
حتما ً ماسك بزنيد
براي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي 

گزارش ميدانی خبرنگارهمشهری از نخستين روز اجباری شدن 
 استفاده از ماسک در مترو؛ از عرضه ماسک ارزان

تا سختگيری ها و چشم پوشی ها

به دنبال 
درآمدزایی 

آسیب زا برای 
شهر  نیستیم

پيروز حناچــی: اداره 
پايتخت روزانه به ۵۰ تا 
8۰ ميليارد تومان اعتبار 

نياز دارد

شهردارتهران در ديدار با 
کارآفرينان و فعاالن اقتصادی:

شهردار تهران 
در گفت وگو با 

فعاالن اقتصادي و کارآفرينان راه هاي 
ايجاد درآمد براي شــهر را بررسي و 
تأکيد کرد به هر قيمتي نبايد براي 

شهرداري درآمد کسب کرد.
به گزارش همشهري، پيروز حناچي 
در اين ديدار با تأکيد بر اينكه سال 
گذشته با تحريم هاي جديد ميزان 
درآمد دولت از نفت، به حداقل رسيد 
و شــهرداري تهران هم تحت تأثير 
اين فضا قرار گرفت، گفت: »مديريت 
شــهري در دوره جديد نمي خواهد 
به هــر شــكلي درآمدزايــي کند 
و چارچوب هايــي دارد. بــه همين 
دليل امروز شــرايط مالي سختي را 
تجربه مي کنيم. اداره شــهرداري 
تهران حداقل نياز بــه اعتبار روزانه 
بين ۵۰ تا 8۰ميليــارد تومان دارد 
با وجود اين شــهرداري در دوران 
کرونا فعاليت خود را ادامه داد؛ براي 
نمونه ناوگان حمل ونقل عمومي با 
8۰درصد ظرفيت فعاليت مي کرد، 
درحالي که تنها ۱۰درصد مسافران 
هميشگي از آن استفاده مي کردند.«

 پيــش از ظهر ديــروز در نخســتين روز 
اجباري کردن اســتفاده ازماسک در مترو، 
ورودي غربي ايستگاه مترو واقع در ميدانگاه 
هفت تير خلوت اســت. مترو از شــلوغي 
صبحــگاه فاصله گرفتــه و ترددها به طور 

موقــت از مرحله پيک عبور کرده اســت. 
ايستگاه شهداي هفتم  تير يكي از 2۵ايستگاه 
موظف به فروش ماسک يارانه اي به مسافران 
است. راهروي اين ايستگاه تا رسيدن به گيت 
دريافت بليت جايگاهي براي ارائه ماسک 

يارانه اي ندارد و تنها 
در نزديكــي گيــت 

يک ميز تحرير ديده مي شــود. روي ميز از 
ماســک هاي پارچه اي پُر شده و فروشنده 
تبليغ مي کند، 3تا ماسک ۱۰هزار تومان. 

طرح ۴ماده ای برای 
مقابله با اقدامات آمریکا

در مسیر
 بحران های سخت

بــا   گفــت وگـــــو 
ناصر فکوهی، استاد 
انسان شناسی دانشگاه 
تهران درباره تأثير کرونا 
بر ســاير بحران های 
اجتماعــی و ايجاد 
تغيير  در ســبک 
جامعه  زندگــی 

ايرانی

  در صــورت تمديــد 
تحريم هاي تســليحاتي 
ايران بايد اجراي معاهده 
ان پي تــي را تعليق 

کند
  تهديد توخالی 
در برجام اشتباه 

است 

موسويان در گفت و گو  با همشهری مطرح کرد

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه3 را 
بخوانید
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خیز کرونا در خوزستان

ارزش بازار سهام ایران 
به مرز 260 میلیارد دالر 

رسید

كشتار كوسه هاي 
سرچكشي ايران 
براي شرق آسيا 

افزايــش آمار ابتــا بــه کرونا در 
خوزستان از سوی مسئوالن تاييد 
شــده  اما با توجه بــه تغيير نكردن 
سبک زندگی و دورهمی های پنهانی  
اجرای دوباره طرح قرنطينه هم در 
کنترل اين بيماری موثر نخواهد بود

شاخص کل بورس تهران روز شنبه 
با ثبت يكي از بی ســابقه رشدهاي 
روزانه در ۵۱ سال گذشــته از مرز 

9۰۰ هزار واحد عبور کرد

قاچاقچيان بــراي تزئين ميز 
غذاي مشــتري هاي چيني و 
ژاپني کوسه هاي سرچكشي 
در حال انقراض سواحل جنوب 

ايران را کشتار مي کنند

ديدگاه
مجید فراهاني؛ رئيس کميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران

تحقق بودجه ارتباط مســتقيمي بــا تحقق وعده ها و 
فعاليت هاي مــورد نظر براي اجرا در يک ســال دارد. 
برهمين اساس هرچه ضريب تحقق بودجه بيشتر باشد مي توان اميد داشت که در 
دستيابي به اهداف موفق تر عمل خواهد شد. شرايط ناشي از فراگيري ويروس کرونا، 
رکود و تورم ناشي از شرايط پساکرونا و تحريم ها سال۱399 را براي مديريت شهري 
تهران متمايز تر از سال هاي گذشته کرده اســت، در اين شرايط نمي توان همچون 

گذشته نسبت به تحقق بودجه بي تفاوت بود.
بررســي و ارزيابي روند تحقق بودجه با لحاظ منابع قابل تخصيص و کســر منابع 

غيرقابل تخصيص از ابتداي فعاليت شوراي پنجم تا کنون نمايانگر آن است که:
- در خال ســال هاي ۱396 تا ۱398 ضريب تحقق بودجه مصوب شــورا به طور 

متوسط برابر با 8۵درصد بوده است.
- در سال۱396 ما شاهد کسري عملكرد۱3درصدي تحقق يافته نسبت به بودجه 

مصوب هستيم.
- در سال۱397 ما شاهد کسري عملكرد ۱.۵درصدي تحقق يافته نسبت به بودجه 

مصوب هستيم.
- در سال۱398 ما شاهد کسري عملكرد 2۵.2درصدي تحقق يافته نسبت به بودجه 

مصوب)با لحاظ متمم( هستيم.
بودجه سال۱399 براي جامه عمل پوشــاندن به اولويت هاي عملكردي مورد نظر 
شــورا، اجراي پروژه هاي کوچک مقياس محلي، اجراي برش سال دوم برنامه پنج 
ساله سوم توسعه شهر تهران تهيه و تصويب شده است. براي تحقق اين رويكردهاي 
عملكردي در ســال۱399 برابر بودجه عمومي مصوب در بــرش يک دوازدهم ما 
نيازمند تامين منابع ماهانه 2۵.478ميليارد ريال هســتيم، همچنين براي تحقق 
بودجه شرکتي نيازمند به تامين منابع ماهانه 8.۱۵7ميليارد ريال خواهيم بود. برابر 
بررسي هاي انجام گرفته هزينه هاي اجتناب ناپذير براي اداره شهرداري، نگهداشت 
شهر و پرداخت بخشي از بدهي ها به اعتباري معادل ۱۰.473ميليارد ريال نيازمنديم، 
البته هزينه هاي تحميلي در مبارزه با شيوع کرونا مي تواند اين رقم را افزايش دهد، 
اما با کاهش و مديريت هزينه ها مي توان اين رقــم را به ماهانه 9.۱۱6ميليارد ريال 
رساند. بنابراين نقطه آستانه تعادل درآمد و هزينه ماهانه شهرداري برابر با حداقل 
9.۱۱6ميليارد ريال و نقطه تعادل درآمد - هزينه ماهانه براي تحقق عملكرد مورد 

انتظار از بودجه سال۱399 برابر با 33.63۵ميليارد ريال است.
مطمئنا کسري بودجه در ســال۱399 يكي از چالش هاي جدي فراروي مديريت 
شــهري خواهد بود. عدم قطعيت درباره زمان پايان منحني شــيوع ويروس کرونا 
از يكسو و تشديد اثرات تحريم ها به علت تعليق کســب وکار ناشي از شرايط شيوع 
کرونا پيش بيني دقيق از تحقق بودجه ســال۱399 را با چالش هاي جدي مواجه 
کرده است، برهمين اساس رصد و پايش تحقق بودجه سال۱399 و استفاده از ابزار 
مقررات گذاري و تصويب مصوبات مؤثر بر روند تحقق منابع توسط شوراي شهر تهران 
امري ضروري و الزام توجه است. بدون شک تحقق صددرصدي بودجه سال۱399 
بدون سياستگذاري صحيح شورا توســط مديريت شهري امكان پذير نخواهد بود و 
الزم است ضمن توجه به توصيه ها و بسته هاي سياستي ارائه شده توسط نهادهايي 
همچون صندوق بين المللي پول و بانک جهاني از ظرفيت سياســتگذاري شورا در 
شرايط رکود اقتصادي براي تشويق و تحرك مبتني بر مشوق هاي پرداخت به ويژه 
تخفيف در بخش تحرك منابع مالي استفاده شود تا زمينه تحقق بودجه سال۱399 

بيش از پيش فراهم شــود. تحقق پذيري بودجه سال۱399 
شهرداري تهران بيش از آنكه وابســته به درآمدهاي عمومي 

اعم از سهم ماليات بر ارزش افزوده، بهاي خدمات باشد به منابع حاصل از عوارض بر 
پروانه هاي ساختماني، فروش اموال شهرداري وابسته است.

سیاستگذاري براي افزایش 
ضریب تحقق بودجه

نگاه
محمد پارسا؛ رئيس هيأت مديره فدراسيون صادرات انرژي

يكي از تفاوت هاي جامعه هاي هوشمند با جامعه هاي 
معمولي تر اين اســت که جامعه هاي هوشــمند از 
دارايي و ثروت هاي طبيعي خــود در بهترين زمان و بــا کارآمدترين روش ها 
وراهبردها  پيش از آنكه   بي فايده شــوند، استفاده مي کنند. راز بزرگ کاميابي 
برخي کشورها و سرزمين ها دراين هوشمندي است و مديران چنين کشورهايي 
از همه نيروهاي مادي، فكري و تاريخي خود دراين مســير استفاده مي کنند. 
متأســفانه بايد اعتراف کرد ايران دســت کم در حوزه اقتصاد و صادرات از اين 
هوشمندي دور مانده و با از دست دادن فرصت هاي کمياب و تاريخي در شمار 
کشورهاي غيرهوشمند رده بندي خواهد شد. بررسي هاي اشاره وار نشان مي دهد 
ايران دراين دوره هاي تازه سپري شده از صادرکننده اول فرش دستباف، پسته 
وخاويار و داراي بازارهاي قديمي به صادرکننده اي در کنار ديگران تبديل شده 
است. به نظر مي رسد در سال هاي اخير اين اتفاق نامبارك دربستر صادرات انرژي 
بيشتر و به شكل دردناك تري در حال رخ دادن است. درحالي که همه آمارها و 
اطاعات، امكانات و نيازسنجي ها و بررسي هاي توانايي هاي ايران و کشورهاي 
ديگر نشان مي دهد ايران مي توانست و هنوز هم مي تواند صادرکننده حامل هاي 
انرژي شامل برق و گاز و فرآورده هاي پتروشيمي در منطقه و در جهان باشد، اما 
فرصت ها از دســت مي روند. روند جدايي دردناك هند از بازار گاز ايران و حتي 
روي آوردن به آمريكا براي خريد ال ان جي در 2 دهه اخير يكي از غم انگيز ترين 
رخدادها و فرصت سوزي هاي ايران در حوزه صادرات انرژي است. يادمان باشد 
درکنار صادرات گاز احتمالي به هند که شايد ديگر از دست رفته باشد، صادرات 
خدمات فني مهندسي مرتبط با صادرات گاز يک منبع درآمد ارزي پايدار مي شد. 
سست شــدن پايه قراردادهاي صادرات گاز به امارات، کويت وعمان و از همه 
مهم تر فراموش کردن صادرات گاز ايران به اروپا به مثابه يكي از راهبردي ترين 
فعاليت هاي اقتصادي ايران نيز در زمره  همين فرصت سوزي هاست. حاال اما خبر 
رسيده عراق و ترکيه که همســايه هاي ايران به حساب مي آيند و واردات گاز از 
ايران به اين کشورها ارزان تر از هرجاي ديگري است قصددارند بازار واردات خود 

را تغيير دهند و منابع تازه اي را براي تامين گاز خود پيدا کنند.
در خبرها آمده وزير نفت عراق در حضور مقامات اقليم کردستان عراق موضوع 
واردات گاز از گاز طبيعي اين منطقه را با هدف کاستن از   نياز به گاز طبيعي ايران 
مطرح کرده و گفته عراق قصد دارد  راه هاي استقال از گاز ايران را حتي زودتر از 
قرارداد 6ساله اي که فقط 3.۵سال آن باقي مانده، باجديت دنبال کند. خبرهاي 
پرشماري هم از شروع واردات گاز ترکيه از روسيه منتشر شده و نشان مي دهد 

احتمال از دست رفتن بازار گاز ترکيه نيز جدي مي شود.
هوشمندي و ضرورت هاي ايران و عقل و منطق حكم مي کنند مقام هاي سياسي 
و اقتصادي ايران به از دست رفتن مزيت هاي انكارناپذير صادرات انرژي و خدمات 
فني و مهندسي مرتبط با آن راضي نشوند و سســتي، بي تفاوتي و توجيه هاي 
غيرمسئوالنه مانند اين را که ، عراق و ترکيه به گاز ايران نياز دارند، کنار بگذارند 
و براي حفظ اين بازارها تاش کنند. به دست آوردن بازارهاي صادراتي در دنياي 
پر رقابت فعلي کار ساده اي نيست و نبايد اين فرصت به هردليلي از دست برود. 
پيشنهاد مي شود در کوتاه ترين زمان ممكن  کارگروه ويژه اي با مشارکت واقعي،   
همه جانبه و مســئوالنه مديراني از نهاد رياست جمهوري، وزارت نفت، معاونت 
ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه و اعضاي فدراســيون صادرات انرژي براي 
بررسي کارشناسانه صادرات گاز به عراق و ترکيه تشكيل شود. اعضاي اين گروه 
بايد با بررسي همه زاويه هاي ديده و ناديده صادرات انرژي ايران به کشورهاي 
همسايه و گفت وگو و چانه زني هاي تخصصي و اقتصادي راه را براي ادامه صادرات 

انرژي به کشورهاي يادشده بازنگه دارند.

بازار انرژي کشورهاي همسایه 
از دست نرود

يادداشت
سروش خسروي؛  دبير گروه اقتصاد 

ظرف ماه هاي آينده با آزادسازي سهام عدالت و عرضه 
صندوق هاي ســرمايه گذاري دولتي در بازار سرمايه، 
ايران، از لحاظ نســبت تعداد ســهامداران، به کل جمعيت، به بزرگ ترين جامعه 
ســهامدار در جهان تبديل مي شــود. طبق آمارهاي موجود تعداد سرمايه گذاران 
و دارندگان کد سهامداري در بازارســرمايه ايران از مرز ۱2ميليون نفر فراتر رفته، 
اگر آمار 2ميليون نفــري را که، مالک واحدهاي صندوق هاي ســرمايه گذاري در 
بورس)يونيت هولدر( هستند، به آمار يادشده بيفزاييم؛ در مجموع ۱4ميليون نفر 
تا پيش از اين در بازار سرمايه فعال بوده اند؛ حال با اضافه شدن 48ميليون دارنده 
سهام عدالت به جامعه سرمايه گذاران ايراني، در مجموع افزون بر 6۰ميليون ايراني 
تا پايان سال به بازار ســرمايه متصل خواهند شد. به اين ترتيب و درصورت اجراي 
برنامه هاي دولت، تا پايان امسال، بيش از7۰درصد جمعيت ايران به جمع شرکاي 

شرکت هاي بزرگ صنعتي، مالي و خدماتي فعال در اقتصاد خواهند پيوست.
گذشته از احتماالت درست و نادرســتي که اين روزها درباره نوسان قيمت ها در 
بازار ســرمايه مطرح اســت و جدا از نقاط ضعف و قوت برنامه دولت براي توسعه 
جامعه ســرمايه گذاران ايراني و عاوه بر آثاري که اجراي اين سياست مي تواند بر 
اقتصاد ايران برجاي گذارد؛ به نظر مي رسد آثار اجتماعي اين برنامه به حدي وسيع 
و گســترده خواهد بود که مي تواند روند تصميم گيري هاي  دولت  و ملت را در سده 

جديد به کل تحت الشعاع خود قرار دهد.
با آزادسازي سهام عدالت و انتقال گسترده مالكيت سهام شرکت ها به 48ميليون 
ايراني عما بــه بخش بزرگي از اقشــار جامعه حــق و قدرت اعمــال مالكيت بر 
دارايي هايي را مي دهد که تا پيش از اين عما از دسترس عموم دور مانده بود. طبق 
تخمين هاي اوليه ارزش هر برگه سهام عدالت تعلق گرفته به دهک هاي يک و دو، 
يعني ضعيف ترين اقشار جامعه، بين ۱۰تا ۱۵ميليون تومان ارزيابي مي شود، يعني 
به سبد دارايي هاي هر خانوار 4نفره، در اين 2دهک ضعيف، بين 4۰تا 6۰ميليون 
تومان توان مالي جديد تزريق خواهد شــد که اثر ســريع و فــوري آن را احتماال 

مي توانيم در کاهش ضريب جيني و کاهش فاصله طبقاتي مشاهده کنيم.
عاوه بر اين؛ ارزيابي اثر مشارکت 7۰درصدي ايراني ها در اقتصاد بر اخاق عمومي 
هم احتماال جالب توجه خواهد بود. در يک بررســي اجمالــي جامعه ايران عموما 
به عنوان يک جامعه تک رو معرفي شده؛ مشهور است که به همين دليل ايراني ها، 
با حذف برخي استثنا ءها، عموما در ورزش هاي انفرادي نظير کشتي، وزنه برداري و 
تكواندو، نسبت به ورزش هاي گروهي و جمعي نظير فوتبال و بسكتبال موفق ترند. 
در محيط کسب وکار هم احتماال اين جمله را بارها از زبان کاسبان و فعاالن اقتصادي 
شنيده ايد که اگر شريک خوب بود نعوذباهلل خدا هم شريک داشت؛ با توجه به اين 
زيرساخت فرهنگي اساسا شراکت در فضاي کسب وکار ايراني ها مفهومي غريب و 
ناشناخته و همواره مورد ترديد عمومي است و اغلب کاسبان ايراني در سطوح خرد 
و کان عاقه مندند کاري براي خود دست وپا کنند و به کسي هم پاسخگو نباشند. 
اما بورس به معناي عام خود يک تجربه مشــارکت جمعي است؛ زيرا شما با خريد 
سهام هر شرکتي عما دارايي خود را با هزاران نفر ديگر شريک مي شويد؛ شراکتي 
که در آن حب و بغض هاي شخصي و حتي اعتقادات راه ندارد، با اين مقدمه مي توان 
انتظار داشت؛ ورود 7۰درصد ايراني ها به فضاي مشارکت جمعي در اقتصاد، در بستر 
بازارسرمايه، به افزايش رواداري و جايگزيني آن با تک روي بينجامد؛ موضوعي که 
احتماال اثري عميق بر آداب و رفتار جامعه ايران در دهه هاي آينده برجاي خواهد 

گذاشت.
اما درصورت تحقق اين چشــم انداز، يعنــي افزايش رواداري 

اجتماعي، يک اثر جنبي ديگر هم از پس پرده مشارکت عمومي در اقتصاد رخ خواهد 
نمود و آن افزايش سطح امنيت عمومي است. چرا؟ 

سهامداري 70درصدي برخصلت  
ایرانیان چه اثري مي گذارد؟
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سینما ماشین: نیم قرن بعد
 همشهری از تجربه شهری  تماشای فیلم 

 از درون خودرو  در کنار برج میالد
 گزارش می دهد
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طرح هوشمند پارك حاشيه اي در پايتخت از ابتداي خرداد ماه اجرا مي شود. 
به گزارش همشهري، معاون فني و مهندسي ترافيک شهرداري تهران در اين شهر

رابطه، گفت: »پيش از اجراي طرح هوشمند پارك حاشيه اي، شكل پارك در 
تهران به اينگونه بود که يا از سوي پارکبان يا از طريق دستگاه هاي پارکومتر انجام مي شد که 
هر دو ايرادهايي داشت که موجب نارضايتي شهروندان شده بود.« وحيد سرلک با بيان اينكه 
با اجراي طرح هوشمند پارك حاشيه اي الزم است شهروندان تنها يک بار در سامانه »تهران 
من« ثبت نام کنند، افزود: »در همين راستا بيشتر شهروندان در اين سامانه ثبت نام خود را 
انجام داده اند و در اين طرح هيچ بحث و برخوردي با شــهروندان نداريم. ســازوکار پارك 
هوشمند حاشيه اي به اين شكل است که راننده در محل پارك خودرو وسيله شخصي خود 
را پارك مي کند و پس از توقف اطاعات پارك خودرو برداشت مي شود.« به گفته او، پس از 
برداشت عوارض از حساب شهروندي رانندگان، اطاعات توقف خودرو به همراه موقعيت و 
مدت زمان به تلفن همراه راننده پيامک مي شود. اينطور که سرلک اعام کرد: اگر در کيف 
پول شهروند شارژ مالي نباشد، عوارض در حســاب راننده ذخيره مي شود تا در زمان شارژ 
مجدد کيف پول شهروندي مبلغ بدهي از حساب وي برداشت شود. در اين طرح جريمه اي 
از سوي شــهرداري تهران براي رانندگان درنظر گرفته نمي شــود و تنها اگر رانندگان در 

محل هاي پارك ممنوع خودروی خود را پارك کنند، از سوي پليس جريمه مي شوند.
او عنوان کرد: تا 8ماه آينده اين طرح در 4 منطقه 6، 7، ۱۱ و ۱2 اجرايي مي شود. معاون 
فني و مهندسي ترافيک شــهرداري تهران گفت: »اجراي اين طرح فازبندي شده است 
به گونه اي که تا اواخر خردادماه ۱۰ هزار جاي پارك در منطقه 6 و به همين ترتيب بعد از آن 
در منطقه7 و پس از آن در مناطق ديگر اجرايي مي شود. دوربين هاي کنترلي نيز بر حسن 

اجراي اين طرح نظارت مي کنند.«

 اجراي طرح هوشمند پارك حاشیه اي
از خردادماه
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دولت ترامپ طــرح مرحله ای برای 
تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران دارد: 

مرحله اول: ارائه قطعنامه ای برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران به مدت نامحدود است. مرحله 
دوم: درصورت استنکاف سایر قدرت های جهانی، 
تعدیل پیــش نویس قطعنامه بــه تمدید 

زماندار تحریم تسلیحاتی ایران مثال 
به مدت 10 سال است

ريسك پذيري ايران
هر تصميمي براي مقابله قدرتمندانه با زورگويي هاي 
آمريكا بدون ريسك نخواهد بود. حمله نظامي ايران 
به پايگاه نظامي آمريكا در عراق در پاســخ به ترور 
سردار سليماني هم ريسك حمله نظامي آمريكا به 
ايران را داشت. تصميمات جاري فعلي هم با ريسك 
باال همراه بوده است چون هم برجام را فلج كردند، هم 
تحريم هاي فرابرجامي مثل تحريم مقام معظم رهبري 
و تعيين سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي 
را انجام دادند و هم سناريوي حمله نظامي به ايران 
را همچنان روي ميز نگه داشته اند و در برخي موارد 
مثل ترور سردار ســليماني، اجرا هم كردند. اجراي 
هر سناريويي ازجمله طرح 4ماده اي پيشنهادي من 
هم بدون ريسك نخواهد بود. منتهي 5نكته كليدي 
وجود دارد ازجمله اينكه اعالم ايران در مورد حفظ 
بازرسي ها براساس فتواي مقام معظم رهبري، دليل 
آشكار و روشني به جامعه جهاني مي دهد كه ايران با 
وجود خروج از برجام و تعليق ان.پي.تي؛ دنبال ساخت 
بمب نيست و لذا مشــروعيت هرگونه حمله نظامي 
را زير ســؤال مي برد. همچنين اعالم آمادگي براي 
گفت وگو با ترامپ، دست البي اسرائيل-عربستان-
جناح بازهاي آمريكا براي فشار به ترامپ براي حمله 
به ايران را مي بندد. موضوع ديگر اينكه ترامپ مرتب 
اعالم مي كرد بايد با من گفت وگو كنيد. گفت وگو با 
ترامپ درصورت اجراي برجام و معاهده ان.پي.تي، 
به معني تســليم از موضع ضعف است. اما گفت وگو 
بعد از اعالم خروج از برجام و تعليق معاهده ان.پي.
تي، گفت وگو از موضع قدرت است و دست باال را به 
ايران مي دهد. عالوه بر اين در صحنه جهاني، آمريكا 
مقصر اين وضع اعالم مي شــود چون آنها از برجام 
خارج شده، قطعنامه سازمان ملل را زير پا گذاشته 
و معاهده ان.پي.تي در مورد ايران را نقض كرده اند. 
نكته پنجم هم اين اســت فرصتي براي ايران ايجاد 
مي شود كه صدها بمب هسته اي اسرائيل را روي ميز 
بگذارد. آمريكا و همه قدرت هاي جهاني از صدها بمب 
هسته اي اسرائيل حمايت مي كنند. حمايت آمريكا 
هم محور اصلي اســت. آمريكا و اسرائيل هم موفق 
شده اند كه ايران را به عنوان متهم اصلي هسته اي در 
خاورميانه جلوه دهند درحالي كه ايران هم ان.پي.تي 
را اجرا كرد و هم برجام را و متقابال اسرائيل 50سال 
است كه حاضر به پذيرش معاهده ان.پي.تي نشده 
است. گفت وگوي هسته اي ايران و روي ميز آوردن 
سالح هاي هسته اي اسرائيل نه تنها موجب حمايت 
جهان اسالم و كشورهاي غيرمتعهد خواهد شد، بلكه 
بازي را به زمين اسرائيل برخواهيم گرداند، زيرا كه 
اسرائيل تنها دارنده بمب هسته اي در خاورميانه و 

تهديد واقعي هسته اي در منطقه است.

آقاي موسويان اطالع داريد كه آمريكا 
ادعايي مبني بر بازگشت و حضور در برجام براي 
اسنپ بك و خنثي كردن لغو تحريم هاي تسليحاتي 
ايران در دست دارد، ارزيابي شــما از اين طرح 

چيست؟
آمریکا قصد بازگشت به برجام ندارد بلکه مي خواهد 
قبل از پایان دوره اول ریاست جمهوري ترامپ، ته مانده 
امتیازات ایران از برجام را هــم از بین ببرد. در دوران 
ترامپ، هدف اول محور اسرائیل-آمریکا -عربســتان، 
نابودي برجام بود. آن هم به چند دلیل كه 3مورد مهم 
آن از این قرار است: نخســت اینکه برجام، به برنامه 
غني سازي  و آب سنگین ایران مشروعیت و مقبولیت 
بین المللي داد. این موضوع »برتري توان هســته اي 
اسرائیل« در خاورمیانه را به چالش مي كشد زیرا توان 
غني سازي  و آب سنگین؛ امکان ساخت بمب هسته اي 
را در اختیار ایران قرار مي دهد، از ســوي دیگر روابط 

اقتصادي -صنعتي- بانکي و سرمایه گذاري خارجي 
در ایران و به تبع آن روابط سیاسي و بین المللي با 

ایران از طریق برجام عادي مي شود، و موضوع 
سوم این است كه رفع تحریم هاي تسلیحاتي 
ایران در پاییز امسال اســت كه نه تنها توان 
نظامي و دفاعي ایــران را افزایش مي دهد 
بلکه این امکان را به ایــران مي دهد كه به 
باشگاه صادركنندگان تســلیحاتي جهان 
بپیونــدد. مي توان گفت كــه از 3مورد ذكر 

شــده، مثلث ترامپ -نتانیاهو- بن سلمان در 
مورد بند دوم یعني نابودي امتیازات اقتصادي 

برجامي ایران، موفق شده اند و اكنون روي محور 
اول و ســوم یعني از بین بردن مشروعیت حقوقي- 

بین المللي غني سازي  و آب سنگین و نیز تمدید تحریم 
تسلیحاتي ایران؛ متمركز شده اند.

آمريكايي ها از ســويي مدعي اند كه 
اساسا از برجام خارج نشده اند و صرفا مشاركت 
خود را متوقف كرده اند اين استدالل چقدر منطقي 

است؟
اســتدالل آمریکا كه در محافل بین المللي خریداري 
ندارد و مورد تمســخر قرار گرفته است چون از یك 
طرف از برجام خارج شــده و از طرف دیگر مي خواهد 
از مزیت عضویــت در برجام اســتفاده كند. منتهي 
آمریکایي ها اصوال اهداف خود را بــا زور و قلدري در 
صحنه سیاســي بین المللي به پیــش مي برند و نه به 
اســتناد مقررات بین الملل. نمونــه آن هم حمایت 
از تصمیم اســرائیل در مــورد بیت المقدس به عنوان 
پایتخت اســرائیل و ضمیمه كردن بخشــي از خاك 
سوریه یعني جوالن به خاك اسرائیل است. درحالي كه 
هردو این مغایر تمام قطعنامه هاي ذیربط ســازمان 

ملل است.
ايران قبال اعالم مي كرد آمريكا مي تواند 
به برجام برگردد، به نظر شما اين پاس گلي به تيم 
ترامپ نبود كه بعد از خبط خروج از برجام با ادعاي 
بازگشت به آن سوداي مكانيسم اسنپ بك را در 

ذهن بپرورانند؟
سیاســت ایران هنوز هم همین اســت اما من بعید 
مي دانم كه آمریکا در دوره ترامپ به برجام برگردد كه 
علل كلیدي آن را هم توضیح دادم. منتهي چون ایران 
طي چند مرحله، تعهدات برجامي خود را كاهش داده، 
آمریکا سعي خواهد كرد سایر اعضاي شوراي امنیت را 

به نقض برجام توسط ایران قانع كند.
آبان ماه موعد لغو تحريم هاي تسليحاتي 

ايران است، به نظر شما اين اتفاق خواهد افتاد؟
به نظر مي رســد كه دولت ترامپ یك طرح مرحله اي 
براي تمدید تحریم هاي تسلیحاتي ایران دارد: مرحله 
اول: ارائه قطعنامه اي براي تمدید تحریم تسلیحاتي 
ایران به مدت نامحدود اســت. مرحله دوم: درصورت 
استنکاف سایر قدرت هاي جهاني، تعدیل پیش نویس 
قطعنامه به تمدید زماندار تحریم تســلیحاتي ایران 
مثال به مدت 10سال است. در این سناریو ممکن است 
اروپا همراهي كند و روســیه و چین همراهي نکنند. 
مرحله ســوم: درصورت مخالفت ســایر قدرت هاي 
جهاني، استفاده از مکانیزم ماشــه براي بازگرداندن 
همه تحریم هاي ماقبل برجام اســت. در این صورت، 
آمریکا صرفا نیازمند تأیید رئیس وقت شوراي امنیت 
است كه در این  ماه كشور اســتوني است و كامال هم 
در اختیار آمریکاســت. در ماه هاي بعــد تا انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا، ریاست نوبه اي شوراي امنیت 
به عهده فرانســه، آلمان، اندونزي، نیجریه و روســیه 
خواهد بود كه تنها كشور خیلي ضعیف، نیجریه است. 
ریاست نیجریه در ماه سپتامبر است؛ یعني حدود 2ماه 
قبل از انتخابات آمریکا. نهایتا اینکه چالش آمریکا این 
خواهد بود كه چون از برجام خارج شده، نمي تواند به 
برجام اســتناد كند. درعین حال آمریکا به عنوان یك 
عضو دائم شــوراي امنیت مي تواند، هــر قطعنامه اي 

پیشنهاد كند.
به نظر شما درصورت تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران، واكنش چه بايد باشد؟ چون تنها 
دســتاورد ايران پس از خروج آمريكا و بازگشت 

تحريم هــا اميــد به لغــو مرحله اي 
تحريم هاي تسليحاتي و موشكي بود.
زماني كه ترامپ تهدید كرد كه از برجام 
خارج مي شود، ایران هم اعالم كرد كه 
درصورت خــروج آمریــکا از برجام، از 
برجام خارج خواهد شــد. خب ترامپ 
تهدید خود را عملي كــرد و از برجام 
خارج شد و ایران به تهدید خود عمل 
نکرد و تا یکسال بعد از خروج آمریکا، 
برجــام را كامل اجرا كــرد و بعد هم 
بخشي از تعهدات خود را كاهش داد 
اما خارج نشد. اكنون حدود یکسال 

است كه ایران رسما اعالم كرده كه اگر پرونده هسته اي 
ایران به شوراي امنیت برود، از برجام و معاهده ان .پي .

تي خارج خواهد شد. حاال باید دید كه آیا ایران به این 
تهدید خود عمل خواهد كرد یــا نه. به نظر من تهدید 
توخالي، یك اشتباه اســت. یا ایران نباید تهدیدي را 
رســما اعالم كند و یا اینکه اگر اعالم كرد، باید به آن 
عمل كند. اما من از ابتــداي روي كار آمدن ترامپ و 
تهدیدات كاخ سفید در مورد پاره كردن برجام، نظرم 
این بود كه اگر آمریکا از برجام خارج شد و حق ایران 
درچارچوب معاهــده ان.پي.تي را منکر شــد، ایران 
باید 4اقدام همزمان انجام دهد: اول اینکه در پاســخ 
به خروج آمریکا از برجام و درصورت ناتواني 5قدرت 

باقیمانده عضو برجــام درتامین مزایــاي اقتصادي 
برجامي كشــور؛ باید از برجام خارج شود، همچنین 
درصورت انکار حقوق مشروع و قانوني هسته اي ایران 
در چارچوب معاهده ان.پي.تي، توســط آمریکا ایران 
باید اجراي معاهــده ان.پي.تي را تعلیق كند. موضوع 
بعدي اجازه دسترســي به آژانس بود كه تهران اعالم 
كند كه طبق فتواي مقام معظــم رهبري، به آژانس 
اجازه بازرسي درحد اطمینان از عدم انحراف به سمت 
ساخت سالح هسته اي را خواهد داد. یعني دسترسي 
داوطلبانه به آژانس. مگر اینکه ایــران بخواهد هم از 
معاهده ان.پي.تي و هم از فتواي مقام معظم رهبري 
خارج شود. به هرحال ما 2موضوع داریم یکي معاهده 
ان.پي.تــي و دیگري فتواي مقام معظــم رهبري در 
مورد منع ساخت و نگهداري و استفاده از سالح هاي 
هسته اي و كشتار جمعي است، و پس از این اقدامات 
نوبت به گفت وگو با ترامپ مي رسد یعني همزمان با 
اعالم خروج از برجام و تعلیق معاهده ان.پي.تي و ادامه 
دسترســي آژانس، براي گفت وگو با ترامپ در مورد 
یك توافق هسته اي اعالم آمادگي كند. به نظرم بعد از 
خروج ترامپ از برجام و تسلیم شدن سایر قدرت هاي 
جهاني در مقابل تحریم هاي یکجانبه فرامرزي آمریکا؛ 
ایران دچار یك اشتباه شد زیرا نباید مي پذیرفت كه از 
یکطرف به تعهدات برجامي و معاهده ان.پي.تي عمل 
كند و ازطرف دیگر، نه تنها از مزایاي آن استفاده نکند 
بلکه مورد تحریم و فشار بیشتر قرار گیرد. هرچند دیر 
شــده، اما اكنون هم اعتقادم این است كه اگر آمریکا 
موفق به تمدید تحریم تسلیحاتي ایران یعني نابودي 
كامل برجام شــد یا پرونده مجدد به شوراي امنیت 
رفت و تحریم هاي گذشــته برگشت؛ ایران باید طرح 

4ماده اي فوق را اجرا كند.
به نظر شما اگر قطعنامه اي براي تمديد 
تحريم هاي تســليحاتي ايران در شوراي امنيت 

مطرح شود، روسيه يا چين وتو خواهند كرد؟
احتمال وتــو قطعنامه اي براي تمدیــد تحریم هاي 
تسلیحاتي ایران در شــوراي امنیت توسط روسیه و 
چین بیشتر از احتمال پذیرش است. اما اگر آمریکا به 
روسیه پیشنهاد لغو تحریم هاي علیه روسیه در قضیه 
اوكراین در مقابل موافقت مســکو بــا تمدید تحریم 
تســلیحاتي ایران را بدهد، نمي دانیم برخورد روسیه 

چه خواهد بود.
احتمال دارد در صورت ناكامي آمريكا 
در اسنپ بك، اروپا به خصوص انگليس به كمك 

ترامپ برود و مكانيسم ماشه را فعال كنند؟
من سال هاست تأكید مي كنم كه اصوال روي اروپایي ها 
در مورد ایستادگي در مقابل آمریکا نمي شود خیلي 
حساب كرد چون قدرت آمریکا در تحمیل تصمیم به 

اروپا خیلي بیشتر از تحمیل به چین و روسیه است.

موسویان در گفت و گو  با همشهری مطرح كرد

در صورت تمدید تحریم هاي تسلیحاتي، ایران باید اجراي معاهده ان پي تي را تعلیق كند

كافه مجلس 

  تعهد فراكســيون در انتخابات مجلس 
يازدهمي ها

ولــي اســماعیلي، ســخنگوي فراكســیون 
اصولگرایان در مجلس هشتم و منتخب گرمي و 
مغان در مجلس یازدهم، گفت: نخستین جلسه 
شــوراي موقت نیروهاي انقــالب در مجلس 
یازدهم 1۷ اردیبهشت برگزار مي شود؛ هدف 
از تشکیل این جلســه انتخاب اعضاي هیأت 
اجرایي فراكســیون براي تشکیل فراكسیون 
اكثریت )جبهه نیروهــاي انقالب( در مجلس 
یازدهم اســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
او ادامه داد: بعد از تشکیل رسمي فراكسیون 
با دعوت از تمام اعضا كه پیش بیني مي شــود 
بیش از 230 منتخب حضور داشــته باشند، 
اولین مجمع عمومي فراكسیون تشکیل خواهد 
شد. منتخب مردم گرمي و مغان گفت: در ادامه 
روند تشکیل فراكســیون قرار است درصورت 
عدم تفاهم كاندیداهاي مطرح براي ریاســت 
مجلــس، كاندیداهاي احتمالي بــا حضور در 
مجمع عمومي و ســخنراني، مورد رأي گیري 
قرار  گیرند. اســماعیلي اظهار كرد: به عبارتي 
رقابت براي ریاست مجلس داخل فراكسیون 
خواهد بود و هر منتخبي كه در فراكسیون رأي 
الزم را نیاورد برابر تعهدي كه به شوراي مركزي 
خواهد سپرد حق شركت در صحن علني براي 
ریاست مجلس را نخواهد داشت. این روند براي 
تمام اعضاي هیأت رئیســه در فراكسیون طي 

خواهد شد.

  مجلس رئيس پرور 
احمد كریمی اصفهانی، عضو جبهه پیروان خط 
امام و رهبری  با اشــاره به گزینه هاي متعدد 
اصولگرایان براي ریاست مجلس یازدهم گفته 
كه این مجلس »رئیس پرور« شده است، آنهم 
در شرایطی كه پارلمان یك رئیس می خواهد 
نه 10 رئیــس. او از همین رو بــه اصولگرایان 
توصیه می كند قبل از شروع مجلس بر سر دو 
یا سه كاندیدا توافق كنند. بنا به گفته این چهره 
اصولگرا رئیس مجلسی كه با رأی باال انتخاب 
شود اقتدار بیشتری خواهد داشت. به گزارش 
خبرآنالیــن، كریمی اصفهانــی تصریح كرد: 
در این مجموعه باید كســی بر كرسی ریاست 
تکیه زند كه به مقام معظــم رهبری و والیت 
نزدیك تر باشــد، از نظر مدیریتی سوابق قابل 

قبولی داشته باشد.

طرح ۴ماده ای برای مقابله با اقدامات آمريکا
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محمدجــواد ظریــف، وزیر 
 سياست 
امورخارجه كشورمان با انتشار خارجي 

یك ویدئــو از میزان صادرات 
تسلیحات آمریکا به سایر كشورهاي جهان 
در صفحــه توییتر خــود نوشــت: آمریکا 
مدت هاســت كــه در صــدر كشــورهاي 

هزینه كننده نظامي، فروشندگان تسلیحات، آغازگران و 
تحریك كنندگان جنگ و سود برنده از مناقشات نظامي 
در جهان قرار دارد. به گزارش ایســنا، وي ادامه داد: اما 

مایك پمپئو )وزیر خارجه آمریکا( كه خود 
در حال سرازیر كردن ســالح به دنیاست، 
ظاهرا به شدت نگران ایران است كه تا سال 
19۷9 مشتري بزرگ تسلیحات آمریکا بود. 
ظریف در این توییــت به تالش هاي جدید 
وزیر امورخارجه آمریکا براي تمدید تحریم 
تسلیحاتي سازمان ملل علیه ایران اشــاره كرد كه قرار 
است طبق قطعنامه 2231 شوراي امنیت اواخر مهر ماه 

منقضي شود.

سرلشــکر محمد باقري، رئیس 
ســتاد كل نیروهــاي مســلح دفاعي

جمهوري اسالمي ایران روز شنبه 
در پیام هاي جداگانه به وزراي دفاع و رؤســاي 
ســتاد نیروهــاي مســلح كشــورهاي عراق، 
آذربایجان، افغانســتان، پاكستان، عمان، قطر، 

كویت، سوریه و لبنان با اشاره به موفقیت هاي جمهوري اسالمي 
ایران در مقابله با شیوع ویروس كرونا، نقش گسترده نیروهاي 

مسلح جمهوري اســالمي در عملیات مبارزه و 
مقابله با این ویروس خطرناك در كشــورمان را 
یادآور شــد و تأكید كرد: نیروهاي مسلح ایران 
آماده تبادل و انتقال تجربیات حاصله به مقامات 
كشورهاي دوست و برادر هستند. به گزارش ایرنا، 
وي در این پیام ها تأكید كرد: عدم مقابله صحیح 
و عالمانه با این بیماري مي تواند همچنان سرعت شیوع آن را 

افزایش دهد و سالمت یك ملت را به مخاطره اندازد.

ســخنگوي دولت با بیان اینکه 
مرجع اصلــي تصمیم گیري در دولت

مورد بازگشــایي مجدد اماكن 
مذهبي و آموزشي وزارت بهداشت است، گفت: 
درصورت گزارش هاي جدیــد و پروتکل هاي 
اطمینان بخش جدید، تصمیمات جدید را اعالم 

مي كنیم. به گزارش ایسنا، علي ربیعي گفت: از سوي نهادهاي 
رسمي مثل حوزه علمیه قم فشــاري براي بازگشایي اماكن 
مذهبي بر دولت نیســت. ربیعي ضمن تقدیــر از همکاري 

متولیان و مدیــران نهادهــاي مذهبي اظهار 
داشت: من فکر مي كنم در تاریخ حمایت مراجع 
از تصمیماتي كه متخصصین امر در این زمینه 
اتخاذ كرده اند بي نظیر بوده است. البته برخي ها 
هم در این حوزه اظهارنظــر مي كنند كه هیچ 
مســئولیتي ندارند. وي ادامــه داد: ما توصیه 
مي كنیم افرادي كه تریبون هاي رسمي دستشان هست اجازه 
دهند كارگروه هاي ذیربط با فراغ بال و با آرامش تصمیم خود 

را بگیرند.

بزرگ ترين فروشنده سالح، نگران ايران است!

آمادگي براي انتقال تجربيات كرونايي

تصميم جديد براي بازگشايي اماكن مذهبي گرفته نشده است

رئيس  الريجانــي،  علي 
 عكس
 خبر

مجلس شــوراي اسالمي 
2هفته پـس از قـرنطينه، 
ديـــروز در جـلـــسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي حضور 
پيدا كرد. او قرار است فردا جلسه علني 

مجلس را هم اداره كند.

الريجاني از قرنطينه درآمد

عضو اسبق تيم مذاكره كننده هسته اي ايران با اشاره به طرح 
آمريكا براي تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران كه براساس 
برجام و قطعنامه 2231شوراي امنيت قرار است آبان ماه امسال 
برچيده شوند بر اين باور اســت كه ايران يا نبايد دم از عكس العمل هاي شديد بزند يا بايد به 
آنچه مي گويد عمل كند؛ سيدحسين موســويان در عين حال پيشنهاد داده درصورت تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران، طرحي 4مرحله اي توسط ايران اجرا شود كه گام نهايي آن گفت وگو 
با دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا خواهد بود. مشروح مصاحبه استاد دانشگاه پرينستون 

آمريكا و سخنگوي اسبق تيم هسته اي ايران با خبرنگار همشهري را در ادامه مي خوانيد:

اسماعيل سلطنت پور 
خبر نگار



 پيــش از ظهر ديــروز در 
نخستين روز اجباري كردن گزارش

استفاده از ماسك در مترو، 
ورودي غربــي ايســتگاه متــرو واقع در 
ميدانــگاه هفت تير خلوت اســت. مترو از 
شــلوغي صبحگاه فاصله گرفته و ترددها 
به طور موقت از مرحله پيــك عبور كرده 
است. ايستگاه شــهداي هفتم  تير يكي از 
25ايســتگاه موظــف به فروش ماســك 
يارانه اي به مسافران اســت. راهروي اين 
ايستگاه تا رســيدن به گيت دريافت بليت 
جايگاهي براي ارائه ماسك يارانه اي ندارد 
و تنها در نزديكي گيت يك ميز تحرير ديده 
مي شود. روي ميز از ماسك هاي پارچه اي 
پُر شــده و فروشــنده تبليغ مي كند، 3تا 
ماســك 10هزار تومان. خريدار مي گويد: 
»چه خبر اســت، مگر قرار نيست ماسك 
يارانه اي بفروشــيد؟« فروشــنده توضيح 
مي دهد كه دستفروش است و روي اين ميز 
تحرير بساط كرده است. او در ادامه تأكيد 
مي كند: »بخر، هميــن هم گيرت نمياد!« 
چندي بعد مأمور ايســتگاه او را به بيرون 
هدايت مي كند و خطاب به او مي گويد: »ما 
خودمان به مردم مي گوييم كه چه ماسكي 
و با چه قيمتي بخرند.« در اين ايســتگاه 
به طور ميانگين از هر 20نفر يك نفر بدون 
ماســك از گيت عبــور مي كنــد. به طور 
چشمي و حدسي مي توان گفت 95درصد 
مســافران ماســك دارند و خيلي ها هم 
دستكش. ماموري كه در كنار گيت ايستگاه 
ايستاده، گاهي مودبانه تذكر مي دهد: »آقا، 
خانم لطفا از ماســك اســتفاده كنيد.« و 
گاهي مسافران فاقد ماسك بدون مشكل 

وارد واگن هاي مترو مي شــوند. برخي هم 
يادشــان مي آيد كه ماســك دارند اما در 
كيف شان است و بايد  آن را به صورت بزنند.

به گزارش همشهري، قرار شده گروهي 
توسط وزارت صمت به شهرداري معرفي 
شوند كه داراي پروانه توليد و مجوزهاي 
بهداشــتي از وزارت بهداشت هستند. 
گروهي ديگــر نيز كــه مجموعه هاي 
مردم نهاد هستند، ذيل معاونت فرهنگي 
و اجتماعي شــهرداري اقدام به توليد 
ماسك مي كنند. ماســك هايي كه بعد 
از تهيــه در زيرمجموعه هاي ســازمان 
انرژي اتمي ضدعفوني شــوند و با تأييد 
وزارت بهداشت، براي فروش در اختيار 
مسافران حمل ونقل عمومي قرار بگيرند.

در ايستگاه متروي هفت تير اما ماسك 
يارانه اي يافت نمي شــود و سختگيري  
براي ممانعت از مســافراني كه ماسك 
نزده اند، وجود ندارد. مــرد جواني كه 
عينك به چشــم دارد، ماسك نزده، از 
گيت گذشته و از پله برقي پايين مي آيد 
تا سوار مترو شــود. مي گويد: »خوب 
شد گفتي. حواسم نبود، وگرنه ماسك 
دارم.« بعد با ماســك بر صــورت وارد 
واگن شد، درحالي كه داخل قطار كم  و 
بيش افرادي بودند كه ماسك نداشتند.

دقايقي بعد 4پسر نوجوان كه 3 نفرشان 
ماسك مشــابه و يكي ماسك متفاوتي 
به چهره دارد، انتظار رســيدن قطار را 
مي كشند؛ درحالي كه 3 ماسك مشابه 
روي چهره هــا آويزان اســت و به نظر 
مي رسد ماسك مناسبي براي محافظت 
از بيني و دهان نيســت. يكــي از آنها 
مي گويد: »ما ماسك نداشتيم، از همين 
مترو تهيــه كرديم. ماســك يارانه اي 
نديديم، چاره نداشتيم و اين 3 ماسك 

را از دستفروش به قيمت 5هزار تومان 
خريديم.« 

در ادامه مرد ُمسني كه كمي خميده و 
الغر اســت، در ميان مسافران به سمت 
واگن حركت مي كند. يكباره ماســكي 
از جيب خود خارج مي كند و به صورت 
مي زند. آن سوتر ماموري ديده مي شود 
كه مدام به مسافران تذكر مي دهد: »از 

هم فاصله بگيريد و سوار قطار شويد.«
در روزهايي كه موضوع اجراي استفاده 
از ماســك در مترو مطرح بــود، زالي، 
فرمانده ســتاد ملي مبارزه بــا كرونا 
اعالم كرده بود افرادي كه دسترســي 
به ماسك بهداشــتي و مناسب ندارند، 
براي محافظت از خود از ماســك هاي 
پارچه اي كه در منزل تهيه مي شــود 

استفاده كنند.

سختگيري در صادقيه
ايســتگاه صادقيــه يكــي ديگــر از 
ايستگاه هاي عرضه ماسك يارانه اي به 
مسافران است. ساعت 9:30دقيقه صبح 
ديروز با ورود به اين ايستگاه شروع يك 
فصل جديد كاري به چشــم مي آيد. با 
عبور از دِر ورودي مترو در غرب تهران 
بنري نصب شده كه روي آن توصيه هاي 
بهداشتي و استفاده مسافران از ماسك 
ديده مي شــود. كاركنان متــرو رفتار 
سختگيرانه تري دارند. پيش از نزديك 
شدن به جايگاه فروش بليت، دكه فروش 
ماســك قرار داشت. فروشــنده قيمت 

هر ماســك را 1800هزار تومان اعالم 
مي كند؛ ماسكي بهداشــتي و مناسب 
كه مسافران از عرضه اين محصول ابراز 
رضايت مي كنند. رعايت فاصله گذاري 
نيز سختگيرانه است و كاركنان مترو به 
مســافران رعايت فاصله گذاري را مدام 
تذكر مي دهند. در ساعت 10:15دقيقه، 
در شمال شهر تهران وضعيت ايستگاه 
محالتي ارشــادي اســت. اين ايستگاه 
جزو 25ايســتگاه اعالم شده نيست و با 
اينكه تردد در اين ايستگاه كمتر است، 
اما به نظر مي رســد خيلي ها به موضوع 
ماسك توجه ندارند؛ درحالي كه همين 
مسافران با سوار شدن در قطار و تغيير 
مســير ممكن است ســر از ايستگاهي 
مانند صادقيه دربياورند كه نســبت به 
اســتفاده اجباري از ماســك و رعايت 
فاصله گذاري حساسيت نشان مي دهد. 
با اين حال مأموران دائم تذكر مي دهند 
كه مسافران بايد ماســك بزنند. جالب 
اينكه يكي از مأموران بــه خوبي مردم 
را راهنمايي مي كند كه چطور ماســك 

ارزان بخرند. 

گزارش ميداني خبرنگار همشهري از نخستين روز 
اجباري شدن استفاده از ماسك در مترو؛ از عرضه ماسك 

ارزان تا سختگيري ها و چشم پوشي ها

حتمًا ماسك بزنيد

محمود مواليي
خبر نگار

گزارش2

شهردار تهران در ديدار با كارآفرينان و فعاالن اقتصادي:

 به دنبال درآمدزايي آسيب زا 
براي شهر نيستيم

پيروز حناچي: اداره تهران روزانه به 50 تا 80ميليارد 
تومان اعتبار نياز دارد

شهردار تهران در گفت وگو با فعاالن اقتصادي و كارآفرينان راه هاي 
ايجاد درآمد براي شهر را بررسي و تأكيد كرد به هر قيمتي نبايد براي 

شهرداري درآمد كسب كرد.
به گزارش همشــهري، پيروز حناچي در اين ديدار با تأكيد بر اينكه 
ســال گذشــته با تحريم هاي جديد ميزان درآمد دولت از نفت، به 
حداقل رسيد و شهرداري تهران هم تحت تأثير اين فضا قرار گرفت، 
گفت: »مديريت شــهري در دوره جديد نمي خواهد به هر شــكلي 
درآمدزايي كند و چارچوب هايي دارد. به همين دليل امروز شرايط 
مالي سختي را تجربه مي كنيم. اداره شهرداري تهران حداقل نياز به 
اعتبار روزانه بين 50 تا 80ميليارد تومان دارد با وجود اين شهرداري 
در دوران كرونا فعاليت خود را ادامه داد؛ براي نمونه ناوگان حمل ونقل 
عمومي با 80درصد ظرفيت فعاليت مي كرد، درحالي كه تنها 10درصد 
مسافران هميشگي از آن اســتفاده مي كردند.« او درباره اين نقد كه 
»شهرداري تهران هزينه هايش باالست« گفت: »اين انتقاد وارد است 
و تالش شده كه اين مشكل تا حدودي برطرف شود. بدنه شهرداري 
سنگين است هرچند كه حقوق بگيران شهرداري از ابتداي مديريت 
جديد از ۶۷هزار به ۶2هزار نفر رسيده، اما بايد در اين زمينه با رعايت 
تمام جوانب اخالقي و انساني بيشتر تالش كنيم.« شهردار تهران با 
اشاره به ارائه اليحه دوفوريتي به شوراي شهر تهران براي رفع موانع 
مالي شهرداري تأكيد كرد: »ما به دنبال كسب درآمد به هر بهانه اي 
نيستيم، چراكه بعضي مسيرهاي درآمدزايي به شهر آسيب مي زند.«

حمايت شهرداري از استارتاپ ها
شــهردار تهران درباره »همكاري و حمايت از اســتارتاپ ها« گفت: 
»سياست مديريت شهري حمايت از اســتارتاپ ها است در همين 
راستا ما پيگير »هوشمندسازي ارائه خدمات شهري« در شهر تهران 
هســتيم. حتي اليحه اي براي حمايت از آنها آماده و به شوراي شهر 
تهران ارائه شده است.« حناچي درباره »درآمدزايي از سراي محالت« 
نيز گفت: »از سراي محالت به اندازه اي كه بايد، درآمد مالي كسب 
نمي شود و مكانيسم هاي فعلي براي درآمدزايي مؤثر نيست. به نظر 
مي رسد نهادهاي مدني بايد بيشتر تالش كنند و خواسته هاي مردم را 
به مديريت شهري منتقل كنند تا تبديل به تصميمات اجرايي شود. در 
عين حال بايد قبول كرد كه نزديك تر از اين سراهاي محالت به مردم 
در شرايط فعلي وجود ندارد كه اطالعات بسيار خوبي از شهروندان 
دارند و مي توان از آن براي خدمات دهي بيشتر به شهروندان استفاده 

كرد.«

 ساخت وساز به معني شهرفروشي نيست 
شهردار پايتخت درباره تراكم فروشــي توضيح داد: »مي توان شهر 
را با ســاختن اداره كرد اما نبايد خارج از برنامه تراكم فروخته شود. 
شهرداري در دوره مديريت جديد تالش كرده است هم طبق برنامه 
تراكم بفروشد و هم آن را به قيمت واقعي و نه به نصف قيمت و ارزان 
ارائه دهد. هم اكنون در تهران قيمت تراكم معادل قيمت زمين است. 
در اين زمينه شــهرداري به ســمت تعادل حركت مي كند. 2اليحه 
در مجلس تصويب شــد؛ يكي اليحه درآمدهاي پايدار كه به زودي 
ايرادهاي وارده شــوراي نگهبان بر آن برطرف خواهد شد و ديگري 
ماليات بر ارزش افزوده اســت كه از يك سوم درآمد ماليات بر ارزش 
افزوده، به 4 از 9درصد رسيد و مطمئنا اين دو اليحه در افزايش درآمد 

شهرداري در شرايط عادي تأثير خواهد داشت.«
حناچي به »تبديل تهران به عنوان يك مقصد گردشــگري« اشاره 
كرد و گفت: »تهران از نظر جاذبه گردشگري چيزي كم ندارد اما در 
زمينه شناساندن آن به مردم كم كاري شده، مديريت شهري تالش 
كــرد در دوره جديد موزه هاي جديدي راه انــدازي كند و قطعا اگر 
تهران تبديل به مقصد گردشگري شــود بسياري از مشكالت شهر 
 برطرف خواهد شــد و درآمدهاي خوبي هم به شــهر تهران تزريق 

خواهد شد.«

۱۶۷ تومان هزينه امحاي هركيلو زباله
پيروز حناچي درباره »كسب درآمد از زباله« و »ورود بخش خصوصي 
به اين حوزه« گفت: »اكنون زباله در تهران در اختيار پيمانكار است 
اما بايد پذيرفت بازيافت زباله مســير طبيعي خود را طي نمي كند. 
مبناي طرح جامع پسماند كه قرار است اجرا شود اين است كه زباله 
توليد شده را اول ارزشــگذاري و بعد براي آن برنامه ريزي مي كند. 
سرانه زباله در كشور برخالف تبليغي كه مي شود خيلي باال نيست. 
در عين حال ارزش زباله هاي همه مناطق شــهر يكي نيســت مثال 
ارزش زباله هاي منطقه يك با 12 اساسا قابل مقايسه نيست. قيمت 
متوسط امحاي زباله كيلويي 1۶۷ تومان است كه رقم نسبتا بااليي 
است.« او درباره »خصوصي ســازي  اتوبوسراني« گفت: »هم اكنون 
۶0درصد اتوبوســراني در اختيار بخش خصوصي است اما مشكل 
اين بخش يارانه بااليي است كه پرداخت مي شود و مديريت شهري 
به دليل برخي مخالفت ها و شرايط اقتصادي كشور اجازه ندارد اين 

يارانه را تعديل كند.« 
او همچنين پيشنهادهايي مانند اجاره پالك هاي مسكوني  كه استفاده 
اداري مي شوند را قابل تامل خواند و گفت: »اين پيشنهاد خوبي است و 

بهتر از پلمب واحد است كه فعال اجرا مي شود.«
حناچي درباره استفاده از نمايشگاه آفتاب نيز عنوان كرد كه مديريت 
شهري قصد داشت نمايشگاه هاي ملي را به اين مجموعه منتقل كند 
اما اگر اتاق بازرگاني تهران بتواند اين مجموعه را با پيشــنهادهاي 
خود به درآمدزايي برساند مديريت شهري از آن استقبال مي كند. 
او در پايان درباره كســب درآمد از بيلبوردهاي تبليغاتي هم گفت: 
»شــهرداري تهران 15درصد بيلبوردها را در اختيار دارد. البته اين 
بيلبوردها هم در بيشتر مواقع خالي نيستند. اما در عين حال تالش 
شده كه در بيلبوردهاي شــهرداري تبليغات مرتبط با مناسبت ها و 

شرايط روز كشور وجود داشته باشد.«

خبرهاي كوتاه

  برخورد با 2كيوسك متخلف
سيدعلي مفاخريان، مديرعامل شركت 

ساماندهي صنايع و مشاغل شهر: 
2 كيوســك متخلف در محدوده منطقه3 
كه بهره برداران به بهانه ايجاد محل دپوي 
اجناس اقدام به حفر زير زمين كرده  بودند، 
به واسطه نظارت ها شناســايي و بالفاصله 
نســبت به پر كردن اين فضا اقدام شــد. 

)همشهري(

  صالحيت مديران  مناطق بررسي 
مي شود

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران: 

از آنجا كه اســتعالم وضعيــت تخصصي 
مديران پيشنهادي مناطق 22گانه ضروري 
اســت، دســتورالعملي در ايــن خصوص 
تدوين شده است. براســاس دستورالعمل 
تدوين شده، صالحيت فني و شرايط احراز 
پست هاي مديريتي مراتب 14 و 15 مناطق 
در كميته تخصصي معاونت شهرســازي و 
معماري بررسي مي شود. اين اقدام به منظور 
انطباق مدارك تحصيلي و ســوابق فعاليت 
مديران پيشــنهادي با پست مورد تصدي 
صورت مي گيرد تا از پيشــنهاد افراد بدون 
مدرك تحصيلي و تجربه تخصصي مرتبط 
با نوع فعاليت مورد تصدي پيشگيري شود. 
درصــورت رعايت نكــردن چارچوب هاي 
اعالم شده، موارد استعالمي با پاسخ منفي 
ايــن معاونت بــه مناطق اعاده مي شــود. 

)همشهري(

  ايجاد نخستين سراي محله جامع 
در محله گلشن

محمد محمددوست، شهردار منطقه4:
افزايــش درآمدهــا، كاهــش هزينه هــا، 
مديريت بحران، شهرســازي و معماري و 
توســعه مديريت و هوشمندسازي شهري 
از اولويت هاي امسال شهرداري تهران است 
كه بدون برنامه ريزي و زمينه سازي  مناسب 
تحقق آن امكان پذير نخواهد بود. شناسايي 
و رفع مشــكالت محله ها به منظور كسب 
رضايتمنــدي شــهروندان نيازمند تعامل 
مطلوب شــوراياران و شــهرداران نواحي 
اســت. در همين راستا نخســتين پايگاه 
جامع منطقه 4 تهران در محله گلشن ايجاد 
مي شود؛ ايجاد پايگاهي جامع كه به عنوان 
پاتوق تمامي نهادهاي اجتماعي و مردمي 
در مقياس محله مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.

سياستگذاري براي افزايش 
ضريب تحقق بودجه

برهميــن اســاس در 
مســير تحقق پذيــري 
بيش از پيش بودجه ســال1399 شهرداري 
تهــران نيازمند سياســت هاي تشــويقي و 
انبســاطي در بخش شهرســازي و مديريت 
 اموال و دارايي هاي مازاد و راكد شــهرداري

 است.
در بخش درآمدهاي شهرســازي بايد به 
اين نكته توجه داشــت كه در سال1398 
تعداد پروانه هاي ســاختماني صادر شده 
به پايين ترين ســطح خود در ســال هاي 
گذشــته رســيده بــود و سياســت هاي 
انقباضي مي تواند به تداوم اين روند دامن 
زند. سياســت هاي انقباضــي و... نه تنها 
تحقق پذيــري منابع پيش بيني شــده در 
اين بخش را با مشــكل مواجه خواهد كرد 
بلكه ســبب انتقال بخشــي از تقاضا براي 
ساخت وساز و عرضه واحدهاي مسكوني را 
به شهر منطقه تهران از پرديس تا هشتگرد 
منتقل خواهد كرد و شهرداري تهران از اين 
درآمد محروم خواهد شــد. بديهي است با 
اتخاذ سياست هاي انبساطي ازجمله لحاظ 
تا تخفيف مازاد براي پرداخت هاي نقدي و 
كاهش پلكاني آن طــي ماه هاي آتي براي 
دوره زماني ارديبهشت تا شهريور مي توان 
ضمن تحريك تقاضا تحقق پذيري بيشتر 

منابع بودجه را فراهم ساخت.
دربخش فروش امــوال شــهرداري بايد از 
ظرفيــت تــورم و افزايــش ارزش اموال و 
دارايي هاي شــهرداري بيشــترين بهره را 
برد، بدون شــك اصرار بر مالكيت غيرمولد، 
هزينه بــر و فاقــد ارزش آفرينــي اموال و 
دارايي هاي شهرداري نه تنها ژست مقبولي 
نيســت بلكه تدبير و تصميم شايسته اي هم 
به شــمار نمي آيد. بر همين اســاس بايد از 
ظرفيت بازار ســرمايه براي عرضه بخشي از 
سهام شركت شــهروند بهترين استفاده را 
به عمــل آورد و به جاي فروش تمام ســهام 
به بانك شهر كه در شوراي چهارم پيگيري 
مي شد با عرضه سهام اين شركت در بورس 
زمينه مولد سازي  دارايي شهرداري را فراهم 
آورد. پيش بيني ها حكايت از ايجاد ظرفيت 
منابع نقد تا 5هزار ميليارد تومان در نتيجه 
عرضه بلوك 20 تا30درصدي سهام شهروند 

در بورس دارد.
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بايد توجه شود كه هم اكنون 
در ايســتگاهي كه جمعيت 
بيــش از 500 هــزار نفر در 
آنها تــردد مي كنــد عرضه 
ماســك با قيمــت مصوب 
صورت مي گيــرد، اين اقدام 
با محوريــت وزارت صمت 
و شــهرداري تهــران در 

25ايستگاه انجام مي شود

شهرداران كالنشهرهاي كشور 
در نامه اي به رئيس ســازمان شهر

صدا وسيما خواستار انعكاس 
اقدامات شــهرداري ها در زمينــه كنترل 

ويروس كرونا در رسانه ملي شدند.
به گزارش همشهري، كمال مرادي دبير كل 
اين مجمع با اعالم اين مطلب به تشريح اين 
مكاتبه پرداخت و گفت: »با شــيوع ويروس 
كرونا در كشور و تهديد سالمت شهروندان، 
شهرداري ها به ويژه كالنشهرها بنا به رسالت 
و مسئوليت اجتماعي خود همگام و همراه 
با تدابير و اقدامات مؤثر دولت و ســتاد ملي 
مقابله با ويروس، تمامي ظرفيت ها و امكانات 
مالي و تجهيزات مديريت شهري و حوزه هاي 
وابســته از قبيــل آتش نشــاني و خدمات 
ايمني، مديريت پســماند، مديريت بحران، 
ساماندهي مشاغل و فرآورده هاي كشاورزي، 
حمل ونقل عمومي، آرامســتان ها، فناوري 
اطالعات و پارك ها و فضاي سبز را به منظور 
كنترل و پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و 
همچنين آموزش و اطالع رساني محيطي، 

به كار گرفته است.«
مرادي با تأكيــد بر اينكه شــهرداري ها به 
موازات تالش هاي مؤثر و خســتگي ناپذير 
مجموعــه بهداشــت و درمان كشــور، در 
خط مقدم كنتــرل و مبارزه با شــيوع اين 
ويروس قرار دارند، به تالش هاي مســتمر و 
شبانه روزي عوامل شهرداري ها در بخش هاي 
مختلف خدماتي اشــاره كرد و افزود: »اين 
خدمات در شــرايطي انجام مي شــود كه 
شــهرداري ها بدون كمترين وابســتگي به 

بودجه دولت، با چالش جدي كاهش درآمد 
مواجه هستند.«

براســاس اين گزارش مجمع شــهرداران 
كالنشــهرها در بخش ديگري از نامه شــان 
خطاب به رئيس سازمان صدا و سيما تأكيد 
كرده انــد: »به نظر مي رســد در برنامه هاي 
آموزشي و اطالع رساني رسانه ملي، خدمات 
گسترده و مؤثر شــهرداري ها براي كنترل 
محيطي شيوع بيماري، تحت الشعاع خدمات 
و تالش هاي ارزشــمند بخش بهداشــت و 
درمان كشور قرار گرفته است و اين در حالي 
اســت كه كاركنان زحمتكش شــهرداري 
به ويژه مشاغل خدمات شــهري و مديريت 
پســماند در معرض مســتقيم اثرات شيوع 
اين ويروس قرار داشــته و درگير آسيب ها 
و عوارض ناشي از اين بيماري هستند. براي 
پاسداشــت خدمــات كادر زحمتكش امور 

خدمات و محيط زيست شهري و همچنين 
آموزش توصيه هاي بهداشــتي در ارتباط با 
رعايت نكات و اصول ضروري نحوه مديريت 
پسماند و بهداشت محيط شهري و افزايش 
مشــاركت عمومي شــهروندان در تامين 
هزينه هاي اداره شهر، در برنامه هاي مختلف 
تلويزيوني ازجمله شبكه هاي ملي و استاني، 
انعكاس خدمات مجموعه تالشگران عرصه 
مديريت شهري در جهت آگاهي مردم عزيز 
و جلب حمايت بيــش از پيش آنان در ياري 
رساندن به شهرداري ها براي تداوم خدمات 
عمومي اين نهادها، مورد عنايت و توجه ويژه 
قرار گيرد.« اين 18كالنشهر شامل تهران، 
مشــهد، اصفهان، كرج، شــيراز، تبريز، قم، 
اهواز، كرمانشــاه، اروميه، رشــت، همدان، 
زاهدان، كرمان، يــزد، اردبيل، بندرعباس و 

اراك هستند.

گاليه ۱8شهردار كالنشهر از صدا و سيما

  مســعود رنجبريان، مديركل برنامه ريــزي معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران:

هنوز در حمل ونقل عمومي استفاده از ماسك ضروري نشده 
است و ما االن داريم به صورت ارشادي كار مي كنيم. به اين 
دليل كه رئيس جمهور محترم گفتند كه اين الزام مي شود، 

اما هنوز تاريخ آن را مشــخص نكردند، ما تمهيدات الزم را شروع كرديم. ما با 
وزارت صمت و وزارت بهداشت جلسات مختلفي گذاشتيم و هماهنگي هاي الزم 
را انجام داديم. توليدكنندگاني كه مباحث استانداردي و وزارت بهداشتي آنها 
تأييد شده، مشخص كردند و به ما اعالم شده است. ما در هفته گذشته تعدادي 
از ايستگاه ها را به آنها داديم كه بتوانند در آنجا مستقر شده و ماسك هايي را كه 

مورد تأييد وزارت صمت و وزارت بهداشت هست بفروشند.
در مورد قيمت آن هم به دنبال اين هســتيم كه به قيمت مناسبي دست پيدا 
كنيم. به اين ترتيب كه قيمت ماســك حتما ارزان تر از ماسك هاي عرضه شده 
در بازار باشد. ما گفتيم كه حداكثر قيمت ماســك 2هزار تومان باشد؛ يعني از 
اين ماسك هاي سه اليه مورد تأييد. عالوه بر اين تصميم داريم تعدادي از اين 
ماسك ها هم به افرادي كه توان مالي ندارند، رايگان عرضه شود. البته به اين شكل 
نيست كه ماسك ها يكسره به صورت رايگان توزيع شود، اما وقتي كه آن »الزام« 
هم سفت و سخت شــد ما در اين زمينه آمادگي كمك داريم و ماسك به قيمت 

مناسب توزيع خواهد شد.
توليد و توزيع ماسك وظيفه شهرداري تهران نيست. ما صرفا مكان و محل استقرار 
فروش ماسك را به دوستان خود در وزارت صمت مي دهيم تا خودشان هماهنگ 
كنند؛ زيرا بحث استاندارد، بهداشت، قيمت و تأييديه مربوطه آن مطرح است. 

براي همين، بحث فني به عهده ما نيست.

  فرنــوش نوبخــت، مديرعامل شــركت 
بهره برداري متروي تهران:

واقعيت آن است كه استفاده اجباري از ماسك 
را نمي توان يكباره اجرا كرد. همين حاال اگر 
آمارها تحليل شود، نشــان خواهد داد كه 

باالي 90درصد از مردم هنگام اســتفاده از مترو ماسك مي زنند 
و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت مي كنند. بايد توجه شــود كه 
هم اكنون در ايســتگاهي كه جمعيت بيش از ۵00 هزار نفر در آنها 
تردد مي كند عرضه ماســك با قيمت مصوب صــورت مي گيرد. 
اين اقدام با محوريت وزارت صمت، شــهرداري تهران و معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران و با همكاري اتاق اصناف 
تهران و اتحاديه پوشاك تهران در ايستگاه هاي تهران )صادقيه(، 
كرج، گلشهر، امام خميني، شــهرري، پانزده خرداد، تئاتر شهر، 
ميدان آزادي، بيمه، آزادگان، ميدان محمديه، شــادمان، 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 اجرا مي شود. ديروز اين اقدام 
به گونه ارشادي اجرا شد و اتفاقا بازخورد مناسبي گرفتيم. از روزهاي 
آينده طرح با سختگيري بيشتري همراه خواهد بود تا آن تعداد كمي 
كه ماسك ندارند هم به نوعي ماسك در اختيارشان قرار گيرد. به 
هرترتيب بايد پروتكل هاي وزارت بهداشــت در مقابله با ويروس 
 كرونا در اماكن عمومي به ويژه مترو، اتوبوس و تاكســي به دقت

 اجرا شود.

  محمود ترفع، مديرعامل شركت اتوبوسراني:
با اجراي طرح اجبار اســتفاده از ماســك در 
حمل ونقــل عمومي، مراكز فروش ماســك در 
تعدادي از پايانه هاي خطوط اتوبوســراني آغاز 
به كار كردند. روزانه حداكثر ۱0پايانه مجهز به اين 

مراكز فروش خواهند شد و قيمت ميانگين هر ماسك حدود 2 هزار 
تومان خواهد بود. 

بنابر آخرين جلســه با وزارت صمت )صنعت، معــدن و تجارت( و 
ستاد ملي مقابله با كرونا، قرار شــد كه به منظور اجراي طرح »اجبار 
استفاده از ماسك«، فضا براي توزيع در اختيار فروشندگان قرار داده 
شود. امروز)شنبه( بخشي از فروشــندگان در تعدادي از پايانه هاي 
اتوبوسراني مستقر شــده اند، مراكز فروش ماسك در ابتدا و انتهاي 
۱0خط اتوبوسراني تندرو، ۶3پايانه  اتوبوسراني، ايستگاه هاي تبادل 
ســفر خطوط تندرو و تعدادي از ايستگاه هاي پر تردد نظير ايستگاه 
ميدان انقالب، ميدان امام حسين)ع(، ميدان وليعصر )عج( و... آغاز 
به كار خواهند كرد. روزانه بين ۵تا ۱0پايانه اتوبوسراني مجهز به مراكز 

فروش ماسك مي شوند.
يكي از مشكالت فعلي فروش ماسك، الزام استفاده از دستگاه كارتخوان 
است. جابه جايي وجه نقد به گسترش ويروس كرونا كمك مي كند. بنابراين 
گروه هاي فروش بايد اين تجهيزات را فراهم كنند كه مجهز شــدن به 
دستگاه هاي كارتخوان مدتي به طول خواهد انجاميد. همچنين قيمت هر 
ماسك  باتوجه به نوع ماسك، متغير است. قيمت يك عدد ماسك حدود 

2 هزار تومان خواهد بود.
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مراكز معاينه فني شلوغ شد
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران از رشد 

 معاينه 
500درصدي مراجعه به مراكز معاينه فني تهران در فني

ارديبهشــت ماه خبر داد. حسين مقدم در گفت و گو با 
ايلنا درباره شــلوغي مراكــز معاينه فني در روزهــاي اخير، گفت: 
»ازدحام در مراكز معاينه فني موضوع غريبي نيســت؛ چراكه همه 
ســاله در حدود 300هزار دســتگاه خودرو مشــمول معاينه فني 
مي شوند. در فروردين سال گذشته  حدود 130هزار مراجعه كننده 
داشتيم كه به اين تعداد در ســال جديد حدود 300هزار دستگاه 
اضافه شــده و در مجموع 400هزار تقاضا را شامل مي شود. پس از 
شــيوع كرونا پليس تصميم گرفت تا 15 ارديبهشت اعمال قانون 
انجام نشــود كه در پي آن حدود 300هزار خودرو در حساس ترين 
زمان كه پيك مراجعات است نيز به اين جمعيت اضافه شد و طبيعي 
است كه در اين شرايط نمي توان معاينه فني حدود400هزار دستگاه 
را در يك بازه 10 روزه انجــام داد و مردم بايد صبوري كنند و ما نيز 
تمام تالش خود را خواهيم كرد.« به گفته او، تنها در روز پنجشنبه 
گذشته 8 هزار و 1۷1دســتگاه به مراكز معاينه فني تهران مراجعه 
كردند، درحالي كه در فررودين ماه آمار مراجعات به 1500دستگاه 
رسيده بود. مديرعامل ســتاد معاينه فني خودروهاي تهران با بيان 
اينكه با افزايش ساعت كار و نيروي انساني، باال بردن ظرفيت خطوط 
و نوبت دهي آنالين ظرفيــت پذيرش افزايش يافته اســت، اظهار 
داشت: »اما بايد توجه كرد، حتي اگر اين ظرفيت به 10 هزار دستگاه 
نيز برســد، حداقل 400هزار خودرو متقاضی انجــام معاينه فني 
هستند كه بايد به تدريج انجام شــود. در تمامي مراكز يك ظرفيت 
نوبت دهي آنالين درنظر گرفته شده است.« در مناطق شمالي تهران 
ظرفيت آنالين مركز معاينه فني خودرو با ســرعت بيشــتري پر 
مي شــود و مراكز جنوبي خالي مي ماند، به همين دليل در 3مركز 
دماوند، چمران و شقايق در ساعت 1۷ تا18 نوبت دهي تماما آنالين 
انجام مي شود و شهروندان مي توانند از ظرفيت كامل يك مركز براي 
نوبت دهي آنالين استفاده كنند. بررسي وضعيت مراكز معاينه فني 
از طريق سايت اين مركز سبب مي شود تا شهروندان مجبور به حضور 

در صف هاي طوالني نشوند.
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بورس تهران بــاز هم خالق 
شــگفتي شــد؛ شــاخص بورس

بازارســهام روز شــنبه بــا 
4.5درصد رشد براي نخســتين بار از مرز 
900هــزار واحد عبــور كــرد. به گزارش 
همشــهري، اين صعــود ســريع، يكي از 
بي سابقه ترين رشدهاي روزانه بازار سرمايه، 
در كل تاريخ فعاليت 51ساله بورس، در ايران 
اســت. به اين ترتيب ديروز ارزش كل بازار 
ســهام ايران براي نخســتين بار به سطح 
4116هزار ميليارد تومــان، يعني معادل 
257ميليارد دالر رســيد. روند رو به رشد 
بورس كه از ارديبهشــت97 آغاز شــده، 
همچنان ادامه دارد. روز شنبه براي چندمين 
 بار در ســال جاري ركورد هاي جديدي در 

تاالهاي مبادالت به ثبت رسيد.

هجوم سرمايه گذاران جديد
اين روزها جــو ســرمايه گذاري در بورس 
تقريبا فراگير شده و هر روز تعداد متقاضيان 
ورود به بورس بيشتر مي شود. به طوري كه؛ 
مطابق اطالعــات از ابتداي ســال تاكنون 

200هزار ســرمايه گذار جديــد وارد بازار 
سهام شده اند. پارســال 822هزار سهامدار 
جديد براي نخستين بار وارد بازار سهام شده 
بودند، اما روند ورود سرمايه گذاران جديد به 
بورس از ابتداي امسال شتاب بيشتري گرفته 
اســت. ورود متقاضيان جديد تر به بورس 
به معناي تزريق نقدينگي جديــد به بازار 
سهام است. ورود نقدينگي تازه، عامل اصلي 
رشد شاخص هاي بورس است. محاسبات 
همشهري نشــان مي دهد كه سهامداران 
جديد از ابتداي امســال تا 40هزار ميليارد 
تومان پول تــازه و داغ را وارد بازار ســهام 
كرده اند. اين رقم با كل نقدينگي وارد شده 

به بازار سهام در سال98 برابري مي كند.

داليل هجوم به بورس
به نظــر مي رســد به دليل بســته شــدن 
مســير هاي ســرمايه گذاري در ســاير 
بازارهــا، اغلب صاحبــان نقدينگي به اين 
نتيجه رســيده اند كه دارايي هــاي خود را 
وارد بازار ســهام كنند تــا از كاهش ارزش 
پس اندازهايشــان در مقابل تورم انتظاري، 
محافظت كنند. وقوع تورم 40درصدي در 
سال گذشته، يكي از محرك هاي مهم براي 
ورود سرمايه گذاران جديد به بازار بود. طبق 

قواعد علم اقتصاد، تــورم منجر به كاهش 
ارزش پول و پس اندازهاي ريالي مي شود. با 
اين حال به نظر مي رسد امسال محرك هاي 
بيشتري براي افزايش توجه به بازار سهام وارد 
عمل شده اند كه يكي از آنها حمايت دولت 
از بورس و ديگري كاهش نرخ بهره اســت. 
دولت، به ويژه شــخص رئيس جمهوري، از 
ابتداي امسال تاكنون بيش از 3بار از توسعه 
بورس حمايت كرده است. حسن روحاني 
همين ديروز هم بار ديگر موضع خود را تكرار 
كرد و از وزير نفت خواســت، زمينه عرضه 
سهام شركت هاي توليد كننده محصوالت 
پتروشيمي و نفت را در بورس فراهم كند. 
از ســوي ديگر زمزمه هاي تازه اي در مورد 
احتمال دوباره كاهش نرخ بهره، تحت تأثير 
اجراي عمليات بازار باز، در بانك مركزي به 
گوش مي رسد كه به  باور فعاالن بازار سهام، 
مي تواند در روزهاي آينده محرك پر قدرتي 
بــراي ورود پول هاي جديد به بازار باشــد. 
كاهش نرخ بهره صرفه اقتصادي سپرده هاي 
مدت دار بانك ها را در مقابل تورم 40درصدي 
از بين مي برد و پول هاي تازه تري را روانه بازار 

سهام خواهد كرد.

رشد 4.5درصدي معامالت
به دنبال تداوم حضور پرقدرت نقدينگي در 
بازار سهام، در نخســتين روز هفته جاري، 

شــاخص كل بورس تهران، بــا صعودي 
انفجاري، 4.5درصــد افزايش يافت و براي 
نخســتين بار به قله 917هزارو407واحد 
رسيد. اين يكي از پرقدرت ترين رشدهاي 
بورس در طول 51سال فعاليت بازار سرمايه 
در ايران به حساب مي آيد. شدت تقاضا براي 
خريد ســهام در مبادالت ديروز به حدي 
بود كه 9هزار ميليــارد تومان نقدينگي در 
صف هاي خريد سهام قفل شد، به اين معنا 
كه تقاضا براي خريد ســهام وجود داشت 
اما ســهامي براي عرضه وجود نداشــت. 
تحليلگران معتقدند، مسئوالن بازار سرمايه 
بايد هرچه ســريع تر زمينه عرضه ســهام 
شركت هاي جديد را در بورس فراهم كنند؛ 
زيرا روزبه روز بر حجــم تقاضا براي ورود به 
بورس اضافه مي شــود و ارزش كل روزانه 
معامالت به رقم بي ســابقه 10 تا 12هزار 
ميليارد تومان رســيده اســت. با رشد روز 
شنبه، ارزش كل بازار ســهام ايران شامل 
بورس تهران و فرابورس، براي نخســتين 
بار به 4116هزار ميليــارد تومان، معادل 
257ميليارد دالر، برمبناي نرخ دالر در بازار 
آزاد ارز رســيد حاال فقط چند گام تا عبور 
ارزش بازار از مرز 260ميليارد دالر فاصله 
وجود دارد. با اين ميزان، رشــد بازار سهام 
ايران در جدول بورس هاي بزرگ جهان در 

رتبه سي ام ايستاده است.

شاخص كل بورس تهران، روز شنبه، با ثبت يكي از بي سابقه ترين  رشدهاي روزانه، در 51سال گذشته، از مرز 900هزار واحد عبور كرد
بهزاد رنجبر

روزنامه نگار

ارزش بازار سهام ايران به مرز 260ميليارد دالر رسيد

ارزش كل بازار سهام ايران براي نخستين بار از مرز 4000هزار ميليارد تومان گذشت.
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   نگاه تحليلگران - رشد تا كجا ادامه دارد
اغلب تحليلگران مي گويند؛ با توجه به آنكه رشد بازار سهام ريشه در اعتماد سرمايه گذاران و ورود 
نقدينگي به اين بازار دارد تا زماني كه اين روند ادامه يابد، بورس هم رشد خواهد كرد. در اين بين 
احمد اشتياقي، مديرعامل كارگزاري بانك آينده گفت: شاخص كل بورس تا مرز يك ميليون واحد، 
رشد خواهد كرد؛ زيرا بازار پول در وضعيت تخليه كاهش نرخ سود به سر مي برد. او ادامه داد: با درنظر 
گرفتن كاهش نرخ سود، نسبت قيمت به درآمد )P/E( تحليلي بازارسهام به عدد۱0 نزديك شده، 
كه از فراهم شدن شرايط براي رشد شاخص تا مرز يك ميليون واحد حكايت دارد، اما بعد از اين عدد 
به لحاظ بنيادي بورس جاي رشد ندارد و به نظر مي رسد كه با ادامه دادن مختصات ذكر شده، بازار 
در مرزهاي باالتر از يك ميليون واحد، وارد حباب شود. اين كارشناس بازار سرمايه در عين حال 
تأكيد كرد: درصورت عبور شاخص بورس از مرز يك ميليون واحد، افزايش نرخ دالر نيمايي مي تواند 
ظرفيت خوبي براي رشــد بورس ايجاد  كند. او افزود: با درنظر گرفتن مجموعه اتفاقات به لحاظ 
ناترازي ارزي، قاعدتا دالر نيمايي بايد در گام اول تا اواخر خرداد ماه به سمت ۱۶هزار تومان حركت 
كند. اشتياقي تأكيد كرد: از منظر تورم و دالر نيمايي با افزايشي بيش از نرخ سود سپرده مواجهيم 
كه مي تواند بر رشد بازار سهام اثر تشديد كننده اي داشته و به لحاظ بنيادي مويد رشد بازار سهام 
باشد. او گفت: بر اين مبنا اگر تا اواخر تابستان و پس از عبور منحني شاخص بورس از مرز يك ميليون 

واحد، از افزايش نرخ دالر در سامانه نيما خبري نباشد، قاعدتا رشد بازار سهام متوقف خواهد شد.

   قدرت اجرايي اليحه تمديد اجاره بها
در شرايطي كه بازار اجاره با 2مشكل اساسي كرونا و رشد قيمت 
مواجه شده، وزارت راه و شهرســازي اليحه اي مبني بر تمديد 
۶ماهه قراردادهاي اجاره به دولت ارســال كرده كه درصورت 
تصويب، قراردادهاي اجاره با سررسيد دوره شيوع كرونا به صورت 
خودكار تا ۶ ماه بعد تمديد مي شود تا هم سالمت خانوارها تأمين 
شود و هم به واسطه كاهش قدرت خريد در ماه هاي اخير، بار مالي 
مضاعف به آنها تحميل نشود. البته طبق قواعد بازار اجاره، حتي 
تصويب چنين اليحه اي در دولت نيز تأثير چنداني براي بازار ندارد 
و در نهايت اين مستأجر و مالك هستند كه بايد بر سر تمديد يا 
خاتمه قرارداد توافق كنند. طبق اعالم مشاوران امالك، مالكاني 
هســتند كه حتي اجاره قانوني ماه هاي دوره شيوع كرونا را از 
مستأجران خود دريافت نكرده اند اما در مقابل افرادي نيز وجود 
دارند كه حتي براي تمديد قرارداد اجاره براي چند ماه، خواستار 

اعمال افزايش نرخ شده اند.

   منفي شدن تورم پيش نگر
رئيس كل بانك مركزي با تأييد منفي شــدن نرخ تورم ماهانه 
توليدكننده در فروردين ماه امســال اعالم كرد؛ با توجه به 
پيش نگر بودن تورم توليدكننده، اين كاهش مي تواند بيانگر 
كاهش تورم آينده براي مصرف كننده و باعث كاهش انتظارات 
تورمي باشد. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي با اشاره 
به روند كاهنده نرخ تورم اعالم كرد: خوشبختانه در فروردين ماه 
شاهد كاهش 2.4واحد درصدي شــاخص بهاي توليد كننده 
بوديم،  طوري كه تورم توليد كننده از ۱.۶درصد در اسفند ۹۸به 
منفي ۸دهم درصد در فروردين ۹۹رسيد و تغيير شاخص بهاي 
توليد كننده )تورم نقطه به نقطه( درفروردين ماه نسبت به ماه 
مشابه پارسال به 20.۹درصد رســيد كه نسبت به ماه پيش 
2.۹واحد درصد كاهش داشت. به گزارش همشهري، دولت در 
حالي بانك مركزي را از انتشار گزارش هاي اقتصادي خود منع 
كرده كه مركز آمار ايران تاكنون گزارشي درباره نرخ تورم فصل 
زمستان منتشر نكرده است. اختالل در نظام آماري ايران باعث 
شده تا حتي حسن روحاني، رئيس جمهوري، هم در مواقعي 
مثل ديروز، گزارش تغييرات شــاخص هاي كالن اقتصادي، 
ازجمله نرخ تورم را از رئيس كل بانك مركزي پيگيري كند، اما 
با اين حال هنوز گزارشي كه به شهروندان ارائه مي شود، همان 

گزارش مركز آمار ايران است.

   مديريت نوسان نرخ 
يونيت ها

آن طور كــه مديرعامــل بانك 
صادرات اعالم كرده صندوق هاي 
ســرمايه گذاري دولتــي داراي 
بازارگــردان خواهند بــود كه از 
نوســان هاي بيش از حد قيمت 
يونيــت آنها و همچنين ســبد 
دارايي هاي صندوق ها جلوگيري 
مي كند. به گفته حجت ا هلل صيدي، 
بازده صندوق هاي سرمايه گذاري 
در همه جــاي دنيــا مبتني بر 
دارايي هاي آن صندوق اســت كه 
در ايران هم هميــن روال پيش 
مي رود. او افــزود: به عنوان مثال 
ارزش يونيت صندوق سوم يعني 
صندوق ســرمايه گذاري صنعت، 
تابع قيمت سهام فوالد مباركه، ملي 
مس، ايران خودرو و سايپا در بورس 
خواهد بود و قطعــا بازارگردان ها 
اجازه نزول به سهام تشكيل دهنده 

صندوق ها را نخواهد داد.

بازار اجاره فعاًل زير سايه سنگين كرونا راكد و 
كساد مانده اما در همين ركود سنگين، مظنه مسكن

قيمتي اجاره بها به واسطه رشد نجومي قيمت 
مسكن در ســال گذشــته، به صورت چراغ خاموش در حال 
افزايش اســت و تقريباً هيچ برنامه اي نيز بــراي حمايت از 
مســتأجران وجود ندارد. به ايــن معادله نابرابــر، بايد افت 

محسوس درآمد خانوارها در دوره كرونا را نيز اضافه كرد.
به گزارش همشهري، پس از ممنوعيت نقل وانتقال مستأجران 
در فروردين كه به واسطه اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
وضع شده بود، بازار اجاره همچنان به دليل هراس شهروندان 
از شــيوع كرونا نيمه جان و كساد اســت اما در همين دوره 
زماني، بخشي از مســتأجران به داليل مختلف اعم از تغيير 
محل تحصيل فرزندان، كاهش يا افزايــش توان مالي يا نياز 
به تغيير متراژ منــزل ناچار به انتقال منــزل اجاره ای خود 
هستند و عماًل با 2 مشكل بزرگ مواجه شده اند. مشكل اول 
اين افراد، ممانعت ساكنان فعلي منازل استيجاري از بازديد 
افراد غريبه، به دليل ترس از شيوع ويروس كروناست كه عماًل 
دايره انتخاب آنها را محدود مي كند و مشكل دوم و احتماالً 
بزرگ تر، رشد روزافزون نرخ اجاره بها در همين بازار راكد است 
كه براساس رشد سنگين قيمت مســكن در سال گذشته، 
به روزرساني و تعيين مي شود و مستأجران در برابر آن كاماًل 

بي سالح هستند.

پايان باز براي قيمت اجاره
بررسي هاي ميداني همشهري از دفاتر مشاور امالك حاكي 
از اين است كه فعاًل اجاره بهاي معدود واحدهاي استيجاري 
موجود در بازار كشف قيمت نشــده و بسته به انصاف و حتي 
نياز مالي صاحبخانه ها، نرخ هاي متفاوت و گاه عجيب وغريبي 
براي آنها پيشــنهاد شده اســت. يكي از مشــاوران امالك 
محدوده هفت تير، ميانگين قيمت اجاره هر مترمربع زيربناي 
مسكوني در اين محدوده را بسته به سن سازه و امكانات آن 
90تا 130هــزار تومان در  ماه اعالم مي كند و معتقد اســت 
درصورت تداوم رشد قيمت مسكن، اين نرخ ها تا يكي، دو ماه 
آينده باز هم افزايش خواهد يافت. همچنين مشاوران امالك 
منطقه 17تهران نيز از روند صعودي اجاره بهاي مسكوني خبر 

مي دهند و ميانگين قيمت اجاره بهاي يك مترمربع زيربناي 
مسكوني نوســاز در اين منطقه را باالي 70هزار تومان اعالم 
مي كنند. پيگيري هاي خبرنگار همشهري از مشاوران امالك 
مناطق 8و 4نيز از صعودي بودن قيمت گــذاري بازار اجاره 
حكايت دارد. نكته قابل تأمل اينكه برخي مشــاوران امالك 
از تالش خريداران مســكن براي جبران كسري منابع مالي 
مورد نياز براي خريد خانه از محل افزايــش رهن آپارتمان 
خبر مي دهند كه عمدتاً از كمبود واحدهاي اســتيجاري در 
بازار و همچنين نظارت اندك دولت بر اين بازار حكايت دارد. 
بي توجهي وزارت راه و شهرسازي به ساماندهي بازار مسكن و 
قاعده مند كردن بازار اجاره باعث شده، قيمت بازار اجاره بيش 
از نرخ تورم و فراتر از توان مالي مستأجران افزايش پيدا كند و 
اين خانوارها به واسطه نبود شركت هاي حرفه اي اجاره داري و 
واحدهاي استيجاري دولتي يا اجتماعي، به پذيرش اين نرخ ها 
ناچار هستند. اين مسئله اگرچه در ظاهر جامعه تغييري ايجاد 
نمي كند اما در عمل هم سبد مصرفي خانوارهاي اجاره نشين 
را كوچك تر مي كند و هم به رشد فقر در اين طبقه از اجتماع 

دامن مي زند.
 

مستأجران زمين گير
فعاًل يك ماه به آغاز فصل ســنتي جابه جايــي در بازار اجاره 
باقي مانده و بخش زيادي از مستأجران كه اين فصل را براي 
نقل وانتقال انتخــاب كرده اند، همچنان بــراي يافتن واحد 
مطلوب نظر و توافق با صاحبخانه فرصت دارند اما امســال 
به واسطه شــيوع كرونا، هم برنامه مدارس و زمان برگزاري 
امتحانات تغيير كرده و احتماالً آغاز فصل جابه جايي به اوايل 
تابستان منتقل خواهد شد و هم با تعطيل شدن امكان بازديد 
از خانه هاي استيجاري داراي ســكنه، عماًل جوش خوردن 
معامالت اجاره با مشكل مواجه شــده است. در اين وضعيت 
مســتأجراني كه سررســيد قرارداد اجاره آنها فرارسيده به 
تمديد قرارداد يا تخليــه ملك مجبور هســتند اما به دليل 
مهيا نبودن امــكان بازديد واحدهاي اســتيجاري به دليل 
هراس شهروندان از شيوع كرونا، عماًل زمينگير شده اند و در 
سردرگمي به سرمي برند. در اين شــرايط همه چيز به توافق 
موجر و مستأجر بستگي دارد؛ هرچند در همين توافق نيز از 

هر نظر صاحبخانه دست باال را دارد نه مستأجر. پيگيري هاي 
همشهري از دفاتر مشاور امالك تهران حاكي از اين است كه 
فعاًل تا 80درصد قراردادهاي اجــاره موجود در بازار با توافق 
مالك و مستأجر تمديد مي شود و عماًل نرخ  آنها در آمارهاي 
رسمي بازار اجاره وارد نمي شــود. طبق اظهارات مشاوران 
امالك، همين قراردادهاي تمديد شده نيز اغلب با نرخ هاي 
اســتعالم شــده از بازار و از بنگاه هاي امالك به توافق ختم 
مي شود و ميزان افزايش قيمت آنها بين 30تا 50درصد برآورد 
مي شود. درحالي كه امســال مجموع درآمد حقوق بگيران، 
به عنوان طبقه غالب در بازار اجاره در بهترين حالت 20درصد 
هم افزايش پيدا نكرده و عماًل بايــد از ذخاير و پس اندازهاي 

احتمالي، جور افزايش سنگين اجاره بها را بكشند.

دوباره كوچ اجباري
يكي از مسائلي كه همه مشاوران امالك متفق القول آن را تأييد 
مي كنند، كوچ اجباري مستأجران كم توان از محل سكونت 
فعلي به كوچه، خيابان و حتي محله هاي پايين تر اســت كه 
به واسطه افزايش اجاره بها، خارج توان اين خانوارها در حال 
بروز است. اين اتفاق در سال گذشته نيز كم وبيش رخ داده بود 
كه البته اخبار آن زير بار خبرهاي مربوط به برنامه ريزي وزارت 
راه و شهرسازي براي حمايت از مستأجران ديده و شنيده نشد 
اما امسال نيز در شرايطي كه نه برنامه هاي حمايتي وزارت راه 
و شهرسازي از مستأجران اجرايي شــده و نه قاعده و قانوني 
براي ســاماندهي به قيمت اجاره بها وجود دارد، دوباره موج 
مستأجران كوچنده به خصوص در كالنشهرها به راه مي افتد.

مركــز پژوهش هاي مجلــس در تازه ترين 
گزارش فصلي خود تأييد كرده نرخ تورم به تورم

نابرابــري در جامعه دامن مي زنــد. در اين 
گزارش كه با استناد به تركيب سبد كاالهاي مصرفي در بين 
طبقات مختلف جامعه تدوين شده آمده است: با افزايش نرخ 
تورم، قدرت خريد خانوارها در استان هاي مختلف به نحوي 
نامتوازن كاهش يافته است و باعث شده فشار تورمي به طور 

يكسان بين خانوارها و استان ها توزيع نشود.

تأييد هشدارهاي همشهري
 پيش از اين روزنامه همشهري بارها نسبت به نابرابري توزيع 
نرخ تورم بين استان هاي ايران هشدار داده بود. همين هفته 
گذشته همشهري با تحليل داده هاي مركز آمار ايران اعالم 
كرد؛ در فروردين ماه شــهروندان 9استان هرمزگان، ايالم، 
تهران، البرز، لرســتان، اصفهان، قم، گلســتان و خراسان 
شمالي، نرخ تورم نقطه به نقطه اي باالتر از ميانگين كشوري 
را تجربه كرده اند. در ساير استان ها نرخ تورم نقطه به نقطه 
از ميانگين نرخ تورم 19.8درصدي نقطه به نقطه كشوري 
پايين تر گزارش شده اســت. به نحوي كه نرخ تورم نقطه به 
نقطه در استان كردســتان در فروردين 14درصد بود كه 
كمترين ميزان در بين استان هاي ايران به حساب مي آيد. 
اســتان هاي بوشــهر، اردبيل و آذربايجان شــرقي هم در 
فروردين امسال فشار تورمي كمتري را تحمل كردند. نرخ 
تورم نقطه به نقطه اين استان ها بين 15تا 16درصد برآورد 
شــده؛ درحالي كه شهروندان اســتان هرمزگان در جنوب 
ايران يك سبد كاال و خدمات مصرفي را 27.4درصد گران تر 
از فروردين سال گذشته خريدند. بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارها مربوط به استان هاي كردستان و كهگيلويه و بوير 
احمد با 3.8 درصد افزايش و كمتريــن نرخ تورم ماهانه به 
استان آذربايجان غربي با 1.1 درصد افزايش مربوط است. 
همچنين نرخ تورم 12 ماه منتهي بــه فروردين ماه 1399 
براي خانوارها به عدد 32.2درصد رسيد و بيشترين نرخ تورم 
12 ماه مربوط به استان ايالم 39درصد و كمترين آن مربوط 

به استان فارس به ميزان 28.5درصد برآورد شده است.

نابرابري تورمي در بين مردم
ديروز مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش خود 
ضمن تأييد ضمني تحليل فوق اعالم كرد: بررسي تغييرات 
تورم متوسط و نقطه به نقطه شهري و روستايي و مقايسه 

بين استاني نشان مي دهد متوسط هزينه هر خانوار شهري 
و روستايي در ســال 1396به ترتيب 2ميليون و 740هزار 
تومان و يك ميليون و 490هزار تومــان بوده كه در آذرماه 
پارسال به ترتيب به 4ميليون و 740هزار تومان و 2ميليون 
و 670هزار تومان رسيده است. به اين ترتيب سهم تغييرات 
تورم فصل پاييز براي خانوارهاي شهري 300هزار تومان و 
براي خانوارهاي روستايي 170هزار تومان برآورد شده است. 
نتيجه اينكه با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاييز سال 
گذشته، خانوارهاي شــهري در 3 ماه منتهي به پاييز سال 
گذشته 6.5درصد و خانوارهاي روستايي 7درصد از قدرت 

خريد خود را از دست داده اند.
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: در ابتداي سال 1398نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوار شــهري و روســتايي با اختالف 
10درصــدي، به ترتيب بــه 50و 60درصد رســيد، اما از 
خردادماه 1398نــرخ تورم روند نزولي گرفــت و افزون بر 
حذف نابرابري تورمي ايجاد شده بين خانوارهاي شهري و 
روستايي، در شهريورماه با ثبت تورم ماهانه نيم درصدي به 
كمترين مقدار خود در يك سال گذشته رسيد؛ اما اين روند از 
ابتداي پاييز معكوس شد و دوباره روند افزايشي يافت، طوري 
كه خانوارهاي شــهري به ترتيب در 3 ماه مهــر، آبان و آذر 
به طور متوسط تورم 1.9، 1.5و 3درصدي را تجربه كرده اند. 
اين روند باعث شــده تا افزايش نرخ تــورم ماهانه، افزايش 
نرخ تورم نقطه به نقطه را به همراه داشــته باشد در نتيجه 
نرخ تورم نقطه به نقطه كه از ابتداي ســال گذشته روندي 
كاهشي را طي كرده بود، به زير 27درصد سقوط كند. اين 
نهاد پژوهشي مي افزايد: متفاوت بودن نوع كاالهاي مصرفي 
خانوارها در اســتان هاي مختلف و همچنين متفاوت بودن 
نوسان قيمت هاي بعضي از گروه هاي كااليي نظير مسكن در 
استان هاي مختلف باعث شده تا استان هاي مختلف تورمي 
متفاوت با نرخ تورم ميانگين در كل كشــور را تجربه كنند. 
يافته هاي تحقيقاتي مركز پژوهش هاي مجلس حكايت از 
آن دارد كه پراكندگي نرخ تورم در زمان هايي كه سطح تورم 
افزايش مي يابد، زيادتر شده؛ طبق اين گزارش تا قبل از سال 
97كه جامعه نرخ تورم پايين را شاهد بود، نابرابري تورمي 
كمتر از 5درصدي بود. بعد از سال97 اما با شتاب گرفتن نرخ 
تورم ميزان نابرابري بين استان ها بسيار افزايش يافته است.

اين گزارش مي افزايد: هرچند نرخ تــورم نقطه به نقطه در 
فروردين پارســال 50 درصد برآورد شــده بود  25درصد 
اســتان ها تورم باالي 60درصد و 25درصد هم تورم كمتر 

از 45درصد را تجربه كرده اند به اين ترتيب نابرابري تورمي 
بين استان ها در فروردين پارسال 20درصد بوده اما با كاهش 
ســطح تورم اين ميزان نابرابري در فصل پاييز پارســال به 
10درصد كاهش يافته است. براساس برآورد مركز يادشده، 
يك سوم از استان هاي ايران در فصل پاييز پارسال تورمي 
بيش از تورم متوسط جامعه را تحمل كرده اند و استان هاي 
هرمزگان، كرمان و البرز در  2فصل بهار و تابســتان تورمي 
بيش از متوسط نرخ تورم را شاهد بوده اند و تورم فصل پاييز 
استان هاي آذربايجان غربي و هرمزگان 1.5برابر نرخ تورم 

متوسط كشور بوده است.

توزيع تورم از مسكن تا پوشاك و بهداشت
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس از نابرابري توزيع تورم 
در 3گروه مسكن، پوشاك و بهداشت خبر مي دهد و مي گويد 
كه در زمان بروز تورم، تورم اين گروه ها در برخي استان ها 
بسيار زياد و در برخي استان ها كمتر است درحالي كه توزيع 
شاخص پراكندگي تورم در گروه خوراكي ها بين استان هاي 
كشور بسيار ناچيز است. به گفته اين كارشناسان، از آنجا كه 
سهم مواد خوراكي در سبد طبقات ضعيف بسيار بيشتر از 
طبقه متوسط جامعه است، در زمان افزايش نرخ تورم، نوسان 
قيمت مواد خوراكي بسيار تشديد  و احساس نابرابري به ويژه 
به دليل نوسان كاالهاي خوراكي در جامعه بيشتر مي شود. 
مركز پژوهش هاي مجلس تأكيد مي كند: نابرابري تورمي 
باعث شده تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با 
تورم اعالم شده مركز آمار باشد كه اين اتفاق، كاهش اعتماد 

جامعه  به گزارش هاي رسمي را به همراه خواهد داشت.

پذيره نويســي نخستين 
 سرمايه
صندوق ســرمايه گذاري گذاري

دولتي با عنوان صندوق 
واســطه گري مالي به ارزش 16هزار و 
500 ميليارد تومان از امروز در شــعب 
9بانك آغاز مي شــود. اين نخســتين 
صندوق از صندوق هاي سه گانه دولتي 
است كه قرار است واحد هاي آن به عموم 

فروخته شود.
به گــزارش همشــهري، به دنبال اعالم 
دولت براي فروش باقيمانده ســهامش 
در شــركت هايي كــه سهامشــان در 
بورس مبادله مي شــود، از امروز مرحله 
نخســت فروش يونيت هاي )واحدهاي 
ســرمايه گذاري( ايــن صندوق ها آغاز 
مي شود. قرار اســت براساس اين طرح، 
باقيمانده سهام دولت در بانك ها، بيمه ها، 
شركت هاي پتروشــيمي، پااليشگاه ها، 
خودروسازي ها و شــركت هاي فلزي در 
قالب 3صندوق به ارزش 55هزار ميليارد 
تومان فروخته شود. نخستين صندوقي 
كه به ســهام دولت در بانك ها و بيمه ها 
تعلق دارد، با نام صندوق واسطه گري هاي 
مالي، از امروز يكشنبه در شعب 9بانك 

فروخته خواهد شد.

تفاوت يونيــت صندوق با ســهام 
شركت ها

يونيت)واحــد  واگــذاري  تفــاوت 
ســرمايه گذاري( صندوق هاي دولتي، با 
عرضه هاي اوليه سهام شركت ها در بورس 
اين است كه اوال به غير از سهامداراني كه 
داراي كد سهامداري هستند، همه افراد 
با كد ملي مي توانند درخواســت خريد 
ارائه كنند. از سوي ديگر در اين واگذاري 
به جاي ســهام، اصطالحا يك يونيت يا 
واحد ســرمايه گذاري به خريدار تعلق 
مي گيرد كه خود حاوي ســهام چندين 
شركت است؛ به  معناي اينكه خريداران 
يونيت هــاي 2ميليون توماني، ســهام 
چندين شركت را به  صورت همزمان و به 

شكل غيرمستقيم مالك مي شوند؛ به طور 
مثال نخســتين صندوقي كه قرار است 
فروخته شود تركيبي از سهام شركت هاي 
بيمه و بانك هاســت كه با نــام صندوق 
سرمايه گذاري واسطه گري مالي شناخته 

مي شود.

چه كساني مي توانند يونيت بخرند
 طبق برنامــه از پيش تعيين شــده از 
امروز متقاضيان مي تواننــد با پرداخت 
حداكثر 2ميليون تومان در پذيره نويسي 
نخستين صندوق سرمايه گذاري دولتي 
مشــاركت كنند. اين پذيره نويســي تا 
31ارديبهشــت ادامه خواهد داشــت. 
اين صندوق حــاوي باقيمانده ســهام 
دولــت در بانك هــاي تجــارت، ملت، 
صادرات و بيمه هاي اتكايي امين و البرز 
اســت كه همگي در قالــب واحدهاي 
ســرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
قابــل معاملــه )ETF( واســطه گري 
مالي فروخته مي شــوند. پذيره نويسي 
واحدهاي اين صندوق براي اشــخاص 
داراي ســهامداري از طريق كارگزاران 
بورس و ســامانه هاي آنالين معامالت 
و درگاه هــاي حضــوري و غيرحضوري 
بانك ها انجام مي شــود. افرادي كه كد 
سهامداري ندارند هم مي توانند از طريق 
درگاه هــاي غيرحضــوري و حضوري 
بانك هاي منتخب در اين پذيره نويسي 
شركت كنند و واحدهاي اين صندوق را 
تا سقف 2 ميليون تومان به ازاي هر كد 

ملي خريداري كنند.

پذيره نويسي در كجا انجام مي شود
وزارت اقتصــاد در اطالعيــه اي اعالم 
كرده؛ پذيره نويسي واحد هاي نخستين 
صندوق سرمايه گذاري دولتي در شعب 
بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، 
رفاه كارگران، ملــت، تجارت، صادرات و 
قرض الحسنه مهر ايران انجام مي شود. 
وزارت اقتصاد به شهروندان اكيدا توصيه 

كرده، براي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونــا، بــراي پذيره نويســي از طريق 
درگاه هاي غيرحضــوري بانك ها اقدام 
كنند. طبق اين اطالعيه تارنماي رسمي 
تمام بانك هاي اعالم شده، پيام رسان بله، 
افزونك هاي همراه بانك، ايوا، كيوسك، 
همراه پالس، آپ و ســكه، آمــاده ارائه 
خدمات غيرحضوري به متقاضيان خريد 
باقيمانده ســهام دولتي در بازار سرمايه 

هستند.

مدارك مورد نياز براي پذيره نويسي
اطالعات مورد نياز براي پذيره نويســي 
شــامل نام، نام خانوادگي، شماره ملي، 
تاريخ تولد، نام پدر، كد پســتي و شماره 
تلفن همراه است. داشتن كد سهامداري 
بــراي پذيره نويســي الزامي نيســت. 
متقاضيان براي انجام معامله اين واحدها 
مي توانند به تدريــج در ماه هاي آينده و 
در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در 
سامانه ســجام و دريافت كد سهامداري 
مطابق رويه هاي سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تســويه وجوه)ســمات( 
اقدام كننــد. پذيره نويســي واحدهاي 
سرمايه گذاري موضوع اين دستورالعمل 
صرفاً شــامل اشــخاص حقيقي ايراني 
بوده و اشــخاص حقوقي نمي توانند در 
پذيره نويسي شــركت كنند و استفاده 
از حســاب آنها بــراي پرداخــت وجوه 

امكان پذير نيست.

زمان عرضه صندوق هاي دوم و سوم
مطابق بــا برنامه از پيش تعيين شــده 
بعــد از پايــان پذيره نويســي صندوق 
سرمايه گذاري واسطه گري مالي در پايان 
ارديبهشت، پذيره نويسي صندوق هاي 
سرمايه گذاري خودروســازي و صنايع 
فلزي و همينطور صندوق سرمايه گذاري 
پااليش نفت و پتروشيمي نيز آغاز خواهد 
شد. در صندوق ســرمايه گذاري خودرو 
و صنايع فلزي باقيمانده سهام دولت در 

شــركت هاي ايران خودرو، سايپا، فوالد 
مباركه اصفهان و ملــي صنايع مس در 
قالب يك ســبد يا يونيت هاي صندوق 
سرمايه گذاري خودروســازي و صنايع 
فلزي با تخفيف 20درصــدي به مردم 

فروخته خواهد شد.
ارزش كل سهام شــركت هاي حاضر در 
صنــدوق ســرمايه گذاري دوم 25هزار 
ميليــارد تومان اســت كه دســت كم 
10هزار ميليار تومان بزرگ تر از صندوق 
سرمايه گذاري واســطه گري هاي مالي 

شامل سهام بانك ها و بيمه هاست.
در ســومين صندوق ســرمايه گذاري 
قابــل معامله هــم كه نامــش صندوق 
ســرمايه گذاري نفــت و پتروشــيمي 
است، ســهام دولت در شركت ها صنايع 
پتروشــيمي خليج فارس، پااليش نفت 
تبريز، پااليش نفت بندرعباس، پااليش 
نفت اصفهــان و پااليش نفــت تهران 
قرار گرفته اســت كه ارزش آن 17هزار 
500ميليارد تومان است كه بزرگ تر از 
صندوق واســطه گري مالي و كوچك تر 
از صندوق خودرو ســازي  و صنايع فلزي 

است.

دليل آن واضح است؛ در اين شكل از مالكيت، شهروندان استان هاي 
مختلف كشــور؛ فارغ از قوميــت، زبان، مذهــب و گرايش هاي 
سياسي شان در سهام شركت هاي پراكنده در سراسر خاك ايران سهيم مي شوند؛ همين 
شراكت عمومي انگيزه ها براي تغيير خشونت طلبانه سياست ها را كاهش مي دهد و در 

مقابل ميل به مدارا و نرمش افزايش خواهد يافت. 
بازهم چرا؟ به يك دليل روشن؛ چون هرگونه ناآرامي و بي تعادلي در شرايط اجتماعي و 
سياسي، اثر فوري بر ارزش دارايي  خانوارها در بورس برجاي خواهد گذاشت در نتيجه 
تمايل اغلب شهروندان سهام دار به استقرار و تعادل افزايش خواهد يافت و موجب مي شود 

آثار اين تحول به همين جا ختم نشــود؛ زيرا همين عامل احتماال به اســتقرار خصلت 
خردگرايي به جاي تقديرگرايي در ذهن ايرانيان مي انجامد.

ايرانيان قرن هاست كه بر اثر پيش زمينه هاي تاريخي به تقديرگرايي اقبالي شگفت انگيز 
نشان داده اند؛ به نحوي كه ريشه هاي اين خصلت را حتي در حماسه ملي ايرانيان، يعني 
شاهنامه هم مي توان يافت، شاهنامه با  آنكه خرد را در همان آغاز تقديس مي كند، با اين 
حال، در جاي جايش اثر تقدير بر سرنوشت انسان و جامعه ايراني را امري محتوم مي داند؛ 
اما حاال بورس و بازارســرمايه زمين بازي متفاوتي است؛ تجربه نشان داده قيمت سهام 
به هر تحول اقتصادي، سياسي و اجتماعي حساس اســت؛ اين خصلت ذاتي بورس به 
مشاركت كنندگان در بازارسرمايه مي آموزد كه مي بايست خردمندانه تحوالت سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي سرزمين خود را دنبال و در آن مشاركت كنند؛ زيرا در بورس آنچه 
سرنوشــت آدم ها و بازيگران بازار را تعيين مي كند، تصميم هايي است كه برپايه خرد و 

تحليل داده ها گرفته مي شود و نه تقدير.

ادامه از 
صفحه اول

آغاز پذيره نويسي صندوق هاي دولتي از امروز
پذيره نويسي نخستين صندوق سرمايه گذاري دولتي از امروز در شعب 9بانك آغاز مي شود

سهامداري 70درصدي برخصلت  ايرانيان 
چه اثري مي گذارد؟

تورم در بازار اجاره؛آتش زير خاكستر
در كسادي كرونايي، قيمت اجاره بها باالتر از نرخ تورم و بيش از توان مالي خانوارهاي مستأجر در حال افزايش است

توزيع تورم هم ناعادالنه است
مركز پژوهش هاي مجلس تأييد كرد؛ فشار تورم بر قدرت خريد خانوارها در 

استان هاي مختلف يكسان توزيع نشده است



   كوسه سرچكشي، كوسه 
محيط 
ببري، اّره كوسه، كوسه ُولِد زيست

ازجمله گونه هايي است كه 
در سواحل ايراني خليج فارس براي مصرف 
در كشورهاي آسياي جنوب شرقي صيد 
 مي شوند. مسئوالن محيط زيست اما ادعا 
مي كنند اين صيــد غيرقانوني اما ضمني 
است. يعني همراه با صيد ماهي هاي مجاز 

ديگر رخ  مي دهد.
تصاوير منتشر شــده در فضاي مجازي و 
گفت وگوي همشهري با صيادان جنوب 
كشور اما نشــان  مي دهد كه كوسه هاي 
ايراني بــازار پر رونق خود را در آن ســوي 

مرزها دارند.
همزمان با انتشار تصاوير صيد كوسه هاي 
سرچكشــي به عنوان گونــه در معرض 
انقراض در فضاي مجازي، مديركل حفاظت 
 محيط زيســت هرمزگان اعالم كرد اين 
تصاوير قديمي و مربوط به ســال ۲۰۱۸ 
ميالدي اســت. داوود ميرشكار مديركل 
دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي و 
سواحل دريايي سازمان  محيط زيست اما 
از دستگيري فرد متخلف خبر داده است. 
فارغ از اينكه اين صحنه ها براي چه زمان و 
چه استاني بود، بايد اذعان كرد، جلوگيري 
از صيد گونه هاي دريايي در معرض خطر 
كشور بايد به صورت جدي از سوي سازمان 

 حفاظت محيط زيست پيگيري شود.
صيد كوســه ها در ســواحل ايران اگرچه 
مصرف داخلي ناچيز دارد، اما با ســفارش 
مشــتري هاي خاص و البتــه رابط هاي 

بين المللي صورت  مي گيرد.
حبيب مسيح تازياني، مديركل حفاظت 

 محيط زيست هرمزگان مي گويد: ممنوعيت 
صيد كوسه سرچكشي از طريق تعاوني هاي 
صيادي و نمايندگان  محيط زيســت در 
شهرســتان ها به تمام صيادان اعالم شده 
و ظرف يك سال گذشته هيچ گزارشي از 

صيد اين نوع كوسه نرسيده است.

كوســه هاي ايراني در منوي غذاهاي 
خارجي

حســين، يكي از صيادان بوشهري اما در 
گفت وگو با همشهري درباره صيد كوسه ها 
ازجمله كوسه سرچكشــي به رازگشايي 
ماجراي صيد كوســه هاي ايران پرداخته 
است. او  مي گويد: گونه هايي كه در كشور 
به مصــرف عموم نمي رســد، مانند انواع 
كوسه ها، خساك )۸پا( و خرچنگ بسته 
به سفارش صيد  مي شــوند و اگر مشتري 
داشته باشند، حتي پس از صيد اتفاقي و 
ضمني، نگهداري  مي شــوند. باله بااليي و 
دم كوسه  مشــتري هايي در چين و ژاپن 
دارد و يا به صورت »برد به برد« يعني روي 
دريا فروخته  مي شود و توسط شركت هاي 
خصوصي صيد كه در شــهرهاي بندري 
سردخانه دارند فريز و البه الي ماهي هاي 

ديگر صادر  مي شود.
او  مي گويد: اداره شيالت در جريان ميزان 
صيد كوسه ها نيست. شــايد گشت هاي 
درياباني بتوانند هنگام صيد ميگو، صيد 

كوسه ها را نيز رصد كنند.
به گفته صيادان جنوب، صيد كوسه هاي 
4۰تا 5۰سانتي متري براي قطع باله بااليي و 
دم آنها از فروردين ماه تا تيرماه هر سال ادامه 
دارد. برخي گونه ها مثل كوسه »سوس« 
)راينوباتوس يا گيتار فيش( فقط براي قطع 
باله شان صيد مي شوند و باقي اجزاي كوسه 
به دريا ريخته مي شود. براساس اطالعات 

همشهري، كوسه ســوس يا گيتار فيش 
كه گونه بسيار بي آزار است براي مشتريان 
خاص در بندر دير صيد  مي شود. قيمت باله 
كوسه در ايران نيز چندان گران نيست. باله 
خشك شده كوسه در بازارهاي ماهي داخل 
كشور به قيمت هر كيلو ۱۰۰هزار تومان و 
در بازار ماهي فروش هاي دوبي به چندين 

 برابر باالتر از اين مبلغ فروخته مي شود.

جريمه 30ميليون توماني براي صيد 
كوسه سرچكشي

مسئوالن دولتي  مي گويند با فروشندگان 
و خريداران باله كوسه برخورد  مي شود و 
براي صيد هر كوسه سرچكشي نيز جريمه 
۳۰ميليون توماني درنظر گرفته  شده است. 
با اين حال صيد از طريق ترال ها، تورهاي 
گوش گيــر و قالب ها ســهم بااليي در به 
انقراض كشــاندن كوسه هاي سرچكشي 

ايران دارد.
به گفته حســين شــادكامي، كارشناس 
صيد و بهره برداري اداره كل شيالت استان 
بوشــهر، كاهش ميزان صيد كوسه ها از 
۲ هزار و 5۰۰ تن به كمتــر از 5۰۰ تن در 
چند ســال اخير، بيانگر نوسان و كاهش 
۷۰درصــدي جمعيت اين آبزي اســت. 
همچنين به دليل ارزش افزوده كوسه ها در 
صنعت شيالت، رقابت صيد اين آبزي بين 

بهره برداران باال گرفته است.
باله هــا و اجزاي بدن كوســه ها به صورت 
خشك و  تر در تهيه سوپ و نخ هاي جراحي 
مورد استفاده قرار مي گيرند. فروش گوشت 
كوســه ماهي به صورت فيلــه، منجمد و 
كنسرو نيز در بازارهاي ماهي جهان وجود 
دارد. توليد كيف، كفش و سنباده از پوست 
كوسه و استفاده از كبد و جگر اين آبزي در 
صنايع دارويي و صنعتي همگي مواردي 

است كه كشتار كوســه ماهي را افزايش 
داده است.

صيد و كشتار كوسه ممنوع است
محمدرضا فاطمي، متخصــص اكولوژي 
دريايي با اشــاره به امكان نداشتن مصرف 
گوشت كوسه در ميان شيعيان به مصرف 
گوشت كوســه هاي زير يك متر از سوي 
تعداد محدودي از اهل تســنن اشاره و به 
همشهري  مي گويد: برخي از كوسه ها مثل 
كوسه كولي كر حفاظت شده هستند. در 
گذشــته در خليج فارس اين گونه آبزي را 
براي استحصال روغن جگر كوسه كه البته 
يك تن وزن دارد، صيد و براي ضد آب كردن 
چوب لنج ها از آن اســتفاده  مي كردند. اما 

حاال صيد تجاري آن به كلي ممنوع است.
بــه گفتــه او، گونه هاي ديگر كوســه در 
تمام دنيــا تحت صيد بي رويه هســتند و 

 IUCN بسياري از آنها در ليست حفاظتي
قرار گرفته اند. كوسه هاي سرچكشي نيز 
چندين زيرمجموعه دارند كه صيد همه انواع 
آن ممنوع نشده است. ولي براساس قانون 
حفاظت در سازمان حفاظت  محيط زيست، 
صيد انواع كوسه به دليل كاهش چشمگير 
جمعيت اين آبزي ممنوع است. همچنين 
خريد و فروش برخي از آنها بايد با نظارت 
كامل انجام شود. چرا كه در فهرست سايتس 
)CITES( اتحاديــه  جهانــي حفاظت از 
طبيعت و در رديف منابع طبيعي جهان قرار 
گرفته است. بنابراين بسياري از كشورها از 
كوسه ها و البته كوسه سرچكشي كه جزو 
گونه هاي مهاجم است براي جلب گردشگر 

استفاده  مي كنند.
به گفته اين استاد دانشگاه، صيادان كشور 
به جز سوبسيد سوخت ساير هزينه هايشان 
را به صــورت آزاد پرداخــت مي كننــد. 
بسياري شــان نيز بيمه ندارند. اما اگر به 
جامعه صيادي ايران از طريق تعاوني هاي 
صيــادي درخصوص وضعيت كوســه ها 
آگاهي رساني شود، آنها نيز در حفاظت از 

اين آبزيان همراهي  مي كنند.
كوسه ها كيسه شنا ندارند و در همه سطوح 
دريا يافت  مي شوند. بنابراين در تور صيد 

ضمني يــا اتفاقــي صيادان هــم گرفتار 
 مي شوند. اما به گفته محمدرضا فاطمي، 
متخصــص اكولوژي دريايــي، 9۰درصد 
كوسه ها در ســطح آب زندگي  مي كنند و 
صيادان زمان فراواني جمعيت اين گونه را 
نيز  مي دانند و برخي از آنها قالب مخصوص 

صيد كوسه دارند.
به گفته فاطمي، ميزان صيد كوســه در 
فصل بهار به دليل تجمع آنها براي زادآوري 
بسيار بيشتر است. اگرچه كوسه در تقويم 
صيد رايج در آب هاي ايــران قرار ندارد اما 
اگر بازاري براي آن باشد برخي صيادان به 

سراغ شان مي روند.
كوسه ها در راس هرم غذايي درياها جاي 
دارند و محمدرضا فاطمي نيز درباره اهميت 
اكولوژيك كوســه براي درياها  مي گويد: 
كوسه ها شكارچي اوج هستند. يعني در 
راس هرم غذايي قــرار دارند و حذف آنها 
منجر بــه اخالل در زنجيــره  هرم غذايي 
آبزيان مي شــود. فرض كنيــد درصورت 
حذف شكارچي ماهي شوريده كه غذايش 
ميگو است، جمعيت شوريده افزايش   يابد، 
در نتيجه جمعيت ميگو نيز به شدت در دريا 
كاهش مي يابد و موازنه در زيستگاه هاي 

دريايي برهم مي خورد.

كوسه هاي سرچكشي ايران خوراك بازارهاي شرق آسيا 
قاچاقچيان براي تزئين ميز غذاي مشتري هاي چيني و ژاپني كوسه هاي سرچكشي در حال انقراض سواحل جنوب ايران را كشتار مي كنند 

 زهرا رفيعي
خبر نگار
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 كليشه هاي  شكست خورده 
 در بحران هاي گردشگري

شــيوع كرونــا در ايران مشــخص كرد كــه تمامي 
ساختارهاي سنتي و حتي شــعارهاي كليشه اي در 
مديريت دولتي بخش گردشگري كشور نياز به بازخواني 
و تغييرات بنيادين دارد. بحران كرونا در ايران كه تمامي مشاغل را درگير كرد و براساس 
ارزيابي هاي انجمن هاي صنفي در بخش خصوصي قادر به افزودن بيش از 6۰هزار بيكار 
تنها در بخش هتلداري و شركت هاي خدمات مسافرتي به آمار بيكاران كشور است، 

شاخص خوبي براي ارزيابي شكست مديريت بحران گردشگري كشور است.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از فروردين سال قبل كه سيالب 
بهاري دامنگير مقاصد گردشگري ايران شد و تصاوير روان شدن خودروی مسافران 
نوروزي در سيالب  شيراز و بسته شدن راه هاي ارتباطي در مقاصد گردشگري ايران شد، 
شعار تدوين »برنامه خروج از بحران« را نيز مطرح كرد.  سال گذشته نيز كه ايران آبستن 
حوادث متعدد طبيعي و انسان ساخت شد و خسارت بيشتري بر صنعت گردشگري 

كشور وارد آمد نيز همين شعار مطرح بود. 
اكنون پرسش اين است كه »برنامه خروج از بحران گردشگري« كه بارها از سوي وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون گردشگري او مطرح شده و هربار 
نتيجه اي جز افزايش مطالبات گردشگران و بخش خصوصي از متولي دولتي اين صنعت 

نداشته است، چه زمان عملياتي مي شود؟ 
هنوز نشانه اي از تدوين »برنامه خروج از بحران گردشگري« در وزارت ميراث فرهنگي 
وجود ندارد و برنامه اين وزارتخانه  با شيوع كرونا در ايران، تنها به صدور چند دستورالعمل 
بهداشتي به هتل ها و تاسيسات گردشگري و موزه ها آن هم به درخواست ستاد ملي 
مقابله با كرونا يا درخواست از مردم براي موكول كردن دريافت وجوه سفرهاي كنسل 
شده به بعد از كرونا   منتهي و البته نشست خصوصي با شركت هاي خدمات گردشگري 
و دادن وعده به مديران آژانس هاي گردشگري براي ارايه وام ۱۲ميليون توماني با سود 

۱۲درصد به آنها بابت حفظ هر پرسنل كاري نيز انجام شد كه با اقبال مواجه نشد.
بحران كرونا مشــخص كرد كه متولي دولتي صنعت گردشــگري كشــور به عنوان 
تصميم گير اصلي در اين صنعت، نه تنها برنامه  اي براي خروج از بحران الاقل در ۲ سال 
اخير نداشته است كه حتي مديران دولتي اين صنعت در شرايط بحراني، همواره تالش 

كردند استراتژي ماندن در سايه را جايگزين ارايه برنامه كنند.
بحران هاي ايجاد شده در ۳ سال گذشــته در ايران كه مستقيم صنعت گردشگري 
كشور را هدف قرار داد و آخرين آنها با كرونا بروز كرد، به روشني عيان كرد كه وزارت 
ميراث فرهنگي و معاونت گردشگري آن وزارتخانه نتوانسته اند شعار »برنامه خروج از 
بحران« را عملياتي كنند. در نتيجه بود و نبود بخش دولتي در صنعت گردشــگري، 
تأثير چنداني بر آينده معادالت اين صنعت ندارد و تنها به بوروكراتيك تر شدن چرخه 

گردشگري كشور و تداوم بي برنامگي بيشتر در صنعت گردشگري انجاميده است.
كوويد۱9 به بخش خصوصي در صنعت گردشگري نيز آموخت كه نمي توان همچون 
گذشته بر توان بخش دولتي در پيشــبرد آينده صنعت گردشگري ايران اميدوار بود 
وبايد همچون گذشته با تكيه بر توان و خالقيت در مديريت محدود چرخه گردشگري 

به منظور بازسازي موتور تخريب شده اين صنعت تالش كند.

يادداشت

رشقتيلوفطشرگن
دالاونايبوروي
هريسيگزلضرقنم
ژاتلودادعوتا

خرانامهايمير
شهرجنزانتاگر
كباتاايرتدشرا

نلكنايكولسباي
اديشلديبيساسا
بانامهنمرونن
لبيردمدانمنه

شارديرترگنها
تماخوسناشاينخ
ايدرباوهرتتسم

بنرادمعلتقريس
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79
31

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
جـ

ل 
ــ

ــ
حـ

افقی:
 ۱- موافــق- خوش تركيب- 

كار ناتمام!
۲- بــاران انــدك- ترقــي- 

بيروني
۳- كلفــت و ضخيــم- تيغ 

موكت بري- ادب
4- شــــــــــرق شناس- 

ستايش شده
5- جايــي كه همــگان در 
آن حضور دارند- خشــك- 

خجلت زده
6- ويـــــــــران كننــده- 

روايت كننده- خواب ابدي
۷- شماره ها- درنگ- از القاب 

امام زمان )عج(
۸- نت چهارم- روزه كودكان 
كه از صبح تا ظهر مي گيرند- 

صنم
9- حتمي- گروه انســان ها- 
ســنگيني معــده بــر اثــر 

هضم نشدن غذا
۱۰- ســازگاري- پايتخــت 
لتوني- شــهري در اســتان 

زنجان
۱۱- گياه بدون دانه- ضربه اي 

در كاراته- معبود
۱۲- بهترين وضعيت ممكن- 

تقدير
۱۳- دلداده شيرين- آماده- 

هوس ها

۱4- ضد هم بودن- مترجم- 
آخرين يك رقمي

۱5- اشــاره بــه دور- غذايي از 
بادمجان- به خاك سپردن ميت

  
عمودی:

۱- آموختني مدرسه- سوره 
شصت و ســوم قرآن كريم- 

پليس سايبري
۲- دربرگيرنــده- مهرباني- 

خاخام
۳- فركانــس- فيلمــي از 
سينماي دفاع مقدس ساخته 

زنده ياد ساموئل خاچيكيان
4- اپراي كوچك- ساكن كره 

زمين- فينال
5- شــكل ظاهري- شجاع- 
پزشكي كه دوره تخصصي را 

مي گذراند
6- كدورت و رنجش- كيسه 

پول قديمي
۷- مواظب- بــاران منجمد- 

مونس
۸- گرمي و حرارت- قالي بلند 

و كم عرض- فاقد ارزش
9- شجاع- ستارگان- ابزار
۱۰- دل شوره- بزرگداشت

۱۱- نطــق و خطابــه- اتاق 
داخل كشــتي- نشانه جمع 

مونث عربي
۱۲- مرحلــه دوم تنفــس- 

معروف ترين غــذاي نذري- 
دارنده

۱۳- هدايت كننده- ريزه هاي 
چوب

۱4- نوعي قالب در قالي بافي- 
اصطالحــي در فوتبـــــال- 

همسايه استوني و ليتواني
۱5- نشــانه- تپه باســتاني 
همدان به جــا مانده از ماد ها- 

فلز قرآني

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | ۳64۱
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

محمد باريكاني
روزنامه نگار

ويژگي، زمان هاي فراواني و صيد كوسه در درياي عماريه و مناطق همجوار به روايت صيادان هرمزگان
قيمت هر كيلوگرمتوضيحاتروش صيدزمان فراواني/ صيدنوع ماهي

تابستان در عمقكوسه
 و به صورت گله اي

- صيد با رشته قالب 30تا 150تايي
- قالب بزرگ شماره سه صفر

 و چهار صفر با طعمه بزرگ، فاصله قالب ها 13متر

- صيد صرفًا به خاطر باله و همه اندازه ها صيد مي شود
)10تا 100كيلو عمدتًا 40تا 50كيلو(.

- نوع آنها بيشتر باله سياه، باله سفيد، كله چكشي و اره ماهي
 )صيد آن بسيار كم شده است(.

 باله كوسه 150هزار تومان
گوشت كوسه  500 تا 

1000تومان
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متــن كـامـل در سایت

کرمان امسال خشکسالی ندارد 
حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان گفت: امسال در کرمان خشکسالی نداریم، اما براساس 
خشکسالی های کشوری با این که منابع آبی بیشتر از سال های قبل 
است، احتمال وجود خشکسالی برای سال های آتی وجود خواهد داشت.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

   تعطیلی اجباری و کاهش ارتباطات انسانی طی 
دو ماه اخیر به دلیل شیوع کرونا حجم بزرگی از اصناف

کسب و کارها را با رکود مواجه کرد و در این بین 
اصناف خرد زیر بار این خسارات سنگین اقتصادی کمر خم 
کرده اند. شاید آمار مبتالیان به کرونا در استان ها به چند ده 
هزار نفر برســد اما تعداد افرادی که از تبعات اقتصادی این 
بیماری ضربه دیده و مشکالت شــان به ایــن زودی ها حل 
نمی شود، چند صد هزار نفر است. این را می توان از آمار رو به 
رشد چک های برگشتی در بانک ها متوجه شد. آنهایی که طی 
ماه های اخیر انبارهایشان را به بهانه بازار شب عید پر کردند، 
اما اکنون با کوهی از مشکالت و از بین رفتن سرمایه اولیه شان 
روبه رو شــدند. گزارش گروه ایرانشــهر را از بازگشت مجدد 

اصناف استانی به فعالیت بخوانید. 

کسی گوشت و شیرینی نمی خرد 
  فرحناز چراغی – کرمانشــاه: ۱۵ هــزار واحد صنفی 
کرمانشاه نمی دانند مشکالت اقتصادی ناشی از تعطیلی کرونا 
را چگونه جبران کنند. یکی از قصابان کرمانشاهی می گوید: 
به دلیل ترس مردم از کرونا، خرید و مصرف گوشــت خیلی 
پایین آمده و فروش مان حتی به ۱0 تــا ۱۵ کیلو در روز هم 
نمی رســد. نان برنجی پز خیابان مدرس هم به ترس مردم از 
خرید شیرینی اشاره می کند و ادامه می دهد: فروش ما بسیار 
پایین بود و طی مدت ۳0 سال کار، امسال اولین سالی است 

که چنین شرایطی داشتیم. 
ســیروس گل عنبر، رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه نیز از 
خسارت سنگین هتل ها و رســتوران ها به دلیل شیوع کرونا 
می گوید و اینکه تاالرهای پذیرایی در این ایام بیشترین آسیب 
را دیدند و با توجه به ماه رمضان این گروه همچنان درآمدی 
ندارند. علی مرادی، رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و تجهیزات 
پزشکی کرمانشاه هم از طلب ۳0 میلیارد تومانی ۱۵۵ فعال 
حوزه تجهیزات پزشــکی از حوزه درمان و بهداشت در زمان 

شیوع بیماری کرونا خبر می دهد.
 

زنجیره به هم پیوسته رکود 
  سید مرتضی احمدپور – آذربایجان شرقی: مهم ترین 
اتفاقی که موجب ضرر هنگفت به اصناف شــد، خریدهای 
پیش از شیوع کرونا برای بازار شــب عید بود. ناصر مقدمی، 
الستیک فروش خیابان ســیالب تبریز در این باره می گوید: 
همه ســرمایه ام را صرف خرید الســتیک کردم، چرا که هر 
سال چند روز مانده به عید تقاضا برای خرید الستیک به علت 
سفرهای نوروزی بیشتر می شد اما همه اجناس روی دستم 
ماند و فروش نرفت. سعید خیاطیان، فروشنده کاغذ دیواری 
و پارکت نیز از رکود غافلگیر کننده بازار شب عید می گوید و 
اینکه امسال برای اولین بار از نیمه اسفندماه تا اواخر فروردین 

هیچ فروشی نداشته است. 
در این باره موسی خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری استان، 
به برگزاری جلسات متعدد روسای دادگستری استان برای 
رونق بخشی به اقتصاد اشــاره می کند و می گوید: همراهی 

بانک ها بــرای حل مشــکالت اقتصادی ضــرورت دارد و از 
بانک های استان خواسته شــده در چنین شرایطی بیشتر با 

مردم همراهی کنند.

بازار های نیمه تعطیل 
  فاطمه کاظمی- همدان: نزدیک به 2 ماه است که مردم 
قید خرید کفش و لباس را زده اند و حاال ماه رمضان هم مزید 
بر علت شــده تا این خریدها گاهی به صفر برســد. یکی از 
مغازه داران راسته  کفاشــان بازار همدان می گوید: قبل عید 
کلی جنس خریده بودیم برای خرید شب عید اما کرونا باعث 
شد اجناسمان در انبارها بماند. فعاالن موادغذایی هم کم از 
اصناف پوشــاک ندارند، یک مرغ فروش در خیابان باباطاهر 
می گوید: در مهمانی ها و مجالس همدانی ها معموال مرغ پخته 
می شود و حاال که مراسمی نیست، کمترکسی مرغ می خرد؛ 
زیرا آنهایی که برای مایحتاج روزانه مرغ می خریدند نیز با این 

تصور غلط که مبادا کرونا بگیرند، آن را حذف کرده اند. 
وضعیت آتلیه داران اسفناک تر از بقیه است. عضو هیات مدیره 
اتحادیه عکاســان و تصویربرداران همدان می گوید: از آغاز 
ماه محرم که شهروندان مراســم عروسی برگزار نمی کردند، 
آتلیه داران بیکار شدند و بعد از آن نیز با شیوع ویروس کرونا و 

اکنون ماه رمضان این روند ادامه دارد. 
مجید امدادی فرد ادامه می دهــد: اعضای این اتحادیه تحت 

پوشــش بیمه تامین اجتماعی هم نیســتند و بیمه بیکاری 
نمی گیرند. عالوه بر این دولت، مراکــز پلیس +۱0 و برخی 
ارگان ها را مجاز به انجام عکاسی کرده که با این اتفاق درآمد 

روزانه آتلیه داران قطع شده است. 

چک های برگشتی 
  مهدیه صالحی- مرکزی: فرهاد متقی یکی از شهروندان 
اراکی به اثرات شــیوع کرونا بر بازار میوه اشــاره می کند و 
می گوید: با وجود اینکــه میوه فروش ها به دلیل نیاز مردم به 
تقویت ایمنی بدن فروش نسبتاً خوبی داشتند، اما سبدهای 
خرید کوچک شــده اند و فروش مثل قبل نیســت. یکی از 
فروشــندگان لباس نیز درباره خســارت های قابل توجه به 
صنوف مختلف از جمله پوشاک و نساجی، عنوان می کند: در 
این مدت بخش زیادی از مشتریان مان را از دست داده ایم و 

بازگشت دوباره آنها شاید به  آسانی میسر نباشد. 
این مطلب را جعفر مددی، رئیس اتحادیه پوشاک اراک هم 
تایید می کند و می گوید: فروشــگاه های پوشاک حدود یک 
ماه و نیم است که فعالیتی نداشته اند و  اکنون در بازگشایی 
مجدد و بدون حضور مشتری با کرایه های سنگین و چک های 

برگشتی روبه رو هستند.
همچنین جمشــید زند، رئیس اتاق اصناف استان خسارت 
وارد شده به فعاالن خرد اقتصادی براثر شیوع کرونا را بسیار 

سنگین اعالم می کند و می گوید: بیشتر صنوف استان به دلیل 
تعطیلی اجباری در ایام نوروز و نداشتن مشتری با مشکالت 
متعددی از جمله چک های برگشــتی، ناتوانی در پرداخت 
کرایه و هزینه های آب و برق و... روبه رو هســتند. می افزاید: 
دولت باید با پرداخت تسهیالت به یاری اصناف بیاید و آنها را 

از ورشکستگی نجات دهد.

نگاه منطقه ای به اصناف زیان دیده
  اشــکان جهان آرای -  مازندران: هرچند بازگشایی 
واحدهای صنفی باعث امیدواری کاسبان رسته های مختلف 
شــد، اما گالیه های آنان از شــرایط موجود را نیز آشکارتر 
کرد. حســن مرادیان، یکی از فروشندگان پوشاک در ساری 
می گوید: باید ماهانه 8 میلیون تومان اجاره بپردازیم و این در 
حالی است که مهم ترین بخش درآمدی  در سال را از دست 
داده ام. حاال هم که فعالیت ها آغاز شده توان اقتصادی اقشار 
مختلف پایین است. مریم امری، آرایشگر اهل قائمشهر نیز به 
روزهای تعطیلی مغازه اش اشاره می کند و می افزاید: کسی 
نیست که جبران خسارت دوماهه ما را بپردازد. فقط اجبار به 

تعطیلی بود، بدون هیچ حمایتی.
البته در این بین برخی مالکان نیز اقدام به بخشــیدن اجاره 
اســفند و فروردین کرده اند. با این حال به گفته عضو هیأت 
نمایندگان اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران، مشکالت 
کسبه با بخشش اجاره حل نمی شود و دولت باید نگاه حمایتی 
گسترده تری داشته باشد. عباس رمدانی با انتقاد از بی توجهی 
به بسیاری از صنوف در برنامه ریزی های ستاد ملی مقابله با 
کرونا اظهار می کند: فقط ۳۵ رســته شغلی را برای پرداخت 
بیمه بیکاری در نظر گرفته اند که کمتر از 20 درصد رسته های 
اصناف را شــامل می شــود. تکلیف بیمه بیکاری هم هنوز 

مشخص نشده است. 

گرانی وام 12 درصدی
  فرشته رضایی – گیالن: هرچنــد مردم دو ماه اخیر در 
خانه بودند و همین مسئله به افزایش خرید از فروشگاه های 
مواد غذایــی منجر شــد اما ســیدرضا صابــری، صاحب 
سوپرمارکت در خیابان سام رشت از بی رونقی فروش بسیاری 
از کاالها می گوید: در این مدت فروش محصوالت حاضری و 
بسته بندی رشد داشــته اما محصوالت فله ای و لبنیات روی 
دست مان مانده اســت. الوند مهرزاد، صاحب عکاسی میدان 
معلم نیز می گوید: به دلیل شــیوع کرونا، برگزاری مراســم  
عروسی ممنوع است و کســی به ما مراجعه نمی کند. معلوم 

نیست چه زمانی دوباره مجوز برگزاری مراسم صادر شود. 
جالل الدین محمد شــکریه، رئیس اتحادیــه امور صنفی و 
توزیعی گیالن با انتقاد از پرداخت وام به اصناف با ســود ۱2 
درصدی عنوان می کند:  این رقم بــرای برخی صنوف مانند 
هتلــداران و تولیدی های پوشــاک که زیــان صد درصدی 
دیده اند، زیاد اســت. چک های زیادی از این واحدها با وجود 
اعالم بانک مرکزی از سوی سامانه چکاوک برداشت شده و 

هم اکنون صنوف با چک های برگشتی دست به گریبانند.

روزگار سیاه صاحبان مشاغل خرد
همشهری از بازار کساد و چک های برگشتی تلنبارشده اصناف مختلف در استان ها پس از بازگشت مجدد به کار گزارش می دهد

   گزارش های پزشکی جدید حاکی از آن است که حدود 60 
درصد آزمایش های کرونا در حالی مثبت می شود که افراد گزارش

هیچ نشانه ای از بیماری هنگام انجام تست ندارند. اتفاقی که 
می تواند بسیاری از مردم را در معرض ابتال به این بیماری قرار دهد بی آنکه 
خود یا اطرافیانشان از مبتال بودن به ویروس مطلع باشند. و شاید همین 
مساله همزمان با اجرای طرح غربالگری و تجهیز استان ها به آزمایشگاه های 
بومی تست های کرونا، شناسایی و در نهایت آمار مبتالیان در خوزستان، 
بوشهر، فارس، مازندران و هرمزگان را صعودی کرد. اما در خوزستان به ویژه 
در شهرهایی مانند دزفول و اهواز مثبت شدن تســت روزانه ده ها نفر را 
نمی توان تنها نتیجه افزایش آزمایش ها دانست. تنها در شهر دزفول موارد 
مثبت ابتال به کرونا از 268 نفر در روز چهارشنبه )۱0 اردیبهشت( به ۳24 
نفر در روز شنبه )۱۳ اردیبهشت( رسیده است. بی شک عوامل مهم دیگری 
از جمله باز شدن جاده ها، افزایش ترددها، ورود مسافران و البته بی توجهی 
مردم به هشدار در خانه بمانید و تداوم مهمانی ها هم در آن دخیل است و به 
نوعی می توان گفت که دورهمی های پنهانی خانوادگی به عنوان یکی از 
متهمان پرونده افزایش کرونا در شهرهای خوزستان مطرح می شود تا نشان 
دهد که با وجود اعمال یک ماه قرنطینه و کاهش بیماری، اما پس از بازگشت 
شهرها به شرایط عادی و تغییر نکردن سبک زندگی مردم و عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی کرونا به خط صعودی اش برگشته است.    اتفاقی که 
علی احسان پور، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در اهواز هم 
آن را تایید کرده و گفته با افزایش شمار مبتالیان و سیر صعودی ویروس 
کرونا در خوزستان، احتمال تعطیلی استان طی روزهای آینده وجود دارد. 
او همچنین از احتمال اعمال ضوابط سختگیرانه و جدی تر در شهرهای 

قرمز استان خوزستان خبر داده است.

زندگی عادی و نادیده گرفتن کرونا
محمود زمانی یکی از ساکنان دزفول می گوید: تا اواخر فروردین بیشتر 
خیابان های اصلی شــهر و همه مغازه ها به جز ســوپرمارکت ها بسته 
بودند اما از ابتدای اردیبهشــت تقریبا همه مغازه ها باز شده  و مردم به 
خیابان ها هجوم آورده اند. در حال حاضر به جز یکســری مشاغل مثل 
رستوران های بزرگ حتی اغذیه فروشی های کوچک هم باز شده اند و 
همه چیز به روال عادی بازگشته اســت. وی ادامه می دهد:  برای خرید 
به یکی از هایپرهای بزرگ رفته بودم و به خاطر تخفیف آخر هفته مردم 
زیادی در یک مکان سربسته در حال خرید بودند، هیچ کدام از مسئوالن 
فروشگاه تذکری برای رعایت بهداشت نداشتند و هیچ نظارتی هم نبود 
تا مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. اســتان ما عشایرخیز 
است و در فصل کوچ، عشایر برای رفتن از سمت خوزستان به لرستان با 
محدودیت هایی مواجه شده اند. بسیاری از عوامل هم موجب می شود که 
عشایر نتوانند مسائل بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند که عاملی 
برای ابتالی خودشان و دیگران است. به جز این ها شب ها هم سری به 
پارک ها بزنید و ببنید که چه خبر اســت و چه جمعیتی بعد از افطار به 

پارک ها می آیند.

بررسی شرایط قرنطینه مجدد 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، افزایش 
مبتالیان به کرونا در خوزســتان طی روزهای اخیر را نتیجه آزادسازی 
ترددها، رعایت نکردن فاصله اجتماعی، افزایش تردد بین شهری و داخل 
شهری می داند و از سویی افزایش مراکز غربال گری و تعداد آزمایشگاه ها 
به 4 مورد را از عوامل موثر در تشخیص مبتالیان برمی شمرد. حسین 
کاملی البته تاکید می کند آزادسازی تردد در پی مصوبه جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اتفاق افتاده و یک تصمیم کشوری بوده است که در پی آن، 

آمار مبتالیان در بسیاری از استان ها افزایش یافته است. 
کاملی با اشاره به احتمال قرنطینه دوباره در خوزستان اظهار می کند: این 
موضوع در جلسه های دانشگاه  علوم پزشکی، جلسه با استاندار و ستاد 
استانی کرونا بررسی و به ستاد ملی کرونا هم اعالم شده است. در صورت 

تایید، شرایط قرنطینه مجددا در خوزستان اعمال می شود. 
وی با گالیه از شــهروندان که فاصله اجتماعی را به درســتی رعایت 
نمی کنند، ادامه می دهد:  استفاده از ماسک در اداره ها، اماکن عمومی و 
وسایل حمل ونقل عمومی با مصوبه ستاد استانی کرونا اجباری شده است. 
به گفته این مسئول، تردد بین استانی به دلیل ماه رمضان تفاوت خاصی با 
شرایط قرنطینه نکرده است، اما تردد بین شهری و داخل شهری افزایش 

قابل توجهی یافته است.  

ادامه قرنطینه توجیه اقتصادی ندارد 
معاون آموزشی تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی دزفول هم 
درباره افزایش آمار مبتالیان به کرونا می گوید: تقریبا از اوایل اردیبهشت 
آزمایش گیری از نمونه های سرپایی در دزفول آغاز شده است. تا پیش 

از آن این روند آزمایشی تنها در بیمارستان ها بود که تقریبا از 20 مورد 
آزمایش ۵ تا 6 مورد مثبت اعالم می شد اما این تعداد اکنون به 60 تا 70 
آزمایش رسیده و به تبع تعداد نمونه های مثبت هم افزایش پیدا کرده 
است.  میثم مرد سلطانی به افزایش غربال گری همزمان با کاهش سطح 
قرنطینه هم اشاره می کند و می افزاید: این طرح به صورت کشوری اجرا 
شد و قرنطینه  از 40 درصد به ۱0 درصد رسید که خود عامل مهمی در 
افزایش این بیماری بود و تنها خوزســتان با این شرایط مواجه نیست و 
کل کشور آن را تجربه خواهد کرد. البته اجرای طرح های قرنطینه 40 

تا 70 درصد نه تنها در کشور ما که در هیچ کشوری 
نمی تواند به مدت طوالنی ادامه داشته باشد چرا که 
تبعات اقتصادی جبران ناپذیری دارد.  این مسئول به 
کنترل کرونا در دزفول اشاره و اظهار می کند: در 28 
فروردین آمار ابتال در این شهرستان به مدت 2 روز به 
صفر رسید و انتظار داشتیم که پس از پایان قرنطینه 
این روند ادامه داشته باشد. اما پس از پایان قرنطینه باز 
هم با شیوع ویروس مواجه شدیم که این نشان می دهد 
برای تداوم کنترل کرونا تنها باید به سواد اجتماعی و 
آگاه تر شدن مردم پناه ببریم.  وی به طرحی جالب در 
بررسی بیماران مبتال هم اشاره می کند و می گوید: در 

بررسی نمونه ها به مورد جالبی برخوردیم. این که افراد از مراجعه به بانک یا 
مکان های دیگر، دچار این بیماری نشده بودند بلکه در یک خانواده 6 نفره 4 
نفر بیمار شده بودند و این نشان می دهد که انتقال کرونا در زیر پوست شهر 
و در نشست های خانوادگی و دورهمی ها رخ می دهد و حتی با قرنطینه 

70 درصد هم نمی  توان این نوع مهمانی های خانوادگی و شیوع کرونا را 
کنترل کرد. در قرنطینه ها فقط فعالیت های اقتصادی تعطیل می شود اما 
مهمانی ها به صورت پنهانی همچنان ادامه دارد و ما چگونه می توانیم بر 
آنها نظارت کنیم. آن هم در حالی که 80 درصد موارد ابتال به کرونا در زمان 
آزمایش، افرادی هستند که یا عالئم خفیف دارند یا اصال عالئمی ندارند. 

یک طرح پیشنهادی برای محدودیت های ساعتی 
بازگشایی مجدد اصناف امری توجیه پذیر برای آغاز دوباره فعالیت هاست 
اما این روزها دزفولی ها به جز دورهمی های خانوادگی، 
ساعت های زیادی از شب را پس از افطار در پارک ها 
حضور دارند که خود تهدیــدی در انتقال ویروس 
اســت و توجیه اقتصادی هم نــدارد. در این باره از 
معاون آموزشــی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول سوال می کنیم و پاسخ می دهد: هر 
نوع تصمیم گیری این چنینی از حــوزه اختیارات 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی خارج اســت. این 
تصمیم گیری به ســتادهای مقابله با کرونا مربوط 
می شود. البته پیشنهادی به فرمانداری و استانداری 
دادیم کــه محدودیت هایی را در برخی ســاعات 
شــبانه روز در نظر بگیرند. در صورت تایید این طــرح و صدور مصوبه، 
احتماال محدودیت تردد از ساعت 8 شب اعمال خواهد شد، به این صورت 
که فعالیت های روزانه تا زمان افطار مجاز است اما پس از آن برخی مراکز 

از جمله بوستان ها تعطیل شوند. 

فاکتورهای شیوع بیماری در خوزستان
بسیاری از استان های کشور طی روزهای اخیر با افزایش آزمایشگاه های 
ویژه کرونا انجام تست را در را آغاز کردند و در این بین خوزستان از معدود 
استان هایی بود که پس از انجام آزمایش ها با افزایش آمار مبتالیان روبه رو 
شد. چرایی این موضوع را هم از مردسلطانی می پرسیم که می گوید: این 
سوالی است که در جلســات علمی دانشگاه هم مطرح می شود و شاید 
موفقیت ما برای کنترل بیماری در پیک اول موجب شد تا شهروندان 
نگاه سطحی نسبت به این بیماری داشته باشند.  این مسئول 4 فاکتور 
را در شــیوع کرونا دخیل می داند؛ اول این که غربال گری از 20 مورد به 
۱00 مورد رسیده و موجب افزایش آمارها شده است. دوم این که با توجه 
به عملکرد موفق مسئوالن بهداشت و درمان استان در کنترل موج اول، 
شهروندان تصور کردند که این ویروس آنقدر جدی نیست که بخواهند 
توصیه های بهداشتی را مد نظر قرار دهند. سومین فاکتور فاصله گذاری 
اجتماعی است که اصال مطلوب نیست و با وجود عدم استفاده از ماسک 
هیچ فایده ای در کنترل بیماری ندارد. نکته چهارم هم تصور اشتباه مردم 
در گرم شدن هوا و از بین رفتن کلی ویروس است. نمی دانیم که ویروس 
کرونا در گرمای ۵0 تا 60 درجه خوزستان چه مقاومتی دارد اما با وجود 
رسیدن دمای هوا به ۳۵ درجه همچنان با افزایش تعداد مبتالیان مواجه 
هستیم.  این مسئول ادامه می دهد: به دلیل همین فاکتورهاست که به 
سمت پیک دوم بیماری می رویم و حتی با وجود اعمال قرنطینه و پایان 
دوران آن، تنها راه حل تغییر ســبک زندگی، رعایت بهداشت فردی و 
فاصله گذاری اجتماعی، آگاهی از روش های انتقال ویروس و دوری آگاهانه 

از روش های انتقال است.  

افزایش آمار ابتال به کرونا در خوزستان از سوی مسئوالن تایید شده  اما با توجه به تغییر خیز کرونا در خوزستان
نکردن سبک زندگی و دورهمی های پنهانی  اجرای دوباره طرح قرنطینه هم در کنترل 

این بیماری موثر نخواهد بود
مریم سرخوش 

خبرنگار

بی توجهی مردم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بازار دزفول/ عکس :تسنیم

   موج نگران کننده کرونا 
استاندار خوزستان با بیان اینکه اوضاع کرونا در این استان در حال رصد 
است به همشهری می گوید: باوجود افزایش آمار افراد مبتال به کرونا، اغلب 
مراجعه کنندگان بیماران سرپایی هستند که حال عمومی خوبی دارند 
و در خانه قرنطینه می شوند. غالمرضا شریعتی ظرفیت تعداد زیادی از 
تخت های بیمارستانی، آی.سی.یو، ویژه، دستگاه های کمک تنفسی و 
تنفس مصنوعی را خالی می داند و می افزاید: به دلیل اینکه فاصله گذاری 
اجتماعی به درستی از سوی شهروندان رعایت نمی شود با موجی از ابتالی 
جدید روبه رو بودیم و به همین دلیل پنجشنبه گذشته در دانشگاه علوم 
پزشکی جلسه ای برگزار شد. نتیجه بررسی های کمیته  علمی روز گذشته 
)شنبه( به استانداری ارسال شــد تا بعد از بررسی  در این نهاد و ستاد 
استانی کرونا تصمیم گیری های الزم گرفته شود. وی تاکید می کند: هنوز 
هیچ تصمیمی مبنی بر قرنطینه مجدد شهرهای خوزستان گرفته نشده 
و با توجه به رصد 24 ساعته وضعیت ابتال در استان، هر تصمیمی که برای 

حفظ سالمت مردم و جامعه الزم باشد، گرفته خواهد شد.

   زیان کم کسب و کارهای خدماتی 
پوپک قاسمی – اردبیل: در میان تمام گالیه های ناشی از ورشکستگی اقتصادی بسیاری از اصناف، خدماتی ها شرایط متفاوتی داشته اند. 
حسین قارداشــی، تعمیرکار لوازم خانگی می گوید: تعمیر لوازم خانگی نه به تعویق می افتد و نه تعطیل می شود. در هفته های گذشته 
مشتری های ما کم نشدند. لطفعلی میرزایی، ارائه دهنده خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب خانگی هم تاکید می کند: در دو ماه 

گذشته تقاضا برای تعمیر و تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب کاهشی نداشته است.
شاپور رضایی افشار، رئیس اتحادیه اصناف اردبیل با بیان این که ضرر برای پاساژهای سرپوشیده بیشتر از دیگر بازاریان بوده است، عنوان 
می کند: اصنافی مانند آموزشگاه های رانندگی، باشگاه های ورزشی، استخرها، مراکز آب درمانی و اماکن اقامتی و هتل ها، کافی شاپ ها، 

مراکز بازی و تفریحی، تاالرهای پذیرایی و باغ تاالرها همچنان مجوز فعالیت ندارند. 

   افزایش تعداد بستری شدگان در بوشهر 
در همسایگی خوزستان، بوشهری ها هم با افزایش آمار کرونا روبه رو 
شده اند. دبیر ســتاد مبارزه با کرونا در بوشــهر این افزایش آمار 
مبتالیان به کووید 19 را تایید می کند و می گوید: مجموع مبتالیان به 
ویروس کرونا در بوشهر تا روز جمعه 12 اردیبهشت به 2۵۷ نفر رسیده 
و دلیل اصلی آن آلوده شدن افراد جدید، ارتباط با فرد آلوده، عدم 
رعایت نکات بهداشتی،  فاصله گذاری اجتماعی و البته مسافرت هایی 

است که به این منطقه انجام می شود. 
سعید کشمیری از افزایش بیماریابی در استان با توجه به راه اندازی 
۷ مرکز بیماریابی خبر می دهد و می گوید: علت افزایش ناگهانی آمار 
مبتالیان به کرونا در بوشــهر راه اندازی مراکز بیماریابی در مراکز 
خدمات جامع سالمت است که با این اقدام سرعت کشف و کنترل 
بیماران افزایش پیدا می کند. اما باید به این نکته توجه کرد که هر 
چند افزایش بیماریابی در مراکز شهرســتانی موجب کشف افراد 
بدون عالمت شده اما افزایش  تعداد بیماران بستری نیز نگران کننده 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان این که دورهمی ها 
و دید و بازدیدهای مردم نگران کننده است، تاکید می کند: اگر قرار 
است کرونا را شکست دهیم باید از حضور در تجمع های عمومی و 
دورهمی های خانوادگی به شدت پرهیز کنیم زیرا کانون اصلی انتشار 

ویروس کرونا تجمع هاست. 

تردد بین اســتانی در 
خوزســتان به دلیل ماه 
رمضان تفاوت خاصی با 
نکرده  قرنطینه  شرایط 
است، اما تردد بین شهری 
و داخل شهری افزایش 

قابل توجهی یافته است



   

شهرداري بر سر دوراهي 
تشريح جزئيات اليحه محرك اقتصادي شهرداري كه همين روزها براي بررسي به صحن شورا مي رود

االن بيش از 2 ماه است كه مديريت شهري پا به پاي حوزه درماني در صف 
اول مقابله با كرونا مشغول ارائه خدمات است. ساختار فعلي شهرداري 
كه طي بيش از 100سال شــكل گرفته و به بزرگ ترين مجموعه خدماتي 
و اجتماعي شهر تبديل شــده؛ حاال با افزايش هزينه ها و كاهش منابع 
درآمدي روبه رو شده است. 7ارديبهشت، شهردار اليحه 17بندي » اليحه 
محرك اقتصادي شهرداري تهران« را براي برون رفت از اين شرايط خاص 
به شورا برد. اين اليحه كه گويا كار بررسي آن در كميسيون هاي تخصصي 
شورا تمام شده، قرار است با مجموعه اقدامات فوري به صحن علني بيايد 
و درصورت نياز، اصالح و براي اجرا ابالغ شــود. رويكرد اصلي اين بسته 
پيشنهادي دستيابي ســريع به منابع درآمدي سريع الوصول است و به 
حوزه شهرسازي تكيه دارد؛ حوزه اي كه در اين شرايط حساس مي تواند 
با حركت در چارچوب اصول دوره پنجم مديريت شهري نفس تازه اي به 
پيكر نيمه جان شهرداري بدمد. از آنجا كه تقريبا بخش زيادي از اتكاي 
درآمدي شهرداري تهران به عوارض شهري است و اين منابع درآمدي 
نقد با شــيوع كرونا حدود 88درصد از درآمدهاي حوزه شهرسازي را 
كاهش داده، چشم پوشــي از اين منبع درآمدي حتي براي كوتاه مدت، 
ادامه حيات شهرداري و شهر را تهديد مي كند. اما در ماده يك اين اليحه 
آمده، شهرداري قرار است با تشويق شــهروندان به پرداخت نقدي و 
يك جاي عوارض حوزه شهرسازي به آنان تخفيف 25درصدي يا جايزه 
خوش حسابي بدهد. به اين ترتيب، شهرداري تهران تالش دارد از طريق 
جوايز خوش حسابي و انواع تخفيف ها مطالبات خود را وصول كند. ماده 2 
اين اليحه باز هم شهروندان را تشويق به پرداخت بدهي خود به شهرداري 
كرده است، شهرداري تهران پيشــنهاد كرده كه 3بند تشويقي مصوبه 
»اصالحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران« 
با تشخيص شهردار تهران و يا شهردار منطقه درصورت تفويض از سوي 
شهردار تهران تا مدت 6 ماه قابل افزايش باشــد. پيش تر شوراي شهر 
تصويب كرده بود شهرونداني كه حداقل 25درصد، 30درصد و 40درصد از 
كل بدهي خود را در اين حوزه پرداخت كنند مي توانند به ترتيب در مدت 

12، 18و 24 ماه بقيه بدهي را به صورت اقساط پرداخت كنند.
عوارض شهري منبع مهم ديگري است كه مديريت شهري تهران اميد 

دارد درآمدهاي خود را از اين محل زودتر از موعد كسب كند. البته اين 
موضوع هم مانند ديگر مواد به تأييد شوراي شهر نياز دارد. در واقع طبق 
ماده 4و 5اين اليحه اگر شهروندي، عوارض پسماند و كسب و پيشه خود 
را به صورت يكجا پرداخت كند به ازاي هر ماه، مشمول 3 درصد تخفيف 
مي شود. همچنين شهرداري جوايز غيرنقدي را تا سقف 10ميليارد تومان 
درصورت پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند پيش بيني كرده است. 
مثل خريد اعتباري از فروشگاه هاي شهروند و اعطاي بليت هاي بهره برداري 
از اماكن تفريحي، فرهنگي و ورزشي شهرداري با روش قرعه كشي. اما 
در بخش ديگري از اليحه محرك اقتصادي، شهرداري از طريق واگذاري 
طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، مي خواهد از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي كمك بگيرد. شهرداري در اين ماده يازدهم اين اليحه از شوراي 
شهر خواسته مجوز واگذاري طرح هاي نيمه تمام در فضاهاي شهري مانند، 
پارك تجهيز نشده، خيابان ساخته نشده و... به بخش خصوصي صادر شود. 
اما مهم ترين موضوع اليحه محرك اقتصادي، به ماده هاي 12و 13آن مربوط 
مي شود. موادي كه به محل مناقشه برخي كارشناسان و حتي اختالف نظر 
اعضاي شوراي شهر هم بدل شده اســت. در اين مواد، شهرداري تهران 
درخواســت كرده كه براي رونق ساخت وساز و كسب و كار، در چارچوب 
مصوبه »ضوابط عام استقرار ســاختمان هاي بلندمرتبه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران« در پهنه مسكوني، تجاري و مختلط، مجوز 
برج سازي صادر شود. درخواســت مجوز تسهيالت از شوراي شهريكي 
از راهكارهاي  جبران كسري درآمدهاي شهرداري در بحران كروناست. 
منبع درآمدي كه همه دوره هاي مديريت شهري از آن به عنوان يكي از 
مهم ترين منابع درآمدي ياد مي كردند. بر اين اساس، شهرداري در ماده 
14خواستار مجوز دريافت تسهيالت بانكي براي توسعه حمل ونقل عمومي 
و بهبود و توسعه بر مبناي TOD شده است. به هرحال حاال كه شهرداري 
تهران در حساس ترين شرايط 100سال حيات خود قرار دارد و از طرفي هم 
دولت به روال دوره هاي قبل، توجهي به پرداخت سهمش به اين نهاد ندارد؛ 
مديريت شهري براي جلوگيري از توقف خدمات حياتي به شهروندان، 
ناگزير به اجراي برخي راهكارهاي فوري است. البته ناگفته نماند كه اين 

موارد مشروط به مجوز نمايندگان مردم در پارلمان شهري پايتخت است.

منابع مالي شهرداري آنقدر كم 
شــده اســت كــه كفــاف گزارش

هزينه هاي نگهداري شهر را 
هم به سختي مي دهد. مجموع عوارض ثابت 
شهري بسيار كم است و سهم شهرداري ها از 
ماليات بر ارزش افزوده نيز هنوز قابل دريافت 
نيست. از طرف ديگر شــرايط خاص انتشار 
بيماري كرونا برخي هزينه ها را افزايش داده 
است. با اين وصف چگونه بايد امور شهر را اداره 
كرد؟ شهروندان راه حل هايي مانند كاهش 
هزينه هاي حاشــيه اي، افزايش عوارض از 
امالك گران قيمت و ذخيره بودجه را پيشنهاد 
مي كنند. بيشــترين درآمد شهرداري ها در 

ماه هاي آخر و اول ســال به دست مي آيد اما 
حساب هاي مالي شهرداري نشان مي دهد كه 
درآمد مــورد نظــر نه  تنها در پايان ســال 
98محقق نشــده بلكه در ابتداي امسال هم 
به دســت نيامده اســت. رقم بودجه امسال 
شهرداري بيشتر از سال 98تعيين شده بود 
كه با وقايع چند ماه اخير به موانع متعددي 
برخورد كــرد. در اين بيــن تعطيلي 9۰۰ 
مجموعه ورزشي شهرداري تهران و مراكزي 
مانند برج ميالد و همين طور لغو طرح ترافيك 
نيز به اين مشكالت دامن زد. از سوي ديگر 
بخش هايي از امور شهري مانند حمل ونقل 
عمومي با فرسودگي اتوبوس ها روبه رو است و 
بايد با خريد اتوبوس هاي جديد  اين مشكل را 
حل كرد، اما تا زماني كه درآمد كافي تامين 

نشوند اين كار ناممكن است.

عوارض از خانه هاي خالي و الكچري
شــهروندان تهراني چند دهه از درآمد هاي 
متفاوت شهرداري را ديده اند. دوراني كه با 
رشد سريع ساختمان ها، درآمد كالني نصيب 
شهرداري شد و اكنون كاهش ساخت وساز 
اين درآمد را به شــدت كم كرده است. يكي 
از ديدگاه هاي  شهروندان اين است كه اساسا 
شهرداري به دليل نوع كار خود بايد يك نهاد 
ثروتمند باشد تا بحران هاي اقتصادي نتوانند 
به آن لطمه وارد كنند. آزاده عسكري، يك 
شهروند در اينســتاگرام  در اين باره نوشت: 
زماني كه شهرداري عوايد مالي زيادي داشت 
بايد بخشي را براي اين دوران نگه مي داشت. 
تدبير صحيح اين اســت كه همه درآمد را 
در يك بــازه زماني صرف نكنيــم و به فكر 
زماني باشيم كه از آن محروم خواهيم شد. 

شهرداري مي توانست سرمايه گذاري هاي 
مطمئن و پايداري انجام دهد كه حاال قابل 
استفاده باشــد. ديدگاه ديگر اين است كه 
مخارج شهر را بايد از بخش برخوردار شهر 
تامين كرد. علي نوري با اشاره به اينكه بايد 
عوارض شــهري را به سمت امالك گران تر 
سوق داد گفت: عوارض ثابت مانند نوسازي 
و پسماند را نبايد به يك نســبت مشابه از 
خانه هاي گران قيمت و ارزان قيمت دريافت 
كرد. امالكي كه »الكچري« هســتند بايد 
سهم بيشــتري در تامين هزينه هاي شهر 

داشته باشند
اين شهروند افزود: خانه ها و مراكز تجاري 
كه ساخته شده ولي به خيال اينكه قيمت 
باالتري پيدا كنند به فروش نمي رســند يا 
مورد بهره برداري قــرار نمي گيرند هم بايد 

عوارض ســنگين پرداخت كنند. بســاز و 
بفروش ها خانه هاي خالي زيادي را در تهران 
به همين شكل نگه داشته اند تا بعدا با قيمت 
بيشــتر به فروش برســانند درحالي كه در 
همين شهر مشــكل كمبود مسكن وجود 
دارد. گروهــي از شــهروندان نيز كاهش 
هزينه ها را راهي براي رفع مشكالت مالي 
شهرداري مي دانند. نيلوفر شهسواري نيز 
نوشت: بايد مخارج حاشيه اي شهر را كمتر 
كرد؛ وقتي اين قســمت ها حذف شوند و 
هدر رفت پول به حداقل برسد مي بينيم كه 
بخش بزرگي از هزينه هاي شــهر كم شده 
است و همين به رفع مشكل كمك مي كند. 
برخي از شهروندان هم شيوه هاي ديگري 
مانند سرمايه گذاري در بورس يا شراكت با 

ديگر ارگان ها را پيشنهاد مي كنند.

 همشهري از تعدادي شهروند تهراني با اين عنوان كه 
»درآمدهاي شهرداري به شدت كاهش و هزينه هايش افزايش يافته؛ اگر شهردار بوديد چه مي كرديد؟« نظرخواهي كرد

مظاهريان، معاون شهردار تهران: نه تعديل نيرو داريم و نه شهرفروشي، هدف افزايش درآمد از طريق راه هاي جديد است
پيشنهادهاي شهروندان براي دخل و خرج  تهران

محمد سرابي
خبر نگار
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اجراي مرحله دوم طرح جداسازي در 15هزار دستگاه تاكسي
 طرح رايگان جداسازي رانندگان از مسافران به منظور كاهش شيوع كرونا 

در 3هزار دستگاه تاكسي به پايان رســيده كه در مرحله دوم اين طرح، تاكسيرانی
جداسازي در 15هزار دستگاه تاكسي انجام خواهد شد. مديرعامل سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكســيراني تهران در گفت وگو با شهرنوشت، با اعالم اينكه طرح 
جداسازي رانندگان از مسافران در 3هزار دستگاه تاكسي به پايان رسيده است، افزود: 
كارشناسان بعد از اتمام مرحله اول، آغاز به بررسي و دريافت بازخوردها از اين طرح كردند. 
طبق نظرسنجي ها تاكسيرانان از اين طرح استقبال بسياري داشته اند كه بر همين اساس 
اجراي طرح ادامه خواهد داشــت. عليرضا قنادان دربــاره چگونگي تأمين صفحه هاي 
جداساز، گفت: در شروع طرح، يك كارگاه با ظرفيت توليد حداكثر 15۰جداساز در روز 
فعاليت داشــت كه درحال حاضر به 3كارگاه افزايش پيــدا كرده اند. تعداد كارگاه هاي 
توليد كننده صفحه هاي جداساز بايد افزايش پيدا كنند تا روند اجراي طرح افزايش يابد. 
به گفته مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران، صفحه هاي جداساز 
حداقل تا يكســال دوام خواهند داشــت و رانندگان به راحتي مي توانند آنها را چندبار 
جمع آوري و نصب كنند. قنادان در ادامه افزود: در مرحله دوم اين طرح با همكاري اداره 
كل پشتيباني، 15هزار دستگاه تاكسي به جداساز راننده از مسافر مجهز خواهند شد. او 
درباره يكي ديگر از طرح هاي درحال پيگيري سازمان تاكسيراني، گفت: قرار است كه 
براساس خوداظهاري رانندگان تاكسي، آن دسته از افرادي كه مشكوك به بيماري كرونا 
هستند، جهت پايش و انجام آزمايش هاي مربوطه به شهر سالم معرفي شوند. قنادان با 

بيان اينكه ارسال بسته هاي معيشتي به تاكسيرانان مبتال به كرونا ادامه دارد، افزود: مرحله 
اول توزيع بسته ها انجام شده و در هفته جاري مرحله دوم ارسال آغاز مي شود. در مرحله 
اول توزيع موادضدعفوني كننده و ماســك با توجه به محدوديــت در تأمين ملزومات 
بهداشتي، كاالها به تاكسيرانان آسيب پذيرتر ارســال مي شد. اما درحال حاضر تمامي 
تاكسيرانان حداقل يك بار اين ملزومات را دريافت كرده اند. براساس اين گزارش در هفته 
گذشته 15هزار ليتر موادضدعفوني كننده براي توزيع ميان تاكسيرانان تحويل گرفته  شد.

مانده در راه

 حدود يك قرن قبل، خيابان شريعتي امروز 
يك كوره راه خاكي بود و اطراف آن خيابان شهرزاد

ديگري ديده نمي شد. عباس صالحي، از 
اهالي قديم شــميران در اين باره مي گويــد: »خيابان 
شريعتي يك جاده خاكي بود كه شميران را به سمت شهر 
يعني همان تهران، وصل مي كرد و مردم از جاده خاكي، با 
االغ و قاطــر عبور مي كردند و اطراف بــاغ و زمين هاي 
كشاورزي بود.« عباس صالحي برايمان از باغ هاي معروفي 
مي گويد كه به خصوص در قسمت شمالي جاده خاكي 
قرار داشــت. ازجمله باغ فرمانفرما، باغ تدين، باغ دولو 
قاجار، باغ مهنا، باغ بنكدار، باغ محمد حسين تجريشي، 
باغ محققي، باغ حاج تومني، باغ ســفارت انگليس، باغ 
سفارت عثماني و... زمين هاي كشاورزي نيز اطراف جاده 
ديده مي شدند كه متعلق به طايفه هاي مختلف شميراني 
ازجمله الياســي، فكري و... بود. عبــاس صالحي ادامه 
مي دهد: »جاده خاكي چند ايســتگاه براي استراحت 
مسافران داشت و مسافراني كه از جاده عبور مي كردند، 
براي رفع خســتگي، راه در اين ايستگاه ها به استراحت 
مي پرداختند. يكي از اين ايستگاه ها در محله چال هرز 
نزديك مؤسسه حسينيه ارشاد امروزي قرار داشت. يكي 
ديگر از ايستگاه ها همان ابتداي خيابان شريعتي امروز 
بود.« مردم قديم شــميران از جاده خاكي شــريعتي 
خاطرات بسياري دارند. درست ابتداي خيابان شريعتي 
همان جايي كه امروز ايستگاه تاكسي ها و مترو قرار دارد، 
زماني ايستگاه درشــكه ها بود. ابراهيم صادقي، از ديگر  
اهالي قديمي شميران برايمان مي گويد: »مردم شميران 

براي فروش بار ميوه خود به سر گوگل يا ابتداي خيابان 
شــريعتي امروز مي آمدند. آن زمان ميدان قدس وجود 
نداشت و جاي آن پر از خانه هاي كاهگلي بود. مردم براي 
رفت وآمد از قاطر و االغ استفاده مي كردند، ولي آنها كه 
عيان تر بودند، سوار درشــكه مي شدند. هزينه درشكه 
ده شي بود. ابتداي جاده خاكي تعدادي كاروانسرا قرار 
داشــت. مردمي كه از تهران مي آمدند و در روستا جا و 
مكان نداشــتند، در كاروانســراها اتــراق مي كردند. 
معروف ترين كاروانسراها متعلق به حسين چرچر بود.« 
ابراهيم صادقي در پايان مي گويد: »گاهي براي اتراق مردم 
نياز به كاروانسرا هم نبود، چون در خانه هاي اهالي قديم 
شميران روي مردم باز بود.« او ادامه مي دهد: »خوب يادم 

مي آيد اين اطراف گرگ و ســگ زياد پيدا مي شد. اگر 
مسافري در جاده خاكي يا در راه مي ماند، به نخستين 
آبادي يا باغي كه مي رسيد، مي رفت و مي گفت مانده در 
راه هستم، به من جايي بدهيد.« اهالي خانه نيز با روي 
گشاده از او پذيرايي مي كردند و تا صبح مهمان صاحبخانه 
بود... حتي ســال ها بعد از به حكومت رسيدن رضا شاه، 
جاده خاكي همچنان محل اصلي رفت وآمد مردم بود و 
ازجاده وليعصر امروزي بيشتر براي رفت وآمد درباري ها و 
رجال استفاده مي شد. حدود دهه3۰ بود كه جاده خاكي 
شريعتي به دستور شهردار وقت، كريم خان بوذرجمهري، 
به صورت آســفالت در آمد و بعدها از آن به عنوان جاده 

خاكي قديم شميران ياد مي كردند.

   

مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران
جزئياتي از محرك موتور اقتصادي شهرداري 

اكنون درآمدهاي شــهرداري از چندمنظر با كاهش و تهديد جدي مواجه شده اســت؛ به طوري كه شرايط محدوديت تردد و 
فاصله گذاري اجتماعي از يكسو و چشم انداز مبهم اقتصادي از سوي ديگر، باعث شده كه درآمد شهرداري در اسفند ماه كه به طور 
معمول زمان مراجعه و پرداخت بسياري از عوارض از سوي موديان و شهروندان بود در سال 98با كاهش چشمگيري روبه رو شود.

اين در حالي است كه تعطيلي و ركود ســنگين اقتصادي اين ماه ها، هم درآمدهاي دولت را كاهش داده است و هم درآمدهاي 
شهرداري را. بايد توجه داشت درآمد شهرداري از محل اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز بسيار كم شده چراكه دولت اساسا از اين 
بخش درآمد چنداني كسب نكرده است. درنظر بگيريد كه تصميمات نهادهاي فرادست به ويژه ستاد ملي مبارزه با كرونا نظير 
بخشودگي و تعويق پرداخت ماليات ها و عوارض، تأخير در ابالغ دفترچه ارزش معامالتي و لغو طرح ترافيك و... نيز به طور حتم 
مشكالتي را براي تحقق بودجه شهرداري در سال جديد ايجاد كرده است. در راستاي برون رفت از بحران و كمك به كسب وكارها 
در شهر با توجه به سال »جهش توليد« و حمايت از آسيب ديدگان با توجه به كسب نظرات مشورتي متخصصين و خبرگان حوزه 
شهري، اليحه بسته محرك اقتصادي با حفظ انضباط شهري و در17ماده و با خواسته فوريت رسيدگي به شوراي شهر تهران ارائه 
شد. اليحه اي كه امروز در جلسه شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار مي گيرد و به خاطر اهميت نخستين دستور جلسه پارلمان 
شهري است. از جمله مواردي كه در اين اليحه به آن توجه شده؛ عالوه بر مشوق هاي مسبوق به سابقه براي انگيزش شهروندان به 
پرداخت بدهي هاي خود مي توان به مسائل شايع در مناطق شهري مانند مسئله عدم امكان تامين پاركينگ، آراي قطعي شده ماده 
صد، اسناد نكول شده آن، تأكيد بر بازبيني و تسهيل و تصحيح برخي ضوابط طرح تفصيلي، بهره برداري موقت از فضاهاي مربوط 
به طرح هاي ناتمام شهري، شناسايي فرصت هاي بلندمرتبه سازي و تصريح و تثبيت اختيارات كميسيون هاي داخلي مناطق با 
شرايط خاص اشاره كرد. همچنين موضوع اجاره خانه و مستأجران مورد توجه اين اليحه قرار گرفته كه در آن به شهرداري تهران 
اجازه داده مي شود به منظور حمايت از مستأجرين و بهره برداران واحدها، اماكن و فضاهاي تجاري، اداري، خدمات، فرهنگ، هنري، 
ورزشي و تفريحي واگذار شده توسط واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها و شركت هاي تابعه به اشخاص حقيقي و حقوقي كه محل 
كار و فعاليت آنها به دليل شيوع كرونا تعطيل شده، ضمن رعايت مفاد قرارداد تنظيم نسبت به استمهال يا بخشودگي اجاره بها يا 
تمديد مدت قرارداد و ساير تصميمات مقتضي براساس دستورالعملي كه توسط معاونت مالي و اقتصاد شهري تهيه و پس از تأييد 
شهردار تهران ابالغ مي شود، اقدام شود. در اين ميان بايد عنوان كنم كه نه قرار بر تعديل نيرو است و نه شهرفروشي؛ بلكه هدف 

كسب درآمد از طريق راه هاي جديد است و بستن منفذهاي هدررفت انرژي و منابع و كاهش هزينه ها.

 پيشنهاد هاي شهروندي براي دخل و خرج اين روز هاي تهران ؛ كاهش ضروري هزينه ها
همشهري در شبكه اجتماعي توييتر پرسيد كه اگر در شرايط فعلي كمبود بودجه جاي شهرداري بوديد چه مي كرديد؟ 

پاسخ هاي شهروندان تهراني به اين سؤال را مي خوانيد
محمدكريم آسايش:  هزينه هاي پرسنلي و سازماني، هزينه هاي عمراني بخش سواره، هزينه هاي فرهنگي ايدئولوژيك 
و مناسبتي)نه هر هزينه فرهنگي(، زيباسازي-در مقابل هزينه هاي توسعه و رفاه اجتماعي و توسعه اقتصاد شهري 

و محلي را اضافه مي كردم.
علي قياس آبادي:  شهرداري تهران يك نهاد يك بعدي نيست. سازماني كه از بدو تولد تا مرگ براي شهروندان خدمات رساني 
داره. وقتي كار همه ارگان ها با انسان ها تمام ميشه شهرداري از جنازه فرد تا 30سال نگهداري مي كنه. تعديل نيرو و يا توقف 
فعاليت هاي فرهنگي نسخه هاي سطحي هستند كه كسي نه جراتش رو داره و نه درسته انجام بده. همه كسايي كه به فعاليت هاي 
تبليغي شهرداري ايراد مي گيرند شايد خبر ندارند در برخي نقاط شهر تنها پناه بچه هاي محروم كتابخونه ها و تاسيسات سازمان 

فرهنگي است و سازمان فرهنگي شهرداري به نسبت دولت در هر دوره اي تقريبا فضاي فرهنگي بازتري داشته.
ز، مطهري:  سازمان ها با نگاه به هزينه خيلي نميتونن تغيير بلندمدتي ايجاد كنند. بايد به دنبال درآمدزايي بود. مدل 
عوارض بايد تغيير بكنه و شهروندان و كسب وكارها مشاركت بيشتري داشته باشند. شهرداري فضا رو بازتر كنه و 

بخش خصوصي بياد وسط و سرمايه گذاري بكنه و...
مهدي حسيني:  قبل از اينكه به كاهش هزينه ها فكر كنم به افزايش درآمد و بهينه كردن هزينه كرد فكر مي كردم. 
يكي از روش هاي افزايش درآمد عمل به مصوبه سال 97 شورا درخصوص عرضه شهروند و شهرآفتاب به بازار بورس 

هست كه تاكنون عملي نشده است.
سيروان:  يكي از منابع پايدار و مستمر درآمدي شهرداري ها درآمد نوسازي است و بعد از سال ها قانونگذار آن  را 

70درصد افزايش داده و عوارض خودرو هم همچنين.
حميد ابطهي:   از پروژه هاي مطالعاتي كه نه تماما ولي اكثرا به قول دكتر پرويز پيران  زينت قفســه ها هستند، كم 

مي كردم.
ميثم معصومي:  نخستين و مهم ترين قدم كم كردن هزينه پرسنلي و سازماني است. با اين كار مي توان اعتماد جامعه 

به شهرداري را هم افزايش داد.

نگاهي به خيابان شريعتي امروز يا جاده خاكي قديم شميران
پريسا اميرقاسم خاني 
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ماهنامه رسمي باشگاه هامبورگ آلمان، عكس روي جلد تازه ترين 
شــماره اش را به مهدي مهدوي كيا اختصاص داده و همان فرياد 
معروف هواداران براي تشويق كيا را تيتر كرده: »مييييدي!« آنها 
گزارش مفصلي هم در مورد اســطوره فوتبال ايــران در صفحات 
داخلي دارند. راستش آدم كيف مي كند وقتي اين چيزها را مي بيند؛ 
درست مثل تمجيدهايي كه ميشاييل باالك يا لوكاس پودولسكي 
در اينستاگرام از علي كريمي مي كنند يا يادآوري گاه و بيگاه جواد 
نكونام در رسانه هاي وابسته به اوساســونا. براي ما كه ساليان سال 
است از سطح اول فوتبال اروپا دور افتاده ايم و بازيكنان مان به جاي 
عكس هاي مشــترك 3نفري با لباس هامبورگ، در ليگ بلژيك 
دورهمي مي گيرند، همين بازگويي خاطرات هم حس خوشايندي 
دارد. دم تان گرم كه خيز بلندتان در زمان بازي به جاهاي خوبي رسيد؛ 

قله هايي كه هنوز هم نام و نشان تان در آنها محفوظ است.

ميراث شما هنوز لذتبخش است

امير عابدزاده كه در ماريتيموي پرتغال توپ مي زند، اين روزها به خاطر 
شيوع كرونا و تعطيلي مسابقات و تمرينات در سراسر جهان، ناچار 
است در خانه تمرين كند. ظاهرا او آنقدر در اين مسير زياده روي كرده 
كه صداي ملت درآمده و به همين دليل هم بچه عقاب با انتشار پستي 
در صفحه شخصي اش، از همسايه ها عذرخواهي كرده است! با احترام 
به توانايي هاي فني امير، انصافا خيلي سخت اســت او را با پدرش 
مقايسه كنيم. حتي به طور مستقل هم در مورد كيفيت فني اين گلر 
26ساله ديدگاه هاي متناقضي وجود دارد. با اين حال ظاهرا امير با 
پدرش يك وجه مشترك دارد كه آن هم سير نشدن از تمرين است. 
عابدزاده بزرگ كه اصال انگار به تمرينات سخت اعتياد دارد و با وجود 
جراحي هاي سنگين، هنوز هم چندساعت در طول روز بدنسازي 

مي كند. اين ظاهرا ژن مشترك عابدزاده هاست.

ژن مشترك عابدزاده ها!

در كشاكش بحث بر ســر اينكه باالخره با ليگ برتر چه بايد كرد، 
جالب ترين اظهارنظر را مديرعامل شاهين بوشهر انجام داده. سعيد 
مسيگر گفته 13تيم خواهان لغو و نيمه تمام ماندن مسابقات امسال 
هستند و فقط 3تيم پرسپوليس، فوالد و نفت آبادان رأي به برگزاري 
ادامه مسابقات داده اند. مديرعامل شاهين سپس به طور مفصل در 
مورد اهميت ســالمتي جامعه صحبت كرده و گفته فوتبال هيچ 
ارزشي ندارد، اگر قرار باشد حتي جان يك نفر به خطر بيفتد. درست 
در ميانه هاي همين نطق باشكوه از او كه تيمش در رده ماقبل آخر 
است سؤال شده اگر بنا باشد ليگ را تعطيل كنند و مثل فرانسه 2تيم 
آخر جدول فعلي سقوط كنند، شما باز هم با لغو مسابقات موافق 
هستيد؟ مســيگر هم فورا گفته: »نه. در اين صورت خواهان ادامه 

بازي ها هستيم.« يعني هيچ حرفي نداريم ما!

مرزهاي منفعت طلبي جابه جا شد
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 وريا و خطير صلح كردند
وريا غفوري و علي خطير شكايت هايشان از يكديگر را پس گرفتند. كاپيتان استقالل و معاون ورزشي پيشين اين باشگاه كه 
اظهارنظرهاي تندي عليه هم انجام داده بودند، روز گذشته در دادگاه فرهنگ و رسانه حاضر شدند و با پس گرفتن شكايت هايشان 
به اين غائله خاتمه دادند. جالب اينكه پس از اين اتفاق طرفين كنار هم ايستادند و با هم عكس يادگاري هم گرفتند!

عليرضا جهانبخش در يك گفت وگوي تفصيلي با ايرنا درباره شرايط 
اين روزهاي خودش و فوتبال ايران صحبت كرده است. جهانبخش 
ازجمله ستاره هاي آگاه فوتبال ايران است كه همواره اشراف خوبي بر 
مسائل پيرامونش دارد و صحبت هاي او هميشه قابل توجه و شنيدني 

هستند. گزيده اي از مهم ترين صحبت هاي او با ايرنا را بخوانيد.

  روزهاي قرنطينه را چطور مي گذرانم؟
حدود 2هفته قبل از همه گير شدن ويروس كرونا، خانواده ام به برايتون آمدند 
و در اين ايام خوشبختانه كنارم هستند. از طرفي تمرينات را زيرنظر باشگاه 
و با برنامه جلو مي برم. خودم هم تمرينات اضافي و انفرادي را در دستور كار 
قرار داده ام و كارهاي هوازي را انجام مي دهم. در الباقي زمان ها فيلم مي بينم، 
پلي استيشن بازي مي كنم، با دوستانم صحبت مي كنم، با برادرم محمدرضا و 
پدرم تمرين مي كنم كه باعث مي شود انگيزه بيشتري داشته باشم. با خانواده 
گاهي اوقات پياده روي مي كنيم و سعي مي كنم پدر و مادرم را سرگرم كنم.

  دوست ندارم بازي با عراق را ببينم
در اين روزهاي بيكاري بازي هاي قديمي هم مي بينم، اما ازجمله بازي هايي 
كه اصال دوست ندارم آن را دوباره نگاه كنم، مي توانم به 2ديدار اشاره داشته 
باشم؛ يكي بازي ايران و عربستان در فروردين سال13۸۸ كه در مقدماتي 
جام جهاني2۰1۰ انجام شد و متأسفانه 2 بر يك باختيم و خيلي خوب آن 
مسابقه را يادم است و ديگري هم همين بازي اخير مقابل عراق بود كه خودم 

حضور نداشتم اما متأسفانه با نتيجه 2 بر يك شكست خورديم.
  ناراحت شدم ولي حرفي نزدم

درباره عدم دعوتم به تيم ملي ابتدا بايد بگويم هيچ كس صاحب پيراهن تيم 

ملي نيست. ممكن است امروز در تيم باشيد و فردا نباشيد. اما از طرفي اصال 
توقع نداشتم كه شرايط در اين اواخر به اين شكل پيش برود. آقاي ويلموتس 
در اردوهاي اول با من صحبت هاي خوبي داشت. او گفت بازي نكردنت در 
برايتون چندان مهم نيست و اگر مصدوم نباشي، مشكلي براي حضورت در 
تيم ملي وجود ندارد چرا كه سطح تمرينات در آنجا خوب است و من مي توانم 
تعادل ايجاد كنم. اما بعد از آن شرايط تغيير كرد. در 2 اردو كنار تيم نبودم 
كه اردوي اول به دليل مصدوميت بود و باشگاه اجازه همراهي تيم ملي را به 
من نداد ولي در اردوي بعدي كادر فني تصميم گرفت تا همراه تيم نباشم؛ 
درحالي كه پاسپورت و بليت من گرفته شده بود. در آن زمان نتوانستم با اين 
قضيه كنار بيايم اما حرفي نزدم. سعي كردم به نظر ويلموتس احترام بگذارم 
اما نمي گويم كه ناراحت نشدم. دوست داشــتم دعوت شوم. با اين حال 

صحبتي هم بين ما رد و بدل نشد كه چرا دعوت نشدم.
  تيم ملي آرامش دوران كي روش را نداشت

ويلموتس از نظر فني مربي خوبي بود. وقتي با او صحبت مي كردم، روي روش 
خودش تأكيد داشت. او دوست داشت تيم ملي را به قول خودش نسبت به 
قبل هجومي تر كند. اما به نظرم مشكل اينجا بود كه او مي خواست در يك يا 
2 اردو اين تغييرات بنيادين را ايجاد كند كه كار مشكلي بود. بچه ها حدود 
۸سال با يك طرز تفكر ديگر كار كرده بودند و سخت بود كه در يك يا 2 اردو 
بخواهند تغيير كنند. به نظرم اين يكي از داليل ناكامي ويلموتس بود. دليل 
ديگر هم به مسائل مديريتي برمي گشت. شيوه كاري تيم با دوره قبلي كامال 
تغيير كرده بود. شرايط آنطور كه بايد و شايد مانند گذشته تحت كنترل نبود. 
آرامشي كه در زمان كي  روش بود، از بين رفته بود. در آن دوران در اردو كه 

كنار تيم حضور داشتم، نظر اكثر بچه ها همين بود.

  چرا از كي روش دفاع كردم؟
كي روش هميشه از بازيكنانش تمام قد دفاع مي كرد و بازيكنانش براي او 
در اولويت قرار داشتند. دليل اصلي رابطه خوب ما با او هم همين مسئله 

بود. وقتي كه از پاداش برد مقابل مراكش و تســاوي مقابل پرتغال 
صحبت شد، به نظرم بحث كامال خنده داري بود چون كاري كه 
انجام شده بود، كار بسيار بزرگي بود. هيچ سياستمداري و هيچ 
شخصي نمي تواند در آن شرايط با يك بازي فوتبال اينقدر مردم را 

خوشحال كند و براي حداقل يك يا 2روز خوشحال و سرحال شان كند. 
من مي گويم براي بچه هاي نسل۹۸ هم كه توانستند استراليا و آمريكا 
را شكست دهند، هرچقدر هزينه شده حقشان بوده و نوش جانشان. 
چون هنوز از آن تيم و بردهايش صحبت مي شود و در ياد مردم مانده 

است. برد مقابل مراكش هم بردي تاريخي بود، اما متأسفانه بحث به سمت 
مسائل شخصي و ناجوانمردانه رفت كه در فوتبال ايران به آن عادت 
داريم. جالب است كه اين حساسيت ها و سؤال ها براي يكسري ديگر از 
افراد اصال به وجود نمي آيد. نمي دانم دليلش ترس است يا جهت گيري 
خاص دوستان و يا مسائل ديگر كه ما خبر نداريم. در فوتبال مان بارها 
قراردادهاي بي ســروته ديده ايم. پول هايي كه كم و زياد مي شوند اما 
هيچ كس راجع به آن صحبت نمي كند و دليلش را نمي دانم اما در قبال 
كي روش همه  چيز فرق مي كند. من شخصا اگر هر كسي جاي كي روش 

بود باز هم در حد خودم دفاع مي كردم.
   اسكوچيچ سرمربي ماست، بقيه حرف ها شايعه 

است
فدراسيون فوتبال تازه آقاي اسكوچيچ را به عنوان سرمربي انتخاب 
كرده بود كه به صورت اتفاقي ايشان را در فرودگاه ديدم. مي خواستم 
به انگليس برگردم و اسكوچيچ هم مي خواست براي تماشاي بازي 
استقالل و االهلي به كويت برود كه خيلي اتفاقي همديگر را ديديم 
و حدود 2۰دقيقه با هم صحبت كرديم. ديدگاهش به فوتبال و ايران 

خوب بود. او مي خواهد كارش را عاقالنه جلو ببرد و شناخت خوبي از فرهنگ 
و فوتبال و بازيكنان ما دارد. مكالمه خيلي مثبتي با هم داشتيم. با بچه ها هم 
صحبت كردم، نظرشان همين بود. اسكوچيچ از انگيزه خوبي هم برخوردار 
است. ايشان االن سرمربي تيم ملي است و وظيفه همه ما اين خواهد بود كه 
از او حمايت كنيم؛ يك حمايت ملي و همه جانبه. من و بازيكنان تيم ملي 
مي دانيم و قبول داريم كه اسكوچيچ سرمربي تيم ملي است. حس مي كنم 
اين شايعاتي كه مطرح مي شود، بيشتر تيري اســت در تاريكي و به 
واقعيت نزديك نيست. اسكوچيچ سرمربي تيم ملي است و دستياران 
داخلي و خارجي خود را هم انتخاب كرده است. تمركز ما هم روي 

موفقيت تيم است.
   مهم ترين مسئله، حضور زنان است

درباره نامزدي ايران براي ميزباني جام ملت هاي 2۰2۷، در 
بحث زيرساختي مشكالت بسيار زيادي وجود دارد. بحث 
اقامت و استاديوم بســيار اهميت دارد. در اين چند وقت 
اخير چند استاديوم خوب در مشــهد و اهواز بعد از چند 
سال تاســيس كرديم كه امكانات خوبي دارند. اما بحث 
حضور زنان مهم ترين مسئله اســت. ان شاءاهلل تا ۷سال 
ديگر همه  چيز حل شده باشد و شــايد دوستان هم به 
اين مسئله اميد داشتند كه درخواست ميزباني دادند. 
راستش را بخواهيد وقتي بازيكنان و هم تيمي هاي من 
راجع به اين مسئله مي پرسند، خجالت مي كشم توضيح 
بدهم. اين موضوع براي آنها خنده دار است. واقعا دليل 
قانع كننده اي براي پاسخ ندارم. حتي همسايه هاي 
ما، كشــورهاي امارات، قطر و عربستان هم 
كه سختگيرتر هســتند، با اين مسئله 
موافقت كرده اند و همه مي توانند 

به ورزشگاه بيايند.

جهانبخش: وظيفه ماست از اسكوچيچ حمايت كنيم
    وقتي هم تيمي هايم درباره حضور زنان در ورزشگاه مي پرسند، نمي دانم چه جوابي بدهم

 بالي جان اسكوچيچ
  وقتي تعطيلي فوتبال، جايگاه سرمربي تيم ملي را متزلزل مي كند

شايد وقتي در اسفندماه سازمان ليگ ناچار شد به پيروي از همه جاي جهان مسابقات 
تمامي دسته ها را تعطيل كند، دراگان اسكوچيچ از اتفاقي كه رخ داده بود استقبال 
 هم كرد. به هر حال او به تازگي و در انتخابي بحث برانگيز سرمربي تيم ملي شده بود و
 چه بسا نياز داشت با آرام شدن فضا، به سمت بازيكنان تيم ملي پل بزند و رابطه اي 
جديد با آنها و هواداران پيدا كند. لغو مسابقات فروردين تيم ملي هم احتماال به مذاق 
دراگان خوش آمد و او پيش خودش فكر كرد تيمش را سر فرصت و بعد از بازي هاي 
تداركاتي مناسب راهي ميدان هاي رسمي خواهد كرد. حاال اما دقيقا همه  چيز برعكس 
شده و هر يك روز تعطيلي و بالتكليفي بيشتر، اصل جايگاه اسكوچيچ را به خطر انداخته 
است.هم اكنون كسي نمي داند مسابقات مقدماتي جام جهاني از چه زماني ازسر گرفته 
خواهد شد. هنوز تقويم جديدي براي اين بازي ها اعالم نشده و شايد همين مسئله 
برخي را وسوسه كرده كه تا وقت هست، براي نيمكت تيم ملي سراغ گزينه هاي اسم و 
رسم دارتر بروند. اين »برخي« كه در موردشان حرف مي زنيم، ممكن است مسئوالن 

مختلف در فدراســيون فوتبال باشــند و به همين اندازه هم احتمال دارد دالل ها و 
نزديكان مربياني باشند كه اين روزها اسم شان به عنوان گزينه هدايت تيم ملي مطرح 
مي شود. يك روز اسم گابريل كالدرون به عنوان گزينه به ميان مي آيد و روزي ديگر 
استراماچوني را نامزد جانشيني اسكوچيچ معرفي مي كنند. فدراسيون البته مدام در 
حال تكذيب است، اما به هر حال يا اتفاقاتي در جريان است و يا بعضي افراد ذي نفع 
دارند شيطنت مي كنند.آنچه مسلم است اينكه برخالف باور اوليه، تعطيلي پيش آمده 
به ضرر اسكوچيچ تمام شده؛ حتي اگر هيچ اتفاقي هم رخ ندهد، سرمربي تيم ملي با 
اين حرف و حديث ها نيمچه مشروعيتي كه به دست آورده بود را هم از دست خواهد 
داد. روشن نيست اين بساط تا چه زماني ادامه دارد، اما در فوتبال ايران بارها ديده ايم 
كه حتي دورترين شايعات هم محقق شده و بعيدترين شوخي ها رنگ جدي به خودش 
گرفته است. شايد اين روزها هيچ كس به اندازه اسكوچيچ مشتاق رفع غائله كرونا و از 

سر گيري مسابقات نباشد. اين داستان دارد به قيمت صندلي او تمام مي شود.



بهروز رسايلي| اين روزها اسم علي پروين زياد اطراف باشگاه 
پرسپوليس شنيده مي شود. شايعات هم متعدد است؛ راه و بيراه، 
محتمل و غيرممكن. از يك طرف مي گويند مهدي رسول پناه 
كه سرپرست موقت باشــگاه است براي رســيدن به كرسي 
مديرعاملي دنبال البي با شركت پيشكسوتان كهن و مشخصا 
خود علي پروين است، از سوي ديگر هم شايعه شده مرداد ماه و با 
واگذاري سهام سرخپوشان در بورس، همين شركت در اولويت 
دريافت بخشي از سهام پرسپوليس قرار خواهد گرفت؛ ادعايي 
كه اصال معلوم نيست مبناي قانوني دارد يا نه و تازه اگر داشته 
باشد هم قطعا حرفه اي و منصفانه نيســت. درست در همين 
اوضاع و احوال و در شرايطي كه 2 صندلي هيأت مديره در باشگاه 
خالي است، گفته مي شود ممكن است وزير ورزش روي اعالم نام 
علي پروين به عنوان يكي از اعضاي جديد به جمع بندي برسد و 
سلطان را يك بار ديگر به كادر مديريتي سرخپوشان برگرداند. 

به راستي اما، آيا چنين بازگشتي مفيد خواهد بود؟
علي پروين سال هاســت كه بازنشسته شــده؛ نه از مربيگري 
و مديريت كه اساســا از هر نوع كار اجرايــي مرتبط با فوتبال 
حرفه اي. آخرين دوران حضور او در هــر كدام از اين مناصب، 
براي خودش و پرســپوليس خاطرات تلخي را به همراه آورد. 
او در واپســين روزهاي هدايت سرخپوشان به عنوان سرمربي 
»هو« شد و بعد از آن همه افتخارآفريني به شكلي نامناسب از 
پرسپوليس كنار رفت. پروين اوايل دهه 90 و در دوران وزارت 
محمد عباسي به عنوان عضو هيأت مديره در پرسپوليس مشغول 
شد، اما حضوري كم اثر و ناموفق داشت. او حتي البه الي تغييرات 
مكرر مديريتي در همان ســال ها، براي چند مــاه مديرعامل 
پرسپوليس هم شد، اما ناتوان از خلق كوچك ترين اتفاق مثبت 

در اين باشگاه بود. تنها خاطره به جا مانده از پروين در آخرين 
دوره مديريتش بر پرسپوليس، افشاي ديالوگ هاي بگومگوي 
شديد او با علي دايي بود كه حسابي به ضرر هر دو طرف تمام 
شد. دايي آن زمان سرمربي پرسپوليس بود و به خاطر افشاي 
اين ديالوگ ها با مازيار ناظمي و وزارت ورزش درافتاد؛ مسيري 
كه به عزل پر از جنجال او انجاميد. خود پروين هم اندكي پس از 
آن جلسه براي هميشه از صحنه قدرت كنار رفت تا امروز كه بعد 
از سال هاي طوالني، بار ديگر به داليل مبهم شايعه بازگشتش 

به تيم مديريتي باشگاه رسانه اي شده است.
حقيقت آن اســت كه پروين )با همه عظمت نام و سوابقش( 
هيچ يك از مولفه هاي كارآمدي در هيأت مديــره را ندارد؛ نه 
پولســاز اســت، نه چارت مدرن مديريتي را مي شناسد و نه 
البي هاي راهگشا براي باز كردن گره هاي باشگاه را در اختيار 
دارد. حداكثر قرار است از نام و اعتبار او استفاده شود كه اين يكي 
هم بدون حضور تنش آميز او در هيأت مديره »شدني« است. 
پروين بايد بزرگ تر معنوي پرسپوليسي ها باشد. درست ترين 
نقش براي او، مثال همين كاري اســت كه اخيرا در غائله پيش 
آمده بين افشــين پيرواني و امير قلعه نويي انجام داد؛ اينكه با 
ورودي »امري« خواهان عقب نشــيني پيرواني شد و شاگرد 
سابقش را به عذرخواهي و دلجويي واداشت. قبول كنيم انجام 
هر كاري در دنيا يك محدوده سني دارد و االن شرايط پروين 
طوري نيســت كه دنبال جور كردن درصد به درصد قرارداد 
بازيكنان يا خواندن غرولندهاي مجازي آنها باشد. او جايي باالتر 
از همه اين كاغذها، مي تواند نقش مرجع عرفي و غيررسمي را 
براي قرمزها ايفا كند؛ جايگاهي كه برازنده مردي با اين اسم و 

رسم باشكوه است.

بازيكنان و مربيان تيم هايي كه شانســي براي قهرماني در ليگ هاي 
خودشــان ندارند مخالف ادامه ليگ هستند اما شــانس داران براي 
ازسر گيري مسابقات لحظه شماري مي كنند. راكيتيچ، هافبك كروات و 
ناراضي بارسلونا گفته: »كرونا مهم نيست، ليگ را برگزار كنيد.« مورينيو 
درحالي كه داوطلبانه در پروژه برداشــت ســبزيجات كشت شده در 
ورزشگاه تاتنهام مشاركت كرده بود، از ادامه ليگ حمايت كرد و گفت: 
»اگر 9بازي باقيمانده از اين فصل را انجام داده و فصل را تمام كنيم براي 
همه ما خوب خواهد بود. اين به نفع فوتبال و ليگ برتر انگليس است. 
اگر الزم باشد مسابقات پشت درهاي بسته انجام شود، به نظر من نبايد 
مخالفت كرد چون فوتبال هيچ وقت نمي تواند پشت درهاي بسته باشد. 
حتي در استاديوم بدون تماشاچي تعداد زيادي دوربين هست و اين 

يعني ميليون ها ميليون نفر مسابقات را مي بينند.«
   انگليسي ها توافق كرده اند كه از 12ژوئن يعني حدود 40روز ديگر 
ادامه ليگ در ورزشــگاه های خالي و در زمين بي طرف برگزار شود و 
تنها موافقت دولت مانده است. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس 

كه خودش هم با كرونا مبارزه كرده و آن را شكســت داده، اعالم كرده 
به زودي برنامه ازسر گيري فعاليت هاي اقتصادي را اعالم مي كند چون 
او و دولتش معتقدند پيك كرونا به پايان رســيده است. حتي طرحي 
پيشنهاد شده كه براي جلوگيري از حضور هواداران جلوي ورزشگاه هاي 
خالي، زمان و تاريخ دقيق بازي ها اعالم نشود كه اين البته امكان پذير 
نيست، چون فوتبال نمي تواند از پخش تلويزيوني چشم پوشي كند و 
وقتي پخش زنده تلويزيوني هست، تاريخ و زمان دقيق مسابقات هم 

هست. اما بازي در زمين بي طرف مي تواند طرح خوبي باشد.
   با آغــاز تمرينــات تيم هــاي آلماني، 3نفــر از باشــگاه كلن به 
كوويد-19دچار شــدند تا نگراني ها بابت شــروع بوندس ليگا بيشتر 
و بيشتر شــود. بد نيســت بدانيد بوندس ليگاي آلمان كه قرار بود از 
20ارديبهشــت از سر گرفته شود، به دســتور مركل باز هم به تعويق 
افتاده است. فاصله گذاري اجتماعي با وجود آزادشدن فعاليت بيشتر 
شغل ها هنوز هم رعايت مي شود و دولت آن را تا يك هفته ديگر تمديد 

كرده است.
  در پرتغال اوضاع آرام تر است. نشريه آبوال خبر داد ليگ فوتبال اين 
كشور پشت درهاي بســته از اواخر ماه مه )اوايل خرداد( از سر گرفته 

مي شود.

  در ايتاليا همچنان بين آنهايي كه نمي خواهند ليگ ادامه پيدا كند با 
بقيه دعوا ادامه دارد. 20باشگاه حاضر در سريA به شرط وجود شرايط 
ايمن موافقت خود را بــراي ادامه دادن به مســابقات اعالم كردند اما 

2باشگاه بعدا حرف خود را پس گرفتند.
   در الليگا از فــردا تيم ها مي توانند تمرينات جــدي و گروهي را با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي اعالم شــده از سر بگيرند. پروتكل هاي 
آغاز تمرينات به اين صورت است كه هر بازيكن بايد با ماشين خودش 
در تمرين حاضر شود؛ زمان رســيدن آنها هم نبايد يكي باشد و بايد 
با فاصله به تمرين برســند؛ حداكثر 12نفر مي توانند تمرين كنند كه 
6تاي آنها با رعايت فاصله گذاري اجتماعي اجازه ورود به زمين را دارند. 
بازيكنان بعد از تمرين نبايد در مجموعه ورزشي دوش بگيرند و براي 
دوش گرفتن بايد تا رســيدن به خانه صبر كنند. همه وسايل هم بايد 
قبل از آغاز تمرين ضدعفوني شود. اينها به شوخي مي ماند. فابرگاس 
كه اكنون بازيكن موناكو است در واكنش به اين مسائل گفته: »به نظر 
من غيرممكن است كه فوتبال دوباره برگردد. در هر زمين تمرين 50 
الي 60نفر فعاليت مي كنند و اين رقم براي رئال و بارسا تا 150نفر هم 
باال مي رود. شما رفت وآمد ها، مسافرت ها و ارتباطات را درنظر بگيريد آيا 

ممكن است ويروس بين بازيكنان شيوع پيدا نكند؟«

   اوضاع اقتصادي باشگاه ها خوب نيســت. به دليل بحران موجود 
در باشــگاه بارســلونا اين امكان وجود دارد كه باز هم حقوق اعضا و 
بازيكنان اين تيم كاهش پيدا كند. بارسا به زودي و براي جلوگيري از 
ورشكستگي بايد چندستاره خود را بفروشد كه با توجه به گزينه هايي 
كه براي خريد در فصل بعد درنظر دارد، اين ستاره ها مي توانند دمبله، 
كوتينيو، ويدال، راكيتيچ و حتي گريزمان و آرتور باشند. رئال مادريد 
هم مي خواهد از شــر 12بازيكن خود خالص شود. رئال مي خواهد با 
فروش يا انتقال قرضي برخي بازيكنان گران قيمت مثل بيل و خامس 
 و... حــدود 80ميليون يــورو در پرداخت دســتمزدها صرفه جويي

 كند.
  حوصله بازيكنان فوتبال ســر رفته. بعضي ها همسر يا نامزدشان را 
كتك مي زنند، بعضي ها در اليو اينستاگرام شركت مي كنند و بعضي ها 
هم به شــرط بندي روي مي آورند. تريپيه، مدافع انگليســي اتلتيكو 
مادريد به شرط بندي در ســال2019 متهم شده كه اگر اتهام او ثابت 
شود، مثل دانيل استوريج جريمه و محروم مي شود. طبق قانون افرادي 
كه در مسابقه حضور دارند حق ندارند در شرط بندي ها شركت كنند، 
چون ممكن است خودشان در نتايج دست ببرند و عامل تغيير نتيجه 

يك مسابقه شوند.

  خبر از فوتبال نيست، هست؟

دبير:چرخهانتخابيرافعالميكنيم
همه كشتي گيران معتقدند حقشان خورده شده است

ماجراي برگزاري مســابقات انتخابي تيم ملي كشتي اين روزها بسيار 
داغ شده اســت. بســياري معتقدند با توجه به تعويق زمان برگزاري 
المپيك توكيو فرصت كافي براي برگزاري انتخابي تيم ملي مهياست. 
عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي در نشست خبري كه روز گذشته 
داشت درباره برگزاري مسابقات انتخابي گفت: »2  ماه قبل از اينكه به 
فدراسيون بيايم چرخه انتخابي را با دوستان مطرح كرديم. از سوريان، 
كاوه و ديگران خواستيم بيايند نظرشان را بدهند اما با همه احترامي 
كه برايشان قائلم تصميم گيري در اين باره را به انستيتو واگذار كردم. 
نبايد اينقدر انتخابي را سفت بگيريم كه نتوانيم كاري كنيم و مدام مثل 
سال هاي قبل بند و تبصره به آن اضافه كنيم. مگر در آمريكا و روسيه 
كشتي گيران با انتخابي به تيم ملي نمي رســند؟ به  كامران قاسمپور 
گفتم از خدايت باشــد كه در وزن حسن يزداني هســتي چرا كه او را 
ببري مي تواني قهرمان جهان شوي. حسن يزداني هم بايد حريفانش 
را در داخل ببرد و به جهاني برود. خود من را در قديم مدام به مسابقات 
مي فرستادند كه ببازم اما من مي بردم . هزينه اعزام هاي خارجي زياد 

است اما الزمه انتخاب ملي پوشان خواهد بود.«
دبير با اشــاره به اينكه براي حضور در چرخه كشتي گيران 3 فاكتور 
لحاظ شده اســت گفت: »3دســته بي مدال، مدال دار و بي سهميه را 
درنظر گرفتيم تا هركدام بدانند از كجا و به چه شــكلي بايد در چرخه 
انتخابي وارد شوند. با اينكه رئيس فدراسيون كشتي خودش كشتي گير 
انتخاب كند كامال مخالفم و اصال اينطور نخواهد بود. در كل مي خواهيم 
روشي پياده كنيم اگر كشتي گيري حقش خورده شد بتواند به مرجعي 
برود و شكايت كند. همين االن با هر كشتي گيري حرف بزني معتقد 
است حقش خورده شده. از غالم محمدي، طاليي، حيدري، رضايي، 
نورزاد و... بپرســيد همه مي گويند حق ما را خوردند! به غير از يكي دو 
كشتي گير كه همه  چيز برايشــان مهيا بود حق خيلي ها را خوردند.« 
گفتني است مسابقات المپيك مردادماه سال آينده برگزار مي شود و 
رئيس فدراسيون كشتي قصد دارد چرخه انتخابي تيم ملي را پيش از 

المپيك توكيو اجرايي كند.

منهاي فوتبال

9 2  يكشنبه 14 ارديبهشت 99  شماره 7932 ورزش 3 0 2 3 6 9 3
 تكليف ليگ برتر هنوز مشخص نيست!

ايرجحريرچي،معاونكلوزارتبهداشتدرنشستخبريروزگذشتهخودمدعيشدكماكانتكليفشروعمسابقاتليگ
برترمشخصنيست!اوحتيدرموردزمانشروعتمريناتگروهيهمصحبتكردهوگفتهاست:»تكليفآغازليگبرترفوتبال

هنوزمشخصنيستوبرايشروعتمرينهايابرگزاريمسابقههادرآيندهتصميمگيريميشود.«

 كاش همان باال بماني
شايعهبازگشتعليپروينبهپرسپوليسدرهرموقعيتي
نگرانكنندهاست،ازمرديباويژگيهاياودرشرايطفعلي
چهكاريبرميآيد؟



ليلي خرسند
خبرنگار
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بازماندگانقربانيانكرونافرصتيبرايسوگوارينداشتهاند

سوگواران خاموش
صدا مي آيد، صداي ناله دختران و پســران، صداي شيون مي آيد شيوني مادرانه، 
صداي پدري مي آيد پدري كه همه وجودش فرو ريخته. همه شان زل زده اند به يك 
تصوير، نگاهشان روي يك قاب خشك زده، قاب تصويري از دور دور. در اين تصوير عزيزشان را مي بينند، عزيزي را كه دستاني 
غريبه به خاك مي سپارد، غريبه هاي سفيدپوش. نه كسي براي عزيزشان تلقيني مي خواند و نه صداي سوزناك مرثيه خواني 
مي آيد. نه كسي است كه به مهرباني دســتي از آنها بگيرد و نه دستي كه خاكي از خاك عزيزشان به پشتشان بكشد تا شايد 
سردي خاك، آتش غمشان را فرونشاند. آنها در تنهايي خودشان شيون مي كنند و اشك مي ريزند، كسي نيست تسليتي بگويد، 

كالمي براي آرام شدنشان، هرچند كدام كالم مي تواند از غمشان بكاهد؟
كرونا كه آمد خيلي ها را با خودش برد، چه آنهايي كه ويروس كرونا جانشان را گرفت و چه آنهايي كه از طريقي ديگر دنيايشان را 
تغيير دادند، داغ سنگيني به دل بازماندگان گذاشتند، بازماندگاني كه حتي نتوانستند براي عزيزشان سوگواري كنند و مراسم 
يادبود بگيرند. سوگواري در بيشتر خانواده ها راهي است براي كم كردن سنگيني غم و برگزاري مراسم فرصتي براي همدردي 

ديگران با آنها اما در اين چند ماه هر خانواده اي كه عزيزي از دست داده، شريكي براي غمش نداشته است.

در سالگرد جبران مي كنيم
اولينروزهاييكهكروناآمد،صبامادرهمسرشراازدستداد.آنها
مراسمختمنگرفتندامامجبورشدندازمهمانانپذيراييكنند:
»روزهاياولبودكهكروناآمدهبود.مادرشــوهرمبامازندگي
ميكرد.نيمهشــبســكتهكردوبعدازچندروزبستريشدن
دربيمارســتانجوابشكردند.اورابهخانهآورديم.روزهاياول
مالقاتيداشت.خيليسختبودكهبهآنهابگوييمبرايمالقات
نيايند،فوتهمكهكرد،ازيكيازبزرگانفاميلخواستيمكهبه
همهبگويدبرايســالمتيخودشانهمكهشــده،برايمراسم
خاكسپارينيايند.«صباوخانوادهاشدرروستازندگيميكنند
وسختگيريهاييكهدرشهرهايبزرگبرايمراسمخاكسپاري
هست،آنجانبوده:»چندنفريبرايخاكسپاريآمدندامابافاصله
ازدورايستادند.اعضايشورايروســتاكهديدندمردمرعايت
نميكنند،بههمهاعالمكردندكهبرايتسليتبهخانهمانيايند.
بهماهمگفتندنهمراسمسومبگيريمونهمراسمهفتم.گفتند
خيراتهمندهيم.«خانوادهصباتوصيههاياعضايشورارارعايت
كردنداما:»ازمراسمخاكسپاريكهبهخانهبرگشتيم،ديديمكه
چندنفريخانهمانشستهاند.مادرشوهرم،مادرشهيدبودوهمه
بهاواحترامميگذاشتند.برايدوستانواقوامسختبودكهبراي
اوســوگوارينكنند.درهمهاينسالهاكهبرادرهمسرمشهيد

شد،اولباسمشكيپوشيدوبهندرتخنديد.همهدوستداشتند
برايشعزاداريكنند،مرثيهبگويندوخيراتبدهنداماباتقاضاي
اعضايشوراديگركسيبهخانهمانيامد.البتهخيراتكرديم.به
اندازهتعدادخانواريكهدرروستاهست،مرغبستهبنديخريديم
وپخشكرديم.ميخواســتيمغذابپزيماماترسيديمغذارادور
بريزندونخورند.بههرحالهمهنگرانهستندكهكرونانگيرند.«
مادرهمسرصباسنشباالبود.صباوخانوادهاشبامرگاوكنار
آمدهاندوليهنوزناراحتهســتندكهچرانتوانســتندبراياو
مراسميدرشاناوبگيرند.آنهامنتظرنددرسالگردجبرانكنند.

عزاداري 3نفره
فاطمهعليزادهدخترشراازدستداد.دخترشازقبلاينكهاعالم
شود،كرونابهايرانآمده،بهخاطرسرماخوردگيدربيمارستان
بستريبود:»اولشگفتندآنفلوآنزاست.سالقبلهممريضشده
بودوبدنشخيليضعيفبود.چندروزدربيمارستانبستريشد
وبعدبهكمارفت.دكترهانجاتشدادند.دوبارهبهزندگيبرگشت
وماخوشحالبوديمكهخدافرصتزندگيدوبارهبهدخترمداده
است.«اماچندروزبعد،درستدرروزهاييكهمردموحشتزده
ازاخباركرونابودند،دخترفاطمهدوبارهحالشبدشــد.ايست
قلبيفاطمهراعزاداركرد.فاطمــهفاميليندارد.ديگردخترش

درخارجازايرانزندگيميكند.همسرشراهمچندسالپيش
ازدســتداد.اوخودشخبرمرگدخترشرابهدوستانشداد.
صداينالههايفاطمهكهازدســترفتندخترراخبرميداد،
هنوزدرگوشدوستاناواست.دركنارســختيازدستدادن
دختر،بيكسيهمفاطمهراازپادرآورد:»كسيكنارمانبود.براي
مراسمخاكسپاريمنبودموهمسرودختردخترم.ازدورفقط
تماشاكرديم.نتوانستملحظهآخردستدخترمرابگيرموازاو
خداحافظيكنم،نتوانستمسرمزاراوبنشينموبرايشاشكبريزم.
كسيهمكنارمنبودكهمنرادلداريدهد.ما3نفرخودمانبوديم
وخودمان.دختركوچكمايراننيست.اوهمدوستداشتكنارما
باشد،كنارخواهرشامانهپروازيبهايرانبودونهراهديگريكه
بتواندخودشرابهمابرساند.خيليازدوستانمبهمنپيامدادند.
زنگميزدندامانميتوانستمجواببدهم.دوماهگذشتهاماانگار
همينامروزدخترمراازدستدادهام.«فاطمه،دامادشونوهاش
بعدازمراسمخاكسپاريبهبيمارستانرفتند:»درآنشرايطبايد
تستكروناهمميداديم.مننگرانبودمكهدامادونوهامهممبتال

شدهباشند.خداروشكرآنهاسالمبودند.«

مراسم مجازي
مادرشيواازقبلعيدناراحتيريهداشت.سابقهبيماريطوالني
نبودامااينبارقبلازعيدشدتگرفت:»مادرموسواسداشت.
بايدهمهجارابرقميانداختوهمهچيزراباوايتكسميشست.
قبلازعيدخانهتكانيكرد.مراقببوديمكهوايتكساســتفاده
نكندامايكروزكهكسيخانهنبود،راهپلههاراباوايتكسشسته
بود.ريهاشحساسشــدومدتيراهمبيمارستانبستريبود.«
مادرشيواچندروزبعدازبستريشــدن،فوتكرد:»همهاقوام
فكرميكردندكروناگرفتهامااينطورنبود.درشــرايطعادياورا
بهخاكسپرديموليماتنهابوديم.پدرمومابچههابوديم.غماز
دستدادنمادرسختاستامابودننزديكانواينكهميبينيتنها
نيستي،همهپابهپايتواشكميريزندودرآغوشتميگيرند،
دلتگرمميشود.اماكرونانگذاشــتكهكسيكنارمانباشد.«
خانوادهشيوادوستداشــتندآنطوركهدرشانمادرشاناست،
براياوسوگواريكنندومراسمبگيرند:»نتوانستيمكاريبراي
اوكنيم.مادرمجوانبود.50سالداشت.مرگاوماراخيلياذيت
كردواينكهنتوانستيمكنارعزيزانمانبراياوگريهكنيم،بيشتر
اذيتمانكرد.«مادربزرگشــيواخارجازتهرانزندگيميكند:
»نتوانستحتيبرايخاكسپاريبيايد.درسنپيريمرگبچهاش
راديد.اينخودشعذاباستحاالاينكهنتوانددرآخرينروزهاي
زندگياشاوراببيند،درمراسمخاكسپاريشركتكند،عذابرا
بيشترميكند.مافقطتوانستيمفيلممراسمخاكسپاريرابراياو

وديگراقوامبفرستيم.همهدرواتساپتصويريتماسميگرفتند
وباهمگريهميكرديم.«موقعفوتمادر،خانوادهشيوانتوانستند
براياوخيراتكنندامادرمراسمچهلمبهترينخيراتراداشتند:
»نميشدمهماندعوتكردوغذاپختوخيراتداد.بهجايآن
خانوادههاينيازمندراشناســاييكرديموبرايآنهاموادغذايي
برديم.فكرميكنماينطوريروحمادرمشــادترهمشد.اووقتي
زندهبود،دلشمي خواستبهنيازمندانكمككندوماهمينكار
رابرايشانجامداديم.«خانوادهشيواهممدتينگرانخانوادهبرادر

بودند.برادراووهمسرشكروناداشتند.

كاش مادربزرگ نمي مرد
درشرايطيكهكرونامدلخاكسپاريوسوگواريراهمتحتتأثير
قراردادهاست،دوستندارندعزيزيراازدستبدهند.مادربزرگ
پروينچندماهياستكهدربســتربيمارياست.مدتيرادر
بيمارستانبستريبودوباگســترشكرونا،اورابهخانهمنتقل
كردند.مادربزرگبدوناكسيژننميتواندنفسبكشداماپروين
ترجيحميدهداوتابعدكرونازندهبماند:»مادربزرگموصيتكرده
كهبرايشمراسممفصليبگيريم.حتيمشخصكردهكهدركدام
ظرفهابرايمهمانانشغذابكشيم،چهغذاييبرايمراسمش
بپزيم.دلماننميآيددراينشــرايطفوتكنــدومانتوانيمبه
توصيههايشعملكنيم.قبولداريماوعذابميكشــدوليدر
اينشــرايطبميردمانميتوانيمبرايشكاريكنيم.مادربزرگم
مرثيهخواناست،هركســيدرفاميلفوتميكرد،خودشرا
ميرساندوبرايشمرثيهميگفت،االنچطورميتوانيمبرايش
مراسمنگيريموكاريبرايشنكنيم.بهاينمسائلكهفكرميكنم
ترجيحميدهماوزندهبماند،حتيبااكســيژن.«بااينكهكرونا
رفتوآمدهارامحدودكردهاست،امابچههاونوههاهرروزبهديدن

مادربزرگميروندونوبتيازاومراقبتميكنند.

استقبال از مرگ كرونايي
بعضيهاهمهستندكهازاينشرايطاســتقبالكردهاند.علي
برادرشرادرتعطيالتعيدازدستداد.اووخواهروديگرخواهر
وبرادرهايش،دربهشــتزهرا)س(برادررابهخاكســپردند:
»ســكتهكردوحتيبهبيمارســتانهمنرســيد.چونكرونا
نداشتخودمانتوانستيمدرمراسمخاكسپارياشباشيم.من
اينشــرايطراترجيحميدهم.خيليخوببودكهتوانستمدر
آرامشبابرادرمخداحافظيكنم.درســتاستكهبودناقوام
آرامشبخشاستامادرمراسمهايخاكسپارياينقدرجمعيت
جمعميشودكهصاحبانعزانميتوانندباعزيزشانخداحافظي
كنند.حرمتمردههمحفظنميشود.اينطوريدرآرامشهمه

كارهاخوبپيشرفت.«عليازخيراتبعدازمراسمخاكسپاري
همخوششنميآيد:»خيراتيعنيافراديكهنيازمندهستند،
خيريببرندامادركداميكازمراســمهايمانيازمندواقعياز
خيراتسيرميشود؟دراينشرايطماپولناهاربعدازمراسمرا
بهچندخانوادهنيازمندداديم.بهاينفكرميكنمكهبهتراست
هميشههمينكارراكرد.درستاستبايدازمهمانپذيرايي
كردوليبهتراســتكهبهجايهزينهبراياقوامودوستان،به

نيازمندانكمككرد.«
خيليهاباحرفعليموافقهستند.فرحچندماهپيشهمسرش
راازدستداد.روزخاكسپاريومراســمچهلممهمانانزيادي
داشــت:»نزديك50ميليونتومانپولناهاراين2مراسمشد.
مارســمداريمكههرپنجشــنبهخيراتبدهيم.اينخيراتتا
سالادامهدارد.منازاينكهخيراتبدهم،ناراحتنميشوم.اما
50ميليونبهكسانيناهاردادمكههيچنيازينداشتند.بانصف
اينپولميشدهزينهيكسالزندگييكخانوادهراتامينكرد.
منهمهاينپنجشنبههابهجاياينكهبهفاميلخيراتبدهم،به
يكخانوادهكمككردم.«كرونااجازهندادكهخانوادهفرحموقع
سالتحويلسرمزارعزيزشانباشدامادرعوض:»بهخانوادههاي
نيازمندسرزديم.همينكارحالمانراخوبكرد.درستاست
گريهكردنبرايهركسيكهعزيزشراازدستميدهد،خوب
استاماوقتيبهنيتاودستديگرانراميگيري،خيليبيشتر

آرامتميكند.«
عليازاينكهكرونامدلبرگزاريمراســموسوگواريراتغيير
داده،راضياســت:»مرگحقاســت.اينراهمههميشــه
ميگوينــدوليدرواقعيتكســيبهآناعتقــاديندارد.من

ميگويمبايدبامرگافرادراحتتركناربياييم.
همانطوركهخداروزوســاعتتولدراتعييــنميكند،روزو
ساعتمرگراهممشخصميكند.وقتيآفرينندهتشخيص
ميدهدكهبايدمرگياتفاقبيفتدپسمنچرابهعنوانبنده،
ناراضيباشــم.بلهمنهــمازاينكهعزيزمراازدســتبدهم،
ناراحتميشــوماماازخودبيخودنميشوم.بهنظرمكرونابه
ماياددادكهكميبهخودمانبياييمومرگراراحتتربگيريم.
آدمهاوقتيزندههستندبرايآنهاارزشقائلشويمبعدازمرگ
گريهوزاريماارزشيندارد.«علياميدواراستكهبعدازكرونا
هماينمراســمهاوبريزوبپاشهاييكههست،محدودشود:
»خانوادهايكهعزيزيراازدستميدهندتاماداميكهزندهاند
بهياداوهســتنددليلينداردكهبرايسالوچهلسفرههاي
رنگينپهنكنيموبههمبگوييمكهميخواهيميادعزيزمانرا
زندهنگهداريم.«عليتغييررفتارهايغلطاجتماعيرايكياز

تأثيراتمثبتكروناميداند.
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روابط خاص آلمان با اسرائيل و آمريكا
سفير پيشين ايران در برلين نيز با اشاره به اقدام دولت آلمان در تروريستي خواندن حزب اهلل لبنان و اعالم 
ممنوعيت فعاليت اين گروه در اين كشور اروپايي، گفت: آنچه آلمان در اين زمينه انجام داده ژستي براي 
راضي  كردن آمريكا و رژيم صهيونيستي است و بيشتر يك حركت تبليغاتي است؛ چرا كه حزب اهلل تشكيالت 
و دفتر رسمي و غيررســمي در آلمان ندارد. عليرضا شيخ عطار در گفت وگو با ايسنا گفت: در تحليل آنچه 
اتفاق افتاده بايد به چند موضوع توجه داشت؛ اول اينكه آلمان به خاطر جنگ جهاني دوم و مسائل ادعايي 
مطرح شده در ارتباط با »هولوكاست« از سوي رژيم صهيونيستي خود را در عمل و در اعتقاد مديون اين 
رژيم مي داند و اكنون از بزرگ ترين كمك كنندگان مالي و تكنولوژي به اسرائيل است. وي با بيان اينكه در اين 
زمينه گاهي آنقدر از سوي دولت آلمان افراط شده كه در سال هاي اخير برخي  نخبگان و دانشگاهيان آلمان به 
عملكرد دولت اين كشور در اين زمينه انتقاد كرده اند، تصريح كرد: از ديگر سو اسرائيل حضور و نفوذ قوي در 
رسانه هاي آلمان دارد؛ چنان كه نشريه »بيلد« آلمان كه يكي از پرتيراژترين رسانه هاي اين كشور است، يكي 
از سياست هاي اصلي اش حمايت از اسرائيل و تضعيف و تهمت زني به جمهوري اسالمي و كشورهاي همسو 
با آن است. وي همچنين با بيان اينكه آلمان به عنوان يك كشور شكست خورده از متفقين داراي رابطه اي 
خاص با آمريكاست و دولت واشنگتن همواره سعي كرده كه دولت برلين را كنترل كند، گفت: چنان كه حدود 
شش، هفت سال پيش خبري منتشر شد كه سازمان اطالعاتي آمريكا )سي آي اي(، دستگاه شنود در دفتر 
مركل صدراعظم آلمان گذاشته و او را شنود مي كرده است. شيخ عطار با بيان اينكه البته آلمان گاليه هايي از 
آمريكا به خصوص در دوران رياست جمهوري ترامپ دارد، اضافه كرد: ولي با وجود اين گاليه ها همچنان تحت 

فشار، نفوذ و اعمال اراده از سوي آمريكا ست.

ث
مك

مجلس يازدهم از هفتم خردادماه كار خود را آغاز خواهد كرد   عكس: همشهري/ فرشاد عباسي

11 2  يكشنبه 14 ارديبهشت 99  شماره 7932 سياست 3 0 2 3 6 0 8

مجلس يازدهم با تركيب جديــدي از نمايندگان كه گرايش 
سياســي متفاوتي با مجلس دهم دارند، هفتم خرداد ماه در 
بهارستان مستقر مي شــوند؛ قريب به 80درصد نمايندگان 
مجلس دهمي در اين مجلس حضور ندارند و از 290نماينده قبلي تنها 56نماينده فرصت استمرار 
نمايندگي شان را به دست آوردند؛ نمايندگاني كه عمدتا داراي گرايش اصولگرايي هستند. در 
بين 56نماينده مجلس دهمي كه به مجلس يازدهم راه يافته اند تنها مسعود پزشكيان، حسن 
لطفي، مرتضي خاتمي و غالمرضا تاج گردون عنوان اصالح طلب در گرايش سياسي شان ذكر 
شده و برخي نمايندگان چون جليل رحيم آبادي، هاجر چناراني، مهدي فرشادان، جليل مختار 
و احمد مرادي خود را مستقل ناميده اند؛ عنوان مســتقلي كه كارنامه غالب آنان گواه گرايش 
آنها به تصميمات فراكســيون اصولگرايان واليي در مجلس دهم است. مجلس يازدهم داراي 
290كرسي نمايندگي است. از اين شمار، 2 نماينده – فاطمه رهبر نماينده تهران و محمدعلي 
رمضاني دستك منتخب آستانه اشرفيه - به  دليل ابتال به كوويد- 19جان خود را از دست داده اند 
و سينا كمالخاني، منتخب تفرش به دليل اثبات جعل مدرك تحصيلي صالحيت ورود به بهارستان 
را از دست داده است. با توجه به از دست رفتن اين 3 كرسي و به دور دوم كشيده شدن تعيين 
تكليف 11كرسي ديگر در دور دوم انتخابات مجلس يازدهم - كرسي هاي لنجان، بيجار، دهلران، 

سميرم، كرج، اسالم آباد غرب، كردكوي، كرمانشــاه، اهواز، ميانه و زنجان - اكنون سرنوشت 
276كرسي عيان شده است كه جزئيات آن درپي مي آيد. در اين گزارش 276كرسي براساس 
جنسيت، تحصيالت، ســابقه اجرايي و ... تفكيك شده، كاهش شمار قابل توجه اصالح طلبان 
مجلس دهم از عدد 103عضو فراكسيون اميد به 13نفر در مجلس يازدهم و دوبرابر شدن تعداد 
روحانيون از 16كرسي در مجلس دهم به 32كرسي در مجلس آتي از نكات قابل توجه اين بررسي 
است. اگرچه با فوت فاطمه رهبر عدد زنان مجلس يازدهم به 16نفر رسيده است اما با مقايسه 
17كرسي زنان در مجلس دهم مي توان گفت شانس زنان براي حضور در عرصه هاي مديريتي 
طي 4سال گذشته تغيير نكرده است. از ديگر نكات قابل تأمل در اين گزارش عدم داشتن تجربه 
كار پارلماني 172منتخب از مجموع 276منتخب راه يافته است. 35تن از منتخبان داراي سابقه 
وزارت، شهرداري، فرمانداري و استانداري هســتند و اين درحالي است كه در معرفي نامه 2 
نماينده عنوان شده فاقد فعاليت اجرايي هستند. حضور 15بازنشسته كه 11تن آنها بازنشسته 
سپاه پاسداران و 2تن بازنشسته ناجا هستند نيز از نكات قابل تأمل اين گزارش است. در مجموع 
28منتخب داراي سابقه فعاليت در سپاه، بسيج و نيروي انتظامي اند. نتايج به دست آمده در اين 
گزارش براساس فايلي است كه از سوي ديوان محاسبات مجلس در اختيار جمعي از نمايندگان 

قرار گرفته و خبرنگار همشهري به آن دست يافته است.

در حاشيه سياست

  گزينه هاي روي ميز ايران
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با اشاره به تالش آمريكا براي 
بازگشت به برجام با هدف فعال كردن مكانيسم ماشه 
و تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران به گزينه هاي 
روي ميز ايران در مقابل اين اقدامات اشــاره كرد و به 
تسنيم گفت: يكي از اين موارد، اجرا نكردن پروتكل 
الحاقي و تجديد نظر در همكاري با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است. ذوالنوري با تأكيد براينكه يكي از 
گزينه هاي ايران در برابــر بدعهدي هاي طرف غربي 
برجام خروج از »ان پي تي« است، اظهار داشت: ايران 
هيچ گاه مشتاق نبوده كه از ان پي تي خارج شود؛ مگر 

اينكه ناچار شود.

  چالــش اعتبارنامه قاليبــاف در رقابت براي 
رياست

داريوش قنبري، نماينده ادوار مجلس و مشاور پارلماني 
شــهردار تهران درباره انتقاد چهره هــاي اصولگرا از 
مسائل شهرداري در زمان محمدباقر قاليباف و احتمال 
به مشكل خوردن پروسه تأييد اعتبارنامه او در مجلس 
شوراي اســالمي گفت: احتمال دارد رقباي قاليباف 
تأييد اعتبارنامه او را به بعد از انتخاب رئيس مجلس 
موكول كنند كه اگر اين اتفاق بيفتد يك شكست براي 
آقاي قاليباف خواهد بود. قنبري در گفت وگو با نامه نيوز 
تصريح كرد: قطعا و يقينا كسي كه روي اعتبارنامه اش 
اعتراض گذاشته شــده نمي تواند در رأي گيري هاي 
صحن علني مشــاركت كند و به نوعي حذف شــده 
تلقي مي شود؛ بنابراين وقتي اعتبارنامه كسي در روند 
بررسي ها با مشكل مواجه شود عمال نمي تواند براي 
كرسي رياست يا ساير جايگاه هاي هيأت رئيسه اعالم 

كانديداتوري كند.

  كرباسچي نماينده كارگزاران هم نيست...
جواد امام، فعال سياسي اصالح طلب درباره سخنان 
اخير غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران 
به ايلنا گفت: آقاي كرباسچي اول بايد مشخص كند 
كه به عنوان دبيركل و تصميم شوراي مركزي جريان 
سازندگي صحبت كرده اند يا نظرات شخصي خودشان 
را بيان مي كنند؛ چراكه شاهد هستيم آقاي كرباسچي 
يك جور صحبت مي كند، آقاي عطريانفر به گونه اي 
ديگر و همچنين آقاي مرعشي، قوچاني و يا طاهرنژاد 
هركدام به نحوي غيراز ديگران اظهارنظر مي كنند. امام 
تأكيد كرد: حزب كارگزاران جرياني است با صداهاي 
متفــاوت و رفتارهاي تك روي؛ اما ضمــن احترام به 
حزب كارگزاران و همه اعضاي آن صحبت هاي آقاي 
كرباسچي شفاف نيست و ايشــان را نماينده جريان 
كارگزاران هم نمي دانيم چه برسد به نماينده جبهه 
اصالحات كه بخواهــد نظراتي را بــراي كل جريان 
داشته باشد. اين چهره اصالح طلب گفت: آقاي خاتمي 
هيچ گاه خودش ادعاي رهبــري جريان اصالحات را 
نداشته و هميشه از طرف اين جريان به سمت ايشان 
درخواست هايي فرستاده شده و همواره از موقعيت، 
 شأن و جايگاه او براي كشور و مردم استفاده شده است.

مختصات مجلس 11
فرزانه آييني

خبر نگار

اقدام دولت آلمان در قــرار دادن نام 
 سياست
»حــزب اهلل« لبنــان در فهرســت خارجي

گروه هــاي تروريســتي، تاكنــون 
واكنش هاي زيادي از سوي مقامات كشورمان داشته 
است. طي روزهاي گذشته، دولت آلمان حزب اهلل 
لبنان را سازماني تروريستي اعالم كرد و پليس اين 
كشور عملياتي براي بازداشت افرادي كه با اين گروه 
در ارتباط هستند را آغاز كرد. بنا به گفته سخنگوي 
وزارت كشور آلمان، »هورست زيهوفر« وزير كشور، 
فعاليت حزب اهلل لبنــان را در آلمان ممنوع كرده 
اســت. »هايكو ماس« وزير خارجه آلمان نيز در 
همين رابطــه در پيامــي توييتري، مدعي شــد: 
»حزب اهلل حق اســرائيل را براي موجوديت انكار 
مي كند، به خشــونت و ترور تهديــد مي كند و به 
نوسازي گســترده زرادخانه موشكي خودش ادامه 

مي دهد.«
در نخستين واكنش رســمي به اقدام دولت آلمان 
در اتهام به حزب اهلل لبنان با عنوان »ترويج مبارزه 
مسلحانه با ابزارهاي تروريستي«، سخنگوي وزارت 
امور خارجه كشورمان، اين تصميم دولت آلمان را 
در راستاي اهداف رژيم صهيونيستي و آمريكا خواند 
و آن را به شــدت محكوم كرد. سيدعباس موسوي، 
گفت: تصميم دولت آلمــان در بي احترامي كامل 
آن كشــور به دولت و ملت لبنان اتخاذ شده؛ زيرا 
حزب اهلل بخشي رسمي و مشروع از دولت و پارلمان 
اين كشــور 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. موسوي افزود: تصميم دولت آلمان همچنين 
در بي تدبيري كامل عليه نيرويي اتخاذ شده است كه 
جايگاه كليدي در مبارزه با تروريسم خشن داعش 

در منطقه داشــته و دارد. از اين جهت دولت آلمان 
بايد پاسخگوي تبعات منفي تصميم خود بر مبارزه 

با گروه هاي واقعي تروريستي در منطقه باشد.
دريابان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
هم در توييتي در واكنش به قرار گرفتن نام حزب اهلل 
لبنان در ليست تروريســت ها، نوشت: »از شگفتي 
جديد هم رونمايي شد؛ فروشندگان سالح كشتار 
جمعي شيميايي به صدام، مدافع حقوق بشر شده و 
از ترس دوست كودك كش خود، حزب اهلل قهرمان 
را تروريست مي نامند.« شمخاني همچنين نوشت: 
»داعش به اروپا نرســيد چون پشت ديوار مقاومت 
گير افتاد. چه خــوب كه نقاب از چهــره حاميان 

تروريسم برافتاد.«
همچنين عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي 
نگهبان در توييتر نوشــت: »اعمال محدوديت هاي 
دولت آلمان عليه مردم مســلمان لبنان نشان داد 
رويكــرد دول غربي همچنان دفاع از تروريســم - 
دولتي است و حقوق بشــر واژه اي بي معناست كه 
هرازگاهي با نگاه ابــزاري عليه مردم بي دفاع به كار 

گرفته مي شود.«
دســتيار ويژه رئيس مجلس در امــور بين الملل 
نيز اقدام آلمــان در تروريســت خواندن حزب اهلل 
لبنان را يك خطاي اســتراتژيك خواند. حســين 
اميرعبداللهيان در توييتر نوشــت: » اقدام آلمان 
در تروريســت خوانــدن حزب اهلل لبنــان خطاي 
اســتراتژيك اســت. حــزب اهلل بخــش مهمي از 
جامعه لبنان، ضامــن امنيــت و تماميت ارضي و 
بخشــي از دولت و مجلس لبنان به شمار مي رود. 
دنباله روي آلمان از سياست هاي كثيف آمريكايي-

صهيونيســتي، منافع منطقه اي برلين را به خطر 
مي اندازد.«

واكنش هاي مقامات ايران به اقدام دولت آلمان در تروريستي اعالم كردن حزب اهلل

نقاب از چهره حاميان تروريست برافتاد

از بين 276 منتخب مجلس يازدهم 
172 نفر آنها فاقد تجربه نمايندگي هستند

ترين  هاي مجلس 11
از بيــن نماينــدگان 
راه يافتــه به مجلــس يازدهم 
19نماينده با آرايــي زير 15هزار 
رأي به مجلس راه يافته اند. طبيعتا 
جمعيت باالي هر حوزه انتخابيه در 
تعداد آراي يك نماينده راه يافته به 
مجلس اثر مستقيم دارد. بنابراين 
تعداد آراي مأخوذه يك نماينده 
شــايد مبناي دقيقي براي ميزان 
اقبال به يك نامــزد در يك حوزه 
انتخابيه نباشد. با اين حال، ميزان 
اقبال به يك نامزد را شايد بتوان 
براساس درصد آراي مأخوذه يك 
نماينده دقيق تر تفسير كرد. طبق 
قانون انتخابات مجلس، هر نامزد 
انتخابات بايــد حداقل 20درصد 
آراي يك حوزه انتخابيه را كسب 
كند. بر اين اساس 3نماينده مجلس 
يازدهم بــا رأي ناپلئوني يعني با 
كسب حداقل آرا-  كمي بيشتر از 
20درصد-  به مجلس راه يافته اند. به 
لحاظ تعداد، بيشترين تعداد آرا در 
كل كشور هم مربوط به محمدباقر 
قاليباف است؛ اما به لحاظ درصد 
آراي كسب شــده، اســفنديار 
اختياري بيشترين اقبال را در يك 

حوزه انتخابيه داشته است.

جنسيت 

260  .......كرسي مرد 
16 ............كرسي زن

تحصيالت

133 ...................دكتري يا معادل حوزوي آن 
146 ........كارشناسي ارشد و معادل حوزوي آن

سابقه نمايندگي

172 ................فاقد تجربه نمايندگي 
104 ............داراي تجربه نمايندگي

تركيب سياسي 276كرسي مجلس يازدهم 

238 ............اصولگرا
26 ..............مستقل

13 .................اصالح طلب
3 ...........اعتدال و توسعه

كمترين تعداد آرا

8.528  ................شيوا قاسمي، منتخب مردم مريوان 
8.570  ......................الهام آزاد، منتخب مردم نائين

9.184  ...................حسن رزميان، منتخب مردم درگز

)اولين زن نماينده استان كردستان(

كمترين درصد آراي كسب شده

20.43  .............مهرداد ويس كرمي، منتخب مردم خرم آباد 
20.61  ............محمد عليپور، منتخب مردم ماكو و چالدران
20.80  ..........حسن همتي،  منتخب مردم شاهين دژ و تكاب

بيشترين تعداد آرا

1.265.287  ............محمدباقرقاليباف،  منتخب مردم تهران 
892.318  .............مصطفي آقاميرسليم ، منتخب مردم تهران
868.025  ................مرتضي آقاتهراني ، منتخب مردم تهران

پيشينه اجرايي منتخبان مجلس يازدهم 

6................................................................................................منتخب داراي سابقه وزارت 
9...........................................................................................منتخب داراي سابقه استانداري
12.........................................................................................منتخب داراي سابقه فرمانداري
8.............................................................................................منتخب داراي سابقه شهرداري 
48...............................................................................منتخب عضو هيأت هاي علمي دانشگاه ها 
26.........................................منتخب داراي رزومه فعاليت در سپاه پاسداران و سازمان بسيج هستند
14..............منتخب به عنوان امام جمعه، فعال در حوزه يا دفتر روحانيون سرشناس مشغول به كار بوده اند
23.........................................................................منتخب پزشك و فعال در حوزه درمان هستند
32..............كرسي مجلس يازدهم در اختيار روحانيون قرار گرفته كه اين عدد در مجلس دهم 16نفر بود
5...................................................................................كرسي متعلق به اقليت هاي ديني است
11 منتخب بازنشسته ســپاه؛ 2 تن بازنشسته ناجا، يك نفر بازنشســته فرهنگي و يك نفر قاضي بازنشسته

2نماينــده، فاقــد رزومــه اجرايــي هســتند و يــك نماينــده عنــوان كارخانــه دار را ذكــر كــرده اســت 
مشــاور، معاون اســتانداري ها، فرمانداري هــا و دانشــگاه ها پرتكرار ترين ســابقه اجرايي منتخبان اســت 

باالترين درصد آراي كسب شده

100  ..............................اسفنديار اختياري )زرتشتيان(
 75.86  ..............................محمدباقر قاليباف)تهران(

 74.75  .................همايون سامه يح بخت آبادي )كليميان(

داشتن مدرك كارشناسي ارشد و معادل آن از شروط كانديداتوري در انتخابات مجلس است
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رسيداماانگارنههنوزبهارآمدهونهرمضان.مصداقشهمينپنجره
آغشتهبهسبزينگيوعبوركهحاالانگارخاطرههيچكدامشانرا
بهيادنميآورد.پنجرههمينقلبهايماستكهتنهاماندهبينگاه

مهربان،بيحضورانيِسدلوبدونباِدياِدياِردور.
بشمارروزهايامروزراتافرداازپسمعجزهازراهبرسد،خندهبهبار

بنشيندوپنجرهگشودهشود...

 C o r o n a
بشماربهار...

درايويــن ســينما )Drive-in Cinema( تجربه 
تماشاي تصاوير متحرك با َمرَكب متحرك است كه گزارش

در سال هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم به دنبال 
افزايش تمايل به مالكيت خودروی شخصي، رشد جمعيت حومه 
شهرها و روســتاها و پايان جيره بندي ســوخت در آمريكا رونق 
گرفت. اما اوج محبوبيت اين نوع سينماها از اواخر دهه50 ميالدي 
و اوايل دهه60 خصوصا در مناطق روستايي بود؛ چراكه هم باعث 
صرفه جويي در هزينه رفت وآمد به شــهر براي رفتن به سينما 
مي شــد و هم ديگر نيازي به اختصاص بودجــه اي كالن براي 
ساخت وساز سالن سينما وجود نداشت؛ در نتيجه اين نوع سينماها 
بليت ارزان تري داشتند و از آنجا كه به عنوان مكان هاي خانوادگي 
شهرت يافته بودند، مشــتريان زيادي را به ســمت خود جلب 
مي كردند. زميني مسطح و وسيع كافي بود تا بتوان بساط تماشاي 
فيلم از داخل خودرو را مهيا كرد. با پيشرفت ها و تغييراتي كه در 
اواخر دهه60 در زمينه سرگرمي هاي خانگي - همچون به بازار 
آمدن تلويزيون رنگي، تلويزيون كابلي، دستگاه ويدئو و اجاره فيلم 
- رخ داد، تب اين نوع ســينما رو به ســردي گذاشت و از ميزان 
محبوبيت آن كاسته شد. مضاف بر اينكه افزايش قيمت زمين نيز 
دليل ديگري براي تغيير كاربري اين سينماها بود. در اواخر دهه70 
و اوايل دهه80 بسياري از درايوين سينماها تنها در تعطيالت يا 
روزهاي تابستان باز بودند و به نمايش فيلم مي پرداختند. وقوع 

توفان هاي مهيب در آمريكا يكي ديگر از عوامل برچيده شــدن 
بساط تعدادي از سينماهاي ماشــين رو بود. در دهه90 درايوين 
سينماها بيشتر نوعي نوستالژي بودند كه روزهاي خوش گذشته 
را به يــاد مي آوردنــد. در اواخر دهه2000، بــروز بحران نفت و 
وخيم شدن اوضاع مالي، كاهش اســتفاده از اتومبيل و مهاجرت 
بسياري از ساكنان حومه و روستاها را به شهرها در پي داشت كه 

اين امر به ضربه خوردن بيشتر سينماهاي ماشين رو منجر شد.
در ايران نيز 2 ســينماي تهران پارس در سال1339 و سينماي 
ونك در ســال1348 نمايش فيلم براي خودروها را آغاز كردند. 
حاال در دوران كرونا كه سينماها تعطيل هستند و رعايت فاصله 
فيزيكي با ديگران ضروري است، تمايل به زنده نگه داشتن آيين 
تماشاي دسته جمعي فيلم در اين ايام، به درايوين سينماها جان 

تازه اي بخشيده است.
»خروج« ابراهيم حاتمي كيا نخستين فيلمي بود كه اكران آنالين 
در شرايط قرنطينه را امتحان كرد و حاال نخستين فيلمي است 
كه پس از انقالب در سينماي ماشين رو به نمايش درآمده است. 
اين فيلم جمعه گذشته در پاركينگ شماره3 برج ميالد به نمايش 
درآمد. اين برنامه كه به گفته برگزاركنندگانش با استقبال مواجه 
شده، قرار اســت با نمايش فيلم هايي مثل »خوب، بد، جلف2، 
ارتش سري« و »شناي پروانه« ادامه پيدا كند. البته، قيمت زياد 
بليت باعث مي شود در زماني كه بسياري از افراد جامعه با تبعات 
اقتصادي كرونا و تنگناي معيشتي روبه رو هستند، اين برنامه تنها 
به مذاق آن عده اي كه از پس هزينه بليــت گران و بنزين 3هزار 

توماني برمي آيند، خوش  آيد.

سينما ماشين: نيم قرن بعد
همشهري از تجربه شهري تماشاي فيلم از درون خودرو در كنار برج ميالد گزارش مي دهد

محمدناصراحدي،روزنامه نگار
عليرضاطهماسبي،عكاس

خودروهادربدوورودبهسمت»خروج«هدايتميشدند

افراديبالباسمخصوصوماسكومحافظصورت،مسئولتميزكردنشيشهخودروهابودندتاهيچلكهايمزاحم
ديدسرنشيناننباشد

متصدياننمايشمشغولكارندخودروهادرجايگاهخودشانمستقرميشدندتانمايشفيلمآغازشود

برخالفآنچهپيشتراعالمشدهبود،همهشاسيبلندهادررديفهايآخربرايتماشاقرارنداشتند

دردرايوينسينماها،راديويخودروهادرحكمبلندگويسالنسينماست

كرونامصيبتزيادداشــته،اماتغييروتحوالتيراهمرقمزده
كهيكيازآنهاتجربهتماشاي»خروج«حاتميكيادرزيرتابش

چراغهايبرجميالددرفضايبازاست

تماشايفيلمازداخلخودرو،برخالفآنكهممكناستجذاب
بهنظربرسد،خيليهمراحتنيستوگاهيبرايزاويهايبهتر

ياخستگيدركردنبايدازخودروپيادهشد
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صفحه هاي16و17

 اپلیكیشن های ردیابی، بدون اینكه هویت افراد مشخص شود
 درباره تماس با فرد مبتال، اطالعاتي به كاربر مي دهند و
 به همین دلیل، در ماه هاي اخیر، به یك فناوري مهم تبدیل شده اند

اپلیكیشن های ردیابی 
راهكار جهانی مهار كرونا

گفت وگو با دكتر ناصر فكوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران 
درباره تأثیر كرونا بر سایر بحران های اجتماعی و ایجاد تغییر

 در سبك زندگی جامعه ایرانی

 در مسير
 بحران هاي سخت

صفحه 15
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بازار

هرســال پیش از آغاز  ماه مبــارك رمضان ضوابط 
بهداشتی برای واحدهای صنفی از طرف اتحادیه ها 
اعالم می شود و كارشناسان به منظور حفظ سالمتی 
شهروندان توصیه هایشان را روانه صفحات رسانه های 
حقیقــی و مجازی می كنند. امســال امــا دغدغه 
بزرگ تری نسبت به آنچه در سال های پیش وجود 
داشت، ایجاد شده است؛ یك بیماری بسیار مسری 
و همه گیر و هنوز نه چندان شــناخته شده؛ كرونا 
امسال به توصیه های بهداشــتی كارشناسان سر و 

شكل جدیدی داده است.
به گزارش همشهری، ادامه شــیوع كرونا و نگرانی 
از انتقال و گسترش بیماری از طریق خوراكی های 
معمول و مرســوم ماه رمضان باعث شــده امسال 
غیراز توصیه های همیشــگی بــه روزه داران برای 
خرید از قنادی ها و اغذیه فروشی های معتبر و مجاز 
تحت پوشــش اتحادیه های صنفی، درباره شــیوه 
ارائه محصوالت هم ســختگیری های بیشتری بر 
واحدهای صنفی اعمال شود، ازجمله اینكه قنادی ها 
امسال موظف شده اند زولبیا و بامیه را تنها به صورت 
بسته بندی بفروشند. رئیس اتحادیه قنادان تهران 
هم توصیه كرده زولبیا و بامیه فلــه و روباز نخرند. 
به گفته علی بهرمند امســال براساس پروتكل های 
بهداشتی وزارت بهداشــت، قنادان موظفند زولبیا 
و بامیه تولیدی خود را داخــل كارگاه در وزن های 
مختلف به صورت بهداشتی بسته بندی كنند و پس 
از آن جعبه های آماده و بسته شــده را در قنادی ها 
به فروش برســانند. او همچنین بــا تأكید بر اینكه 
مردم زولبیا و بامیه مصرفی ماه مبارك رمضان را از 
قنادی های معتبر خریداری كنند، اعالم كرده است 
با قنادی هایی كه پروتكل های بهداشــتی را رعایت 
نكنند و محصوالت خود را به صــورت باز به فروش 

برسانند، برخورد می شود.

ادامه روند فروش فله ای در قنادی ها 
با وجود ابــالغ اتحادیه به واحدهــای صنفی برای 
فروش محصوالت به شكل بسته بندی، مشاهدات 
خبرنگاران همشــهری در برخی قنادی ها نشــان 
می دهد فروش فله ای همچنان ادامه دارد. سینی های 
بزرگ زولبیا و بامیه و گوشــفیل روی پیشخوان ها 
جمع نشده و فقط با سلفون پوشــانده شده است. 
البته اغلب كاركنان قنادی ها دســتكش و ماسك 
دارند و محصوالت را با كفگیرهای جداگانه در جعبه 
می ریزند، اما در خیلی از فروشــگاه ها از جعبه های 
آماده شده از قبل خبری نیست. یكی از فروشندگان 
در پاسخ به این پرسش خبرنگار همشهری كه چرا 
فروش فله ای ادامه دارد، دلیل آن را استقبال نكردن 
مشــتریان عنوان می كند و می گوید: مشتریان از 

تازگی محصوالت جعبه ای مطمئن نیستند و تصور 
می كنند محصوالت مانده از روزهای قبل به شكل 
بسته بندی فروخته می شود. ضمن اینكه اگر مشتری 
اطمینان الزم را نسبت به كیفیت كار واحد صنفی 
نداشته باشد، فرقی ندارد كاال را بسته بندی كنیم یا 
فله بفروشیم چون محصوالت فله هم روباز نیستند و 
با سلفون آنها را می پوشانیم، پرسنل هم تمام نكات 
بهداشــتی را رعایت می كنند. مشتریان اما نظرات 
متفاوتی دارند؛ برخی معتقدند اگر شیرینی پزها و 
پرسنل قنادی، بهداشت را هنگام تهیه و بسته بندی 
محصول رعایت نكنند، بسته بندی كردن هم مشكلی 
را حل نمی كند و كماكان ویــروس می تواند با یك 
عطسه یا سرفه یا تماس دســت آلوده منتقل شود. 
با این حال برخی دیگر حساسیت اتحادیه را در این 
زمینه مثبت ارزیابی می كنند و معتقدند بهتر است 
این سختگیری ها و توجهات بعد از كرونا هم ادامه 

داشته باشد.

وقتی همه زولبیا و بامیه می فروشند
معموال در ماه رمضان به دلیل اســتقبال زیادی كه 
از خرید زولبیا و بامیه می شــود، عالوه بر قنادی ها 
برخی واحدهای صنفی دیگر ازجمله تولیدكنندگان 
و فروشندگان نان فانتزی و سوپرماركت ها و حتی 
در مواردی میوه فروشــی ها هم به فــروش این دو 
شیرینی محبوب ماه رمضان اقدام می كنند. تولید 
خانگی زولبیا و بامیه هــم در این ماه رونق می گیرد 
و محصوالتی كه در خانه ها تولید می شــود یا سر از 
ســوپرماركت ها درمی آورد یا به صورت اینترنتی به 
فروش می رسد. رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره 
خرید این محصوالت هم به مردم هشدار داده است. 
به گفته بهرمند واحد های تولید نان فانتزی و برخی 
واحد های صنفی دیگر كه در این ایام زولبیا و بامیه 
تولید می كنند متخلفند، فعالیتشان در این زمینه 
غیرمجاز است و باید دســتگاه های نظارتی با آنها 
برخورد كنند. وی از مردم خواست در خرید اینترنتی 
خوراكی ها به ویژه زولبیا و بامیــه  ماه رمضان دقت 
كنند، زیرا ممكن اســت برخی شبكه های فروش 

اینترنتی به دلیل اینكه تحت نظارت وزارت بهداشت 
نیستند تولیدات غیربهداشتی عرضه كنند.

گران نخرید
ســال گذشــته قیمت هر كیلوگرم زولبیا و بامیه 
درجه یك ۲۰ هزار تومان و درجه دو، ۱۸ هزارتومان 
بود اما اتحادیه قنــادان تهران قیمت امســال هر 
كیلوگرم زولبیــا و بامیه درجه یك را با احتســاب 
جعبه ۲۴ هزار تومان و درجــه ۲را۲۰ هزار تومان 
تعیین كرده كه نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ 
درصدی داشته است. با این حال وقتی برای خرید 
نیم كیلوگرم زولبیا و بامیه وارد قنادی می شــوید 
خیلی بیشــتر از ۱۲هزار تومان خرج خواهید كرد. 
جعبه های شــیرینی معموال مقدار بیشتری از وزن 
تعریف شده شیرینی در خود جای می دهند و خریدار 

وقتی نیم كیلــو زولبیا و بامیه ســفارش می دهد، 
75۰گــرم تحویل می گیرد. توصیــه می كنیم اگر 
فقط  نیم كیلو شــیرینی می خواهید همان مقدار 
را بخرید، نه بیشــتر. اینكه درخواست كنید میزان 
اضافی از جعبه برداشته شــود، نه غیرعادی است و 
نه خجالت آور. نكته مهم دیگری كه خریداران باید 
به آن دقت داشته باشند این اســت كه تنها زولبیا 
و بامیه قیمــت مصــوب دارد و قنادی ها موظفند 
قیمت های ابالغی اتحادیه را مراعات كنند نه سایر 

محصوالت مشابه.
بــه  همشــهری  خبرنــگاران  مراجعــات 
شیرینی فروشــی ها نشــان می دهد دســت كم 
۱۰محصــول جانبی مشــابه با زولبیــا و بامیه در 
شــكل های متفاوت و با قیمت های باالی 3۰هزار 
تومان برای هر كیلو در ویترین ها خودنمایی می كنند 
كه اغلب مورد اســتقبال هم قرار می گیرند. یك از 
شــیرینی فروش های غرب تهران درباره وضعیت 
كاسبی در ماه رمضان به همشهری می گوید: قیمتی 
كه اتحادیه برای فروش زولبیا و بامیه تعیین می كند 
برای قنادی ها به صرفه نیســت چــون در مناطق 
مختلف تهران كیفیت محصولی كه عرضه می شود 
متفاوت اســت و ممكن اســت آنچه در یك مغازه 
به عنوان محصــول درجه یك عرضه می شــود در 
منطقه و مغازه دیگری اصال خریدار نداشته باشد. 
شایان افسری با اشاره به اینكه حدود ۱5محصول 
مشابه را در كنار زولبیا و بامیه در مغازه اش عرضه 
می كند، ادامــه می دهد: امــروز قنادی ها هركیلو 
شكر را ۸هزار تومان می خرند و با این قیمت فروش 

محصوالت با نرخ مصوب به صرفه نیست، به همین 
دلیل قنادی ها در كنار اقالمــی كه قیمت مصوب 
دارند، به ابتكار خود و بســته به كشــش منطقه 
محصوالتی عرضه می كنند كــه فروش آنها بتواند 
سود بیشــتری برایشان داشته باشــد. قیمتی كه 
برای این محصوالت تعیین می شود بیشتر به عرف 
و هزینه صرف شده برمی گردد و اتحادیه در تعیین 
آن نقشی ندارد. غیر از گوشفیل كه همه با آن آشنا 
هستند و با طعم های مختلف عرضه می شود، بامیه 
عربی و زولبیا  و بامیه باقلوایی هم چندسالی است 
كه به شیرینی های ویژه ماه رمضان اضافه شده اند؛ 
شــیرینی هایی كه هركیلو از آنها بیش از 3۰هزار 
تومان قیمت دارد. در این مغازه قیمت نیم كیلو )نه 
یك كیلو( زولبیا و بامیه مخلوط با یكی دو محصول 

دیگر می شود 3۴هزار تومان.
میزان فروش قنادی ها هم مثل ســایر فروشندگان 
محصوالت خوراكــی تحت تأثیر شــیوع كرونا در 
۲ ماه اخیر كاهش شــدیدی داشــته است. بیشتر 
مردم به تهیه كیك و شــیرینی در منازل شان روی 
آورده اند تا هم از سالمت آن مطمئن باشند و هم در 
دوران خانه نشینی و قرنطینه سر خود و فرزندانشان 
را گرم كنند. حتــی میزان فروش شــیرینی های 
مخصوص عید هم امسال كاهش زیادی داشت. این 
افت فروش دلیلی است كه به گفته رئیس اتحادیه 
قنادان تهران باعث شده با وجود افزایش هزینه های 
تولید، برنامه ای برای افزایش قیمت در دست نباشد. 
بهرمند معتقد است  كه بازار كشش افزایش قیمت را 

ندارد و فعال قیمت ها ثابت خواهد ماند.

نبض بازار
 فروش محصوالت 
با نرخ مصوب 
درحالی كه قیمت 
شكر به هركیلو8هزار 
تومان رسیده به صرفه 
نیست، به همین 
دلیل قنادی ها در 
كنار زولبیا و بامیه 
كه قیمت مصوب 
دارد، به ابتكار خود 
محصوالتی عرضه 
می كنند كه فروش 
آنها بتواند سود 
بیشتری برایشان 
داشته باشد

زورگويی 
ايرالين های 
خارجی
رئیس انجمن صنفی 
دفاتر مسافرتی و 
گردشگری ایران: 
ایرالین های خارجی 
سال ها با قیمت های 
گزاف، مسافران را 
جابه جا كرده اند و 
سود برده اند ولی 
امروز كه چنین 
بحرانی ایجاد شده یا 
پاسخگو نیستند یا 
بازپرداخت این وجوه 
را به زمان نامعلومی 
حواله می دهند به 
همین دلیل برقراری 
دوباره همكاری با 
آنها باید مشروط به 
عذرخواهی و پس 
دادن كل بدهی و ضرر 
و زیان ما باشد

بحران اقتصادی و موانع تازه تولید
در صنایع غذایی

كاهش قدرت خرید و تغییر 
سبد مصرفی خانوارها پس 
از بحران شــیوع كرونا، 
زمینه تشدید ركود و افت 
تقاضا برای بســیاری از 
كاالهــای صنعتی و اقالم 
مصرفی را فراهم كرده اما 
این بحران در صنایع غذایی تأثیر دوسویه ای داشته و 
موجب شده تقاضا برای اینگونه اقالم ثابت بماند و حتی 
در برخی محصوالت مرتبط با بهبود سیستم ایمنی بدن 
ســیر صعودی به خود گیرد. با مهدی كریمی تفرشی، 
رئیس هیأت مدیره تعاونی تولید كنندگان محصوالت 

غذایی كشور گفت وگو كرده ایم.

تأثیر شرایط جدید اقتصادی بر صنعت غذا 
چگونه بوده است؟

شرایط جدید موجب ركود نســبی در بسیاری از صنایع 
بزرگ، كوچك و متوسط شده. در این شرایط استفاده از 
ظرفیت های برخی صنایع كوچك و متوسط مانند صنایع 
غذایی كه ســهم قابل توجهی درتامیــن امنیت غذایی، 
تولید ناخالص ملی و ایجاد اشــتغال در شرایط حساس 
كنونی دارند، می تواند عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی به 
محصوالت غذایی، فرصتی برای ارزآوری از طریق صادرات 
نیز فراهم سازد زیرا ۱۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت 
به تولیدات صنعت غذایی اختصاص دارد و در سال97 با 
وجود تنگناهای ناشــی از تحریم هــای اقتصادی، ارزش 
صادرات محصوالت تبدیلی و تكمیلی كشــاورزی و مواد 

غذایی ایران به 5/5میلیارد دالر رسید.

سهم صنایع غذایی از تامین نیاز بازار داخلی 
به این اقالم چقدر است؟

95درصد مواد غذایــی مورد نیاز كشــور در داخل تولید 
می شــود و تولید كنندگان ایرانی به طور متوسط ساالنه 
۱3۰میلیون تن مواد غذایی تولیــد می كنند. عالوه بر آن 
با توجه به ظرفیت های موجــود، ظرفیت های باالیی برای 
صادرات محصوالت صنعت غذا وجود دارد. بازارهای هدف 
۴۰۰میلیون نفری اطراف ایران یكی از بهترین فرصت ها 
برای رونق صادرات غیرنفتی با استفاده از فرصت های تامین 
مواد غذایی موردنیاز آنها در شــرایط كنونی اقتصادی در 
جهان است و می توان با افزایش بهره وری و ایجاد یا توسعه 
كارخانه های صنایع تبدیلی و تكمیلی از این تقاضای بالقوه 
موجود، استفاده ای مناسب در جهت اهداف تعیین شده در 
سال جهش تولید داشت. همچنین رسیدن به هدف گذاری 
نرخ رشد ساالنه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی  از اهداف 
اصلی برنامه ششم توسعه است، اما صنعت غذا به عنوان یكی 
از رشته های صادرات محور همچنان با چالش های بسیاری 

برای تحقق اهداف صادراتی پیش بینی شده مواجه است.

شــیوع كرونا چه تأثیری بر روند تقاضای 
محصوالت غذایی داشته است؟

با ایجاد بحران ناشی از شیوع كرونا در ایران و جهان، تامین 
مواد غذایی موردنیاز در اولویت قرار گرفته است. این شرایط 
موجب افزایش بعضي و افت تقاضا بــرای برخی دیگر از 
مواد غذایی شــده؛ به این معنا كــه تولیدكنندگان مواد 
غذایی فاسدنشدنی مانند حبوبات با افزایش تقاضا مواجه 
شده اند. از سوی دیگر با توجه به تأكید كارشناسان تغذیه 
و بهداشت در مورد ســبد مصرف خانوارها در دوره شیوع 
كرونا، تقاضا برای بســیاری از مواد غذایی كه خواص آنها 
موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، افزایش یافته 
كه باید تولید كنندگان رشد تولید و عرضه این اقالم را در 
دستور كار قرار دهند. با وجود این به دلیل كاهش آهنگ 
رشد جمعیت، تغییر سبد خرید و افت تقاضا به خصوص در 
دهك های متوسط و پایین جامعه پس از شیوع كرونا، ادامه 
رشد و توســعه  صنایع غذایی مستلزم حضور در بازارهای 
صادراتی و هــدف منطقه به خصوص بازارهای 3كشــور 

روسیه، عراق و عمان است.
 

با این شرایط الزامات حفظ سهم صنعت غذا 
از اشتغال چیست؟ 

گردش مالــی صنایع غذایی در ایــران ۱۰۰میلیارد دالر 
است.  بررسی ها نشان می دهد این صنایع باالترین سهم را 
در ایجاد اشتغال كشور داشته اند. همچنین صنایع غذایی 
امكان به دست آوردن سهمی بیشتر از مجموع اشتغال زایی 
نســبت به ســایر بخش های صنعتی را خواهد داشــت. 
هم اكنون صنایع غذایی با داشتن ۲5۰۰كارگاه تولیدی در 
بین ۱3هزار كارگاه صنعتی دارای ۱۰نفر كارگر و بیشتر، 
ازجمله بزرگ ترین صنایع كشــور از لحاظ تعداد، ایجاد 
ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی محسوب می شود. صنایع 
غذایی به  تنهایی ۱6/۸درصد از مجموع اشتغال صنعتی را 
به خود اختصاص داده اند و درصورت حمایت كافی از این 
بخش، حتی در شرایط اقتصادی جدید ناشی از شیوع كرونا 
نیز امكان توسعه اشتغال بیش از سایر بخش های صنعتی 
را خواهد داشــت. از آنجا كه مواداولیه اصلی این صنعت، 
محصوالت كشاورزی فصلی اســت و تولید كنندگان باید 
در مدت خاص و كوتاهی تمام مواد اولیــه مورد نیاز را از 
كشــاورزان كه به فروش قسطی و نســیه تمایلی ندارند، 
به صورت نقدی خریداری كنند، دوره گردش ســرمایه و 
بازگشــت آن در این صنایع طوالنی مدت است. از سوی 
دیگر كوچكی و نبود یكپارچگی زمین های كشــاورزی، 
شرایط هدررفتن منابع آبی و تشدید تنگناهای تامین مالی 
كشاورزان را فراهم كرده و باعث شده دالل ها و واسطه ها با 
استفاده از این نقطه ضعف، در بازار محصوالت كشاورزی 
فعال شوند. رشد هزینه های حمل ونقل و افت كیفیت مواد 
غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری از دیگر 
تنگناهای صنایع غذایی برای تولید و عرضه محصوالت با 

قیمت و كیفیت مناسب است.

مشاهدات خبرنگاران همشهری در برخی قنادی ها نشان می دهد فروش فله ای زولبیا و بامیه همچنان ادامه دارد

زولبیا و بامیه بسته بندی مشتری نداشت گفت وگو

علی ابراهیمی
دبیرگروه بازار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

اسفندماه گذشته كشمكش میان مسافران و دفاتر مسافرتی بر 
سر استرداد پول سفرهای لغو شده تا آنجا پیش رفت كه سازمان 
تعزیرات، آژانس ها را به پلمب دفاتر درصورت عودت ندادن پول 
مسافران تهدید كرد و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
مسافرتی و گردشگری اســتان تهران از مردم خواست با تغییر 
زمان سفر خود به جای لغو كامل، به آژانس ها كمك كنند. اما چرا 

آژانس ها نتوانستند پول مردم را پس دهند؟ 
به گزارش همشهری، مشكل از آنجا شروع شد كه به دنبال شیوع 
كرونا در ایران و ورود چند مســافر آلوده از ایران به كشورهای 
دیگر، بسیاری از كشــورها ورود پروازهای برخاسته از ایران را 
ممنوع اعالم كردند. این موضوع باعث شــد یك مــاه مانده به 
عید نوروز و در اوج فصل درخواســت برای سفرهای خارجی، 
آژانس های مسافرتی هوایی با حجم عظیم لغو پرواز ایرالین های 
داخلی و خارجی به مقصد كشورهای دیگر و درخواست لغو بلیت 
از سوی مسافران مواجه شوند. دفاتر خدمات مسافرت هوایی از 
سوی وزارتخانه های راه و گردشگری و میراث فرهنگی با اعالم 
شرایط اضطراري، به استرداد تمام و كمال وجوه مسافران بدون 
كسر جریمه ملزم شدند و مردم با اســتناد به این ابالغیه، برای 
لغو تورها و پروازهای رزرو شده و دریافت وجه آنها به آژانس ها 
مراجعه كردند اما موفق به این كار نشدند؛ چون آژانس ها اعالم 
كردند پول كافی برای پوشــش دادن حجم عظیم مطالبات در 

حساب هایشان ندارند.

دفاتر مسافرتی واسطه اند
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی هوایی و گردشگری ایران 
در گفت وگــو با همشــهری دریافت تمام مبلغ هزینه شــده را 
حق مردم می داند و می گوید: آژانس ها این پول را بدهكار مردم 
هستند و باید كل آن را برگردانند ولی مشكل اینجاست كه این 
پول ها اكنون نزد آژانس ها نیست و برای رزرو پرواز و هتل محل 
اقامت در خارج كشور برای مسافران خرج شده است. حرمت اهلل 
رفیعی با گالیه از اینكه تاكنون در این زمینه شفاف سازی  نشده، 
ادامه می دهد: چنین شرایطی باعث بدنامی دفاتر مسافرتی شده 
و سازمان هواپیمایی كشوری و وزارت گردشگری باید در زمینه 
دخالت دیگر عوامل در ایجاد این مشكل شفاف سازی  كنند. مردم 
باید بدانند كه پولشان در اختیار ایرالین ها و هتل های خارجی و 
داخلی است و تا این پول به دفاتر مسافرتی برگشت داده نشود آنها 
نمی توانند مطالبات مردم را پس دهند. به گفته او آژانس ها تا جایی 
كه توانسته اند و پولی در حسابشان بوده با مردم تسویه حساب 

كرده اند ولی بازپرداخت كل مطالبــات بدون همكاری خطوط 
هوایی و هتل ها غیرممكن است. رفیعی با انتقاد شدید از عملكرد 
ایرالین های خارجی در این زمینه می افزاید: ایرالین های خارجی 
سال ها با قیمت های گزاف، مســافران را جابه جا كرده اند و سود 
برده اند ولی امروز كه چنین بحرانی ایجاد شده یا پاسخگو نیستند 

یا بازپرداخت این وجوه را به زمان نامعلومی حواله می دهند.

بیانیه ایرالین ها
اشاره رفیعی به بیانیه ای است كه به تازگی تركیش ایرالین صادر 
كرده و براساس آن آغاز بازپرداخت مطالبات آژانس ها را به 6۰روز 
بعد از برقراری نخســتین پرواز این خط هوایی در ایران موكول 
كرده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
ایران با بیان اینكه سایر خطوط پروازی ازجمله ایرعربیا، امارات 
ایرالین و لوفت هانزا هم با اقتدا به تركیش ایرالین همین رویه را 
پیش گرفته اند، اضافه می كند: پول در حساب این شركت ها در 
تهران موجود است و بهره این پول را هم می گیرند درحالی كه 
این پول متعلق به آنها نیست. آژانس ها اسناد و مدارك كافی در 
این زمینه دارند و بارها در این زمینه با مسئوالن صحبت شده ولی 
نهادهای مسئول تاكنون نسبت به این مسئله بی تفاوت بوده اند. 
رفیعی معتقد اســت كه هم ریختگی وضعیت اقتصادی و نبود 
قاطعیت كافی در این زمینه باعث شده ایرالین های خارجی با 
گردن كلفتی پول مردم را در حساب هایشان نگه دارند، درحالی كه 
دولت و نهادهای نظارتــی برای جلوگیــری از این تخلف باید 

حساب های این شركت ها را بلوكه كنند و نه تنها جلوی پرداخت 
سود به این حساب ها را بگیرند بلكه باید ضرر و زیان و دیركرد هم 

مطالبه كنند و به مردم برگردانند.

زیان آژانس ها
بســته شــدن فرودگاه های دنیا و لغو پروازهای خطوط هوایی 
برای جلوگیری از گســترش كرونا تنها به صنعت گردشگری 
و ایرالین های ایران ضربه نزد. بســیاری از ایرالین های بزرگ 
و قدیمی دنیا یا اعالم ورشكســتگی كرده اند یا با اخراج بخش 
زیادی از پرسنل خود ســعی كرد ه اند از میزان ضرر و زیان خود 
بكاهند. صنعت گردشگری در تمام كشــورهای دنیا به حالت 
تعطیل درآمده و هنوز مشــخص نیســت چه زمان شرایط به 
حالت عادی بازخواهد گشــت. در ایران، رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات گردشگری ایران میزان خسارت وارد شده به این 
دفاتر از اسفند 9۸تا اردیبهشــت 99را یك هزار و 5۰۰میلیارد 
تومان برآورد می كند و معتقد است حتی با عادی شدن شرایط 
و برقراری پروازهای تفریحی مدت ها زمان الزم اســت تا چرخ 
صنعت گردشگری دوباره به راه بیفتد. او با این حال معتقد است 
بخشی از این ضرر و زیان متوجه ایرالین های خارجی است، به 
همین دلیل و با تخلفی كه شركت های هواپیمایی خارجی در 
نگه داشتن پول مردم انجام داده اند، برقراری مجدد همكاری با آنها 
باید با حفظ شأن مردم ایران و مشروط به عذرخواهی و پس دادن 
كل بدهی و ضرر و زیان ما باشد. چون در غیراین صورت ناوگان 

داخلی كشور برای گردشگری تابستان جوابگوست و نیازی به 
شركت های هواپیمایی خارجی نداریم.

رفتار غیرمنطقی سازمان هواپیمایی 
به گزارش همشهری، دفاتر مسافرتی در حقیقت واسطه ای بین 
تولیدكنندگان محصوالت گردشگری نظیر ویزا، پرواز و هتل، با 
مصرف كنندگان آن یعنی مردم هستند و عمال جز تهیه بسته 
سفر، خود تولید محصول دیگری ندارند. در نهایت نیز آژانس ها 
ارائه دهنده اصلی خدمات هم نیســتند و تنها وظیفه خرید این 
خدمات برای گردشگران برعهده آنهاست. رئیس انجمن صنفی 
دفاتر مسافرتی هوایی و گردشــگری تهران با بیان اینكه دفاتر 
وجه دریافتی از مردم را برای تامین خدمات هزینه می كنند، به 
همشهری می گوید: پول دریافتی از مردم به ایرالین ها پرداخت 
شــده ولی تعدادی از آنها اعالم كرده اند این وجوه به شكل ارز 
به كشورهایشان ارسال شده و بازگشت آن زمان بر خواهد بود، 
درحالی كه به همان ترتیبی كه این وجوه از كشــور خارج شده 
به همان ترتیب هم می تواند وارد كشور شــود و به دست دفاتر 
برسد. امیرپویان رفیعی شــاد می افزاید: چیزی كه بیش از همه   
باعث آزار ما شده این است كه هیچ اطالع رسانی و شفاف سازی  
در این زمینه نشده و این موضوع وضعیت نامطلوبی را از لحاظ 
روانی و اجتماعی برای همكاران ما ایجاد كرده است چون تمام 
فشار وارد شده از مسافران به دفاتر مسافرتی وارد می شود. او نقش 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی كشوری را به عنوان 
متولی در رفع این بحران بسیار پررنگ می داند و اضافه می كند: 
پروازهای ایران قطعا برای شركت های هواپیمایی خارجی انتفاع 
اقتصادی به همراه دارد و آنها تمایل دارند این پروازها ادامه دار 
باشد، در نتیجه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست كه ایرالین یك 
كشــور دیگر برای ما تعیین تكلیف كند و پرداخت مطالبات ما 
را با قوانین و روش های خودش انجام دهد. او واكنش ســازمان 
هواپیمایی كشــوری و وزارت راه به این بخشنامه ایرالین های 
خارجی را غیرمنطقی می خواند و ادامه می دهد: چگونه است كه 
وقتی ایرالین های ما به كشورهای دیگر پرواز دارند كشور مقصد 
برای ما تعیین تكلیف می كند درحالی كه ایرالین خارجی برای 
فعالیت در كشــور ما طبق قوانین خودش رفتار می كند و برای 
ما تعیین تكلیف می كند؟ ســازمان هواپیمایی كشوری باید با 
تمهیدات و محدودیت هایی در زمینــه اعطای مجوز پروازی و 
خدمات فرودگاهی، رفتار نامناسب ایرالین های خارجی را پاسخ 
دهد زیرا این شرایط از لحاظ دیپلماسی هم زیبنده ایران نیست.

خطوط هوايی خارجی، پول دفاتر مسافرتی را نمی دهند
آنها پرداخت، مطالبات دفاتر خدمات مسافرتی ایرانی را به 2ماه پس از برقراری نخستین پرواز موكول كرده اند

گزارش دو     

نكات بهداشتی كرونایی
این روزها هرچیزی را كه می خریم در بدو ورود به خانه ضدعفونی می كنیم چون كرونا می تواند از 
كوچك ترین غفلت ما استفاده كند و به خانه های ما راه یابد. حتی توصیه شده كه نان را هم قبل از 
مصرف حرارت دهیم. حال چه كنیم كه مصرف زولبیا و بامیه ما را در معرض ابتال به كرونا قرار ندهد. كماكان 
نخستین توصیه بعد از خرید از جای مطمئن، حرارت دادن این خوراكی ها قبل از مصرف است. جعبه را 
دور بیندازید و زولبیا و بامیه ها را در فر، ماكروفر یا كف یك قابلمه دربســته روی گاز، به حرارت الزم 
برسانید و بعد در ظرف دیگری غیراز جعبه قبلی در یخچال بگذارید. توصیه بعدی این است كه خودتان 
این شیرینی های نسبتا ساده را در منزل تهیه كنید. الزم نیست كتاب آشپزی داشته باشید، دستور تهیه 
همه  چیز، این روزها با یك سرچ ساده در گوگل در دسترس است. در نهایت فارغ از بحث كرونا هنگام 
خرید زولبیا و بامیه دقت كنید كه رنگ آن روشن و شفاف باشد، كدربودن، خشك بودن یا وجود لكه روی 
زولبیا و بامیه نشان دهنده روغن نامناسب یا مانده بودن آن است. توصیه آخر اینكه هرگونه تخلف یا 
عرضه مواد غیربهداشتی را هم كه مشاهده كردید، آن را به سامانه یا تلفن 190یا 1490اطالع دهید؛ گفته 

شده در اسرع وقت رسیدگی می شود.

دخل خالی آژانس ها
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی تهران ضمن انتقاد از روند درنظر گرفته شده برای بازپس دادن وجه 
بلیت ها می گوید: میزان دارایی ایرالین ها با دارایی دفاتر مسافرتی قابل قیاس نیست، پشتوانه مالی دفاتر 
محدود است و وقتی به مردم اعالم می شود كه برای دریافت پولتان مراجعه كنید باید مشخص كنند كه دفاتر با 
كدام پشتوانه باید این مطالبات را بپردازند درحالی كه دو بلیت ساده مسیر اروپایی 20میلیون تومان قیمت دارد 
و آژانس نه می تواند هزینه این بلیت ها را بپردازد و نه با توجه به شرایط اقتصادی و كمبود ارز و نقدینگی، رواست 
كه پرداخت این هزینه ها برعهده دفاتری گذاشته شود كه سرمایه ای محدود دارند. رفیعی شاد با بیان اینكه دفاتر 
مسافرتی این مشــكالت را با ایرالین های داخلی نیز دارند می گوید: بعضی از شركت های هواپیمایی داخلی 
درخواست كرده اند كه این بدهی در گزارش های فروش تهاتر شود، اما در شرایطی كه تعداد پروازهای داخلی 
بسیار كاهش یافته و بعضا از 6تا7پرواز در روز به یك پرواز در روز رسیده كه همان نیز با كف نرخی فروش می رود 
و حداقل مطالبات را هم پر نمی كند. اگر قرار باشد كل بدهی با این روش تسویه شود بسیار زمان بر خواهد بود و 

ما نمی توانیم پاسخگوی مسافران باشیم.



 كرونا در ایران درســت زمانی شیوع پیدا كرد كه 
قبل از آن جامعه ماه های زیادی درگیر بحران های متعدد بود. 
تحلیل شما از وضعیت و شرایط فعلی جامعه ایران چیست؟ آیا 
آسیب های درگیری اجتماعی با كرونا باعث هم افزایی آن با 

سایر آسیب ها و مشكالت گذشته می شود؟
من كامال موافق این نكاتی كه گفتید هســتم و ایــن جریان را از 
چندین سال پیش مطرح كردم و معتقدم جامعه ایران در حال  گذار 
آرام اما مطمئن آسیب های اجتماعی به بحران های سخت است. 
من و همكارانم هم بارها و بارها هشدار داده ایم كه جامعه، نشانه های 
این بحرانی شدن را بروز می دهد و باید آن را جدی گرفت. در زمینه 
شهری، بارها گفته ایم كه ما در شهرهای میلیونی زندگی می كنیم؛ 
كشور ما یك كشور تقریبا تماما شهری است و صدها شهر متوسط 
و بزرگ و جمعیتی جوان و متنوع و تحصیل كرده دارد كه نیازهای 
روزافزونی دارند و باید به این نیازها توجه كرد و پاســخ داد. بارها 
گفته ایم كه پاسخ به این نیازها افزایش فشار  یا صرفا بی توجهی و 
نوعی باور بی پایه به اینكه مسئله خودبه خود حل می شود، نیست 
و به خصوص به دالیل بی شماری ما در منطقه ای هستیم كه دائما 
زیر تهدید قدرت های جهانی است؛ قدرت هایی كه كوچك ترین 
اهمیتی نمی دهنــد كه برای تامین منافــع كوچك و بزرگ خود 
باالترین فشــارها را بر این منطقه وارد كنند )كاری كه چند سال 
است در یمن، عراق، سوریه، افغانســتان دارد انجام می شود( و در 
جوامع منطقه موقعیت انواع آســیب های اجتماعی و اقتصادی را 
به سوی مرزهای بســیار خطرناك و بحرانی سوق می دهند. همه 
این نكات را دست كم بیش از 10سال است كه تكرار می كنیم. حال 
درنظر بگیرید همانطور كه روند حركت ما از آسیب به بحران ادامه 
دارد، وارد یك بحران جدی بهداشت بین المللی هم شده ایم؛ یعنی 
كرونا ویروس. این بحران، یك بحران عادی نیست، كدام واقعه را در 
100سال اخیر می توانیم نام ببریم كه سبب شده باشد همه مردم 
در خانه هایشان در سراسر جهان اسیر شوند، همه ماشین ها، قطارها 
و هواپیما ها بر جایشان میخكوب شــوند و انسان ها حتی نتوانند 
نزدیك ترین عزیزانشان را در لحظه مرگ همراهی كنند یا حتی در 
خاكسپاری شان شركت كنند؟ بحران بسیار جدی است و اینجا من 
قصد ندارم وارد تحلیل آن شوم زیرا در این یكی، دوماهه، نوشته و 
گفت وگوهای بسیار زیادی در این مورد منتشر كرده ام. بحث من آن 
است كه ما با وضعیتی بسیار سخت وارد بحرانی سخت تر شده ایم. 
تصور بكنید كه دست و پایتان با افتادن از پله ها شكسته باشد و در 
همان حال، یك زلزله بزرگ هم بیاید. بنابراین در اینجا بدون آنكه 
قصدم انگشت گذاشتن روی این و آن فرد و نهاد و فرایند در ایجاد 
این وضعیت باشد، این نكته را مورد نظر دارم كه تا واقعیت وضعیت 
بسیار سخت امروز را كه در سؤال شما نمایان است، نپذیریم، امید 
اینكه راه حلی ولو نسبی و محدود برای آن بیابیم بیهوده است. برای 
درمان هر دردی ابتدا باید آن درد را به رسمیت شناخت وگرنه هیچ 

مرهمی بر آن كارگر نیست.
واقعیت این است كه به رغم هشدارهای بسیار زیاد 
جامعه شناسان و متخصصان مسائل اجتماعی مبنی بر وقوع 
بحران ها و شكاف های اجتماعی، این هشدارها در سال های 
گذشته از سوی مسئوالن شنیده  یا حتی جدی گرفته نشد. 
»جامعه مسائل حل نشــده«، »زوال همبستگی اجتماعی«، 
»جامعه دگرگونی از درون« و... عناوینی اســت كه به جامعه 
ایران نسبت داده اند. به نظر شــما وضعیت كنونی جامعه ما 
چگونه اســت؟ فكر می كنید جامعه ایران با بحران اجتماعی 
مواجه است یا از هم گسیختگی و گسست اجتماعی و یا چیز 

دیگری؟
جامعه ایران با مجموعه ای از مشكالت روبه رو است كه بسیاری از 
آنها شناخته شده بوده و پیش بینی می شد به این موقعیت برسند. 
برخی هم در تركیب با یكدیگر موقعیت های كامال جدیدی را ایجاد 
كرده اند كه نه قابل پیش بینی بوده و نه قابل درمان. این موقعیت 
را هم به نظرم باید در یك پهنه زمانی دست كم 60ساله قرار داد؛ 
یعنی از ابتدای دهه 1340. شاید اگر خواسته باشم ولو در یك نگاه 
به ابعاد سیاسی بیشتر اهمیت بدهم، خواهم گفت از كودتا علیه 
دكتر مصدق در آن زمان جامعه ایران به شدت زیر فشار قدرت های 
بزرگ بود، اما انســجام اجتماعی بسیار بیشــتری در آن وجود 
داشت و به ویژه قابلیت سیاسی باالیی در جامعه بود كه به سوی 
دمكراسی حركت كند. نتایج مطالعات گسترده ای كه در نیم قرن 
اخیر منتشر شده اند تقریبا در یك وجه با یكدیگر اشتراك دارند و 
آن اینكه اگر سیاست دولت آمریكا از ابتدای دهه1950 و تاسیس 
سیا بر آن گذاشته نمی شد كه كشورهای در حال توسعه را به زیر 
نظام های دیكتاتوری ببرد و برای این كار، كودتاهای زیادی انجام 
نمی داد )از جمله كودتا علیه دكتر مصدق( خاورمیانه و به خصوص 
ایران، شانس بزرگی داشتند به منطقه و كشور نسبتا دمكراتیك با 
منابع مالی كافی برای تامین این دمكراسی تبدیل شوند. به همین 
دلیل نیز دكتر مصدق در دهه1950 نه فقط در ایران بلكه در كل 
خاورمیانه و در كشورهای در حال توسعه، ستایش می شد. آلترناتیو 
مصدق روی كار آمدن یك نظام معتدل بود كه در آن در همان حال 
كه سنت ها و تنوع فرهنگی كشور حفظ شود، انسجام ملی نه بر پایه 
طرد و یكدست ســازی  های فرهنگی و قومی بلكه بر پایه انسجام 
ملی و احترام به تنوع فرهنگی ایجاد شود. البته متأسفانه سیاست 
آمریكا خاص ایران نبود. این سیاست به صورت كامل پس از شروع 
جنگ سرد آمریكا و شــوروی دنبال شد و تعویض حكومت ها در 
آمریكا صرفا آن را تشدید یا تضعیف می كرد، ولی به صورت پیوسته 
تا امروز ادامه یافت. در این سیاســت برای حكومت های آمریكا، 
همیشه دولت های غیردمكراتیك دیكتاتوری به شرط سرسپردگی 
سیاسی از هر لحاظ به هر نوع دولت دیگری برتری داشتند. تنها 

دولت هایی كه شــاید بتوانیم بگوییم تا اندازه ای از این سیاست 
فاصله گرفتند یكی دولت جیمی كارتــر )در اواخر دهه1970( 
بود كه انقالب ایران همزمان با آن انجام شــد، یعنی باز شــانس 
جدیدی برای ایران به وجود آمد كه به ســوی دمكراسی حركت 
كند و دیگری دولت باراك اوباما )از ابتدای 2008( كه نتیجه اش 
برای نخستین بار به رسمیت شناختن دولت ایران از طریق یك 
 پیمان بزرگ بین المللی یعنی »برجام« بود كه آن شــانس نیز با 
زیر و رو شدن سیاست خارجی آمریكا با انتخاب ترامپ )2016( 
بار دیگر ایران را زیر فشار قرار داد. منظورم از این تحلیل سیاسی 
این نبود و نیست كه این رویكرد را واقعا مهم تر، می دانم؛ درست 
برعكس، من همیشه گفته ام كه رویكردهای سیاسی، خود حاصل 
موقعیت های اجتماعی و فرهنگی هستند؛ یعنی موقعیت هایی كه 
نتیجه نهایی فرایندهای بی شماری را كه از برون و درون در یك 
جامعه وجود دارند را به »امر سیاسی« تبدیل می كنند. زیر فشار 
بودن ایران از بیرون و از درون با زمینه های غیردمكراتیك سیاسی 
دلیل اصلی آن بوده كه ما نتوانیم مشكالتمان را حل كنیم؛ اینكه 
گسست ها در جامعه ما هر روز بیشــتر می شوند. گسست به نظر 
من واژه بسیار مهمی اســت؛ ما امروز در جامعه ای پر از گسست 
هستیم؛ میان نسل ها، میان نظام های ارزشی، میان جهان بینی ها، 
میان دولت و ملت، میان روشــنفكران ، میان دانشگاهیان، میان 
جوانان، میان سیاســتمداران و میان همه اهل تفكر. شدت این 
شكاف ها، عرصه را بر گفتمان های كارا برای یافتن راه حل، هر روز 
تنگ تر كرده و به گفتمان های مبتنی بــر طرد دیگری، تخریب، 
سركوب، نفی و... میدان بیشتری می دهد. حال آنكه امروز دیگر 
فكر كنم اكثریت قریب به اتفاق مردم و حتی مسئوالن بدانند كه 
با چنین رویكردهای ســلبی جامعه به هیچ كجا، جز به بن بست 
نمی رسد. آن موقعیت پرآسیبی را كه در ابتدای این صحبت مطرح 
كردیم، موقعیت ضربه های متكثر می نامنــد؛ مثال وقتی جایی 
زلزله می آید و كســی را از زیر آوار بیرون می كشند، بخش های 
بسیار متفاوتی از بدنش آســیب دیده  و تركیب این آسیب ها نیز 
آسیب های ناشناخته ای در بدن ایجاد كرده اند. تا آسیب های اصلی 
در كاركردهای حیاتی بدن ترمیم نشوند آن آسیب های ثانویه كه 
ممكن است بسیار هم خطرناك باشند، نه شناخته می شوند و نه 
قابل درمان هستند. آســیب  اصلی كه ما با آن  روبه رو هستیم، آن  
است كه در كشوری كه حداقل 50سال است با جمعیت كم، پهنه 
بزرگ و غنی و باالترین امكانات طبیعی انسانی، جزو ثروتمندترین 
كشورهای جهان است، به دلیل ضعف مدیریت های مختلف و نوعی 
رابطه چرخه ای و معیوب، میان باال و پایین، میان دولت و مردم، 
امروز سخت ترین فشارها را باید تحمل كنیم. بنابراین، درمان باید 
از كاركردهای اصلی و اساسی شروع شــود؛ تامین امنیت، غذا، 
بهداشت، مســكن، آموزش، آزادی و ضمانت حوزه خصوصی و 
ســبك زندگی همه مردم در همه حقوق اولیه ای كه یك كشور 
مدرن شهری جوان و ثروتمند باید به شهروندانش بدهد. بدترین 
اتفاقی كه در این ســال ها افتاده، هدایت شــدن كشور به سوی 
سیاست های نولیبرالی بوده كه هر چند خوشبختانه كامال موفق 
نبوده اند، اما ضربات زیادی زده انــد. اگر ما با خروج از چرخه های 
خشــونت و تندروی و دامن زدن به راه حل های حذف دیگری و 
طرد و تنش آفرینی درونی و برونی به سوی تعادل حركت كنیم، 
شك نداشته باشیم كه دردهای دیگر نیز یافته شده و می توان آنها 
را درمان كرد. پهنه تمدنی ایرانی هزاران سال حفظ شده است و 
از این فراز و فرود ها زیاد به خود دیده و همیشه توانسته است از آنها 
عبور كند؛ در این امر معنایی بسیار فراتر از یك ملی گرایی ابلهانه 

كه در ادبیات سخیف نژادپرستان می بینیم وجود دارد.
قبول دارید كه برای حفظ همین تمدن هزاران ساله 
هزینه های بسیاری جامعه و ایران می پردازد. ما در همه این 
ســال ها دو قطبی ها و چند قطبی های مختلف و گسست ها و 
شكاف های اجتماعی )نسلی، مذهبی، قومیتی، طبقاتی و...( را 

در جامعه ایران تجربه كرده ایم.
اینگونه دوقطبی كردن ها دقیقا حاصل همین تفكرات مخرب است. 
بخش قبلی صحبتم را با لزوم تفاوت گذاری بین نیروهای معتدل 
تمام كردم. ببینید راه و روشــی كه مورد نیاز ماســت، رویكردی 
معتدل همچون رویكرد دكتر مصدق و دكتر فاطمی است كه هم به 
انسجام ملی باالترین اهمیت را می دادند، هم به قوانین بین المللی، 
باالترین احترام را می گذاشــتند و هم حقوق مردم و فرهنگ های 
مختلف ایران و سبك های زندگی بســیار متفاوت همه ایرانیان 
مورد احترامشــان بود. در برابر این، وقتی می بینیم كه از یك سو، 
یك گفتمان نژادپرســتانه و ملی گرایانه افراطی نــزد طرفداران 
به اصطالح »ایران بزرگ« می خواهد با نفــی فرهنگ های قومی 
ایرانی و حتی فرهنگ های همســایگان، همچــون پان ترك های 

اردوغان برای خودش یك سرزمین افسانه ای درست كند، یا همان 
پان ترك ها و پان عرب ها را می بینیم و سایر پان های قومی را، دقیقا 
متوجه می شویم كه تا چه اندازه دوقطبی شدن جامعه و خروج از 
تعادل برای ما خطرناك است. همین در حوزه سیاسی هم وجود 
دارد؛ گروهی كه به هر قیمتی می خواهند هیچ صدای مخالفی در 
هیچ زمینه ای وجود نداشته باشد و گروهی كه حسرت می خورند 
كه چرا خودشان در قدرت نیستند تا دیگران را حذف كنند؛ این 
دو گروه هر چند به نظر ممكن است متخاصم بیایند اما در حقیقت 

دو روی یك سكه اند.
 خب همین طیفی كه حسرت می خورند از وقوع هر 
بحران اجتماعی ای در ایران اسقبال می كنند؛بحران هایی كه 
عموما برای حل آنها راه یا روش مناسبی از سوی مسئوالن اجرا 
نمی شود. انباشت همین بحران ها هم ارتباط بین حاكمیت و 
مردم را دچار اختالل می كند. به نظر شما آیا حاكمیت به عنوان 
یك بخش و مردم به عنوان بخش دیگر، آمادگی مواجهه با این 
سطح از بحران های متعدد را داشته و دارند؟ یا اصال مدیریت 
بحران چقدر می تواند به حــل اختالف بین مردم و حاكمیت 
كمك كند؛ اساســا دانش عمومی حاكمیت و مردم نسبت به 

مدیریت بحران چگونه است؟
متأسفانه نه در میان مردم و نه به خصوص در میان بدنه حاكمیت 
نمی بینم كه به درك این مسئله رســیده باشند كه تندروی برای 
حذف »دیگری« برای غالب كــردن كامل »خود« هیچ نتیجه ای 
ندارد. شــاید اگر ما در كشــوری دیگر بودیم كه دارای پیشینه 
تنش های قومی و مبارزات درونی بود و ســاختار قدرت مركزی و 
نظام های سازماندهی شهری در آن پیشینه قوی نداشت می گفتم 
ممكن است به سوی تنش ها و دو قطبی شدن كاملی برویم كه كار 
را به موقعیت های فاجعه بار برساند. مثل اتفاقاتی كه در شرق اروپا 
یا در قفقاز در دهه1990 افتاد و با امواج تنش ها و حتی جنگ های 
قومی و تجزیه طلبانه مواجه شدیم. و این هدفی است كه قدرت های 
بزرگ بسیار در 100ســال اخیر روی آن كار كرده اند تا دست كم 
قدرت های مركزی را ضعیف كنند؛ یعنی از یك طرف دامن زدن به 
پان ایرانیسم و از طرف دیگر دامن زدن به پان های قومی. اما چنین 
اتفاقی بسیار بعید اســت در ایران انجام بگیرد. حتی در دوره اوج 
محرومیت های ناشی از انقالب و جنگ نیز دیدیم كه اقوام ایرانی 
در غرب كشور بیشترین مقاومت را كردند و به هیچ عنوان در دام 
اینگونه تله ها نیفتادند. درك دالیل این مســئله چندان مشكل 
نیست. انسجام فرهنگی ایران امری چندهزار ساله است و بنابراین 
دولت هایی كه عمری اغلب زیر 100ســال دارنــد نمی توانند به 
راحتی دست به تخریب این تمدن بزنند، مگر آنكه ما خود از درون 

فروپاشی كنیم. به نظر من اشتباه بزرگ در این زمینه 
اصرار ورزیدن به ایدئولوژیك رفتار كردن، آن هم 
سطحی و تصنعی و بسته و سخت رفتار كردن و 
در همان حال نولیبرالــی كردن اقتصاد و از بین 
بردن رفاه عمومی به ســود فســاد و ثروت های 
باد آورده ، از یك طرف و در داخل  و توهم پاســخ 
مثبت گرفتن و این خیال اســت كــه رفتارهای 
هژمونیك با جهان- كه نه گویای قدرت و استقالل 

بلكه بیشتر شــكنندگی است- تضمینی برای 
بقای آن است درحالی كه دیپلماسی و صلح 
با همه همســایگان و همه جهان، مذاكره 
بر اســاس پیمان های بین المللی با همه 
جهان، باالترین ضامن بقای ماست. در 
میان جامعه ایران نیز توهم سیاســی 
یعنی اینكه بهترین راه حل برای تغییر 
اوضاع نه اصالحــات تدریجی بلكه 
اقدامات تندروانــه، یكباره و حذف 

دیگری اســت كه حاضر به پذیرش اش 
نیستند، مشكل اصلی بوده. تا هر دو گروه، 
روی به سوی عقالنیت نیاورند و جامعه 
را از حالت دو قطبی درنیاورده و رابطه با 
جهان را عادی سازی  نكنند، فكر نمی كنم 

وضعیت بهتری پیدا كنیم.
 برخی معتقدند با شیوع 
بیماری هایی ماننــد كرونا جوامع به 
ســمت فردگرایی و انزوا و گسست 
ارتباطات انسانی به شكل سنتی پیش 
خواهند رفت. آیا چنین اتفاقی خواهد 

افتاد؟
فكر می كنم این آثار، جنبه كوتاه مدت 

داشته باشند. همیشه در فجایع، ما باید تأثیرات كوتاه مدت را از 
آثار میان مدت و دراز مدت جدا كنیم. در كوتاه مدت ممكن است 
همان باشد كه شما گفتید اما در میان و دراز مدت یك جامعه هم 
می تواند در یك فاجعه، اگر عقالنی باشد و تاریخ و مسائل اجتماعی 
را درست درك كند، تصمیم های درست تری بگیرد و هم به سوی 
فجایع بزرگ تری حركت كند. در یك گســتره 50ســاله، ما در 
جهان و در كشورمان متأســفانه به جای درس گرفتن از فجایع، 
حال چه فجایع زیستی، چه سیاســی و اقتصادی و ... عموما در 
میان و دراز مدت نه تنها درس های درستی نگرفته ایم بلكه مسیر 
حركتمان را باز هم اشتباه تر تنظیم كرده ایم. درس بزرگ ویروس 
كرونا لزوم تغییر سبك زندگی انســان ها و خروج تدریجی آنها 
از انســان- محور تصور كردن عالم هستی و پایان دادن به رابطه 
خشونت آمیزشان با طبیعت است كه به رابطه خشونت آمیزشان 
با یكدیگر انجامیده است. فیلیپ دسكوال، انسان شناس فرانسوی 
و استاد كلژ دو فرانس در گفت وگویی كه همین چند روز پیش 
با رادیو فرهنگ فرانسه كرده تمثیل خوبی به كار برده و گفته كه 
رفتار و رابطه انسان با طبیعت در طول این میلیون ها سال و به ویژه 
در این دوره متاخر چندهزار ساله تمدن، یك رفتار بیماری زا بوده 
درست مثل رابطه انگلی كه ویروس با بیولوژی بدن برقرار می كند؛ 
یعنی برای حفظ خود آن بیولوژی را تخریب می كند. انســان ها 
نیز برای حفظ و تكثیر خود تا بی نهایت و برای عمركردن هر چه 
بیشــتر، با طبیعت رابطه ای انگل وار برقرار كرده اند و آنچه امروز 
بر سرشان می آید و در آینده بی شك ادامه خواهد یافت، حاصل 
این رفتار است. آنچه در مورد ما ویژه است در درجه ناپختگی و 
سوءتدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتری است كه 
در روند نولیبرالی كردن یك كشور بدون پایه های مستحكم برای 
دفاع از ضعیف ترین اقشار دیده می شود كه اگر در آن تجدیدنظر 
نشــود، زندگی را برای همــه تبدیل به یك موقعیت به شــدت 
بحرانی و غیرقابل تحمل می كند و انــواع خطرات دیگر از جمله 
تنش های خشونت آمیز و فروپاشــی درونی را ایجاد می كند. اما 
همیشه می توان امید داشــت كه گروهی بتوانند عقالنیت را به 

همه بازگردانند.
در جامعه ای مانند ایران كه مردمش به شدت عالقه 
به زندگی و ارتباطات مدرن و زندگی فردی داشتند، با شیوع 
كرونا تعداد زیادی مجبور شدند در محیطی كوچك مانند خانه 
به شیوه زندگی و ارتباط گروهی و... بازگردند كه طبیعتا برای 
خیلی ها این  تغییر وضعیت سبك زندگی سخت بود. آینده این 
توفیق اجباری برای بازگشت به ارتباط خانواده به شكل سنتی 

را چگونه تحلیل می كنید؟
به  نظرم هم در ایران و هم در جهان بایــد گروه بزرگی از رفتارها 
تغییر كند؛ مثال استفاده از فضای مجازی بتواند در بخش های 
زیادی، حركات بی فایده در ســطح واقعیت فیزیكی را كه 
عامل آلودگی است، كاهش دهد. شهرها كوچك تر شوند 
و پیاده روی به حركــت عمومی و عادی در مقابل شــهر 
موتوریزه و شهر كوچك و متوسط به مدل اصلی شهرسازی 
در مقابل شــهرهای بزرگ تبدیل شوند. بسیاری 
از این آلترناتیو ها را پیش تــر هم در مباحث 
شهر سازی مطرح كرده ام كه باید به آن سو 
برویم. تجمع های هیوال واری كه در جهان 
وجود داشــت، به نظرم نمی توانند، جز به 
بهای خطرات بیشتر و بزرگ تر در آینده، 
ادامه یابند و باید از این فرصت اســتفاده 
كــرد و راه و روش آنها را تغییــر داد، زیرا 
اینگونه تجمع ها به مصرف های هیوالیی 
نیز می كشد. آنچه با عنوان گردشگری 
كالن و توده وار و بی رویه مطرح بود و حتی 
پیش از كرونا بسیاری از كشورها از جمله 
ایتالیا و اسپانیا را به بن بست كشانده بود، 
باید متوقف شــود یا كاهش یافته و بهتر 
مدیریت شــود. افراد باید بفهمند كه این 
شیوه از جهانگردی های غول آسا، آسیب های 
زیادی به طبیعت و بــه فرهنگ های مختلف 
می زند و باید از آن پرهیز و راه حل های جایگزین 
برایش پیداكنند. هیچ كدام از اینها نه تخیلی است 
و نه غیرقابل اجرا ؛ تنها بایــد دولت ها و مردمانی 
خردمند و بافرهنگ داشــت كه لزوم این اقدامات 
را درك كنند و برای این امر نیاز هست كه فرهنگ 
عمومی رشد و گسترش یابد و آن قدر تصور نكنیم 
كه با نخبه پروری و رشــد فرهنگ نخبه می توانیم 
مشكالتمان را حل كنیم. كشف واكسن كرونا بی شك 
كمك بزرگی خواهد بود، ولی تنها تا ظاهر شدن شكل 
جدیدی از آن یا از میلیاردها میكــروب و ویروس و 
خطرات طبیعی دیگر كه اگر شیوه های زیستی مان 
را به صورت رادیكال تغییر ندهیم، دائما در كمین 
خواهند بود. برای ایران هم باز تكرار می كنم جز 
باز شدن فضای سیاسی داخلی و آزادی های 
هرچه بیشــتر، رفع فیلترینــگ و این قبیل 
ممنوعیت ها و خــودداری از تمایل به دخالت 
در زندگی خصوصی مردم و جز با پیش گرفتن 
یك رویه دیپلماتیك كامال صلح جویانه با جهان 
و تداوم بخشیدن به خط مشی استقالل كامل از 
دولت های بزرگ، چه غربی و چه شرقی، راهی 

برای بهبود وضعیت وجود ندارد.

پوپولیسم و بحران
فكر می كنم امیدهایی وجود داشت كه درست پیش از رشد پوپولیسم راست نولیبرالی كه 

از درونش ترامپیسم و سپس رژیم های پوپولیستی راست گرا و نژادپرست در سراسر جهان 
بیرون آمد و زمینه مناســبی شد برای آنكه دو ابرقدرت چین و روســیه به شدت قدرت بگیرند. 

متأسفانه به قدرت رسیدن آمریكا گویای همان چیزی بود كه بسیاری از روشنفكران نسبت به خطر 
آن هشدار می دادند یعنی بی توجهی به فرهنگ عمومی و متمركز شدن بر فرهنگ نخبگان و انتظار 
داشتن به اینكه با رشد فرهنگ نخبه با نوعی سرریز همه جامعه فرهنگ بهتری پیدا كند درحالی كه 
درست باید به صورت معكوس عمل می شد. این كار در كشــورهای اسكاندیناوی و برخی دیگر از 

كشورهای جهان انجام شد و امروز درست اســت كه آنها ممكن است نخبگان به شدت كمتری از 
آمریكا و فرانسه داشته باشند اما جوامعی به شدت عادالنه تر و قابل زیست تر نیز دارند. 
تجدیدنظر نسبت به رشد و چگونگی انتقال فرهنگ از مسائل كلیدی ای است كه باید 

درباره آن بازاندیشی كرد.

افزایش گسست 
اجتماعی 

گسست به نظر من 
واژه بسیار مهمی 

است؛ ما امروز 
در جامعه ای پر از 
گسست هستیم؛ 

میان نسل ها، میان 
نظام های ارزشی، 

میان جهان بینی ها، 
میان دولت و ملت، 
میان روشنفكران ، 
میان دانشگاهیان، 
میان جوانان، میان 

سیاستمداران و میان 
همه اهل تفكر. شدت 
این شكاف ها، عرصه 
را بر گفتمان های كارا 

برای یافتن راه حل، 
هر روز تنگ تر كرده 

و به گفتمان های 
مبتنی بر طرد دیگری، 
تخریب، سركوب، نفی 

و... میدان بیشتری 
می دهد

رواج عقالنیت 
در میان جامعه ایران 

نیز توهم سیاسی 
یعنی اینكه بهترین 

راه حل برای تغییر 
اوضاع نه اصالحات 

تدریجی بلكه اقدامات 
تندروانه، یكباره و 

حذف دیگری است كه 
حاضر به پذیرش اش 

نیستند، مشكل اصلی 
بوده. تا هر دو گروه، 

روی به سوی عقالنیت 
نیاورند و جامعه را 
از حالت دو قطبی 

درنیاورده و رابطه با 
جهان را عادی سازی  
نكنند، فكر نمی كنم 
وضعیت بهتری پیدا 

كنیم
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سبك زندگی

گفت وگو با دكتر ناصر فكوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران 
درباره تأثیر كرونا بر سایر بحران های اجتماعی و ایجاد تغییر 

در سبك زندگی جامعه ایرانی

در مسیر
 بحران های سخت

زیر پوست جامعه خبرهایی است. هر روز كه می گذرد با وقوع بحران های مختلف 
این بستر دچار تنش و التهاباتی می شود كه اگر برنامه ریزان برنامه ای برای مدیریت 
آن نداشته باشند و فكری برای كاهش تنش ها نكنند می تواند چون آتشفشانی ویرانگر عمل كند. آنها كه دستی بر فعالیت های 
اجتماعی و ارتباط مستقیمی با بطن جامعه دارند از مدت ها قبل زنگ خطرهای این التهاب را به صدا درآورده اند. دكتر ناصر 
فكوهی، یكی از كنشگرانی است كه می گوید مدت هاست نشانه های التهابی بزرگ را در جامعه مشاهده می كند اما به نظر، كسی 
از مسئوالن توجهی به این نشانه ها ندارد و آن را به رسمیت نمی شناسد. همشهری با این استاد  انسان شناس دانشگاه تهران 

درباره بحران های مختلف این روزهای ایران به گفت وگو نشسته است و از او پرسیده راه عبور از بحران چیست؟

كامران بارنجی
خبر نگار

معموالً بعد از یك روز سخت كاری یا میان تمرین های هوازی، 
نوشابه های انرژی زا می نوشیم. حتماً می دانید كه نوشابه های 
معمولی برای بدن ضرر دارند اما نوشابه های انرژی زا چه اثری 
بر بدن ما می گذارند؟ شركت های سازنده نوشابه های انرژی زا 
تخمین زده اند كه در سال 2024 به درآمدی حدود 72 میلیارد 
دالر دست یابند. این خبر خوشــایندی برای تولیدكنندگان 

است ولی مشتری ها در واقع برای چه چیزی هزینه می كنند؟

دهیدراته شدن بدن
شاید بســیاری از ما بدانیم كه در نوشابه های انرژی زا كافئین 
وجود دارد. براساس گزارش ســازمان غذا و دارو، در هر لیوان 
قهوه 100 میلی لیتری حدود 80 میلی لیتر آن كافئین است. 
این به معنای مقدار زیاد نمك پنهان در نوشابه های انرژی زاست 

كه باعث كمبود آب در بدن و باال رفتن فشار خون می شود.

افزایش ضربان قلب
كســانی كه بیشــتر از 990گرم كافئین در روز می نوشــند 
ضربان قلب و فشار خون نامنظمی تا 4ساعت بعد از آن دارند. 
نوشــابه های انرژی زا در بین نوجوان ها محبوب تر هســتند 
به خصــوص در مواقعی كه ورزش می كننــد. بنابراین مراقب 

فرزندان خود در استفاده از این نوشابه ها باشید.

تخریب دندان ها
نوشابه های انرژی زا نخستین تخریب را از دندان های ما شروع 
می كنند. به علت داشتن سیتریك اسید و قند، این تخریب به 
سرعت و شــدت صورت می گیرد؛ زیرا كه بستر از بین بردن 
مینای دندان و پوسیدگی را فراهم می كند. مینای دندان دیگر 
ترمیم نمی شود و دندان رنگ زرد به خود می گیرد كه مستعد 
پوسیدگی و لك پذیری است. از آنجا كه وجود سیتریك اسید 
در مشخصات نوشابه های انرژی زا درج نمی شود ما نمی دانیم 
بدن ما چقدر با خوردن یك لیوان، ســیتریك اسید دریافت 

می كند.

نوشابه های انرژی زا و انرژی كاذب
 بســیاری از ما معتقدیم كه بعد از نوشــیدن نوشابه احساس 
سر زندگی می كنیم درحالی كه مواد تشكیل دهنده این دسته 
از نوشــابه ها، تورین، الكانیتین و گلوكورونوالكتون هســتند 
كه به هیچ عنوان انرژی آفرین نیســتند. به همین علت بعد از 
ازبین رفتن اثرات نوشابه ما خسته تر از گذشته هستیم. تورین 
و الكانیتین آمینو اسیدهایی هستند كه متابولیسم بدن را باال 
می برند و از ماهیچه ها بیشتر كار می كشند. گلوكورونوالكتون 
كه بیش از 2برابر قند مجاز مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی 
است، به هیچ وجه انرژی زا نیست و باعث چاقی و مقاوم شدن 

بدن به انسولین طبیعی در خون می شود.

راهنما

درباره خطرات نوشابه های انرژی زا 
بدانید

با شما، برای شما
قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... 
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در حقیقت هدف اصلی 
ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هســت( اما ترجیح 
دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان 
را هر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما 

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شــهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر موافق یا مخالف 
دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس 
نشسته اید یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول 
گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه 
بنویسید و برای ما پیامك كنید، بقیه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

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

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

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

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

پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه 
روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های شماست.
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جهان استارتاپی

بدون شــك شــركت های آمریكایی برای تولید كاالهای 
مختلف، از قطعات خــودرو و هواپیما گرفته تا محصوالت 
كشاورزی و الكترونیك و مبلمان به تولیدكنندگان مكزیكی 
متكی هستند. اما سیستم حمل ونقلي كه چنین كاالها و 
مواداولیه ای را به آن سوی مرز منتقل می كند، به تركیبی 
ناكارآمد از كاغذبازی، تماس های تلفنی، نمابر و بسیاری 
موارد دیگر وابســته اســت كه هزینه های كار را حسابی 

افزایش می دهد.

سرمایه گذار ریسك پذیر 
در اصل می توان چنین گفت كه این موانع، ترافیك مرزی 
را به وجود آورده و دقیقاً به همین دلیل اســت كه دیپاك 
چوگوگانی، بنیانگذار و مدیرعامل شــركت »نووكارگو« 
)Nuvocargo(، مبلــغ 5میلیون و 300هــزار دالر در 
یــك دور ســرمایه گذاری اولیه برای حمل ونقــل بار، در 
مسیرهای تجاری بین ایاالت متحده و مكزیك جمع آوری 
كرده اســت.  ســرمایه گذاری از دو طرف مرز انجام شد. 
این دور از ســرمایه گذاری توسط شــركت NFX مستقر 
در ســیلیكون ولی و ALLVP مســتقر در مكزیكوسیتی 
به صورت مشترك هدایت می شــد. در این میان نووكارگو 
نخســتین قرارداد را با آنتونیا روخاس - اینگ، جوان ترین 
زن سرمایه گذار ریســك پذیر در استارتاپ ها در آمریكای 
التین تحت عنوان ALLVP اوایل سال جاری به امضا رساند.

اهمیت ویژه یك استارتاپ
به گزارش همشهری، مكزیك هم اكنون یكی از بزرگ ترین 
شركای تجاری ایاالت متحده است و می توان پیش بینی 
كرد كه این رابطه در دهه آینده تقویت هم  خواهد شــد. 
جنگ تجاری ایاالت متحده و چین هیچ نشانه ای از بهبود 
ندارد و تعرفه ها باعث افزایش اصطكاك در خرید و فروش ها 
می شــود. با امضای توافقنامه بین ایاالت متحده، مكزیك 
و كانادا در سال2018شــرایط به گونه ای شــده است كه 
مكزیك به یك فرصت تجاری جذاب تر برای سرمایه گذاری 
با وجود نوو كارگو تبدیل خواهد شــد. طبق اطالعات این 
شركت، حمل ونقل بین ایاالت متحده و مكزیك با 6میلیون 
و 500هزار تن حمل بار در ســال، در زمــره 5خط بزرگ 
تجارت جهان است. در این خصوص الزم به توضیح است 
كه بیش از 80درصد كاالهای حمل شده بین این دو كشور 
به وســیله كامیون انجام می گیرد و كامیون ها، رانندگان و 
شركت های مربوطه، نقش بسیار مهمی در این كار برعهده 
دارند. حاال و باتوجه به شرایط شكل گرفته و توسعه فناوری، 
سرمایه گذارها به سمت شــركت های حمل ونقل هجوم 
آورده اند تا با آنها قراردادهایی را به امضا برســانند، چرا كه 
اكنون موقعیت بسیار ایده آلی برای روش های استارتاپی 
حمل بار شكل گرفته است. استارتاپ های كوچك تر مانند 
نوو كارگو كه در مسیرهای خاص و برخی كشورها تخصص 
دارند، در منطقه متمركز شــده اند تا سیســتم قدیمی را 
كه به كاغذ، تماس های تلفنی، نمابر و صفحات گســترده 
برای انجام تجارت متكی هستند، به صورت آنالین به بازار 

عرضه كنند.

اپ رایگان
نرم افزار رایــگان نووكارگو مراحل مختلف با نشــانگرهای 
زمانی، ردیابی جغرافیایی و اسناد مختلف را در یك داشبورد 
مبتنی بر ابر متمركز می كنــد و درك دقیقی از هر مرحله 
از حمل ونقل مرزی ارائه می دهد. مشــتریان می توانند با 
استفاده از ادغام واتساپ، ای میل یا پیام كوتاه، محموله های 
جدید خود را با اســتفاده از امكانات نووكارگو درخواست 
كنند. این استارتاپ كه 15نفر پرسنل دارد، می خواهد كل 
فرایند حمل ونقل را درون نرم افزارش قابل رویت كند و به 
مشتری بگوید كه كاالی او اكنون در چه مرحله ای از فرایند 
ارسال قرار دارد. نووكارگو مشتریان بسیاری دارد كه در میان 

آنها، شركت های كوچك تا چند میلیاردی دیده می شوند.

كوچك سازی فرایند حمل بار
در یك معاملــه حمل ونقل بار مــرزی معمولی بین ایاالت 
متحده و مكزیك، حداكثر 12نفر درگیــر خواهند بود كه 
این تعداد، رقم بســیار باالیی اســت. افراد زیادی از طرف 
ایاالت متحده اقدام به تهیــه كامیون ها، مدیریت گمرك، 
بازرسی های مربوط به سازمان غذا و دارو و انبارداری می كنند. 
از طرف مكزیك افراد بیشتری در این فرایند وجود دارند كه 
برنامه ریزی را انجام می دهند و شــركت های حمل ونقل و 
همچنین رانندگان را انتخاب می كنند. با تامین بودجه ای 
كه صورت گرفت، نووكارگو استخدام های اولیه در محصول، 
عملیات های مالی و مهندسی را در دفاتر نیویورك و مكزیك 

در تیم های كاماًل دو زبانه خود در اولویت قرار خواهد داد.

معضل ویروس كرونا
در این روزها كه دنیا در بحران بیماری كووید-19قرار دارد، 
استارتاپ نووكارگو هم برنامه های ویژه خود را برای پرهیز از 
آلودگی هنگام حمل بار و تحویل آن به مشتری در دستور 
كارش قرار داده است. چوگوگانی در این خصوص می گوید: 
»این شــركت جامعه هر 2 كشــور را مدیون تالش های 
رانندگان كامیونی می دانــد كه درحــال كار و حمل بار 

هستند.«

 استارتاپی برای
مبارزه با ریخت وپاش

حمل ونقل بین آمریكا و مكزیك با جذب سرمایه 
در حال خارج شدن از حالت سنتی و به كارگیری 

فناوری های جدید است
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قرار دارد

 تقویت
 ایمنی بدن
در برخی از 
پلتفرم ها، 
داروهای كمكی 
می توانند ایمنی 
بدن را تقویت 
كنند و سپس 
دوزهای كمتری 
از واكسن مورد 
استفاده قرار 
بگیرد. از این 
طریق امكان 
واكسیناسیون 
بیشتر افراد 
بدون ایجاد خطر 
حفاظت فراهم 
می شود

بسیج جهانی برای تولید واكسن 
كووید-19

در 19كشور جهان، تیم های مختلفی با حمایت های خصوصی و نیمه خصوصی در 
حال تالش برای كشف و تولید هرچه سریع تر واكسن علیه بیماری كووید- 19 هستند

اپلیكیشن های ردیابی 
راهكار جهانی مهار كرونا

 اپلیكیشن های ردیابی، بدون اینكه هویت افراد مشخص شود
درباره تماس با فرد مبتال، اطالعاتي به كاربر مي دهند و به همین 

دلیل، در ماه هاي اخیر، به یك فناوري مهم تبدیل شده اند
یكی از بهتریــن ابزارهایی كه برای 
كاهش شیوع و گسترش ویروس كرونا 
طی ماه های اخیر به كار گرفته شده، 
اپلیكیشــن های ردیابی افراد مبتال به كووید-19و ردیابی كسانی است كه با 
افراد مبتال در تماس بوده اند. اما ردیابی تماس دقیقاً چیست، چه كسی و چگونه 
این كار را انجام می دهد و چه نگرانی هایی درباره این اپلیكیشن ها وجود دارد. 

به طور خالصه، اپلیكیشــن های »ردیابی تماس فیزیكی« با یافتن افرادی كه 
به دلیل تماس با بیماران احتمالی بیشتر از بقیه در معرض خطر هستند، به آنها 
اطالع رسانی می كنند. این اپلیكیشن ها همچنین این توانایی را دارند كه منطقه 
وجود فرد مبتال را به دیگران نشان دهند. این اپلیكیشن ها همچنین با این روش 
می توانند در پایان دادن به قرنطینه ها كمك كنند. چراكه مردم با اطالع از نقشه 
ویروس وارد مناطق پرخطر نمی شوند یا درصورت ضروری بودن ورود به این 

مناطق، احتیاط های الزم را درنظر می گیرند. البته در این میان نگرانی هایی درباره 
حفظ حریم خصوصی افراد مطرح شده است. همچنین درصورتی كه فرد گوشی 
هوشمند نداشته باشد یا تنظیمات امنیتی گوشی اجازه نصب این اپلیكیشن ها 
را ندهد، عملیات ردیابی تماس ناقص می ماند. به عبارت دیگر، این ابزار زمانی 
گسترش ویروس كرونا را كاهش می دهد كه همه مردم ضمن اینكه امكان نصب 

این اپلیكیشن ها را روی گوشی خود دارند، برای نصب آن اقناع هم بشوند.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

كره جنوبی؛ پیشگام استفاده  از   ردیابی تماس 
ردیابی تماس با اســتفاده از این روش، قباًل در شرق آسیا با 
میلیون ها كاربر صورت گرفته است كه در جلوگیری از شیوع 
این ویروس در مقایســه با مناطق دیگر جهان بسیار مؤثر 
بوده است. كره جنوبی كه در ابتدای شیوع كووید-19قافیه 
را باخته بود، با بهره گیری از امكانــات و اقدامات مبتنی بر 
تكنولوژی، توانست به طور چشمگیری با این بیماری مبارزه 
كند. این كشور اكنون جزو كشــورهایی است كه كمترین 

میزان ابتال و مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است.
در كره جنوبی یك اپلیكیشن مراقبت فردی در زمان قرنطینه 
كه توسط وزارت كشور و بهداشت و ایمنی تهیه شده است، 
این امكان را برای افرادی كــه در قرنطینه قرار دارند فراهم 
می كند تا عالئم خــود را گزارش دهند. این اپلیكیشــن از 
ردیابی GPS برای هشــدار دادن به كاربران و مســئوالن 
بهداشــتی اســتفاده می كند تا افراد از منطقه مجاز خارج 
نشوند. این اپلیكیشن همچنین به مردم كمك می كند تا از 
ورود به مناطق آلوده پرهیز كنند. به عالوه، این اپلیكیشن 
داده هایی ازجمله آدرس و شــماره تمــاس مراكز كنترل 
بیماری را در اختیار همگان قرار می دهد. در بخشی دیگر، 
ملیت افراد مبتال، تاریخ ابتال، ســن و محلی كه در آن دچار 

بیماری شده اند نیز نمایش داده می شود.
البته نصب این اپلیكیشن اجباری نیست و دولت با درنظر 
داشتن این مسئله كه برای برخی از افراد - به خصوص افراد 
مسن - نصب یك اپلیكیشن ممكن است دردسرساز باشد، 
همچنان تماس های عادی برای چك آپ شهروندان را به طور 

معمول ادامه می دهد.
در كره جنوبــی چندین اپلیكیشــن راه اندازی شــد، اما 
به نظر می رســد كه محبوب ترین اپلیكیشن در كره جنوبی 
اپلیكیشــنی به نام corona100m اســت كــه از زمان 

راه اندازی آن در 11 فوریه، بیش از یــك میلیون بار نصب 
شده اســت. زمانی كه كاربران در فاصله 100 متری مكانی 
قرار بگیرند كه از ســوی دولت به عنوان یك منطقه پرخطر 
مشخص شــده اســت، این اپلیكیشن هشــدار می دهد. 
2اپلیكیشــن دیگر كه مكمل این ســامانه هستند، یكی 
Coronamap است كه اطالعات مسافرتی بیماران مبتال 
را نشــان می دهد و دیگری Coronaita اســت كه مانند 
یك موتور جست وجو برای اطالعات مربوط به كرونا عمل 

می كند.
 TraceTogether عالوه بــر كره جنوبــی، اپلیكیشــن
توسط دولت سنگاپور به عنوان ابزاری رسمی برای ردیابی 
تماس های فیزیكی عرضه شــد. تایوان هم قادر به مقایسه 
داده های مربوط به سیســتم مراقبت های بهداشتی بسیار 
متمركز خــود با یك سیســتم ردیابی تماس بــود كه در 
زمان شیوع سارس در سال گذشــته كار خود را آغاز كرد. 
 همچنین چین انواع مختلفی از روش های ردیابی را از طریق

WeChat و Alipay به اجرا گذاشته است.

همه تلفن های همراه جدید از امواج رادیویی بی ســیم برای 
تبادل داده ها بــا بی تی  اس ها و روترهای Wi-Fi اســتفاده 
می كنند. این انتقال داده ها به خودی خود روش كامال مناسبی 
برای این موضوع نیســتند كه به ما بگویند كه چه كســی، 
كجاســت یا آیا آنها نزدیك ما هســتند یا نه. یك سیگنال 
Wi-Fi 30تا 60متر برد دارد و برد یك ســیگنال ســلولی 
می تواند چند كیلومتر باشد. اما بلوتوث محدوده كمی)كمتر 
از 10متر( را می تواند برای دریافت ســیگنال پوشش دهد. 
همه ما از بلوتوث برای هدفون های بی سیم به منظور تماس 
تلفنی یا شنیدن موسیقی استفاده می كنیم. اما حاال بلوتوث 
نقش های مهم تری هم بازی می كنــد. به عنوان مثال، تلفن 
شــما از این طریق می تواند با دســتگاه های تعبیه شده در 
خانه های هوشــمند ارتباط برقرار كند. در اپلیكیشن های 
مورد نظر، این نوع از »ردیابی تماس« كه در سراســر جهان 
آزمایش و راه اندازی شده، از سیگنال های بلوتوث كه بسیار 
شبیه به عملكردی است كه قبل ترها از طریق گوشی موبایل 
انجام می شده، اســتفاده می كند. تنها تفاوت آن این است 

كه دســتگاه های دیگری كه با آنها در تماس هستید، به طور 
خودكار حذف نمی شوند. اگر یك بیمار مبتال به كووید-19به 
بیمارستان معرفی شود و با فرض اینكه این سیستم به درستی 
كار می كند، در اصل از یك نسخه دیجیتال پیشرفته ردیابی 
تماس دستی برای آن استفاده می شود. كادر درمانی به جای 
اینكه از این فرد در مورد تماس های فیزیكی او پرس وجو كنند، 
به گوشی هوشمند او كه بسیار قابل اطمینان تر است، مراجعه 
می كنند تا تمامی تماس های فیزیكی كه این فرد اخیرا داشته 
و در گوشی او ثبت شده را بررسی كنند. این دستگاه ها )توجه 
به این نكته مهم است كه این دستگاه ها نه این افراد( در عرض 
چند ثانیه از تماس با كسی كه به كووید-19مبتال شده، مطلع 
می شوند. نوتیفیكیشنی كه این دستگاه ها دریافت می كنند 
شــامل توصیه هایی اســت كه فرد مبتال می تواند در آینده 
انجام دهد. ایــن توصیه ها به عنوان مثال شــامل این موارد 
است: »یك اپلیكیشــن را دانلود كن« یا »برای غربالگری با 
این شــماره تماس بگیر« یا »برای آزمایش یك آزمایشگاه 

نزدیك را پیدا كن«.

نقش بلوتوث
 در   ردیابی

پس از انتشار توالی ژنتیك ویروس جدید كرونا با نام علمی 
SARS-CoV-2 در تاریــخ 11ژانویــه 2020 گروه های 
تحقیقاتی بسیاری از سراسر دنیا برای شروع فعالیت و ساخت 

واكسن علیه بیماری كووید-19 آماده شدند.
تأثیر منفی این بیماری روی اقتصــاد و روزگار مردم جهان 
چنان چشــمگیر بود كه تكنولوژی تولید واكسن وارد نسل 
جدیدی شد و سرعتی را تجربه كرد كه تا پیش از این تجربه 
نكرده بود و به این ترتیب نخســتین فرد داوطلب آزمایش 
فاز انسانی، واكسن كووید-19 را در تاریخ 16مارس 2020 

دریافت كرد.
درحالی كه حداقل 80 نوع واكســن اكنون تحت تحقیقات 

قرار دارد، توزیع جهانی و عادالنه واكســن نهایی به یكی از 
دغدغه های مهم در دنیا تبدیل شــده است. چندی پیش 
سران كشــورهای مهم دنیا در نشستی به میزبانی سازمان 
بهداشــت جهانی، توافق كردند كه بدون آمریكا تحقیقات 
در این رابطــه را به اشــتراك بگذارند و متعهــد به توزیع 
جهانی واكسن باشند. سازمان ائتالف نوآوری های آمادگی 
بیماری های واگیردار )CEPI( هم همكاری خود را با سازمان 
بهداشــت جهانی و تولیدكنندگان واكسن برای حمایت از 

ساخت واكسن علیه كووید-19 آغاز كرده است.
به گــزارش گاردین، برای تســهیل و دیده شــدن تالش 
گروه هــای تحقیقاتــی، تیــم nature review، مدام در 
حال مرور چشــم انداز جهانی فعالیت های ساخت واكسن 
كووید-19 است. بانك اطالعاتی چشم انداز این تیم، شامل 
برنامه هایی كه از طریق فهرست معتبر و به روز شده سازمان 

بهداشت جهانی گزارش می شود و همچنین سایر پروژه های 
مشخص شده از منابع عمومی و اختصاصی است.

تیم nature review، همچنین اطالعات خود را با دیگران 
در اكوسیستم بهداشت جهانی به اشــتراك می گذارد تا به 
بهبود هماهنگی در واكنش به شیوع كووید-19 كمك كند و 
این امكان را فراهم می كند كه منابع و قابلیت های جهانی به 

سمت امیدوارترین كاندیداهای واكسن هدایت شود.

تنوع پلتفرم های ساخت واكسن
یكی از ویژگی های قابل توجه در زمینه تولید واكسن برای 
كووید-19 طیف وســیعی از روش های فنــاوری در حال 
ارزیابی است؛ ازجمله اسید نوكلئیك )DNA و RNA(، ذرات 

زهرا خلجی
خبرنگار
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اگر دنبــال راهی برای خــواب راحت و كم كــردن وزن 
هســتید آدامس جویدن می تواند كمك تان كند. برخی 
تولیدكنندگان آدامس به تولیدات شــان انواع ویتامین، 
كافئین، آمینواسید و افزودنی های گیاهی اضافه كرده اند 

و مدعی هستند همه اینها به سالمت بدن كمك می كند.
به گزارش همشهری و به نقل از وال استریت ژورنال، یكی 
از برندهای معروف آدامس مدعی است كه محصوالت آنها 
به خلبانان برای جلوگیری از جت لگ )به هم ریختن ساعت 
بیولوژیك بدن بر اثر پروازهای متوالی( كمك می كند. این 
درحالی است كه دیگر تولیدكننده مدعی است آدامسی 
تولیــد می كند كه باعــث تمركز گلف بــازان حین بازی 
می شود اما با همه اینها كارشناســان سالمت می گویند 
هیچ آزمایش بالینی ای از ادعای سازندگان این آدامس ها 
حمایت نمی كند و قســمت تأمل برانگیز این اســت كه 
مصرف كنندگان ممكن است باور كنند كه این آدامس ها 

مانند دارونما عمل می كنند.
اینكه آدامس جویدن باعث خوشبوشــدن نفس می شود، 
یك باور همگانی و ثابت شده است اما مطالعات دیگر نشان 
می دهد كه آدامس می تواند فواید دیگری هم داشته باشد.

مطالعه ای در ســال2012 توسط دانشــگاه كاونتری در 
انگلیس انجام شــد كه طی آن، آدامــس به عنوان عاملی 
برای افزایش هوشــیاری و كاهش خواب آلودگی روزانه 
معرفی شــده بود. مطالعه دیگری از كالج كینگ در لندن 
نشان داد كه آدامس می تواند میزان اسید ریه را كم كند. 
انجمن دندانپزشــكان آمریكا حتی آدامــس را به عنوان 
مكمل مســواك و نخ دنــدان معرفی كــرد. و حاال دیگر 
مصرف كنندگان از آدامس، بیشــتر از یــك طعم دهنده 
دهان، انتظار دارند. نظرســنجی از شركت تحقیقات بازار 
مینتل نشــان داد بزرگســاالن آمریكایی می خواهند در 
آدامس شان ویتامین بیشتری به كار برده شود و همچنین 
موادی كه باعث تقویت روده و باالرفتن سطح ایمنی بدن 
می شود. از سوی دیگر، ســازندگان آدامس نیز در تالش 
هستند محصوالت جدیدی تولید كنند كه غنی از ویتامین 
باشــد و فوایدی بیش از فواید دندانی داشته باشد. دریك 
ون ده پوت، مدیرعامل شــركت بین المللی مندلز و مالك 
شركت تریدنت، استراید و دنتین می گوید: »آدامس ها از 
نظر اجتماعی در حال ازدست دادن جایگاه شان هستند. 
مصرف كنندگان این روزها نسبت به فواید عملكردی غذاها، 

بیشتر عالقه مند شده اند«.
شركت آدامس سازی  آپولو، آدامسی ساخته با نام »آدامس 
پرواز« كه در آن از كافئین ســبز لوبیا اســتفاده شــده و 
فرد با جویــدن آن در بدنش كافئیــن و ویتامین B  آزاد 
می شــود. این كار به مســافران كمك می كند با جت لگ 
مقابله كنند و خلبان ها هوشــیار بمانند. آدامس گلف نیز 
كه آن هم توســط شركت آپولو ســاخته می شود، دارای 
نعناســت كه از سوی گلف بازان اســتفاده می شود و یك 
منبع انرژی است برای افزایش تمركز حین بازی. آدامسی 
با نام اسنك لس نیز حاوی عصاره گیاهی هودیاست كه با 
گرسنگی می جنگد. با این حال مشاهدات بالینی كه بتواند 
این ادعاها را ثابت كند بســیار كم است. آدامس به صورت 
معمول برای خوشــبوكردن دهان، ســرگرمی یا عادت 
روزمره استفاده می شود اما تولید كنندگان این محصول 
بدشــان نمی آید مزایای ســالمتی را هم به این محصول 
در تبلیغات شــان اضافه كنند. در گذشــته آدامس های 
جویدنی از روییدنی های طبیعی ساخته می شدند و افراد 
فقط به دنبال چیزی برای جویدن بودند. در جویدنی های 
اولیه به فواید تغذیــه ای یا تحریك اشــتها، تمیزكردن 
دندان یا خوشــبوكردن تنفــس توجه نمی شــد. اولین 
آدامس طعم دار توسط یك داروساز به نام جان كولگان در 
دهه1۸۶0 اختراع شد. كولگان، شكر پودرشده را با شیره 
انگم خوشــبو )بالزام( به عنوان طعم دهنده مخلوط كرد و 
آدامس های باریكی ســاخت و نام آن را تافی تلو گذاشت. 
تالش برای استفاده درمانی از آدامس، كار جدیدی نیست. 
در سال1۹۹1 تشكیالت دارویی )فارماكوپه( اروپا، طرح 
اســتفاده از آدامســی را داد كه به كمك آن بیماری های 
دهانی یا بیماری های سایر نقاط بدن به كمك موادی كه از 
راه دهان یا دستگاه گوارشی جذب می شوند قابل درمان 
هســتند. برخی از تولید كنندگان می گویند با جای دادن 
مواد دارویی در تركیبات محلــول در آب یا در تركیبات 
محلول در چربی، می تــوان این داروها را خیلی ســریع 
)در عرض 10–1۵ دقیقه( پس از آغاز جویدن آدامس یا 
به كندی )طی ساعت ها( به بدِن فرد رساند. از این داروها 
می توان فلوراید )برای درمان و كاهش پوســیدگی های 
دندان(، كلرهگزیدین )كه یك ضدعفونی كننده موضعی 
اســت(، نیكوتین )برای كاهش كشیدن ســیگار یا ترك 
آن، با دریافت نیكوتین سیگار از طریق جویدن آدامس(، 
آســپیرین )ضد درد و التهاب(، دیمــن هیدرینات )برای 
بیماری های روانیـ  هیجانــی(، دیفن هیدرامین )داروی 
ضدحساســیت(، نیترات میكونــازول )درمانگر بیماری 
قارچی كاندیدیاز یا همان برفك دهانی(، آنتی اســیدها 
)در تســكین و درمان ناراحتی معده( و كافئین )به عنوان 

كاهش دهنده خواب( را نام برد.
به عالوه، مالنــی راجر، متخصــص تغذیه گفته اســت: 
»آدامس جویدن می تواند نوعی اختالل خوردن باشــد. 
فكر می كنم نخستین سؤالی كه از خودتان در زمان مصرف 
می پرسید این است كه انگیزه تان از جویدن آن همه آدامس 
چیست؟ آیا در واقع برای جلوگیری از خوردن نیست؟ و 
اگر اینطور باشد ممكن است نشانه ای از این باشد كه تالش 
شــما برای كم خوردن و محدودكردن دریافت كالری تا 

حدی تبدیل به وسواس شده است«.

صنعت آدامس؛ تالش برای افزایش 
فروش با ادعاهای پزشكی
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ارزیابی روش های 
فناوری برای تولید 

واکسن
يكي از ويژگي هاي 

قابل توجه در 
زمينه توليد 
واكسن براي 

كوويد-19 
طيف وسيعي 
از روش هاي 

فناوري در حال 
ارزيابي است؛ 
ازجمله اسيد 

 DNA( نوكلئيك
و RNA(، ذرات 
ويروس مانند، 
پپتيد، بردار 

ويروسي  )تكراري 
و غيرتكراري(، 

پروتئين 
نوتركيب، ويروس 
تضعيف شده زنده 

و رويكردهاي 
ويروس غيرفعال

اختراع آدامس 
 طعم دار
اولين آدامس 
طعم دار توسط 
يك داروساز به 
نام جان كولگان 
در دهه1۸۶۰ 
اختراع شد؛ او 
شكر پودرشده 
را با شيره 
انگم خوشبو 
)بالزام( به عنوان 
طعم دهنده 
مخلوط كرد و 
آدامس های 
باريكی ساخت و 
نام آن را تافی تلو 
گذاشت

نگرانی های حریم خصوصی
ســهولت، ســرعت و جامع بودن این روش ردیابی، 
فرصتی عالی برای كمك به جلوگیری از انتشار ویروس 

است. پس چرا همه از آن استفاده نمی كنند؟
ســؤاالت قابل تأملی در مورد حریم خصوصی، امنیت 
و مســائل دیگر وجود دارد كه مردم می خواهند پیش 
از نصب یك اپلیكیشن ردیاب به آنها پاسخ داده شود. 
در واقع بسیاری از افراد با دیده تردید نسبت به اهداف 

توسعه دهندگان این نوع اپلیكیشــن ها می نگرند و عالقه ای ندارند كه به سادگی تسلیم این نوع 
ردیابی شوند. »آیا این سیستم كارآمد است؟« و »آیا این سیستم ممكن است به اشتباه به كاربران 
هشدار دهد؟« سؤاالتی هستند كه نیاز به پاسخ دارد. از نظر امنیتی هم، چنین ابزارهایی نگران كننده 
هستند، چراكه امكان نظارت بر كاربران وجود دارد. با این حال، در مورد این اپلیكیشن ها فعالیت های 
زیادی در آمریكا انجام می شود كه مهم ترین آنها همكاری بین 2رقیب قدیمی یعنی اپل و گوگل 
است كه روش ردیابی تماس چندســكویی)cross-platform( را پیشنهاد كرده اند كه می تواند 
به سیستم عامل تلفن ها اضافه شود. سیستمی كه آنها پیشنهاد كرده اند از روش بلوتوث استفاده 
می كند، اما اهمیت آن در این است كه این سیستم به هیچ وجه نمی تواند به هویت شخص دسترسی 
داشته باشد. هر تلفن شماره ID موقت خود را دارد و با برقراری ارتباط با سایر دستگاه ها، شماره ها را 
ردوبدل می كند. فهرست شماره های ID به صورت منطقه ای و نه با cloud یا هر ابزار همگام سازی  
دیگر، جمع آوری و ذخیره می شود و اعداد هم به طور مرتب تغییر می كنند. بنابراین هیچ كس نمی تواند 
به دستگاه یا لوكیشن شما وصل شود. فقط درصورتی كه یك فرد آلوده به ویروس مشخص شود، یك 
بیمارستان)نه شخص( مجاز است برنامه ردیابی تماس را فعال كند كه با ارسال یك نوتیفیكیشن به 
همه شماره های ID كه در تلفن شخص مبتال ذخیره شده، آنها را مطلع می كند. در این نوتیفیكیشن 
به آنها گفته می شود كه اخیراً در نزدیكی شخصی بوده اند كه مبتال به كووید-1۹بوده است. دانشگاه 
MIT هم سیستمی را توسعه داده است كه با روشی مشابه عمل می كند. با این حال، این روش هم 
می تواند نقایصی داشته باشد. اما باوجود ریسك هایی كه ممكن است در استفاده از این اپلیكیشن ها 

وجود داشته باشد، مزایای استفاده از آنها به نظر می رسد كه بیشتر است.

محدودیت جهانی آیفون
فرانسه یكی از سخت ترین ضربه ها را از نظر 
موارد ابتال و مرگ ومیرها به خاطر شــیوع 
كووید-1۹متحمل شده است و به همین 
علت در حال توسعه یك اپلیكیشن ردیابی 
تماس برای كنترل موارد ابتال به این بیماری 
اســت. با این حال، یك مانع در این زمینه 
با عنوان »حفظ حریــم خصوصی كاربران 
اپل«، اســتفاده از این نوع اپلیكیشن را در 

دستگاه های دارای سیستم عامل iOS محدود كرده است.
در ios اپلیكیشن هایی كه داده ها را از طریق بلوتوث منتقل می كنند، اجازه نصب و اجرا نمی یابند. 
این محدودیت كه بــرای محافظت از داده های كاربران طراحی شــده، بــر قابلیت های عملی 

اپلیكیشن های ردیابی تماس تأثیر می گذارد.
بر این اساس، فرانسه با هدف انتشار اپلیكیشن ردیابی ویروس كرونا، از اپل خواسته استثنائا این 
پروتكل امنیتی را نادیده بگیرد. سدریك اُ، وزیر امور دیجیتال فرانسه می گوید: ما از اپل خواسته ایم 
كه موانع فنی را برطرف كند تا امكان یك راه حل سالمت محور كه به سیستم بهداشتی ما پیوند 
خورده است، فراهم شــود. با این حال، در مذاكرات صورت گرفته با اپل هنوز پیشرفتی در این 
زمینه حاصل نشده است. پس از پیشنهاد برنامه چندسكویی Apple-Google، این دو شركت 
در بیانیه ای مشترك اعالم كردند: همه ما در اپل و گوگل بر این باوریم كه در هیچ زمانی چنین 
لحظه مهمي برای همكاری با یكدیگر برای حل یكی از مهم ترین مسائل جهان وجود نداشته است. 
ما از طریق همكاری تنگاتنگ با توســعه دهندگان، دولت ها و ارائه دهندگان بهداشت عمومی، 
امیدواریم از قدرت تكنولوژی برای كمك به همه كشــورها در سراســر جهان استفاده كنیم تا 

گسترش كووید-1۹ را كاهش دهیم و بازگشت به زندگی روزمره را تسریع بخشیم.

ومیت 2میلیارد نفر در جهان محر
پژوهشــگران صنعت موبایــل تخمین 
می زنند كــه حدود یك میلیــارد كاربر 
تلفن همراه در سرتاســر جهان قادر به 
استفاده از سیســتم مبتنی بر اسمارت 
فون پیشــنهادی اپــل و گــوگل برای 
ردیابی تماس با افراد آلــوده به ویروس 
كرونا نیســتند. در این آمار بســیاری از 
افراد فقیر و ســالمند هم وجود دارند كه 

آســیب پذیرترین افراد در برابر كووید-1۹هستند. این موضوع نشــانگر »شكاف دیجیتال« در 
سیستمی است كه این دو بنگاه اقتصادی طراحی كرده اند تا ضمن دستیابی به بیشترین كاربران، از 
حریم خصوصی آنها هم محافظت كنند. آیفون های اپل و دستگاه هایی كه با سیستم عامل اندروید 
گوگل كار می كنند، اكنون تعداد بسیاری از 3/۵میلیارد تلفن هوشمند موجود در دنیا را به خود 
اختصاص داده اند. این دو رقیب در تالش هستند تا  ماه آینده یك سیستم ردیابی تماس فیزیكی 
را عرضه كنند. با این حال، این طرح به چیپ ها و نرم افزارهای بی سیم خاصی نیاز دارد كه صدها 
میلیون تلفن هوشمند كه هنوز هم در حال استفاده هستند، فاقد آن هستند، به ویژه آنهایی كه 
بیش از ۵سال پیش عرضه شده اند. بن وود، تحلیلگر CCS Insight می گوید: محدودیت اصلی 
این فناوری این واقعیت اســت كه هنوز برخی از تلفن های فعال، فاقد بلوتوث یا آخرین سیستم 
عامل مورد نیاز برای این اپلیكیشن هستند. اگر در این گروه محروم قرار دارید و دارای یك دستگاه 
قدیمی هستید، مزایایی را كه این اپلیكیشــن به طور بالقوه می تواند ارائه دهد، از دست خواهید 
داد. به طور كلی، نزدیك به 2میلیارد كاربر تلفن همراه از این ابتكار عمل در سطح جهانی بهره مند 
نخواهند شد. اكثر این كاربران كسانی هستند كه به علت درآمد پایین یا كهولت سن از تلفن هایی 

استفاده می كنند كه با این سیستم سازگار نیست.

ایران و اپلیكیشن »ماسك«
در ايران اپليكيشن ماسك كه توسط دانشگاه شريف توسعه 
داده شده وظيفه مشابهی برای قطع زنجيره كرونا بر عهده 
دارد. ماسك اپليكيشنی است كه نقشه ای از سطح گسترش بيماری 
كرونا در كشور و شــهر و محل زندگی كاربران را ارائه می دهد. 
درواقع، كاربر می تواند مناطق آلوده در نقشــه را مشاهده كند و 
مسير تردد خود را با  توجه  به راهنمايی های اپليكيشن انتخاب كند. 
اپليكيشن ماسك همچنين يك آزمايش به صورت پرسش و پاسخ 
ارائه داده است كه كاربر با پاســخ به پرسش ها، می تواند سطح 
سالمتی خود و اعضای خانواده اش را به اپليكيشن معرفی كند و 
هوش مصنوعی اپليكيشن نيز با محاسبه  داده ها، اطالعاتی درباره  
احتمال ابتال به كرونا به كاربر ارائه می دهد. اولين قابليت اپليكيشن 
ماسك طرح سؤال  هايی برای سنجش ميزان سالمتی كاربر و اعضای 
خانواده  او است. عالوه  بر  آن، اين اپليكيشن با ثبت موقعيت كاربر 
 می تواند آمار احتمالی از افراد مشــكوك به ابتــال به بيماری
كوويد-19و محل سكونت آنها و افراد در تماس با كاربر را به دست 
آورد. قابليت بعدی، برخورداری از نقشه ای است كه به طور دقيق و 
لحظه ای، آمار مناطق مستعد به اين بيماری را نشان می دهد. چنين 
اطالعاتی در نقشه  شيوع بيماری كرونا برای افرادی مفيد است كه 

نياز ضروری برای خروج از خانه دارند. اين نقشــه، تنها به تهران 
محدود نمی شود، بلكه كل كشور را پوشش می دهد تا كاربران قبل 
از سفر درون شهری يا استانی، با نگاهی به نقشه اپليكيشن، مسير 
درست را انتخاب كنند يا درصورت زياد بودن خطر ابتال به بيماری، 
از تصميم خود صرف نظر كنند. تنها مشــكل اپليكيشن ماسك، 
عرضه نشــدن آن برای سيســتم عامل iOS اســت كه البته 
توسعه دهندگان آن استفاده از نســخه  تحت  وب را به كاربران 

محصوالت اپل پيشنهاد می دهند.

اپليكيشن رديابی تماس چگونه كار می كند؟

ویروس مانند، پپتید، بردار ویروسی )تكراری و غیرتكراری(، 
پروتئین نوتركیب، ویروس تضعیف شده زنده و رویكردهای 
ویروس غیرفعال. بسیاری از این پلتفرم ها هم اكنون مبنای 
واكسن های دارای مجوز نیستند، اما تجربه در زمینه هایی 
مانند آنكولــوژی، تولیدكنندگان را ترغیــب می كند تا از 
فرصت هایی كه رویكردهای نســل بعدی تولید واكســن 
مبتنی بر افزایش سرعت توســعه و تولید را شامل می شود، 
استفاده كنند. البته در این بین قابل درك است كه برخی از 
پلتفرم های ساخت واكسن ممكن است برای زیرگروه های 
خاصی از افراد مناسب تر باشد؛ مانند افراد مسن، كودكان، 

زنان باردار یا بیمارانی با نقص سیستم ایمنی.
 mRNA یا DNA به نظر می رسد پلتفرم های جدید مبتنی بر
انعطاف پذیری زیادی را از نظر دستكاری آنتی ژن و پتانسیل 
سرعت دارند. در واقع شــركت Moderna آزمایش بالینی 
واكسن مبتنی بر mRNA خود را فقط 2 ماه پس از شناسایی 
توالی انجام داد. واكســن های مبتنی بر بردارهای ویروسی 
سطح باالیی از بیان پروتئین و پایداری طوالنی مدت را دارند 

و سیستم ایمنی را وادار به ارائه پاسخ قوی می كنند.
درنهایت واكســن های مجوزدار مبتنی بــر پروتئین های 
نوتركیب برای سایر بیماری ها وجود دارند كه مزیت چنین 

كاندیداهایی ظرفیت تولید در مقیاس زیاد است.
در برخی دیگر از پلتفرم ها، داروهای كمكی می توانند ایمنی 
بدن را تقویت كنند و سپس دوزهای كمتری از واكسن مورد 

استفاده قرار بگیرد. از این طریق امكان واكسیناسیون بیشتر 
افراد بدون ایجاد خطر حفاظت، فراهم می شود.

 SARS-CoV-2 اطالعات عمومی در مورد آنتــی ژن ویژه
مورد اســتفاده در تولید واكسن محدود اســت. با این حال 
هنوز مشخص نیســت كه چگونه اشــكال مختلف  یا انواع 
پروتئین S مورد استفاده تولیدكنندگان واكسن، به یكدیگر 

یا اپیدمیولوژی ژنومی بیماری مربوط می شود.
تجربه تولید واكسن سارس نشان می دهد پتانسیل افزایش 
اثرات تقویت ایمنی آنتی ژن های مختلف موضوعی اســت 

كه می تواند مورد بحث و پیشرفت تولید واكسن قرار گیرد.

آمار شركت های فعال
بین شــركت های داوطلب برای ســاخت واكســن كرونا، 
۵۶شــركت )شــامل 72درصد( از تولیدكنندگان بخش 
خصوصی هســتند و 22پروژه دیگر نیز از ســوی نهادهای 
آكادمیك، بخش عمومی و سازمان های غیرانتفاعی حمایت 
می شــوند. اگرچه تعدادی از تولیدكنندگان بزرگ واكسن 
Glaxo- و Janssen، Sanofi، Pfizer  چندملیتی نظیر
SmithKine درگیر ساخت واكسن كووید-1۹ شده اند اما 
بسیاری از تولیدكنندگان دیگر، شركت های كوچك و عموما 
بی تجربه در تولید مقیاس زیاد واكســن هستند. بنابراین 
حصول اطمینان از همكاری در ســاخت واكسن و توانایی 
تامین حجم زیادی از آن برای رســیدن بــه میزان تقاضا 

اهمیت زیادی دارد.
بیشتر فعالیت های تولید واكســن در شمال آمریكا در حال 
انجام است؛ جایی كه 3۶پروژه )4۶درصد( در آنجا فعالیت 
دارند. به این عدد 14پروژه دیگر در چین، 14مورد در آسیا 

)به استثنای چین( و 14مورد نیز در اروپا را اضافه كنید.
در نهایــت، هماهنگی و همــكاری بین المللی قدرتمندی 

بین سازندگان واكســن، تنظیم كننده ها، سیاستگذاران، 
سرمایه گذاران، نهادهای بهداشــت عمومی و دولت ها الزم 
است تا شــرایط نویدبخش مرحله آخر تولید واكسن فراهم 
شود و به مقدار كافی تولید و به طور عادالنه در تمامی مناطق 
آسیب دیده، به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته دیگر این 

پاندمی، عرضه شود.

A B
 B با فرد A فرد
به مدت كوتاهی 

در تماس 
نزدیك قرار 

می گیرد.

تلفن هر كسی با تلفن شخص دیگر یك عالمت 
هویتی ناشناس را از طریق بلوتوث رد و بدل می كند.

این كدهای شناسایی به طور مرتب تغییر می كنند تا 
از حریم شخصی فرد محافظت شود.

پس از چند روز فرد A مبتال به كووید-1۹ تشخیص 
داده می شود.

او نتایج آزمایش خود را در یك اپلیكیشن رسمی كه مربوط به 
سازمان های بهداشتی عمومی است وارد می كند.

تلفن فرد A با رضایت او، كلیدهای هویتی ناشناس 14روز گذشته را در 
فضاي ابري آپلود می كند.

تلفن فرد B به طور دوره ای، كلیدهای كسانی را كه آزمایش 
ویروس در منطقه حضور او، مثبت شده است دانلود می كند. 

یكی از آنها با شناسه ذخیره شده در تلفن او مطابقت دارد.

به او اطالع داده می شود كه با شخصی در تماس بوده است كه 
اكنون به كووید-1۹ مبتالست.
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 آروم باش
به نوعی، هرچه 

بیشتر نگران همه چیز 
می شدم آلن كارلسون 

)شخصیت اصلی 
مرد صدساله...( 

بی خیال تر می شد. 
دوست نداشتم شبیه 
او باشم، چون او ابلهی 

سیاسی است، با این 
حال، از گذشته تا 

امروز، روی شانه هایم 
نشسته و هروقت 
نگران می شوم به 

من می گوید: »آروم 
باش.« او روان درمانگر 

من است

سخت ترین 
بخش فدا كردن 
 است

می توانم بگویم كه 
مطمئنًا بخش سخت 
كار خالصه كردن 
است. انتخاب كردن 
و خالصه كردن كار 
پروست خیلی زمانبر 
است، زیرا همه چیز 
آن خوب است. 
بعضی اوقات از اینكه 
مجبورم جمالت 
شكوهمند را فدای 
روان شدن موضوع 
كنم، متأسف می شوم. 
سخت ترین بخش 
همین فدا كردن است

برای جلد هفتــم و در كل برای 
در جست وجو...، پاریس را چطور مجسم 

كردید؟
من عاشق پاریس هستم. هیچ وقت سوار مترو 
نمی شوم. ســوار اتوبوس می شــوم تا شهر را 
ببینم. من طــراح گرافیك هســتم، بنابراین 
پیشــامدگی و گچبری های ســاختمان ها را 
به دقــت نــگاه می كنــم. بیــش از نیمی از 
ســاختمان های پاریس به ســبك معماری 
اوسمانی ساخته شده اند. این لغت از نام بارون 
اوســمان، فرماندار حوزه رود ســن در قرن 
نوزدهم، گرفته شــده است. ســاختمان های 
اوسمانی همگی از سنگ و هم ردیف یکدیگر 
ساخته شده اند و حداكثر 6طبقه دارند. پاریِس 
پروست عمدتاً اوسمانی اســت، غیر از بخش 
ایل سن لویی. دوست دارم نمای ساختمان ها 
را در كارهایم بازســازی كنم و كاری كنم كه 
خواننده ترغیب شــود به داخل این مکان ها 
برود. وقتی بچه بودم ماكت درست می كردم. 
امروز همانطــور كه پیش تر ماكت درســت 
می كردم، نقاشــی می كشــم: به ابعاد خیلی 
كوچك درمی آیم و داخل این مکان ها می روم. 
از نظر من، در رمان در جســت وجو...، پاریس 

یکی از شخصیت های اصلی است.
پاریــِس پروســت را چطور 

توصیف می كنید؟
پاریِس پروســت عمدتــاً فوبور ســن ژرمن 
و غرب پاریــس را در بر می گیــرد و به ندرت 
شرق پاریس را شامل می شــود. با وجود این 
چندصحنه خشــن در بخش های دوازدهم و 
نوزدهم، در شرق پاریس می گذرد. این اتفاق 
در دشت مونسو، انتهای شــانزلیزه و میدان 
كنکورد،یعنــی جایی كــه والدینش زندگی 

می كردند، هم می افتد.
به خوانندگان توضیح دهید كه 
پروست چطور فهمید در 10دسامبر 1919 

جایزه گنكور را برده است...
این خیلی خنده دار اســت. وقتی به او گفتند 
كه جایزه گنکــور را برده اســت فقط جواب 
داد: »آه« )می خندد(. گذشــته از این، آنچه 
گفته می شــود درست نیســت! در این اثر او، 
همه جمالت بلند نیســتند. این جمله اش را 
درنظر بگیرید: »مدت های مدیدی بود كه زود 

می خوابیدم«. این جمله طوالنی نیست!

آیا درســت كــردن كمیكی 
اقتباس شــده از رمان مارسل پروست 

دشوار است؟
می توانم بگویم كه مطمئناً بخش ســخت كار 
خالصه كردن است. انتخاب كردن و خالصه 
كردن كار پروســت خیلی زمانبر است، زیرا 
همه چیز آن خوب است. بعضی اوقات از اینکه 
مجبورم جمالت شکوهمند را فدای روان شدن 
موضوع كنم، متأسف می شــوم. سخت ترین 

بخش همین فداكردن است.
می توانید بگوییــد كه چطور 
كمیك ها را از متن رمان در جست وجو... 

خلق می كنید؟
من متن را به 4مؤلفه تقسیم می كنم: »صدای 
راوی« )در قصه(، گفت وگوها )در حباب های 
نقل قول(، طراحی... و متن كه به كلی ناپدید 
می شود. از همان موقعی كه تصمیم می گیرم 
كه چه چیز باید بماند، مطابق گزاره ها اندازه 
كادر را تنظیــم می كنــم. طول یــك جمله 
معموالً عرض كادر را تعییــن می كند. وقتی 
این كادرها و حباب های نقل قول در جای خود 
قرار بگیرند، درباره تعیین جای شــخصیت ها 
تصمیم  می گیرم. درواقع، من دقیقا برعکس 
كار می كنم! همیشــه تصور می كنیم كه اول 
طرح را می كشــیم و بعد حباب های نقل قول 
را جایی كه بتوانیم می گذاریم. بشــخصه اول 
حباب های نقل قول را سر جایشان می گذارم 
و بعد در جایی كــه می توانم طراحی می كنم 

)می خندد(.
با این اقتباس قصــد ندارید 
نشان دهید كه پروست نه تنها غمگین 
و متفرعــن نیســت، بلكــه برعكس 

نویسنده ای بسیار شوخ طبع است؟
آه، بلــه... فکر می كنم وقتی پروســت جایزه 

گنکور را دریافت كرد قربانی انتقادهای روزنامه 
وحشتناكی شد كه مخالف جمالت طوالنی او 
بود. با این حال، به كاربردن جمالت طوالنی در 
رمان در جست وجوی زمان از دست رفته بسیار 
هوشمندانه است؛ فلســفه  در زمینه نگارش 
اســت و تحلیل چیزی است كه فکر می كنیم 
كامل است. شیوه نگارش او بسیار دقیق است، 
اما نباید در سنین پایین نوشته هایش را مطالعه 
كنید؛ باید حداقل كمی معاشرت كرده باشید، 
كمی رنج برده باشید، عاشق شــده باشید... 

زندگی كرده باشید.
پــس از گذراندن 22ســال 
در دنیای پروســت، چه چیزی به وجه 

تمایزتان تبدیل شده است؟
بدون تردید استقبال! وقتی تصمیم گرفتم كه 
كمیك هایم را خلق كنــم، با خودم فکر كردم 
كه فقط طرفداران پروست به آن عالقه نشان 
می دهند كــه جمعیت كوچکی را تشــکیل 
می دهند. حتی ناشــرم با دیدن میزان فروش 
تعجب كرد. فکر می كرد در سال اول حداكثر 
500نسخه به فروش برود، اما در ماه اول هزار 
نســخه فروختیم و اكنون بیش از 300هزار 
نســخه به فروش رفته است. فوق العاده است! 
و البته همه آنها چاپ های خارجی هســتند! 
چیزی كه بیشتر از همه به آن افتخار می كنم 
این نســخه های خارجی محبوب هســتند. 
كمیك های من بــه كــره ای، اندونزیایی و ... 
ترجمه شــده اند. یك فرد اندونزیایی را تصور 
كنید كه پروست بخواند! كارهای پروست اصال 
در اندونزی چاپ نشده اند. نخستین تجربه آنها 
از پروســت، خواندن كمیك های من بوده. از 
نظر من باورنکردنی است! شاید روزی كمدی 
موزیکالی نیز از این اثر پروســت ساخته شود 

)می خندد(.

شهر به مثابه  شخصیت
پاریس در رمان در جست وجوی زمان ازدست رفته چه جایگاهی دارد؟

استفن اوئه 22سال از عمرش را وقف مارسل پروست و مجموعه كمیك اقتباس شده »درجست وجوی زمان ازدست رفته« كرده است. او اصالتا اهل برست و عضو 
نیروی دریایی بوده است. این كارگردان هنری سابق آژانس تبلیغاتی، پیش از آنكه در پاریس مستقر شود مدت ها در اقیانوس هند دریانوردی كرده است. در 
سی وپنج سالگی در جست وجوی زمان از دست رفته را كشف كرد و مجذوب آن شد و به دنبال آن اقتباس موشكافانه بصری از این اثر پروست را آغاز كرد. با انتشار 
جلد جدیدی از این مجموعه، جلد ماقبل آخر، »در سایه دوشیزگان شكوفا: درباره مادام سوان«، بخش اول )چاپ دلكور(، اوئه به نوبه خود صدسالگی اهدای 

جایزه گنكور به پروست در 10دسامبر 1919 را جشن گرفت. در این گفت وگو او درباره روند اقتباس بصری از كار پروست توضیح می دهد.

 رمان هایتان شــخصیت های اصلی 
عجیب وغریبــی دارد كــه گرفتــار اتفاقات 
غیرعادی می شوند. شخصیت هایتان را چطور 

خلق می كنید؟
شــخصیت ها را از دنیای خارج گرد هــم می آورم؛ 
درباره آنهــا مطالعه می كنم، آدم هــای واقعی را در 
تلویزیون می بینم، با آنها مالقات می كنم و در ذهنم 
بایگانی شان می كنم. و بعد به كتابخانه ذهنم رجوع 
می كنم، آدم ها را انتخاب می كنم و با هم تركیبشان 
می كنم. بــرای این كتاب، می توانســتم یك مربی 
آموزش رانندگی را انتخاب كنم كــه رانندگی بلد 
نباشد، یا یك اقتصاددان را انتخاب كنم كه طریقه 
حســاب كردن را نداند. به جای این ها، كشیشی را 

انتخاب كردم كه به خدا باور نداشت.
 معموالً نوشته هایتان را با عبارت های 
عجیب وغریب، كمدی یا القاكننده احساس خوب 
توصیف می كنند؛ آیا فاخر نبودن آثارتان باعث 

خنده خواننده می شود؟
بله. از نظر من عجیب اســت كه اثر ادبی فاخر نباید 
خنده دار باشد یا حس خوبی به مخاطب منتقل كند. 

اگر هوشیارانه به بشریت نمی پرداختیم، نمی دانم 
می توانستیم زنده بمانیم یا نه.

 نخستین رمانتان، »مرد صدساله ای 
كه از پنجره فرار كرد و ناپدید شد«، در 45 كشور 
منتشر شده و بیش از 10میلیون نسخه از آن به 
فروش رفته اســت. موفقیت آن را به چه چیز 

نسبت می دهید؟
نمی توان برای موفقیتش فقط یك دلیل آورد. آن را 
برای 6انتشارات بزرگ در سوئد فرستادم و پنج تای 
اول گفتند متشکریم ولی نه، چاپش نمی كنیم. تنها 
ششمین انتشارات به من جواب مثبت داد. فکر می كنم 
هم مهارت و هم خوش شانسی بود. به طریقی توانستم 
با گروه های سنی مختلفی ارتباط برقرار كنم. خیلی از 
آثار ادبی ناامیدی و یأس و تراژدی را القا می كنند. فکر 
می كنم موفقیتم به خاطر این است كه من امید می دهم.

 پیش از این گفته بودید كه نوشتن مرد 
صدساله... 47 سال طول كشید. چه كاتالیزوری 

كمك كرد در آخر آن را به اتمام برسانید؟
من یك شركت رسانه ای را اداره می كردم و 107كارمند 
داشتم و آن قدر احمق بودم كه فکر می كردم مسئول 
كل آنجا هســتم، همه چیز حتی دستگاه های كپی! 
كامالً از پا درآمدم. از هم پاشیدم. برای همین در نهایت 
شركت را فروختم و به مرز ســوئیس ـ ایتالیا آمدم، 
هویتم را گم كردم. ناگهان شــخصی بی هویت شدم. 
به یك هویت نیاز داشتم. و 130 صفحه از كتاب مرد 

صدساله... را از سال ها قبل نگه داشته بودم.
 بنابراین نوشتن به روان درمانی تان 

تبدیل شده است؟
به نوعی، هرچه بیشتر نگران همه چیز می شدم آلن 
كارلسون )شخصیت اصلی مرد صدساله...( بی خیال تر 
می شد. دوست نداشتم شبیه او باشم، چون او ابلهی 
سیاسی اســت، با این حال، از گذشته تا امروز، روی 

شانه هایم نشســته و هروقت نگران می شوم به من 
می گوید: »آروم باش.« او روان درمانگر من است.

 شخصیت هایتان در »اندرس قاتل و 
معنای هرآنچه هست« به دنبال معنای هرآنچه 
هســت می گردند. معنای هرآنچه هست برای 

شما چیست؟
ســفِر زندگی مان معنای هرآنچه هســت اســت. 
اگر به قدر كافی ســفر كنید ــ هــم ذهنی و هم 

فیزیکی ــ خرسند از دنیا می روید.

حرف های یوناس یوناسون درباره امید، نوشتن و معنای زندگی

نوشتم چون به هویت نیاز داشتم
آدم های زیادی در دنیا هستند كه برای موفق شدن در حرفه شان قید خیلی چیزها ازجمله سالمت و خانواده شان را می زنند و خواب و خوراك را بر خود 
حرام می كنند تا بتوانند به چیزهایی كه می خواهند برسند. اما یوناس یوناسون درست زمانی كه دریافت همه آن چیزهایی كه خودش را برایشان هالك 
كرده مثل وزنه هایی هستند كه به او اجازه حركت نمی دهند، تصمیم گرفت خودش را از شر آنها رها كند و آزادی اش را به دست آورد. احتماال همین شجاعت 
و البته صمیمیتی كه در داستان هایش به چشم می خورد، باعث شده بتواند شخصیت هایی بیافریند كه الهام بخش بقیه آدم ها باشد. در این گفت وگوی كوتاه 

او می گوید سراغ نوشتن رفت تا هویتش را بشناسد.

ادبیاتی که عبوس نیست
اغلب ما تبحر زیادی در ردیف كردن دالیل مختلف برای كتاب نخواندنمان داریم، آنقدر كه می توان از این دالیل واهی و واقعی 
چندین جلد كتاب نوشت و این كتاب ها را هم به همه كتاب هایی كه نخوانده ایم اضافه كنیم! جدا از نداشتن وقت یا عالقه و قیمت 
باالی كتاب و دستمزدهای پایین اغلب مردم، یكی از مواردی كه در بی عالقگی افراد به مطالعه موثر است، ترس از عدم درك 
موضوعات مطرح شده در كتاب است. كتاب های ادبی فاخر، به غلط، چهره ای عبوس در ذهن كتابخوانان غیرحرفه ای دارند كه همین مسئله باعث می شود 
از رفتن به سمت آنها خودداری كنند. اما اگر كتابی زبان سلیس و طنزگونه داشته باشد و روایت خود را بی دست انداز و كلمات و مفاهیم غامض پیش ببرد، 
در این صورت چه بهانه ای برای نخواندنش وجود دارد؟ یا اگر یكی از شاهكارهای مسلم تاریخ ادبیات با كلی تصاویر خوش آب ورنگ همراه شده باشد دیگر 
چطور می شود از خواندنش صرف نظر كرد؟ در این صفحه به معرفی كتاب های خوش خوان و مفرح »یوناس یوناسون« و» استفن اوئه« پرداخته ایم كه نوشته 

هایشان می تواند انتخاب بسیار خوبی برای روزهای خانه نشینی باشد.   

یوناس یوناسون پنجاه وهشت ساله، تمام عمر به عنوان روزنامه نگار، مشاور رسانه 
و بعدها صاحب و مدیرمسئول یك شركت فعال در حوزه رسانه  مشغول به كار 
بوده است. به گفته خودش، در 20ســال از عمرش، 16ساعت از شبانه روز را 
صرف كار می كرد. یوناسون می گوید: »رسمأ با شــغلم ازدواج كرده  بودم«. او 
خودش را در كار غرق كرده بود و اســترس در وجودش موج می زد. آن روزها، 
گاهی برای خالصی از استرس، چند صفحه برای خود می نوشت كه در آخر به 
تولد نخستین كتابش انجامید. او در دوران كاری پرمشغله و ناآرامش احساس 
خوبی نداشت و سرانجام اتفاقی باعث شد یك »آلن« )نام شخصیت 2 كتاب 
»مرد صدساله ای كه از پنجره فرار كرد و ناپدید شد« و »دیگر ماجراهای اتفاقی 
مرد صدساله« نوشته یوناسون( درونش پدیدار شود و به او كمك كند. اواخر 
سال 2003، پس از پشت سر گذاشتن 2 جراحی در ناحیه كمرش، یك قرار 
مصاحبه با ورزشکار فوق ستاره ای را از دست داد. در پی آن احساس كرد قلبش 
به شــدت درد گرفته و احتمال داد كه دچار سکته قلبی شود. پس از معاینات 
پزشکی، دكتر به او گفت كه این خود اوست كه با استرس بیش از حد، بدنش 
را به چنین روزی انداخته است وگرنه قلبش در كمال سالمت و بدون مشکل 
می تپد. در سال 2005، دریافت كه اوضاعش به تغییری اساسی نیازمند است. 
تصمیم گرفت شركتش را به فروش بگذارد. او ازدواج كرد و به سوئیس نقل مکان 

كرد اما در ازدواجش با شکست مواجه شد. پس از طالق غم انگیزش، به همراه 
پسرش، مجددا به سوئد بازگشت. او به روستایی در جنوب سوئد نقل مکان كرد 
و این بار، نوشتن را با جدیت دنبال كرد. یوناسون در محل زندگی اش، تعدادی 
جوجه، مرغ  و خروس و یك گربه دارد. زندگی ساده و بی آالیش امروز او در تضاد 
با شهرت جهانی كتاب هایش اســت كه به 36 زبان ترجمه شده اند. او كه در 
زندگی با استرس و غم های زیادی روبه رو بود، با نوشتن كتاب و با بهره گیری از 
طنز منحصربه فردش، تالش كرد منبع آرامشی برای خود و مردم جهان بسازد. 
قهرمان او، آلن كه صد و یك ساله شده، در كتاب دیگر ماجراهای اتفاقی مرد 
صدساله به نقاط مختلف دنیا سفر می كند و به همراه دوستش افراد مهمی را 
مالقات می كنند. این دو از مهم ترین وسیله ارتباطی این روزها، یعنی تلفن  همراه 
هوشمند، استفاده می كنند و روند داستان به گونه ای است كه ناگزیر شما را به 
خنده وا می دارد. از دیگر آثار یوناسون می توان به كتاب »اندرس قاتل« اشاره 
كرد. در این كتاب، او روند سریع تری را برای روایت داستان در پیش گرفته است. 
اندرس قاتل، شخصیت منفی داستان است اما مخاطب را شیفته خود می كند. 
اندرس كه تازه از زندان آزاد شده، برای گانگسترها خرده كارهایی انجام می دهد. 
او یك كشیش و یك مهماندار را مالقات می كند كه این مالقات، شروعی برای 

اتفاقات تازه خواهد بود.

مردی كه یادگرفت دست از هراس بردارد و به نوشتن عشق بورزد

یاور یگانه
روزنامه نگار
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   مسدودشدن آزاد راه تهران - شمال به چه دليل 
از زماني كه آزادراه تهران-شمال افتتاح شده تاكنون چندين بار مسدود 
شده است. اگر اين آزادراه آماده افتتاح نبود چرا با اين همه سروصدا آن 
را افتتاح كردند و اگر مشكلي نيست چرا مدام آن را مسدود مي كنند؟

رجبي از تهران 

   لوله هاي آب در سيستان و بلوچستان؛ تشنه آب
بعد از سال ها سيســتم آب لوله كشــي در برخي مناطق سيستان و 
بلوچستان نصب شد، اما لوله هاي آب بيشتر حالت دكورهاي ناهمگون 
را دارند زيرا هيچ آبي در آنها جاري نيست و به رغم هزينه هايي كه شده 

لوله هاي آب تشنه آبند.
ميرشكار از زاهدان

   كوسه هاي سرچكشي در سواحل بوشهر سالخي مي شوند
درحالي كه تمام دنيا آرزو دارند  كوســه هاي سرچكشي را از نزديك 
ببينند و به خاطرش تا جزاير اكوادور سفر مي كنند، در ساحل بوشهر 
كوســه هاي سرچكشــي نادر كه براي به دنياآوردن بچه هايشان به 
سواحل ايران آمده اند، سالخي مي شوند و تا امروز نشنيده ام كسي با 

اين شكارچيان برخورد كند.
اعالپور دوستدار حيات وحش از بوشهر

  فاصله گذاري در شركت هاي هواپيمايي معنا ندارد
نه تنها فاصله گــذاري اجتماعي در شــركت هاي هواپيمايي رعايت 
نمي شود، بلكه از پذيرايي مسافران هم خودداري مي كنند. قبل از  ماه 
مبارك رمضان مي گفتند اين كار به دليل كروناست و اكنون مي گويند 
هم كرونا و هم  ماه رمضان. حتي در ســاعات افطار هم به بهانه كرونا 
چيزي به مسافران پروازها نمي دهند. آيا فاصله گذاري اجتماعي فقط 

روبه روي نانوايي ها و بسته نگه داشتن سينماهاست؟
شيوا از شيراز

   خانواده سرگردان در ورودي شاهد شهريار
چند روز است كه در ورودي محمودآباد شاهدشهر، شهرستان شهريار؛ 
در كنار خيابان خانواده اي چادر زده اند و درحالي كه اسباب و اثاثيه شان 
در اطراف چادر است گويا در آنجا زندگي مي كنند. تاكنون به چندجا 
خبر داده ايم ولي آن خانواده همچنان در آنجا هســتند. از مسئوالن 
تقاضا داريم در اين  ماه مبارك كاري براي اين خانواده احيانا بي پناه و 

بي سرپناه بكنند.
عظيمي از شهرستان شهريار تهران

   براي وام ازدواج 100ميليوني سقف سني بگذارند
وام ازدواج صدميليون توماني كه نفري 50ميليون به هر زوج مي دهند، 
باعث ازدواج هاي زير سن قانوني مي شود. در دفتر خدماتي كه داريم 
روزانه چندين ثبت نام براي دريافت وام ازدواج داريم كه سن دختر، 
زير 15سال است؛ درحالي كه همين دختر تا 18ساله نشود نمي تواند 
حساب بانكي داشته باشــد. با اين وصف از تقاضا داريم پرداخت وام 

ازدواج را مخصوص بازه سني خاصي كنند مثال 18سال تا 50سال.
خوشدل از تهران 

   هر بارندگي در كرمان يعني آبگيري گسترده و سيالب
سال هاســت كه كانال هاي انتقال آب هاي سطحي شــهر كرمان از 
داخل به بيرون شهر بسته شده اند و هيچ نهاد متولي مسئول نظارت و 
بازگشايي اين كانال ها نبوده است، اكنون كه ترسالي است و بارندگي ها 
به نسبت قابل توجه، با هر بارندگي ســطح آب ها در شهر كرمان باال 

مي آيد و شهر حالت سيل زده پيدا مي كند.
مسلمي از كرمان 

  تره و سيرهايم گنديد، نوبت تردد به من نرسيد
بار سير و تره داشتم كه با معطلي چندروزه پشت مرزهاي ايران به عراق 
همه محصوالتي كه آماده صادرشدن بودند گنديدند و جدا از زحمات 
من، زحمات كشــاورز و خريدار و... هم هدر رفت و من با خســارت 

سنگين به خانه برگشتم. واقعا برنامه ريزي اينقدر سخت است؟!
بهمن از نظرآباد كرج

    10سال از كلنگ زني متروي پرند گذشت
با گذشت 10سال از كلنگ زني متروي پرند هنوز خبري از راه اندازي 
متروي اين شهر نيست. اين در حالي است كه اواخر سال97 مديرعامل 
شهر جديد پرند گفته بود ظرف 6ماه آينده اين مترو به بهره برداري 
مي رسد. حاال كه سال99 رسيده باز هم صحبت از پايان سال مي شود 
و واقعا به نظر نمي رسد تا پايان سال هم اين مترو به بهره برداري برسد. 
اول اينكه چرا اينقدر طول كشيده و بعد چرا وعده غيرواقعي مي دهند؟
شاه دبيري از پرند تهران

  ملخ همه زحمات كشاورزان زيركوه را به باد مي دهد
همسايه كرمان و سيستان و بلوچستان در شهرستان زيركوه از استان 
خراسان جنوبي هســتيم كه هجوم ملخ خيلي نگرانمان كرده است. 
از مسئوالن تقاضا داريم قبل از رســيدن به 20ارديبهشت كه حدود 
زمان تخم ريزي ملخ هاست به داد ما برسند تا نسل ملخ ها نابود شود و 

زحمات يك سال كار و تالشمان بر باد نرود.
سلطان پور از زيركوه 

   تعديل پرسنل هتل ها ادامه دارد
از پرســنل يكي از هتل هــاي تهران هســتم كه بعد از 8ســال كار 
شبانه روزي متأسفانه در ليست تعديلي ها هستم، بدون اينكه كسي 
بتواند كاري براي ما بكند. درك وضعيت هتلداران كار سختي نيست، 
اما از مسئوالن توقع داريم فكري براي ما بكنند كه تعداد بيكارشدگان 
از اقشار ما بسيار زياد است و اطالع دارم همكارانم در شهرهاي شيراز و 

يزد و تبريز هم يكي پس از ديگري بيكار مي شوند.
درخشنده از تهران

   كارگران ساختماني؛ اقشاري كه به چشم نمي آيند
كارگران ســاختماني بعد از شــيوع كرونا در بدترين وضعيت به سر 
مي برند و با تعطيل شدن ساخت وساز معلوم نيست تا كي بايد بيكار 
بمانند. اين قشر نه بيمه دارند و نه تحت پوشش نهاد يا سازماني هستند 
كه مثال همان وام يك ميليون توماني دولت سهمشــان شود. هر روز 
صبح به ميدان مي رويم و تا غروب منتظر مي مانيم و شب بدون اينكه 

توان خريد يك نان داشته باشيم به خانه بازمي گرديم.
كلهر از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگ غم انگيز دختر 
3ساله در قرنطينه كرونا

شيوع كرونا باعث شــده تا خيلي از خانواده ها 
در قرنطينه خانگي باشــند مانند خانواده اي 
كه حوالي يافت آباد زندگي مي كنند. آنها اما 
گاهي بچه هايشــان را براي بازي به پشت بام 
مي بردند كه انرژي شــان را تخليه كنند، اما 
در آخرين بازي بچه هــا حادثه هولناكي براي 
دختربچه 3ساله رخ داد. به گزارش همشهري، 
ساعت 9صبح پنجشــنبه 11ارديبهشت، از 
طريق كالنتري153 شهرك وليعصر به قاضي 
جنايي تهران خبر رســيد كه دختري 3ساله 
كه به شدت مجروح شــده بود، پس از انتقال 
به بيمارستان جان باخته اســت. هنوز علت 
مرگ كودك مشــخص نبود تا اينكه تيمي از 
كارآگاهان با دستور قاضي، تحقيقات را آغاز 
كردند و دريافتند كه اين دختربچه از نورگير 
پاسيو ســقوط كرده و جانش را ازدست داده 
اســت. يافته هاي كارآگاهان نشان مي داد كه 
خانواده اين كودك به دليل شيوع كرونا خود 
را در خانه قرنطينه كرده و بيشــتر روزها در 
خانه بودند. آنها هر از گاهي دختر 3ساله و پسر 
6ساله خود را براي هواخوري و بازي به پشت 
بام مي بردند، اما خبر نداشــتند كه حادثه اي 
تلخ در كمين شان اســت. روز حادثه كه عصر 
چهارشــنبه بود اين 2 كودك به همراه پدر و 
مادرشان راهي پشــت بام ساختمان 3طبقه 
كه در آن ساكن بودند شدند. بچه ها مشغول 
بازي شدند و مادر نيز لباس هايي را كه شسته 
بود روي بند پهن مي كرد. دختــر بچه اما به 
سمت نورگير پاســيو رفت، به آن تكيه كرده 
بود كه ناگهان شيشه نورگير شكسته و كودك 
از پشت بام به پايين سقوط كرد. پدر و مادر وي 
كه از اين حادثه شوكه شده بودند، وحشت زده 
خودشان را به او رســاندند و دخترشان را به 
بيمارستان منتقل كردند، اما تالش هاي كادر 
درمــان بي فايده بود و حدود 16ســاعت بعد 
دختربچه جانــش را از دســت داد. با معلوم 
شدن علت مرگ اين دختر بچه، قاضي جنايي 

دستورات الزم درباره اين پرونده را صادر كرد.

 مرگ اسرارآميز 
در پانسيون مردان

تحقيقات درخصوص مرگ اسرارآميز مردي كه 
پس از قهر با همسرش، شب ها را در پانسيون 
مي گذرانــد از ســوي تيم جنايــي پايتخت 
آغاز شده اســت. به گزارش همشهري، عصر 
پنجشنبه 11فروردين، گزارش مرگ مشكوك 
مردي جوان به قاضي مصطفي واحدي كشيك 
جنايي تهران اعالم شــد. متوفــي در يكي از 
پانسيون هاي حوالي خيابان فلسطين جانش 
را از دســت داده بود كه مأموران براي بررسي 
موضوع راهي محل حادثه شــدند. او مردي 
بود 37ساله كه در اتاق شماره5 پانسيون روي 
تخت افتاده و فوت شــده بود. علت مرگ وي 
مشخص نبود و نخستين كســي كه با جسد 
وي روبه رو شــده بود هم اتاقــي اش بود. او در 
تحقيقات به مأموران گفت: متوفي يك ماهي 
مي شد كه به پانسيون آمده و با يكديگر هم اتاق 
شده بوديم. او خودش خانه و زندگي داشت اما 
يك ماهي مي شد كه با همسرش دچار اختالف 
شــده و پس از قهر با او خانه را ترك كرده بود. 
وي ادامه داد: شب قبل مرد جوان با همسرش 
قرار داشت و وقتي برگشــت خيلي عصباني 
بود. مي گفت يك دختر 4ســاله دارد و نگران 
اســت كه بعد از جدايي دخترش را كجا نگه 
دارد. مي گفت نمي شود دختربچه را پانسيون 
بياورد و جايي هم ندارد تا از دخترش نگهداري 
كند. بعد از اينكه كمي آرام شد، خوابيد. صبح 
من به محل كارم رفتم و وقتي برگشتم با پيكر 
بي جان هم اتاقي ام روبه رو شــدم. با توجه به 
اينكه متخصصان پزشــكي قانوني علت مرگ 
مرد جوان را تشخيص ندادند، جسد با دستور 
قاضي به پزشكي قانوني فرستاده شد. از سوي 
ديگر خانواده اين مرد نيز از عروسشان شكايت 
كرده و مدعي شــده اند او در مرگ پسرشان 
نقش دارد. به اين ترتيب قاضي جنايي دستور 
تحقيق در اين خصوص را صادر كرده تا معماي 

مرگ مرد جوان فاش شود.

مامور پليس اعضاي بدن 
فرزندش را اهدا كرد

مامور پليس كه پسر 11ساله اش دچار مرگ 
مغزي شــده بود اعضاي بدن او را به بيماران 
نيازمند اهدا كرد. اين مأمــور پليس، مجيد 
اســماعيل پور نــام دارد و در پليــس آگاهي 
شهرستان دشتســتان خدمت مي كند. پسر 
11ساله او به نام اميرعلي وقتي به دنيا آمد دچار 
معلوليت بود تا اينكــه مدتي قبل دچار مرگ 
مغزي شد. به دنبال اين حادثه تلخ مأمور پليس 
كه فرزندش را از دست رفته مي ديد با اهداي 
اعضاي بدن او به بيماران نيازمند موافقت كرد. 
در اين شــرايط اعضاي بدن اميرعلي شامل 
كبد، قلب و 2كليه به 4بيمار نيازمند زندگي 

دوباره اي بخشيد.

مرد 50ساله وقتي به عمق 20متري 
چاه سقوط كرد و داخل آب غوطه ور داخلي

شــد تصور مي كرد كه هرگــز از اين 
مهلكه جان سالم به در نخواهد برد اما ساعت ها پس 
از اين حادثه، آتش نشانان موفق شدند او را كه به طرز 

معجزه آسايي زنده بود، نجات دهند.
به گزارش همشهري، روز پنجشنبه مرد 50ساله اي 
از اهالي شهرستان فرمهين اســتان مركزي، براي 
انجام كاري از خانه شان خارج شد اما تا ساعت ها بعد 
خبري از او نشد. مرد ميانسال قرار بود بعد از انجام 
كارش خيلي زود به خانه برگردد اما وقتي خبري از 
او نشد، خانواده اش نگران شدند و با او تماس گرفتند 
ولي تلفنش خاموش بود. به نظر مي رســيد اتفاقي 
براي اين مرد رخ داده باشــد و خانــواده اش كه هر 
لحظه نگراني شان بيشــتر مي شد در جست وجوي 
او راهي خيابان شدند. آنها مي دانستند كه وي قرار 
بوده به حوالي يك گاوداري در اطراف شهر برود و به 
همين دليل راهي آنجا شدند و به جست وجو در آن 
منطقه پرداختند تا اينكه خودروي وي را ديدند كه 
در گوشه اي پارك شده بود. درهاي ماشين قفل بود و 
به ماشين هيچ آسيبي نرسيده بود و اين احتمال كه 
مرد گمشده قرباني دزدان شده باشد، رد شد. با اين 
حال هنوز هيچ ردي از وي نبود و اعضاي خانواده اش 
تصميم گرفتند براي يافتن اثري از مرد گمشده آن 

حوالي را جست وجو كنند.

چاه متروكه 
ساعت ها از گم شــدن مرد 50ســاله مي گذشت. 
شب از نيمه گذشته بود و اعضاي خانواده اش هنوز 
نتوانسته بودند ردي از وي پيدا كنند. آنها منطقه اي 
را كه خودروي مرد گمشده در آنجا پارك بود، وجب 
به وجب گشته بودند اما كسي او را نديده بود. تا اينكه 
يكي از افرادي كه در آن حوالي كار مي كرد سرنخي 
را در اختيار آنها قــرار داد. او مي گفت كه در حوالي 
گاوداري يك چاه آب قرار دارد و احتمال دارد كه مرد 
گمشده به داخل آن افتاده باشد. جست وجوگران به 
سرعت راهي محل چاه شدند و در تاريكي شب موفق 
شدند آن را پيدا كنند. آنها خودشان را به دهانه چاه 
رساندند و مرد گمشــده را صدا زدند و لحظاتي بعد 
صداي ناله ضعيفي را شــنيدند كه از اعماق چاه به 

گوش مي رسيد.

عمليات نجات 
حدود ســاعت3 بامداد خانواده مرد گمشده موفق 
شدند او را كه به داخل چاه ســقوط كرده بود پيدا 
كنند. اما عمق زياد چاه به آنها اجــازه نمي داد كه 
به راحتي وي را نجــات دهند. به هميــن دليل با 
آتش نشاني تماس گرفتند و درخواست كمك كردند.

مســعود آقازيارتي، رئيس ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني اراك به همشهري مي گويد: از آنجاكه 
آتش نشــاني شهرســتان فرمهين تجهيزات كافي 
نداشت، ماجرا را به آتش نشاني اراك مخابره كردند 
و يك تيم 4نفره از نجاتگران آتش نشاني راهي محل 

حادثه شدند.
وي ادامه مي دهد: چاه مورد نظر در اطراف روستاي 
درمنك شهرستان فرمهين بود و وقتي آتش نشانان 
به آنجا رســيدند، عمليات نجات را شروع كردند اما 
مهم ترين مشــكلي كه پيش روي آنها بود، ديواره و 
دهانه سســت چاه بود كه هر لحظه احتمال داشت 
ريزش كند. آتش نشــانان براي نجات مرد گمشده 
ابتدا مي بايســت دهانه چاه را ايمن مي كردند. آنها 
با قراردادن تعــدادي الوار و اســتفاده از تجهيزات 
ويژه و همچنين كمك گرفتن از مسئوالن گاوداري 
كه در آن حوالي بود، موفق شــدند سه پايه ثابتي را 
روي دهانه چاه مســتقر كنند و پــس از آن يكي از 
آتش نشانان براي بيرون كشيدن مرد گمشده وارد 
چاه شــد. او با اســتفاده از تجهيزاتي كه در اختيار 
داشت، توانســت خود را به مرد مصدوم رسانده و با 
كمك همكارانش وي را پس از 2ســاعت عمليات 

نفسگير از داخل چاه بيرون بكشد.
آقازيارتي مي گويد: با نجات مرد گمشده معلوم شد 
كه او روز قبل زماني كه در حال عبور از محل حادثه 
بوده، به دليل اينكه دهانه چاه با الوار پوشيده شده بود، 
متوجه آن نشده و به داخل چاه سقوط كرده بود. از 
سوي ديگر داخل چاه به عمق يك و نيم متر آب بود و 
وجود همين آب باعث شده بود كه مرد ميانسال پس 
از سقوط آسيب چنداني نبيند و درصورت عدم وجود 

آب امكان داشت كه جانش را از دست بدهد.
وي  ادامه مي دهد: از طرفي آب داخل چاه بسيار سرد 
بود و اين مسئله مي توانست باعث مرگ مرد ميانسال 
شــود اما خوشــبختانه زماني كه وي به داخل چاه 
سقوط كرده بود، يك تكه الوار نيز به داخل سقوط 
مي كند و اين مرد موفق مي شــود تكه الوار را به دو 
طرف چاه محكم كرده و خــودش را روي آن حائل 
كند و به اين ترتيب از آب سرد چاه بيرون بماند. با اين 
حال به دليل اينكه وي ساعت ها داخل چاه گرفتار 
بود، دچار ضعف و همچنين به دليل ســقوط دچار 
كمي جراحت شــده بود كه پس از نجات از داخل 
چاه در اختيار امدادگــران اورژانس قرار گرفت و به 

بيمارستان منتقل شد.

مرد 50ساله پس از سقوط به داخل چاه در آب غوطه ور شد

پايان اخاذي  مأموران قالبي 
در غرب پايتخت

اعضاي يك باند تبهكاري وانمود مي كردند كه مأمور پليس 
هستند و با اين ترفند از افغان ها اخاذي مي كردند. هرچند 
آنها توانستند با اين شــگرد از 20نفر اخاذي كنند، اما در 

آخرين سرقت شان دستگير شدند.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي افغان به كالنتري 
209پايانه غرب رفت و مدعي شد يك مأمور پليس گوشي 
موبايل او را به زور گرفته است. او گفت: در نزديكي ترمينال 
بودم كه مردي جلو آمد و گفت مأمور پليس است. او گفت: 
بايد گوشي موبايلم را به او بدهم و من هم كه فكر مي كردم او 
واقعا مأمور است گوشي ام را به او دادم اما او ديگر گوشي را 

پس نداد و از آنجا فرار كرد.
 به دنبال اين شكايت گروهي از مأموران شروع به گشت زني 
در محوطه ترمينال كردند تا اينكه بعد از ساعتي با راهنمايي 
مالباخته موفق شدند مأمور قالبي را در حوالي خيابان شهيد 
رحماني دستگير كنند. مأموران در جريان بازرسي از متهم 
4گوشي سرقتي و 40ميليون ريال پول نقد كشف كردند. 
متهم كه توسط شاكي شناسايي شده بود و راهي جز اعتراف 
نداشت گفت: گوشي هاي سرقتي را به مالخري در حوالي 
خيابان شــوش مي فروشم. در اين شــرايط مأموران راهي 
مخفيگاه مالخر شــدند. با اينكه مأمور قالبي همه جزئيات 
درباره مالخر را گفته بود امــا او ادعا مي كرد مأمور قالبي را 
نمي شناسد و مالخر نيســت. در اين شرايط بود كه يكي از 
مأموران دِر كلمن آبي را كه روي ميز بود باز كرد و در كمال 
تعجب داخل آن 10گوشي سرقتي و 70ميليون چك پول 
كشف كرد. درحالي كه مالخر دســتش رو شده بود مأمور 
قالبي به همدستي با 2نفر از دوستانش اعتراف كرد و گفت 
كه با همكاري آنها به عنوان مأمور قالبي از اتباع كشورهاي 
خارجي، به خصوص افغان ها اخاذي مي كردند. به اين ترتيب 
2 مأمور قالبي ديگر نيز دستگير شدند و ارزش اموال كشف 
شده از آنان 340ميليون ريال برآورد شده است. سرهنگ 
كيومرث حســنوند، ســركالنتر پنجم پليس پيشگيري 
پايتخت در اين باره گفت: مالخر اين باند، مردي 40ساله با 
يك ســابقه كيفري در زمينه مالخري، متهم اول دستگير 
شده جوان 27ساله با 4سابقه سرقت، متهم سوم 22ساله 
با ســابقه مواد مخدر و آخرين متهم22ســاله بدون سابقه 
هستند. وي با اشــاره به اينكه متهمان به 20فقره سرقت 
اعتراف كرده اند، افزود: با تكميل پرونده هر 4متهم براي سير 

مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.

آقــاي نجفي يــك مرتبه 
محاكمه و به قصاص محكوم شد. بار ديگر 
دادگاه او را به حبــس محكوم كرد، اما 
ديوان عالي كشور اين رأي را نقض كرد. 
در تازه ترين دور از محاكمه موكل تان 
دادگاه به طور دقيق قرار اســت به چه 

مسئله اي رسيدگي كند؟ 
به طور كلي در جلسه روز يكشنبه )امروز( 
به جنبه عمومي جرم رسيدگي مي شود، 
چرا كه جنبه  خصوصي آن با اعالم رضايت 
اولياي دم مقتول از بين رفته است. اما چون 
ديوان عالي كشور درباره عمدي بودن قتل 
ترديد كرده قرار است بار ديگر دادگاه به طور 
ماهيتي به پرونده وارد شــده و رسيدگي 
كند. دادگاه قبلي، موكلــم را درخصوص 
قتل عمد به تحمل 6سال و نيم حبس و به 

اتهام حمل و نگهداري سالح به يك سال و 
سه ماه حبس محكوم كرده بود كه اين رأي 

در ديوان عالي كشور نقض شد.
چطور شد كه بعد از 2 مرتبه 
محاكمه رأي دادگاه در ديوان عالي كشور 

نقض شد؟
قضات دادگاه براي عمدي دانســتن اين 
قتل به بند ب مــاده290 قانون مجازات 
اسالمي اســتناد كرده بودند كه مي گويد: 
»هرگاه مرتكب، عمدا كاري انجام دهد كه 
نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، 
مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت 
و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه 
بوده كه آن كار نوعــا موجب آن جنايت يا 
نظير آن مي شود.« درحالي كه قضات ديوان 
اين موضوع را رد كرده و با استناد به مواردي 

مهم و كليدي رأي را نقض كردند.
مهم ترين نكاتي كه براساس 
آن قضات ديوان عالي كشور رأي دادگاه 
درخصوص عمدي بــودن قتل را نقض 

كردند چه بود؟
قضات ديوان عالي كشــور به 3جهت رأي 
دادگاه را نقض كرده اند. نخســتين مورد 
اين است كه اعالم كرده اند وقوع مشاجره 
و كشــمكش در صحنه درگيري محرز و 
مسلم بوده و تالش براي گرفتن اسلحه از 
دســت يكديگر اتفاق افتاده است. در اين 
شرايط شليك ها در زاويه هاي مختلف و گاه 
متضاد اتفاق افتاده است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه شليك ها در حاالتي نامتعادل 
اتفاق افتاده و قصد و اراده اي براي شليك 
وجود نداشته اســت. دومين نكته كليدي 

كه ديوان به آن اشاره كرده به بحث اصابت 
گلوله به ديوار و دفورمه شدن و كمانه كردن 
آن مي پردازد و سومين نكته درباره اصابت 
گلوله به كف دست مقتول، خروج از دست 
و اصابت به سينه مقتول است كه در دادنامه 
ديوان آمده كه اين موضوع محرز نشــده 
است. در اين شرايط قضات ديوان معتقد 
هستند كه در عمدي بودن قتل ترديد وجود 
دارد. به همين دليل رأي دادگاه درخصوص 
عمدي بودن قتل نقض و پرونده به شعبه 
هم عرض فرستاده شد تا دوباره در اين باره 

تصميم گيري شود.
در ايــن دور از محاكمه چه 
برنامه اي براي دفاع از موكل تان داريد و 
پيش بيني شما از نتيجه دور تازه محاكمه 

آقاي نجفي چيست؟

ما از اول هم معتقــد بوديم كه اين حادثه، 
عمدي اتفاق نيفتاده اســت و براي اثبات 
حرف هاي مان مداركي را هم ارائه كرديم و 
شما شاهد بوديد كه ديوان عالي كشور هم 
رأي اوليه دادگاه درباره عمدي بودن قتل 
را نقض كرد. در اين جلسه هم با استناد به 
شواهد و مداركي كه وجود دارد و همگي 
دال بر غيرعمد بودن اين حادثه اســت از 
موكلم دفاع خواهم كرد. آنطور كه اطالع 
دارم در جلسه روز يكشنبه )امروز( شاهدان 
و كارشناســان اســلحه دعوت نشده اند و 
پرونده با حضور موكلم، اولياي دم و وكالي 
مدافع شان رســيدگي خواهد شد. درباره 
پيش بيني هم بايد بگويم كه نمي شــود 
پيش بيني خاصي انجام داد و بايد منتظر 

رأي دادگاه بمانيم.

با درخواست خانواده كودك 4ساله كه 3سال پيش 
به طرز مرموزي ناپديد شــد و موافقت رئيس قوه 
قضاييه، اين پرونده براي ادامه رســيدگي و يافتن 
ردي از پسربچه گمشده به دادسراي جنايي تهران 

ارسال شد.
سيزده بدر ســال96 كودك 4ســاله اي كه همراه 
خانواده اش به حوالي رودخانه هروچاي در خلخال 
رفته بود به طرز مرموزي ناپديد شد. آن روز خانواده 
حسين در آنجا چادري برپا كرده بودند و پسربچه 
4ســاله مقابل چادر در حال بازي بــود كه ناگهان 
غيبش زد. خانواده حســين همه جا را به دنبال او 
گشتند اما اثري از پسر 4ساله نبود. در اين شرايط 
ماجرا به پليس و هالل احمراطالع داده شد و گروهي 

از مأموران و امدادگران راهي منطقه شدند.
عمليات جســت وجو آغاز شــد و با توجه به اينكه 
خانواده حسين كنار رودخانه اتراق كرده بودند اين 
فرضيه كه كودك به داخل رودخانه افتاده مدنظر 
قرار گرفت. به همين دليل اكيپي از غواصان هالل 
احمر به درون رودخانه رفتنــد اما اثري از وي پيدا 
نكردند. با گذشــت زمان، عمليات جست وجو نيز 
وسيع تر مي شد و گروه ديگري كه بيش از 500نفر 
بودند بسيج شده بودند تا اطراف منطقه را جست وجو 
كنند ولي هيچ اثري از حسين به دست نيامد به جز 
دمپايي هاي او. در اين شرايط فرضيه دوم مطرح شد؛ 
اينكه كودك هدف حمله حيوانات درنده قرار گرفته 
است اما تالش براي يافتن بقاياي جسد او نتيجه اي 

در بر نداشت و اين فرضيه هم رد شد.

كودك ربايي
مدتي بعد خانواده كودك راهي اداره پليس شدند و 
گفتند كه پسرشان ربوده شده است. پدر حسين به 
پليس گفت: پس از ناپديد شدن پسرم، همه جا را 
جست وجو كرديم و بعد از يك ساعت دمپايي هاي 
او داخل رودخانه پيدا شــد. مــا احتمال مي دهيم 
كودك ربايان براي اينكه فكــر ما را منحرف كنند، 
دمپايي هاي حسين را در باالدست رودخانه داخل 
آب انداخته اند. هيچ ردي از لباس، كاله و حتي جسد 
پسرم پيدا نكرديم و مطمئن هستيم او را دزديده اند.

چون در مسير رودخانه تورهاي فلزي نصب شده و 
در طول مسير رودخانه تنه درخت وجود داشته كه 

اگر پسرم داخل رودخانه افتاده بود بايد نشانه اي از او 
و جسدش يافت مي شد.

با اين شكايت مســير پرونده تغيير كرد و با انجام 
تحقيقات ســرنخ هايي به دســت آمد كه فرضيه 
كودك ربايي را قوت مي بخشيد. پرونده در دادسراي 
مركزي اســتان اردبيل در جريان بود و گروهي از 
كارآگاهان راهي منطقه شدند و در اطراف رودخانه 
يك گوشي موبايل پيدا كردند. در مرحله بعد صاحب 
موبايل شناسايي شد و تحت بازجويي قرار گرفت. 
او مدعي بود كه روز سيزده بدر به همراه خانواده اش 
براي تفريح به اطراف رودخانه رفته و بعد از بازگشت 
متوجه شده كه گوشــي اش ناپديد شــده است. 
گفته هاي او مرموز بود چرا كه او پس از گم شــدن 
موبايلش نه ديگر به منطقه بازگشته بود و نه اينكه 
گزارش گم شدن و يا سرقت گوشي اش را اعالم كرده 
بود. او به اتهام مشاركت در كودك ربايي بازداشت 
شد اما اصرار داشت كه نقشي در كودك ربايي ندارد 

و مدتي بعد با سپردن وثيقه آزاد شد.

مظنونان جديد
كارآگاهان در مرحله بعد به تحقيقات محلي دست 
زدند و از شــاهدان شــنيدند كه روز حادثه 2مرد 

در اطراف چادر خانواده كودك نشســته بودند و از 
ربودن كودك و فروختــن آن صحبت مي كردند. 
همين كافي بود تا با كمــك بومي هاي محل اين 
2 فرد شناســايي و دستگير شــوند. اما 2 مظنون 
مي گفتند كه روز حادثه وقتي متوجه ناپديد شدن 
حسين شدند، شــروع كردند به بحث درخصوص 
سرنوشت كودك. اينكه شايد افرادي او را ربوده اند 
تا كودك را بفروشند و هيچ نقشــي در اين ماجرا 
ندارند. اين 2 مظنون نيز به اتهام مشــاركت در آدم 
ربايي بازداشت شدند و مدتي بعد با سپردن وثيقه 

آزاد شدند.
اين پرونده مظنونان ديگري هم داشت. مدتي بعد 
فردي با خانواده حسين تماس گرفت و گفت مردي 
به نام حسن، كودك را ربوده است. فرد تماس گيرنده 
مشخصات حسن را اعالم كرد و او بازداشت شد اما 
در بازجويي ها مشخص شد كه او نقشي در آدم ربايي 
ندارد و فرد تماس گيرنده به دليل اختالفات شخصي 

و مالي كه با وي داشته برايش پاپوش دوخته است.

مالقات با رئيس قوه قضاييه 
درحالي كه هيچ ردي از پسربچه گمشده به دست 
نيامده بــود، خانــواده وي درخواســت مالقات با 
سيدابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه را كردند. 
آنها چشم انتظار بازگشت و يا پيدا شدن ردي از پسر 
گمشده شان بودند، به همين دليل پس از مالقات با 
رئيس قوه قضاييه از او درخواست كردند كه پرونده 

در پايتخت رسيدگي شود. 
رئيس قوه قضاييه با درخواســت اين پــدر و مادر 
چشــم انتظار موافقت كــرد و پرونده از اســتان 
اردبيل به دادســراي جنايي تهران فرستاده شد و 
پيش روي قاضي مصطفي واحدي بازپرس شــعبه 
يازدهم دادسراي جنايي تهران قرارگرفت. او پس 
از مطالعه پرونده دســتورات جديدي صادر كرد تا 
معماي ناپديد شدن كودك 4ساله پس از گذشت 
2سال آشكار شود. قاضي واحدي دستور تحقيق از 
خانواده پسربچه، احضار 3متهم پرونده كه با وثيقه 
آزاد هستند و تحقيق از آنها و همچنين تحقيق از 
شاهدان و مواجهه حضوري 3متهم پرونده با خانواده 
شاكي را صادر كرده است تا شــايد به اين ترتيب 

معماي اين پرونده عجيب حل شود.

وكيل مدافع محمدعلي نجفي از داليل نقض حكم موكلش در ديوان عالي كشور مي گويد

چرا نجفي دوباره محاكمه مي شود؟
محمدعلي نجفي كه پس از اعالم گذشت اولياي دم ميترا استاد 
از قصاص نجات يافته و به حبس محكوم شده بود، مدعي است 
قتل همسرش عمدي نبوده است. هرچند ادعاي او در دادگاه 
پذيرفته نشــد، اما وقتي او و وكيل مدافعش داليل شان را به 
ديوان عالي كشور ارائه كردند حكم اوليه نقض و پرونده بار ديگر 

به دادگاه فرستاده شد. به اين ترتيب قرار است او صبح امروز در 
شعبه ديگري از دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شود. 
حميدرضا گودرزي، وكيل مدافع محمدعلي نجفي در گفت وگو 
با همشهري از داليل نقض شــدن رأي در ديوان عالي كشور و 

برنامه اش براي دفاع از موكلش مي گويد.

پرونده كودك گمشده خلخالي در دادسراي جنايي تهران

نجات معجزه آسا از چاه 20متري



»ايرج حريرچي«، معاون كل وزارت 
بهداشــت دربــاره علــت كاهش گزارش

مراجعات كرونايي به بيمارستان ها و 
روند نزولي مرگ ومير ناشي از بيماري كوويد-۱۹ در 
كشــور، گفت: »در كشــور هنوز به فاز مهار كرونا 
نرسيده ايم، بلكه همچنان در فاز مديريت بيماري 
هستيم و بر همين اساس همچنان به مردم توصيه 
مي كنيم كه نكات مربوط به فاصله گذاري اجتماعي 

را رعايت كنند.«
او رعايت فاصله گذاري اجتماعي و توجه بيشــتر 
به بهداشــت فردي را ضروري دانست و تأكيد كرد 
كه هنوز در كشــور به فاز مهار كرونا نرســيده ايم: 
»همچنــان در فاز مديريت بيماري هســتيم و به 
همين دليل همچنان به مردم توصيه مي كنيم كه 
نكات مربوط به فاصله گــذاري اجتماعي را رعايت 

كنند.«
به گفته حريرچي، يكي از داليل كاهش ابتال به كرونا 
در ايران و خلوت شدن بيمارستان ها ارتقاي امكانات 
براي تشــخيص بيماري در مراحل اوليه است. در 
عين حال آگاهي مــردم در زمينه ويروس كروناي 
جديد افزايش يافته و با رعايت مســائل بهداشتي 
و فاصله گذاري اجتماعــي، ميزان ابتالي جديد به 
بيماري كاهش يافته و به تبــع آن با كاهش تعداد 
ابتال، نياز به بســتري هم نزولي شده است. در اين 
فاز اقدام اصلي كه بايد انجام شود، مراقبت است. اگر 
فردي متوجه بيماري نشود و مورد شناسايي قرار 
نگيرد، در مرحله پيشرفته مراجعه مي كند و در آن 

زمان نيازمند اقدامات درماني ويژه است.
حريرچي، معاون وزير بهداشت روند نزولي بيماري 
در كشور  را شكننده و آســيب پذير توصيف كرد و 
افزايش دوباره موارد ابتال به كرونا در برخي مناطق را 
نگران كننده دانست: »اگر به فاصله گذاري و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي پايبند نباشيم، شاهد شيوع 

مجدد بيماري خواهيم بود.«
او خبر نهايي درباره بازگشــايي اماكن مذهبي در 
مناطق سفيد را به تصميمات جلسه ستاد ملي كرونا 
كه امروز )يكشنبه ۱4ارديبهشت( برگزار مي شود، 
موكول كرد: »مناطق سفيد، زرد و قرمز، بر مبناي 
ميزان ابتال و بستري، ارزيابي مي شود. اگر در جلسه 
ستاد ملي كرونا تصويب شــود، در شهرستان هاي 
سفيد به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت كمتر از يك 
بستري داشته ايم، مي توان شاهد بازگشايي اماكن 
مذهبي بود. بازگشايي اماكن با شرايط تعريف شده 
صورت مي گيرد. به طوري كه برگزاري نماز جماعت 
در مساجد بدون ســخنراني خواهد بود و اينكه هر 

نمازگزاري براي خودش مهر و جانماز مي برد.«
حريرچي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت 
مناطق سفيد و بازگشــايي اماكن مذهبي در اين 
مناطق، گفت: مناطق سفيد، زرد و قرمز بر مبناي 
ميزان بســتري ها يا ميــزان فــوت در هر منطقه 
طبقه بندي مي شود. تمركز اصلي ما روي مناطق 
ســفيد اســت كه مبناي ما در تعيين اين مناطق 
شهرستاني است نه اســتاني. اگر امروز در جلسه 
ســتاد كل مقابله با كرونا تصويب شــود، مناطق 
سفيد شهرســتان هايي خواهند بود كه در كل آن 
شهرستان طي ۱4روز گذشته كمتر از يك بستري 
روزانه داشــتيم؛ يعني در 2هفته كمتر از ۱4مورد 
بستري داشته ايم يا به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت 

شهرستان كمتر از يك بستري داشتيم.

دستورالعمل جديد براي كرونا 
اطالعات مربوط به كرونا، عالئــم و پيامدهاي آن 
با توجه به رفتار غيرقابــل پيش بيني اين ويروس 
به طور مداوم در حال تغيير اســت. بيمارستان ها و 
مراكز تحقيقاتي جهان هر هفته يافته هاي جديدي 
را گزارش مي دهند. با توجه بــه اين يافته ها نحوه 
برخورد با بيماري و همچنين دســتورالعمل هاي 
مراقبتي نيازمند تغيير و به روزرســاني است. قرار 
است در هفته جاري دستورالعمل جديد تشخيص و 

درمان كرونا كه بازبيني شده، براي پرسنل بهداشتي 
و درماني بيمارستان ها ابالغ  شود.

آنطور كه »مسعود مرداني«، عضو كميته علمي ستاد 
ملي مقابله با كرونا مي گويد، در اين دستورالعمل 
برخي تعاريف و عالئم تشخيص كرونا تغيير كرده. 
عالئمي كه قبال در تشــخيص كوويد-۱۹ خيلي 
مهم تلقي نمي شــد، اكنون جزو عالئم مهم مورد 
توجه قرار مي گيرد. مثل از بين رفتن حسن بويايي 
يا چشــايي كه از عالئم مهم اين بيماري محسوب 
مي شــود، لرز، بدن درد و ناتوانــي در راه رفتن نيز 
جزو عالئم كروناست كه در دســتورالعمل جديد 

تشخيصي بر آن تأكيد شده است.
مســعود مرداني گفت: »در مورد ســردرد هنوز 
مطمئن نيستم كه جزو عالئم تشخيصي كرونا باشد، 
البته در مورد بثورات پوســتي، سازمان بهداشت 
جهاني اخيرا اعالم كرده كــه مي تواند جزو عالئم 
كرونا باشد، هنوز اين عالمت در بين بيماران ايراني 
شايع نيست البته سازمان بهداشت جهاني به عالئم 
چشمي و پوستي اشــاره كرده كه بايد در كشور ما 
بيشتر بررسي شود.« به گفته مرداني، نكته ديگري 
كه در دستورالعمل جديد كرونا به آن توجه شده، 
اين اســت كه افراد مبتال به HIV كمتر نوع شديد 
كرونا را تجربه مي كنند، شايد اين بيماران بهداشت 
را بيشتر رعايت مي كنند يا شايد داروهاي ضد ايدز 
اثر محافظتي روي اين بيماران داشته است. پروتكل 
دارويي درمان كرونا در ايران تغييري نكرده است. 
البته يك دارو براي درمان كرونا در آمريكا در حال 
مطالعه است به نام داروي رمدســيور كه در ايران 

هم درباره آن مطالعاتي در حال انجام است و نتايج 
تحقيقاتي اثربخشي اين دارو در درمان كرونا نيز بعد 

از انجام مطالعات باليني اعالم مي شود.
مرداني درباره انجام تست گسترده آنتي بادي كرونا 
از ايرانيان هــم گفته: »اگر اين كار براي بررســي 
اپيدميولوژي ايــن بيماري و پيدا كــردن راهكار 
برخورد با كرونا باشد، مفيد اســت اما با اين تست 
نمي توان اعالم كرد چند درصد مردم اين بيماري 
را گرفته اند، هنوز صحت تســت آنتي بادي در دنيا 
اثبات نشده و اين تست تأييديه هاي الزم را نگرفته 
است. البته كيت اين تست در ايران توليد شده و اگر 
با كيت ايراني اين كار انجام شود، مسئله اصلي هزينه 
اقتصادي آن نيست. اين بررسي نيازمند حجم باالي 
مثال يك ميليوني تست آنتي بادي نيست و با حجم 
كمتر از اين ميزان نيز مي توان وضعيت كلي اپيدمي 

كرونا را در ايران متوجه شد.«

آب آشاميدني كرونا ندارد
شــايعه آلودگي آب شــرب بــه ويــروس كرونا 
كه در هفته هــاي اخير در شــبكه هاي اجتماعي 
دست به دســت مي شــد و هنوز هم نگراني هايي 
براي مردم ايجــاد كرده، ديروز بــار ديگر تكذيب 
شد. اين بار »احمد جنيدي«، رئيس مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــكي، گفت: »بررســي هاي انجام شده نشان 
مي دهد كه تا كنون ويروس كرونــا در هيچ يك از 
سامانه هاي آب آشاميدني شناسايي نشده است.« 
به گفته او، مطابق با نتايج مطالعات موجود حداكثر 

زمان بقاي كرونا ويروس در آب خام تصفيه نشــده 
حداكثر 2روز است و از سوي ديگر با توجه به اينكه 
اين ويروس در برابر مواد گندزدا حســاس است، 
بنابراين، فرايندهاي معمول در تصفيه خانه هاي آب 
آشاميدني و گندزدايي آن كه توسط تركيبات كلر 
انجام مي شود، به راحتي قادر به حذف اين ويروس 

از آب شرب است.
رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
به مردم توصيه كرده، درصورت عدم دسترسي به 
منابع مطمئن آب شرب، در مناطق دور از دسترس 
يا نواحي كه دسترســي مناسبي به آب آشاميدني 
تصفيه شــده ندارند، بــا اســتفاده از روش هاي 
سالم ســازي  آب آشــاميدني ازجمله جوشاندن 
)به مدت 3دقيقه از زمان جوش( يا افزودن محلول 
كلر ذخيره ۱ درصد به ميزان 3 الي ۷ قطره به يك 

ليتر آب، آن را سالم سازي كنند.

تمديد وضعيت اضطراري در جهان
سازمان جهاني بهداشت )WHO( در ميان افزايش 
ادعاهاي دولت ترامپ در انتقاد به نحوه عملكرد اين 
سازمان در پاسخگويي به همه گيري كروناويروس، 
اعالميه خود را مبني بر وضعيت اضطراري سالمت 

جهاني تمديد كرد.
اين اقدام دقيقا 3 ماه پس از تصميم اصلي سازمان 
مبني بر اعالم وضعيت اضطراري بهداشت عمومي 
در جهان در تاريخ 3۰ژانويه انجام شــده اســت. 
در آن زمان تنها ۹۸مورد از حــدود ۱۰هزار مورد 
تأييد شده ابتال به كوويد-۱۹ در خارج از مرزهاي 
چين شناسايي شده بود. اما همه گيري كوويد-۱۹ 
همچنان در حال رشد است. طبق آمارهاي رسمي، 
تاكنون بيش از 3.2ميليون نفر در سراســر جهان 
به اين بيماري مبتال شــده و بيش از 24۰هزار نفر 
جان باخته اند. شــواهدي در 6 قاره حاكي از انتقال 

پايدار كروناويروس جديد است.
تئــودور آدهانــوم، دبيــركل ســازمان جهاني 
بهداشت )WHO( اعالم كرد: همه اين موارد باعث 
شده تا كارشناسان كميته اضطراري اين سازمان 
براي ارزيابي روند شيوع بيماري و مشاوره درمورد 

توصيه هاي به روز، مجددا به مشورت بپردازند.
به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه اين بيماري نشان 
داده كه حتي پيشرفته ترين سيستم هاي بهداشتي 
براي مقابله بــا همه گيري آن با دشــواري مواجه 
شده اند، تأكيد كرد: اين بيماري همه گير همچنان 
يك نگرانــي و وضعيت اضطراري براي بهداشــت 

جهاني محسوب مي شود.
به گفته تئودور آدهانوم، افزايش ســريع در موارد 
جديد ابتال در آفريقا و آمريكاي جنوبي كه بسياري از 
كشورهاي آنها داراي سيستم مراقبت هاي بهداشتي 
ضعيفي هستند، نگران كننده است. اين شتاب در 
حالي رخ مي دهد كه شيوع ويروس در بسياري از 

كشورهاي آسيايي و اروپايي كند شده است.
اگرچه مردم چين پس از گذشت چندين هفته از 
تعطيلي به آرامي شروع به بازگشت به كار مي كنند، 
اما مشاغل، مدارس و مؤسسات فرهنگي هنوز در 
بيشتر نقاط جهان تعطيل اند. اين ويروس به اقتصاد 

جهاني نيز آسيب جدي رسانده است.
در ايــاالت متحــده، فرمانــداران در تالشــند تا 
خواســته هاي نمايندگان را براي پايــان دادن به 
توصيه هاي ماندن در خانه با رفع و كاهش قوانين 
فاصله گذاري اجتماعي، برآورده سازند. كارشناسان 
علمي و بهداشت عمومي نيز هشــدار داده اند كه 
بازگشايي رستوران ها، ســينماها و مراكز تجاري 
ممكن اســت به موج دوم شيوع اين ويروس منجر 
شــود. تئودور آدهانوم، دبيركل ســازمان جهاني 
بهداشت  در پايان تأكيد كرد: ما كشورها را تشويق 
مي كنيم تا از توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت 
پيروي كنند و هرچه اطالعات بيشــتري در مورد 
ويروس به دست مي آوريم، به طور مداوم آنها را مرور 

و به روز مي كنيم.

چند خط خبر

   پرداخت بيمه بيكاري حتي با يك ماه 
سابقه بيمه

اگر جزو افرادي هســتيد كه بيكار شــده ايد و 
شرايط استفاده از بيمه بيكاري را داريد، باخبر 
باشــيد كه مديركل حمايت از مشاغل و بيمه 
بيكاري وزارت كار گفته: »در هفته آينده مبلغ 
بيمه بيكاري از سوي ستاد مقابله با كرونا نهايي 
مي شود.« تسنيم به نقل از مسعود بابايي نوشته 
آن دســته از افرادي كه از كار بيكار مي شــوند 
از روز شــروع بيكاري 3۰روز زمان دارند تا در 
سامانه تعريف شده وزارت كار ثبت نام كنند. هر 
كارگري كه فقط يك ماه حق بيمه پرداخت كرده 
و سپس بيكار شده باشد مي تواند براي دريافت 
بيمه بيكاري اقدام كند اما اگر براي نيروي كاري 
3درصد بيمه بيكاري از طرف كارفرما پرداخت 

نشده باشد، مشمول بيمه بيكاري نمي شود.

   كمك هزينه 10ميليون توماني براي 
بيماران خاص

بيماران خــاص و افــرادي كــه بيماري هاي 
صعب العالج دارنــد و تحت پوشــش كميته 
امداد هســتند، طبق وعده اي كه رئيس بنياد 
مستضعفان داده، مي توانند از كمك هزينه اي 
كه اين بنياد برايشــان اختصاص داده تا سقف 
۱۰ميليون تومان اســتفاده كنند. پرويز فتاح 
از هديه ۵۰۰هزار تومانــي اين بنياد به تمامي 
مددياران و مددكاران بهزيســتي خبر داده و 
گفته: عالوه بر اين، مبلغ ۱۰ميليون تومان براي 
خانواده هاي مددجويــان داراي بيمار خاص، 
صعب العالج و فوتي بر اثر كرونا كه تحت پوشش 
كميته امداد قرار دارند، تخصيص داده شــده و 
قرار است مبلغ ۱۰ميليون تومان را به خانواده 
هر فوتي و ۱۰ميليون تومان هم به خانواده هاي 
مددجوياني كه بيمار صعب العالج يا بيمار خاص 

دارند، پرداخت شود.

   معتادان را به فشافويه مي فرستند
جمع آوري معتادان متجاهر در تهران كه از هفته 
گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. مديركل 
توسعه پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي گفته 
براساس پروتكل هاي مربوط به مقابله با شيوع 
كرونا قرار است روزانه ۱۰۰معتاد متجاهر از اين 
استان به مركزي كه براي قرنطينه و نگهداري 
معتادان در فشافويه آماده شده، منتقل شوند. 
فريد براتي به ايسنا، گفته: هفته اي بين ۵۰۰ تا 
6۰۰نفر به اين مركز منتقل خواهند شد و پس از 

گذراندن ۱۵روز، مرحله دوم طرح آغاز مي شود.

   كرونا و مشــكالت پيش روي زنان 
شاغل

مهدهاي كــودك همچنان تعطيل هســتند و 
بسياري از والدين شاغل ناگزيرند پس از بازگشايي 
سركار حاضر باشــند. در چنين شرايطي رئيس 
سازمان بهزيســتي از زنان شاغلي كه فرزند زير 
۱۰سال دارند، خواســته تا در خانه بمانند. البته 
او نگفته چه سازوكاري در اين زمينه پيش بيني 
شده تا زنان در زمان بازگشت به كار، شغلشان را از 
دست نداده باشند. وحيد قبادي دانا گفته: »قبل 
از شروع تعطيلي ها به اين شكل بود كه مادراني كه 
فرزند ۱۰ساله يا كوچك تر دارند در منزل بمانند 
و نفرات جايگزين به جاي آنها در محل كار حاضر 
شوند. توصيه ما اين است كاركناني كه كودك خود 
را قبال در مهدكودك نگهداري مي كردند در خانه 
بمانند. مهدكودك يكي از محل هاي تجمع بوده و 
ميزان بروز ويروس كرونا در اين محل ها باالست.«

ايثارگران بدانند

تغييرات حقوقي ايثارگران در سال ۹۹
در ابتداي هر سال در حقوق، حق پرســتاري و كمك معيشت ايثارگران تغييراتي 
حاصل مي شود كه الزم است جامعه ايثارگري از آن مطلع باشد. اين اقدامات معموالً 
هر ساله در فروردين ماه اجرايي مي شــود، ولي در سال ۹۹ به داليلي به  ماه آينده 

موكول شده است.
  برابر ماده 26 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران بــه كليه جانبازان ۵۰ 
درصد و باالتر به منظور حفظ سالمتي آنان حق پرســتاري و حق همياري برابر با 
حداقل حقوق كارگران كه هر ساله مبلغ آن توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود، 
پرداخت مي گردد. طي سال هاي جاري حق پرستاري از حق همياري تفكيك نشده 
است و هر دو در قالب يك پرداخت اقدام مي شــود. برابر بند »د« ماده ۸۷ قانون 
برنامه ششم توسعه كشور، ماده 26 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران اصالح 
و 2 تبصره به آن الحاق شــد. برابر اين الحاقات والدين، همسران و فرزندان شهدا 
كه داراي بيماري هاي خاص يا صعب العالج و يا داراي محدوديت هاي جســمي و 
حركتي باشند و همچنين جانبازان 2۵ تا 4۹ درصد با تشخيص كميسيون پزشكي 
به مشمولين برقراري حق پرستاري اضافه شــدند. مبلغ حقوق پرستاري در سال 
۹۹ برابر با ۱۸ ميليون و 3۵4 هزار و 2۷۰ ريال است كه از ابتداي سال ۹۹ پرداخت 
خواهد شد. بنابراين ضريب هر واحد پرستاري كه از آن با ضريب k ياد مي شود مبلغ 
فوق خواهد بود كه مشمولين آن حسب شرايط جسمي و روحي خود از كمتر از يك 

k تا چهار k آن بهره مند خواهند شد.
   ضريب افزايش ســاالنه حقوق ايثارگران مشــمول قانون حالت اشتغال كه از 
بنياد حقوق دريافت مي كنند همانند ساير كاركنان دولت ۱۵ درصد تعيين شده 
اســت،  لكن قبل از افزايش ســاالنه افزايش ۵۰ درصد فصل دهم قانون مديريت 
خدمات كشوري كه در سال گذشته بخشــنامه آن توسط سازمان برنامه و بودجه 
كشور به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شده اســت بايد اجرايي شود. به همين منظور 
پيگيري هايي كه تاكنون انجام گرفته اجراي ۵۰ درصد افزايش فصل دهم قانون 
مديريت خدمات كشــوري كه در فروردين ماه شــرايط اجراي آن فراهم نگرديد، 
مقرر شده است كه در ارديبهشت ماه، اجرايي و بعد از اجراي آن ۱۵ درصد افزايش 

ساالنه اقدام شود.
   كليه جانبازان و آزادگاني كه از كارافتاده كلي و جزئــي نبوده و حقوق حالت 
اشتغال و حقوق وظيفه دريافت نمي كنند و همچنين فاقد شغل و درآمد هستند، 
مشمول دريافت كمك معيشت خواهند بود. كمك معيشت اين گروه از ايثارگران 
همواره معادل حداقل حقوق كاركنان دولت بوده كه هر ساله توسط هيأت وزيران 
تعيين مي شود. در ســال جاري حداقل حقوق كاركنان دولت برابر ۱۷ ميليون و 
۹۷4 هزار و ۵۰۰ ريال است كه از ابتداي سال جاري به آنان پرداخت خواهد شد. 
كمك معيشت شــامل افزايش هاي ســاالنه و افزايش ۵۰درصد فصل دهم قانون 
مديريت خدمات كشوري نمي شود. عالوه بر مشمولين فوق رزمندگان معسر نيز 
مشمول دريافت كمك معيشــت خواهند بود كه از طريق نيروهاي مسلح و ساتا 

اقدامات الزم درباره آنان انجام خواهد شد.

خبر

مهدكودك ها همچنان در انتظار تصميم ستاد كرونا

مهدهاي كودك جزو مراكز تجمعي قلمداد مي شوند و از آنجا كه بچه ها مي توانند ناقل بيماري 
هم باشند هرگونه بازگشايي منوط به تصميم ستاد ملي كروناست. »حبيب اهلل مسعودي«، 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشــور درباره بازگشايي محدود مهدهاي كودك 
به منظور مراجعه حضوري يا غيرحضوري والدين براي ثبت نام كودكان توضيحاتي ارائه داد و 
گفت: براي ثبت نام سال جديد، انجام كارهاي اداري، تدارك ديدن خدماتي در فضاي مجازي 
اين امكان براي بازگشــايي محدود مهدهاي كودك طبق رايزني با كانون مهدهاي كودك 
به وجود آمد تا بتوانيم به مهدها كمك كنيم كه فعاليت هاي خود را آغاز كنند. وي افزود: در 
واقع تصميم بر اين شد كه فعال مهدها حداكثر با دو سوم پرسنل بازگشايي را داشته باشند 
ولي اين بازگشايي فقط براي ثبت نام سال آينده، انجام كارهاي اداري، انجام تعميرات، ارائه 
خدمت در فضاي مجازي چون آموزش و ارتباط با والدين است، ولي پذيرش كودك بايد حتما 
با تصميم ستاد ملي كرونا انجام بگيرد و منوط به تصميم ستاد است. فريد با بيان اينكه ترجيح 
و تأكيد ما انجام ثبت نام به صورت غيرحضوري است، افزود: حتي ثبت نام از طريق تماس هاي 
تلفني هم قابل انجام است و عمدتا خانواده ها شــناخت قبلي از مهد دارند، البته مي توانند 
حضوري هم اين كار را انجام دهند. او در پاسخ به اينكه از چه زماني قرار است مهدهاي كودك 
به طور رسمي آغاز به كار كنند؟ گفت: مهدهاي كودك جزو مراكز تجمعي قلمداد مي شوند و از 
آنجا كه بچه ها مي توانند ناقل بيماري هم باشند هرگونه بازگشايي منوط به تصميم ستاد ملي 
كروناست. پيشنهادهاي خود را به ستاد ارسال كرديم و منتظر تصميمات هستيم. آنطور كه 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور مي گويد، ۸۵ درصد مهدها استيجاري هستند 
و معموال ثبت نام مهدها ماهانه است و حق الزحمه اي كه مي گيرند مانند مدارس غيردولتي 
ساالنه دريافت نمي شود و به همين دليل با مشكالت اقتصادي فراواني روبه رو شدند و جزو 
مشاغل آسيب ديده ناشي از كرونا محسوب شدند. تصميم گيري درباره حضور كودكان در 

مهدها فراتر از بهزيستي است و بايد ستاد ملي كرونا تصميم گيري كند.
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يادداشت 

چطور خودمان را آرام كنيم؟

هنگامي كــه ناپايداري هاي زندگي 
بيش از هميشه پيش روي ما هستند و 
در رويدادهايي كه به ناگهان و پي در پي 
آدم ها و داشته ها و خواسته هاي ما را دور مي كنند يا ازميان مي برند، 
هراس، تنش، خشم و اندوه همه هيجان هايي هستند كه تجربه 
مي كنيم. برخي از ما هم تاب و توان سرشتي بيشتري دارند و هم 
مهارت هاي رويارويي با ناكامي و ازدســت دادن را بهنگام و بهتر 
آموخته اند. با اين همه بسياري از مردم از آموزش سازمان يافته اي 
براي زندگي بســامان و رويارويــي با چالش هــا و مهارت هاي 
روان شناختي زندگي برخوردار نبوده اند. در خانواده هاي گسترده 
اين نظام خويشاوندي است كه بخشي از اين آموزش غيررسمي را 
به پيش مي برد و رسم ها و آيين هايي براي كاستن از هيجان هاي 

منفي، هم افزايي توان گروهي و هم آموزي را به انجام مي رساند.
بافت اجتماعي جامعه ايراني از خانواده گســترده و خويشاوندي 
پرشاخه به خانواده هسته اي و خوشه هاي كوچك ارتباطي دگرگون 
شده است. افزايش چشمگير نسبت جمعيت شهرنشين به جمعيت 
روستايي هم اثرگذار بوده است. در چنين وضعيتي جامعه ايراني 
چندين چالش بزرگ كه پيامدها و آسيب هاي روان شناختي ژرف، 
گســترده و چنداليه اي برجا مي گذارند را از سر گذرانده است. در 
يك سال گذشته، دست كم سيل ويرانگري كه چند استان بزرگ 
كشور را دستخوش ويراني و رانش و آسيب كرد و برخي از شهروندان 
را به كام مرگ كشاند، عامل فشار رواني قدرتمندي بود. اين چالش 
بزرگ هم هنگام با شدت يافتن تحريم هايي كه در واقع به مردم و 
زندگي مردم آسيب مي رسانند، بر ناروشني آينده افزود. ناروشني 
و ناپايــداري در درازمدت به وضعيت روان شــناختي درماندگي 
مي انجامد كه فرد يا گروه را دچار ايستايي شــناختي، آزردگي و 
رنج هاي عاطفي و ناهماهنگي هــاي رفتاري مي كند. رويدادهاي 

پرفشاري پس از آن به ويژه در پاييز و زمستان تكانه هاي پي درپي 
ديگري پديدآوردند. غافلگيرشدن، ناباوري، خشم، هراس، ابهام و 
مرگ كه نزديك تر از هميشه و همه جا از زمين و آسمان را دربرگرفت 
موج هيجان منفي، آسيب روان اجتماعي و خستگي اجتماعي را 
دامن زده است. پس از همه اينها هم جامعه ما از نخستين هايي بود 
كه با بيماري نوپديد و بي درمان كوويد-۱۹ روبه رو شد. بيماري اي كه 
همه قشرهاي اجتماعي و گروه هاي سني را تهديد مي كند. بسياري 
از ما در زماني كوتاه با ازدست دادن دوستان و آشنايان مان روبه رو 
شــديم و حال و روز بيماري را تجربه كرديم. نشانه هاي گوناگون 
بيماري، درگيرشــدن دســتگاه هاي گوناگون بدن، ناهمانندي 
نشانه هاي بيماري درميان گروه هاي سني )در سالمندان از خواب 
زياد، پرهيز از گفت وگو و صرف غذا، گيج شدن ناگهاني، از دست 
دادن آگاهي به پيرامون و سرگيجه و افتادن(، دگرگوني نشانه ها 
در اين چند ماه و بازگشت پذيري بيماري همه و همه بر ناروشني 

آينده مي افزايند.
اين روزها بسياري از دوستان و مراجعان از روانشناسان و روان پزشكان 
پيگير راه و روشي هستند. راستين ترين پاسخ اين است كه چنين 
تجربه اي براي جامعه حرفه اي و تخصصي درمان پزشكي و هم براي 
جامعه تخصصي و نظام حرفه اي روانشناســي و مشاوره در سراسر 
جهان هم نوپديد بوده است. ما هم درگير ســاختن راه و روشي نو و 
سازگار با اين شرايط براي فراهم كردن مشاوره و روان درماني با حفظ 
دستورهاي بهداشتي كوويد-۱۹ هستيم. روشن است كه روان درماني 
كه يكي از حرفه هاي تعاملي رودررو و وابسته به ارتباط ميان درمان گر 
و مراجعه كننده است به سادگي نمي توان آن را به گونه هاي برخط 
جابه جا كرد. از سوي ديگر ما با فراواني پيامدهاي سوگ نازيسته يا 
سوگواري تحقق نيافته روبه رو هستيم. چالش هاي حكومت ها و مردم 
هنگام روبه روشدن با بيماري و شتاب گسترش آن، پيامدهاي زيانبار 
اقتصادي و حرفه اي، از حركت ايستادن بخش ها و صنايع و شبانه روزي 
شدن برخي ديگر از فراوري و صنايع، همه تكانه هاي بزرگي بودند. در 
هر صنف و از هرجاي جهان خبر درگذشت آدم هايي بنام و يا مردماني 
گمنام مي رسد. هركس در تنهايي خود سوگواري مي كند و هراس و 
ناروشني مي تواند به رفتارهايي نامتعادل مانند خودكشي بينجامد. ما 
در پي تجربه فشارهاي چندگانه و پي درپي دچار تنيدگي )اضطراب( 
بوده ايم و اكنون زمينه افسردگي افراد در ماه هاي پيش رو بايد مورد 
توجه قرار گيرد. اينها نمودهاي ساده اي از اختالل هاي خلقي هستند 
و از اختالل هاي ديگري كه مي تواند پس از چالش هاي بزرگ زندگي 

و با تكانه هاي ساخت شــخصيت افراد همراه باشد هم بايد ياد كرد. 
بيش از هميشه هم نمودهاي بنياديني مانند وسواس، اختالل هاي 
نمايشي )هيســتريك(، كژكاري هاي روان تني اهميت دارند.يكي 
از راه كارهاي كاهش تنش رواني از ديرباز، نيايش و خودآرام ســازي 
معنوي اســت. برخي رويكردهاي روان درماني به يافتن و ساختن 
روش هاي معنوي تنش زدايي و افزايش تاب آوري پرداخته اند. براي 
برخي از اختالل هاي روان شــناختي در هنگام بحران رويكردهاي 
درمان  دارويي به كار مي روند. برخــي روش ها كه تركيبي از فراهم 
كردن فضاي گفت وگو با راهبردهاي خودآگاهانه برون ريزي هيجاني 
است هم هستند كه مي توانند در اين شرايط به تنش زدايي و تجربه 
كم آسيب تر اندوه و سوگ كمك كنند. نخستين نكته اين است كه 
براي فرد داغدار فضاي بيان هيجاني فراهم شود. اين فضا مي تواند 
دربردارنده شبكه هاي اجتماعي و برخط هم باشد. گروه هاي سوگواري 
مجازي در ميان خويشاوندان و دوستان ايجاد مي شود و هركدام درباره 
عزيز از دست رفته مي گويند و مي نويسند. با اين همه اين نوازش هاي 
واژگاني نمي تواند پركننده نيازهاي سوگواران به آغوش و نوازش هاي 
بدني باشد و كسي در مديريت امور روزمره نزديكان سوگوار در كنار 
افراد نمي تواند باشد. ما همگي بايد نسبت به مرگ جامعه شناختي كه 
برخي از افراد در دوران بيماري و جداسازي، پيش از مرگ بدني تجربه 
مي كنند هشيار باشيم. از سويي كساني كه به دليل شرايط ممنوعيت 
آيين هاي گروهي فرصت ســوگواري گروهي نيافته اند، در آستانه 
گوشه گيري، كاهش تعامل معنادار با ديگران، بازخواني خاطره هاي 
گذشته با فرد درگذشته و پديدآيي احساس گناه يا خشم، و رنجور 
از نداشتن فرصت بدرود با عزيزشــان، درحالي كه ديگران سرگرم 
روزمره ها شده اند، در خطر مرگ جامعه شناختي قرار مي گيرند، به ويژه 
در شرايطي كه هراس و ناروشني شدت يافته توجه به مرگ رواني در 
ميان گروه هاي ويژه و درمعرض آســيب جدي تر است. مرگ رواني 
گونه اي از عقب نشيني دروني در برابر مرگ پيش از رخ دادن آن است 
كه با نااميدي و بي آرزويي درهم آميخته و بسياري از پژوهشگران اين 
وضعيت را موجب شتاب يافتن روند مرگ مي دانند. يكي از مهم ترين 
كارهاي متخصصان روان پزشكي و روان درماني بهبود آگاهي مردم از 
شرايط و نشانه هاي سوگ و سوگ  نازيسته بوده است. آگاهي مردم 
كمك مي كند تا گروه هاي كوچك با رعايت شرايط بهداشتي پيگير و 

پايش گر وضعيت روان شناختي افراد باشند.
روانشناسان واكنش هاي سوگ را در 4سطح دسته بندي مي كنند: 
بدني )فيزيكي(، هيجاني، شناختي و جامعه شناختي. واكنش هاي 

بدني در اين شرايط كه مردم در معرض جابه جايي ويروس كوويد-۱۹ 
هستند، مي تواند نشانه هاي بدني مشــابهي پديد بياورد: سردرد، 
دردهاي دستگاه گوارش، خستگي، تنگي نفس و در كل كاهش توان 
ايمني بدن از اين جمله هســتند. هيجان هاي سوگ هم از هراس، 
اندوه تا خشم و تنش را دربردارند. اين روند از 3ماه تا بيش از يك سال 
مي تواند به درازا بكشد. بازخواني وسواس گونه خاطره ها و روند، ناتواني 
در تمركز، ناتواني در تصميم گيري و درماندگي هم برخي واكنش هاي 
شناختي به شمار مي روند. ما در برابر مرگ به گونه اي برگشت ناپذير 
خود را ناتوان و درمانده مي يابيم و اين وضعيت بر پويايي و روند زندگي 
ما اثر مي گذارد. برخي از ديگر واكنش هاي روان شناختي تطهير يا 
آرماني سازي فرد درگذشته است كه در ميان بسياري از نزديكان تجربه 
مي شود. در شرايط بهداشتي كوويد-۱۹ در واقع مردم از واكنش هاي 
دسته جمعي و اجتماعي سوگ بازمانده اند. با اين همه پويايي هاي 
فناوري ارتباطات كمك كرده كه ســوگ گروهي در قالب همياري 
گروه هاي نيازمند يا كنش هاي دوستدار محيط زيست نمود پيدا كند.

ما افزون بر كار تخصصي درمان گري سوگ مي توانيم با آگاه سازي 
شهروندان دشواري اين شــرايط و فراواني سوگ نازيسته را كاهش 
دهيم. سوگ به باور برخي پژوهشگران در 3گام  گاه)مرحله( ناباوري و 
ناتواني كه همراه با هيجان هاي منفي است، دوره اي از رنج و اندوه و نياز 
به بازخواني خاطره ها و آرزوي ديدار دوباره و روياپردازي و بي قراري 
و در گام  گاه آخر بازتواني رواني و بازگشــت به زندگي و ازسرگيري 
اميدوارانه برنامه هاي آينده نگر تجربه مي شود. آگاهي از اين گام گاه ها، 
پذيرش وضعيت روان شناختي سوگواران و فراهم سازي فضا و تعامل 
ايمن براي بيان هيجان ها و ياري رســاندن به ايشان در امور جاري 
مي تواند از شدت و ژرفاي آســيب هاي اين دوران سوگ در شرايط 
كرونايي بكاهد و زمينه ســاز كارايي بهتر خدمات روان درمانگري 

مجازي و برخط باشد.
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مسئوالن وزارت بهداشت: موج دوم و سوم كرونا حتمي است
هنوزبهفازمهاركرونانرسيدهايم

  همشهري: 2 ماه و اندي پس از شــيوع كرونا در ايران، جامعه در حال بازگشت به 
زندگي روزمره و ازسرگرفتن آن است، اما مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند پرونده 
كوويد-1۹ همچنان باز است و روند نزولي آمار كرونا در كشور آسيب پذير و شكننده 

و اين بيماري در موج دوم و سوم برگشت پذير است.
كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشــت ديروز با اعالم آخرين آمار مربوط به 
بيماري كرونا از شناسايي ۸02مورد جديد خبر داد. به گفته او، تاكنون ۸0درصد از 

مبتاليان به اين بيماري در كشور، بهبوديافته و ترخيص شده اند.
تا 13ارديبهشت13۹۹ تعداد ۸02بيمار جديد مبتال به كوويد-1۹ در كشور شناسايي 
شده است. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد-1۹ در كشور به ۹۶۴۴۸نفر رسيد. 
۶5بيمار كوويد-1۹ به شمار جان باختگان اضافه شدند و مجموع قربانيان اين بيماري 
به ۶15۶نفر رسيد. تاكنون ۷۷350نفر از بيماران، بهبود يافته و ترخيص شده اند اما 
2۷۸۷نفر از بيماران مبتال به كوويد-1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
هستند. مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند با وجود مديريت نسبي بيماري كرونا، 
بازگشت اين بيماري و موج دوم و سوم آن حتمي است و تا زماني كه درماني براي آن 
كشف نشده، سياست هاي پيشگيرانه، فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك در 

مكان هاي عمومي بايد ادامه داشته باشد.
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كيوسك

 سرانجام مقاومت دولت آلمان در 
برابر بوندستاگ )پارلمان فدرال اين خاورميانه

كشــور( به پايان رسيد و حزب اهلل 
رسما در ليست گروه هاي تروريستي قرار گرفت 
كه مجوز فعاليت در خاك آلمان را ندارند. بر اين 
اساس، حزب اهلل لبنان ديگر حق تنظيم هيچ گونه 
كنش اجتماعــي، نظير راهپيمايــي، تبليغات 
عمومي و... در داخل آلمان را ندارد چرا كه پليس 
اين كشــور مي تواند صرفا با مشاهده ساده ترين 
نمادهاي متعلــق به حــزب اهلل، ازجمله پرچم، 
تصاوير رهبران اين گروه يا... وارد عمل شــود و 
افــراد مرتبط با ايــن نمادها را دســتگير كند؛ 
دستگيري هايي كه ممكن است مجازات زندان تا 
سقف يك سال را به دنبال داشته باشد. همچنين 
به نوشــته روزنامه بيلد آلمان، پليس اين كشور 
مي تواند درصورت اثبات رابطه سازماني افراد با 

حزب اهلل، دارايي هاي آنان را مصادره كند.
اين حادثــه، نقطه عطفي مهــم در تاريخ روابط 
خارجي حزب اهلل به شــمار مي آيــد و نمي توان 
آن را با فشارهاي ديگر كشــورهاي غربي عليه 
حزب اهلل مقايســه كرد، چراكه آلمان و مشخصا 
شــهر برلين، اصلي ترين پايگاه حزب اهلل لبنان 
در اروپا به حســاب مي آيد؛ پايگاهي كه عوامل 
مختلفي از بدنه انساني )كادر و هوادار( تا شبكه 
اقتصادي-تجاري را شامل مي شود. ريشه وجود 
چنين پايگاه قابل توجهي در قلب اروپا، عالوه بر 
رويكرد نسبتا متفاوت ســازمان اطالعات آلمان 
به حضور صدها هزار مهاجر لبناني در اين كشور 
برمي گردد؛ مهاجراني كه از اواخر دهه70 و درپي 
جنگ داخلي لبنان كشورشان را به مقصد آلمان 
ترك كرده و حاال به بخشي جدايي ناپذير از جامعه 
و اقتصاد اين كشور تبديل شده اند. همراهي اين 
بدنه اجتماعــي- اقتصادي با حــزب اهلل، تا حد 
زيادي راه را بــراي افزايش نفوذ نــرم اين گروه 
لبناني در اروپا طي 3دهه گذشــته فراهم كرد؛ 
نفوذي كه به نظر مي رسد سهم مهمي در قدرت 
اطالعاتي و تامين منابع مالي حزب اهلل در خارج از 

مرزهاي لبنان داشته است.
پيش از اين اتحاديه اروپا در ســال2013 شاخه 
نظامي حزب اهلل لبنان را به عنوان گروه تروريستي 
اعالم و هرگونه حضور يا فعاليت اين شاخه را در 
تمام كشورهاي عضو اتحاديه ممنوع كرده بود. 
با اين حال كشــورهايي نظير آلمان طي 6سال 
گذشــته با اســتفاده از ظرفيت دوگانه نظامي-
سياســي در برابر فشــارهاي آمريكا، اسرائيل و 
انگليس بــراي ممنوعيت كامــل فعاليت هاي 
حزب اهلل مقاومت مي كردنــد. اما تحوالت اخير 
كه از يك سال قبل شروع شــده و در پنجشنبه 
هفته گذشــته با حمله پليس آلمــان به مراكز 
ديني-فرهنگي حــزب اهلل در برلين به اوج خود 
رسيد، نشان مي دهد ديگر عمر اين بازي به پايان 

رسيده است.

پيشينه روابط حزب اهلل آلمان؛ پاي تهران در 
ميان است 

ريشــه هاي ارتباط آلمان با حزب اهلل به دهه80 
ميالدي بر مي گردد. لورين هريســون، تحليلگر 
امــور امنيتــي در مقالــه اي مفصل در ســايت 
نون پست كه در ســال2015 منتشــر شده در 
اين باره مي نويسد: نقطه آغاز تماس ميان طرفين 
به ربودن يــك تاجر آلماني در بيــروت در اواخر 
دهه80 برمي گردد؛ وقتي سازمان اطالعات آلمان 
با استفاده از نفوذ و دسترسي هاي منطقه اي خود، 
بدون رجوع به آمريكا يا اســرائيل مســتقيما با 
حزب اهلل، سوريه و ايران وارد مذاكره شد. موفقيت 
اين مذاكــره راه را بــراي افزايــش تماس هاي 
دوجانبــه به منظور حــل پرونده هايي كه عمدتا 
با آدم ربايي يا آزادي اســرا مربوط بوده است باز 

مي كند.
در نتيجه اين فرايند، آلمــان به تدريج در قامت 
بازيگري فعال براي ميانجيگري و حل پرونده هاي 
مربوط به آدم ربايي و اســرا در سطح خاورميانه 
شــناخته مي شــود؛ الگويي كه حتي محدود به 
حــزب اهلل نمانــده و در روابط ميــان حماس و 
اسرائيل نيز با موفقيت به كار گرفته شد. به ادعاي 
لورين هريسون، اگرچه اسرائيل در ابتدا از نقش 
ميانجيگري آلمان به دليل نتايج مثبت آن )آزادي 
اسرايي كه به هيچ وجه امكان دسترسي به آنها را 
نداشت( استقبال مي كرد، اما به تدريج در اين باره 
تغيير موضع داد. علت اين تغيير موضع، افزايش 
حضور حزب اهلل در آلمــان و البته تعميق روابط 

تهران-برلين عنوان شده است.

در مقاله منتشر شده در نون پست به نقل از يك 
افسر امنيتي اســرائيلي كه نخواسته نامش فاش 
شــود آمده: ما فهميديم كه آلمان در پوشــش 
ميانجيگري براي حزب اهلل به دنبال افزايش روابط 
همه جانبه خود با ايران است، برنامه اي كه به طور 
جدي از جانب ايــران بعد از جنگ بــا عراق نيز 
مديريت مي شد. اين فرايند عالوه بر آنكه با اصل 
انزواي بين المللي ايران در تعارض بود تهديدات 
ديگري را هم در سطح منطقه و اروپا متوجه منافع 

اسرائيل مي كرد.
نگاهي به روابط خارجي ايــران بعد از جنگ در 
دهه70 البته افزايش چشــمگير روابط تهران و 
برلين را تأييد مي كند؛ افزايشــي كــه با روند رو 
به بهبود ارتباط ايران و ساير كشورهاي اروپايي 
تفاوت هاي قابل توجهي داشــت. سيدحســين 
موسويان، ســفير وقت ايران در آلمان، در كتاب 
بررســي روابط ايران و آلمان مي نويســد: روابط 
ديپلماتيك بين 2كشــور آنچنان قوتي يافت كه 
در سال هاي 136۹ تا 1375 بيش از 300هيأت 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و پارلماني 
ايراني و آلماني در ســطوح مختلف، بين 2كشور 

مبادله شدند.
ريشه افزايش چشــمگير روابط ايران-آلمان از 
منظر تهران به تئوري حاكم بر سياست خارجي 
در دولت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برمي گردد؛ 
تئوري اي كه با عنــوان »بهبود روابــط با غرب 
منهاي آمريكا« شناخته مي شــد. موسويان در 
همان كتاب مدعي اســت نيازهاي استراتژيك 
آلمان براي رقابت با شركاي غربي اش باعث شد 
اين كشــور از منظر تهران بــه گزينه اي مطلوب 
براي ســرمايه گذاري سياســي و افزايش رابطه 

تبديل شود. لورين هريســون نيز به نقل از منابع 
غربي مي گويد كه اين روابط در دولت هاشــمي 
رفســنجاني با محوريت چهره هايــي نظير علي 
فالحيان و علي اكبر واليتي به شكل قابل توجهي 
توسعه يافت و منجر به شــكل گيري شبكه اي از 
ارتباطات و همكاري هــاي مقامات ديپلماتيك، 

اطالعاتي و اقتصادي ميان 2طرف شد.
به اين ترتيب در ســايه افزايــش روابط تهران 
و برلين، موقعيــت حزب اهلل در آلمــان قوي تر 
مي شود، تا جايي كه حتي بعد از وقوع تنش ميان 
ايران و آلمان بر سر پرونده هايي نظير ميكونوس، 
مســير روابط حزب اهلل و آلمــان همچنان ادامه 
مي يابد. جالب آنكه طي ســال هاي گذشته نيز 
ظهور تهديدهاي امنيتي جديدي نظير داعش، 
روابط دوجانبه حزب اهلل-آلمان را بيش از پيش 
تقويت كرد، چــرا كه ســازمان اطالعات آلمان 
براي شناســايي شــبكه هاي تروريستي داعش 
در اروپــا و مقابله با آن به كمــك حزب اهلل نياز 
 داشت. با اين حال اما تحوالت يك سال گذشته 
بيانگر ســير نزولي اين روابط است؛ تحولي كه 
بي شــك ريشه در فشــارهاي مســتقيم دولت 
ترامپ و البته البي هاي اســرائيل و عربستان در 

آلمان دارد.
نگاهي به تحوالت 3دهه گذشــته نشان مي دهد 
قطار روابــط حــزب اهلل و آلمان مســير طول و 
درازي را پشت سر گذشــته است؛ از بحران هاي 
گروگانگيــري دهه80 تا مذاكرات ســه جانبه با 
اســرائيل، تقويت همكاري هاي تجــاري، نبرد 
مشــترك با داعش و... اگرچه حــاال ديگر به نظر 
مي رسد اين قطار بعد از سفري طوالني به ايستگاه 

پاياني خود نزديك شده است.

 تصميم دولت آلمان براي ممنوعيت كامل فعاليت هاي حزب اهلل 
در اين كشور به معناي پايان بخش مهمي از روابط خارجي حزب اهلل است خروج از ايستگاه  برلين نگاه

كرونا، آمريكا  و از هم گسيختگي اجتماعي

ويروس كرونا وقتي كه به آمريكا رسيد، با كشوري روبه رو شد كه شرايطش 
وخيم بود؛ بنابرايــن به خوبي از شــرايط بهره برد. آمريكا سال هاســت با 
بيماري هاي مزمني دست به گريبان است كه هرگز درمان نشده يك طبقه 
سياسي فاســد، يك بوروكراســي پيچيده، يك اقتصاد خشن و يك جامعه 
به شدت چندپاره. ما مردم آمريكا طي اين سال ها در واقع تنها آموخته ايم كه 
با اين بيماري ها به شــكلي گذران كنيم. فقط بحراني همچون بحران كرونا 

مي توانست وخامت اوضاع در آمريكا را عيان كند.
اين بحران نيازمند يك پاســخ سريع، منطقي و حساب شــده بود. آمريكا 
اما مثل كشورهايي عمل كرد كه در ميان كشــورهاي جهان به كشورهاي 
ورشكســته معروفند. 2 ماه زمان برد تا دولت بتواند خود را پيدا كند. در اين 
مدت، رئيس جمهور هم تنهــا به دروغگويي، فرافكنــي و حمله به ديگران 
مشغول بوده اســت. هيچ برنامه ملي براي مقابله با ويروس كرونا در آمريكا 
وجود نداشــته اســت. مدارس، شــركت ها و خانواده ها بايد خود تصميم 
مي گرفتند كه در خانه بمانند يا به فعاليت ادامه دهند. مسئوالن ايالتي ناتوان 
از تامين اقالم محافظي مثل ماســك و گان، به كاخ سفيد متوسل شدند اما 
كاخ ســفيد خود درمانده تر از دولت هاي ايالتي بوده است. در اين شرايط، 
روسيه، تايوان و سازمان ملل بودند كه با ارسال كمك هاي بشردوستانه خود 

به ثروتمندترين كشور دنيا، به داد پرسنل بيمارستان ها رسيدند.
دونالد ترامپ بحران را كامال شــخصي ديده و تنها به فكر موقعيت خود در 
انتخابات رياســت جمهوري پيش روســت. او از ترس آنكه ادامه بحران به 
قيمت از دست دادن كرسي رياست جمهوري تمام شود، شيوع ويروس را يك 
وضعيت جنگي اعالم كرد و خود را رئيس جمهور دوران جنگ ناميد. به رغم 
ايثار بي سابقه پرستاران و پزشكان، آمريكا در اين جنگ شكست خورده است. 
اكنون همه بايد اين سؤال را از خود بپرســيم: آيا ما آنقدر به رهبران خود و 
حتي به يكديگر اعتماد داريم كه بتوانيم در برابر چنين بحران عظيمي رفتار 

منطقي جمعي داشته باشيم؟ 
بحران كرونا را بايد سومين بحران مهم آمريكا در قرن21 دانست. نخستين 
آنها، حمالت 11سپتامبر بود. آن زمان آمريكا هنوز در فضاي جنگ جهاني 
و جنگ سرد بود. احساسات مردم اما بسيار قوي تر از امروز بود. آتش نشان ها 
از صدها كيلومتر دورتر و از ايالت هاي ديگر خود را به نيويورك رســاندند تا 
به مردم كمك كنند. همه مردم در آن بحران كنار هم بودند. خيلي زود اما 
سياست هاي وحشتناك هر دو حزب جمهوريخواه و دمكرات به خصوص در 

جنگ عراق، اين حس اتحاد ملي را نابود كرد.
بحران دوم، يعني بحران اقتصادي ســال2008 اوضاع را بدتر كرد. كنگره و 
دولت بالفاصله وارد عمل شدند و قوانيني را تصويب و اجرا كردند كه ناجي 
شركت هاي بزرگ و بانك ها شد. طبقه متوسط و فرودست جامعه اما خسارت 
اصلي را متحمل شد. بســياري از آمريكايي ها زير بار قرض و وام كمرشان 
شكست و بسياري ديگر خانه، ماشــين و پس انداز دوران بازنشستگي شان 
را از دست دادند. بســياري از خانواده هاي آمريكايي با گذشت سال ها هنوز 
كمر راست نكرده اند و جزو طبقه فقير آمريكا به شــمار مي روند. نابرابري، 
يعني همان حقيقتي كه از دهه1۹70 با جامعه آمريكا بوده است، شديدتر 

و شديدتر شد.
بحران دوم شكاف ميان آمريكايي ها را عميق تر كرد؛ بين طبقات باال و پايين، 
جمهوريخواه و دمكرات، شهري و روستايي، آمريكايي هاي اصيل و مهاجران، 

مردم عادي و سياستمداران.
طي دهه هاي متوالي، حلقه هاي اتصال اجتماعي ميان مردم آمريكا در حال 
فرسايش بوده و اكنون اين حلقه ها در حال پاره شدن است. اصالحات دوره 
باراك اوباما نيز تنها همچون مســكن عمل كرد.طبقه كارگر و فرودست در 

آمريكا، جامانده تحوالت اين كشور بوده است.
2حزب سياسي اصلي در آمريكا يكي پس از ديگري قدرت را در دست گرفتند 
اما هر دو هم فرصت ها را از دست دادند. ترامپ اما كبريت آخر را كشيد و آتش 
را به جان خرمن انداخت. او اندك جان باقيمانده جامعه را هم گرفت. او حتي 
به خودش زحمت نداد كه وانمود كند رئيس جمهور همه مردم است. ترامپ 
اين بار مردم را در ادامه خطوط سياسي، نژادي، جنسي، ديني، تحصيلي و 
منطقه اي رو در روي هم قرار داد. مهم ترين دستاورد او تصويب قانون كاهش 
ماليات بوده كه تاكنون صدها ميليارد دالر پول به جيب شركت هاي بزرگ 
و سرمايه داران ريخته است و آنها كه از اين ماجرا بهره اي برده اند اكنون در 

صف مقدم طرفداران انتخاب دوباره او هستند.
جنگ اغلب نقاط آسيب پذير جوامع را عيان مي كند و حقايقي را كه پيش از 
آن باورپذير نبودند، باورپذير مي كند. هجوم ويروس كرونا به آمريكا، منطقا 
بايد مردم را با هم متحد مي كرد. جامعه آمريكا اما اكنون يكي از پراكنده ترين 
جوامع جهان است. فقير و غني بار ديگر رو در روي هم قرار گرفته اند. درست 
زماني كه كيت هاي تســت ناياب بود، خانواده هاي ثروتمند و آنهايي كه به 
ساختار سياسي وصل بودند، به راحتي تســت دادند؛ حتي آنهايي كه هيچ 
عالئمي از وجود ويروس در خود نداشــتند. وقتي از ترامــپ در مورد اين 
نابرابري آشكار پرسيدند او پاسخ داد: »خب، به هر حال اين واقعيت زندگي 

است.« 
مبارزه جامعه آمريكا با ويــروس كرونا، بايد به مبارزه اي تبديل شــود كه 
ســالمتي را به آمريكا بازگرداند. وقايع ســال 2001 و 2008 باعث ايجاد 
بي اعتمادي به سياستمداران شد اما ســال2020 را نمي توان با بي اعتنايي 
پشــت ســر گذاشــت. اكنون ديگر همه مي دانيم كه بي خردي حاكمان و 
نابرابري عميق در جامعه كشنده است. در آينده نزديك، وقتي همه از خانه ها 

بيرون آمديم و ماسك ها را برداشتيم، زمان آن است كه كار را تمام كنيم.

   بازگشت محتاطانه)كسب و 
كارهاي آمريكايي(

   تب سنجي از مسافران

   تركيه از محدوديت هاي مربوط به 
ويروس كرونا براي سركوب رسانه ها 

استفاده مي كند

   آمار مرگ ومير در مناطق 
فقيرنشين دوبرابر ديگر مناطق است

   هراس افكني معترضان مسلح 
قرنطينه در آمريكا

   هند قرنطينه دردناك را 2هفته 
تمديد كرد
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جورج پكر
ستون نويس وب سايت آتالنتيك

بعد از هفته ها گمانه زني 
درباره شرايط سالمتي گزارش

كيم جونــگ اون رهبر 
كره شــمالي، تلويزيــون دولتي اين 
كشــور ديروز تصاويري از او در حال 
افتتاح يك كارخانه كود در شــمال 
 پيونگ يانــگ منتشــر كــرد و بــه 
شــايعات مربوط به مرگ احتمالي او 

پايان داد.
به گــزارش رويترز، كي ســي ان اي 
گــزارش داده اســت كــه رهبــر 
كره شمالي، روبان افتتاح اين كارخانه 
را قيچي كــرد و حاضران هــم او را 

تشويق كردند.
آخرين بــار حدود ســه هفته پيش 
گزارشي رسمي از حضور كيم جونگ 
اون در يك مراســم عمومي منتشر 
شــد و رهبر كره از آن زمان، در هيچ 
مراسمي حاضر نشده بود. در عكسي 
كه كي سي ان اي منتشــر كرده، كيم 
جونگ اون در حال خنديدن است و با 

دستيارانش صحبت مي كند.
بسياري از افراد حاضر در اين تصاوير، 
ازجمله مقامات ارتشي و مقامات رده 
باالي حزب كمونيست حاكم، ماسك 
پوشيده اند و از محلي كه كيم جونگ 

اون در آن ايستاده فاصله دارند.
كره شمالي گزارشــي از موارد ابتال به 
ويروس كرونا در اين كشــور منتشر 
نكرده و گفته است كه اقدامات جدي 
براي مقابلــه با ابتالي مــردم به اين 

ويروس در پيش گرفته است.
در اين مراســم، برخي نزديكان كيم 
جونگ اون ازجملــه خواهر او كيم يو 
جونگ حضور داشتند. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهــور آمريكا در پاســخ به 
خبرنگاراني كه دربــاره حضور كيم 
جونگ اون در يك مراسم عمومي از 
او پرســش كرده اند گفته كه در زمان 
مناســب در اين باره صحبت خواهد 

كرد.

رنجور و بيمار
بعــد از غيبــت طوالني رهبــر كره، 
گمانه زني هــا درباره وضع ســالمتي 
او باال گرفــت و حتي برخــي منابع 
غيررســمي، از مــرگ او به خاطــر 
جراحي عروق خبر دادند. شــايعات 
زماني شــدت بيشــتري گرفت كه 
رهبر كره شــمالي، در مراسم بسيار 
مهم 15آوريل )27فروردين(  غيبت 
داشت. 15آوريل ســالروز تولد كيم 
ايل ســونگ بنيانگذار كره شمالي و 
پدربزرگ كيم جونگ اون اســت و او 
در اين روز، از مقبره پدربزرگش ديدار 

مي كند. 
در اين مدت، رســانه هاي كره جنوبي 
دربــاره جراحــي كيــم جونــگ 
اون گــزارش دادنــد و در پــي آن، 

گزارش هايي از مرگ او هم منتشــر 
شد.

در تصاويري كه كي سي ان اي منتشر 
كرده، رهبر كره شــمالي مشخصا با 
سختي و بدون انعطاف حركت مي كند 
و در يك تصوير، از يك ماشــين گلف 
اســتفاده مي كند. در سال 2014هم 
بعد از اينكه رهبر كره شــمالي بعد از 
مدت ها غيبت از انظار عمومي در يك 
مراسم حاضر شــد، ماشيني شبيه به 
همين ماشــين گلــف در نزديكي او 

مشاهده شده بود.
نام ســوئنگ ووك اســتاد مطالعات 
كره شمالي در دانشــگاه كره درباره 
مراســمي كه كي ســي ان اي تصاوير 
آن را منتشــر كــرده گفته اســت: 
»گذاشتن صندلي و ميز روي صحنه 

براي مراسمي كه در فضاي باز برگزار 
مي شــود كمي عجيب اســت. كيم 
شــرايطي دارد كــه نمي تواند براي 
مدتي طوالني بايســتد و بايد بعد از 

مدتي بنشيند.«
احتماال دليــل غيبت كيــم جونگ 
اون در مراســم 15آوريل هم ناتواني 
او در ايســتادن براي زماني طوالني 
بوده است چون معموال او بايد در اين 

مراسم دست كم يك ساعت بايستد.
خبرنگار ســي ان ان در شرق آسيا هم 
به نقل از يك پزشك تحليل كرده كه 
احتماال كيم جونــگ اون تحت عمل 

عروق قرار گرفته است. 
يك كارشــناس پزشــكي با اشاره به 
جاي زخمــي كه روي ســاعد رهبر 
كره شمالي اســت گفته كه اين زخم 

مي تواند اثري از انجام يك نوع عمل 
عروق باشد.

كارشناســان از مدت ها پيش هشدار 
مي دهند كه رهبر جوان كره شــمالي 
به خاطر اســتعمال زياد سيگار، وزن 
باال و ســابقه خانوادگــي، در معرض 

بيماري هاي قلبي و عروقي قرار دارد.
پيش از اين يــك منبــع اطالعاتي 
آمريكايــي گفتــه بــود كــه رهبر 
كره شــمالي بيمــار نيســت. برخي 
كارشناســان گفته اند دليل غيبت او 
از انظــار عمومي، به خاطــر اقدامات 
پيشگيرانه مرتبط با همه گيري كرونا 

بوده است.
پيش تر منابع در كره جنوبي و آمريكا 
گفته بودند كــه او احتماال به منطقه 
ساحلي وونســان در شرق كشورش 
رفته و آنجا به ســر مي برد با اين حال 
كارخانه اي كه او ديروز افتتاح كرده در 
شمال پيونگ يانگ و در ساحل غربي 

كره شمالي قرار دارد.
گمانه زني دربــاره اقامت كيم جونگ 
اون در ساحل شرقي بعد از آن مطرح 
شــد كه در عكس هاي ماهــواره اي 
مشــخص شــد قطار مخصوص او و 
همينطــور قايق هايي كــه او معموال 
اســتفاده مي كند در منطقه وونسان 

هستند.
افتتاح كارخانه توليد كود از سوي كيم 
جونگ اون، در راستاي سياست هايي 
اســت كه او اخيرا در پيــش گرفته و 
تالش مي كنــد توجه به معيشــت و 
وضعيــت اقتصادي مــردم را يكي از 
اولويت هاي خود نشــان دهد. با اين 
حال كارشناسان هسته اي بين المللي 
هشــدار داده انــد كه ايــن كارخانه 
مي توانــد بخشــي از فعاليت هــاي 
مخفيانــه غني ســازي اورانيــوم در 

كره شمالي باشد.
شــواهدي قوي وجود دارد كه نشان 
مي دهد كارخانه كودســازي فسفات 
ســونچون كاربردي دوگانــه دارد و 
بخشي از پروسه غني سازي اورانيوم 

در كره شمالي است.

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
بازگشت لرزان »اون«خبرنگار

 خبرگزاري رسمي كره شمالي، تصاويري از افتتاح يك كارخانه توسط 
كيم جونگ اون نشان داد تا به هفته ها گمانه زني درباره بيماري و مرگ او پايان دهد



فاش مي گويــم و از گفته خود دلشــادم
بنــده عشــقم و از هر دو جهــان آزادم

طاير گلشن قدســم چه دهم شرح فراق
كه در اين دامگــه حادثه چــون افتادم

غلبه كودك 7ساله بر كرونا و سرطان
ماساچوست: پسربچه 7ساله اي كه پس از غلبه بر كرونا و سرطان 
از بيمارســتان مرخص شده بود، مورد اســتقبال كادر پزشكي، 
آتش نشان ها و چند خودروي پليس قرار گرفت. به گزارش سايت 
بريتانيايي مترو، اين پسربچه كه گاوين برنان نام دارد، با صندلي 
چرخدار راهي بيمارستان شده بود و پس از بهبودي صندلي اش را 
به بيماران بيمارستان داد و با پاي خودش راهي خانه شد. تصاوير 
و فيلم هاي منتشر شــده از او موجي از اميــد را ميان مخاطبان 

شبكه هاي مجازي و رسانه هاي جهان به وجود آورد.

فروش خون بهبود يافته هاي كرونا
نيويورك: روزنامه نيويورك تايمز گزارش داده برخي شركت هاي 
بيوتكنولوژي با فروش نمونه خون بيماران بهبود يافته از ويروس 
كرونا ســودهاي هنگفت كســب مي كنند. اين نمونه ها اغلب از 
داوطلباني گرفته مي شــود كه اطالعي از فــروش خون خود به 
آزمايشگاه ها براي توليد واكســن يا پادتن در قبال ويروس كرونا 
ندارند. چندين شــركت در نقاط مختلف جهان اين نمونه ها را به 
فروش گذاشته اند؛ ازجمله شركت بيو كانكت در كاليفرنيا براي يك 

ميلي ليتر خون از ۳۵۰ تا۴۰۰ هزار دالر پول دريافت كرده است.

عالقه كرونا به مناطق فقيرنشين
لندن: نتيجه 2تحقيق جداگانه نشــان مي دهد كه ويروس جديد 
كرونا در محله هاي فقيرنشين بريتانيا دو برابر بيشتر از محله هاي 
ثروتمندان قرباني گرفته است. به گزارش يورونيوز، اداره ملي آمار 
بريتانيا با بررسي پرونده بيش از 2۰ هزار نفر از جان باختگان بر اثر 
ابتال به نوع جديد ويروس كرونا دريافته است كه ميزان مرگ ومير در 
مناطق فقيرنشين اين كشور ۵۵.۱ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر بوده 
است. اين در حالي است كه اين رقم در مناطقي كه افراد فقير كمتر در 
آنها سكونت دارند، تنها 2۵.۳ نفر به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

رد درخواست دستمزد برابر با مردان
لس آنجلس: يك قاضي فدرال آمريكا در لس آنجلس روز 
جمعه يكم مه )۱2 ارديبهشت( شكايت تيم ملي فوتبال 
زنان عليه فدراســيون فوتبال اين كشــور براي دريافت 
دســتمزد برابر با مردان را رد كرد. به گــزارش يورونيوز، 
نمايندگان تيم زنان آمريكا پــس از اعالم حكم دادگاه از 
اين حكم ابراز شگفتي كردند. آنها از دادگاه براي جبران 
خسارت دستمزد نابرابر زنان از سوي فدراسيون ۶۶ ميليون 

دالر جريمه درخواست كرده بودند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من كمال الّنعم وفور العقل؛  
از كمال نعمت هاست وافر بودن عقل و كامل بودن آن.
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شب هاي مگسي
... مثــل مگس هاي اســير كه با تمــام توان 
بال بال مي زننــد، ولي پاهايشــان از كاغذ 
مگس گير جدا نمي شــود. با حالتي عصبي، 
دست هايشــان را به كله شــان مي مالند و 

مي مالنــد و مي مالند. خســتگي كه در 
كردند، دوباره امتحــان مي كنند. عرق 
مگس با چشم غيرمســلح قابل رويت 

نيســت، شــايد هم مگس ها اصال عرق 
نمي كنند، با اين همه مي شــود اينطــور تصور كرد كه 
مگس هاي گير افتاده روي كاغذ چسبناك، عرق كرده 
از تالش براي پريدن، دوباره زورشــان را در بال هايشان 
جمع مي كنند و بال مي زنند ولي عين آدمي كه در باتالق 
افتاده باشد، باز هم بيشتر فرو مي روند؛ مگس هاي خسته 
بيشتر در چسب فرو مي روند. حاال هر شش پا به عالوه 
كله و قسمت زير شكم شــان در چسب فرو رفته. امكان 
حركت كردن شــان باز هم محدودتر شــده، حاال فقط 
مي توانند هر چند دقيقه يك بار كمــي بال بال بزنند و 
باز، بي حركت در كاغذ چسبناك باقي بمانند. حتي اين 
احتمال وجود دارد كــه بال زدن هاي بي نتيجه، غلظت 
فاجعه را باالتر هم ببرد؛ بال هاي خسته و ولو شده هم به 
چسب آغشته مي شــوند. حاال يا بال ها به هم يا به كاغذ 
مي چسبند. باقي ماجرا رعشــه هاي گاه به گاه، پيش از 

مرگ يك مگس است.
  

دســتكش كيســه اي با باد مي رود. باد مدام به زيرش 
مي دمد و دستكش عين دســتي كه از مچ بريده شده 
باشــد، درآســمان باال و باال و باالتر مي رود. باد تكانش 
مي دهــد؛ آرام و نــرم به چــپ، آرام و نرم به راســت؛ 
خداحافظي مي كند و با باد در پيچ كوچه گم مي شــود. 
روانشناس ها كشــف كرده اند كه ديدن روياهاي غريب 
در زمانه ويروس كرونا همه گير شــده اســت. نه اينكه 
تا االن مردم كم كابوس مي ديدنــد، فقط اينكه جنس 
كابوس هايشان تغيير كرده. كابوس هايي از جهنم هاي 
آن ســوي جو زمين، با ابزار فوق ســري جاسوس هاي 
فضايي… يا موجوداتي در پوســت گونه هاي منقرض 
شــده، اما با هوشــي فراتر از انســان كه با خرس هايي 
به بزرگي بالن هــاي آماده پرواز بر ســر تصاحب زمين 
مي جنگند…. روانشناس ها مي گويند اين تغيير شكل 
روياها در زمانه كرونا همه گير شده و شايد دليلش زندگي 
طوالني مدت در وضعيت فشــار رواني باشد؛ مثال ترس 
طوالني مدت از ويروسي ناشــناخته كه مي داني راهي 
براي پيشــگيري از آن وجود ندارد؛ مثال استرس مدام 
بابت احتمال مبتال شدن به ويروس كرونا و.... به ظاهر 
ذهن ما در رويارويي با بالتكليفي چندان مقاوم نيست. 
پاياني كه براي مصيبت نيابد، فنرهايش درمي رود، درهم 
مي پيچيد و آشوب مي شــود. اينطور به نظر مي رسد كه 
ذهن ما در مواجهه با ويروس كرونا از تنظيم معمول خود 
خارج شده و خروجي هايي غيرمعمول در حوزه خواب 
و خيال توليد مي كند. محصوالتي خوفناك مثل توهم 

دچار شدن به ويروس كرونا.
  

آدم  بــه نفس هايش فكــر نمي كند. دســت كم آنهايي 
كه با نقصي مــادرزادي در اندام هاي تنفسي شــان به 
دنيــا نيامده اند، هرگز نيازي نداشــتند بــه نفس هاي 
خودشان فكر كنند، دقيق شوند و نفس كشيدن را رصد 
كنند. بيشــتر آدم ها از وقتي كه حتي به ياد نمي آورند 
نفس كشيدن را بلد بوده اند. آنها - تا پيش از اين شب هاي 
كابوس وار كرونايي- هيچ وقت مجبور نشده بودند به اين 
فرايند خودجوش دقيق شوند و ناخودآگاه خودشان را در 
اين پرسش ويرانگر گير بيندازند كه: اصال نحوه درست 
نفس كشيدن چه جوري است؟ هر دم چقدر بايد پر شود 
و هر بازدم چقدر خالي؟ اصال من درست نفس مي كشم؟! 
انگار نفس كشــيدنم ايراد پيدا كرده! مثل اينكه درست 
نفس نمي كشــم! نفس كشــيدن فرد مبتال به ويروس 
كرونا چگونه است؟! چرا درســت نفس نمي كشم؟! چرا 
ريه هايم كامل پر نمي شود.... همين كه آدم به نفس هاي 
خودش دقيق شــود، اين فرايند به ظاهر ساده تبديل به 
پيچيده ترين معماي جهان مي شود. پرسش هاي نفسگير 
چنان ذهن را گير مي اندازند كه آدم در تختخواب دچار 
حال مگس هاي چســبيده به كاغذ مگس گير مي شود و 
باقي ماجرا.... از روزهاي كرونايي زياد گفته اند، شب هايش 

كم و بيش در چنين حال  و هوايي مي گذرد. 

 شهرام فرهنگيروايت
نويسنده و روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

عليرضا سفيدچيان
روانپزشك

مهارت

دانستني هاي قرنطينه خانگي
اصول بهداشت جسمي

  از فرد مبتال و مشكوك در اتاق در بسته و جداگانه نگهداري كنيد.
  هر وسيله اي كه بيمار با آن سر و كار دارد مرتبا شسته و ضدعفوني شود.

 هرگونه ارتباط با فرد بيمار با ماسك انجام شود.
 هنگام مالقات فاصله چند متري را رعايت كنيد.
  براي فرد مبتال از حمام جداگانه استفاده شود.

  تمام وسايل شخصي بيمار جدا شود.

اصول بهداشت رواني
  مثبت انديش باشيد. شما قبال هم مشكالت زيادي را پشت سر گذاشته ايد.

  براي كاهش استرس، كارهاي هميشگي تان را در خانه انجام دهيد.
  از اين فرصت براي خواندن كتاب و فيلم ديدن استفاده كنيد.

  براي كاهش اضطراب با يكديگر در خانه گفت و گو كنيد.
  يادتان باشد اين دوران هم به زودي تمام خواهد شد.

  با تلفن و اينترنت با نزديكانتان در ارتباط باشيد.
  اخبار را فقط از منابع معتبر دريافت كنيد.

ويترين

6 اشتباه رايج در شستن دست ها
شستن دست با آب و صابون كه از مدت ها 
پيــش بــراي پيشــگيري از عفونت هاي 
تنفسي توصيه مي شــده، در زمانه شيوع 

كرونا اهميت بيشتري يافته است.
تماس دست هاي آلوده با چشم، بيني 
و دهان باعث انتقال ويروس كرونا به 
بدن شما مي شود، اما شستن دست 

به شــكلي كه واقعا براي جلوگيري از عفونت مؤثر باشد، 
كار آساني نيست.

اين ۶ اشتباه رايج ممكن اســت تأثير شستن دست ها را 
كاهش دهند:

۱- به دفعات كافي دست هايتان را نمي شوييد: در مواقع 
گوناگوني در طول روز براي جلوگيــري از انتقال عفونت 
بايد دست هايتان را با آب و صابون بشــوييد يا از ژل هاي 
ضدعفوني كننده استفاده كنيد، ازجمله وقتي در فضاهاي 
عمومي هستيد و چيزهاي مانند سبد خريد، پيشخوان و 
دستگيره هاي در را لمس مي كنيد، پس از عطسه و سرفه 
كردن، پيش از لمس صورتتان به خصوص چشم ها، بيني 
و دهان، پيش و پس از تهيه غذا و پيــش و پس از بيرون 

بردن زباله ها.
2- بــراي كف كــردن نياز بــه صابون بيشــتري داريد: 
دســت هايتان را با آب گرم يا ســرد خيــس كنيد و بعد 
دســت كم به اندازه يك ســكه كوچك صابون مايع به كار 
ببريد. دست هايتان را كامال به هم بماليد تا صابون كف كند 

و كثيفي ها، چربي و ميكروب ها از روي دست جدا شوند.
۳- همه بخش هاي دستتان را بشوييد. هنگام شستن دست 
نبايد ساييدن پشت دست، بين انگشت ها و به خصوص زير 
ناخن ها را فراموش كنيد. ناخن هايتان را كوتاه نگهداريد تا 

كثيفي ها زير آنها جمع نشوند.
۴- براي مدت كافي دســتتان را نمي شــوييد: ساييدن 
دســتتان با صابون دســت كم بايد 2۰ثانيه طول بكشد 

)معادل خواندن 2بار آهنگ »تولدت مبارك«(.
۵- دست هايتان را به طور كامل آبكشي نمي كنيد: بعد از 
ساييدن دست هايتان، الزم است آنها را با آب جاري آبكشي 
كنيد تا همه كثيفي ها از روي آنها زدوده شوند. پاك كردن 
كامل صابــون از روي دســت هايتان همچنين احتمال 

تحريك شدن پوست را كمتر مي كند.
۶- دست هايتان را خشك نمي كنيد: ميكروب ها از طريق 
دست هاي خيس راحت تر منتقل مي شوند، بنابراين پس 
از شستن دست هايتان، بايد براي خشك كردن شان با يك 
حوله پاك وقت بگذاريد. حوله هاي دستي در خانه تان را هم 
بايد به طور مرتب بشوييد. اگر در مكاني عمومي هستيد، 
استفاده از حوله كاغذي بهتر از خشك كن هاي برقي است.

مروري بر علل و كنترل پرخاشگري نوجوانان
نوجواني دوره اي ا ست كه انسان دنياي آرام و بي خيالي 
كودكي را ترك مي كند و وارد مرحله اي مي شود كه بايد 

خود را براي پذيرفتن مسئوليت و حضور در اجتماع 
آماده كند. اين دوره با تغييرات بســياري ازجمله 

تغييرات جســمي و رواني همراه است و به علت 
تغييرات به وجــود آمده اضطــراب و ترس را 
تجربه مي كند و تا حدي عصبي و خشمگين 

مي شود. پرخاشگري نمود رفتاري اين عصبانيت است كه در نوجوانان با 
توجه به شرايط دوره نوجواني، بحران هاي دوران بلوغ، كسب استقالل، 
اظهار وجود، تشكيل هويت، ناپايداري هاي هيجاني، ناشي گري در ابراز 

عواطف، تاحدي طبيعي است!
در چه مواقعي خشم نوجوان، غيرطبيعي تلقي مي شود؟

  آسيب به خود يا ديگران.
  افت عملكرد تحصيلي يا شغلي.

  مداومت و تكرار پرخاشگري.
  عبور از قانون.

مروري بر علل غيرطبيعي پرخاشگري:
  مشكالت روانپزشكي مثل افســردگي، اضطراب، مشكالت عاطفي 

شديد و اعتياد به مواد.
  تحقير و تمسخر از طرف خانواده و سايرين.

  الگوبرداري از خانواده با روابط به هم ريخته يا مشكالت روانپزشكي والدين.
  يادگيري از جامعه، به ويژه از رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي.

  ناكامي و شكست در برنامه ها، كارها يا اهداف.
  مرگ يكي از عزيزان.

  تقليد و همزادپنداري ازگروه هاي بزهكار.
ارائه چند راهكار پيشگيري و درماني:

  ايجاد جو صميمي در خانواده.
  برطرف كردن نيازهاي طبيعي نوجوان.

  رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض در خانواده و اجتماع.
  پذيرش و همدلي با نوجوان.

  عدم قهر طوالني از طرف والدين.
  نوجواني سن الگوپذيري است؛ بنابراين وجود الگوهاي خوب در دوستان و 

اطرافيان مي تواند در عدم بروز پرخاشگري نوجوان بسيار مؤثر باشد.
  به نوجوان فرصت دهيد درباره خشمش با شما صحبت و هيجانات 

خود را تخليه كند.
  هنگام خشم نوجوان را بازخواست نكنيد.

  ورزش منظم و تحرك بدني بسيار كمك كننده است.
  انجام خالقيت هاي هنري.

  آموزش مهارت هاي زندگي ازجمله مهارت كنترل استرس و خشم.
  پرهيز از تنبيه بدني)به هر شكلي ممنوع است(

  برگزاري جلسات مشاوره.
  درمان اختالالت زمينه اي روانپزشــكي كه با پرخاشــگري خود را 

نشان مي دهند.

از بانوان نويسنده چه خبر؟ 
»از بانــوان نويســنده چــه 
خبر؟« متشــكل از 8 داستان 
از نويسندگان مطرح زن اواخر 
قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
است؛ روايت هايي از قلم زنانه 
در دوره  ظهــور تحوالتــي در 
غرب كــه زنــان را از حقوقي 

مانند مردان برخوردار كرد.
داســتان هاي طناب از كاترين 

آن پورتــر، گاردن پارتــي از كاترين منســفيلد، 
خاكسپاري مجسمه ساز نوشــته ويال كتر، التاري 
از شرلي جكسون، خانه اشــباح نوشته ويرجينيا 
ولف، ققنوس از ســيلويا تاون ســند وارنر، اشك، 
اشك هاي بي بهانه نوشته اليزابت بوئن و استاندارد 
زندگــي از دوروتــي پاركر آثاري هســتند كه در 
اين مجموعه 98صفحه اي منتشر شــده اند. ليدا 
طرزي، مترجم اين مجموعه در مقدمه خود براي 
انتخاب آثار و نويسندگان يادشده اينگونه توضيح 
مي دهد:» مالك انتخاب نويسندگان كتاب حاضر 
دوره زندگي و فعاليت هنري آنان است. همگي در 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي زيسته اند. 
اين دوره، دوره ظهور تحوالت شگرف و اساسي در 
باورها، فرهنگ و سياســت در جوامع غربي است. 
دوره اعطاي آزادي هاي مدني و سياســي به زنان، 
آزادي هايي چون داشــتن حق رأي و برخورداري 
از حق تحصيالت عالي، حق اشــتغال در خارج از 
منزل، كسب منزلت اجتماعي، دوره خودشناسي، 
دوره ديگرگونه گفتن و به قول ويرجينيا ولف دوره 
زنانه گفتن.« در بخشي از كتاب يادشده مي خوانيم: 
»گروهي از اهالي شــهر در ايســتگاه قطار يكي از 
شهرهاي كوچك كانزاس جمع شده بودند و انتظار 
قطار شب را مي كشيدند كه 2۰ دقيقه تأخير كرده 
بود. برف روي همه  چيز نشسته بود. زير نور ضعيف 
ســتاره ها، خط پرتگاه هاي لبه مرغزارهاي پهناور 
و سفيد جنوب شــهر منحني هاي دودي و نرمي 
در برابر آسمان صاف درســت كرده بودند. مردان 
منتظر، دست در جيب شلوار، درحالي كه دكمه هاي 
پالتوهاي شان را باز گذاشــته و شانه هاي شان را از 
ســرما جمع كرده بودند، اين پا و آن پا مي كردند 
و هر از گاهي به جنوب شــرق خيره مي شدند...« 
از بانوان نويسنده چه خبر؟ را انتشارات نيستان با 
شمارگان 8۰۰نسخه به بهاي 22هزار تومان منتشر 

كرده است.

ساخت دستگاه تنفس مصنوعي ارزان و قابل حمل
شــركت ان ويديا از توليد يك دستگاه 
ارزان قيمــت و قابــل حمــل تنفس 
مصنوعي خبر داده كــه مونتاژ آن نيز 
بســيار ســاده اســت و مي تواند جان 

بيماران مبتال به كرونا را نجات دهد.
به گزارش انگجت، ان ويديا اين دستگاه 
را در عرض چند هفته توليد كرده است. 

دستگاه يادشده داراي دو بخش اصلي است كه يكي دريچه اي برقي و متعلقات آن 
و ديگري يك ميكروكنترلر براي هدايت اكسيژن و مديريت دستگاه است. ان ويديا 
هزينه توليد اين دســتگاه را فقط چند صد دالر دانســته و تصريح كرده ساخت 
دستگاه يادشده با سرعت بسيار باال ممكن است و با صرف چند دقيقه وقت مي توان 
مونتاژ آن را به پايان رساند. در نهايت دستگاه يادشده به يك نمايشگر ساده متصل 

مي شود و در بيمارستان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
توليد انبوه دستگاه تنفس مصنوعي ان ويديا در نهايت ۳۰۰ دالر هزينه در بر دارد 
و بسياري از بخش هاي آن با استفاده از چاپگرهاي ســه بعدي قابل توليد است. 
درصورتي كه بدين منظور برنامه ريزي دقيق تري انجام شود، اميد مي رود قيمت 
نهايي اين دســتگاه حتي به زير ۱۰۰ دالر ســقوط كند. اين در حالي است كه 

دستگاه هاي عادي تنفس مصنوعي بيش از 2۰ هزار دالر قيمت دارند.

دانستني ها

2۰ سال پيش 

همشهري ۱۴ارديبهشت ۱۳79
تأسيس بانك هاي خارجي در مناطق آزاد موجب 

تحول مي شود
تاســيس بانك هاي خارجي در مناطق آزاد مي تواند موجب تحول ارزشمندي 
شود. مهندس حسين نصيري، دبير شوراي عالي منطقه آزاد، ديروز در گفت و گو 
با خبرگزاري جمهوري اسالمي در قشم افزود: نتيجه كاركرد اين بانك ها نه تنها 

براي مناطق آزاد بلكه براي كل كشور مفيد خواهد بود.
وي با بيان اينكه هم اينك بخشــي از نيازهاي ارزي و بازار داخلي از طريق خارج 
از سيستم بانكي كشور تامين مي شــود، گفت: اين امر عالوه بر ضرر و اختالل در 
عرصه اقتصاد موجب مي شود تا مبالغي كه بايد صرف بالندگي اقتصاد كشور شود، 

به رونق ساير كشورهاي همجوار اختصاص يابد.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان
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دعاي روزنهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اِطَعِة َو  اللَُّهمَّ اْجَعْل لِي فِيِه نَِصيبا ِمْن َرْحَمِتك الَْواِسَعِة َو اْهِدنِي فِيِه لَِبَراِهيِنك السَّ

ُخْذ بَِناِصيِتي إِلَي َمْرَضاتِك الَْجاِمَعِة بَِمَحبَِّتك يا أََمَل الُْمْشَتاقِيَن
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا براي من در اين ماه بهره اي از رحمت گسترده ات قرار ده و به جانب داليل 
درخشانت راهنمايي كن و به سوي خشنودي فراگيرت متوجه كن، به مهرت  اي 

آرزوي مشتاقان.
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