را تسويه كنند اما زماني 
كه مغازه هاي اين صنف تعطيل شد، آنها، هم از نظر اجاره، حقوق 

كارگر و... متضرر شدند و هم سرمايه شان از بين رفت«.
فراهاني واحدهاي صنفي را به 3دسته تقسيم كرد؛ آنها كه به مرز 
ورشكستگي رســيده اند، آنها كه با بحث اجاره بها دست به گريبان 
هســتند و اصنافي كه براي پرداخت حقوق كارگرهايشــان دچار 
مشكل شده اند؛ »برخي از واحدهاي صنفي، اجاره دار هستند يعني 
سرقفلي ملك براي خودشان نيست، اين افراد در كنار هزينه هايي 
كه داشتند بايد مبلغي را به عنوان اجاره پرداخت كنند. در واقع اين 
اصناف از درآمد نداشته ، بايد مبلغي را به عنوان اجاره از دست بدهند. 
برخي از واحدهاي صنفي نيز خودشان مالك بودند و چند نيروي كار 
داشتند. آنها بدون داشتن درآمدي بايد حقوق، حق بيمه و عيدي 

نيروهاي كارشان را پرداخت كنند.«
رئيس اتاق اصناف تهران با تكيه بر اين توضيحات، معتقد است كه 
نمي توان به راحتي ميزان خسارت دقيق را بيان كرد؛»ما نزديك به 
135 اتحاديه در تهران داريم و هر اتحاديه تعداد قابل توجهي واحد 

صنفي دارد. بنابراين كار كارشناسي زمان مي برد.«
بر اساس گفته فراهاني حدود 85درصد اصناف متضرر شدند اما در 
ميان تمام اين ضرر و زيان ها، برخي از واحدهاي صنفي مانند مواد 
غذايي، ميادين ميوه و تره بار و برخي اصناف خدماتي- كه تعدادشان 
زياد نيست- نه تنها متضرر نشدند بلكه بيشتر از هر سال كار كردند 

و درآمد به دست آوردند.
او در رابطه با توقع اصناف از دولت توضيح داد: »اگر دولت به اصناف 
كمك نكند، بايد منتظر از بين رفتن برخي از اصناف باشيم چون 
سرمايه اي براي كار ندارند. گفته اند كه دولت مبلغي را براي كمك 
كنار گذاشته اســت، ما از دولت مي خواهيم كه حق بيمه و حقوق 
پرســنل را بپردازد و از اين طريق جلوي ويرانــي اصناف را بگيرد. 
همچنين دولت براي حقوق كارمندها كمك كند تا كارفرمايي كه 
دچار ضرر شده است دست به تعديل نزند و مهم تر از همه اگر دولت 
مي خواهد وام بدهد اين وام بايد بدون بهره باشد. كاركنان اصناف 
از بنده به عنوان نماينده آنها خواسته اند كه در جلسه ستاد مقابله با 
ويروس كرونا از مســئوالن بخواهم ميزان بهره تسهيالت را حذف 

كنند و حداقل 3 يا 4 ماه براي آنها بيمه بيكاري درنظر بگيرند«.
بر اســاس گفته فراهاني، مقرر شده اســت دولت به اصنافي كه 
با شيوع ويروس كرونا كســب و كار آنها تعطيل و متضرر شده اند 
تسهيالتي با بهره 12درصد بدهد، اما اين افراد براي بازپرداخت 
اصل پول مشكل دارند چه برسد به اينكه بخواهند اين ميزان بهره 

را هم متقبل شوند.
ماليات بر ارزش افزوده يكي از دل نگراني هاي اصلي اصناف است 
كه فراهاني در مورد آن و ماليات بردرآمد تأكيد كرد:»ماليات بر 
درآمد يعني صاحبان كســب و كار درآمدي كسب كرده باشند 
اما در شــرايط فعلي مي بينيم كه از اســفند و تا آخر فروردين 
واحدهای صنفي تعطيل بوده است و ســازمان ماليات بايد اين 
موارد را مدنظر قرار دهد. از سوي ديگر واحدهاي صنفي تعطيل 
هستند و توان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را ندارند، در اين 
مورد درخواســت زمان كرديم، اما تا امروز جوابي نگرفته ايم. ما 
توقع داريم زمان كافي به اصناف داده شود. ما نمي گوييم ماليات 
بر ارزش افزوده نمي دهيم اما به جاي 30فروردين در 30خرداد 
آن را از اصناف مطالبه كنند. ما نامه نگاري كرده ايم ولي تا االن 
نتيجه اي نگرفته ايم و اگر اين كمك ها به اصناف تزريق نشــود، 

وضعيت بغرنج تر مي شود«.
رئيس جمهور، در جلسه ســتاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كرد كه 
كسب و كارهاي كم ريســك در همه اســتان ها جز تهران از شنبه 
23 فروردين با مراعات پروتكل هاي اعالمي از سوي وزارت بهداشت 
و درمان فعاليت خود را آغاز كنند. همچنين فعاليت هاي اقتصادي 

تهران از روز شنبه 30فروردين شروع شد.
فراهاني معتقد اســت كه ضررهاي كرونا به اصناف به اين زودي و 
راحتي جبران نخواهد شــد و حتي بازگشايي قطره چكاني اصناف 
هم دردي را دوا نمي كنــد؛ چرا كه بخش اعظمــی از اين اصناف 
در طول ســال كار نكرده اند و تمام اميدشــان به فروش شب عيد 

گره خورده بود.
او در رابطه با شرط و شــروط بهداشتي براي بازگشايي اصناف هم 
اعالم كرد:»صاحبان اصنافي كه بازگشــايي مي شوند، بايد 2متر 
فاصله و استفاده از ماسك و دســتكش را رعايت كنند و همچنين 
نبايد كاالی فروخته شده را پس بگيرند. واحد هاي صنفي حتما بايد 
ضد عفوني شوند و خود مشتري ها بايد كارت بكشند تا از اين طريق 

زنجيره انتقال كرونا قطع شود«.

ليال شريف
روزنامه نگار

لغو قرارداد 
صاحبان امالک
همين حاال خيلي 
از واحدهاي 
صنفي با صاحب 
ملك لغو قرارداد 
كرده اند و واحدها 
خالي مانده اند. در 
صورتي كه شيوع 
كرونا تا خرداد ماه 
تمام شود، عواقب 
آن تا يكي، دو سال 
گريبان اقتصاد ما 
را خواهد گرفت

درنگ

بازار طال
 هرگز مثل گذشته نمي شود

از روز اول ارديبهشت با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت 
طالفروش ها هم مثل اصناف ديگر بازگشــايي شدند. زمان 
زيادي خواهد بــرد تا فروش مثل قبل شــود و بازار خود را 
پيدا كند. به هر حال مردم نگران ســالمتي خود هستند؛ 
به خصوص آنكه قيمت ها افزايشــي بوده است و نسبت به 
سال گذشته تفاوت فاحشــي دارد. حتي شايد بتوان گفت 
كه بازار طال هرگز به گذشــته برنگردد؛ چرا كه مردم توان 
خريد طال را ندارند. به مرور زمان و طي ســال ها، بازار طال 
ضعيف شد. كم كم بازار خلوت شد و مشتري ديگر نمي آيد. 
در سال 98عمال دوران ركود صددرصد بازار طال را پشت سر 
گذاشتيم. چراغ مغازه ها روشن بود ولي ما فروشي نداشتيم 
و در عين حال، هزينه هايي مثل ماليات، هزينه هاي جاري 
مغازه، خرج خانوار و كارگر و... پابرجا بود. درآمد در اين صنف 
اندك است. اما متأسفانه هميشه نگاه به آن 2درصدي است 
كه اسم و رسم دارند و وضعيتشــان خوب است. 98درصد 
ديگر خرده فروش هايي هستند كه اوضاع خوبي ندارند. فكر 
نمي كنم بازار طال به آن روند معمول خود حتي نزديك شود.

تسهيالتي هم كه دولت به مشاغلي كه از ويروس كرونا آسيب 
ديده اند، پرداخت مي كند، مي تواند به عنوان يك مرهم موقت 
عمل كند. اين تسهيالت نمي تواند پاسخگوي همه فشارهاي 
اقتصادي باشد كه به اصناف وارد شده است. همه كارگرهايي كه 
در اين صنف و همه اصناف ديگر درآمدي ندارند و معلوم نيست 
كي به چرخه اقتصادي برگردند، بايد تحت حمايت دولت قرار 
گيرند. پيشنهادم اين است كه كارگران بسته حمايتي دولت را 
براي حداقل 6 ماه دريافت كنند و دولت حداقل حقوق را به آنها 
بپردازد. در كنار آن، براي كارفرمايان اين اصناف 6 ماه معافيت 
مالياتي و معافيت در پرداخت بيمــه درنظر بگيرد. اگر چنين 
حمايت هايي نباشد، قطعا با بيكاري بااليي مواجه خواهيم بود. 
شايد چنين كمك هايي عدد و رقم بااليي براي دولت باشد ولي 
اگر اين حمايت انجام نشود، اين مشاغل ديگر وجود نخواهند 

داشت و هزينه هاي آن براي دولت به مراتب بيشتر خواهد بود.

خرده فروش ها در اولويت 
كمك هاي دولتي قرار گيرند

 تقريبا از 15 اســفند واحدهاي صنفي تعطيل شــدند و بعد از 
حدود يك ماه و نيم تعطيلــي، صاحبان واحدهــاي توليدي و 
فروشندگان از سر استيصال بر سر كار بازگشتند. البته شرايط 
براي باز شدن مغازه ها به هيچ وجه فراهم نبوده است. كارگران 
به سر كار بازگشته اند بدون آنكه تجهيزات بهداشتي و ماسك و 
الكل در اختيار آنها قرار گيرد. آنها در تردد و برخورد با مردم بايد 
دستورالعمل ها را لحاظ كنند، اما دولت هيچ كمكي در اين زمينه 
نكرده و امكانات بهداشــتي را در اختيار واحدهاي صنفي قرار 
نداده است. با اين اوصاف به نظر مي رسد كه مشكالت زيادي را 
در روزهاي آينده داشته باشيم و حتي شايد شيوع بيماري بيشتر 
شود. در اين ميان، به نظر مي رسد بيشترين آسيب را توليد كننده ها 
و كارگران آنها ديدند؛ چرا كه فروشندگاني كه بايد محصوالت 
اين توليدكننده ها را در ماه هاي اسفند و فروردين مي فروختند 
و در نهايت از توليدكننده حمايت مي كردند، فروشي نداشتند. 
فروشــندگان نيز كاالها را تهيه و براي آن هزينه كرده بودند كه 
متأسفانه نتوانستند فروش داشته باشند؛ زنجيره اي به هم متصل 

كه همه كسب و كارهاي توليدي را به هم ريخت.
همين حاال خيلي از واحدهاي صنفي با صاحب ملك لغو قرارداد 
كرده اند و واحدها خالي مانده اند. در صورتي كه شــيوع كرونا تا 
خرداد ماه تمام شود، عواقب آن تا يكي، دو سال گريبان اقتصاد ما را 
خواهد گرفت. اگر كرونا بيشتر طول بكشد كه اين وضعيت بسيار 
وخيم تر هم خواهد شد. اگر دولت به وعده هايش هم عمل كند، 
درد چنداني از كسب و كارها دوا نخواهد شد. اما اين اميدواري را 
ايجاد مي كند و شايد براي مدتي بعضي از اصناف را سرپا نگه دارد. 
فعال كه دولت هيچ كدام از مشكالت اقتصادي را حل نكرده است. 
اگر دولت مي خواست به داد واحدهاي توليدي و صنفي برسد، 
بايد زودتر اين كار را انجام مي داد. در بحث مديريت كسب و كارها 
توقعمان اين اســت كه دولت با اتاق هاي اصنــاف و اتحاديه ها 
مشورت كند. جلساتي در اين خصوص داشته ، اما اين جلسات 
با افراد تأثيرگذار نبوده است. اگر قرار است وامي پرداخت شود، 
بايد مشخص شود چه افرادي در اولويت قرار دارند. تسهيالت بايد 
به افرادي پرداخت شود كه در چرخه اقتصادي بيشترين تأثير را 
دارند. در بحث توليد بهتر است تسهيالت ابتدا به خرده فروشان و 
بنكداران پرداخت شود. اگر خرده فروش ها تقويت شوند و چرخه 
اقتصادي حركت كند، در نهايت اين پول بــه توليدكننده هم 
مي رسد. پول بايد طوري تقسيم شود كه در زنجيره قرار گيرد. اگر 
بخواهيم از پايين شروع كنيم و صرفا به توليد كننده كمك كنيم، 
چرخه راه نمي افتد چون خرده فروش پولــي ندارد كه بخواهد 
توليدات را خريداري كند. البته همه اينها درصورتي است كه دولت 

اين تسهيالت را به موقع ارائه كند.

يك ماه ديگر 
همه ورشكست مي شوند

اين روزهــا 50درصد واحدهاي تــاالر پذيرايي تهران تعطيل 
شده اند، با مالكان فســخ قرارداد كرده اند و به كار بازنگشته اند. 
اين واحدهاي صنفــي در وخيم ترين شــرايط قرار دارند. در 
ســال98 به خودي خود اين صنف در ركود بود و چندان رونق 
نداشت. بيشتر آنها به اميد ماه هاي بهمن و اسفند و فروردين 
بودند، اما ويروس كرونا همه پيش بيني ها را مختل كرد. خيلي 
سالن ها از ماه هاي قبل از سوي مردم رزرو شده بودند. تاالرها با 
توجه به اين سفارش ها و رزروها با پول بيعانه ها و خيلي بيشتر از 
آن، تداركات الزم را ديده بودند؛ هزينه كردند، كارگر استخدام 
كردند و اجاره ملــك و ماليات هاي عقب افتــاده را دادند اما با 
شيوع كرونا و كنسل كردن مراسم از سوي مردم، مجبور شدند 
پول مردم را بازگردانند و در ادامه درآمدي نيز نداشته باشند. 
عيدي، حقوق، پاداش و سنوات كاركنان خود را هم در آخر سال 
پرداخت كردند بدون اينكه مراسمي برگزار كرده باشند. عيد 
سختي براي آنها بود و با جيب خالي به خانه ها رفتند. فروردين 
تمام شد و هيچ اتفاقي نيفتاد. به ظاهر در ارديبهشت هم اتفاق 
تازه اي رخ نمي دهد. وضعيت مالي وخيم و بدهي هاي سنگين 
باعث شد ديگر خيلي از آنها از كار دست بكشند. اگر وضعيت به 
همين شكل ادامه يابد، شرايط از اين هم بدتر خواهد شد. اينكه 
دولت به فكر مشاغل آسيب ديده است، جاي اميدواري دارد اما 
اگر مي خواهند تسهيالتي ارائه كنند، بايد همين امروز اين كار 
را انجام دهند. حتي اگر اين كار يك ماه ديگر انجام شود، ديگر 
دير است و بيشتر اصناف ورشكسته شــده اند. اين تسهيالت 
مي تواند به هر شكلي پرداخت شود و به عنوان مثال مي توانند 
به هر واحد صنفي با توجه به تعداد كارگر و هزينه هاي آن وامي 
متناسب پرداخت كنند. كسب و كارها حاضرند بعدا اين وام را با 
سود هم بازپرداخت كنند تا وضعيت اقتصادي دولت هم بدتر 
نشود. اگر كارگاه حفظ نشود، كارگران نيز همه بيكار خواهند 
بود. كارگاه تا زماني سرپاســت كه كارفرمــا بتواند هزينه ها را 
پرداخت كند. دولت بهتر است حق بيمه كارگران را تا چند ماه 
پرداخت كند و ماليات ها را نگيرد و وعده پرداخت وام را خيلي 
زود عملي كند. بايد همراهي باشــد تا ايــن ويروس منحوس 

باالخره ريشه كن شود.

بازگشايي اصناف 
دردي را دوا نكرد

 چند روزي اســت كه واحدهاي صنفــي توليدكنندگان و 
فروشندگان بستني و كافي شاپ ها توانســته اند با رعايت 
موازين بهداشتي و فاصله اجتماعي و ديگر دستورالعمل ها 
به كار بازگردند. البته خيلي از آنها هنوز هم تعطيل اند؛ چرا 
كه همچنان فروش شان كم است و مشتري ندارند. در اين 
روزها محال اســت كه فروش آنها مثل قبل شــود. مردم 
به خاطر ترس از بيماري، خريد نمي كنند. به طور كلي جدا 
از بستني فروشــي ها و كافه ها، رســتوران ها، غذاخوري ها، 
اغذيه فروشي ها و... همه براي مدت طوالني تعطيل بودند. 
بازگشــايي آنها هم دردي را دوا نكرد و مردم تمايلي نشان 
ندادند. بعيــد مي دانم وضعيت تا چند مــاه ديگر هم خوب 
شود. بهتر است دولت حداقل براي آنها كه مغازه شان اجاره 
است، تدبيري بينديشد. از واحدها ماليات نگيرند. صاحبان 
ملك هم اگر مي توانند اجاره يكي،دو ماه را حداقل ببخشند. 
اگر همه به فكر هم باشــند و اگر خدا بخواهد شايد بتوان از 
اين بحران عبور كرد. اما فعال در وهله اول بايد كاري كنيم كه 
كسب و كارها در مضيقه نباشند. وامي كه دولت مي خواهد 
بدهد، خيلي ناچيز است و 12درصد هم سود دارد. خيلي از 
اصناف در همين مدت كم آن قدر ضربه خورده اند كه ممكن 
است نتوانند همان وام را با ســود بازگردانند. آن وقت اگر 
بازپرداخت وام عقب بيفتد، ميزان بهره بيشتر مي شود و اين 
اصناف دوباره به عقب برمي گردند و ضعيف تر مي شوند. اين 
روزها خيلي ها اگر از عهده كسب و كارشان برنيايند حاضرند 
تعطيل كنند و همه  چيز را بفروشند، اما وام را به اين شكل 
نگيرند. در صنف خودمان هنوز به آنجا نرسيده كه مغازه را 
بفروشند يا به صاحب ملك پس بدهند، اما اگر وضعيت ادامه 
يابد، قطعا به آنجا هم مي رسيم و ديگر خيلي دير خواهد شد.

آوين آزادي
روزنامه نگار

 

داستان بعضي از اصناف، در اين روزها متفاوت است. 
در روزهايي كــه مغازه ها هركدام بــه تعطيلي هاي 
اجباري و خانه نشيني تن داده بودند، سوپرماركت ها 
وفروشــگاه هاي زنجيره اي با فشار بيشتري نسبت به گذشــته به كار خود ادامه 
مي دادند تا جايي كه روزهاي ابتدايي شيوع كرونا، قفسه هاي فروشگاه هاي بزرگ 

خالي شدند و در سوپرماركت هاي بزرگ جاي سوزن انداختن نبود.
صاحبان سوپرماركت ها و كاركنان فروشگاه هاي زنجيره اي در اين روزها ملزم به 
خدمات رساني به مردم بودند و برخي از اين واحدها به شكل 24ساعته باز بودند. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه شــركت هاي تامين كننده، واحدهاي 
فروش و توزيع كاالهاي خوراكي و ضروري در تمامي فروردين ماه مدام در محل 
كار خود حاضر شده اند. مدير مياني يكي از شركت هاي توليد چيپس در اين باره به 
همشهري مي گويد: ما در روزهاي نخست، چندبرابر حالت عادي سفارش داشتيم. 
خرده فروشي ها و هايپر اســتارها به مقادير بيشتري از توليدات ما نياز داشتند. ما 
ظرفيت را باال برده بوديم اما همچنان فشار كاري به حدي باال بود كه به برخي از 

واحدها ديرتر مي رسيديم.
حامد، صاحب يك سوپري در خيابان پيروزي در اين باره به همشهري مي گويد: 
خانه من ورامين است. من تا پيش از شيوع كرونا مجبور بودم مغازه را حدود ساعت 
10شب ببندم كه تا ساعت 12بتوانم به خانه برسم. كسي هم نبود كه شب بتوانم 
مغازه را به دستش بسپارم. در يكي، دو ماه اخير اما شيوه زندگي من تغيير كرده. تا 

1-12 شب در مغازه مي مانم. 2 نفر را هم براي كمك استخدام كرده ام. اين در حالي 
است كه سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپرماركت ها به همشهري مي گويد: 
ميزان فروش ما ثابت است. اينطور نيست كه همه سوپرماركت ها افزايش فروش را 
تجربه كرده باشند. تنها برخي از واحدهاي بزرگ در شمال تهران، اندكي افزايش 
فروش را تجربه كرده اند. ميزان فروش سوپرماركت ها در اين ايام ثابت بوده و اين در 
حالي است كه هم صنفي هاي من مدام در معرض ابتال به ويروس كرونا قرار داشتند. 
اگر سوپري ای دستكش و ماسك يا ساير لوازم بهداشتي داشته بيشتر از ساير اقالم 

فروخته است اما درباره همه اقالم اين قاعده صدق نمي كند.

سوپرماركت هاي تلفني فروش زيادي داشته اند 
وحيد، صاحب سوپرماركتي در خيابان وليعصر است. او درباره ميزان فروش اش در 
ايام كرونايي مي گويد: من اگر بگويم افزايش نداشته دروغ گفته ام. اما ببينيد مثال 
من نان ساندويچي صنعتي مي آورم در كمتر از 2ساعت تمام مي شود اما شركت 

بيش از چند بسته سهميه من به من نمي دهد. بعضي از اجناس به سرعت فروش 
مي روند و بعضي اجناس ديگر روي دستم مي مانند؛ مثال بستني ها كمتر به فروش 
مي رسند يا ديگر مردم سراغ شكالت صبحانه نمي آيند؛ انگار نظم خريد و فروش 

به هم ريخته.
او درباره جزئيات كار در واحد صنفي خود مي گويد: ببينيد من 3 تا كارگر دارم كه 
مي توانند سفارش هاي تلفني اين دور و اطراف را پوشش دهند. مردم اين روزها 
تمايل دارند در خانه بمانند و اجناس موردنيازشــان را تلفني تهيه كنند. همين 
امكان باعث شده حدود 30درصد بيشتر از ســابق روي بعضي از اجناس افزايش 
فروش و سود داشته باشم اما واحدي كه به علتي اين امكان را ندارد، ممكن است 

فروش اش ثابت مانده يا حتي كم شده باشد چون بازار رقابت داغ است.

بازار داغ فروشگاه هاي اينترنتي 
داستان هايپرماركت ها و فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي اما اندكي متفاوت تر است. 
اگرچه مشاهدات ميداني همشهري نشان مي دهد كه اين فروشگاه ها در اين روزها، 
فروش بيشتري را تجربه كرده اند اما صاحب يكي از اين فروشگاه ها كه تمايلي ندارد 
نامش فاش شود مي گويد: مواد ضدعفوني كننده، وايتكس، پودر،  صابون، دستمال 
و... را در برخي از اين روزها 3يا 4 برابر يك روز عادي فروخته ايم اما بقيه اجناس 
روي دست مان مانده. لوازم برقي، لباس ها، پالستيك هاي مورد نياز در آشپزخانه 
و... ديگر مشتري ندارند. او همچنين ادامه مي دهد: شــايد بتوان گفت برخي از 
هايپرماركت ها و فروشــگاه هاي زنجيره اي بين 10تا 20درصد افزايش فروش را 
تجربه كرده اند اما مردم در خانه ماندن و ســفارش اينترنتي را اين روزها ترجيح 
مي دهند. كسي هم براي خريد يك شير و چند قالب پنير و... به فروشگاه نمي آيد 
و خود را در معرض آلودگي قرار نمي دهد. او مي افزايد: وضعيت فروشگاه هايي كه 
در پاساژ ها بودند خراب تر از فروشگاه هايي است كه در خيابان و كوچه و... بودند. 
فروشگاه هاي همكف پاساژ ها، به خاطر تعطيلي مغازه هاي پاساژ ها ديگر مانند سابق 
پاخور ندارند و همانطور كه گفتم سوپرماركت هاي آنالين هستند كه اين روزها، در 

ميزان افزايش فروش هايشان ركورد زده اند.

كدام صنف ها در شرايط قرنطينه، فعاليت بيشتري داشتند؟

بركات كرونايي
برخي از سوپرماركت هاي بزرگ

 بين 10تا 30درصد افزايش فروش را تجربه كرده اند 

صنف هاي آسيب ديده از كرونا چه انتظاراتي دارند؟

روزگار كسب وكارهاي
 كرونازده

فعاالن اصناف مختلف مي گويند اگر تسهيالت دولت 
براي كمك به كسب وكارها زودتر پرداخت نشود، تعطيلي 

گسترده در راه است
به نظر مي رسد سناريوهاي مختلف پيش رو براي اصناف و كسب و كارها در شرايط همه گيري 
ويروس كرونا، همه اش پايان تلخ و گزنده اي خواهد داشت. در بهترين سناريو، اصناف با سختي 
ادامه مي دهند و همه گيري ويروس كرونا خيلي زود از بين مي رود كه در اين صورت نيز مدت ها 
طول مي كشد تا آنها بتوانند دوباره سرپا شوند. حقيقت اين است كه شايد همه گيري ويروس 
كرونا به اين زودي ها پايان نيابد، در نتيجه اصناف براي اينكه سرپا بمانند، به كمك هاي دولتي 
نياز دارند و تنها راه حل معقول پيش رو را در همين موضوع مي بينند. بعضي از فعاالن اصناف 

مختلف در اين باره نظرات، درد دل ها و انتظارات خود را گفته اند.

آيت محمدولي
رئيس اتحاديه طال و جواهر

رسول شجري
رئيس اتحاديه كفاشان

خسرو ابراهيمي نيا
رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي تهران

اسكندر آزموده
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان بستني، آبميوه و كافي شاپ

این شماره

تغییرات
کرونایی بازار 
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تغییرات
کرونایی بازار 

فروش فقط امورات را مي چرخاند 
با شيوع ويروس كرونا بسياري از مطب ها و بعضي درمانگاه ها تعطيل 
شدند. همين امر اقتصاد داروخانه ها را به شدت تحت تأثير قرار داد؛ 
چرا كه مراجعه مردم به داروخانه ها وابســته به نسخه مطب هاي 
پزشكي بود، خصوصا آن دسته از داروخانه ها كه در كنار كلينيك ها 
و مطب ها قرار داشتند. همين باعث شد علي فاطمي، نايب رئيس 
انجمن داروسازان ايران به مشــكالت اقتصادي داروخانه ها اشاره 
كند: »در شرايط فعلي هر مؤسسه اي كه عمال گردش اقتصادي اش 
متوقف شــود، كارمندان خود را تعديل مي كند، اما تعديل نيروي 
انساني در ســطح داروخانه ها اتفاق نيفتاده اســت. در مقابل اين 
ارائه خدمات، انتظاراتي هم از مســئولين مربوطه مي رود؛ ازجمله 
حمايت هاي معنوي و استمهال بدهي داروخانه ها به شركت هاي 
دارويي كه بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد. در آينده هم مباحث 
مالياتــي و چك هاي داروخانه ها مطرح اســت؛ چراكــه باز بودن 
داروخانه ها زمينه ســاز دريافت ماليات از داروخانه ها مي شــود«. 
اجبار به باز بودن داروخانه ها و فشــار كاري اين بخش باعث شد تا 
به خواسته هاي اين گروه كمي توجه و بدهي سال۹۷ سازمان بيمه 
سالمت به داروخانه ها تسويه شــود. با اين حال داروخانه داران با 

مشكالت بزرگ تري دست به گريبان هستند.
احمد نجفي كه مدير 2 داروخانه در سطح شــهر است مي گويد: 
»هم اكنون حاشيه سود داروخانه ها پايين بوده و فروش كاذب شكل 
گرفته است؛ مثال دستكش، ماســك، الكل و... با حاشيه سودهاي 
10تا 11درصد اســت كه مقرون به صرفه نيست. روزهاي تعطيلي 
كه داروخانه ها باز بوده اند مجبورند به كارمنــدان خود اضافه كار 
پرداخت كنند. مســئول فني نسبت به پزشــك يا پرسنل حقوق 
متفاوتي دريافت مي كند. اين فروش فقــط امورات خود داروخانه 
را مي چرخاند«. به  نظر نجفي كار در اين شــرايط راحت نيست. او 
مي گويد چند نفر از پرسنلش درگير بيماري كرونا شده اند و گاهي 
خودش مجبور شــده جاي 3 نفر كار كند. اين در حالي اســت كه 

شبكه، اجازه بسته شدن داروخانه را به آنها نمي دهد.
البته اين مشــكل، تنها مســئله داروخانه داران نيست. بسياري از 
اين افراد در شــرايطي داروها را از شركت ها خريداري كرده اند كه 
مي دانستند در نسخه پزشــكان به فروش مي رسانند، درحالي كه 
حاال مطب ها بسته شده اســت و بعضي از اين داروها كه در آفرها 
خريداري شده بودند به تاريخ انقضاي مصرف خود نزديك مي شوند.

نجفي مي گويــد: »فــروش داروخانه هــا با غيبت پزشــكان در 
بهترين شرايط 10تا 15درصد رشــد كرده. البته اين وضعيت در 
داروخانه هاي مختلف متفاوت است. داروخانه هايي كه otc هستند 
و فروش آزاد دارند يا از حضور پزشك برخوردارند وضعيت شان با 
داروخانه هايي كه اين  شرايط را ندارند، يكسان نيست. داروخانه هايي 

كه به كلينيك هــاي اطراف خود وابســته بودنــد از فروش هاي 
1۷ميليونــي به 4ميليون تومــان فروش افــت كرده اند«. نجفي 
مي گويد كه اگر مي توانست شخصا تصميم بگيرد، شايد اصال سر 
كار نمي رفت؛»يك ماه است كه دخترم را بغل نگرفته ام يا نتوانسته ام 

مادرم را ببينم. اين فروش اصال ارزش اش را ندارد.«

فروش  روزانه؛ از 14ميليون تومان به 3ميليون
مسئله ديگر اغلب داروخانه ها، يا به عبارتي۹5درصد آنها خريدهاي 
اعتباري است، در حالي كه توزيع كننده هاي الكل، ماسك و... همگي 
نقدي كار مي كنند. در نظر بگيريد كــه داروخانه ها بايد اين اقالم 
را بفروشند تا چك داروهاي پيشــين را پاس كنند. از سوي ديگر 
براي فروش الكل، ژل، ماســك و مواد ضد عفوني بازرسي های زياد 
و سختگيرانه اي انجام مي شود؛ بازرسي تعزيرات، صنعت و معدن، 
شبكه ها، دانشگاه و... كه به زعم داروخانه داران اصال ارزش فعاليت 
در اين شــرايط را ندارد. آنها راغب نيستند تا اين اندازه بازرس وارد 
محيط كارشان شود. مهرعلي كه صاحب داروخانه اي در شهريار است 
مي گويد: »فروش  روزانه اش از 14ميليون تومان به 3ميليون كاهش 
پيدا كرده و به اين نكته اشاره مي كند كه اين فروش ها امورات روزانه 
داروخانه ها را هم نمي گذراند«. بسياري از داروخانه ها مي گويند كه 
از روز نخست به مدت چند روز ماسك براي فروش داشته اند، اما پس 
از آن با بخشنامه اي اجازه توزيع ماســك از داروخانه ها سلب شد. 
از دستفروش تا ابزارفروش و ســوپرماركت شروع كردند به فروش 
ماســك. اما اجازه فروش و توزيع در 2هفته نخست از داروخانه ها 
گرفته شــد. خيلي از داروخانه داران در روزهاي اول براي استفاده 
شخصي خودشان از سوپرماركت مايع ضدعفوني مي گرفتند. البته 
داروخانه ها در سطح شهر شــرايط متفاوتي را تجربه مي كنند. در 
داروخانه هاي پايين شهر مردم ناراضي ترند. دليل آن هم مي تواند 
ناشي از فشار مالي اي باشــد كه تحمل مي كنند. نجفي مي گويد: 
»در اين مدت از داروخانه سرقت شده. 2كولر گازي داروخانه ما را 
در اين مدت ســرقت كرده اند. همه اينها ناشي از فشارهاي مالي به 
مردم است. ما سعي كرديم 2 سري در داروخانه توزيع رايگان ماسك 
و ژل ضدعفوني داشته باشيم. چندبار هم مردم به شكل خيرخواهانه 
ماسك هايي را رايگان توزيع كردند«. او همچنين تعريف می كند كه 
در جاده مالرد، در هفته اول، خانمي مي خواست 10هزار ماسك را 
رايگان توزيع كند و با هماهنگي شبكه، معاونت صنعت و معدن و... 
ماسك ها زيرنظر اين گروه ها توزيع شود. گويا تاجري چيني قصد 
داشته اين ماسك ها را به چين بفرستد و از آنجا كه نتوانسته چنين 
كاري كند، تصميم مي گيرد به شكل رايگان آن را ميان مردم توزيع 
كند. اين كار در داروخانه انجام  شــد؛ هرچند از اين تعداد ماسك، 

بخشي از آن نصيب فرمانداري، شبكه و... شد.

داروفروشهمبهسوپرماركتميرود
آيا داروخانه ها در اين شرايط، وضعيت اقتصادي بهتري دارند؟

بسته حمايتي ويژه   براي مشاغل پرريسك
برنامه وزارت صنعت،معدن تجارت در حمايت از اصناف چيست؟

ويروس كرونا تنها براي سيستم ايمني بدن جديد و 
غريبه نيست، كل نظام اقتصادي جهان نسبت به آن 
بيگانه است. در ميان هشــدارهاي جسته و گريخته 
آينده نگراني مانند بيل گيتس درباره خسارت هاي مالي 
و جاني همه گيري با چنين وسعتي، كمتر دولتي نشان 
داد كه براي مقابله با اين ويروس آمادگي داشته  است. 
ردپاي غافلگيري دولت ها را می تــوان در آمار باالي 
مرگ ومير، ناتواني در كنترل اپيدمي، ركود اقتصادي 
و بيكارشدن جمعيت زيادي از انسان ها مشاهده كرد. 
بانك جهاني نســبت به آغاز ركود جهاني اقتصادي 
هشدار داده  و همزمان راهكارهايي را براي پشتيباني از 

مشاغل و نيروهاي كار ارائه كرده  است.
مجمع جهاني اقتصاد نقش دولت ها را در تخفيف دادن 
عوارض اقتصادي شيوع كرونا بســيار مهم مي داند. 
به گفته اين مجمع، دولت ها بايد از تخصيص بودجه 
درماني كافي گرفته تا ارائه برنامه هاي تداوم تجاري، به 
اقتصاد كشور خود كمك كنند، زيرا اصلي ترين نقش 
يك دولت محافظت از رفاه مردم است. صندوق جهاني 
پول 50ميليارد دالر بودجه را براي تامين هزينه هاي 
كشورهايي كه با شدت بيشتري درگير ويروس كرونا 
شده اند اختصاص داده  است، زيرا به گفته رئيس اين 
صندوق، بايد تضمين كرد كه كســي قرار نيست از 

بي پولي بميرد.
به توصيه مجمع جهاني اقتصاد، دولت ها متناسب با 

قدرت اجرايي خود مي توانند به افراد و كسب وكارها 
به شــيوه هاي مختلفي كمك كنند. اما مهم ترين و 
بنيادين ترين اقدام هــر دولت بايد تامين هزينه براي 
پيشــگيري، رديابي، كنترل، درمان و مهار ويروس و 
همچنين تامين خدمات اوليه براي افرادي باشد كه 
در قرنطينه به ســر مي برند و در نتيجه آن كسب وكار 
آنها به خطر افتاده است. پس از آن دولت ها بايد جريان 
نقدينگي بجا، هدفمند و موقتي را براي پشتيباني از 
افراد و شركت ها ايجاد كنند. پرداخت يارانه حقوق براي 
كاهش احتمال ابتال به افراد و شركت ها كاري است كه 
كشورهاي فرانسه، كره جنوبي و ژاپن و بسياري ديگر 

از كشورهاي جهان انجام داده اند.
كشورهاي مختلف براي كاهش آسيب هاي اقتصادي 
ناشي از تعطيلي هاي ادامه دار و قرنطينه سازي شهرها 
راهكارهاي مختلفي را در پيش گرفته اند. براي مثال 
ايتاليا كه بيشترين درگيري را با شيوع بيماري دارد، 
در تالش اســت تا با كند كردن عقربه هاي ســاعت 
اقتصادي خود، به واسطه تعطيل كردن تمامي مشاغل 
و كســب وكارها جز داروخانه ها و خواربارفروشي ها و 
متوقف كردن فراينــد پرداخت بدهي هاي خصوصي 
مانند اجاره  خانه يا سود وام، به انتظار ريشه كن شدن 

كرونا بنشيند.
 دولت هلند بــراي كاهش خســارات اقتصادي، به 
كارفرماها بــراي پرداخت حقــوق كارمندان كمك 
مي كند. همچنين كسب وكارهاي كوچك و متوسطي 
كه تحت تأثير شيوع كرونا قرار گرفته اند، كارآفرينان 
بخش كشاورزي و كارآفرينان خوداشتغال مي توانند 

هلند 90درصد حقوق كارگران را پرداخت می كند
دولتهایخارجیبرایپشتيبانیازمشاغلكرونازدهچهمیكنند؟

گزارش دو     

براي تامين مخارج خــود در دوران ركــود از دولت 
وام دريافت كننــد. كارآفريناني كه از شــركت هاي 
تامين كننده اعتبار، وام دريافت كرده اند براي 6 ماه از 
پرداخت اقساط معاف شده اند و همچنين دولت سود 
اين وام ها را به 2درصد رســانده  اســت و با بودجه اي 
6ميليون يورويي از شــركت هاي تاميــن اعتبارات 
پشــتيباني مي كند. دولــت هلنــد همچنين طرح 
پشتيباني 11ميليون يورويي ويژه آن دسته از رسانه ها 
را ارائه كرده  اســت كه درآمد آنهــا از محل تبليغات 
به صفر رســيده  است. رســانه ها با ثبت درخواست و 
متناســب با ميزان تيراژ مي توانند از 4000 تا ده ها 
هزار يورو از دولــت كمك هزينه دريافت كنند. عالوه 
بر اين، شــركت هاي هلندي كه پيش بيني مي كنند 
20درصــد از درآمد خود را تحت تأثير شــيوع كرونا 
از دســت خواهند  داد، مي توانند درخواســت كمك 
مالي دولتي كنند تا دولت بــراي 3 ماه تا ۹0درصد از 
حقوق هاي پرداختي شركت ها را تحت پوشش خود 
قرار دهد؛ البتــه درصورتي كه شــركت ها در طول 

دريافت كمك هاي دولتي اقدام به تعديل نيرو نكنند.
آلمان، ديگر كشور اروپايي درگير كرونا كه مديريت 
قدرتمندي در محافظت از اقتصاد خود نشــان داده 
 است، به مشاغل كوچك و شــهروندان خود اشتغال 
و كارگران روزمزد، از محل بودجه اســتاني و فدرال 
كمك هزينه پرداخت مي كنــد. در برلين، اين گروه 
از مشــاغل يك چهارم كل كســب وكارها را تشكيل 
مي دهند. فرايند دريافت اين كمك هزينه ها بســيار 
سريع است و افراد چندروز پس از ارائه درخواست، پول 

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

در شرايط كرونا چند درصد اصناف متضرر 
شده  اند؟

۹0درصد مشاغل به  جز كساني كه مواد غذايي مي فروشند 
و شامل قرنطينه نبودند در اين مدت دچار خسارت شدند. 
برخي اصناف مانند توليدي هاي كيــف و كفش و آجيل و 
خشكبار، قنادي و بستني و آبميوه  فروشی  ها دچار خسارت 
100درصدی و مجبور به تعديل نيرو شدند اما برخي فعاالن 

اقتصادي هم كمتر متضرر شدند.
وزارتخانه شما براي حمايت از فعاالن اقتصادي 
آسيب  ديده چه بسته هاي حمايتي را در دستور كار قرار 

داده؟
معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صمت پيشنهادهايي 
براي حمايت اصناف به دولت داده و خوشبختانه دولت نيز 
پذيرفته. البته اين بســته هاي اصناف كم  ريسك با اصناف 
پرريسك متفاوت است اما در مجموع با دستور رئيس جمهور، 
10ميليارد دالر براي واحدهاي آسيب  ديده هم درنظر گرفته 
شده اســت و اقدامات حمايتي در قالب بســته ها ازجمله 
اســتمهال ماليات، بيمه تامين اجتماعي و معوقات بانكي و 
چك هاي برگشتي واحدهاي توليدي آسيب ديده بر اثر كرونا 
در دستور كار قرار گرفته و مصوب نيز شده است. در قالب اين 
بسته هاي حمايتي بازپرداخت اقساط بانكي، ماليات، بيمه 
و... به چند ماه بعد از كرونا موكول خواهد شد تا اصناف با در 
اختيار داشتن زمان بتوانند آنها را در طول سال پرداخت كنند.
بسته حمايتي 75هزار ميلياردي كه وزارت 
صمت آن را به دولت پيشنهاد داده شامل چه مشاغلي 

مي شود و تاكنون چه اقداماتي در اين راستا انجام شده؟
با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷5هزار ميليارد 
تومان براي حمايت از كســب و كارهاي آســيب ديده بر اثر 
كرونا مانند اصناف، شركت هاي حمل ونقل و گردشگري و... 
تامين اعتبار شده اســت و دولت روي آن تأكيد فراوان دارد 
كه شيوه  نامه آن همين روزها ابالغ مي شود. متولي پيگيري 
اين بسته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و ما هنوز 
نظرمان را به صورت قطعي روي اين بسته نداده ايم و مي توان 

بندهايي را به آن اضافه يا كم كرد. در اين بســته مشــاغل 
پرريسك در اولويت اختصاص قرار داده شده اند. بخش هاي 
مختلف آسيب  ديده از بحران كرونا مانند مراكز توليد و توزيع 
غذاي آماده اعم از رســتوران  ها، بوفه ها، تاالرهاي پذيرايي، 
قهوه  خانه ها، بخش گردشــگري ازجمله هتل ها، مهمان
خانه ها، مسافرخانه ها، زائرپذيرها و مجتمع هاي گردشگري، 
حمل ونقــل عمومي اعم از درون  شــهري و برون شــهري، 
دفاتر خدمات مســافربري، گردشــگري و زيارتي و توليد و 
توزيع پوشــاك، آجيل و خشــكبار، مجتمع هاي ورزشي، 
تفريحي، فرهنگي و آموزشي و مراكز توليد، توزيع و فروش 

صنايع دستي و... مشمول اين بسته حمايتي مي شوند.
پس مانور اين بســته روي مشــاغل خاص 

پرريسك است؟
بله همينطور است. ليست مشــاغلي كه در اين بسته آمده 
قابل تغيير است كه مي توان باز روي آن براي تحت حمايت 
درآوردن برخي مشــاغل خاص مانور داد. اميدواريم كه اين 
مشاغل به تســهيالت تحت پوشــش اين بسته دسترسي 

پيدا كنند.
آيا در بسته هاي حمايتي تفاوتي بين اصنافي 
كه در داخل پاســاژ ها و مجتمع ها و مكان هاي پرتردد 
هســتند و هنوز اجازه فعاليت پيدا نكرده اند و بسته 
هستند با اصنافي كه هم اكنون در حال فعاليت هستند 

وجود ندارد؟
براي اين اصناف بسته ويژه حمايتي درنظر گرفته شده كه 
هنوز اعالم نكرده ايم. مراكز و اماكن پرريســك و مشاغل 
پرريسك مانند برخي پاســاژها، بازارها و... از ديگر صنوف 
مجزا هســتند. نتايج جلســاتي كه در مورد اين مشاغل 
تصميم گيري مي كنيم را ديرتر اعالم  مي كنيم تا بتوانيم 
تحليلي از نتيجه اقدام بازگشــايي اصناف در سطح كشور 
داشته باشيم؛ ببينيم بازگشايي ها در شــيوع كرونا روند 
نزولي يا صعودي داشته است. اگر نتيجه خوب باشد قطعا 
تصميم هاي گرفته براي مشاغل پرريسك در اين مكان ها 

را اعالم خواهيم كرد.

چقدر در تعريف بسته هاي حمايتي توان دولت 
مدنظر قرار دارد؟

قطعا تيم دولت درخصوص تصميماتــي كه براي وضعيت 
كرونا مي گيرد نبايد چشــم بر واقعيت ببنــدد و بايد تالش 
كند تا تصميمات منطقي و قابل اجــرا بگيرد. من به عنوان 
نماينده وزارتخانه در جلسه كميته اجتماعي امنيتي بر اين 
موضوع بارها تأكيد كرده ام. برخي از دوستان در اين جلسات 
از تسهيالت بالعوض سخن به ميان مي آورند اما اين موضوع 
در عمل به طور كامــل اجرايي نخواهد بود. اگر قرار اســت 
پيشنهادي داده شود بايد چيزي باشــد كه عملياتي شود. 
معتقدم در حد توان دولت بايد جلو برويم و طرح ها را مطرح 

كنيم. از طرف ديگر واقعيت جامعه را نيز بايد درنظر بگيريم.
يكي از موضوعاتي كه اين روزها مورد بحث 
است دادن وام هاي 12درصدي به اصناف است. اما اين 
موضوع مورد انتقاد اتحاديه هاي اصناف است و اجراي آن 

را به سود فعاالن اقتصادي نمي دانند. نظر شما چيست؟
12درصد سودي است كه در حد قابل قبول و منصفانه است 
در قبال وام هاي 18درصدي. مسئله اينجاست كه در اين مورد 
فقط تصميم دولت مطرح نيست و خود بانك هاي عامل هم 
بايد پذيرش داشته باشند. از سوي ديگر اين تصميمات بايد 

توسط شوراي پول و اعتبار هم تأييد شود.
مهم ترين دغدغه اي كــه وزارتخانه براي 

حمايت از اصناف در جلسات داشته چه بوده؟ 
درآمد فعاالن اقتصادي مهم ترين مســئله اي اســت كه در 
كنار قرنطينه و رعايت اصول بهداشتي بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. بايد اين دو بحث در كنار هم باالنس شود. از روز اول در 
جلسات بر حمايت از توليد تأكيد شده كه نبايد بسته باشند و 
كار را تعطيل كنند. اما در جلسه اين بحث از جانب ما مطرح 
شد كه اين واحد توليدي در كدام بازار بايد محصوالت خود را 
بفروشد؟ در واقع دولت محل فروش توليدات را بسته و ادامه 
چنين شيوه  ای يعني عمال توليد را نيز متوقف كردن چون در 
اين وضعيت صادراتي هم نمي توان انجام داد. گردش مالي 
در حوزه توليد به اين بخش معنا مي بخشد. بايد سعي كنيم 
زنجيره توليد و توزيع اتفاق بيفتد. بايد 30درصد بخش توزيع 
را در اين بحران داشته باشيم و در كنار آن بحث سالمت كه 
اولويت اول ماست را برقرار كنيم. اگر با دقت بيشتري روي 
بحث اجراي پروتكل هاي بهداشتي در تمام حوزه هاي توليد، 
توزيع و عرضه كاالها مانور بدهيــم و تأكيد كنيم و با برنامه 
پيش برويــم نتيجه خوبي مي گيريم و توأمان در ســالمت 
و بحث هاي درآمــدي و اقتصادي رويكــردي تازه پيش  رو 

خواهيم داشت.

حاشیه سود 
پایین
هم اكنون حاشيه 
سود داروخانه ها 
پايين بوده و 
فروش كاذب 
شكل گرفته 
است؛ مثال 
دستكش، ماسك، 
الكل و... با حاشيه 
سودهاي 10تا 
11درصد است كه 
مقرون به صرفه 
نيست  

»براي ما اگه آب نشده واسه شما كه نون شده!« اين را يكي از بيماران مي گويد و از داروخانه بيرون 
مي آيد. البته اين تصور عموم مردم است كه وضعيت اقتصادي فعلي جامعه و تعطيلي اجباري كسبه 
به علت شيوع ويروس كرونا، اقتصاد مشاغل را با مشكل روبه رو كرده. هرچند معموال داروخانه ها از طيف آسيب ديده جدا مي شوند 
و باور اكثر مردم اين است كه در اين روزها، اين گروه خوب كارشان سكه است، داروخانه  داران خودشان به اين امر باور ندارند. آنها 
خود را در معرض خطر مي بينند و اعتقادشان بر اين است كه آنچه به ظاهر در قبال اين خطر به دست مي آورند ارزش اش را ندارد. اما 

از تصور ما تا واقعيت موجود چقدر فاصله هست؟ 

نگار حسينخاني
خبرنگار

را دريافت مي كنند.
در فرانســه نيز درحــدود 600هزار شــهروندي كه 
قرنطينه آنها را از ادامه فعاليت و درآمدزايي بازداشته 
است، يا حجم كســب وكار آنها ۷0درصد كاهش پيدا 
كرده، مي توانند از دولت حقوق دريافت كنند. عالوه 
براين دولت 50ميليارد دالر بودجــه را به حمايت از 
كسب وكارها و جلوگيري از اخراج كارمندان اختصاص 

داده  است.
ايرلند 3ميليارد يورو بودجه را بــه افزايش پرداخت 
كارگراني كه تحت تأثير بيماري كرونا قرار گرفته اند، 
اختصاص داده  است و به صورت هفتگي 220دالر به 
افراد خوداشتغال يا كارگران روزمزد حقوق پرداخت 
مي كند. تاكنــون بيش از 58هزار نفــر براي دريافت 
اين حقوق درخواست داده اند. بريتانيا و دانمارك نيز 
80درصد از حقوق كارمندان و كارگراني را كه به دليل 

بيماري يا تعطيلي محل كار منبــع درآمد خود را از 
دست داده اند، پرداخت مي كنند.

 چين كه به لطــف تجربياتــش در مديريت اپيدمي 
سارس در سال 2003 موفق ترين كشور در مهار شيوع 
كرونا بوده نيز از آسيب هاي اقتصادي بي نصيب نمانده 
 است و براي جبران خســارت ها، مقررات متنوعي را 
وضع كرده  اســت. اين مقررات شامل ارائه برنامه هاي 
ويژه تخصيــص وام براي كســب وكارهاي كوچك و 
متوســط و 2طرح كاهش هدفمند نسبت نقدينگي 
منابع بانكي با هدف افزايش پشتيباني از شركت هاي 
كوچكي كه تحت تأثير كرونا قرار گرفته اند، مي شود. با 
كاهش هدفمند نسبت نقدينگي، بخشي از نقدينگي 
بانك ها كه در خزانه بانك ها نگهداري مي شوند، براي 
تامين مالي ويژه يا پشــتيباني از شركت هاي كوچك 
و افزايش منابع براي تخصيص وام به كسب وكارهاي 

خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين بانك 
مركزي چين با كاهش نرخ سود وام ها و ارائه وام هاي 
ارزان، شــركت ها را به دريافت وام از بانك ها تشويق 
مي كند. دولت چيــن همچنين براي تثبيت وضعيت 
تجارت خارجــي و ســرمايه گذاري، اقداماتي نظير 
تخفيف هاي مالياتي براي شركت هايي خاص و كاهش 
حوزه ليست منفي )ليستي كه محدوده محدوديت يا 
ممنوعيت سرمايه گذاران را مشــخص مي كند( را به 

اجرا گذاشته  است.
 دولــت كره جنوبي در  ماه مــارس 2020 بودجه ای 
تكميلي بــه ارزش 10ميليــارد دالر را تصويب كرد 
كه 2ميليــارد دالر از آن به پشــتيباني از مشــاغل 
كوچك و متوســط اختصاص يافت و به اين شــكل 
تالش ها براي حمايت از اين مشــاغل و كارآفريناني 
كه كسب وكار آنها تحت تأثير شيوع كرونا قرار گرفته 
 بود، آغاز شد. شهرداري ها عالوه بر قطع اجاره بها در 
بازارهاي عمومي، از اصناف فعال در بازارها حمايت 
مالي مي كنند و در كنار آن تجهيزاتي مانند ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده در اختيار صاحبان مشــاغل 

قرار مي دهند.
 براي مشــاغل كوچك و متوسط مكانيسم هاي مالي 
مختلفي، ازجمله مهلت هاي قانوني براي پرداخت ها 
و اقساط، كاهش سود وام هاي تجاري و ارائه خدمات 
رايگان تجاري فعال شده  است. كره جنوبي همچنين 
ظرفيت صندوق كمك هاي اضطراري به كسب وكارها 
را به 80ميليارد دالر رســانده و طرح هاي استخدامي 
مختلفي را مانند افزايش حمايت هاي مالي از كارمندان 
و معافيت هاي پرداخت قبوض عمومي مانند هزينه آب 
و برق يا بيمه را به اجرا گذاشته  است. همچنين تعدادي 
از پيمانكاران و خود اشتغاالن يا كارگران نيمه وقت در 
كره جنوبي واجد  شرايط دريافت نقدي يك ماه حقوق 

هستند.

درنگ

يكي از نخســتين وزارتخانه هايي كه به صورت كتبي و شفاهي براي جبران خسارات 
واحدهاي آســيب  ديده از كرونا اقدام كرد، وزارت صمت بود كه در روزهاي اول، اين 
مكاتبات انجام شد تا دولت و به ويژه رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور با تمام توان از واحدهاي توليدي حمايت 
كنند. حال كه اين روزها برخي اصناف مجاز به بازكردن واحدهاي صنفي خود شده اند تا كسب و كارها كم  كم رونق بگيرند 
بايد ديد اين وزارتخانه ها با چه بسته هاي حمايتي و راهكارهايي از اصناف حمايت خواهند كرد تا كمي از خسارت هايي 
كه آنها در ماه هاي اسفند و فروردين و در ادامه ارديبهشت ماه متحمل شده اند جبران شود و بتوانند كمي جان بگيرند. 

در ادامه گفت وگوي ما را با جمشيد گلپور، دبير ستاد مقابله با بيماري كرونا در وزارت صمت در اين مورد مي خوانيد.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار
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   چرايي همسركشي و راه هاي پيشگيري از آن

همسركشي حادثه اي نيست كه معموال 
يكباره اتفاق بيفتد. وقتي پرونده هاي قتل 
همسر را بررســي مي كنيم مي بينيم كه 
اين ماجرا يك عقبه قبلي داشته است. به 

اين معنا كه سابقه درگيري بين اين زوج وجود داشته است. اما همسركشي 
چرا اتفاق مي افتد؟ 

براي بررســي چرايي پديده همسركشي داليل مختلفي را مي توان متصور 
بود. يكي از اين داليل مي تواند تعصب و حسادت باشد. اينكه يكي از زوجين 
متوجه رشد و پيشــرفت همسرش شود و به او حســادت كند. مورد ديگر 
بي عالقگي و بهانه جويي اســت كه افراد ممكن اســت در زندگي روزمره با 
يكديگر دچار اختالف نظر و مشاجره شوند و ادامه اين روند در زماني طوالني 
به خشم هاي غيرقابل مهار تبديل شود. در مواردي كه مرد به دست همسرش 
به قتل مي رسد معموال اين رفتار نوعي واكنش دربرابر خشونت فيزيكي مرد 
است و زن براي دفاع از خودش و مقابله با خشونت مرد خواسته يا ناخواسته 
ممكن است دست به قتل همسرش بزند. يكي ديگر از داليل وقوع خشونت 
خانگي ممكن است زياد در خانه ماندن باشد. مثال در دوران قرنطينه خانگي 
و در اين روزهاي كرونايي كه خانواده ها اغلب در خانه هستند ممكن است 
درگيري ها بيشتر شــود و كار به جايي برســد كه به مشاجره شديد و قتل 
برسد. اين روزها بســياري از خانواده ها با مشكالت مالي دست و پنجه نرم 
مي كنند. ممكن است سرپرست خانواده بيكار شده يا درآمد مناسبي نداشته 
باشد. مشكالت مالي از يك سو و تبعات رواني آن از سوي ديگر ممكن است 
موجب پرخاشگري و رفتارهاي خشونت بار شــود. همين مشكالت مالي 
و درگيري هاي ذهني باعث مي شــود آســتانه تحمل افراد پايين بيايد و 
مشاجرات و خشونت بيشتر شود. از موارد ديگري كه مي توان به عنوان داليل 
خشــونت هاي خانگي ياد كرد مصرف الكل و مواد مخدر است. در يك سوم 
موارد همسركشي قاتل 24ساعت بعد از قتل اقدام به خودكشي مي كند كه 
اين نشان مي دهد كه اين افراد چقدر در حل مسئله ضعيف عمل مي كنند و 

به جاي رفتارهاي منطقي دست به رفتارهاي هيجاني مي زنند.
اما چه افرادي معموال در خانه به رفتار خشونت آميز رو مي آورند؟ اغلب اين 
افراد خودشان خشونت خانگي را مشاهده يا تجربه كرده اند. مثال در كودكي 
از سوي والدين تنبيه شــده اند. يا در اجتماع تحت خشونت قرار گرفته اند. 
اشخاصي كه اختالفات ســني دارند يا دچار اختالل پارانوئيد و بدگماني يا 
حسادت شديد هستند بيشتر ممكن است دست به چنين رفتاري بزنند. اما 
در چنين شرايطي راه حل درست و منطقي كدام است؟ اگر افراد نمي توانند 
خودشــان را كنترل كنند بهترين راه اين اســت كه از روانپزشك كمك 
بگيرند چرا كه بسياري از اين موارد و خشم هاي شديد با دارو درماني تا حد 
زيادي كنترل مي شود و در كنار آن مي توانند مهارت هاي حل مسئله را فرا 
بگيرند. وقتي با مسئله اي مواجه مي شويم مي توانيم 2راه حل داشته باشيم. 
راه حل هاي منطقــي و عقل مدار و راه حل هاي هيجان مــدار كه مي توانيم 
انتخاب كنيم كه از راه حل منطقي استفاده كنيم؛ يعني به گفت وگو، درمان، 
راه هاي قانوني و... رو بياوريم، يا اينكه به ســوي راه حل هيجاني سوق پيدا 

كنيم. يعني پرخاشگري، درگيري و كشمكش و درنهايت خشونت.

  كدبورسي را به همه دارندگان سهام عدالت بدهند
به جاي اين همه گرفتاري و دردسر در روزهاي كرونايي براي گرفتن 
كد بورسي كه مستلزم ثبت نام در سامانه سجام و بعد از آن ثبت نام 
در يك كارگزاري و بعد مراجعه جهت احراز هويت اســت، از روي 
همان كارت بانكي كه به مردم يارانه مي دهند يا فعالترين شــماره 
حساب هركسي يك كد بورسي صادر كنند و از طريق يك سامانه 
يا پيامك به دارندگان سهام عدالت برسانند. واقعا رواست اين همه 
صف در جلوي كافي نت ها و دفاتر پيشــخوان دولت و كارگزاري ها 

ايجاد شود؟
آتشين از تهران 

   بيمارستان كمالشهر چه شد؟
چند سال قبل كلنگ آغاز به ساخت يك بيمارستان دولتي در زمين 
خالي مقابل اداره گاز كمالشهر به زمين خورد و گفته شد بودجه اي هم 
به آن اختصاص داده اند، اما حتي يك آجــر هم روي آجر نرفت و آن 
زمين به حال خود رها شد و معلوم نشد كه بودجه اي كه احيانا به آن 
اختصاص دادند چه شد؟ درحالي كه كمالشهر 200هزار نفري فقط دو 

سه درمانگاه نه چندان مناسب دارد.
افشار از كمالشهر كرج

  توليدكننده گياهان دارويي اروميه بدون صنايع تبديلي
توليد كننده گياه دارويي هستم كه هر ســال با هزار اميد و آرزو انواع 
گياهان دارويي را كشــت مي كنم و بعد آنها را فلــه اي و خام، بدون 
بسته بندي و فرآوري مي فروشــم و در واقع سرمايه ام از كفم مي رود 
چون در اســتان ما امكانات فرآوري و تبديل بــراي گياهان دارويي 

وجود ندارد.
عصمتي از اروميه 

  هرچقدر پول بدهيد از كرونا در امان تريد
واقعيتي تلخ، وقتي پول براي چندمين بار عدالت اجتماعي را هدف 
مي گيرد. شركت تپسي اين روزها ثابت كرده كه ويروس كرونا براي 
همه اقشار نيســت و فقير و غني را خوب مي شناسد. اگر بيشتر پول 
بدهيد راننده و خودرويي با اصول بهداشتي و مراقبتي كامل  برايتان 
مي فرســتند و اگر هم پول كمتري داريد يك ماشين معمولي بدون 

رعايت اصول بهداشتي برايتان مي آيد!
خدير از تهران 

   واحدهاي صنعتي طيور شامل استمهال و تعليق حق بيمه شوند
يكي از انتظارات ما به عنوان توليد كننده اين است كه واحدهاي صنعتي 
طيور و مرغداري ها نيز شــامل امهال و تعليق حق بيمه 20 درصدي 

سهم كارفرما شوند تا بتوانند قد راست كنند.
اصغري از آمل

  راديو اقتصاد چرا از بورس چيزي نمي گويد
راديويي به نام راديو اقتصاد داريم كه جاي بسيار مناسبي براي آشنايي 
بيشتر مردم با بورس اســت، اما اين راديوي اختصاصي در حد اخبار 
ساير شبكه ها به بورس مي پردازد درحالي كه مي تواند روزي حداقل 
2تا 3ساعت تحليل و گزارش از بورس بدهد. آيا نبايد از هزينه اي كه 

مي شود به نفع بهره برداري عمومي استفاده كرد؟
خاقاني راد از تهران

   جنگل هاي بلوط لرستان در آستانه نابودي
در ميان انبوه اخبار ناگوار اين روزهــا و حوادثي كه در چند ماه اخير 
رخ داده اند، كسي به حمله آفت جوانه خوار به جنگل هاي بلوط توجه 
نمي كند. آنچه به عنوان يك كوهنورد و جنگل نورد در لرستان ديده ام، 
هجوم گسترده آفت به درختان بلوط است و حتما در ساير استان هاي 

زاگرس نشين نيز همين گونه است.
پارسا از الشتر

  دولت تا اين لحظه به كسبه كمكي نكرده است
وضعيت كسبه بازار خيلي خراب است. شب عيد خوبي كه نداشتيم 
زيرا مردم اوضاع اقتصادي مناسبي ندارند و جز در مواقع ضروري خريد 
غيرخوراكــي نمي كنند. دولت هم تا اين لحظــه هيچ كمكي نكرده 
است و پروسه دريافت وام هايي كه قولش را دادند طوالني است بماند 
كه كمكي نمي كند و با سود ســنگيني كه دارد باري بر بارهاي روي 

دوشمان است.
پندي از تهران 

   شرايط نظافت بندرعباس بسيار نامناسب است
در اين روزهــاي كرونايي كه بايــد همه جا تميزتر باشــد وضعيت 
جمع آوري زباله و بحث تنظيف بندرعباس مناســب نيست. مدتي 
زباله ها جمع آوري نشد وقتي پيگيري كرديم گفتند پيمانكار تغيير 
كرده و به زودي اين وضعيت اصالح مي شود. ولي بعد از روي كار آمدن 
پيمانكار جديد به رغم زحماتي كه نيروي پاكبان مي كشند هنوز هم 
شهر مملو از زباله اســت و گويا هنوز نشده اين فاصله ايجاد شده بين 
2پيمانكار پر شود و تاوان اين وضعيت را مردم شهر مي دهند كه دلشان 

مي خواهد بيشتر از هميشه نظافت رعايت شود.
زرگر از بندرعباس

كرونا در اسكار نفوذ كرد 
مقامات جشــنواره كن تاكنون به طور مشخص  ادامه از 

اعالم نكرده اند كه آيا با رعايت ضوابط بهداشتي و صفحه اول
فاصله گذاري اجتماعي جشنواره را برگزار خواهند كرد يا خير. تاريخ 
برگزاري جشنواره كن2020 تا كنون يك بار به تعويق افتاده و مقامات 
اين جشنواره اعالم كرده بودند كه روند برگزاري كن2020 مانند سابق 
نخواهد بود. مقامات جشنواره كن تاكنون به وضوح اعالم نكرده اند كه 
فيلم هاي اين جشــنواره به صورت حضوري در ســالن سينما اكران 
خواهند شــد يا به صورت آنالين به نمايش درخواهد آمد. يا برخي از 
فيلم ها با رعايت فاصله گذاري اجتماعي در كن به صورت حضوري در 
سالن سينما اكران خواهد شد و برخي ديگر نيز به صورت آنالين. اما 
مقامات جشنواره ونيز اخيرا اعالم كرده اند كه در تالش هستند اين 
جشــنواره ســينمايي را برگزار كنند. طبق برنامه قبلي جشــنواره 
ســينمايي ونيز قرار اســت از تاريخ 2 تا 12ســپتامبر2020 )12تا 

22شهريور99( برگزار شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

كنجكاوي زن مالباخته 
سارق را گيرانداخت

وقتي زن جوان در اينســتاگرام چشمش به 
پيجي افتاد كه دوربين عكاســي دست دوم 
مي فروخت، از ســر كنجكاوي وارد پيج شد 
و در كمــال تعجب عكس دوربين عكاســي 
گران قيمتش را ديد كه مدتي قبل سرقت شده 

بود و همين كنجكاوي راز دزدان را فاش كرد.
به گزارش همشــهري، چند وقت قبل زني به 
اداره پليس رفت و گفت به ماشينش دستبرد 
زده اند. او توضيح داد: ماشينم را در خياباني در 
غرب تهران پارك كرده بودم تا به خانه يكي از 
دوستانم بروم اما وقتي برگشتم، متوجه شدم 
كه دزدان با ديلم در ماشينم را كج كرده و تمام 
لوازم داخل آن را سرقت كرده اند. از ضبط و باند 
و الســتيك زاپاس گرفته تا كامپيوتر خودرو 
و لباس ها و كفشــم كه داخل ماشــين بود و 
دوربين عكاسي گران قيمتم. دوربين عكاسي ام 
برايم از همه  مهم تر بود، چراكه به تازگي آن را 

خريده بودم.

دزداني با ماسك و دستكش
با اين شكايت، پرونده به دادسراي ويژه سرقت 
تهران فرســتاده و تحقيقات براي شناسايي 
ســارقان آغاز شــد. در اطراف محــل حادثه 
دوربين هاي مداربسته وجود داشت اما سارقان 
ماسك و دستكش به دســت داشتند و چهره 
آنها قابل شناسايي نبود. با اين حال مأموران 
دريافتند كه دزدان لــوازم خودرو 2نفر بودند 
كه در تاريكي شب به سمت خودروي زن جوان 
رفتند و با ديلم در آن را باز كرده و دســت به 
سرقت زدند. از سوي ديگر به نظر مي رسيد كه 
دزدان سابقه دار هستند  ؛ چراكه صورت خود را 
با ماسك و دستان خود را با دستكش پوشانده 
بودند تا هم چهره شان شناسايي نشود و هم اثر 

انگشتشان بر جاي نماند.

سرنخ و دستگيري
درحالي كــه تحقيقات در ايــن پرونده ادامه 
داشت و مأموران با چند شكايت مشابه ديگر 
هم روبه رو شده بودند، شاكي پرونده سرنخي از 
دزدان در اختيار تيم تحقيق قرار داد. او راهي 
اداره آگاهي تهران شد و گفت به صورت اتفاقي 
دوربين عكاسي اش را در اينستاگرام ديده است. 
زن جوان توضيح داد: »در اينستاگرام مشغول 
جست وجو بودم كه چشمم به پيج فروش لوازم 
دست دوم افتاد. وارد پيج شدم و ناگهان چشمم 
به تصويــر دوربينم افتاد و خشــكم زد. باورم 
نمي شد! مشخصات دوربين خودم بود و حتي 
بندي كه به آن آويزان كرده بودم هم با آن بود.

با اين سرنخ، مأموران پليس با رصد و رديابي 
در دنياي مجازي موفق شدند ردپاي 2سارق را 
به دست آورند و آنها را هفته گذشته دستگير 
كردند. آنها كه دوســت صميمي و سابقه دار 
هســتند در بازجويي ها به ده ها مورد سرقت 
لوازم داخل خودرو اقرار كردند و مدعي شدند 
كه برخي از اموال مانند ضبط و باند، الستيك 
و كامپيوترهاي خودرو را به مالخر مي فروختند 
و لوازم ديگــر مانند دوربيــن، لپ تاپ، تبلت 
و چيزهاي ديگــر را با راه انــدازي پيجي در 
اينســتاگرام مي فروختند. ايــن 2متهم پس 
از اقرار به ســرقت هاي ســريالي براي انجام 
تحقيقات بيشتر، شناسايي شاكيان و كشف 
جرايم احتمالي ديگر در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرارگرفتند.

تحقيق از مستأجر جواني كه به اتهام 
قتل زوج مشــهدي دستگير شده در داخلي

حالي ادامه دارد كه به نظر مي رسد او 
قصد پنهــان كــردن راز مهمــي را دارد. تا كنون 
بررسي هاي قضايي-پليسي نشان داده همه اعترافات 
او درباره انگيزه اش از جنايت و همچنين اموالي كه از 
خانه زوج ميانسال سرقت شــده دروغ بوده، اما اين 

مرد همچنان تالش مي كند راز خود را پنهان كند.
به گزارش همشــهري، يكشنبه شب هفته گذشته 
آتش سوزي در يك خانه وياليي دوطبقه آتش نشانان 
مشهد را به بلوار امامت كشاند. حريق طبقه دوم را 
در برگرفته بود و آتش نشانان پس از مهار شعله هاي 
آتش با اجساد بي جان زن و مردي ميانسال روبه رو 
شدند. همه  چيز از اين حكايت داشت كه آتش سوزي 
عمدي بوده و اين زوج پيش از آن به قتل رســيده 
بودند. در اين شرايط ماجرا به قاضي كاظم ميرزايي، 
كشيك جنايي مشــهد گزارش و وي همراه تيمي 
از كارآگاهان جنايي قدم در محل حادثه گذاشــت. 
بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت كه قربانيان 
زوجي ميانسال و صاحب اين خانه هستند و پيش 
از آتش ســوزي با ضربات چاقو به قتل رســيده اند. 
مأموران همچنين متوجه شدند كه عامالن جنايت 
پس از ورود به اين خانه دست قربانيان را با دستبند 
پالستيكي بسته و بعد از كشتن آنها، اثاثيه با ارزش 
خانه را ســرقت كرده و براي اينكه پليس را گمراه 
كنند، دستبندهاي خون آلود قربانيان را در حياط 

خانه انداخته و بعد خانه را آتش زده و گريخته اند.
تيم تحقيق در ادامه به سرنخ هايي دست يافت كه 

نشــان مي داد عامل جنايت فردي 
آشنا بوده است، چرا كه به راحتي 

وارد خانه شده و قربانيان از 
قبل او را مي شــناختند. 
در ايــن شــرايط آنها به 
مرد جواني بــه نام ناصر 
كه همــراه همســرش 
در طبقه اول ســاختمان 

زندگي مي كردند و مستأجر 
قربانيان بودند مشكوك شدند. 

هر چند اين زوج در خانه نبودند اما 
مأموران در تحقيق از همسايه ها به اطالعاتي 

دست يافتند كه نشان مي داد ناصر لحظاتي قبل از 
حادثه در محل ديده شده بود؛ بنابراين قاضي جنايي 
دســتور تحقيق از اين فرد را صادر كرد و او يك روز 
پس از حادثه درحالي كه قصــد ورود به منزلش را 

داشت دستگير شد. 

اعتراف به جنايت 
مرد جوان تحت بازجويي قرار گرفت و مدعي شد كه 
در زمان حادثه در خانــه پدرزنش بوده، اما در ادامه 
معلوم شد كه او در روز حادثه خانه پدرزنش را براي 
ساعتي ترك كرده بود. اين بازجويي ها تا آنجا ادامه 
داشت كه در نهايت مرد جوان اعتراف كرد كه زوج 
صاحبخانه اش را به قتل رســانده و در اين جنايت 
تنها بوده است. او گفت: احساس مي كردم كه مرد 
صاحبخانه به همسرم بد نگاه مي كند و به او سوءظن 
داشتم. براي همين از وي كينه به دل گرفته و نقشه 

قتلش را كشــيدم. روز 
حادثه با تهيه دســتبند 
پالســتيكي بــه خانــه 
آنها رفتم و بعــد از اينكه 
دست هايشــان را با دستبند 
بستم، آنها را به قتل رساندم و براي 
گمراه كردن پليس دستبندهاي خون آلود را 

داخل حياط انداختم و خانه را آتش  زدم.

داستانسرايي
بررسي اعترافات متهم نشان مي داد كه او در جنايت 
نقش داشته، اما به نظر مي رسيد درباره انگيزه اش و 
نحوه قتل زوج ميانسال حقيقت را نمي گويد. قاضي 
ميرزايي كه محل جنايت را بررسي كرده بود، حدس 
مي زد كه قاتل تنها نبوده اســت، چرا كه وي دست 
قربانيان را با دستبند بســته بود و اگر او تنها بوده، 
هنگام بستن دست يكي از آنها، ديگري فرصت فرار، 
ســر و صدا و كمك گرفتن از همســايه ها را داشته 
است. از ســوي ديگري ريختن وسايل در گوشه اي 
از خانه نشــان مي داد كه قاتل در اين گوشه با يكي 
از قربانيان گالويز شــده بــود و درصورتي كه تنها 
بود، قرباني ديگر فرصت داشت سر و صدا كند، با او 
درگير شود يا از خانه فرار كند. قاتل مدعي بود كه 

صاحبخانه به همسرش نظر داشته اما وقتي مأموران 
به تحقيق از همسر قاتل پرداختند او اين ادعا را رد 
كرد و مدعي شد كه زوج صاحبخانه اش افراد خوب 
و محترمي بودند و هميشــه محترمانه با آنها رفتار 
مي كردند. از ســوي ديگر قاتل مي گفت كه بعد از 
جنايت فقط تلويزيون و گوشــي موبايل قربانيان را 
دزديده ولي مأموران در تحقيق از بستگان مقتوالن 
متوجه شدند كه آنها مقدار زيادي طال هم داشتند 
كه ناپديد شده اســت. مأموران همچنين وقتي از 
قاتل درباره اموال مســروقه پرسيدند، او جواب داد 
كه آنها را به يك مالخر فروختــه اما در ادامه معلوم 
شد كه اين مالخر چيزي از او نخريده است. از سوي 
ديگر وقتي از قاتل درباره پول  به دست آمده از خريد 
اموال مسروقه پرسيده شــد، او جواب داد كه همه 
اموال را فقط 100هزار تومان فروخته و اين مبلغ را 
هم خرج كرده است. همه اين اطالعات باعث شد كه 
تيم تحقيق به اين نتيجه برسد كه قاتل قصد دارد راز 
مهمي را مخفي كند. به همين دليل تالش مي كند 
با دروغ پردازي و داستانســرايي مسير تحقيقات را 
گمراه كند. اما اين راز چيست و آيا قاتل همدستي 
دارد كه تالش مي كند وي شناسايي نشود؟ هم اكنون 
به دستور قاضي ميرزايي تحقيقات از اين مرد ادامه 

دارد تا همه زواياي اين جنايت هولناك فاش شود.

سوء ظن
مرد همسركش بازنشسته يكي از اداره هاي دولتي است. او سال91 از همسر 
اولش به دليل اختالفات شديدي كه داشتند جدا شد و يك سال بعد با همسر 
دومش)مقتول( در شمال كشور آشنا شد و با او ازدواج كرد اما پايان زندگي آنها 

تلخ بود و به جنايت ختم شد. 

انگيزه ات از جنايت چه بود؟
از رفتارهاي عجيب و غريب همسرم خسته شده بودم.  گاهي فكر مي كنم با من لجبازي 
مي كرد و عمدا كارهايي انجام مي داد كه مرا دچار سوء ظن كند. او هميشه با من ناسازگار 

بود و هنوزم كه فوت شده دليلش را نمي دانم.
با او چطور ازدواج كردي؟

يك سال بعد از طالق از همسر اولم با او ازدواج كردم. راستش من يك رفيقي داشتم كه 
اهل شمال كشور بود. هرازگاهي به ديدن او مي رفتم. معصومه)مقتول( يكي از آشناهاي 
همين دوستم بود كه در شهرستان در داروخانه كار مي كرد. من هم گاهي به داروخانه 
مي رفتم و از او دارو مي خريدم. همين باعث آشنايي ما شد و من كه پس از جدايي از همسر 
اولم به دليل اينكه اداره زندگي و بچه ها برايم سخت شده بود، به معصومه پيشنهاد ازدواج 

دادم و او هم قبول كرد.
چرا از همسر اولت جدا شدي؟

پس از گذشت 30سال زندگي مشترك طالقش دادم. از رفتارهايش خسته شده بودم. 
مدام باهم درگيري داشتيم. زندگي مان پر از تنش و دعوا بود.

دليل اختالف با همسر دومت فقط سوء ظني بود كه به او داشتي؟

چند ماه اول زندگيمان خوب بود. بعد از ازدواج معصومه كارش را رها كرد و با من به تهران 
آمد. اما نخستين دعواي ما چند ماه بعد از ازدواج و به خاطر بچه هايمان بود. من يك پسر و 
3دختر از همسر اولم دارم. 2تا از دخترهايم ازدواج كرده اند اما يكي از آنها به همراه پسرم در 
خانه بودند. معصومه با بچه هايم سازگار نبود و اختالفات آنها آنقدر ادامه پيدا كرد تا اينكه 
بچه هايم مجبور به ترك خانه شدند و براي خودشان خانه اي جداگانه گرفتند. با رفتن 
بچه ها اوضاع ما بهتر كه نشد بدتر هم شد. مدام باهم درگيري داشتيم تا اينكه 5، 6 ماه بعد 

از ازدواجمان معصومه مهريه اش را به اجرا گذاشت و خانه را ترك كرد.
مهريه اش چقدر بود؟

180ســكه طال و 2دانگ از خانه اي كه در آن ساكن بودم را سر عقد به نامش زدم. وقتي 
معصومه قهر كرد و به شمال رفت، به دنبالش رفتم و با خواهش و التماس از او خواستم به 

زندگي برگردد. او برگشت اما باز هم زندگي ما پر از تنش ودرگيري بود. 
چرا طالقش ندادي؟

اختالفات ما به دادگاه خانواده هم كشيده شد. چون من به رفتارهاي همسرم مشكوك 
بودم و حتي دوربين هم در خانه نصب كردم اما مدركي به دست نياوردم. پرونده ما چند 

سالي در دادگاه در جريان بود تا اينكه اين اواخر دادگاه رأي به صلح و سازش داد.
از روز جنايت بگو چه شد كه جان همسردومت را گرفتي؟

مثل هميشه باهم درگير شديم. در يك لحظه عصبانيت چاقويي از آشپزخانه برداشتم و به 
او ضرباتي زدم. همه  چيز در يك لحظه رخ داد. ترسيده بودم و از وحشت زندان و قصاص 

شدن تصميم به خودكشي گرفتم.
اما به اورژانس زنگ زدي؟

راستش من انسان ترسويي هستم. وقتي رگ دستم را زدم و نيمه بيهوش بودم ناگهان 
حس كردم كه فاصله اي تا مرگ ندارم. خيلي ترسيدم و به اورژانس زنگ زدم. 

گو
ت و

گف

قاتل زوج مشهدي چه رازي را پنهان مي كند؟

سردسته باندي كه با اجاره باغي در شهرستان مالرد و 
كندن تونل خود را به لوله اصلي انتقال نفت از تهران به 
تبريز رسانده و اقدام به سرقت نفت مي كردند، دستگير 
شد. اعضاي اين باند پس از سرقت نفت خام، آن را به 
محلي كه از قبل تهيه كرده بودند و شبيه يك پااليشگاه 
كوچك شــخصي بود منتقل كرده و سپس به فروش 

مي رساندند.
به گزارش همشهري، اعضاي اين باند ابتدا باغي را در 
شهرستان مالرد در غرب استان تهران اجاره كرده و از 
داخل يكي از اتاق هاي ويالي باغ، شروع به كندن چاهي 
به عمق 8متر كردند. آنها سپس از انتهاي چاه تونلي به 
طول 15متر حفر كردند كه انتهاي آن درست زير لوله 
اصلي نفت بود كه از تهــران به تبريز مي رفت. اعضاي 
اين باند با اســتفاده از تجهيزاتي كه داشتند اقدام به 

شكستن لوله نفت كرده و پس از آن نفت را با استفاده 
از شــلنگ هاي معمولي به باغچه اي كه داخل باغ بود 
رســانده و از اين طريق اقدام به پر كردن تانكرهايي 

مي كردند كه مخصوص انتقال نفت سرقتي بود.
اعضاي اين باند سپس نفت سرقتي را به محلي كه از 
قبل در حوالي مالرد اجاره كرده بودند، انتقال مي دادند. 
محلي كه در آنجا نفت ســرقتي را تخليه و دپو كرده و 
بخشي از آن را بعد از بارگيري به صورت خام فروخته 
و بخش ديگر آن را در اين محل كه چيزي شبيه يك 
پاليشگاه شخصي كوچك بود، پااليش كرده و به فروش 

مي رساندند.
 ســرقت هاي اين باند ادامه داشــت تا اينكه يك روز، 
بخشــي از نفت ســرقتي كه در داخل باغ روي زمين 
ريخته بود، آتش گرفت و همين آتش سوزي پاي پليس 

و آتش نشاني را به باغ باز كرد و باعث شد كه راز دزدان 
فاش شود.

مأموران پليس كه به اين باغ مشكوك شده بودند بعد 
از چند روز كار اطالعاتي و زيرنظر گرفتن غيرمحسوس 
باغ مورد نظر دريافتند كه اين باغ محلي براي سرقت 
نفت است و به اين ترتيب فروردين امسال راهي آنجا 
شدند و با دستگيري 2سارق، تونل و تجهيزاتي را كه 
آنها براي سرقت نفت اســتفاده كرده بودند را كشف 
كردند. با دستگيري اين 2 معلوم شد كه سركرده باند 
فردي است كه بي شك در اين حوزه به صورت رسمي 

و تخصصي تبحر داشته و براســاس همين تبحرش 
نقشه سرقت نفت از لوله اصلي را طراحي كرده است. 
در اين شرايط جست وجو براي شناسايي و دستگيري 
وي ادامه يافت تا اينكه كارآگاهان به اطالعاتي دست 
يافتند كه نشان مي داد او در خانه اي در كيانشهر تهران 
مخفي شده اســت. به اين ترتيب تيمي از كارآگاهان 
راهي اين خانه شده وتوانستند سركرده اصلي باند را روز 

چهارشنبه گذشته دستگير كنند.
سرهنگ مهدي سرپناه، معاون اجتماعي پليس غرب 
استان تهران در گفت وگو با همشهري مي گويد: اين مرد 

طراح اصلي نقشه سرقت از لوله اصلي نفت است. او در 
بازجويي هاي اوليه مدعي شده كه فردي بازاري است و 
از مدتي قبل به فكر اين كار افتاده و براي همين از برادر 
همسرش و فرد ديگري براي اجاره باغ مورد نظر و حفر 
تونل و سرقت نفت كمك گرفته است. او مي گويد كه 
پس از سرقت نفت، بخشي از آن را به آنهايي كه در كار 
توليد قير بودند مي فروخت و مدعي شده كه در طول 
فعاليتشان 300هزار ليتر نفت خام سرقت كرده و بيش 
از يك ميليارد و 500ميليون تومان نفت فروخته است. 
با اين حال و با توجه به نحوه فعاليت وي و كشف محلي 
كه او نفت سرقتي را در آنجا دپو مي كرد، به نظر مي رسد 
كه وي پيش از اين در اين حرفه تخصص داشــته كه 
تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. همچنين ســردار 
محسن خانچرلي، رئيس پليس غرب استان تهران نيز 
از صدور قرار قانوني براي متهم اصلي پرونده خبر داده و 
گفته است كه پرونده اعضاي اين باند براي رسيدگي به 

مراجع قضايي ارجاع داده شده است.

مرد 60 ساله در درگيري با همسردومش او را به قتل 
رساند و تصميم گرفت به زندگي خودش پايان دهد 
اما ترس از مرگ باعث شــد تا در واپسين لحظات 

پشيمان شود و با اورژانس تماس بگيرد.
به گزارش همشــهري، شــامگاه 28فروردين ماه 
مردي با 115 تماس گرفت و درحالي كه به سختي 
مي توانســت صحبت كند به اپراتور اورژانس گفت: 
»همسرم فوت شده و من به شدت زخمي شده ام.« 

پس از تماس عجيب اين مرد، آمبوالنس اورژانس 
راهي محل حادثه در خانه اي حوالــي ميدان امام 
حسين شد.  در خانه باز بود و در نزديكي ورودي در، 
مردي خون آلود و نيمه جان روي زمين افتاده بود. 
كمي آنطرف تر، زني غرق در خون روي زمين افتاده 
بود كه بررسي ها نشان مي داد با ضربات چاقو از پاي 

در آمده است. در اين شرايط ماجرا به پليس و قاضي 
جنايي پايتخت گزارش شد.

كمي بعد و با حضور تيم تحقيق در محل، بررسي ها 
آغاز شد. مقتول متولد ســال53 بود كه آثار ضرب 
و جــرح و ضربات چاقــو روي بدنــش و همچنين 
به هم ريختگي خانه و وســايل، از درگيري او و قاتل 
حكايت داشت. از ســوي ديگر معلوم شد كه عامل 
اين جنايت كسي جز همسر مقتول نيست كه پس از 
قتل، اقدام به خودزني كرده و بعد با اورژانس تماس 
گرفته و درخواست كمك كرده است. تيم جنايي در 
ادامه به تحقيق از همسايه ها پرداخت و دريافت كه 
اين زن و شوهر مدام با هم دعوا و درگيري داشتند و 
همسايه ها بارها صداي جروبحث اين زوج را شنيده 
بودند. به اين ترتيب مأموران منتظر ماندند كه عامل 

جنايت از بيمارســتان مرخص شود و مرد 60 ساله 
پس از بهبودي به قتل همسرش اقرار كرد. او گفت كه 
سال هاست با همسرش دچار اختالف شده تا اينكه 
روز حادثه در درگيري با چاقو به او ضرباتي زده است. 
متهم پس از اقرار به جنايت با قرار قانوني در اختيار 

مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

سارق جوان به بهانه اينكه توپش در خانه همسايه افتاده است 
وارد خانه طعمه هايش مي شد تا نقشه سرقت را عملي كند. 
به گزارش همشهري، راز سرقت هاي اين مرد 19اسفند سال 
گذشته و زماني فاش شد كه وي قصد داشت از خانه مردي در 
شهرري سرقت كند اما صاحبخانه كه متوجه نيت وي شده 
بود با او درگير شد و با كمك همسايه ها اين مرد را دستگير 

و پليس را خبر كرد.  با حضور پليس،متهم در اختيار پايگاه 
نهم آگاهي تهران قرار گرفت و آنجا بود كه معلوم شد وي يك 
سارق حرفه اي است. چرا كه پيش از اين 6پرونده مشابه در 
اداره آگاهي تشكيل شده بود كه نشان مي داد فردي به بهانه 
اينكه توپش در حياط خانه همسايه  افتاده، زنگ در را مي زد 
و پس از ورود به خانــه، اقدام به زورگيــري مي كرد. متهم 

دستگير شده در اعترافاتش گفت: ساعت يك تا 4بعدازظهر در 
خيابان ها مي چرخيدم و خانه هايي كه حياط مشرف به كوچه 
داشتند را شناسايي و توپم را به داخل حياط پرت مي كردم. 
بعد زنگ مي زدم و به بهانه برداشتن توپم وارد خانه شده و با 
تهديد چاقو پول و طال سرقت مي كردم اما در آخرين سرقت 

با صاحبخانه درگير و دستگير شدم.
به گفته سرهنگ كرم يوســف وند، رئيس پايگاه نهم پليس 
آگاهي تهران متهم تا كنون به 6زورگيري با اين شگرد اعتراف 

كرده است.

سارقان نفت، پااليشگاه شخصي داشتند

معماي دروغ هاي يك آدمكش

وحشت از مرگ بعد ازقتل زن دوم
ساحل گرامي

روانشناس

سرقت هاي سريالي با يك توپ



توده عظيــم بيــكاران به دليل كرونا، 
موضوع بحث برانگيز و نگران كننده براي گزارش

سياســتگذاران اجتماعي در ماه هاي 
اخير بوده و اكنون واقعيت عيني اين روزهاست.كسب و 
كارها پس از دو ماه و اندي ركــود، تالش مي  كنند با 
شرايط جديد سازگار شوند. در شهر كركره تعدادي از 
مغازه ها بــاال رفته و ترافيك به خيابان هاي شــهرها 
بازگشته است اما براي بسياري شرايط فعلي شباهتي 
به روزهاي پيش از اسفند 98ندارد: بسياري از كارگراني 
كه سابقه بيمه اي ندارند و در بسته هاي حمايتي دولت 

قرار نگرفته اند.
طبق آمارهاي رســمي كارگراني كه تا به حال براي 
دريافت بيمــه بيكاري به ســازمان تامين اجتماعي 
مراجعه كرده اند، حدود يك ميليون نفر هســتند و 
همچنين طبق آمار اعالمي از سوي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي حدود 3 ميليون نفر براي پرداخت حق 
بيمه اقدام كرده اند. پيش تر مركز پژوهش هاي مجلس 
هم گزارش داده بود اشتغال 2تا 6ميليون نفر تحت تأثير 

كرونا قرار مي گيرد.

بيش از 5ميليون كارگر بيكار
اولين گروهي از كارگران كه در جريان كرونا آســيب 
بيشــتري ديده اند كارگران بخش خدماتي هستند. 
مشاغل خدماتي مثل رستوران ها و هتل ها، آرايشگاه ها 
و باشگاه هاي ورزشي و شماري ديگر مانند آنها بيشترين 
آســيب را ديده اند. زماني كه جامعه درگير مســئله 
قرنطينه خانگي بوده،  استفاده از همه خدمات به جز 
خدمات خيلي ضــروري براي پيشــگيري از انتقال 
بيماري و شكســتن زنجيره انتقال، محدود و ممنوع 
شــده و به كمترين ميزان ممكن تقليل يافته است. 
بسياري از مشاغلي كه به اين ترتيب بازارشان تحت تأثير 
قرار گرفته ناگزير از تعديل يا كاهش حقوق و مزاياي 

كارگرانشان شده  اند.
به گفته »حميد حاج اســماعيلي«، كارشناس حوزه 
كار، 50درصد نرخ اشتغال كشور در بخش خدمات قرار 

مي گيرد كه هم اكنون بيش از 90درصد آنها بيكارند.  
او در گفت وگو با »همشــهري« تعطيلي گردشگري، 
مغازه ها و صنــوف را مصداق ضربه ديــدن كارگران 
بخش خدماتي مي داند:»در جريان كرونا گردشگري 
تعطيل شد. بخشي از مشــاغلي كه در بستر اينترنت 
و فضاي مجازي هم شكل گرفته بود كه به رغم اينكه 
حمايت هاي بيمه اي، اجتماعي و... از آنها نمي شــد، 
تعطيل شــدند.« عالوه بر كارگران بخش خدماتي، 
كسب وكارهاي فاقد شناسنامه و فاقد ثبت هم در جريان 
كرونا دچار آسيب شده اند و برنامه  حمايتي مناسبي 
براي آنها وجود ندارد. دستفروشان، جمعيت بزرگي از 
اين گروه را تشكيل مي دهند كه فاقد شناسنامه و ثبت 
هستند. آنها هم جزو گروه كارگران محسوب مي شوند. 
در بخش حمل ونقل جمعيت بزرگي از كارگران مشغول 
به كار هستند كه در جريان كرونا بيكار شده اند. بحران 
كرونا ادامه دارد و هنوز كسب و كارها رونق نگرفته است. 
اسماعيلي مي گويد:»آنطور كه برآورد كرده ايم در بخش 
كارگري در جريان كرونا بيــش از 5ميليون بيكاري 
مطلق در كشور داريم. اين در حالي است كه با تورم و 
كاهش تقاضا روبه رو هستيم و اين بخش ممكن است تا 
پايان سال با اين بحران دست و پنجه نرم كنند.«  دومين 
گروهي كه به گفته اسماعيلي، شيوع كرونا به آن آسيب 
بسياري وارد كرده كشــاورزان هستند. كشاورزان در 
گروه كارگري جاي مي گيرند:»ما در سال هاي متمادي 
با خشكســالي مواجه بوديم. اما در چند سال اخير با 
بارندگي هاي به نســبت زياد، كشاورزي رونق گرفت. 
به اندازه اي كه در بخش كشــاورزي صادرات افزايش 
يافت. حــاال در جريان كرونا محصوالت كشــاورزان 
صادر نمي شود.« اين در حالي است كه طبق آخرين 
سرشماري نفوس و مســكن جمعيت روستانشينان 
ايران حــدود 21ميليون نفر هســتند كه 25درصد 
جمعيت كشور را تشكيل مي دهند وبخش عمده اي از 

آنها به كار كشاورزي مشغول هستند.

غفلت در حق كارگران
اسماعيلي مي گويد درخصوص كارگران تا به حال دو 
غفلت بزرگ ايجاد شــده؛» اول اينكه دولت مسئول 
سياستگذاري و برنامه ريزي براي آحاد جامعه است. 

حقوق و معيشت همه شهروندان بايد در برنامه ريزي ها 
درنظر گرفته شود نه فقط آن بخش هايي كه از رديف 
بودجه استفاده مي كنند. دومين غفلتي كه درخصوص 
كارگران صورت گرفته به مراتب ابعاد وسيع تري دارد 
بحث مسئوليت كار فرمايي دولت است. دولت براساس 
شرايطي قانوني كه در كشور وجود دارد تصور مي كند 
كه تنها مسئول كارمندان است. چون از طريق بودجه 
كشور حقوق كارمندان را پرداخت مي كند نه حقوق 
كارگران را. بنابراين يك نگاه اشتباه از سوي مديريت 
كالن كشــور درخصوص نيروي كار در كشور شكل 
گرفته كه دولت توجه به حقوق كارگران ندارد و تصور 
مي كند تنها مسئول حقوق كارمندان است و بايددر 
بودجه حقوق، مزايا، مســكن و... كارمندان را درنظر 
بگيرد.«  اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه اقتصاد 
ايران، اقتصاد دولتي است معتقد است د ر اين شرايط 
دولت بايد حامي كارگران باشد: » هر چند تا به حال 
از دهه 80براساس ابالغ سياست هاي اصل 44آهنگ 
خصوصي سازي  در ايران شــدت گرفته است اما اين 
واگذاري و فعاليت ها در بخش خصوصي عمدتا وابسته 
به دولت است. در واقع دولت عالوه بر نقش حاكميتي 
بايد نقــش كارفرمايي براي رفع دغدغه معيشــتي 
كارگران را ايفا مي كرد. دولت مسئول مستقيم تامين 
نيازهاي كارگران است چون طبق آمار رسمي بيش 
از 85درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت و حاكميت 

است.«

فقر همسايه كارگران
 اسماعيلي با بيان اينكه تا پيش از كرونا طبق آخرين 
آمار مراجعان به سمت ســازمان هاي حمايتي كشور 
بيش از 25ميليون نفر بوده اســت، افزايش جمعيت 
فقرا را نگران كننده مي دانــد:» در اوايل انقالب تنها 
500هزار نفر تحت پوشش ســازمان هاي حمايتي 
بودند. گســتردگي اين جمعيت و افزايش اين آمارها 
زنگ خطري است كه هشدار مي دهد هر روز جمعيت 

بزرگي به سمت فقر سوق داده مي شوند. اگر اين روند 
همچنان ادامه پيدا كند هيچ ترديدي نيست كه جامعه 
بزرگي به يك جامعه بزرگ فقير بدل شود. جامعه اي كه 
نه تنها كارگران بلكه كارمندان حقوق بگير آن هم فقير 
هستند.«  پيش تر برخي نمايندگان مجلس به مشكالت 
فقر در كشور اشاره كرده اند. سهيال جلودارزاده، عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره گفت:»خط 
فقر 7ميليون تومان است. « محمد رضا تابش، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين ارتباط 
معتقد است؛ مهم ترين موضوع كنوني كاهش قدرت 
خريد و ضعف معيشت مردم اســت كه بايد تدبيري 
شود تا به قشر كارگر فشار نيايد. خط فقر 4ميليون و 
800هزار تومان است و متأسفانه 90درصد كارگران ما 
زير خط فقر هستند كه پيامدهاي خاص خود را دارد. 
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه مجلس هم 
گفته بود؛ در بودجه 98 تورم نقطه به نقطه 50درصد 
و عدد خط فقر براي خانواده در تهران زير 4 ميليون و 

592هزار تومان است.

4ميليون كارگر بيكار طبق آمار رسمي 
درباره اينكه كرونا دقيقا چه تعداد از كارگران را بيكار 
كرده، همانند آمار مرگ ومير و ابتال به كرونا، اتفاق نظر 
چنداني وجود ندارد وبين يك ميليون نفر بيكار يعني 
آمار رسمي كه دولت اعالم مي كند تا 6ميليون نفر كه 
مركز پژوهش هاي مجلس تخمين زده است، نوسان 
دارد. علي خدايي، عضو شوراي عالي كار در گفت وگو 
با همشهري در اين باره مي گويد:» طبق آمار دولت تا 
به حال اين بيماري باعث بيكاري يك ميليون كارگر 
رسمي شده است. كارگر رسمي آن دسته از كارگراني 
است كه زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند 
و تا به حال يك ميليون نفر از آنها درخواست دريافت 
بيمه بيكاري داده اند. اين قشــر كارگــران هر چند 
دچار آسيب جدي شده اند اما اين آسيب ها با توجه 
به حمايتي كه بيمه بيكاري مي شــوند كمر شكن 

نيست.« به گفته خدايي در بخش غيررسمي- يعني 
كارگراني كه تحت پوشــش بيمه تامين اجتماعي 
نيستند - بيشترين ميران بيكاري وجود دارد:»اين 
افراد غالبا در بخش خدمات فعاليت مي كردند كه از 
حمايت هاي بيمه برخوردار نبوده اند. آمار دقيقي از 
اين افراد در دسترس نيســت و تنها مي توان به آمار 
وزارت كار اســتناد كرد كه اعالم كرده است حدود 
3ميليون نفر در هيچ بانك بيمه اي سابقه اي ندارند. 
گفته مي شود وزارت كار به دنبال ساماندهي و حمايت 
از آنهاست اما تا به حال اقدام اجرايي ملموسي انجام 
نگرفته است. در نهايت از آمار هاي وزارت كار و تامين 
اجتماعي مي توان اينطور برآورد كرد كه در مجموع 
طبق آمارهاي رسمي تا به حال 4ميليون نفر بيكار 

شده اند.«
 بررسي داده هاي آماري نيز نشان مي دهد از مجموع 
24ميليون و 446هزار شــاغل كشــور در پاييز سال 
98)فصل قبل از شــيوع كرونا( تعــداد 17ميليون و 
448هزار نفر در 18صندوق بازنشستگي كشور داراي 
بيمه بوده و نزديك به 7ميليون نفر از شاغالن كشور فاقد 
بيمه هستند. خدايي با اشاره به اينكه در ميان كارگران 
روزمزد كه در پي شيوع كرونا بيكار شده اند، كارگران 
ساختماني جمعيت بيشــتري دارند، گفت:»تعداد 
كارگران ساختماني كه بيمه هستند بيش از 800هزار 
نفر است و بنابر اعالم مسئوالن انجمن صنفي كارگراني 
كه براي بيمه اقــدام كرده اند بيش از يك ميليون نفر 
هســتند. از اليه هاي كارگران غيررســمي كه بيكار 
شده اند و شناســايي آنها خيلي دشوار است مي توان 
به دستفروشان، كارگران گردشــگري، رستوران ها، 
آرايشگاه ها و خيلي از مشاغل ديگر كه هنوز فعاليت 
آنها ممنوع است اشاره كرد. اما با توجه به اينكه كارگران 
ساختماني عضو انجمن هاي صنفي، استاني و منطقه اي 
هستند دسترسي به اطالعاتشان ساده تر از ديگر گروه ها 
اســت و مي توان براي حمايت از آنها اقدامات عاجل 

انجام داد.«

در بخش غيررســمي، يعنــي كارگراني كه تحت پوشــش بيمه تامين 
اجتماعي نيستند، بيشترين ميران بيكاري وجود دارد 

آمار رسمي بيكاران به 4ميليون نفر رسيد

آسيب كرونا 
گريبانگير كارگران

صادق خسروي عليا
خبرنگار

آموزش هاي آنالين و سر و كله زدن 
بــا »شــبكه شــاد« انتخــاب گزارش

دانش آموزان نبوده، اضطراري بوده 
 بــراي ادامــه آمــوزش در شــرايط همه گيري 
كوويد- 19. بسياري از دانش آموزان و خانواده هاي 
آنها در انتظارند تا اين شيوه آموزش از راه دور به 
پايان برسد و درهاي مدرسه ها در سال تحصيلي 
پيش رو به روي دانش آموزان گشــوده شود، اما 
مركــز پژوهش هاي مجلس شــوراي اســالمي 
گزارشي منتشر كرده كه نشان مي دهد پاييز پيش 
رو، فصل پردردســري براي همــه خواهد بود و 
آموزش و پرورش بايد رويكــرد جديدي را براي 
سال تحصيلي 1400-1399درنظر بگيرد. با وجود 
اينكه آمار ابتال به كرونا در كشــور رو به كاهش 
گذاشته و بخشي از مشــاغل بنا به تصميم دولت 
فعاليت شــان را از ســرگرفته اند اما پرونده اين 
ويروس و پيامدهايش براي زندگي روزمره و آينده 

همچنان باز است.
 سعيد نمكي، وزير بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي گفته پاييز ســختي را در پيش رو داريم: 
» در پاييز و زمستان شايد شــاهد هجمه نسبتاً 
ســنگين همزمان كوويد-19 و آنفلوآنزا باشيم و 

بايد براي آن زمان خودمان را آماده كنيم.«
به گفته وزير بهداشــت ، هر روز ابعاد جديدي از 
اين ويروس، شناخته مي شود. تا چند روز پيش، 
ادعا مي شــد كه كودكان عالئــم چنداني از اين 
بيماري ندارند و بدحال نمي شــوند، اما انگليس 
ديروز گزارش داد كه تعــدادي از كودكان در اين 
كشور با استفراغ شديد و التهابات شديد در بخش 
مراقبت هاي ويژه، بستري  شــده اند و به احتمال 

قوي، مربوط به كوويد-19 است.
همزمــان با ســخنان وزيــر بهداشــت، مركز 
پژوهش هاي مجلس هم گزارشي درباره چشم انداز 
آينده سال تحصيلي منتشــر كرده است. نتايج 
بررســي هاي دفتر مطالعات آمــوزش و فرهنگ 

مركز پژوهش هــاي مجلس كه در گزارشــي با 
عنوان »مالحظات و الزامــات كرونايي آموزش و 
پرورش براي سال تحصيلي آينده 1399-1400« 
منتشر شده، نشــان مي دهد كه سال تحصيلي 
آينده هم براي دانش آموزان بــه دور از چالش ها 
و دردســرهايي كه كوويد- 19با خــود به همراه 
آورده نخواهد بود. طبق اين گزارش كارشناسان 
و اپيدميولوژيســت ها معتقدند، موج دوم شيوع 
بيماري رخ خواهد داد؛ ولي زمان و بزرگي آن به 
درستي قابل تعيين نيست، زيرا موضوع دايناميك 
تحت تأثير عوامل مختلف است، اما به نظر مي رسد 
كوويد-19رفتاري فصلي داشــته باشد و انتظار 
مي رود در فصل بعدي سرما، اين بيماري را دوباره 

تجربه كنيم.

به هميــن دليل مركــز پژوهش هــاي مجلس 
مجموعه اي از پيشنهادها را براي سال تحصيلي 
آينده به وزارت آمــوزش و پــرورش ارائه كرده 
اســت. تغيير تقويم آموزشــي مدارس، كاهش 
تراكم كالس ها، تــداوم آموزش هاي الكترونيك 
و مجازي آموزش و پرورش، گســترش و كيفيت 
بخشــي به آموزش هاي تلويزيوني از نكاتي است 
كه در گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس به آن 

اشاره شده است.
در اين بين پيشنهاد چند نوبته كردن مدارس براي 
كاهش جمعيت دانش آموزان در هر كالس بيش 
از همه به چشــم مي آيد. مركز پژوهش ها گفته: 
آموزش و پرورش مي بايست براي كاهش تراكم 
كالسي با روش هاي مختلفي همچون » استفاده از 

نوبت مخالف مدارس به اين نحو كه دانش آموزان 
را به 2گروه تقسيم كرده و گروه اول نوبت صبح و 
گروه دوم نوبت بعدازظهر در مدرسه حضور يابند، 
يا با كاهــش زمان آموزش دروس با اســتفاده از 
ظرفيت تعطيالت آخر هفته به اين نحو كه زمان 
ارائه هر درس را مي توان با تمركز بر ارائه و تدريس 
نكات مهم، محول كردن تكاليف به دانش آموزان و 
استفاده از تعطيالت آخر هفته به يك سوم يا نصف 
كاهش داد و درنتيجه دانش آموزان به جاي ماندن 
6ساعت يا بيشتر در محيط مدرسه، 2 الي 3ساعت 
در مدرســه مي مانند. ســوم اينكه، نوبتي كردن 
زمان حضــور دانش آموزان در مدرســه و كالس 
درس به صورت يك روز در ميان يا صبح و عصر را 

پيشنهاد كرده است.«

از ديگر پيشــنهادهاي مركز پژوهش ها به وزارت 
آموزش و پــرورش كه بايــد ديد مديــران اين 
وزارتخانه امكان اجرايي كردن آن را براي ســال 
تحصيلي بعد دارند يا نه، ثبت نــام دانش آموزان 
براســاس محل زندگي اســت. در بند »د« اين 
گزارش آمده اســت كه: »تغييــر رويكرد فعلي 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس از مالك محدوده 
جغرافيايي به ســمت ثبت نام مبتني بر شــعاع 
محوري مدرسه، به اين معنا كه مدرسه به عنوان 
كانون شعاع باشد و ساكنان با مسافت به طور مثال 
تا 5كيلومتري در اولويت ثبت نام باشند، با رويكرد 
اصالح زمان رفت وآمــد و حضور دانش آموزان در 
محيط بيرون از خانه و سرويس مدارس.« اين در 
حالي است كه هم اكنون بسياري از دانش آموزان 
نمونه دولتي، شبانه روزي، تيزهوشان، استثنايي 
و غيردولتــي در خارج از محــدوده خانه خود به 

مدرسه مي روند.
همچنين در بند يك اين پيشنهادها و مالحظات 
بر لزوم تغيير تقويم ســال تحصيلي تأكيد شده 
است و گفته شــده كه »درخصوص زمان آغاز و 
پايان سال تحصيلي و نيز زمان برگزاري امتحانات 
پاياني از انعطاف پذيري الزم جهت جبران عقب 
ماندگي هاي ناشــي از تعطيالت مختلف ضمن 
سال تحصيلي برخوردار شويد.« موضوعي كه در 
سال هاي گذشته به واسطه تشديد آلودگي هوا در 
كالنشهرها به وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد 
شده بود اما شوراي عالي اين وزارتخانه زير بار آن 

نرفت و اجازه تغيير تقويم را نداد.
ويــروس كرونا، نظام آموزشــي كشــور را دچار 
چالش هاي جدي و مهمي كرده و قوانين و مقررات 
سر سخت و غيرمنعطف آن را نشانه گرفته است. 
چندنوبته كردن مدارس، تغيير تقويم آموزشي و 
امكان بازگشايي مدارس در فصل تابستان، تغيير 
سبك پذيرش و ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
دولتي و خاص، بــاال بردن توان فنــي و آنالين 
براي آموزش محتواي درســي در سال هاي بعد 
هركدام چالش جديدي پيش روي اين وزارتخانه 

خواهد بود.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

چند خط خبر

همچنان روي خط كرونا
خبرها در شرايطي كه هنوز كرونا مسئله شماره يك جهان است، بر محور بيماري 
كوويد-19 و پيامدهاي آن مي چرخد. تأكيد بر فاصله گذاري اجتماعي و رعايت 
بهداشت فردي ادامه دارد و البته اظهارنظرهاي بيشتري درباره كاهش ابتال به 
كرونا در كشور منتشر شده، هرچند كه متخصصان هشدار مي دهند، خطر كرونا 
و احتمال شيوع دوباره آن تمام نشده و نبايد از احتياط ها كاست و سياست هاي 
پيشــگيرانه را رها كرد. آنچه در ادامه مي خوانيد خبرهايي است كه در اين 

روزهاي كرونايي بايد بدانيد.

  ثبت بيش از هزار ابتالي جديد به كرونا
ابتال به كرونا در كشــور هنوز ادامه دارد و تا دوازدهم ارديبهشت 1006مورد ابتالي 
جديد به آمار مبتاليان به اين ويروس اضافه شــده اســت. اين را كيانوش جهانپور، 
سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرده و گفته اســت كه با افزوده شدن آمار جديد، 
 مجموع بيماران كوويد-19 در كشــور به 95هزارو646 نفر رسيده است. 63بيمار 
كوويد-19 ديگر هم جان شان را از دست داده اند و به اين ترتيب مجموع جان باختگان 
اين بيماري درايران به 6091نفر رسيده است. تاكنون 76هزارو318 نفر از بيماران، 
بهبود يافته و ترخيص شده اند و 2899نفر از بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت 
شــديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. ســخنگوي وزارت بهداشت همچنين 
گفته،  شايعه دستور بازگشايي مدرسه ها و دانشگاه ها، مساجد و اماكن زيارتي از طرف 

رياست جمهوري به هيچ وجه صحت ندارد.

  كرونا ضعيف نشده،  تا حدي كنترل شده است
در ادامه اخبار مربوط به ويروس كوويد-19، مينو محرز، متخصص بيماري هاي عفوني 
هشدار داده كه رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پرهيز از رفت وآمدهاي غيرضروري 
همچنان الزم اســت چرا كه برخالف باوري كه به تازگي بين مردم رايج شــده، اين 
ويروس ضعيف نشده بلكه تا حدي كنترل شده و امكان بازگشت دوباره بيماري وجود 
دارد. محرز گفته: »ظاهرا در تهران پيك شديد بيماري را به دليل رعايت فاصله گذاري 
گذرانده ايم، اما اگر فاصله گذاري فيزيكي رعايت نشــود، ممكن اســت شاهد پيك 
يا موج جديدي باشيم. بنابراين نبايد خيال مردم راحت شــود و فكر كنند بيماري 

تمام شده است.«

  نامه دانشجويان علوم پزشكي به وزارت بهداشت
هرساله دانشجويان علوم پزشكي كشور با توجه به نوبت دهي بايد در 2 مرحله آزمون 
علوم پايه شركت كنند و امســال اين موضوع به دليل شيوع بيماري كرونا و تعطيلي 
دانشــگاه ها با اعتراض تعداد زيادي از اين دانشــجويان همراه شده است. به گزارش 
خبرآنالين، دانشجوياني كه بايد شهريور امســال در آزمون علوم پايه خود شركت 
كنند درخواست لغو اين امتحان را دارند. آنها با ارســال نامه اي به معاونت آموزشي 
وزارت بهداشت خواستار لغو آزمون شهريور ماه شده اند. تاكنون بيش از 3هزار امضاي 
الكترونيكي از ســوي اين دانشجويان جمع آوري شــده كه نشان مي دهد مشكالت 
مربوط به تعطيلي دانشگاه ها و مشخص نبودن نحوه برگزاري ادامه كالس ها همچنان 

ادامه دارد.

  حليم، پنبه ندارد
وجود پنبه در حليم همزمان با  ماه رمضان دوباره به سرخط حرف   و نظرهاي روزمره 
مردم و پست هاي شــبكه هاي اجتماعي برگشــته اســت. اين موضوع كه تاكنون 
چندين بار در شبكه هاي اجتماعي داغ شده، ديروز بار ديگر تكذيب شد. اين بار جمال 
زنگيشه، مديركل بازرسي اســتان تهران از چندين مركز توليد حليم به طور سرزده 
بازديد كرده و پس از آن گفته: »تاكنون هيچ مورد تخلفي از سوي واحدهاي صنفي 
پخت حليم مبني بر استفاده از پنبه و يا ساير مواد افزودني غيرمجاز به جاي گوشت 

در طبخ حليم مشاهده نشده است و مردم نبايد نگران باشند.« 

  شناسايي 3هزار محله پرخطر شيوع كرونا
خبر جمع آوري معتادان متجاهر توســط نيروي انتظامي چند روز پيش منتشــر و 
با انتقاد شماري از فعاالن و تحليلگران اجتماعي مواجه شــد. حاال  رضازاده معاون 
پيشگيري ســازمان بهزيستي كشــور از شناســايي 3هزار و 270محله پرخطر كه 
امكان شيوع كرونا در ميان معتادان آنها وجود دارد، خبرداده و گفته است: »تيم هاي 
بهزيســتي آموزش هاي الزم را در اين محله ها به معتادان ارائه دادند و افراد مختلف 
و مصرف كنندگان خياباني مــواد و كارتن خواب ها آموزش هــاي الزم را در زمينه 
پيشگيري از كرونا فرا گرفتند. تيم هاي بهزيستي براي معتادان مواد ضدعفوني كننده 
هم برده اند و افــرادي كه در محل حاضر بودنــد هم از نظر عاليم ابتــال به بيماري 

غربالگري شده اند.

  اما و اگرهاي آماري كوويد-19
اختالف نظرها درباره آمار دقيق كرونا، هفته هاســت ادامــه دارد. اين بار رئيس كل 
سازمان نظام پزشكي ايران هم گفته: قطعا آماري كه اعالم مي شود با آن چيزي كه 
به صورت واقع اتفاق مي افتدفرق دارد. محمدرضا ظفرقندي، گفته: آماري كه وزارت 
بهداشت اعالم مي كند براســاس يك پروتكل بين المللي و ابالغي از سوي سازمان 
بهداشــت جهاني اســت اما در پروتكل ابالغي ميزان مبتاليان براساس تست هاي 

آزمايشگاهي مثبت اعالم مي شود اما واقعيت چيست؟ 
آنطور كه ظفرقندي مي گويد: »بسياري از افراد عالمت ندارند و تست آزمايشگاهي 
از اين افراد انجام نمي شود. بسياري از افراد براســاس تشخيص باليني، كلينيكي يا 
سي تي اسكن تحت درمان يا بستري قرار مي گيرند و تست آزمايشگاهي از اين افراد 
انجام نمي شود. تعدادي از تست هاي آزمايشگاهي، منفي كاذب هستند كه اين هم 
عدد نسبتا بااليي است. يعني حدود 40درصد از تست هاي آزمايشگاهي منفي كاذب 
هستند و آنچه وزارت بهداشت اعالم مي كند براساس تست هاي آزمايشگاهي صحيح 

است.«
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 درصد50.7
كاهشدرآمدداشتهاند.

 درصد48
گفتهاندتوانماليبرايكمكبه

ديگرانندارند.

 درصد5.8
همگفتهاندبهكسيكمك
نكردهاندوقصدكمكندارند.

 درصد0.6
وضعيتاقتصاديشانبهبودپيدا

كردهاست.

 درصد34.7
اعالمكردهانددرقالبپولياكاال

بهديگرانكمككردهاند.

كرونا چه تأثيري بر كسب و كارهاي مردم 
ايران گذاشته است؟

همشهري:  يك نظر ســنجي تازه از مركز 
افكارسنجي دانشــجويان ايران )ايسپا( 
به پرســش هايي كه درباره تأثير كرونا بر 
كسب و كار مردم دارد پاسخ  داده است. اين 
نظر سنجي از افراد باالي 18سال با حجم 
نمونه 1563 در تاريخ 24 تا 27فروردين 
انجام شده است. اهم يافته هاي اين تحقيق 
با موضوع »كرونا چه تأثيري بر كســب و 
كارهاي مردم ايران گذاشته است« را در 

ادامه بخوانيد:

 درصد13.5
شغلشانراازدستدادهاند.

 درصد41.7
كسبوكارهاتعطيلشدهاند.

 درصد26.3
وضعيتاقتصاديشانتغييرنكرده.

 درصد9.5
قصدكمكبهديگرانرادارند.

سال تحصيلي آينده چگونه خواهد بود؟

مركز پژوهش ها: احتمال دونوبته شدن مدارس  و تداوم آموزش آنالين وجود دارد
پاييز پر دردسر



كيوسك

 با گذشت 4 ماه از شيوع كرونا در جهان، گمانه زني ها در مورد 
منشأ اين ويروس همچنان ادامه دارد و طرفداران اين فرضيه گزارش

كه چيني ها خود، ويروس را ســاخته اند، كم نيســتند، اما 
گزارش نهادهاي اطالعاتي آمريكا مخالف اين فرضيه است.

سازمان اطالعات ملي آمريكا كه تمامي نهادهاي اطالعاتي اين كشور زير 
چتر مديريتي آن قرار  مي گيرد با انتشار بيانيه اي اعالم كرده است كه اين 
نهادها در حال تحقيق در مورد منشأ ويروس كرونا هستند اما تا به اينجا 
به اين نتيجه رسيده اند كه ويروس اوال ساخته دست انسان نيست و ثانيا 

ژنتيك آن دستكاري نشده است.
كمتر ديده شــده اســت كه ســازمان اطالعات ملي آمريــكا در مورد 
پرونده هايي كه نهادهاي اطالعاتي اين كشــور مشغول پيگيري هستند 
اظهارنظر كند. وب ســايت تحليلي پوليتيكو به نقل از مأموران ســابق 
اطالعاتي آمريكا نوشته اســت كه انتشــار چنين بيانيه اي از سوي اين 
ســازمان نشــان مي دهد نهادهاي اطالعاتي آمريكا در ماجراي شــيوع 
ويروس كرونا بسيار تحت فشار قرار گرفته اند. تحت فشار بودن اين نهادها 
مربوط به دستوري است كه از سوي كاخ سفيد خطاب به آنها صادر شده 
است. روزنامه نيويورك تايمز روز پنجشنبه در گزارش مفصلي فاش كرد 
كه مقام هاي كاخ سفيد نهادهاي اطالعاتي آمريكا به خصوص سازمان سيا 
را تحت فشار قرار داده اند تا ربطي ميان شــيوع ويروس كرونا و مؤسسه 
ويروس  شناسي ووهان پيدا كنند. به عبارت ديگر، كاخ سفيد به دنبال آن 
است كه نشان دهد ويروس، ساخته دســت چيني هاست و از سوي آنها 

منتشر شده است؛ حال به عمد يا از روي اشتباه.
دونالد ترامپ مهم ترين طرفدار اين فرضيه است. او ساعاتي پس از انتشار 
بيانيه سازمان اطالعات ملي آمريكا در يك نشست خبري در كاخ سفيد 
بار ديگر تأكيد كرد كه معتقد است منشأ ويروس، مؤسسه ويروس شناسي 
شهر ووهان است. او در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از او پرسيد 
آيا مدركي دارد كه با چنين اطميناني در مورد شيوع ويروس از مؤسسه 
ووهان صحبت مي كند، گفــت: »بله دارم؛ مــدرك دارم و البته كه فكر 
مي كنم سازمان بهداشــت جهاني بايد به خاطر اين اتفاقات خجالت زده 
باشد، چرا كه در اين ماجرا در نقش دفتر روابط عمومي چين رفتار كرده 
است.« وقتي كه خبرنگاران بار ديگر از او خواستند شفاف پاسخ سؤال را 
بدهد او گفت:  »نمي توانم جزئيات بيشتري بدهم؛ اجازه انتشار اطالعات را 
ندارم. چيني ها يا به اشتباه اين كار را كرده اند يا شايد هم از روي عمد. به 

هر حال كسي كه بايد پاسخگو باشد آنها هستند.«
شــمار مبتاليان به ويروس كرونا از مرز 3ميليون نفر گذشــته و تاكنون 
بيش از 230هزار نفر قرباني آن شده اند. از 3ميليون و 200هزار نفري كه 
به ويروس مبتال شده اند، يك ميليون نفرشان آمريكايي هستند. از ميان 
قربانيان نيز 63هزار نفرشان آمريكايي  بوده اند. اين آمار و ارقام به خوبي 
نشان مي دهد آمريكا در چه شرايط وخيمي به سر مي برد. برخي منتقدان 
ترامپ معتقدند او به جاي متمركز شــدن روي مديريت بحران به دنبال 
فرافكني و حاشيه سازي براي چيني ها در جنگي است كه از 2سال پيش 

به راه انداخته است.

يكي از كساني كه معتقد است ترامپ به دنبال سرپوش گذاشتن روي ضعف 
دولتش در مديريت بحران بوده، ســخنگوي وزارت خارجه چين است. 
ژائو ليجان تاكنون چندين بار در واكنش به ســخنان ترامپ تأكيد كرده 
كه معتقد است ويروس كرونا ســاخته دست آمريكايي هاست و نظاميان 

آمريكايي آن را به چين منتقل كرده اند.
تالش كاخ ســفيد براي متهم كردن چين ابعاد ديگري نيز دارد. شبكه 
تلويزيوني ان بي سي آمريكا به نقل از برخي مأموران اطالعاتي اين كشور 
گزارش داده كه كاخ سفيد از نهادهاي اطالعاتي آمريكا خواسته مداركي 
پيدا كنند كه نشان دهد دولت چين و سازمان بهداشت جهاني با تباني بر 
شيوع ويروس سرپوش گذاشــته اند. اين فرضيه هم نخستين بار از سوي 
دونالد ترامپ مطرح شد؛ فرضيه اي كه در نهايت باعث شد تا به دستور او 

حمايت مالي آمريكا از اين نهاد بين المللي متوقف شود.
ســازمان اطالعات ملي آمريكا در بيانيه خود آورده كه همچنان در حال 
تحقيق در مورد دليل شيوع ويروس است و روي 2 فرضيه، يكي احتمال 
انتقال ويروس از حيوانات به انسان و همچنين انتشار تصادفي ويروس از 

آزمايش ووهان، تمركز دارد.

دونالد ترامپ همچنان تأكيد دارد كه ويروس كرونا از مؤسسه ويروس شناسي ووهان منتشر شده است
نهادهاي اطالعاتي آمريكا:  كرونا دست  ساز نيست

   كرونا اسرائيل و حماس را به تبادل 
زندانيان نزديك كرده است؟

   سبزي كاري خانگي در كويت 
تحت قرنطينه رونق گرفت

   قيمت بنزين 15روپيه كاهش 
يافت، قيمت ديزل 27روپيه 

)پاكستان(

   روز كارگر در سكوت حكومت  
نظامي به دليل ويروس، برگزار 

شد)تركيه(

محمدامين خرمي
خبرنگار
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كرونا،  آيينه اختالف طبقاتي در فرانسه

درحالي كه ثروتمندان در فرانسه 
از بيم كرونا بــه ويالهاي لوكس اروپا

خود در مديترانه پنــاه برده اند، 
مرگ ومير در ميان ســاكنان مناطق محروم و 
پرجمعيــت فرانســه در حــال بــاال رفتن و 
خشونت هاي خياباني در حال اوج گرفتن است.

به گزارش ســي ان ان، خشــونت ها در حومه 
شــمالي پاريس بعــد از آن بــاال گرفت كه 
پليس متهم شــد در جريان همه گيري كرونا، 
نژادپرستي و بي رحمي اش را بيشتر كرده است.

قرنطينه در فرانسه كه در 17مارس )29اسفند( 
اعالم شد، پيامدهاي متفاوتي براي قشرهاي 
مختلف جامعه داشته است. ممنوعيت كسب 
و كارهــاي غيرضروري و همينطــور دريافت 
مجوز براي تردد، بيشــترين پيامــد را براي 
مردمي داشته است كه در مناطق فقيرنشين و 

پرجمعيت زندگي مي كنند.
اين افــراد در حالي از پيامدهاي وحشــتناك 
قرنطينه رنج مي برند كه انتشار گزارشي درباره 
درمان هاي ويژه ازجمله تست آنتي بادي براي 
ثروتمندان در منطقه بسيار مرفه نشين فرنچ 

ريويه را، باعث خشم عمومي شده است.

پاريس،  مركز آشوب
تنش ها در شمال پاريس، بعد از آن باال گرفت 
كه هفته گذشته، يك موتورسوار كه در منطقه 
ويه نوالگارن زندگي مي كرد با ماشــين پليس 
تصــادف كرد. پليس گفته اســت كه افســر، 
نادانسته در ماشين را باز كرده و تصادف پيش 
آمده اما وكيل مرد آســيب ديده مي گويد كه 
افسر پليس، عامدانه در خودرويش را باز كرده 

تا به اين مرد آسيب وارد كند.
در محله اي كه ســابقه اي طوالني از قساوت 
پليس و شــورش هاي ضدپليس دارد، تصور 
اينكه اين اتفاق عمدي بوده باشد چندان دور 

از ذهن نيست.
ويدئوي لحظه تصادف در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست و باعث شد چند شب ناآرام در 
محله سكونت مرد موتورسوار و ديگر محله هاي 
شــمال پاريس رقم بخورد و سه شنبه، پليس 
تأييد كرد كــه يك مدرســه ابتدايي به آتش 

كشيده شده است.
طاهــا بوحفــض روزنامه نگار فرانســوي كه 
نخســتين تصوير ناآرامي ها در ويه نوالگارن را 
منتشــر كرده درباره اين آشوب ها گفته است: 

»رويدادها در ويه نوالگارن كامال نمادين است. 
مردم مي توانند اســتانداردهاي متفاوت را در 
دوران قرنطينه ببيننــد. در پاريس، مردم به 
راحتي راه مي روند اما پليس با آنها كار ندارد. 
اما در حومه، پليس بيرون آمــدن از خانه را با 

بي رحمي پاسخ مي دهد.«
بوحفض معتقد است كه قرنطينه در مقايسه با 
خانواده هاي طبقه متوسط، فشار بيشتري به 
اقشار پايين دست وارد كرده است؛ »قرنطينه 
براي همه يكسان نيست. ما تراس و همسايه اي 
كه آكاردئون بنوازد نداريم. در مناطق حومه، 
خانواده هاي بــزرگ هفت يا هشــت نفره اي 
هســتند كه در خانه هاي اجــاره اي كوچك 
زندگي مي كنند. اين مردم صندوقدار، پيك، 
پست چي و افراد ديگري هســتند كه شانس 

دوركاري ندارند.«
ويــروس كرونا عالوه بــر ايــن، مرگ ومير را 
هم در اين مناطق باال برده اســت. در منطقه 
سن سن دني كه در كنار ويه نوالگارن قرار دارد، 
در يك هفته )از 30مــارس تا 5آوريل( ميزان 
مرگ ومير رشــدي 295درصدي تجربه كرده 
است. در محله هودوسن هم آمار 224درصد 
رشد داشته است. در مقايسه، آمار مرگ ومير 
در پاريس 174درصد و در كل فرانسه 61درصد 

بوده است.
وزارت كشور فرانسه گزارش داده است كه در 
مناطق حساسي مانند حومه شمالي پاريس، 
نظارت ها را بيشتر و 38هزار نفر را جريمه كرده 
است. اين در حالي است كه اين وزارتخانه، 3 
هفته پيش گفته بود كه قوانين قرنطينه در اين 

مناطق مورد احترام است.
از مدت هــا پيــش گروه هاي مدني هشــدار 
داده بودند كه بازرســي هاي پليس در دوران 
قرنطينه، مي تواند همراه با برخوردهاي خشن 

و تحقيركننده باشد.
درحالي كه اقشار پايين دست فرانسه در حومه 
پاريس در پاسخ به خشــونت پليس آشوب به 
راه انداخته اند، در جاي ديگري از فرانســه، در 
منطقه مرفه نشين فرنچ ريويه را در سن تروپه، 

انتشار يك خبر جامعه فرانسه را شوكه كرد.
روزنامه محلي وار مارتين هفته پيش فاش كرد 
كه يك كلينيك خصوصي در اين منطقه، براي 
مراجعان ثروتمند خود تست آنتي بادي كرونا 
مي گيرد. شــهردار ســن تروپه به اين گزارش 

واكنش نشان داد و آن را تأييد كرد.
اين گزارش بعد از آن منتشــر شد كه فيليپه 
ادواردو نخست وزير فرانسه در دوم آوريل اعالم 
كرد دولــت نگراني هايي بــراي تامين برخي 

داروها و تست هاي تشخيصي دارد.
اين تســت ها در حالــي در اختيار ســاكنان 
ويالهــاي چند ده ميليون دالري ســن تروپه 
قرار گرفته كه بيمارستان هاي محلي با كمبود 
امكانات مواجه هستند و همين مردم محلي را 

به شدت خشمگين كرده است.
خشم مردم فرانسه، اما فراتر از سن تروپه هست 

و در شــمال پاريس هم به وفور ديده مي شود. 
اين ميزان نارضايتي نشان دهنده شكاف عميق 

بين ثروتمندان و فقرا در فرانسه است.
عبدالعالي البدوعي، پرستار و بنيانگذار بالنو 
سانته -سازماني مردمي كه براي رفع شكاف 
طبقاتي تالش مي كند- معتقد است كه كرونا، 
آيينه اي است كه اختالف طبقاتي در فرانسه 

را به خوبي نشــان مي دهــد؛ »ويروس كرونا 
بحران اجتماعي را ايجاد نكرد اما خيلي ساده 
نشــان داد كه مردم در چه شرايط رقت باري 
زندگي مي كنند. ويروس كرونا فرصتي براي 
همه است تا روش برخورد خود با افرادي كه 
به صورتي روزانه نابرابــري را تجربه مي كنند 

تغيير دهند.« 

جواد نصرتي
خبرنگار

مؤسسه ويروس شناسي ووهان، زير ذره بين
مؤسسه ويروس شناســي ووهان يكي از قديمي ترين موسسات 
ويروس شناسي در چين است. اين موسسه در دهه 1950ساخته شده 
است. از سال 2015اما يك آزمايشگاه بسيار مهم سطح 4براي مطالعه 
روي ويروس هاي واگيردار به آن  اضافه شــد؛ همان آزمايشگاهي 
كه برخي معتقدند ويروس كرونا ممكن است به صورت تصادفي از 
آن منتشر شده باشــد. اين نوع آزمايشگاه ها روي خطرناك ترين 
بيماري ها مطالعه مي كنند كه هنوز براي آنها واكسن يا درماني يافت 
نشده است. آزمايشگاه سطح 4مؤسسه ويروس شناسي ووهان نيز 
در حال مطالعه روي انتقال ويروس هاي خانواده كرونا از خفاش به 
انسان بوده است. اين آزمايشگاه با صرف هزينه 44ميليون دالري 
با كمك فرانسوي ها ساخته شد. كاركنان و متخصصان آن هم در 
آزمايشگاه مشابهي در شهر ليون فرانســه آموزش ديدند. براي 
چيني ها راه اندازي آزمايشــگاه ووهان افتخار بزرگي بود، چرا كه 
مطالعه روي ويروس ها در اين سطح تنها در چند كشور پيشرفته 
انجام مي شــود. چين حتي آن زمان اعالم كرد قصد دارد تا سال 
2025حداقل 5آزمايشگاه ديگر از اين دست راه اندازي كند. همان 
زمان هم برخي دانشمندان غربي در مورد توانايي چيني ها در اداره 
كردن چنين آزمايشگاه حساســي نگراني هايي را مطرح كردند 
اما دولت چين اين نگراني هــا را رد كرد. فعالين مي گويند اين نوع 
آزمايشگاه ها آنقدر خطرناك اســت كه ژاپني ها با وجود ساخت 
نخستين مركز از اين نوع در ســال 1981، تا سال 2015از مطالعه 
ويروس هاي بســيار خطرناك در آن خودداري مي كردند. به دليل 
خطرناك بودن ويروس هاي مورد مطالعه در آزمايشگاه هاي سطح 
4، باالترين پروتكل هاي ايمني در اين نوع آزمايشــگاه ها اعمال 
مي شود. متخصصان قبل و بعد از كار در اين آزمايشگاه ها بايد دوش 
بگيرند، لباس هاي خود را به طور كامــل تعويض كنند و لباس هاي 
ويژه اي كه هيچ منفذي به بيرون ندارد به تن كنند. آزمايشگاه ووهان 
زيرنظر سازمان بهداشت جهاني فعاليت مي كند و يكي از مهم ترين 
آزمايشگاه هاي سطح 4در دنياست. شيوع ويروس سارس در سال 
2003از چين انگيزه مهمي براي ساخت اين آزمايشگاه بوده است. 
دست كم 9آزمايشگاه از اين دست در اروپا و 15آزمايشگاه در آمريكا 
فعال است. برخي دانشــمندان وجود اين تعداد آزمايشگاه سطح 
4را به دليل امكان انتشار ناخواســته بيماري ها از آنها، براي جهان 

خطرناك مي دانند.

ث
مك

عربستان در محاصره
بحران اقتصادي ناشي از سقوط قيمت نفت و شيوع كرونا، پيامدهاي سختي براي وضعيت 

داخلي عربستان و موقعيت اين كشور در منطقه خواهد داشت

بحران كرونا در كنار سقوط تاريخي قيمت نفت چه بر 
سر عربستان سعودي خواهد آورد؟ پاسخ به اين پرسش خاورميانه

با توجه به ركود ســنگيني كه بر اقتصاد جهان ســايه 
افكنده اســت، روزبه روز سخت تر مي شــود. اگرچه هيچ كشوري از 
پيامدهاي سخت چنين بحران هاي فراگيري در امان نيست، اما بدون 
شك موقعيت اقتصادهايي كه سهم بااليي از بازار نفت و انرژي را به خود 
اختصاص داده بودند در اين ميان وخيم تر است؛ اقتصادهاي مصرفي 
كه همزمان با چالش تامين مايحتــاج وارداتي خود، بخش مهمي از 
منابع درآمدشان را نيز از دست داده اند. عربستان سعودي نماد چنين 
اقتصادي به شمار مي رود؛ كشــوري تك درآمدي كه به دليل كاهش 
تقاضا در بازار انرژي از يك سو و سقوط شديد قيمت نفت از سوي ديگر، 
با بحراني كم سابقه براي تامين بودجه ساالنه خود روبه رو است. البته 
تمام مشكالت رياض به اينجا ختم نمي شــود و جنگ، عنوان فصل 
ديگري از بحران هاي اين كشور اســت. جنگ بزرگ و البته پر هزينه 
عربستان سعودي با همسايه جنوبي اين كشور اكنون وارد ششمين 
سال خود شده، آن هم درحالي كه هيچ چشم انداز روشني براي پايان 
جنگ و بازگشت طرفين به ميز مذاكره ديده نمي شود. پايان اين راه به 
كجا مي رسد؟ آثار اجتماعي و سياسي بحران هاي اقتصادي عربستان 

در كوتاه مدت و درازمدت به چه ترتيب خواهد بود؟

فشار بيشتر بر شهروندان؛ تضعيف موقعيت وليعهد
كسري بودجه 9ميليارد دالري دولت عربستان، تنها در 4 ماه اول سال 
ميالدي2020 نشان داد شرايط سختي پيش روي اقتصاد اين كشور 
قرار دارد؛ كشوري كه سال هاست مي خواهد از وضعيت تك درآمدي 
و اتكا به نفت خارج شود اما تاكنون هيچ گام مؤثري در اين زمينه بر 
نداشته است. به نوشت بلومبرگ، كســري بودجه شديد سعودي در 
سال جاري منجر به افزايش چشمگير بدهي خارجي، كاهش ذخاير 
ارزي و البته كاهش نرخ سود بانك هاي اين كشور خواهد شد. به اين 
ترتيب مي توان پيش بيني كرد كه دولت عربستان با جديت بيشتري 
نسبت به گذشــته، اجراي برنامه اصالحات اقتصادي را دنبال كند، 
برنامه اي كه شامل وضع ماليات هاي جديد، افزايش قيمت حامل هاي 
سوخت و همچنين كاهش حمايت هاي گوناگون دولتي از شهروندان 

خواهد بود.
اگرچه اين اقدامات با توجه به وضعيت اقتصاد عربستان كامال منطقي 
و قابل پيش بيني است، اما براي شهروندان اين كشور معناي ديگري 
دارد؛ شهرونداني كه صرفا طي سال هاي اخير و البته به شكلي كامال 
محدود، فرايند پرداخت ماليات در ازاي خدمات دولتي را آغاز كرده اند. 
روزنامه العربي الجديد مي نويســد: بحران هاي متعــدد اقتصادي و 
غيراقتصادي عربستان در جبهه هاي مختلف، گزينه هاي پيش روي 
دولت اين كشور براي مهار پيامدهاي اقتصادي كرونا و سقوط قيمت 
نفت را تا حد زيادي محدود كرده اســت. بر اين اساس مي توان گفت 
در هر صورت، بخش مهمي از بار بحران  اقتصادي بر دوش شهروندان 

سعودي خواهد بود.
از ســوي ديگر وضعيت وخيم اقتصادي، بسياري از پروژه هاي پر سر 
و صداي وليعهد جوان را عمال به حالت تعليق درآورده است؛ از شهر 
تكنولوژيك نئوم در كرانه درياي سرخ گرفته تا توسعه زيرساخت هاي 
گردشگري و... . محمد الشنقيطي، متفكر اسالمي منتقد سياست هاي 
محمد بن سلمان و اســتاد دانشگاه دوحه با اشــاره به اين مسئله در 
مصاحبه با شــبكه الجزيره مي گويد: بخش اول تصوير رسانه اي كه 
محمد بن سلمان ســعي داشــت نزد محافل حقوق بشري جهان از 

خود معرفي كند با ترور جمال خاشــقجي از بين رفت؛ حاال نوبت به 
نابودي بخش دوم اين تصوير رســيده است، بخشي كه عبارت بود از 
مدرنيزاسيون نمايشــي عربســتان با تأكيد بر پروژه هاي ناكارآمد و 
پرسر و صدايي نظير شهر نئوم. تمام اينها به معناي افزايش نارضايتي 
در داخل عربستان و تشديد فشارهاي سياسي و اجتماعي بر محمد 
بن سلمان به عنوان مســئول وضع موجود اســت؛ امري كه در كنار 
فشــارهاي خارجي مي تواند به عاملي خطرناك در تعيين سرنوشت 

سياسي محمد بن سلمان تبديل شود.

موسم امتيازگيري از رياض
تنها نگاهي به تحوالت يك هفته اخير در جنگ يمن به خوبي نشان 
مي دهد بحران هاي اقتصادي كرونا و نفت تــا چه اندازه مي توانند بر 
موقعيت منطقه اي رياض تأثيرگذار باشــند. درحالي كه عربستان در 
آبان ماه سال گذشته براي مهار تنش هاي ميان خود و امارات در جنوب 
يمن، توافقي سياسي را به واســطه عقب نشيني هاي فراوان به دست 
آورده بود، اكنون شبه نظاميان مورد حمايت امارات با زير پا گذاشتن 
تمام مفاد آن توافق، اعالم خودمختاري كرده و حمالتشان عليه دولت 
منصور هادي را از سر گرفته اند. از سوي ديگر تمام فرماندهان نظامي 
جدايي طلبان جنوب كه به دستور عربستان و براساس توافق رياض، 
يمن را به مقصد ابوظبي ترك كرده بودند، باري ديگر با چراغ ســبز 
امارات براي شركت در درگيري هاي نظامي به كشورشان بازگشته اند.
اين در حالي است كه تمام تالش هاي رياض براي مصالحه با جنبش 
انصارهلل و توقف موقت درگيري هاي نظامي با اين گروه در يمن تحت 
عنوان آتش بس انساني نيز بي نتيجه مانده است. عبدالباري عطوان، 
سردبير روزنامه راي اليوم در اين باره مي نويسد: ضعف واضح عربستان 
در جريان بحران هاي اخير، تمام دشــمنان و رقباي اين كشور را به 
امتيازگيري بيشتر از سعودي ها تحريك كرده است. بدون شك تداوم 
وضعيت كنوني، موقعيت عربستان را در ديگر ميدان هاي منطقه اي 
مقابل ايــران و تركيه، ازجمله عراق، ســوريه، لبنــان يا حتي ليبي 

ضعيف تر خواهد كرد.

حال و روز بد رسانه هاي پترودالري 
در ادبيات سياســي معاصر از رســانه هاي بزرگ كشــورهاي عربي 
خليج فارس با عنوان رسانه هاي پترودالري ياد مي شود؛ رسانه هايي 
كه مستقيما با دالرهاي نفتي تغذيه شــده و از هيچ منطق خاصي، 
نظير جذب آگهي، افزايش مخاطب يا... در تامين ســرمايه هاي خود 
پيروي نمي كنند. اين رســانه ها اكنون به دليل بحــران در بازارهاي 
نفت در معرض خطري اساســي قرار گرفته انــد؛ خطري كه ممكن 
است به حيات بســياري از اين رسانه ها براي هميشــه پايان دهد. 
نخستين قرباني، روزنامه العرب چاپ لندن بود. اين روزنامه 43ساله، 
حرفه اي ترين رسانه مكتوبي به شمار مي رفت كه مورد حمايت امارات 
بوده و ايده هاي سياسي-فرهنگي اين كشور را ترويج مي كرد. العرب 
در سال1977 توسط احمد الصالحين، وزير رسانه وقت ليبي تاسيس 
شده و تا بيش از 2دهه مورد حمايت نظام هاي قذافي و صدام بود اما 
در ادامه به ميراثي فرهنگي براي شيوخ ثروتمند امارات تبديل شد. 
العرب روز گذشته به كار خود پايان داد و تا اين لحظه مشخص نيست 
چه سرنوشتي در انتظار اين روزنامه با سابقه قرار دارد. همچنين شبكه 
الغد مصر كه از ديگر بازوهاي رسانه اي امارات به شمار مي رود اعالم 
كرد 50درصد از بودجه كل شبكه و 25درصد از حقوق كارمندان خود 
را به دليل مشكالت اقتصادي كم كرده اســت. اگرچه پس لرزه هاي 
بحران هاي اقتصادي تاكنون صرفا به رسانه هاي اماراتي محدود مانده، 
اما بعيد است رسانه هاي ديگر كشورهاي نفتي همچون عربستان از 

اين زلزله بزرگ مصون باشند.

سياوش فالح پور
خبرنگار



تــو جمــال  آينــه دار  آفتــاب  اي 
مشــك ســياه مجمره گردان خــال تو

صحن سراي ديده بشســتم ولي چه سود
كاين گوشه نيســت درخور خيل خيال تو

شهاب 2ميليون دالري
لندن: يكي از بزرگ ترين قطعات جدا شده از سطح  ماه 
به ارزش پايه2ميليون و 490هزار دالر در حراج كريستي 
در لندن به فروش گذاشته مي شود. به گزارش يورونيوز، 
اين سنگ ماه كه بيش از سيزده و نيم كيلوگرم وزن دارد 
احتماال بر اثر برخورد يك سيارك از سطح  ماه جدا شده و 
در صحراي بزرگ آفريقا فرود آمده است. اين قطعه سنگ 
كه »NWA12691« نام دارد پنجمين قطعه بزرگي است 

كه تا كنون از  ماه به زمين رسيده است. 

كاهش قربانيان آلودگي هوا با قرنطينه
هلسينكي: محدوديت هاي تردد ناشي از قرنطينه كه پس 
از شيوع بيماري همه گير كوويد- ۱9 در اغلب شهرها اعمال 
شــده، جان بيش از۱۱ هزار نفر را در قاره سبز بر اثر كاهش 
آلودگي هوا نجات داده است. به گزارش يورونيوز، محققان 
مركز مطالعات انرژي و هواي پاك در شهر هلسينكي فنالند 
با اســتناد به نتايج تحقيقات خود، اين نتايــج را با توجه به 
كاهش شمار مرگ وميرهاي ناشــي از آلودگي هوا منتشر 

كرده اند.

مجردي كه پس از خريد، متاهل بازگشت
اوتارپرادش: مادري در هند پس از اينكه پســر مجردش را 
براي خريد روزانه فرستاد هنگام بازگشت دريافت كه پسرش 
با همسرش بازگشته و متاهل است. به گزارش آديتي سنترال، 
پسر اين زن پيش از شيوع بيماري كرونا قصد داشته با دختر 
مورد عالقه اش ازدواج كند اما شرايط خاص اين روزها تمام 
برنامه هاي او را به هم ريختــه بود تا اينكه تصميمي ناگهاني 
گرفت. الزم به يادآوري است زن نقابدار و دست به سينه در 

عكس، مادر داماد است.

آغاز اخراج كارمندان بوئينگ
ســياتل: شــركت بوئينگ كه همزمان با ادامــه بحران در 
حمل ونقل هوايي به دليل شــيوع ويروس جديــد كرونا اعالم 
كرده بود حدود ۱0 درصد از نيروي كار خود در سطح جهان را 
اخراج خواهد كرد، اين اقدام را آغاز كرد. به گزارش ديلي ميل، 
به اين ترتيب ۱۶ هزار نفر از كارگران و كارمندان شركت بوئينگ 
در سراسر جهان بيكار خواهند شد. اين شركت همچنين قصد 
دارد توليد آن دســته از هواپيماهايي را كــه از آنها براي طي 

مسافت هاي طوالني تر استفاده مي شود، كاهش دهد.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: مباينة العواّم من أفضل المرّوة. 
دوری كردن از عوام، افزون ترين مروت و آدميت است.
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دفتر چهارم در گذر زمان
از آن روزهاي بهاري نسبتا خنك است كه 
از آسمان شــالقي باران مي بارد. به راديو 
گوش مي دهيم. در تاكســي. مجبوريم 
گــوش بدهيــم. نمي توانيــم كار بهتر و 

به درد بخور تري از گوش هايم بكشيم. 
برنامه راديويــي درباره كروناســت. 
توصيه هايــي درباره دو متــر فاصله، 

نبوسيدن و پرهيز از كارهاي بدي چون عطسه، سرفه، اخ، 
تف، مف و الي غيرالنهايه.

 ميهمان برنامه آمار كوتاه و بريده اي از مبتاليان و متوفيان 
كره زمين مي  دهد. از هند شروع مي كند و مي رسد به آمريكا 
و مكزيك و زيمبابوه و چند اقليم پرت ديگر در شاخ آفريقا. 
كارشــناس برنامه كه صداي نازكش را مي كشد و مخرج 
كلمات را تُك زباني ادا مي كنــد، از خوراكي هايي مي  گويد 
كه بايد در اين اوضاِع به هم پيچيــده جهاني تناول كرد و 
ضرردارهايي كه نبايد سمتشان رفت و خوردني هايي جيز 
به حساب مي آيند. مجري هردو را دكتر خطاب مي كند و 
هردو - كارشناس و ميهمان - هم به مجري مي گويند آقاي 
دكتر. برنامه اي است با حضور سه دكتر كه اگر ادامه داشته 

باشد، شايد تعداد دكترها بيشتر هم بشود.
راننده مــوج راديو را عــوض مي كند. موســيقي ماليم و 
حزن انگيزي پخش مي شــود. مردي با صداي گرم و گيرا 
داستاني از مثنوي را بازخواني مي كند. دوباره موج را عوض 
مي كند. برنامه درباره قيمت  دالر و ســكه و بورس و از اين 
جور چيزهاست. مجري اي صدا كلفت، قيمت ها را با چند ماه 
گذشــته مقايســه مي كند و نيمچه متلكي هم به باعث و 
باني اش مي اندازد. دوباره موج را عوض مي كند. همان مرد 
صداگرم رســيده به ميانه هاي قصه اي از موالنا. درباره اين 
مي گويد كه مردي خرش را جلو درگاهي رها مي كند و وارد 
مجلسي مي شود و به جماعتي كه آنجا بوده اند، مي پيوندد. 
بعد از چند ســاعت عده اي دنبال صاحب خر مي گردند و 
چون صاحبش را ميان شــلوغي و همهمه پيدا نمي كنند، 
خر بي افسار را براي ناهار جماعت مي فروشند. صداگرم به 
آخرهاي قصه كه مي رسد، ما رسيده ايم به »سيدخندان«. 
ما، من و پيرمردي هستيم كه روي صندلي عقب نشسته ايم 
و راننده و دختر جواني كه جلو نشسته اند و بين شان كاوِر 
پالستيكي  اي كشيده شده. مرد صداگيرا مي گويد جماعت با 
هم همنوا شدند كه خر بِرفت و خر بِرفت و خر بِرفت و مردي 
هم كه خرش را رها كرده بود، با ديگران همنوا شده بود. بله 
دوستان، وقتي مراسم تمام شد، صاحب خر سراغ خرش را 
گرفت. به او گفتند به تو خبر داديم كه خرت را دارند مي برند 
اما تو با ذوق تــر از بقيه با آنها همنوا شــدي... مرد با تقليد 
كوركورانه از آنهايي كه قصد فريبش را داشتند، گول خورد و 
خرش را از كف داد. رسيده ايم اول خيابان پاسداران. از راديو 
آواي غم انگيز نِي پخش مي شود. زني با صدايي رسا ميان 
موسيقي مي گويد: »خلق را تقليدشان بر باد داد /  اي دو صد 
لعنت بر آن تقليد باد... بله دوستان اين هم حكايتي ديگر از 
دفتر چهارم مثنوي معنوي. تا حكايتي ديگر دو صد بدرود.«

راننده موج راديو را عوض مي كند. سه دكتر گرم حرف اند؛ 
درباره كرونا و خواص زنجبيل و خرما و همه گرمي هاي عالم. 
پيرمرد كناري ام كه بي  دستكش و ماسك است، خميازه اي 
كشدار مي كشد: »آقا عوض نكن. راديو رو عوض نكن. خيلي 

قشنگ بود...«
راننده مي رود تو حرفش: »كجاش قشنگ بود؟«

پيرمرد سرش را به چپ و راســت تكان مي دهد: »همين 
ديگه. همين كه مي گفت خر بِرفت و خر بِرفت ديگه...«

 فرزام شيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

علي مالئكهنگاهيادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

فريبا خاني
روزنامه نگار

از همه مهم تر، به خودت دروغ مگو. كســي كه به خودش 
دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي دهد، به چنان 
بن بستي مي رسد كه حقيقت درون يا پيرامون اش را تميز 
نمي دهد، و اين است كه احترام به  خود و ديگران را از دست 
مي دهد و با نداشتن احترام دســت از محبت مي كشد، و 
براي مشغول كردن و پرت كردن حواسش از بي محبتي، به 
شهوات و لذات خشن راه  مي دهد و در رذالت هاي خويش 
در بهيميت فرو مي رود، و همه اش هم از دروغ زني مداوم 
به ديگران و به خويشتن. آدمي كه به خود دروغ مي گويد، 

بسيار آسان تر از ديگران مورد اهانت قرار مي گيرد.
برادران كارامازوف، فئودور داستايفسكي، ترجمه صالح حسيني

ِكلك 

مهارت

 توصيه هاي غذايي 
براي پيشگيري از بيماري هاي تنفسي و كرونا

   خودداري از مصرف غذا و مايعات در مكان هاي نامطمئن
   مصرف پياز خام به دليل داشتن ويتامين C همراه با غذا

   مصرف هويج وكدوحلوايي در غذاهاي روزانه
   مصرف روزانه سبزي يا ساالد همراه با آبليمو ترش يا آب نارنج تازه

   اجتناب از مصرف سوســيس و كالباس و ساير فست فودها و غذاهاي چرب و 
سنگين

   استفاده از مواد پروتئيني در غذاهاي روزانه مانند حبوبات و تخم مرغ
  نخوردن غذاهايي كه به طوركامل نپخته اند؛ مانند تخم مرغ عسلي

  كمبود مواد غذايي و كمبود ويتامين هايي مانند ويتامين C و E و D احتمال 
ابتال به بيماري هاي تنفسي و كرونا را افزايش مي دهد.

ويترين

استفاده از پالس اكسيمتر در بيماران كرونا
گروهي از بيماران مبتال به بيماري كوويدـ۱9 
ناشي از ويروس كرونا با وجود ميزان  پايين 
اكسيژن خون، عالئمي از تنگي نفس نشان 

نمي دهند و ظاهرا به راحتي نفس مي كشند. 
بروز ايــن عارضــه كه »هيپوكســي 
خاموش« ناميده مي شود، پزشكان را 
به فكر توصيه به اســتفاده از دستگاه 

»پالس اكسيمتر« به وســيله بيماران كوويدـ۱9 در خانه 
انداخته اســت تا بيماران قبل از اينكه وضعيتشان وخيم 

شود به بخش اورژانس مراجعه كنند.
پالس اكسيمتر دستگاه كوچكي است كه دور انگشت شما 
قرار داده مي شود و ميزان اكســيژن خون شما )و سرعت 

ضربان قلب شما( را اندازه مي گيرد.
ميزان طبيعي اكســيژن خــون در اندازه گيــري با پالس 
اكسيمتر حدود 97درصد است، مگر اينكه از قبل بيماري 

زمينه اي ريوي داشته باشيد.
معموال هنگامي كه سطح اكســيژن در اين اندازه گيري به 
زير 90درصد سقوط مي كند، باعث نگراني مي شود، چراكه 
ممكن است بر ميزان اكسيژني كه به مغز و ساير اندام هاي 
حياتي بايد برسد، تأثير بگذارد. در اين شرايط افراد دچار 
گيجي و خواب آلودگي مي شوند. هنگامي كه اين ميزان به 
زير 80درصد برســد، بيمار در وضعيت خطرناكي است و 

احتمال آسيب به اندام هاي بدن افزايش مي يابد.
هم اكنون دقيقــا معلوم نيســت، چرا برخــي از بيماران 

كوويد-۱9 دچار »هيپوكسي خاموش« مي شوند.
در گروهي از بيماران كوويد-۱9 ويروس باعث آسيب ديدن 
كيسه هاي هوايي كوچك ريه مي شــود و اين كيسه ها با 
مايع، سلول هاي التهابي و ساير مواد پر مي شوند و در نتيجه 

جلوي انتقال اكسيژن به جريان خون گرفته مي شود.
در چنين وضعيتي سطوح اكســيژن خون افت مي كند و 

بيمار دچار تنگي نفس مي شود.
اما در گروهي از بيماران كوويد-۱9 كه با وجود سطوح پايين 
اكسيژن بيمار، ظاهرا به راحتي نفس مي كشد، ممكن است 
رگ هاي خوني ريه ها آســيب ديده باشند. وقتي بخشي از 
ريه  آسيب مي بيند، رگ هاي خوني آن بخش تنگ مي شوند 
و خون به ســوي مناطق ديگري از ريه هدايت مي شود كه 
آسيب نديده اند و به اين ترتيب سطح اكسيژن خون در حد 
طبيعي حفظ مي شود. ممكن است در بيماران كوويد-۱9 
اين پديــده رخ  ندهد و جريان خون همچنــان به مناطق 
آسيب ديده ريه كه تبادل اكســيژني در آن رخ نمي دهد، 
برقرار بماند. همچنين ممكن است عفونت با ويروس كرونا 
با ايجاد اين لخته هاي كوچــك در رگ هاي خوني ريه ها و 

مسدود كردنشان باعث افت سطح اكسيژن خون شود.

روزنامه نگاري و قدم يازدهم
مخاطب عزيز، كــه گاهي تلفــن مي زني يا در 
فضاي مجازي زير پست هاي ما پيام مي گذاري، 
كه روزنامه نگاري مرده است، تو به ما يادآوري 
مي كني كه روزنامه نگار خوب بايد افشــاگر، 

جسور و بي پروا باشــد و روشنگري كند. 
راست مي گويي. روزنامه نگاري مرده است 
و ما مردگاني بيش نيستيم. نمي دانم چرا 

اين پيام تو مرا ياد جمله »ميگل د اونامونو« فيلســوف اسپانيايي 
مي اندازد. او مي گويد: »گاهي سكوت به مثابه دروغ گفتن است!« 

پس اگر چيزي را دانستي و سكوت كردي، پس دروغگويي.
مخاطب عزيز، گله كردي چرا روزنامه گران شــد؟ بله، داليلش 
را توضيح داده بوديم. اما چرا سال هاســت در اين مملكت پرايد 
گران مي شود اما فرهنگ ارزان. حاال هم كه همان نيمه جاني كه 
سينماها و كتابفروشي ها و ناشران و روزنامه ها داشتند با وضعيت 
كرونا از دســت رفت. گفتي فالن خبر در سايت خبري فالن، در 
كانال تلگرام اين همه ديده شده است، شما چندبار ديده شده ايد؟ 
نمي خواهم خودم را توجيه كنم... حاال سناريو نويسان بزرگي پشت 
در اينستاگرام و تلگرام ابتذال مي نويسند و مخاطب مي خرند. اين 
روزها روزهاي ابتذال اســت؛ روزهاي ديده شدن فالن خواننده  و 
هنرپيشه يا ورزشكار درجه چندم است. پس ستون نويسان قهار 
كه سال ها در روزنامه هاي كاغذي نوشتند و توليد انديشه كردند و 
روشنگري كردند، كجا هستند؟ آنها هم مي توانند گوشه هايي در 
اليوهاي اينستاگرامي يا كانال هاي شخصي تلگرام داشته باشند. 
جا خيلي زياد اســت. فضاي مجازي براي همه جا باز كرده است. 
»تيموتي اسنايدر« سياسي نويس آمريكايي درست مي گويد: »در 
عصر اينترنت ما همه ناشر شده ايم!« اما من باز به فكر فرو مي روم. 
آيا مي شود در اليو هاي دونفره اينستاگرام روشنگري كرد؟ وقتي 
صداها قطع و وصل مي شود. وقتي وسط حرف هاي انديشمندان، 
قلب هاي رنگي و استيكرهاي بي ربط باال مي آيند. دارم از تو سؤال 
مي  كنم... تو به من بگو! خيلي وقت است كه گيج و منفعل شده ام.

مخاطب عزيز، يك چيزي برايت بگويم، سوســن طاقديس ُمرد. 
نه اينكه حاال مرده، بيايم مرده پرســتي كنم و بگويم چون نيست 
بهترين است، اما او يكي از مهم ترين و برجسته ترين نويسندگان 
حوزه كودك و نوجوان اين مملكت بود. يكي از قصه هاي معروفش، 
»قدم يازدهم« است؛ داســتان بچه شيري كه در قفس باغ وحش 
به دنيا مي آيد. بچه شــير فقط مي توانســت در آن قفس ده قدم 
بردارد، به قدم يازدهم كه مي رسيد، سرش به ميله هاي فلزي قفس 
مي خورد. نمي دانم چرا روزنامه نــگاري اين روزها مرا ياد آن بچه 

شير مي اندازد.
مخاطب عزيز، زياد وقتت را نگيــرم. اين روزها هيچ كس حوصله 
مطلب طوالني ندارد. فضاي مجازي اين عادت را تشــديد كرده 
اســت. پس كوتاه مي نويســم و تو را و روزنامه هــا و كتاب هاي 

بي مخاطب را و قيمت مبتذل پرايد را به خدا مي سپارم.

اضطراب جايگاه اجتماعي 
»اضــــــطراب جايــگاه 
اجتـــــــماعي« نوشته 
آلن دوباتــن اســت كــه 
مريم تقديســي آن را به 
فارســي برگردانده است. 
نســخه اصلي  اين كتاب 
ســال 20۱4 از ســوي 
انتشــارات پنگوئن منتشر 

شده اســت. آلن دوباتن كه با كتاب هاي فلسفي 
آســان فهم اش مثل »تسلي بخشي هاي فلسفه« 
در ايران شــناخته مي شــود، مؤســس مدرسه 
فلســفه در لندن اســت و در اين كتــاب مواضع 
و آموزه هايــش را در قالب 2بخــش اصلي ارائه 
كرده اســت. او پس از بخش ابتدايي »تعاريف« 
كه 3 عنوان »جايــگاه اجتماعــي«، »اضطراب 
جايگاه اجتماعي« و »نظريــه« را در بر مي گيرد، 
2 بخش »موجبات« و »راه حل ها« را براي مطالب 
كتابش درنظر گرفته اســت. بخــش اول كتاب، 
دربرگيرنــده 5 فصــل »بي عشــقي«، »افاده«، 
»توقعات«، »شايسته ســاالري« و »وابستگي« 
است. بخش دوم هم 5 فصل را با اين  عناوين شامل 
مي شود: »فلسفه«، »هنر«، »سياست«، »دين« 

و »بوهميا«.
دوباتن در اين كتاب، براي اولين بار به يك وضعيت 
شايع بين آدم ها، نام داده و سرچشمه ها و راه هاي 
ممكن مقابله با آن را بررســي كرده اســت. اين 
 وضعيت شــايع همان د غدغه اي است كه آدم ها 
درباره نظر ديگران درباره خودشــان دارند؛ همه 
خواستار موفقيت هستند و از شكست مي ترسند. 
يعني عموم آدم ها غالبا در تنهايي، درباره جايگاه 
اجتماعي شان اضطراب دارند. آلن  دوباتن بررسي 
اين  دغدغه را با استفاده از فلســفه، تاريخ، هنر، 

اقتصاد، مسائل سياسي و... انجام داده است.
در قسمتي از اين كتاب مي خوانيم: »حفظ جايگاه 
اجتماعي و به خصوص »شرافت« در همه جوامع 
به دغدغه اصلي مردان بالغ تبديل شده است. در 
جوامع روستايي يونان باستان، شرافت را »تيمه« 
مي خواندند، در جوامع مسلمان به آن شرف و در 
ميان هندوها به آن عزت مي گفتند و در همه موارد 

حفظ شرافت فقط از راه خشونت ممكن بود...«
اين كتاب با 237 صفحه مصور، شــمارگان هزار 
و ۱00 نســخه و قيمت 29 هزار تومان از سوي 

انتشارات ققنوس منتشر شده است.

سال 2020، گرم ترين سال زمين
به گفته پژوهشگران، احتماال سال 2020 ميالدي به عنوان گرم ترين سال زمين به 
ثبت خواهد رسيد. اداره ملي اقيانوسي و جوي اعالم كرده است: گازهاي گلخانه اي 
به عنوان اصلي ترين عامل گرماي زمين سال به سال افزايش پيدا مي كند و با وجود 
شيوع ويروس كرونا )corona( در دنيا و كاسته شدن از ميزان انتشار اين گازها 
در جو باز هم به احتمال زياد ســال 2020 گرم ترين ســال زمين در طول تاريخ 
خواهد بود. به گزارش ديلي ميل، سازمان جهاني هواشناسي هم اعالم كرد: طي 
4 سال پيش ما بيشترين دماها را از زمان شروع به كار اين سازمان در جهان ثبت 
كرده ايم. سال 2020 درصورتي كه گرم ترين سال هم نشود، جزو 5 سال گرم جهان 

دسته بندي خواهد شد.

دانستني ها

رد احتمال انتقال كوويد-19از كودكان به بزرگساالن
نتيجه يك پژوهش جديد نشان مي دهد 
كه هيچ موردي از انتقال ويروس كرونا 
)corona( از كودكان زير ۱0 سال به 
بزرگساالن مشــاهده نشده و كودكان 
»نقــش چشــمگيري« در انتقال اين 
ويروس ندارند. به گزارش ديلي ميل، اين 
پژوهش حاكي از آن است كه كميسيون 

مشترك كشور چين و سازمان جهاني بهداشت تا به حال چنين موردي از انتقال 
ويروس كرونا را مشاهده نكرده اند. پژوهشگران انگليسي نيز نتوانسته اند موردي 
از انتقال كرونا از كودكان زير ۱0 سال بيابند. »راسل واينر« استاد كالج سلطنتي 
سالمت كودكان به روزنامه تلگراف، خاطرنشان كرد: در هيچ جاي دنيا مشاهده 

نكرده ايم كه كودكان در انتشار يا انتقال ويروس نقش داشته باشند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري ۱3ارديبهشت ۱379
كاهش قيمت شكر

سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعالم كرد؛ با توجه به افزايش 
يارانه شكر از سوي دولت و در نتيجه كاهش قيمت آن از هر كيلو 3۱50ريال به 

3000ريال واحدهاي توليدي بايد قيمت كاالهاي خود را كاهش دهند.
اين ســازمان از واحدهاي توليدي و صنوف مصرف كننده شــكر نظير؛ نوشابه، 
بيسكوئيت، شيريني، بستني و... كه بيش از اين بهاي محصوالت خود را افزايش 
داده اند، خواســت تا نســبت به كاهش قيمت ها اقدام و يك نســخه از فهرست 

قيمت هاي قبل و بعد از كاهش را به اين سازمان ارسال كنند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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دعاي روزهشتم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ــالِم َو ُصْحَبَة الْكَراِم  َعاِم َو إِْفَشــاَء السَّ اللَُّهمَّ اْرُزْقِني فِيِه َرْحَمَة اْلَيَتاِم َو إِْطَعاَم الطَّ

به طولك يا َملَْجَأ اْلِملِيَن
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين ماه مهرورزي به ايتام،  خوراندن طعام، آشكار كردن سالم و همنشيني 

با اهل كرامت را نصيبم فرما به عطايت،  اي پناهگاه آرزومندان.
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