
ِقران  با  تومان
آمد

بازيكنــان تيم ملي فوتبــال زنان 
آمريكا حقوق برابر با بازيكنان تيم 

ملي فوتبال مردان مي خواهند. خود آنها و طرفدرانشان اين 
را حق بازيكن زن آمريكا مي دانند، حتي معتقدند آنها بايد 
خيلي بيشتر از بازيكنان مرد، دستمزد بگيرند. 4قهرماني 
المپيك و 4 قهرماني در جام جهاني؛ اين نتيجه عملكرد تيم 

ملي زنان آمريكا در اين سال هاست اما مردان چه؟

 دود ســفيدي ميان هواي گرگ و 
ميش به آســمان مي رود. تاريكي 

هجوم مي آورد. سايه كاج ها رنگ قير است و ُگله به ُگله آتش 
در ميانشان روشن. قيل و قال جمعيت به گوش مي رسد. انگار 
ســايه هايي در تكاپو، كاسه و بشقاب بر ســر هم مي شكنند. 
بچه هاي قد و نيم قد از همه بي پروا ترند. سرخوش مي دوند تا 

به دل جنگل تاريك بزنند. 

  در صورت تأييد نهايي مصوبه مجلس در شوراي نگهبان 
قِران و تومان پس از 91سال به طور رسمي به روي 

اسكناس ها و سكه هاي رايج ايران بازمي گردند
  با اين مصوبه هر 10هزار ريال فعلي معادل يك تومان 

و هر تومان برابر با 100 قران خواهد شد
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 سپيدی ناپايدار کرونا
 در شهرها

اصالحات  زنده به نقد

آذر منصوري: 
كســانی كه از مرگ 
اصالحــات حــرف 
مي زنند بگويند جايگزين اصالحات 
چيست و چه نسخه شفابخشی برای 
برون رفت كشــور از شرايط موجود 

دارند؟
رسول منتجب نيا:

آقايان تــا می توانند 
از جريان اصالحات 
اســتفاده می كنند، اعمال قدرت و 
نظر می كنند و سپس هركجا كه به 
مشكل برخوردند می گويند مشكل 

از اصالحات است
مصطفي درايتي :

 اگــر اصالحــات 
پتانسيل اصالح در 
خودش را ايجاد نكرده باشد امكان 
اصالح جامعه را هم نخواهد داشت. 
اصالحات زنده اصالحاتی است كه 

مرتب خودش را بازسازی كند

همشــهري در گفت وگو با چهره هاي 
جريــان اصالحــات بــه نقــد رفتار 
اصالح طلبــان و آينــده ايــن جريان 

پرداخت

7

صفحه6

پور
ني 

 جا
يد

حم
 از 

سي
 عك

س
سا

 برا
ري

 اكب
ضا

در
حم

ي/ م
هر

مش
ح: ه

طر

11

نگاه
علي اعطا؛ سخنگوي شوراي شهر تهران

 اين سال ها پرسه زني در خيابان هاي تهران و خيلي 
از شــهرهاي ديگر با تجربه  اضطراب و فراموشي 
همراه بوده است؛ اين تجربه اي است كه از شــكاف ميان سازندگي و ويراني 
در خيابان ها، بلوارها، معابر عمومي و هر آنجا كه جمعيتي روان است نشأت 
گرفته است. از شما مي پرســم تهران چگونه شهري است؟ هرچند نمي توان 
پاسخي درست و دقيق به اين پرســش داد اما مي توان در يك كالم تهران را 
شهري محصور در ميان كوه ها و بزرگراه ها توصيف كرد كه هويت شهري آن 
خدشه دار شده است. چرا مي گوييم  هويت شهري تهران خدشه دار شده است؟ 

 هويت شهري يك شهر از كجا نشأت مي گيرد؟ 
بخشــي از هويت يك شــهر را خيابان ها و معبرهايش مي سازند. هويـــت 
يكـي از مهم تريـن چالش هـاي پيـــش روي جوامـع در حـال توسـعه، طي 
فرايند جهاني شـدن اسـت كـه مي توان آن را »احسـاس تعلـق خاطـر بـه 
مجموعـه اي مـادي و معنوي از عناصـــر« دانست كه از »گذشته« شـكل 
گرفته  است. بنابر اين هويت با واژه هاي »تعلق خاطر« و »گذشته« معنا پيدا 
مي كند. بياييم اين مفاهيم را در مورد خياباني چون ولي عصر پياده ســازي 
كنيم. سؤال اينجاست كه ما چقدر به خيابان ولي عصر تعلق خاطر داريم؟ چه 
عناصري از اين خيابان از گذشته شــكل گرفته و براي ما به ميراث مانده اند؟ 
اگر پاسخي مناســب و درخور براي اين پرسش ها داشــته باشيم؛ آن موقع 
مي توانيم بگوييم كه به خيابان ولي عصر  تعلق خاطر داريم. اما اگر در پاســخ 
به اين پرسش ها دچار سردرگمي شويم، پس تعلق خاطرمان به اين خيابان 

محل ترديد است.
  طبيعتاً گذشته كليدي براي ساخت آينده اســت و در واقع از كليدي ترين 
اقدام ها در هر شهر، ترسيم چشم انداز آينده و توافق همگاني بر سر آن است: 
توافق همگاني بر سيماي آينده شهر. در اين زمينه مي توان به تجربيات موفق 
شهرهاي ديگر جهان چشــم دوخت. ايده شــهرداري پاريس در اين زمينه 
جالب است: شهرداري پاريس مي پرسد چه آينده اي براي شانزه ليزه، خيابان 
خاطره ها و زيباترين خيابان جهــان متصوريد؟! و بعد تصميم مي گيرد براي 
ملموس كردن اين پرسش، انيميشني از ســيماي آينده شانزه ليزه نمايش 

بدهد.
 برگرديم به تهران. از آينده ولي عصر چه تصويري در ذهن داريم؟ از سيماي 
آينده خيابان هاي انقالب و اللــه زار چطور؟پياده راه ها و ميدانگاه هاي پياده 
تهران چگونه خواهند بود؟ طبيعتاً ما آينده طرح هاي شــهري را براي مردم 
»به تصوير نمي كشــيم.« خيابان ولي عصر، يك »باغ-خيابان« است. طرح 
خواناسازي كه اخيرا شهرداري دنبال مي كند و هرمكان ارزشمند و تاريخي را 
از طريق اپليكيشن هاي موبايل معرفي مي كند، معطوف به تاريخ و ميراث است؛ 

گامي در راه ثبت جهاني خيابان.
 شهرداري در راســتاي فراموش نشــدن هويت تهران و قصه هايش، »طرح 
خواناســازي شــهر تهران« را با خيابان ولي عصر آغاز كرده؛ مســيري براي 
روايت گري قصه ها و رويدادها، معرفي ميراث معماري و فرهنگي و بزرگداشت 
مفاخر شهر. خواناسازي خيابان ولي عصر، گامي است در راه ثبت جهاني اين 
خيابان زيبا و تاريخي. حركتي براي پايان دادن به تجربه  اضطراب و فراموشي 

در پرسه زني در خيابان-باغي چون ولي عصر! 
با قصه گو شدن خيابان ولي عصر، تهران همچون يك رمان و خيابان ولي عصر 

شخصيت اصلي آن خواهد شد.
 چشم انداز آينده ولي عصر چيست؟ طرح تفصيلي و همه كژتابي هاي آن، چه 

سرنوشتي براي ولي عصر تاريخي ما رقم مي زند

 از آينده ولي عصر 
چه تصويري داريم؟

دريچه
سروش خسروي؛ دبير گروه اقتصاد

اين روزها از داخل و خارج كشــور و از داخل و خارج بورس، 
شامل: رسانه ها و چهره هاي سياســي مقيم داخل و خارج، 
عمدتا با اهداف سياســي، صعود بورس را زير ســؤال برده اند و حتي بســياري از آنان با 
ترجيع بندي تكراري »حباب اســت« در ســرتيتر اخبار جاي گرفته اند؛ ولي آيا اين ادعا 

برمبنايي درست استوار است؟ 
بايد بدانيم اساسا چيزي به نام دستگاه حباب سنج در بورس يا هر بازار ديگري در اختيار 
نداريم؛ پس براي سنجش درستي اين ادعا بايد به مباني ارزشگذاري در بازارها و به ويژه 
بورس رجوع كنيم. در ساده ترين شكل بايد بگويم حركت قيمت ها در اغلب بازارها سينوسي 
است؛ يعني منحني قيمت سهام يا كاال از يك كف قيمت مشخص شروع به رشد مي كند، 
به نقطه اوج مي رسد و در نهايت تحت تأثير عوامل متعددي، نظير كاهش اقبال متقاضيان، 
بازار به محدوده اصالح مي رسد و منحني قيمت نزولي مي شود. عموما انتظار بر اين است 
كه سهام يا كاال، پس از رسيدن به يك كف قيمت مشــخص، دوباره جذاب و براي رشد 

آماده شود.
با اين مقدمه مي بايست بگويم؛ اصالح قيمت سهام در بورس، مثل هر بازار ديگر ي امري 
حتمي است و قيمت سهام حتما در آينده اي دور يا نزديك كاهش خواهد يافت. پس اگر 
كسي پيدا شود و بگويد قيمت ها در بورس روزي نزولي خواهد شد؛ خيلي هنري به خرج 
نداده؛ بلكه هنرمند و كارشناس آن كسي است كه بتواند بگويد بازار؛ چه زماني، چگونه، 
با چه كيفيتي و تا كجا وارد فرايند اصالح مي شــود. در نتيجه و بر مبناي تجربه بيست و 
چندساله ام در بورس، بايد بگويم هر كسي، در هرمقامي و در هر رسانه اي، اگر بدون اشاره 
به اين مختصات، تحليلي از روند صعود يا نزول بورس ارائه داد، مهمل بافته و اظهارنظرش 

قطعا بي ارزش است. فيك نيوز مگر تعريفي جز اين هم دارد؟
حال پيش از آنكه به موضوع اصلي بحث، يعني پيش بيني زمــان احتمالي نزول بورس، 

بپردازم مي بايست در وهله نخست، يك بار داليل صعود بورس در 
۲سال اخير را مرور كنيم. رشد بورس در ۲ سال اخير بر چند پايه 

استوار بوده اســت؛ اول: روند تورم و تورم انتظاري، دوم: روند نرخ دالر، سوم: تغيير ارزش 
جايگزيني شركت ها تحت تأثير تورم و تغيير نرخ ارز و چهارم: فريز نرخ بهره.

 بورس تا کجا باال مي رود
 و از چه زماني مي ريزد

يادداشت
پيروز حناچي  ؛ شهردار تهران

مسئله وابستگي اداره شــهرهاي كشور به درآمدهاي 
ناشي از شهرفروشــي براي اداره شــهرها در 3دهه 
گذشته، شهرهاي مختلف كشــور را به درجات متفاوتي تحت تأثير خود قرار داده 
است. بيش از همه كالنشهر تهران و پس از آن ساير كالنشهرهاي كشور، با تبعات 
شهرفروشي درگير شده اند. شهرهاي كوچك تر نيز كم و بيش در مسير كالنشهرها 
گام برداشته اند و با يك تأخير زماني با پيامدهاي مشــابهي روبه رو شده يا روبه رو 

خواهند شد.
در شهرداري تهران، از نخستين روزهاي آغاز دوره مديريت جديد، بر ضرورت تغيير 
ريل گذاري هاي صورت گرفته در شيوه اداره شــهرهاي كشور طي 3دهه گذشته 
تأكيد شد. يكي از مهم ترين ضرورت ها براي تغيير ريل گذاري، پايان شهرفروشي 
و ايجاد تحول در شيوه هاي كسب درآمد شهرداري ها براي اداره شهر بود. ما بر اين 
باور هستيم كه زمين و آسمان شهرهاي كشور، ملك مشاع همه شهروندان است و 
شهرداري ها حق ندارند براي تامين نياز امروز خود، زمين و آسمان شهرها و در واقع 
آينده شهرها را به صورت غيرقانوني به هيچ صاحب سرمايه اي واگذار كنند. اتكاي 
بيش از اندازه به درآمدهاي ساخت وساز از نظر ما يكي از عوامل اصلي مشكالت امروز 
شهرهاي كشور ازجمله انواع مختلفي از فسادهاي اقتصادي، از دست رفتن فضاهاي 
عمومي، از بين رفتن هويت و چشم اندازهاي بصري شهرها و رشد فاصله طبقاتي در 
شهر بوده است. به ميزاني كه شهرهاي كشور بيشتر درگير فرايندهاي شهرفروشي 
شده اند اين مسائل نيز با شدت بيشتري خود را نشان مي دهند. به همين داليل ما از 
همان آغاز دوره مديريت خود، در برابر درآمدهاي غيرقانوني حاصل از شهرفروشي 
سرسختانه و با وجود انواع فشــارها مقاومت كرديم و از گسترش بي رويه مال ها و 
ساخت وســازهاي مخالف حقوق عامه جلوگيري كرديم. اين سياست در شرايطي 
در راس سياست هاي ما در حوزه درآمدزايي براي اداره شهر قرار گرفت كه اكنون، 
بي ترديد مهم ترين مشكل شهرداري تهران، تامين منابع مالي براي اداره شهر است.

بايد توجه داشــت ما شــهرداري تهران را با انبوهي از بدهي هاي به جاي مانده از 
مديريت هاي  گذشته و در وضعيتي كه كشور دشوارترين تحريم هاي اقتصادي چند 
دهه اخير را پشت سر مي گذارد تحويل گرفتيم؛ امكانات و بهره مندي ما از بسياري از 
منابع مالي محدود شده و بارها در تنگناهاي تامين منابع براي اداره شهر، در معرض 
اين پيشنهاد قرار گرفته ايم كه به مســيرهاي قبلي بازگرديم و دست كم بخشي از 

منابع اداره شهر را به كمك شهرفروشي تامين كنيم.
با اين همه، ما به زمين و آسمان شــهر نه به عنوان منبعي براي كسب درآمد بلكه 
به عنوان امانتي از جانب مردم و ســاكنان آينده تهران نگاه كرديم كه شــهرداري 
موظف به حفظ آن است. به همين دليل نه فقط از موضع اصولي خود در ضرورت 
توقف شهرفروشي عقب نشيني نكرديم، بلكه بر اين مسئله نيز اصرار كرديم كه هر 
گامي براي تغيير اين مسير مي بايســت با اصالحات قانوني، در مسير پايدار شدن 
درآمدهاي شهرها قرار گيرد. اين مسير خوشبختانه با استقبال و همراهي شهرداران 

كالنشهرها و ديگر شهرهاي كشور روبه رو شد.
در همين جهت اصالح قوانيــن و تصويب قوانين مورد نيــاز، مهم ترين گام براي 
ريل گذاري تامين منابع اداره شهرها از مسيرهاي جايگزين بود. ۲ اليحه »ماليات 
بر ارزش افزوده« و »درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياري ها« كه با همكاري و 
همراهي دولت و مجلس، در روزهاي گذشته خوشبختانه به تصويب رسيدند ۲ گام 
بسيار مهم در زمينه اصالحات ساختاري - قانوني براي پايدارسازي منابع درآمدي 

اداره شهرها و به ويژه كالنشهر تهران بوده اند. در قانون ارزش 
افزوده سهم شهرداري ها از ماليات و عوارض اخذ شده به مرور 

همسنگ دولت خواهد شــد و در قانون درآمدهاي پايدار مسيرهاي متنوعي براي 
درآمدهاي سالم در شهرها پيش بيني شده است. 

 2 گام مؤثر قانوني
عليه شهرفروشي

ديدگاه
عليرضا محمودي  ؛ دبير گروه شهر

رويداد فقدان نجف دريابندري براي زبان فارســي 
زيان   بي جبراني محسوب مي شود. در سرزميني كه 
مترجمان شأني بيش از مولفان دارند، اين فرزند آبادان 
نشان ســرداري زبان با خود به خاك مي برد. آنچنان 
شايسته ناميده شدن به نام نجف، كه حرفي براي تعارف نگذارد. »وداع با اسلحه« 
در ۲4سالگي و فارسي كردن راسل در زندان بعد از كودتا، نخستين چشمه هاي 
دريايي بود كه براي زبان فارســي رؤياي رواني مي ديد. شيرين همچون حلوا و 
پاك همچون سفيدي »انگشــت پيچ«. اين تعبير خودش بود وقتي مي خواست 
به فارســي توصيف زبان فاكنر را بگويد. درحالي كه خود ساخته و خود انگيخته 

چنين مي نوشت.
پااليشگاه آبادان تنها نفت را به لوله ها جاري نكرد. همين كه در و ديوار، »بريم« 
و »بوارده« را ببينيم و از آدم هايي كه بــوي آباداني آبادان در دماغ دارند، خاطره 
بشنويم، حساب كار دستمان مي آيد كه زير سايه تاسيسات شركت نفتي، نخستين 
مالقات ها با ادبيات از آب گذشته در لب شط شايع شده. در شرجي رايج و بوي نفت 
خام، ابراهيم گلستان، عرق ريزان و اميدوار، نخستين داستان از ارنست همينگوي 
را صيد زبان فارسي كرد. يكي از جوان هاي دبيرستان رازي آبادان زندگي خوش و 
كوتاه فرانسيس مكومبر را خواند. او كه با نوار صداي فيلم هاي آمريكايي زبان دان 
شده بود، به راحتي كتابي از همينگوي در آبادان پيدا كرد. سينماهاي آبادان كه 
چپ و راست وسترن نشــان مي دادند در هرم چپ آلود شــركت نفتي هم نشانه 
امپرياليسم بود و هم آموزشــگاه زبان. قهرمان داستان ترجمه فارسي را با »وداع 
با اسلحه« شروع كرد. نامي مناسب براي جواني كه بعد از زندان، دربند زبان شد 

و هرگز آزاد نشد.
ارنست همينگوي در بسياري از بالد شرق تنها يك رمان نويس ماجراجو با تمايالت 
روشن چپ نيست. او در ميان فارس ها بهانه اي شد براي تكان هايي كه زبان مادري 
چند ســالي بود در گهواره اش تكان مي خورد. نثر ساده و روشن همينگوي وقتي 
به فارســي درآمد، تكانه اي شــد براي چاالكي. زباني كه سنگيني تاريخي كهن 
و گستردگي جغرافيايي پهناور را داشــت براي دوران تازه بايد وزن كم مي كرد. 
روزنامه ها از »كاغذ اخبار« به »آتشبار« رســيده بودند و نقل ها از »گلشن راز« به 
»تهران مخوف«. ديگر تنها مترجم اعتماد الســلطنه و تنها روايت »مادام كامليا« 
نبود، ما بخشي از پيچش جهاني بوديم كه با دو جنگ جهاني درهم پيچيده بود. زبان 
فارسي با اين همه خوراك در خورجين كه تنها يك لقمه اش »گلستان« مي شود، 
زبان آوراني تازه مي خواست. زبان آوراني كه بيشتر از زبان فرنگي زبان فارسي بدانند. 

فارسي براي بيان فلسفه اي كه گوينده اش راضي نبود، راسل بود.
زايش همينگوي فارسي، نطفه اتفاقات بزرگي شد. نثر نسل هايي كه در اين قرن 
روزنامه و داستان و گزارش نوشــتند همه درگير تصويرسازي شفافي شدند كه 
دريابندري از تور»پيرمــرد و دريا« روي تخته انداخته بود. او توانســت به لطف 
دانستگي و بايســتگي خودســاخته اي كه مي توان فرهيختگي ناميد، با فارسي 
به رينگ ترجمه ادبيات و فلســفه برود و درحالي كه چپ و راســت مي شود و از 
چهارستون روحش آب و خون و عرق جاري است، متني سالم و پاك براي خواندن 
و معنايي براي فهميدن به دســت بياورد. دســتاوردي بزرگ كه زبان فارسي را 

چابك تر از هميشه براي نسل هاي بعدي ميراث كرده است.
كاري كه نجف دريابندري براي زبان فارسي كرده است فرسنگ ها با ادب اديبانه و 
مشي منشيانه فاصله دارد. نسلي كه كنار آتش هاي خوزستان ترجمه را آموخت، 
زبان را آبديده مي خواست. او با همه توان در تمام سال ها كار كرد و در پي هر كار 
فرسوده شد. ولي هرگز بيكار نبود. تلخي دوران بي دريابندري از همينجاست. از 
فقدان فرهيختگي كه با كار تعريف مي شود نه با ادعاي كار. از تك افتادگي جمله اي 
انباشته از نيش و نوش. جمله اي كه انگار كليدي اســت براي ورود به دنيايي كه 

اكنون تنها يك خاطره است: چنين كنند بزرگان.

حرف نجف 

4

12

 توپ نابرابری 
در زمين فوتبال

 قرنطينه همگاني
در چيتگر

گزارش »همشهری« از شب نشيني 
كرونا در تهران

حداقل دستمزد برای زنان فوتباليست؛ 
حتی اگر قهرمان جهان باشند

ريه فرحزاد با اکوپارک  
احيا می شود

ادامه در 
صفحه4

ادامه در 
صفحه3

پور
ني 

 جا
يد

حم
 از 

سي
 عك

س
سا

 برا
ري

 اكب
ضا

در
حم

ي/ م
هر

مش
ح: ه

طر

نجف  در  بندرخاموشي
پرونده ای در سوگ نجف دريابندری مترجم بزرگ زبان فارسی      به همراه گفت وگو با عبداهلل كوثري



توصيه به شهروندان ايراني 
موسوي در پاسخ به ســؤال خبرنگار همشهري 
درباره برخي از مشكالت براي بازگشت شهروندان 
ايراني خارج از كشور، اظهار داشت: شرايط عادي 
نيست. اگر شــرايط هم عادي بود و با حجم انبوه 
بازگشت روبه رو بوديم، كار سخت مي شد. پروازها 
لغو شده و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام 
مي شود. انبوه درخواست ها هم زياد است، بنابراين 
شــهروندان بايد صبوري كنند و در هماهنگي با 
وزارت بهداشت، مجوزهاي الزم براي پرواز اخذ و 

سپس به ايرالين ها اعالم شود.
اين ديپلمات، افزود: ما امروز به يكي از كشورهاي 
منطقه پرواز رفت و برگشــت خواهيم داشت. به 
اسپانيا هم همينطور. اگر الزم است برخي تست ها 
داده شود و پروتكل ها را در هنگام سوارشدن به 
هواپيما يا بازگشت رعايت كنند، تا كار به راحتي 

انجام شود.

تأثير تحريم هاي آمريكا بر تأمين اقالم دارويي
رئيس جمهور با بيان اينكه آمريكا سال ها ست با تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني، نه تنها مردم ايران را از دسترسي 
به حقوق خود محروم ساخته، بلكه اقداماتش تهديدي براي چندجانبه گرايي و همكاري هاي بين المللي محسوب 
مي شود، تأكيد كرد: درحالي كه همه كشورهاي جهان در حال برنامه ريزي و همكاري براي مقابله با اين تهديد 
هستند و نسبت به تهيه اقالم مورد نياز خود از كشــورهاي ديگر اقدام مي كنند، ايران نيز با توجه به نيازهاي 
پزشكي خود در پي تهيه اقالم دارويي و تجهيزات پزشكي خود بوده، ولي متأسفانه به دليل تحريم هاي غيرقانوني 
و يكجانبه آمريكا، شركت هاي توليدكننده اين اقالم نمي توانند محصوالت خود را در زمان مورد نياز به ايران ارائه 
كنند. به واسطه اين اقدام ضد حقوق بشري آمريكا، تهيه ملزومات پزشكي مورد نياز براي ايران معموال طوالني تر 

و گاه ناممكن شده  و برنامه هدفمند ايران براي مقابله با شيوع اين ويروس را با مشكل و چالش مواجه كرده است.

19رئيس جمهور و 6نخست وزير در اجالس مجازي سران 
كشورهاي عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد حضور يافتند

دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور و سخنگوي دولت در 
پاسخ به سؤالي درخصوص ارائه خدمات مهندسي از سوي ايران دولت

به ونزوئال و دريافت شمش طال در ازاي اين خدمات، به ايلنا گفت: 
روابط ايران و ونزوئال يك رابطه قانوني بوده و برمبناي توافق دو دولت شــكل 
گرفته اســت و به هيچ كشــور ثالثي ارتباط ندارد. علي ربيعــي تصريح كرد: 
كشورهاي ثالث و به ويژه آمريكا روي اين خبر فضاسازي رسانه اي ايجاد مي كنند 
اما بايد بدانند كه نه آمريكا و نه هيچ كشــور ثالثي حــق دخالت در تعامالت 
دوجانبه  ايران و ونزوئال را ندارد. تفاهم و تعامــل ميان ايران و ونزوئال برمبناي 
اصول حقوق بين الملل شكل گرفته و به ساير كشور ها ارتباط ندارد، ما دو دولت 

هستيم كه تعامل و همكاري متقابل داريم.

رئيس قوه قضاييه با تشريح روند رســيدگي به پرونده صندوق 
ذخيره فرهنگيــان گفت: اين پرونــده با حــدود ۲۰ متهم در قضايي

دادگستري مورد رسيدگي قرار گرفت و احكام نسبت به اين افراد 
صادر شد و از پرونده هايي بود كه به صورت قاطع مورد رسيدگي قرار گرفت. به 
گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي در ديدار با جمعي از فرهنگيان گفت: بخشي 
از مبالغي كه از اين صندوق به يغما برده شــده بود، با حكم دادگاه برگشــت و 
بخش هاي ديگر هم با قدرت، برگشت داده خواهد شد. چهره هايي مثل حسين 
هدايتي، هادي رضوي، پرويز كاظمي، احسان دالويز، علي بخشايش، محمدرضا 
توسلي و عمار صالحي به عنوان متهمان شناخته شده اين پرونده به حبس هاي 

طوالني مدت و استرداد اموال محكوم شدند. 

رسيدگي قاطع به فساد صندوق ذخيره فرهنگيانربيعي: روابط ايران و ونزوئال قانوني است

تعهد سران عدم تعهد براي 
مقابله با كرونا

گزارش

در حاشيه سياست 

يك روايت مخدوش درباره تك خواني زنان

در پي انتشــار فايل متن و صــوت اظهارات عيســي كالنتري، رئيس 
ســازمان محيط زيســت مبني بر نظر امام خمينــي)س( در رابطه با 
»تك خواني آواز زنــان«، حميد انصاري، قائم مقام مؤسســه تنظيم و 
نشــر آثار امام خميني)س( توضيحاتي ارائه داد. به گزارش جماران، در 
توضيحات حميد انصاري آمده است: »آنچه كه در اين اظهارات در رابطه 
با گفت وگوي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي )جناب حجت االسالم 
والمسلمين آقاي سيدمحمد خاتمي( با امام خميني و ادعاي »دستور 
حضرت امام به ايشان در اســتفاده از آواز تك خواني زن در برنامه هاي 
ارشاد«، بيان گرديده است بنا به اســناد اين مؤسسه و همچنين بنا به 
تكذيب جناب آقاي خاتمي در پاسخ به استفسار موضوع از ايشان، صحيح 

نبوده و با واقعيت امر تفاوت فراوان دارد.«
حميد انصاري توضيح مي دهد: »واقعه بدين صورت بوده است: مديركل 
وقت ارشاد اسالمي اســتان فارس، در ديدار با وزير ارشاد وقت گزارش 
مي دهد كه طي استفتائي از حضرت امام خميني)س(، نظر ايشان را در 
رابطه با »حكم شرعي همخواني زن و همچنين حكم تك خواني زن«، 
جويا شده است و حضرت امام در جواب مرقوم داشته اند: »اگر مفسده اي 
بر آن مترتب نباشد بالمانع است.« بنا به گفته جناب آقاي خاتمي، ايشان 
نه تنها هيچ گاه با حضرت امام در اين موضوع گفت وگويي نداشته، بلكه 
مديركل مذكور را نيز به خاطر عدم هماهنگي در مسئله اي حساس و مهم 
و به اين جهت كه وي رأسا و بدون هماهنگي با وزارتخانه از امام استفتاء 

نموده است، توبيخ مي نمايند.«
قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني توضيح داد: روشن است 
كه آنچه حضرت امام در پاسخ به استفتاي مذكور فرموده اند همان نظر 
فقهي حضرت امام -و جمعي ديگر از مراجع عظام- اســت كه در موارد 
ديگر و استفتائات بيان شده است. )به پرتال امام خميني، مقاله نظرات 
امام خميني درباره موسيقي مراجعه كنيد( از همه عزيزاني كه در صدد 
انتســاب مطلبي به بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران هستند خصوصا 
مسئوالن محترم كه سخنشان مورد توجه رســانه ها و مخاطبان قرار 
دارد تقاضا مي كنيم قبل از اظهارنظــر، صحت و اعتبار موضوع را كامال 
بررسي نمايند. عيسي كالنتري، وزير كشاورزي در دهه7۰ اخيرا در يك 
گفت وگوي تصويري گفته اســت: آقاي خاتمي وزير ارشاد بودند، بنده 
وزير كشاورزي كابينه بودم. ايشان از حضرت امام)ره( مستقيماً براي خود 
من در دولت نقل كردند، آقاي خاتمي به بنده گفتند كه حضرت امام به 
من دستور دادند كه شما چرا از آوازخواندن خانم ها استفاده نمي كنيد؟ 
به صورت تك خواني نه به صورت گروهي. به گزارش عصر ايران؛ كالنتري 
كه هم اكنون هم رئيس سازمان محيط زيست است افزود: آقاي خاتمي 
)وزير ارشاد وقت( گفتند حضرت امام اين جمله را دوبار به بنده فرمودند 
اما من جرأت بيان و اجراي آن را نداشتم. منتها حضرت امام)ره( در ادامه 
فرمودند: »خانم هايي كه صداي خوبي دارند، نه خانمي كه صداي خوبي 
ندارد اما به خاطر قيافه اش بياوريم تا بخواند و به مردم تحويل دهيم.«  
سيدمحمد خاتمي هم در واكنش به اين اظهارات كالنتري در توضيحاتي 
كه خبرگزاري تسنيم هم آن را بازنشــر داد تأكيد كرد: »صحبت هاي 
جناب دكتر عيسي كالنتري در باب آوازخواني زنان كه در آن نسبتي به 
من داده شده بي اساس است. گرچه در حسن نيت آقاي كالنتري ترديدي 
ندارم ولي اشتباه، منافاتي با حسن نيت ندارد.« در توضيحات رئيس دولت 
اصالحات آمده است: »موضوع از اين قرار است كه مديركل محترم ارشاد 
يكي از استان ها، استفتائي از حضرت امام كرده بود كه همخواني زنان )و 
شنيدن مردان( حكمش چيست؟ امام نوشتند اگر فسادي بر آن مترتب 
نباشد اشكالي ندارد. در سؤال دوم پرسيده شده بود كه تك خواني زنان 
حكمش چيست؟ فرموده بودند حكم مسئله باال را دارد. نه يك بار نه دو بار، 

ابدا درباره پخش يا عدم پخش مطلبي نفرمودند.«

۲  سه شنبه 16 ارديبهشت 99  شماره 7934 2 3 ۰ ۲ 3 6 ۰ 8 ايران

سخنگوي وزارت خارجه روز گذشته 
به صورت تلويحي هشــدار داد كه اگر برجام

تحريم تسليحاتي ايران تمديد شود، 
عمال چيــزي از برجــام نخواهد ماند. در نشســت 
مطبوعاتي سيدعباس موسوي كه پس از چند هفته 
به صورت حضوري و با مالحظات بهداشتي و فاصله 
اجتماعي برگزار شد، طرح آمريكا براي اسنپ بك يا 
فعال كردن مكانيسم ماشه مهم ترين موضوعي بود كه 

از سوي خبرنگاران مطرح شد.
موسوي در پاسخ به اين سؤاالت به نزديك شدن به 
18ارديبهشت سالگرد خروج آمريكا از برجام اشاره 
كرد و گفت: آمريكايي ها از اين توافق خارج شــدند 
و هم توافق و هم قطعنامه را زيرپا گذاشــتند و ديگر 
عضو آن نيستند. فهرســت  بلندي از عدم پايبندي 
آمريكايي ها به توافقات و معاهدات بين المللي وجود 
دارد. مجدداً يادآوري مي كنم كه رويكرد آمريكايي ها 
رويكرد خطرناكي اســت و نظم بين الملل را به هم 
مي ريزد. آمريكا نشان داده كه به تعهدات بين المللي 
پايبند نيست و اخيراً شاهد بوديم كه اين رژيم بودجه 
سازمان بهداشــت جهاني را در اين شرايط وقيحانه 

قطع كرد.
ســخنگوي وزارت خارجه بيــان كــرد: آمريكا با 
خروج غيرقانوني خود  از برجام خواســته است همه 
دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي را از بين 
ببرد. بعد از خروج تحريم هايي را اعمال كردند و موفق 
نشدند و ما با همكاري با كشورهاي ديگر اين تالش 
آنها را بي اثر كرديم. آمريكا قطعنامه ۲۲31را نقض 
كرد و عضو برجام نيست. ما با اعضاي برجام در ارتباط 
هستيم و مطمئنيم كه موفق نخواهند شد. اين تالش 
آنها خالف قوانين بين الملل است و بعيد است دنيا به 

اين موضوع تن دهد.
۲ هفته قبل رســانه هاي آمريكايي فاش كردند كه 
آمريكا طرحي را در دست بررسي دارد تا استداللي 
حقوقي ارائه دهد مبني بر اينكه آمريكا هنوز يكي از 
طرف هاي برجام است و مي تواند با مراجعه به شوراي 
امنيت با استناد به ماده 36و 37برجام اسنپ بك كرده 
و قطعنامه هاي قبلي شــوراي امنيت را احيا كند تا 
به اين وسيله مانع لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران 
شــود كه قرار است مهرماه امســال طبق قطعنامه 
۲۲31شوراي امنيت برچيده شوند. طبق برجام اگر 
اختالف اعضا مبني بر عمل نكردن ايران به تعهداتش 
رفع نشود در شوراي امنيت براي ادامه لغو تحريم هاي 

ايران رأي گيري مي شود كه در آن صورت اگر آمريكا 
آن را وتو كند خودبه خــود همه قطعنامه هاي قبلي 
عليه ايران احيا مي شوند. از سوي ديگر آمريكا پيش 
از متوسل شــدن به مكانيسم ماشــه درصدد است 
قطعنامه اي را براي تمديد تحريم هاي تســليحاتي 
ايران در شــوراي امنيت مطرح كند كه پيش بيني 
مي شود با مخالفت و رأي وتوي روسيه و شايد چين 

مواجه شود.
موسوي درخصوص رفتن موضوع قطعنامه و موضوع 

مربوط به برجام به شوراي امنيت و كيفيت واكنش 
ايران، گفــت: اميدواريم كار به آنجاها نكشــد ولي 
به فرض محال اگر اتفاق بيفتد پاســخ ايران مقتضي 

و قاطع خواهد بود.
ايران عالوه بر اعضاي برجام همچون فرانسه، چين، 
روســيه، انگليس و آلمان، رايزني هايي هم با ديگر 
طرف ها داشــته اســت كه از آن جمله مي توان به 
رايزني هاي رئيس جمهور با برخي اعضاي شــوراي 
امنيت ازجملــه اندونزي و آفريقاي جنوبي اشــاره 
كرد. ســخنگوي وزارت امور خارجه درباره توييت 
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني 
بر اينكه اگــر تحريم هاي تســليحاتي ايران تمديد 
شود، برجام به مرگ ابدي خواهد رفت، عنوان كرد: 
اظهارنظر ايشان اظهارنظر مهم و دقيقي بود. برجام 
دستاوردهاي مختلفي داشته است كه آمريكايي ها 
سعي كردند با خروج از خود برجام به اين دستاوردها 
ضربه بزنند و مانع بقيه دستاوردها شوند كه ازجمله 
آنها پايان تحريم هاي تسليحاتي است. اگر اين مسئله 
انجام نشود و منافع ملت ايران تامين نشود، طبيعتا 
ايران پاسخ قاطعي خواهد داد و از برجام چيزي باقي 
نمي ماند. موسوي پس از پايان نشست خبري در جمع 
خبرنگاران درباره ادعاهاي مايك پمپئو مبني بر اينكه 
آمريكا قادر به استفاده از اسنپ بك است، گفت: آقاي 
پمپئو سواد حقوقي ندارد. او يك بار ديگر تأكيد كرد 
كه اگر تحريم هاي ايران تمديد شود پاسخي كه ايران 

خواهد داد متفاوت از قبل و جديد خواهد بود.

  آن 53نفر
پس از خبري كه الياس نادران، نماينده مردم تهران درباره نشســت 
وحدت اصولگرايان منتخب مجلس يازدهم منتشــر كرد، خبرگزاري 
تابناك نوشــت: براساس سازوكار تعيين شــده از هر استان، چند نفر 
به عنوان نماينــدگان اصولگرايان راه يافته به مجلس معرفي شــوند. 
همچنين 7 نفر از منتخبان تهران در مجلس يازدهم نيز انتخاب خواهند 
شد و در نهايت ۵3 نفر از اصولگرايان راه يافته به مجلس به نمايندگي 
از ســايرين درباره چگونگي تشكيل فراكســيون اكثريت و مسائل و 
موضوعات مهم ازجمله رياســت، نواب رئيس، اعضاي هيأت رئيســه، 
روساي كميسيون ها، رياست مركز پژوهش ها و مسائلي از اين دست 
به بحث و بررسي خواهند نشســت. اين ۵3 نفر به دليل شيوع كرونا به 
نمايندگي از ســاير اصولگرايان راه يافته درخصــوص موضوعات مهم 
مجلس پيش رو توســط جريان اصولگرايــي تصميم گيري مي كنند. 
به نظر مي رســد كه رئيس، نواب رئيس و رياســت مركز پژوهش ها از 
بين هسته اوليه »نشســت وحدت« يعني همان 9 نفري كه سه شنبه 
شب گذشته دور هم جمع شدند، »محمدباقر قاليباف، سيدمصطفي 
ميرسليم، مرتضي آقاتهراني، سيدرضا تقوي، حميدرضا حاجي بابايي، 
علي نيكزاد، محمدرضا ميرتاج الديني، عليرضا زاكاني و الياس نادران« 

انتخاب خواهند شد. 

  توقف مناجات خواني محمود كريمي در آنتن زنده
بعد از حاشــيه هايي كه مناجات خواني محمود كريمي در آنتن زنده 
به وجود آورد، مراســم مناجات خواني او در دهمين شــب  ماه مبارك 
رمضان به صورت ضبطي و غيرزنده پخش شــد. محمود كريمي اخيرا 
در برنامه زنــده تلويزيوني، روضه اي براي امام حســين)ع( خواند كه 
باعث ناراحتي دوستداران اهل بيت)ع( شد و انتقادات زيادي را متوجه 
او كرد. اين مداح، يك روز پس از اين اتفاق، از خواندن اين روضه دفاع 
و تأكيد كرد كه تنها يك حكايت را بازگو كرده است. در واكنش به اين 
دفاع محمود كريمي از روضه خود، سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در توييتي نوشت: »خطيب، مداح، نويسنده، هنرمند و... 
اشتباه مي كنند، خطا الزمه زندگي بشري است. اما ۲ چيز ناگوار است؛ 
توجيه ناموجه خطا و تبعيض در برخورد با خطا. اين دو، وجدان عمومي 
را رنج مي دهد.« ســيدرضا نريماني، مداح اســتان اصفهان در صفحه 
مجازي خود نسبت به تعطيلي مراسم حاج منصور ارضي در مسجد ارك 
و توقف مناجات زنده محمود كريمي در تلويزيون واكنش نشان داد و 
گفت: اينكه داستاني كه اخيراً برادر عزيز، مداح مخلص اهل بيت)ع( حاج 
محمود كريمي در پخش زنده تلويزيون گفتند، بجا بود يا نه، بماند! اما 
كنار گذاشتن ايشان از پخش زنده با اين حاِل خوب مناجاتي كه شب ها 
به مردم مي داد، واقعاً كاری خيلي زشت و به دور از انصاف بود. خيلي ها 
شب ها به عشق صدا و حال خوب ايشان مخاطب اين برنامه بودند اما... 
قضاوت نمي كنم اما بسته شدن مسجد ارك تهران و گرفتن آنتن زنده 

آقاي كريمي به خاطر يك اشتباه كوچك، كار درستي نبود.

يك روز پس از آنكه نمايندگان مجلس در طرح اصالح 
قانون انتخابات نظارت استصوابي شوراي نگهبان را به انتخابات

چالش كشــيدند و ردصالحيت نمايندگان را منوط به 
حكم دادگاه صالحه كردند، علي مطهري، نماينده تهران نيز خواستار 
تعيين تكليف يك استفساريه در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. 
اين استفســاريه مربوط به ردصالحيت مينو خالقــي، منتخب مردم 
اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود كه شوراي نگهبان پس از برگزاري 
انتخابات و شمارش آرا، دست به چنين اقدامي زد. ردصالحيت سينا 

كمالخاني، منتخب مردم تفرش در انتخابات مجلس يازدهم نيز اتفاق 
مشابهي را براي او رقم زده است. اعتبار مدرك تحصيلي او زير سؤال رفته 
و اعضاي شوراي نگهبان نيز در بررســي هاي خود صالحيت وي براي 
نمايندگي را رد كرده اند. اين در حالي اســت كه حقوقدانان و طيفي از 
نمايندگان مجلس معتقدند شوراي نگهبان حق عدول از نظر سابق خود 
درباره نماينده مردم تفرش را ندارد و وزارت كشور هم بايد اعتبارنامه او 
را صادر كند، چراكه اين همان رويه خالف قانوني است كه از مينو خالقي 
شروع شد و با كشف مدرك جديد پس از انتخابات، اين وظيفه مجلس 
اســت تا اعتبارنامه او را رد كند. علي مطهري، نماينده مردم تهران كه 
4سال قبل همزمان با تشــكيل مجلس دهم ممنوعيت ردصالحيت 
نمايندگان پس از انتخابات را در قالب ارسال يك استفساريه به شوراي 
نگهبان پيگيري كرده بود، خواهان تعيين تكليف آن استفساريه با توجه 
به مسئله جديد سينا كمالخاني شده است. اين موضوع جزو نخستين 

طرح ها و دستور جلسات مجلس شوراي اسالمي دور دهم بود. شوراي 
نگهبان همان 4سال پيش با استناد به نظارت استصوابي شوراي نگهبان، 
استفساريه ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را رد كرده بود و نمايندگان 
نيز با اصرار خود اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام عودت 
داده بودند. اين مصوبه قبل از مصوبه هايي همچون عضويت اقليت هاي 
ديني و حل مشكل سپنتا نيكنام، عضو زرتشــتي شوراي شهر يزد به 
مجمع ارســال شــده بود، با اين حال همچنان بالتكليف مانده است. 
براساس گزارش ايســنا، علي مطهري، نماينده مردم تهران در نامه به 
صادق آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته تا 
استفساريه قانون انتخابات مجلس در دستور كار مجمع تشخيص قرار 
گيرد. در ابتداي اين نامه تصريح شــده اســت: »در اوايل اين مجلس 
استفساريه اي درباره تبصره 4 ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب مجلس رسيد مبني بر اينكه پس از تأييد صالحيت 

اوليه و رأي مردم، شوراي نگهبان نمي تواند منتخب مردم را رد صالحيت 
كند، بلكه طبق ماده 3۰ قانون آيين نامه داخلي مجلس بايد اســناد و 
مدارك جديد به مجلس ارسال شــود تا در بررسي اعتبارنامه ها مورد 
رسيدگي قرار گيرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأي مردم 
اين كار توسط مجلس كه نماينده مردم است، انجام شود نه اينكه شوراي 
نگهبان پس از رأي مردم رأساً اقدام به حذف او كند.« در ادامه تأكيد شده 
است: »شوراي نگهبان با اين مصوبه مجلس مخالفت كرد و مجلس بر 
نظر خود اصرار ورزيد، لذا اين مصوبه در تاريخ ۲۵ اسفند 139۵ به مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام ارسال شد. عجيب اســت كه تا امروز هنوز 
رسيدگي به اين مصوبه در دستور كار مجمع قرار نگرفته است. اينجانب 
از طريق دبيرخانه مجمع موضوع را پيگيري كردم، در پاسخ گفتند چون 
تا يك ســال پس از وصول، در دســتور كار مجمع قرار نگرفته، طبق 

آيين نامه مجمع نظر شوراي نگهبان حاكم است.«

سخنگوي وزارت امور خارجه: پمپئو سواد حقوقي ندارد
ايران در ايستگاه پاياني برجام 

رئيس جمهــور عصر دوشــنبه در 
نشست مجازي ســران كشورهاي ديپلماسي

عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد، 
با نكوهش اقدامات ضدايراني و ضد حقوق بشــري 
آمريكا گفت كه با اقدامات ضدحقوق بشري آمريكا، 
تهيه ملزومات پزشكي مورد نياز براي ايران معموال 
طوالني تر و گاه ناممكن شده است و برنامه هدفمند 
ايران براي مقابله با شيوع اين ويروس را با مشكل و 
چالش مواجــه كرده اســت. به گــزارش پايگاه 
اطالع رساني رياســت جمهوري، حسن روحاني 
همچنين تضعيف ســازمان جهاني بهداشــت را 
به معناي تضعيف مبارزه مشترك جهاني عليه كرونا 
برشمرد و گفت كه اقدام توجيه ناپذير، شتابزده و 
غيرمسئوالنه دولت آمريكا در محروم كردن سازمان 
جهاني بهداشت از مبالغ مالي مورد نياز آن سازمان 
را بايد يك اشتباه راهبردي ديگر اين دولت دانست. 
روحاني تأكيد كرد كه جمهوري اســالمي ايران 
به منظور همكاري با تمامي كشورهاي جهان براي 
دستيابي به واكسن و درمان قطعي ويروس كوويد- 
19اعالم آمادگي كرده و از هرگونه درخواســت 

همكاري استقبال مي كند.
رئيس جمهور با بيان اينكه تجربه جهاني مقابله با 
كوويد-19نشان داد كه آسيب پذيري قدرت  هاي 
جهاني كــه زرادخانه هاي خود را از ســالح هاي 
كشــتار جمعي آكنده انــد، در برابــر تهديد يك 
بيماري واگيردار مانند كوويد-19از ديگر كشورها 
كمتر نيســت، افزود: جمهوري اســالمي ايران با 
چنين ديدگاهي از همان روزهاي ابتدايي شيوع 
ويروس در جهــان، ضمن همكاري با ســازمان 
جهاني بهداشــت و با توجه به مقررات بين المللي 
بهداشت )IHR( نســبت به تهيه برنامه راهبردي 
ملي هدفمند بــراي مبارزه با ايــن ويروس اقدام 
و با ديگر كشــورهاي جهان همــكاري كرد. اين 
برنامه راهبردي شــامل موارد زير است: 1- پاسخ 
به بحران با مشــاركت همه نهادهاي مســئول، 
مشاركت اجتماعي، همكاري بين بخشي و رويكرد 
تأمين سالمت براي همگان؛ ۲- مبارزه ملي عليه 
بيماري كوويد-19با روش هــاي ثبت بيماري از 

طريق بررسي هاي تلفني و اينترنتي، به كارگيري 
17۰هزار كارمند بخش درمان، تعيين هزار مركز 
بهداشــتي جامع و منتخب، ايجاد ســامانه براي 
خود غربالگري و به راه انداختن واحدهاي قرنطينه 
به منظور شناسايي موارد ابتال به كوويد-19و ارائه 
درمان هاي تكميلي؛ 3- ايجاد شبكه تشخيص و 
مديريت بيماري ازجمله تست هاي آزمايشگاهي 
و الگوريتم تشــخيصي؛ 4- اجراي سياست هاي 
فاصله گذاري اجتماعــي؛ ۵- مديريت تحقيقات 
سالمت و زيســت پزشــكي؛ 6- ارائه بسته هاي 
حمايتي براي اقشــار كم درآمد و آسيب پذيران از 

محدوديت هاي ايجاد شده. 
او اقدامات اثربخــش ايران در مبارزه بــا كرونا را 
يادآور شــد و تصريح كرد: در نتيجه اين اقدامات 
تاكنون جمهوري اسالمي ايران موفق به جلوگيري 
مؤثر شيوع ويروس در بسياري از شهرها و مناطق 
كشور شده و عملكرد جمهوري اسالمي ايران در 
زمينه مبارزه و كنترل ويروس در مواردي فراتر از 
استانداردهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار گرفته 
است. البته تدابير هدفمند جمهوري اسالمي ايران 
براي مقابله با شيوع اين ويروس همچنان در كشور 

و منطقه ادامه دارد.
روحاني با انتقاد از تضعيف سازمان بهداشت جهاني 
از سوي آمريكا يادآور شــد: در زماني كه ويروس 
كرونا به صــورت تهديدي مشــترك براي امنيت 
جهاني و سالمت عمومي درآمده و سازمان جهاني 
بهداشت در خط اول مبارزه جهاني با تهديد كرونا 
عمل مي كند، تضعيف ســازمان جهاني بهداشت 
به معناي تضعيف مبارزه مشــترك جهاني عليه 
كرونا، اقدامي بسيار نابهنگام و توجيه ناپذير است. 
اقدام شــتابزده و غيرمســئوالنه دولت آمريكا در 
محروم كردن سازمان جهاني بهداشت از مبالغ مالي 
مورد نياز آن سازمان را بايد يك اشتباه راهبردي 
ديگر اين دولت دانست كه مبارزه مشترك جهاني با 
كرونا را به چالش مي كشد. البته از دولت آمريكا كه 
تاكنون بارها به صورت يكجانبه از توافق هاي معتبر 
بين المللي خارج شده و حقوق بين الملل را مكررا 
نقض كرده است، انتظاري جز اين نمي توان داشت.

جبهه جديد براي اصالح 
ساختاربررسي  صالحيت ها

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات روح اهلل زم 
در شــعبه 1۵ دادگاه انقالب تهران به رياست انتخابات

قاضي صلواتــي روز گذشــته به صورت علني 
برگزار شد. پرونده روح اهلل زم يكي از پرونده هاي جنجالي است 
كه 3جلسه دادگاه آن در بهمن و اســفند 98 برگزار شد. ۲۲ 
مهرماه سال 98 سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي از 
گرفتار شدن »روح اهلل زم« سرشبكه سايت معاند و ضدانقالب 
»آمدنيوز« در يك عمليات اطالعاتي هوشــمندانه توســط 
سازمان اطالعات سپاه و دستگيري وي خبر داد و اعالم كرد: 
عمليات دستگيري »روح اهلل زم« سرشبكه سايت ضد انقالب 
موسوم به »آمدنيوز« طي عمليات پيچيده و حرفه اي سازمان 
اطالعات سپاه، بر شكست و جا ماندن سرويس هاي اطالعاتي 
دشمن از قدرت اطالعاتي سپاه تأكيد شده است. زم در سومين 
جلسه دادگاه خود كه ۵ اسفندماه 98 برگزار شده بود، در دفاع 
از خود اتهام افساد في االرض را قبول نكرد. در چهارمين جلسه 

دادگاه كه روز گذشته برگزار شد، متهم بسياري از اقارير قبلي 
خود را رد كرد؛ در ابتداي جلســه، نماينده دادستان از متهم 
سؤال كرد: از تمامي جلسات بازپرسي شما فيلمبرداري شده 
است شما اقاريري هم داشته ايد. آيا اقارير خود را نزد بازپرس 
قبول داريــد؟  متهم زم، رفتار بازپرس را »شــرعي، قانوني و 
انساني« دانست و گفت: برخي موارد را االن كه مرور مي كنم 
قبول ندارم. متهم اتهام اقدام عليــه امنيت داخلي و خارجي 
جمهوري اسالمي ايران را رد كرد و گفت: من كار مطبوعاتي 
مي كردم. نماينده دادستان در پاســخ به اين اظهارات متهم، 
عنوان كرد: اينكه شهيد حاج قاسم سليماني چه زماني وارد 
عراق مي شود و انتقال اين موضوع به مامورهاي خودتان كار 

رسانه اي نيست. متهم زم گفت: مگر چه اتفاقي افتاده است؟

متهم: خبرنگار بودم!
متهم زم، اتهامات مربوط به اقدامات گسترده تبليغاتي عليه 

نظام و آموزش ساخت كوكتل مولوتوف و ماسك ضد اشك آور 
و چگونگي زمينگير كردن موتورسواران را نيز رد كرد و مدعي 
شد: يكسري را قبول دارم و يكسري را قبول ندارم من خبرنگار 
بودم و كار خبــري مي كردم. نماينده دادســتان عنوان كرد: 
كار رسانه نيســت. متهم زم در واكنش به توضيحات نماينده 
دادســتان گفت: اينها مربوط به من نيست و يكسري مطالب 

كپي بود و يكسري نيز تحت القائات بود.

 چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات روح اهلل زم
 مدير كانال معاند آمدنيوز برگزار شد

زم اقرارهايش را پس گرفت

موسسه نشر آثار امام هم روايت عيسي كالنتري از نظر 
امام درباره تك خواني زنان را مخدوش دانست



 شــهرداري ها در ايــران از 
پرهزينه ترين ســازمان  ها درآمد

هســتند. تنهــا 2بخــش 
حمل ونقل عمومي و مديريت پســماند 
شهرداري نياز به تزريق دائم پول دارند تا 
بتوانند به  كار روزانه خــود ادامه دهند و 
همين 2بخش هم بيشتر از همه با عوارض 
بيمــاري كرونا درگير هســتند و ارتباط 
مستقيمي با سالمت شهروندان دارند. اما 
زمانــي كــه مهم تريــن منبــع درآمد 
شهرداري ها يعني ساخت وساز دچار ركود 

شده چه كاري بايد انجام داد؟
شــهرداري، شــورا و مجلس در تكاپوي 
تنظيــم قوانيني بــراي تاميــن درآمد 
شهرداري ها هستند. اين روز ها همانطور 
كه صنايــع و اصناف درگيــر هزينه هاي 
جاري خود شده اند، شــهرداري هم بايد 
مخارج خدمات گســترده خود را تامين 
كند. سال گذشته شــهردار تهران بار ها 
بر اهميــت 2اليحه مالي كــه در مجلس 
در دست بررســي بود تأكيد كرد. اكنون 
از 2اليحه »اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده« و »درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
و دهياري ها« اولي در مجلس به تصويب 
رسيده و دومي در آخرين مراحل بررسي 

قرار دارد. شــهردار تهران نيــز در هفته 
گذشته »بســته محرك اقتصادي« را به 
شوراي شهر ارائه كرد تا مشوق هايي براي 

ساخت وساز باشد.

زير قيد وزارت كشور
در هفته هاي گذشته، تصويب اليحه اصالح 
قانون ماليــات بر ارزش افــزوده با برخي 
انتقاد ها روبه رو شــده بود. ســيدمحمود 
ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران اظهار 
كرده بود كه اليحه ماليات بر ارزش افزوده، 
اليحه منابع پايدار را تضعيف مي كند زيرا 
ماده۵۳ ماليات بر ارزش افزوده، دوباره اين 
درآمد ها را زير قيد وزارت كشــور برده و 

طبق اين بند وزير كشــور مي تواند موارد 
عوارض و محدوده آن را مشخص كند.

آشــفتگي اقتصادي ناشــي از تعطيلي  
چندماهه كشــور باعث آســيب مالي به 
ارگان های كالن شده اما عضو كميسيون 
امور داخلي كشــور و شــوراهای مجلس 
دهم با اشاره به اينكه تصويب قوانين نبايد 
تحت تأثير شرايط مقطعي باشد، مي گويد: 
»شرط اصلي اين است كه به خاطر مسائل 
اقتصادي ناشــي از كرونا نبايــد ديدگاه 
خود نســبت به قوانين بلندمدت را تغيير 
دهيم. خوشبختانه با پژوهش هايي كه با 
همكاري دولت و چند كميسيون صورت 
گرفته زمينه تصويب قوانيني فراهم شده 

اســت تا امكان خدمات دهي بيشتري در 
شــهرداري ها و دهياري ها فراهم شــود. 
اكنون شهرداري ها دچار مشكالت زيادي 
هستند و برخي از آنها حتي براي پرداخت 
حقــوق كاركنان خود هم دچار مشــكل 

هستند.«
اصغر ســليمي مي افزايد: »بايــد تا آخر 
ارديبهشــت امــور مربــوط بــه اليحه 
درآمد هاي پايدار به پايان برسد و در تعامل 
با شوراي نگهبان اصالح شــود وگرنه در 

مجلس بعدي بايد از نو بررسي شود.«
نماينده ســميرم درباره تغيير »عوارض« 
به »ماليات« مي گويد: »قبــل از اين هم 
مالياتي كه در ماده6 برنامه ششم توسعه 

لوايح دوگانه ماليات بر ارزش افزوده و درآمدهاي پايدار چقدر مي تواند به درآمد 
امسال شهرداري ها كمك كند؟

عبور درآمد پايدار شهرداري ها از مجلس

محمد سرابي
خبر نگار

شهردار

تشكر شهردار از ماسك زدن شهروندان 
در وسايل حمل ونقل عمومي

در روز هاي گذشته و با شــروع به كار برخي از اصناف، رفت وآمد در 
تهران افزايش پيدا كرده و به تعداد مســافران وســايل حمل ونقل 
عمومي نيز افزوده شده است. به گزارش همشهري، استفاده از ماسك 
در مترو و اتوبــوس عامل مهمي براي جلوگيــري از انتقال بيماري 
كرونا محسوب مي شــود و در روز هاي گذشته تصاويري از مسافران 
كه از ماسك و دستكش اســتفاده  كردند منتشر شده است. »پيروز 
حناچي«، شهردار تهران در توييتي نوشــت: » براساس گزارش ها، 
خوشبختانه بسياري از همشهريان تهراني هنگام حضور در وسايل 
حمل ونقل عمومي از ماسك اســتفاده مي كنند. رمز مقابله با شيوع 
كرونا خودمراقبتي و توجه به توصيه هاي بهداشتي است؛ صميمانه از 

مردم عزيز به دليل توجه به اين اصول سپاسگزارم.«

اجراي اليحه محرك اقتصادي  2هفته آينده

اليحه محرك اقتصادي كه 14ارديبهشت در صحن شوراي شهر تهران 
به تصويب رسيد تا 2هفته ديگر و پس از تصويب در فرمانداري اجرايي 
مي شود. معاون مالي و اقتصاد شهري شــهرداري تهران در گفت وگو 
با شهرنوشت، با اشــاره به تصويب اين اليحه در شرايط بحراني ناشي 
از شــيوع ويروس كرونا گفت: توافقاتي كه طي يك هفته گذشته بين 
شهرداري و شوراي شهر انجام شد يكي از بهترين تعامالت بود و اكثر 
ماده ها با قريب به اتفاق موافقان به تصويب رسيد. بندهايي كه از اليحه 
1٧ ماده اي كاهش يافت موضوعات قابل توجهي نبود، با توافقات انجام 
شده برخي از مواد در يكديگر ادغام شدند و برخي ديگر قرار بر اين شد 
تا در اليحه جداگانه اي ارائه شوند. »عبدالحميد امامي« با بيان اينكه 
در ايران هم با كسري ۵٠ درصدي درآمدها در بودجه كل كشور مواجه 
هستيم، عنوان كرد: هم اكنون در يك شرايط بحراني تورم به سر مي بريم، 
درآمد هاي شهرداري در حوزه شهرسازي، ورزش، گردشگري و.... تقريبا 
به صفر رســيده و از طرف ديگر هزينه هايي كه براي بهداشت استفاده 
مي شود اعم از ماسك، دستكش و مواد ضدعفوني كننده در حجم هاي 
بسيار در مترو، اتوبوسراني، آتش نشاني، شهرداري و... به شدت افزايش 
يافته است. امامي با اشاره به اينكه ۵٠ درصد بودجه سال گذشته صرف 
هزينه هاي حقوق پرسنل شــهرداري تهران شده است، گفت: امسال 
۳۳ درصد به پايه حقوق اضافه مي شــود و بالطبــع ميزان پرداختي و 
هزينه هاي شهرداري به طور قابل توجهي افزايش پيدا مي كند. با توجه 
به اينكه شهرداري تهران يك سازمان مستقل از دولت است بايد به درآمد 
و هزينه ها فكر كند. او ادامه داد: در اليحه محرك اقتصادي تالش شد 
بندهايي پيشنهاد داده شود كه اصول شهرسازي را كه شورا و شهردار 
تهران بر آن پايبند هستند بر هم نزنيم و از حداقل هايي كه كار مردم را 
راه مي اندازد و درآمدي هم براي شهرداري داشته باشد، استفاده كنيم. 
فرمانداري تهران2 هفته فرصت دارد تا در مورد اين اليحه نظر دهد و 
چون موضوع اختالف انگيزي هم بين شورا و شهرداري نبود به محض 

تصويب در فرمانداري اجرايي مي شود. 

دولت 70هزار ميليارد تومان به 
شهرداري بدهكار است

بدهي دولت به شهرداري تهران ٧٠هزار ميليارد تومان و بدهي شهرداري 
به بانك ها با احتساب جريمه ديركرد پرداخت، به 4٠هزار ميليارد تومان 
رسيده و تنها راه حل، تهاتر بين شهرداري و دولت است. مجيد فراهاني، 
عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با شهرنوشــت، از افزايش بدهي 
شهرداري تهران به بانك ها خبر داد و گفت: براساس آخرين آمار، بدهي 
شهرداري تهران به بانك ها 4٠هزار ميليارد تومان است. پيش تر معاون 
مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران در خرداد 1۳98، بدهي اين نهاد 
را به بانك ها ۳٠هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود، اما »مجيد فراهاني« 
توضيح داد كه جرايم و بهره ۳٠درصدي بانكي سبب شده تا هر ۳سال 

يك بار كل بدهي شهرداري به بانك ها دوبرابر شود. 

2گام موثر قانونی عليه شهرفروشی
به كمك اين دو قانون، شهرداري ها هر چه بيشتر 
در اداره خود به درآمدهاي پايدار ماليات و عوارض 
پرداختي توسط شهروندان وابسته مي شود. بديهي است اين وابستگي 
خودبه خود، شهرداري ها را بيش از گذشــته موظف به پاسخگويي به 
شهرونداني خواهد كرد كه شهر از طريق ماليات و عوارض پرداختي آنها 
اداره مي شود و سبب ساز ايجاد شفافيت بيشتر در اداره شهرها خواهد 
شد. شــهرداري تهران به نوبه خود بارها در طول 2 سال گذشته بر اين 
موضوع تأكيد كرده است كه ما براي تغيير ريل گذاري هاي قديمي كه 
اكنون اداره شــهرها در چارچوب آنها ناممكن شده نيازمند اراده ملي 
مسئوالن براي تغيير مسير هستيم. فكر مي كنم تصويب اين دو اليحه 
را مي توان نمــادي از پيدايش اين اراده و حاصــل همراهي و حمايت 
نيروهاي مختلف سياســي خصوصا در دولت و مجلس دانســت. در 
شرايطي كه بسياري از نويسندگان و تحليلگران در فضاهاي رسانه اي از 
ناممكن بودن ايجاد اجماع براي تغيير يا دست كم دشوار بودن آن سخن 
گفته اند ما با همكاري شهرداران شهرهاي مختلف كشور و به خصوص 
كالنشــهرها توانســتيم از طريق گفت وگوي منطقي و بدون حاشيه 
سياسي، با نيروهاي مختلف، خير عمومي را در اين زمينه محقق كنيم و 
گام مهمي در جهت احقاق حقوق شهروندان برداريم. اميدوارم بتوانيم 
به پشتوانه همين اراده، تحول در ريل گذاري مديريتي شهرهاي كشور 
و به ويژه تهران را با قوت هر چه بيشــتر تداوم بخشيم و در اين جهت، 
همچنان نيازمند ياري نيروهاي مختلف سياســي به خصوص دولت و 

مجلس و همچنين شهروندان عزيز تهراني هستيم.
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براي شهرداري ها، دهياري ها و روستا هاي 
فاقد دهياري ها و عشاير ديده شد همين 
وضعيــت را دارد و اگرچه دولــت آن را 
دريافت مي كند اما مســتقيما به حساب 
ذينفعان ريخته مي شود. اگر همين مسير 

رعايت شود مشكلي نخواهيم داشت.«
2اليحه مســير طوالني را براي تصويب 
طي كردند اما با وجود تمــام مذاكرات و 
رايزني هاي صورت گرفتــه نتيجه نهايي 

هنوز هم قابل نقد است.
رئيس سابق شوراي شهر تهران نيز درباره 
2اليحه اي كــه در مراحــل تصويب قرار 
دارد، مي گويد: »مســئله اصلي اين است 
كه دولت بايد از اين درآمد چشم پوشــي 
كند و عــوارض شــهري كــه متعلق به 
شهرداري هاســت را به آنها بدهد. يك بار 
تالش كردند عوارض شهري را به صورت 
»تجميع عوارض« دربياورند، بعد تالش 
شد كه به صورت »ماليات بر ارزش افزوده« 
دربيايد. در اين دگرديسي كه به وجود آمده 
از سهم شهر و شهرداري كاسته و در عين 
حال محدودكردن شــهر و شورا از كسب 
درآمد هاي قانوني جديد هم به آن اضافه 
شد.« مهدي چمران تأكيد مي كند: »در 
قوانين فعلي بيشــتر وزارت كشور مطرح 
شــده و نوعي »قيم مآبي« وجود دارد كه 
خود يك آسيب بزرگ است. صحيح اين 
است كه شهرداري ها بايد بتوانند عوارض 
شهري را مســتقيما دريافت كنند. البته 
با اصالحاتي كه انجام شد مسير دريافت 
عوارض، اندكي بهبود پيداكــرد، زيرا در 
طرح هاي اوليه ممكــن بود اين پول اصال 
به دست شهرداري ها نرسد.« او مي افزايد: 
»لوايح و قوانين جديد اندكي مثبت است و 
بايد آن را غنيمت دانست اما راه حل قطعي 

براي درآمد شهرداري ها نيست.« 

سهم شهرداري از عوارض امالك، گمرك و پليس ميزاني كه درآمدهاي پايدار افزايش مي يابد هنوز جاي بحث دارد

  امير ســاعدي داريان، عضو هيأت علمي 
دانشگاه شهيدبهشتي:

تقريبا تمام دوره هاي شوراي شهر و شهرداران 
به نســبت هاي مختلف ميل به پايدارسازي 
درآمد هاي شهردار ها داشته اند اما اين هدف 
محقق نشده است. در دنيا يا شهرداري ها جزئي 
از دولت هستند يا اينكه دستاويز هاي مهمي 
براي دريافت عوارض خود دارند. هزينه هاي 
شــهري در ايران باالتر از ديگر كشور هاست. 
تنها يك نمونه آن جمع آوري هر روز حجم زياد 

پسماند است.
متأسفانه در قوانين آنچه عوارض ناميده مي شد 
به صورت ماليات درآمــد و به صندوق دولت 
خواهد رفت و بعدا شهرداري بايد تالش كند 
تا آن  را دريافت كند. در نتيجه شهرداري هاي 
كالنشــهر ها مخصوصا تهــران در راه بهبود 

عوارض پايدار بازهم مشكل خواهند داشت.
فعال تنها راه تامين درآمــد، توافق با مالكان 
در مواردي مانند اضافه اشكوب است كه خود 
بازگشت به گذشته محسوب مي شود. توجه 
داشته باشــيد كه سال گذشــته در معاونت 

شهرسازي تعيين شــد كه در مرحله صدور 
پروانه مازاد بر طرح تفصيلي اجازه ساخت داده 
نشود اما هنوز هم احتمال تخلف در مرحله اجرا 

و نظارت فني وجود دارد.
شهرداري سعي دارد مشــوق هايي را براي 
پرداخت عــوارض پايدار تعييــن كند اما 
تأثيرگــذار نخواهد بود زيــرا قابل حصول 
نيســت. امالك كلنگي كه بدهي نوسازي 
دارند منتظر زماني هستند كه با يك سازنده 
شريك شــوند و در هنگام ساخت وساز آن 
را تسويه كنند. بنابراين راهي براي دريافت 
ســريع تر وجود ندارد و نمي توان مالكان را 
وادار به پرداخت بدهي خود كرد. يك درآمد 
ديگر شهرداري از طرح ترافيك بود كه االن 
آن هم لغو شده است. درباره قوانيني كه در 
عمل شــكل ديگري پيدا مي كنند، مي توان 
طرحي مانند دريافت ماليات از خانه هاي خالي 
را مثال زد كه نه بر قيمت مسكن تأثير گذاشته 
و نه اصوال قابل اجراست. درآمد پايدار بايد از 
عوارض پايدار قابل حصول و داراي اهرم فشار 

تامين شود.

  پروانه مافي، رئيس كميســيون مشــترك 
رســيدگي به اليحــه درآمد  پايــدار و هزينه 

شهرداري ها و دهياري :
اليحه درآمد هاي  پايدار شــهرداري ها شــامل 
درصد ي از عوارض گوناگون است كه از محل نقل 
و انتقال امالك، حقوق گمركــي و مواردي چون 
تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي به حساب 
شهرداري ها واريز مي شود. به گفته پروانه مافي 
رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به اين اليحه، 
اين هفته مواردي كه از شــوراي نگهبان اعاده 
شده بود در كمسيون مورد بررسي قرار گرفته و 

بند هايي از ماده23 آن اصالح شده است.
جزئيات اين اليحه نشــان مي دهد برخي ماده ها 
به طور مســتقيم مي تواند بر درآمدهاي پايدار 
شــهرداري ها اثر بگذارد. در ماده۱0 اين اليحه 
مقرر شده درآمد عوارض و جرايم حاصل از محل 
قانون ماليات بر ارزش افزوده ۵0درصد ســهم 
درآمد عمومي و ۵0درصد ســهم شهرداري ها و 

دهياري ها باشد.
آنطور كه در مــاده۱۱ اليحه درآمدهــا پايدار 
شهرداري ها و دهياري ها آمده است، سازمان امور 

مالياتي موظف است هنگام دريافت ماليات ماده۵9 
قانون ماليات مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي 
موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي امالك و انتقال 
حق واگذاري به ترتيب 2درصــد و يك درصد را 
به عنوان عوارض دريافت و به حساب شهرداري 

محل واريز كند.
براساس ماده۱۴ اين اليحه، درصورتي كه اشخاص 
حقيقي و حقوقي در موعد مقرر قانوني عوارض و 
بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها را پرداخت 
نكنند، بــه ازاي هر  ماه تأخير، 2درصد نســبت 
به مدت تأخير و حداكثر تا 2۴درصد بايد جريمه 

پرداخت كنند.
درصورت قانوني شدن اين اليحه، بخشي از ارزش 
گمركي كاالهاي وارداتي به حساب شهرداري ها 
واريز مي شود. در ماده۱2 تأكيده شده كه: معادل 
۱2  در  هزار  ارزش  گمركــي كاالهاي وارداتي كه 
حقوق ورودي آنها وصول مي شود، توسط گمرك 
جمهوري اسالمي ايران به حساب متمركز وجوه 
وزارت كشور )سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشــور( واريز شــود تا به نســبت ۱3درصد 
كالنشهرها، 3۵درصد دهياري ها و ۵2درصد ساير 

شهرداري  ها و براساس شاخص هاي جمعيت و كمتر 
توسعه يافتگي، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار 

براي شهرداري ها و دهياري ها شود.
بخش ديگر اليحه، نيروي انتظامي را موظف كرده 
كه ۱0درصد از تعرفه صــدور و تمديد گذرنامه و 
گواهينامه رانندگي را به عنوان عوارض به حساب 
شــهرداري محل واريز كند. همچنين عوارض 
خودروهاي با عمر بيش از 20ســال به استثناي 
خودروهاي گازسوز به ازاي سپري شدن هر سال 
)تا مدت ۱0ســال( به ميزان ســاالنه ۱0درصد و 
حداكثر تا ۱00درصد عــوارض افزايش مي يابد. 
مديران شــهري معتقدند اين مــاده در صورت 
قانوني شدن، سبب مي شود تا شهروندان خودروي 
خود را زودتر تعويض يــا تعمير كنند و همين به 
كنترل و كاهش آلودگي هواي كالنشهرها كمك 

مي كند.
آنطور كه در اين اليحه آمده است؛ از محل عوارض 
نوسازي خانه هاي بزرگ و لوكس مبالغ مناسبي 
عايد شهرداري ها خواهد شد اما براي خانه هاي 
كوچك تر كه متعلق به اقشــار متوسط و ضعيف 

جامعه است نرخ عوارض تغييري نخواهد كرد.

كرايه تاكســي، متــرو و اتوبوس از 
ابتــداي خرداد ماه در شــهر تهران حمل و نقل

2۵درصد گران مي شود. اين افزايش 
كرايه ها البته منوط به موافقت فرمانداري است.

طبق مصوبه بودجه سال1۳99شهرداري تهران، 
سازمان ها و شركت هاي تابعه، شوراي اسالمي شهر 
تهران، اعمال افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي 
شهر تهران بايد از ابتداي ارديبهشت سال جاري 
انجام مي شد كه بنا به دستور ستاد ملي مقابله با 
كرونا، اين افزايش كرايــه از ابتداي  خرداد اعمال 

خواهد شد.
طبق اين مصوبه، نرخ بليت متروي شــهر تهران 
در ســال جاري، 2۵درصد افزايش خواهد يافت. 
همچنين نرخ كرايه خطوط اتوبوس، ميني بوس 
و تاكسي در سال جاري نســبت به سال 1۳98، 
2۵درصد افزايــش خواهد يافت، امــا نرخ كرايه 
خطوط در هر خط متفاوت اســت. از سويي طبق 

تبصره يكم در اين مصوبه به شهرداري تهران اجازه 
داده شده اســت كه به  منظور تشويق مسافران به 
اســتفاده از كارت  بليت هاي مبلغ دار، متناســب 
با مسافت طي شــده نســبت به اعمال تخفيف 
حداكثر تا ۵٠درصد بهاي بليت تك ســفره اقدام 
كند. همچنين شــهرداري تهران مجاز است كه 
در مناســبت هاي پيروزي انقالب اسالمي ايران 
)22بهمن(، رحلت حضرت امام خميني)ره(، عيد 
سعيد فطر، مراسم راهپيمايي روز جهاني  قدس، 
روز اول مهر براي دانش آموزان و دانشجويان، مسير 
برگشت مراسم راهپيمايي جاماندگان اربعين در 
محدوده زماني انجام مراســم و در ايستگاه هاي 
مربوطه، مراسم شب هاي قدر )از ساعت 2۳تا پايان 
مراسم براي شركت كنندگان در مراسم( و مراسم 
غبارروبي مزار شهدا در پنجشنبه آخر سال نسبت 

به ارائه سرويس رايگان به شهروندان اقدام كنند.

شرط فرمانداري
فرمانداري كه بايد هرگونــه افزايش كرايه حمل 
ونقل در تهران با نظر آن انجام گيرد، اعالم كرده؛ 

افزايش كرايه عمومي بايد درصورت كنترل كرونا 
انجام شود. غالمحســين آرام، معاون فرمانداري 
تهران اعالم كرده كه مصوبه افزايش بهاي خدمات 
از سوي شورا ارسال شد و در نهايت به تأييد هيأت 
تطبيق رســيد؛ به اين ترتيب براي نــرخ كرايه 
تاكسي ها به صورت ميانگين افزايش 2۳درصدي 
مصوب شده بود كه در هيأت تطبيق هم به تأييد 

رسيد. 
البته اين افزايش به صورت ميانگين اســت. براي 
مثال، در برخي خطوط افزايــش 18درصدي را 
خواهيم داشــت؛ احتماال با بهبود اوضاع و كنترل 
شــيوع كرونا ويروس اين افزايش نرخ كرايه ها از 
اوايل خردادماه ســال جاري اعمال خواهد شد. او 
درباره بررسي بودجه سال 1۳99شهرداري تهران 
نيز گفت: »اين مصوبه مورد بررســي قرار گرفت 
و كليات بودجه سال 1۳99شــهرداري به تأييد 
رسيد. البته از برخي بندها ايراد گرفته شده بود كه 
بعضي از آنها توسط شوراي شهر تهران رفع ايراد 
شد و بر برخي ديگر پافشاري كردند كه به هيأت 

حل اختالف ارسال شده است. «
با اين حال، محمد عليخاني، رئيس كميســيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شــهر تهران درباره 
زمان اجــراي افزايش نرخ كرايه تاكســي ، بليت 
مترو و اتوبوس گفت: »طبق مصوبه بودجه ســال 
1۳99شهرداري تهران، اعمال افزايش نرخ كرايه 
حمل ونقل عمومي شــهر تهران بايــد از ابتداي 
ارديبهشت ســال جاري انجام مي شــد كه بنابر 
دستور ستاد ملي مقابله با كرونا، اين افزايش كرايه 

از ابتداي خرداد اعمال خواهد شد.«

خبرهاي كوتاه

 در ايــام تعطيلــي درياچــه چيتگر
پسماند توليد نشده است

   ســيدعليرضا طاهري، مدير بهره برداري 
درياچه شهداي خليج فارس:

درحالي كه عضو شــوراي اسالمي شهر تهران 
در جلسه شورا از انباشت زباله در ضلع غربي 
درياچه شــهداي خليج فــارس )چيتگر( در 
منطقه 22 انتقاد كرده بود مدير بهره برداري 
شــركت عمراني كاركنان شــهرداري تهران 
به عنوان متولي امور درياچه ادعاي انباشــت 
زباله در محدوده درياچــه را رد كرده و آن را 
ضايعات و سرشــاخه هاي هرس عنوان كرد.  

شهرنوشت

افزايش پرداخت آنالين كرايه تاكسي 
  عليرضــا قنــادان، مديرعامل ســازمان 

تاكسيراني شهرداري تهران:
بيــش از ٧٠درصــد تاكســي هاي خطي به 
دســتگاه هاي پرداخت آنالين مجهز هستند 
و در روزهــاي كرونايــي عالقه راننــدگان و 
مســافران به پرداخت آنالين كرايه تاكســي 
افزايش يافته است. ۳۵هزار تاكسي به سيستم 
پرداخت آنالين كرايه مجهز هستند و ۳شركت 
»تومن«، »ريالو« و »فون پي« در حوزه پرداخت 
الكترونيــك كرايه تاكســي ها بــه ما كمك 
مي كنند.حاال با استقبال چشمگير شهروندان 
و رانندگان تاكســي براي پرداخت الكترونيك 

كرايه، اين مهم توسعه خواهد يافت. ايسنا

مفاد نامه شــوراي شــهر به شوراهاي 
كالنشهرهاي جهان

  زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي 
شهر تهران:

 تأكيد بــر نقض عهد دولت آمريــكا و پايمال 
كردن حقوق ملــت ايران، دعــوت به تالش 
براي همگرايي ملت هــا، دعوت به مخالفت با 
تحريم ظالمانه ايــران و پايبندي به برجام، از 
مهم ترين مفاد نامه اعضاي شوراي شهر تهران 

به شوراهاي كالنشهرهاي جهان است.

افزايش كرايه ها، شايد از اول خرداد
گزارش همشهري از جزئيات كرايه هاي جديد حمل ونقل عمومي تهران 

كه سرانجام گران مي شود اما...

افزايش 25درصدي بليت مترو

افزايش 25درصدي بليت اتوبوس

افزايش 25درصدي كرايه تاكسي

بليت تك سفره داخل شهري 1500تومان
بليت تك سفره حومه به تهران 1700تومان

بليت تك سفره هشتگرد 5هزار تومان
بليت تك سفره فرودگاه امام خميني 9هزار تومان

كرايــه اتوبــوس 25درصــد افزايــش مي يابد. 
همچنين شــركت واحد اتوبوســراني تهران مجاز 
است كه درصورت راه اندازي زيرساخت پذيرش 
بليت تك سفره در ايستگاه هاي خطوط اتوبوسراني 
تندرو، نسبت به صدور و فروش بليت تك سفره 
داخل شــهري معادل نرخ بليت تك ســفره داخل 
شهري مترو به منظور استفاده مشترك مسافران 

در كليه خطوط تندروي مترو اقدام كند.

   نرخ كرايــه انواع تاكســي در شــهر تهران در 
ســال جاري تا ســقف 25درصد افزايش خواهد 

يافت.
   نرخ كرايه تاكســي در نوبت شــب از ســاعت 
22تا 6بامداد، 20درصد به نرخ هاي تعيين شده 

افزوده مي شود.
   نرخ كرايه ناوگان تاكسيراني كه خدمات ويژه اي 
را بــه شــهروندان ارائــه مي كنند تــا ۸0درصد 

افزايش خواهد يافت.
   نــرخ كرايه ســرويس مــدارس نيز تا ســقف 

25درصد افزايش خواهد داشت.

آن طرف آب چه مي كنند؟
كرونا اين روزها چالشي براي سيستم حمل ونقل عمومي در دنياست. رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در واگن هاي مترو كار آساني نيست؛ به همين دليل مســئوالن حوزه حمل ونقل به دنبال روش هايي 
هستند تا اين وسيله حمل ونقل عمومي براي پذيرش تعداد مسافران بيشتر آماده شود. در آمريكا 
شرايط عجيب است. به گزارش نيويورك تايمز، بحران شــيوع كروناويروس چالشي براي آزمودن 
مسئوالن حمل ونقل شهري نيويورك اســت كه بزرگ ترين سيستم حمل ونقل در آمريكا به حساب 
مي آيد. البته نيويورك، تنها شهر جهان نيست كه با اين چالش مواجه است. شهرهاي سراسر جهان 
در تالش هستند تا هر چه زودتر فعاليت اقتصادي خود را آغاز كنند و اين در حالي است كه نحوه حفظ 
سالمت و امنيت مسافران از موضوعات مورد بحث است. در پاريس بيش از ۵0ايستگاه مترو به عنوان 
بخشي از قوانين محدود كننده تردد بسته شــد. همچنين مقامات شهري استفاده از ماسك را براي 
مسافران اجباري كرده اند. در شهر لندن نيز مسئولين با نشانه گذاري در قطارها در تالش براي حفظ 
فاصله گذاري اجتماعي هستند. در شماري از شهرهاي آسيا و اروپا فعاليت هاي اقتصادي تا حدودي 
آغاز شــده و سيســتم هاي حمل ونقل عمومي اقدامات و تدابيري را تجربه مي كنند تا با كمك آنها 

فاصله گذاري اجتماعي رعايت شود.

ث
مك

سيدمحمد فخار
خبر نگار

ادامه از 
صفحه اول



نمايندگان در فاصله 20روز 
مانده به پايان عمر دوره فعلي پول

مجلس ســرانجام پرونده 
حذف صفرهاي اضافي از پول ملي را بستند 
و به شوراي نگهبان فرستادند. اگر اين شورا 
مصوبه مجلس را تأييد كند ايراني ها پس از 
91ســال با ريال خداحافظي مي كنند و با 
توماني كه سال هاي سال است آشنا هستند 
و با آن معامله مي كننــد، ادامه مي دهند و 

قران هم دوباره احيا  مي شود.
به گزارش همشــهري اتفاقي كه ديروز در 
مجلــس رخ داد و تقديــر رئيس كل بانك 
مركــزي را به دليل رأي قاطــع مجلس به 
همراه داشــت، حكم به پايان عملي عمر 
ريال در 3 ســال آينده خواهــد داد. ريالي 
كه نخستين بار در ســال 1308وارد چرخ 
پولي و تجاري ايرانيان شد و جاي دينار را 
گرفت حاال كم ارزش تر از آن است كه بتوان 
با آن هيچ كااليــي را خريد و وقتي كااليي 
بدون ارزش باشــد، جايي در جامعه ندارد؛ 
بدون ريال، سالم تومان جديد! توماني كه 
به تدريج تا 3سال آينده رونمايي مي شود، 
تومان فعلي نيســت، تومان حاال كه هيچ 
كااليي را نمي توان بــا آن خريد، 10ريال 
ارزش دارد و تومان آينــده به قيمت امروز 
10هزار ريال مي ارزد. خيلي الزم نيســت 
حساب و كتاب كنيد، اسكناس هزار توماني 
فعلي را يك تومان جديد فرض كنيد. تمام! 
اما اين پايان ماجراي وداع هميشگي با ريال 
و همزيستي ايرانيان با تومان نخواهد بود. 
اگر مصوبه ديروز مجلس به تأييد شــوراي 
نگهبان برسد و قانون شــود، پس از 3 ماه 
دولت بايد آيين نامه ارســال شده از سوي 
بانك مركزي را تأييد كند تــا كار اجرايي 
آغاز شود، اســكناس هاي جديد منتشر، 
ســكه هاي جديد ضرب، سيستم بانكي و 
مردم هم براي حركــت در دوره گذار آماده 
خواهند شد تا 3سال ديگر. آن زمان با ديدن 
فيلم ها و سريال هايي كه در آن بازيگران از 
ريال سخن بگويند، يك حس نوستالژيك به 
ايراني ها دست خواهد داد و كم كم احساس 
مي كنند كه از گذشــته هاي دور به سمت 
آينده پرتاب شده اند، نظير حسي شبيه به 

دينار در سريال هاي تاريخي!

پذيرش رسمي تومان
سال هاســت بودجــه دولت و حســاب و 

كتاب هاي شــركت هاي دولتي و بانك ها 
و بازار ســهام به ريال نوشته مي شود اما به 
تومان خوانده مي شــود اما حاال با تصميم 
مجلس قرار اســت همان تومان نوشته و 
همان تومان خوانده شود، با اين تفاوت كه 
ارزش تومان جديد با تومان فعلي فرق دارد. 
نمايندگان ديروز با رأي به كليات و جزئيات 
اليحه يك فوريتي اصــالح ماده يك قانون 
پولي و بانكي مصوب 1351موافقت كردند 
تا واحد پول ايران تومان باشــد وهر تومان 
برابر 10 هزار ريال جــاري و معادل 100 
قران ارزشگذاري شود. البته برابري پول هاي 
خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش 
ارز توسط بانك مركزي و در چارچوب نظام 
ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات 
كشــور در مقابل صندوق بين المللي پول 
محاسبه و تعيين مي شود و حداكثر به مدت 
3 ســال هم دوره گردش مــوازي و اعتبار 
همزمان تومان و قــران به عنوان دوره گذار 
ادامه مي يابد تا اسكناس ها و سكه هاي فعلي 
جاي خود را به اسكناس ها و سكه هاي جديد 
بدهند. به اين ترتيب تاريخ اقتصاد ايران در 
3 سال آينده شاهد اسكناس هايي خواهد 
بود كه امضاي هيچ كدام از وزراي اقتصادي 
و روساي كل بانك مركزي پس از انقالب در 
آن ديده نخواهد شد. تيم هاي كارشناسي و 
عملياتي به تدريج در بانك مركزي كار سخت 
و پيچيده توأم با حساســيت باال را از حاال 
زيرنظر عبدالناصر همتي آغاز مي كنند چرا 
كه آنها وظيفه دارند تا 2سال آينده ترتيبات 
خداحافظي هميشگي با ريال و استقبال از 
تومان و قران را آماده ســازند. به ويژه اينكه 
رئيس كل بانك مركــزي ديروز در مجلس 
قول داده تالش كند تا دوره انتقال در اسرع 

وقت انجام شود.

چالش تورم و پول جديد
يكي از جدي ترين انتقادها و چالش ها به 

حذف 4صفر از واحد ملي ايران همواره بر 
بازگشت صفرهاي بي ارزش در نتيجه نرخ 
تورم باالست. اما به گفته رئيس كل بانك 
مركزي كاهش كارايي پول ملي نتيجه 
نرخ تورمي است كه در نيم قرن گذشته به 
اقتصاد ايران تحميل شده است. به گزارش 
همشهري، حذف صفرهاي اضافي ممكن 
است حساسيت ها نســبت به تغييرات 
قيمتي كاالها و خدمات يعني نرخ تورم 
را در آينــده افزايش دهــد و دولت هاي 
تورم زا را با چالــش ناكارآمدي و فقدان 
محبوبيت سياسي مواجه سازد. منتقدان 
هم با تومان مخالف هستند و هم ريال و 
آن را كلماتي فارسي نمي دانند، رئيس كل 
بانك مركــزي اما دليــل انتخاب تومان 
به عنوان جانشــين ريال را هماهنگي با 
عرف جامعه و رايج بودن استفاده از تومان 
مي داند. او ديروز خطــاب به نمايندگان 
مجلس گفت: كاهــش كارايي پول ملي 
در نتيجه تورم مزمن و انباشــته 5 دهه 
اخير اتفاق افتاده و باعث شده پول ملي 
كه به عنوان ريــال و پيــش از آن دينار 
ناميده مي شد در جامعه كاربرد نداشته 
باشد و البته دينار مدت هاست كه وجود 
خارجي ندارد و عرف اصلــي در جامعه 
تومان اســت. ما هم مي خواهيم با عرف 
جامعه هماهنگ باشــيم.  همتي آماري 
هم از هزينه باالي چاپ و امحاي اسكنال 
داد و افزود: 8ميليارد اســكناس داريم 
كه 5ميليارد آن زير 2000تومان اســت 
و هم اكنون مســكوكات ما از رده خارج 
مي شوند و ساالنه يك ميليارد اسكناس 
امحا مي شود كه هرســال 400ميليارد 
تومان هزينه دارد. وي خاطرنشان كرد: 
پول ما با يورو رقم وحشــتناكي اختالف 
دارد و معــادل 0.000006اســت و 
همچنين سرانه اســكناس در كشور ما 
102است كه باالترين بين كشورهاست 

 با اين مصوبه هر 10هزار ريال فعلي معادل يك تومان و هر تومان برابر با 100قران خواهد شد
رضا كربالئي

روزنامه نگار

ِقران  با  تومان آمد

2  سه شنبه 16 ارديبهشت 99  شماره 7934 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

در سومين  ماه شيوع بيماري كوويد- 19در 
ايران، باالخره مشكل مســتأجران نيز در مسكن

ستاد مقابله با كرونا مطرح شد و اين ستاد در 
غياب برنامه هاي كارشناســي متوليان حوزه مسكن، به 
تمديد 2ماهــه اجاره نامه ها رأي داد تا مســتأجران براي 
نقل وانتقال در دوره شــيوع كرونا اجباري نداشته باشند. 
البته اين تصميم حتي اگر كارآمد باشد، بسيار دير اتخاذ 
شده و در كار مستأجراني كه در 2 ماه گذشته مجبور شده اند 
قرارداد اجاره خود را با شرايط سخت تورمي تمديد كنند، 
گشايشــي ايجاد نخواهد كرد. به گزارش همشهري، در 
نشست اخير ســتاد مقابله با كرونا، مقرر شد آن دسته از 
قراردادهاي اجاره كــه مهلت آنها از اســفند 98 تا پايان 
ارديبهشت امسال به اتمام مي رسد، به صورت خودكار براي 
2 ماه ديگر با همان شرايط قبلي تمديد شود تا مستأجران 
زمان مورد نياز براي اقدام مؤثر را در اختيار داشته باشند. 
براســاس اين مصوبه، اين قراردادها تا پايان تيرماه معتبر 
خواهد بود و هيچ مرجع قضايي حق صدور حكم تخليه يا 

جريمه براي اين قراردادها را نخواهد داشت.

جزئيات مصوبه  اجاره اي
براساس مصوبه جديد ســتاد مقابله با كرونا، آن دسته از 
قراردادهاي اجاره امالك كه تاريخ اتمام آنها از اسفند 98 
تا آخر ارديبهشت 99 باشــد، به صورت خودكار با همان 
شرايط قبلي، براي 2 ماه تمديد شــده و تا آخر تيرماه 99 
معتبر است. از آنجا  كه مصوبات ستاد مقابله با كرونا در حكم 
قانون است، عمال با ابالغ مصوبه اخير، قراردادهاي اجاره 
سررسيد شده مشمول جريمه هاي متن قرارداد نمي شود 
و محاكم قضايي نيز به اين شكايات رسيدگي نمي كنند. 
به گزارش همشــهري، اين مصوبه حتي اجاره نامه هاي 
تمديد شده با توافق را نيز شامل مي شود؛ زيرا براساس قانون 
قراردادهاي ملكي لزوما نبايد در دفاتر مشاوران امالك ثبت 
شود و اجاره نامه هايي كه ميان موجر و مستأجر به صورت 

دست نويس امضا شده نيز سنديت دارد.

مستأجران  و چتر حمايتي ديرهنگام
از اسفندماه 98تاكنون مستأجران در سايه شيوع كرونا با 
2 مشكل اساسي مواجه شده اند؛ از يك سو بايد براي يافتن 
مورد مناسب براي اجاره و جابه جايي محل سكونت ريسك 
ابتال به كرونا را مي پذيرفتند و از سوي ديگر باوجود كاهش 
شديد درآمد به دليل اعمال محدوديت  براي فعاليت هاي 
اقتصادي و اجــراي طرح فاصله گــذاري اجتماعي، بايد 
هزينه هاي ســنگيني براي تمديد يا عقد قرارداد جديد 
مي پرداختند. در اين شرايط انتظار مي رفت دولت و به ويژه 
وزارت راه و شهرسازي سريعا پيشنهادهاي كارشناسي براي 
حمايت از مستأجران ارائه دهند اما همانطور كه برنامه هاي 
پرسروصداي سال گذشــته وزارت راه و شهرسازي براي 
حمايت از مستأجران هرگز عملياتي نشد، در اين وضعيت 
نيز در تصميمي ديرهنگام، هفته گذشته پيشنهاد تمديد 
6ماهه قراردادهاي اجاره را به دولت ارسال كردند كه البته 
كل فصل جابه جايي بازار اجاره و بخش اعظمي از قراردادها 
را دربرمي گرفت و طبق نظر ستاد مقابله با كرونا رد شد تا 
تمديد 2ماهه قراردادهاي سررسيد شده جاي آن را بگيرد. 
با اين تصميم اگرچه از امروز براي 2ماه، مســتأجراني كه 
قراردادشان در حال اتمام است مي توانند با خيالي آسوده تر 
برنامه ريزي كنند، اما به عقيده كارشناســان اين تصميم 
بايد همزمان با اجراي محدوديت هاي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي اتخاذ مي شد نه حاال كه هم بازار اجاره در حال 
برگشت به حالت عادي است و هم فعاليت هاي اقتصادي 

مجوز فعاليت گرفته اند.

خانه به دوش هاي فراموش شده
در كنار تعلل مجموعه وزارت راه و شهرسازي در حمايت 
از مســتأجران، نقد بزرگي نيز متوجه عملكرد دستگاه 
قضاست كه باوجود زمينگير شدن بازار اجاره و مستأجران 
از اســفندماه تاكنون، حركتي براي جلوگيري از اقدام 
قانوني عليه مستأجران انجام نداده و رئيس اين قوه نيز 
كه اين روزها پركارتر از هميشه در حال برگزاري جلسات 

مشكل گشايي اســت، التفاتي به اين ماجرا نكرده است. 
در حقيقت انتظار مي رفت قوه قضاييه در دوره شيوع كرونا 
براي حراست از اجاره نشينان دست به كار شود و از مسير 
شوراي هماهنگي ســران قوا يا با اتكا به دستور ابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه صدور حكم براي قراردادهاي 
اجاره را ممنوع و دغدغه مســتأجران را رفع كند. محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرســازي نيز بدون اشاره به تأخير 
1.5ساله در تحقق وعده هاي حمايت از مستأجران، براي 
مؤثر نشان دادن مصوبه اخير ستاد مقابله با كرونا براي اين 
قشر، فقط به تكذيب صدور حكم تخليه براي مستأجران 
بسنده كرده و گفته است به دليل تعطيلي دادگاه ها  تا نيمه 
فروردين، چنين امكاني وجود نداشــته است و با مصوبه 
اخير هم قراردادها تا تيرماه تمديد مي شود. اسالمي در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، دامن زدن به شايعه تخليه 
واحدهاي مســكوني در دوره كرونا را زمينه ساز نگراني 
مستأجران دانسته درحالي كه مستأجران در 2 ماه گذشته 
نه از هراس حكم تخليه صاحبخانه كه از بار سنگين هزينه 
اجاره بها و كاهش درآمد به سختي افتاده  و چشم انتظار 

راهكار حمايتي مسئوالن نشسته اند.

نوار رشد بورس در مبادالت ديروز هم ادامه 
يافت و شــاخص كل بــورس تهــران با بورس

2.5درصد رشد در آستانه عبور از مرز يك 
ميليون واحد قرار گرفت. تحليلگران مي گويند؛ با توجه به 
قدرت نقدينگي اين توانايي در شاخص وجود دارد كه امروز 

سه شنبه به راحتي قله يك ميليون واحد را فتح كند.
به گزارش همشهري، روند رو به رشد معامالت بورس 
همچنان ادامه دارد؛ به طوري كه در مبادالت روز گذشته 
بار ديگر ركورد هاي تازه اي در بورس به ثبت رســيد و 
شــاخص بورس با 23هزار واحد افزايش به 979هزار 
واحد رسيد و معادل 2.5درصد رشد كرد.به اين ترتيب 
در پايان مبادالت روز گذشــته، ارزش كل بازار سهام 
به 4384هزار ميليارد تومان معادل 274ميليارد دالر 
رسيد. به زعم كارشناسان، علت اصلي رشد بورس، ناشي 
از هجوم نقدينگي تحت تأثير مولفه هاي كالن اقتصادي 
ازجمله كاهش نرخ بهره بوده است.اكنون اين پرسش 
مطرح است كه آيا بازار سهام مي تواند همچنان به روند 
رو به رشــدش در مبادالت امروز ادامه دهد و قله يك 
ميليون واحدي را فتح كند يا خير؟كارشناسان با تكيه بر 
ورود شديد نقدينگي به بازار سهام معتقدند كه شاخص 
بورس امروز به راحتي از مرز يك ميليون واحد كه نوعي 
مرز رواني براي بازار سهام محسوب مي شود عبور خواهد 
كرد.مطابق تازه ترين داده ها، از ابتداي ســال تاكنون، 
بيش از 30هزار ميليارد تومان پول تازه وارد بازار سهام 
شده و ارزش روزانه معامالت هم از مرز 15هزار ميليارد 

تومان فراتر رفته است.

شاخص يك ميليون واحدي ذهني است
حميدرضا مهرآور درخصوص عبور شــاخص از محدوده 
يك ميليون واحد گفت: مقاومت روي كانال يك ميليون 
واحد، ساخته و پرداخته ذهن است كه در بازار سرمايه ايران 
مبناي علمي ندارد. به طور طبيعي روند پرشتاب شاخص 
بورس نياز به اصالح دارد كه در كوتاه مدت تجربه خواهد 
شد. اين اصالح مي تواند روي كانال يك ميليون واحد يا بعد 

از عبور از اين كانال رخ دهد.او افزود: بازار سهام به دليل روند 
پرشتاب شاخص بورس كه اخيرا با آن مواجه هستيم و نيز 
افزايش شديد قيمت ها، نيازمند استراحت كوتاه مدتي است 
كه حتما اتفاق خواهد افتاد، اما زمان اين اصالح را نمي توان 

به طور دقيق اعالم كرد.

رشد اخير شاخص بورس پيش بيني نشده بود
مهدي كباري، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه نيز درباره 
عبور شاخص از محدوده يك ميليون واحد گفت: شاخص 
بورس از كانال يك ميليون واحد عبور مي كند، اما به  نظر 
مي رسد در كوتاه مدت اصالحي را تجربه خواهد كرد. حجم 
خريدار و نقدينگي كه وارد بازار شده، خيلي از مقاومت ها 
را شكسته است. اگر قرار باشد شاخص بورس مقاومتي را 
روي كانال يك ميليون واحد داشــته باشد به دليل ورود 
حجم گســترده نقدينگي به بازار كوتاه مدت خواهد بود.

او با بيان اينكه كارشناسان از قبل چنين رشدي را براي 
بازار متصور نبودند گفت: اگر ورود نقدينگي به بازار ادامه 
داشته باشد و اتفاق خاص سياسي رخ ندهد، به طور حتم 
بازار به روند صعودي ادامه خواهد داد.او افزود: اكنون همه 
بازارهاي رقيب با بورس مانند طال، ارز و سكه شاهد عرضه 
سنگين هستند تا ســرمايه گذاران نقدينگي را وارد بازار 
سهام كنند و از رشد اين روزهاي بازار سهام بي بهره نمانند. 

تصميم گيرنده روند معامالت بازار
محمدرضا سرافراز، يك كارشناس بازار سرمايه هم با بيان 
اينكه رشد پرشتاب اخير بازار نشان دهنده عبور شاخص 
بورس از كانال يك ميليون واحد است، گفت: اكنون جريان 
ورود نقدينگي به بورس تصميم گيرنده روند معامالت بازار 
اســت. تحليل هاي بنيادي و تكنيكالي چندان تأثيري بر 
مسير بازار ندارد و مشــخص نيست اين رشد تا كجا ادامه 
دارد. با توجه به رشد عجيب بازار در چند وقت اخير به نظر 
مي رسد شــاخص بورس اصالحي را تجربه كند، اما زمان 
دقيق آن مشخص نيست. او افزود: پيش بيني روند معامالت 
بازار براي ارديبهشت  ماه ســخت بود، اما بازار اين رشد را 

بدون هيچ پيش بيني اي تجربه كرد؛ به همين دليل اكنون 
نمي توان به طور دقيق اعالم كرد بازار تا كجا رشد مي كند و 

از چه زماني وارد فاز اصالح مي شود.

ورود نقدينگي همچنان ادامه دارد
روزبه شريعتي هم با اشاره به روند معامالت در روز گذشته 
گفت: ميزان واريز نقدينگي مســتقيم از سمت بانك به 
كارگزاري در 4 روز اخير نشان دهنده افزايش عدد و سرعت 
معامالت نسبت به هفته گذشــته است كه اين مسئله را 
مي توان به ايجاد صفوف خريد و ورود گسترده نقدينگي 
از سمت حقيقي ها به بازار تعميم داد.اين كارشناس بازار 
سرمايه درباره عبور شاخص از مرز يك ميليون واحد گفت: 
كانال يك ميليون واحد بيشــتر از آن كه داراي مقاومت 
تكنيكالي باشد از مقاومت رواني برخوردار است و به دليل 
ورود گسترده نقدينگي، بازار از اين عدد عبور مي كند، مگر 
آنكه اتفاقي رخ دهد كه مانع از اين اتفاق تاريخي شود.او 
ادامه داد: نخستين روز هفته ارزش صفوف خريد به 10 
هزار ميليارد تومان رســيد و بيش از 2.5 ميليارد تومان 
نقدينگي خالص از سمت سهامداران حقيقي به بازار وارد 
شد كه اين موضوع نشان مي دهد كه قدرت ورود نقدينگي 
در حال افزايش است و مردم با عطش بيشتري وارد اين 
بازار مي شوند.او با بيان اينكه اصالح شاخص، روند اصلي 
بازار را تغيير نمي دهد تأكيد كرد: روز گذشــته شــدت 
عرضه در بازار افزايش يافت و به نظر مي رســد بسياري از 
نوســان گيرها در بازار اقدام به شناسايي سود كنند، اما با 
توجه به اقبال افراد تازه وارد براي سرمايه گذاري در بازار، 
اصالح شاخص خيلي زود به پايان مي رسد. شريعتي تأكيد 
كرد؛ تا زماني كه ورود نقدينگي به بازار ادامه داشته باشد 
بعيد به نظر مي رسد بازار وارد فاز اصالحي چند روزه شود، 
اما هر زمان كه صف خريد و جريان ورود خالص نقدينگي 
در بازار رو به كاهش رفت مي توانيم انتظار اصالح چند روزه 
و حتي 2 هفته اي شاخص را داشته باشيم، اما اكنون اين 

اتفاق رخ نمي دهد.

ذات بازار نياز به اصالح دارد
همچنين عرفان هودي گفت: كانــال يك ميليون واحد 
به لحاظ رواني مقاومت بسيار مهمي براي بازار محسوب 
مي شــود و فعاالن بازار در حال لحظه شماري براي ورود 
شاخص به اين كانال هستند.اين كارشناس بازار سرمايه 
تأكيد كرد؛ روز گذشته حجم عرضه براي سهام برخي از 
شركت ها افزايش يافت و شاهد افزايش عرضه بوديم كه 
به دليل ورود نقدينگي طرف خريدار بر فروشنده غلبه كرد 
و توانست تأثير عرضه در بازار را تا حد زيادي كاهش دهد.
او با تأكيد بر اينكه ذات بازار نياز به اصالح دارد، افزود: اين 
موضوع با ريزش فرق دارد و امــكان دارد در هفته جاري 
شاهد اصالح موقتي در بازار باشــيم و تاكنون هم حجم 
گســترده نقدينگي در بازار مانع از اين اصالح ســنگين 
در بازار شده اســت. پيش بيني مي شود اصالحي كه قرار 
اســت در بازار اتفاق بيفتد كوتاه مدت باشد و در يك روز 

به پايان برسد.

قراردادهاي اجاره با رأي ستاد مقابله با كرونا به مدت 2 ماه تمديد شد
مصوبه اي ديرهنگام و ناكافي

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

سناريوي پاسكاري تعيين 
نــرخ خودروهــاي پرتيراژ خودرو

داخلي بين ستاد تنظيم بازار، 
ســازمان حمايت و كميتــه قيمت گذاري 
خودرو در نشست ديروز ستاد تنظيم بازار نيز 
يك بار ديگر تكرار شد تا چراغ سبزي به گراني 
خودرو در حاشــيه بازار باشــد.به گزارش 
همشهري درحالي كه به گفته خودروسازان و 
برخي اعضاي ســتاد تنظيم بازار با مصوبه 
دولت، مرجع و ضوابط تعيين نرخ خودروهاي 
پرتيراژ داخلي مشخص شده است، اما تعيين 
و ابالغ نرخ ايــن خودروهــا همچنان بين 
متوليان قيمت گذاري پاسكاري مي شود. اين 
در حالي است كه پيش از اين خبرها از پايان 
بررسي هاي سازمان حمايت و كميته خودرو 
براي كشــف قيمت هــا بر مبنــاي هزينه 
تمام شده توليد و تصميم گيري نهايي ستاد 
تنظيم بازار در نشست ديروز خود براي تعيين 
و ابالغ نهايي نرخ خودروهاي پرتيراژ پس از 
تعيين نرخ سود مصوب خودروسازان حكايت 
داشت، اما نشســت ديروز اين ســتاد نيز 
نتيجه اي براي كشف و اعالم قيمت خودرو 
نداشته و باز هم مقرر شــده تا جمع بندي 
نهايي درباره قيمت گذاري خودرو توســط 
سازمان حمايت انجام و در كميته خودرو براي 
تعيين قيمت ها تصميم نهايي اتخاذ شود. اين 
تأخير در شرايطي اســت كه قيمت برخي 
خودروهاي پرتقاضاي داخلي در حاشيه بازار 
با افزايش بي سابقه اي مواجه شده و از سوي 
ديگــر برخــي شــركت هاي عرضه كننده 
خودروهاي چيني نيز فارغ از تصميمات ستاد 
تنظيم بازار و سازمان حمايت، افزايش 19تا 
47ميليون توماني نرخ محصوالت خود را از 
فروردين تا ارديبهشت ماه امسال به مشتريان 

تحميل كرده اند.

سردرگمي خودروسازان و بازار خودرو 
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 

در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه پس 
از ارائه مســتندات هزينه تمام شده توليد 
خودرو در سال 98و 99توسط شركت هاي 
خودرو سازي ، ســازمان حمايت با بررسي 
اين مستندات قيمت كشــف شده خودرو 
را به كميتــه قيمت گذاري خــودرو ارائه 
كرده اســت، گفــت: قرار بود در نشســت 
ديروز، ســتاد تنظيم بازار در مورد تعيين 
نرخ ســود 5 تا 17درصدي خودروســازان 
تصميم گيري كند و نرخ جديد خودروهاي 
پرتقاضاي داخلي تعيين و ابالغ شود. احمد 
نعمت بخش، افزود: مشــخص نيست چرا 
تعيين اين قيمت ها در شرايطي به سازمان 
حمايت و كميته قيمت گذاري خودرو ارجاع 
شده و تعويق افتاده كه عرضه خودرو به دليل 
ناتواني شركت هاي خودرو سازي  در فروش 
محصوالتشان با زيان و به نرخ هاي مصوب 
قبلي كاهش يافته است. او افزود: وقتي براي 
تعيين قيمت خودرو اينگونه عمل مي شود 
و ايران خودرو و ســايپا نرخي براي فروش 
محصوالتشــان ندارند، نمي توانند با عرضه 
خودرو به ثبات قيمت هاي حاشيه بازار كمك 
كنند. نعمت بخش با اشاره به اينكه تأخير 
در قيمت گذاري خودرو موجب بالتكليفي 
خودروسازان، مشتريان و افزايش نرخ خودرو 
در حاشيه بازار شده اســت، گفت: با توجه 
به مستندات ارائه شده، سازمان حمايت و 
ساير مسئوالن قيمت گذاري، رشد هزينه 
تمام شده خودرو را قبول دارند و بحث درمورد 
درصد سود خودروســازان است كه بايد در 
ستاد تنظيم بازار تعيين شــود چرا كه اگر 
مثال قيمت تمام شده پرايد 55ميليون تومان 
باشد با درنظر گرفتن نرخ سود 17درصدي 
خودروسازان اين قيمت به 64 و اگر نرخ سود 
15درصد باشد به 58ميليون تومان مي رسد.

پيشي گرفتن قيمت ها از تنظيم بازار 
كشــمكش قيمت گذاري خودرو در حالي 
ادامه دارد كه عالوه بر باال گرفتن تب افزايش 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي مانند نرخ 
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حاشــيه بازار، برخي خودرو سازان چيني 
نيز به طور رسمي قيمت محصوالت خود را 
افزايش داده اند؛ به نحوي كه مديران خودرو 
نرخ فروش محصوالت خــود را از فروردين 
تا ارديبهشت امسال بين 19تا 47ميليون 

تومان افزايش داده است.
 اين شركت با گذشت يك هفته از افزايش 
436هزار توماني قيمــت محصوالت خود 
نسبت به اسفند ماه سال گذشته با استناد 
به افزايش نرخ بيمه، بــا صدور اطالعيه اي، 
فهرســت قيمت جديــد با افزايــش قابل 
مالحظه اي را براي فروش محصوالت خود 
در ارديبهشت ماه پيش روي مشتريان قرار 
داده است. بر مبناي اين قيمت ها، نرخ فروش 
MVM X55 اتوماتيك اكسلنت اسپرت در 
حالي 433ميليون و 600 هزار تومان تعيين 
شــده كه نرخ اين خــودرو در فروردين ماه 
394ميليون و 163 هــزار تومان بود و اين 
خــودرو افزايش 39 ميليــون و 473 هزار 
توماني طي مدت يك مــاه را تجربه كرده 
اســت. همچنين MVM X33 اتوماتيك 
اســپرت 33 ميليون و 937 هــزار تومان، 
MVM  22 X  اتوماتيك اكســلنت اسپرت 
 MVM 315S 29 ميليون و 37 هزار تومان و
دنده اي اكسلنت اسپرت 19ميليون و 737 
هزار تومان افزايش قيمت داشته است. در 
گروه محصوالت چري نيز بيشترين افزايش 
قيمت مربوط به خودرو تيگو 7 اســت كه با 
افزايش 47 ميليون و 437 هزار توماني طي 
مدت يك ماه نرخ اين خودرو از 473 ميليون 
و 463 هزار تومان بــه 520 ميليون و 437 

هزار تومان رسيده  است.

نرخ حداقلي خودرو با سود 5درصدي 
رشد هزينه تمام شــده توليد، ناهمخواني 
دخل و خرج و انتظار خودروســازان براي 
لحــاظ هزينــه در قيمت جديــد خودرو 
موجب گمانه زني هــاي مختلفي در مورد 
افزايش 20تا  30 و حتي 50درصدي قيمت 
خودروهاي پرتيراژ براي پوشش اين هزينه ها 
بر مبناي مستندات ارائه شده خودروسازان 

به سازمان حمايت و براي جلوگيري از زيان 
انباشته بيشــتر آنها، رشــد عرضه و ثبات 
قيمت ها در حاشــيه بازار خودرو طي چند 
روز گذشته شده است. اين در حالي است 
كه ديروز قائم مقام وزير صنعت با اشــاره 
به بررســي تعيين نرخ و ضرورت مشخص 
شدن قيمت خودروهاي پرتقاضا از تالش 
براي تعيين نرخ حداقلي اين خودروها خبر 
داد. حسين مدرس خياباني افزود: مقرر شد 
تا تعيين نرخ اين خودروها با حداقل افزايش 
قيمت صورت گيرد. از ســوي ديگر ادامه 
وضعيت فعلي و بالتكليفي قيمت خودرو 
حتما مي تواند در آينده توليــد خودرو را 
دچار مشكل كند و ادامه وضعيت فعلي نه 
به نفع توليد كننده و نه به نفع مصرف كننده 
اســت. او با تأكيد براينكه اختالف قيمت 
بــازار و كارخانه موجب شــده تــا عده اي 
مشغول تجارت با خودرو شده و واسطه ها 
از اين اختالف قيمت منتفع شوند، افزود: 
حدود 15 ماه است كه قيمت خودرو تغيير 
نكرده؛ درحالي كه طي اين مدت بسياري 
از شاخص هاي هزينه تغيير كرده و اكنون 
بسياري از مواد اوليه توليد خودرو از بورس و 

به شكل رقابتي تهيه مي شود. 

نرخ خودرو مشروط به جمع بندي نهايي 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان 
اينكه در نشست ديروز ستاد تنظيم بازار مقرر 
شد جمع بندي نهايي درباره قيمت گذاري 
خودرو توسط ســازمان حمايت تهيه و در 
كميته خودرو تصميم نهايي اتخاذ شــود، 
گفت: بر اين اساس سازمان حمايت با اخذ و 
جمع آوري پيشنهاد قيمت هاي خودروسازان 
و اسناد مربوطه و همچنين بررسي قيمت 
بازار و اخذ نظرات شوراي رقابت جمع بندي 
الزم را           انجام خواهد داد. عباس قبادي، افزود: 
ســازمان حمايت با دريافت و جمع آوري 
پيشنهاد قيمت هاي خودروسازان و اسناد 
مربوطه و همچنين بررســي قيمت بازار و 
ديدگاه هاي شوراي رقابت جمع  بندي الزم 
را           انجام خواهد داد. دبير كارگروه ستاد تنظيم 
بازار، افزود: پس از بررسي هاي انجام شده، 
جمع بندي نهايي توسط سازمان حمايت در 
كميته خودرو بررسي و در آنجا تصميم نهايي 

اتخاذ خواهد شد.

   نامعادله بازار اجاره ايران
براساس آمارهاي رسمي، تعداد خانوارهاي شهري اجاره نشين 
در ايران در سال 95 نسبت به سال 75 بالغ بر 73.1درصد رشد 
كرده و نسبت اجاره نشيني در شهرها از 21.2درصد در سال 75 
به 36.7درصد در سال 95 رسيده است. با احتساب شيب تند 
رشد اجاره نشين ها و با نگاهي به وضعيت بازار مسكن كشور، 
به نظر مي رسد نسبت به خانوارهاي اجاره نشين در سال جاري به 
بيش از 42درصد رسيده باشد كه رقم بسيار بااليي است. جداي 
از اينكه تقاضا در بازار اجاره ايران سال به سال افزايش مي يابد و 
در سايه بي خيالي متوليان حوزه مسكن، مستأجران سال به سال 
با مشكالت بزرگ تري روبه رو مي شوند، سنتي بودن سازوكار 
بازار اجاره ايران باعث مي شود تصميمات مقطعي براي حمايت 
از مستأجران نيز راه به جايي نبرد و اين قشر، همچنان در جرگه 
فراموش شدگان بازار مسكن قلمداد شوند. به گزارش همشهري، 
روابط بازار اجاره ايران، به واسطه سنتي بودن و ناهمخواني عرضه 
و تقاضا به نحوي اســت كه مالك و مستأجر پيش از سررسيد 
قرارداد، بايد براي ادامه سكونت يا جابه جايي به توافق برسند؛ 
بر همين اساس، مستأجراني كه قرارداد آنها از اول اسفند تاكنون 
سررسيد شده است، قبل از مصوبه ستاد مقابله با كرونا، تكليف 
تمديد قرارداد را با افزايش نرخ 30تا 50درصد مشخص كرده اند 
يا دست به كار جابه جايي شده اند. ازاين رو مصوبه فعلي هيچ 

تأثيري براي آنها ندارد. 

شاخص بورس در آستانه فتح قله يك ميليون واحد
 با رشد 2.5درصدي بورس در مبادالت روز گذشته ارزش كل بازار سهام از مرز 274ميليارد دالر گذشت

پاسكاري قيمت گذاري خودرو از ستاد تا كميته

در توضيح بيشتر بايد گفت؛ افزايش نرخ تورم قدر مطلق عددي درآمد 
شركت ها را افزايش مي دهد، افزايش نرخ دالر به افزايش درآمد ريالي 
شركت هاي فعال در بازارهاي صادراتي نظير پتروشيمي ها، فوالدسازان و سنگ آهني ها منجر 
مي شود؛ ضمن اينكه افزايش همزمان نرخ تورم و نرخ ارز، بر ارزش جايگزيني شركت هاي 
داراي ماشين آالت صنعتي پيشرفته اثر مستقيم مي گذارد، البته ارزش جايگزيني مفهومي 
بسيط است و بسط مفهوم ارزش جايگزيني در اين مجال نمي گنجد. اما در تحليل اثر عامل 
چهارم در صعود دوساله بورس؛ مشاهده مي كنيم كه نرخ بهره ظرف 2 سال اخير و به ويژه 
در چند ماه گذشته تحت تأثير آغاز به كار بازار عمليات باز رو به كاهش بوده و حتي به تازگي 
در سطح 15 درصد فريز شده است. اين روند كاهنده نرخ سود، ازيك سو، جريان نقدينگي 
را به سمت بورس حركت داده و از سوي ديگر، سطح نسبت قيمت به درآمد انتظاري، در 
بازارسرمايه را، باال برده است. در نهايت امواج سيل نقدينگي، خود به پنجمين ضلع از داليل 
صعود بورس تبديل شده است. طبق آماري كه در همين هفته همشهري منتشر كرد؛ از 

اول امسال 30 تا 40 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت و تازه نفس وارد بورس شده است.
حاال فرض كنيد اين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان وارد بورس نمي شد؛ چه اتفاقي مي افتاد؟ 
مي دانيم تورم سال هاي 96 تا 98 تا حد زيادي تحت تأثير تزريق 35 هزار ميليارد تومان پول 
پرقدرت، براي مديريت بحران مؤسسات غيرمجاز، اتفاق افتاد. حاال آيا مي دانيد اگر ظرف 
40 روز نخست امسال، به همان ميزان سال 96، پول پرقدرت و تورم ساز وارد اقتصاد مي شد 

چه چيزي در انتظار سبد هزينه خانوارها مي بود؟ پس به نظر مي رسد احتماال بورس، در اين 
مقطع زماني، با جذب پول هاي پرقدرت، خدمتي بي نظير به سبد هزينه خانوارهاي ايراني 
ارائه داده است. بد نيست بدانيم بورس احتماال از معدود بازارهايي است كه ورود پول پرقدرت 
)هات ماني( به آن تورم زا نيست؛ بلكه مكانيزم هاي بورس طوري طراحي شده اند كه با جذب 
سيل نقدينگي اتفاقا عمق بازار را افزايش مي دهند و البته درصورتي با افزايش متعادل عرضه 

سهام يا كاال، به كشف بهتر قيمت و تامين مالي سهل الوصول تر كمك مي كنند.
حاال بازگرديم به بحث اصلي خود؛ پرسش اين است: آيا بورس نمي ريزد؟ پاسخ مي دهيم: 
بورس حتما مي ريزد. زيرا همانطور كه گفته شد حركت قيمت ها در بازارها، اغلب سينوسي 
است؛ اما در پاسخ دقيق و كارشناسانه بايد گفت؛ بورس چه زماني، چگونه و تا چه سطحي 
وارد فاز اصالح خواهد شد. طبق مفاهيم تحليل هاي تكنيكال انتظار داريم؛ شاخص بورس 
در محدوده ارقام باالي يك ميليون واحد، وارد فاز اصالح شود؛ اما اين همه ماجرا نيست زيرا 
اگر در مولفه هاي بنيادي بازار، نظير نرخ دالر در سامانه نيما، تغييري حاصل شود يا روند 
ورود پول به بازارسهام با همين شدت ادامه يابد؛ بورس از اين خط مقاومت تكنيكالي هم 
عبور خواهد كرد؛ موضوعي كه البته خيلي هم بعيد نيست؛ زيرا نرخ دالر در سامانه نيما، 
ظرف هفته گذشته، از مرز 15 هزار تومان گذشت؛ قراين و شواهد هم نشان مي دهد ورود 
پول به بورس همچنان ادامه دارد و به باور اغلب كارشناســان تا زماني كه روند ورود پول 
ادامه دارد صعود بورس هم ادامه خواهد يافت. البته احتماال با همه اين حساب و كتاب هاي 
پيچيده متوجه شده ايد كه بورس جاي بخت آزمايي نيست و نمي توان كار را به قضا و قدر 

و بخت و اقبال سپرد.

بورس تا كجا باال مي رود و از چه زماني مي ريزد
ادامه از 

صفحه اول

وزارت صنعت پس از يك ماه مذاكره بازهم بر سر اعالم نرخ فروش كارخانه اي خودرو به جمع بندي نرسيد

علي ابراهيمي 
روزنامه نگار

   افزايش گردش معامالت
 جعفر عزيزي، يك تحليلگر بازارسرمايه درباره تداوم روند رو به رشد شاخص بورس گفت: متوسط ارزش معامالت بورس، روزانه 
به 15هزار ميليارد تومان رسيده است؛ بنابراين با فرض آنكه كل روز هاي معامالتي سال 250روز باشد، در طول يك سال رقمي 
در حدود 3700هزار ميليارد تومان معامله در بازار سهام انجام خواهد شد كه با درنظر گرفتن ارزش فعلي بازار سهام نسبت 
گردش معامالت به صددرصد خواهد رسيد. وي افزود: اين اعداد نشان مي دهد كه گردش خون باالست، گردش خون باال يعني 
اينكه بازار، ورزيده، عضالني و شاداب است، بنابراين ريسك بازار كاهش مي يابد.او در پاسخ به اين پرسش كه نقدينگي بازار از 
كجا تامين خواهد شد، گفت: نقدينگي كشور حدود 2.5تريليون تومان و رشد روزانه آن 1300ميليارد تومان است. طبق آمار 
بين 70تا 80درصد نقدينگي به صورت سپرده هاي بلندمدت است كه با عاملي به نام نرخ سود در سپرده بلندمدت مانده اند.او 
افزود: اخيرا سقف 15درصدي براي سود آن تعيين شده و طي ماه ها و سال هاي آينده، اين نرخ تك رقمي خواهد شد؛ در واقع 
با كاهش تدريجي و مداوم نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي از بازار سهام حمايت خواهد شد.بنابراين تا زماني كه گردش 
روزانه معامالت در حد 15هزار ميليارد تومان است و بانك مركزي سياست هاي كاهش نرخ سود را در برنامه دارد و از همه مهم تر 

مقامات كشور از صدر تا ذيل از بازار سرمايه حمايت مي كنند، بازار سرمايه بهترين محل سرمايه گذاري است.

و در مقابل سرانه مســكوكات در كشور 
26است درحالي كه در كشورهاي اروپايي 

اين رقم 200تا 300 است.

اثر رواني يا واقعي بر ارزش سهام مردم
يكي از چالش ها و شايد دغدغه بسياري اين 
روزها اثر حذف 4صفر بر ارزش دارايي هاي 
آنها در بورس باشــد مثال اينكــه با حذف 
4صفر، ارزش سهامي كه االن 400تومان 
است، چه خواهد شد؟ مصطفي اميد قائمي، 
از فعاالن بازار ســرمايه مي گويد: هرچند 
وقوع اين اتفاق از نظر بنيــادي تأثيري بر 
بازار ســرمايه ندارد، اما ممكن است از نظر 
رواني تأثيراتي را هم بــر صورت هاي مالي 
شــركت ها و هم بر رويه دادوستد بگذارد. 
وي توضيح مي دهد: به عنوان مثال شركتي 
كه ســهم آن در بازار سرمايه 4 هزار تومان 
اســت، روي آن يك ريال يك ريال رقابت 
نمي شــود. مثال رقابــت آن 20 تومان 20 
تومان است. يا سهمي كه 100 تومان است 
مي تواند رقابت آن در بازه ريال به ريال باشد. 
به اين ترتيب سهم هاي گران قيمت و ارزان 
قيمت با روش هاي متفاوتي خريد و فروش 
مي شوند و رقابت همه در بازه يكسان نيست. 
به گفته وي، با حذف 4 صفر پول ملي، ديگر 
نمي توان روي سهم ها به شكل فعلي رقابت 
كرد و حداكثر آن يك صدم اســت. البته 
بايد ديد تا چند رقم اعشار مي توان قيمت 
را تعريف كرد كه به نظر مــن حداكثر تا 2 
رقم خواهد بود، هرچند حذف صفر از پول 
ملي تا حدي مي تواند به رونق بازار سرمايه 
بينجامد، اما اين رونق تنها بر اثر جو رواني 
است. به اين دليل كه هيچ تأثير بنيادي بر 

سهام و دادوستد بورس ندارد. 
ســعيد اســالمي بيگدلي، دبيركل كانون 
نهادهاي ســرمايه گذاري ايران با بي تأثير 
بودن حذف 4صفــر از پول ملي بــر بازار 
سرمايه گفت: بايد در انتظار تصميمات آتي 
دولت در راستاي چنين تصميمي باشيم. او با 
اشاره به اينكه حذف صفر، به رند شدن اعداد 
در معامالت بازار سهام كمك شاياني خواهد 
داشت، گفت: چنين تصميمي در مجموع 

عواقب منفي به دنبال ندارد. 
علي صحرايي، مديرعامــل بورس تهران با 
بيان اينكه تأثير حذف 4 صفر از پول ملي 
در بازار ســرمايه مثبت ارزيابي مي شــود، 
افزود: هر چه قيمت سهام از ديد سهامدار 
كمتر باشد ريسك كمتري را در ذهن خود 
محاسبه مي كند و به لحاظ ذهني از آمادگي 
الزم براي سرمايه گذاري برخوردار مي شود. 
به گفته اين مقام ارشد در بورس تهران حذف 
صفر از پول ملي به تنهايي نمي تواند تأثير 
چنداني را در اقتصاد كشور داشته باشد، اما 
اگر برنامه هاي ديگري در كنار حذف صفر از 
پول ملي در دستور كار قرار گيرد مي توان 
نسبت به آثار مثبت آن در كشور اميدوار بود.
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الهاممصدقيراد
خبر نگار

 بررسي بارش هاي ســال 98 نشان دادكه  
ميزان بارش ها در سال گذشته 38درصد آب

نســبت به دوره بلندمدت 50ســال اخير 
افزايش داشت. از سال گذشــته تاكنون مخازن سدها 
پرآب شدند، رودخانه هاي دائمي و فصلي خروشيدند و 
تاالب هاي خشك و نيمه جان دوباره زنده شدند. اما اين 
وضعيت به معناي رفع بحران كم آبي در ايران نيســت. 
وضعيت آبخوان ها و سفره هاي آب زيرزميني مهم ترين 
نشانه بررســي خشكســالي يا عبور از اين بحران است. 
آخرين رصد آبخوان هاي كشــور در مهرماه 98در پايان 
سال آبي مشــخص كرد كه ايران همچنان در وضعيت 
خشكســالي قرار دارد و الزم اســت سياست هاي كالن 
كاهش مصرف آب همچنــان با جديت دنبال شــوند. 
آبخوان هاي كشور همزمان با پايان سال آبي مورد رصد و 
ارزيابي قرار مي گيرند تا براساس وضعيت آنها اقدامات 
پيشــگيرانه براي جلوگيري از مرگ آبخوان ها اجرايي 
شود. نتايج به دســت آمده در چند دهه اخير اما بيانگر 
وضعيت نگران كننده آبخوان هاي كشور است. بررسي ها 
نشــان داده اســت كه طي 40ســال اخير 99درصد 
آبخوان هاي كشور با افت سطح آب مواجه شدند و ساالنه 
50سانتي متر از سطح آب در آبخوان هاي كشور كاهش 
مي يابد. به گفته كارشناسان، درصورت تداوم اين روند، 
آبخوان هاي كشــور به عنــوان مهم تريــن منبع حفظ 
سفره هاي آب زيرزميني، تخريب و امكان نگاهداشت آب 

در آنها از دست مي رود.

5/5ميلياردمترمكعبكسري
آبدرآبخوانهايكشور

وزارت  اعــالم  براســاس 
نيــرو، آبخوان هاي كشــور با 
5.5ميليارد مترمكعب كسري 
آب مواجه هســتند. بررســي 
آبخوان ها در پايان ســال آبي 
98-97 مشــخص كرد، وقوع 
بارش ها در يك سال منتهي به 
سال آبي در مهرماه 98، كسري 
آب در آبخوان هاي كشور را به 

5ميليارد مترمكعب رســاند. به بيان ديگر، بارش هاي 
سال گذشته كه طي 50ســال اخير بي سابقه بود و با 
38درصد افزايش مواجه شد، تنها توانست نيم  ميليارد 
مترمكعب از كسري آب موجود در آبخوان هاي كشور 
را برطرف كند و 8درصد از مساحت دشت هاي ايران را 

به شرايط مناسب برساند.
عبداهلل فاضلــي، دبير طرح احيا و تعادل بخشــي منابع 
آب زيرزمينــي مديريت منابع آب ايران به همشــهري 
مي گويد: »افت سطح سفره هاي آب  زيرزميني با وجود 
بارندگي هاي قابل توجه در سال آبي گذشته، همچنان در 
70درصد آبخوان هاي ايران ادامه 
دارد. توزيع مكانــي بارندگي ها در 
همين سال آبي نيز نشان مي دهد 
بارش ها در شــرق، شمال شرق و 
فالت مركزي كه اتفاقا بيشــترين 
استان هاي كشور را دربرمي گيرد، 
افزايش نداشــته و تنها در غرب و 
شمال غرب كشور افزايش داشته 
است.«  به گفته فاضلي، در مناطقي 
هم كه صعود ســطح آب رخ داد، 
دشت هاي ممنوعه همچنان وجود 
دارند و مشكالت آنها هنوز مرتفع 

نشده است.

لزومكاهشبرداشتآبازآبخوانها
ايمان بابائيان، سرپرســت پژوهشــكده اقليم شناسي 
پيش تر به همشهري گفته بود: »تا زماني كه آبخوان هاي 
كشور با كاهش آب مواجه هســتند، همچنان دردوران 

خشكسالي هستيم و بحران آب برطرف نشده است.« 
بررسي مدل هاي اقليمي نيز نشان مي دهد، بارندگي تا 
سال 2023افزايش مي يابد و دماي هوا نيز تا 1.5درجه 
سانتي گراد در ايران افزايش مي يابد. بدين ترتيب تبخير 
آب و بهره برداري از منابع آبي افزايش مي يابد. درنتيجه 
به دليل نبود تعادل ميان تغذيه و تخليه آبخوان تشنگي 
آبخوان ها بيشتر مي شود و آبخوان ها چند برابر ميزان آب 

وارد شده را از دست مي دهند.
عبداهلل فاضلي، دبير طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب 
زيرزميني مديريت منابع آب مي گويد: »تخليه آبخوان ها 
ســاالنه 11ميليارد مترمكعب بيش از تغذيه آنهاست و 
ايجاد تعادل در آبخوان هاي كشور تنها با كاهش برداشت 

ساالنه آب از آنها ممكن است.« 
بخش قابل توجهي از برداشــت  هاي صــورت گرفته از 
آبخوان هاي كشــور از طريق چاه هاي غيرمجاز اســت 
و عمدتا صرف كشاورزي مي شود. ســاالنه 42ميليارد 
مترمكعب آب  از چاه ها برداشــت مي شود كه اين ميزان 
بايد با اصالح الگوي كشت و به كارگيري روش هاي نوين 

آبياري به 31ميليارد مترمكعب كاهش يابد.

ايران همچنان تشنه است 
ساالنه 11ميليارد مترمكعب آب از آبخوان هاي كشور برداشت مي شود و بارش هاي بي سابقه اخير نيز نتوانست 

آبخوان هاي ايران را سيراب كند 

نگراني از سرنوشت احياي درياچه اروميه در دولت آينده
بخش زيادي از پروژه هاي احياي درياچه اروميه تا پايان دولت به اتمام مي رسد، اما كارشناسان نگران توقف 

طرح احياي درياچه اروميه در دولت  آينده هستند
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ايمان بابائيان، سرپرســت 
پژوهشكده اقليم شناسي:تا 
زمانــي كــه آبخوان هــاي 
كشــور با كاهش آب مواجه 
هستند، همچنان دردوران 
خشكسالي هستيم و بحران 

آب برطرف نشده است

زهرارفيعي
خبر نگار

4هزار و 600ميليــارد تومان معادل  محيط
يك ميليارد دالر تاكنون براي احياي زيست

درياچه اروميه هزينه شــده است و 
ارزش ريالي پروژه هاي سازه اي كه تا پايان امسال به 
بهره برداري مي رسد حدود 10هزار ميليارد تومان 
است. اگرچه برنامه هاي باالدســتي براي رسيدن 
درياچــه به تــراز اكولوژيك تكليف مشــخصي به 
دستگاه هاي اجرايي داده است، اما بيم آن مي رود كه 
مســئوالن در دولت و مجلس بعدي تامين حقابه 
درياچه اروميه را در اولويت قرار ندهند. احياي درياچه 
اروميه اگر به مطالبه مردمي تبديل نشود، حكايتي 
شبيه به ماجراي »ممنوعيت كاشت برنج« مي يابد كه 
با وجود داشتن مصوبه شوراي امنيت ملي در دولت 
فعلي، با افزايش بارندگي ها در سال98 و امسال، به 
كلي كنار گذاشته شــد. اگر مسائل محيط زيستي 
حوضه آبريز درياچه اروميه و ساير نقاط كشور اولويت 
دولت هاي بعدي نباشد آن وقت اوضاع به سرعت به 

شرايط پيشين بازمي گردد.

ورودقوهقضاييهبراياحقاقحقوقعامه
مصوبات بســياري براي احياي درياچــه اروميه به 
تصويب رسيد كه مهم ترين آنها سياست هاي كلي 

محيط زيســت و منابع آب اســت كه از سوي مقام 
معظم رهبري براي سال 1404 تكليف شد. در اين 
2ســند، »ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه 
آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين 
در حوضه هاي آبريز كشور، تهيه اطلس زيست بوم 
كشــور و حفاظت، احيا، بهســازي و توسعه منابع 
طبيعي تجديدپذير )دريا، درياچــه، رودخانه و...( 
همچنين اعمال محدوديت قانونمند در بهره برداري 
از اين منابع، متناسب با توان اكولوژيك آنها براساس 
معيارها و شاخص هاي پايداري، اكوسيستم حساس 
و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاي آنها تا 

سطح استاندارد بين المللي« تأكيد شده است.
قوانين ديگري همچون جــزء»ب« ماده38 برنامه 
ششم توسعه، ماده2 قانون حفاظت، احيا و مديريت 
تاالب ها و آيين نامه اجرايــي جلوگيري از تخريب و 
آلودگي غيرقابل جبران تاالب هــا، آيين نامه نحوه 
حفاظت، احيا و مديريت تاالب ها نيز در اين زمينه 

وجود دارد.
مسعود تجريشــي، مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق 
ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به اجرايي شدن 
اين مصوبات با پيگيري دفتر »حقوق عامه« دادستاني 
كشور، در نشست ساالنه ستاد احياي درياچه اروميه 
گزارشــي از وضعيت موجود اين درياچه ارائه كرد و 
گفت: تنها كاري كه در سال هاي اخير انجام نداديم 
اعمال حقابه هاي زيست محيطي بود. زماني مي توان 

گفت درياچه اروميه احيا  شده است كه بتوان در اين 
منطقه كانون هاي ريزگرد را براي سالمت انسان ها 
كنترل كرد و شاخص هاي كيفيت آب، نسبت يون ها، 
وضعيت بوم شناسي و در نهايت تفرج مردم را سنجيد.

دولتبعديهزينهچندانيندارد
حجم آب در درياچه اروميه اكنون به 5.13ميليارد 
مترمكعب رسيده است و اين درياچه براي رسيدن به 
تراز اكولوژيك بايد 9ميليارد مترمكعب ديگر از حقابه  
خود را دريافت كند. محل تامين ساالنه 3.3ميليارد 
مترمكعب آب، جريان هاي طبيعــي حوضه آبريز 
درياچه اروميه )41درصد(، اجراي پروژه هاي سازه اي 
تامين آب )30درصد( و كاهــش مصرف در بخش 

كشاورزي )29درصد( است.
بيشــترين بودجه احياي درياچه اروميه نيز صرف 
پروژه هاي ســازه اي انتقال آب رودخانه مرزي زاب 
)1920ميليارد تومان(، طرح تصفيه فاضالب 19شهر 
حوضه آبريز )660ميليارد تومان( و انتقال حقابه از 
سد سيلوه )480ميليارد تومان( شده است كه حدود 

75درصد از كل بودجه را شامل مي شود.
بخش عمده اي از ايــن پروژه ها تا پايــان دولت به 
بهره برداري مي رسد و بدين  ترتيب درياچه اروميه 
هزينه چنداني روي دست دولت هاي بعد نمي گذارد و 
آنها بايد تنها به تامين و نگهداري آب درياچه و اليروبي 

مداوم حوضه آبريز بپردازند.
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افقی:
 1- هدايت كردن- اسب يدك- 

امانت
2- آبراه كوچك- داراي جريان 

پيوسته و بدون تغيير- آماس
3- نام خواهر امام حسين)ع(- 

شگفت زده- ناز و كرشمه
ديــن  پيــرو  راســتا-   -4

موسي)ع(- زهر
تأسيس شــده-  تــازه   -5
جنگجــوي ســواركار قرون 

وسطي
6- معاون هيتلر- شــهري در 

تاجيكستان- تماشايي
7- شهري در ايالت واشنگتن- 

دومين عدد دورقمي- پاداش
8- درنــگ و آهســتگي در 
كار- ســتايش كردن- گيــوه 

كرمانشاهي
9- به يكباره- آدرس ترسيمي- 

نمونه چاپي كامپيوتري
10- طــرز عمــل- ســكوي 

شيرجه- خودم
11- آشــفته و نامرتب- بلديه 

امروزي
12- چاشــني غذايي- پيكر- 

شهر گردشگري گيالن
13- پــودر دســتگاه پرينتر- 
چشــمه آب معدنــي دماوند 

تهران- يگانه
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متــن كـامـل در سایت

منطقه آزاد مازندران تصویب شد
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، از تصویب منطقه آزاد استان در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: جذب 
سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کسب درآمد ارزی 
و افزایش صادرات از جمله دستاوردهای مهم این اتفاق بزرگ است.
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     شهر های کشــور در آخرین اعالم 
رسمی از نظر شیوع و وضعیت ویروس گزارش

کرونا به سه رنگ ســفید، قرمز و زرد 
)شیوع کم( تقسیم بندی  شده اند و قرار است در مناطق 
سفید شاهد بازگشــایی برخی مکان های مذهبی و 
بازگشت فعالیت ها به شرایط عادی باشیم. اتفاقی که 
البته مورد تایید برخی کارشناسان و مسئوالن حوزه 
بهداشت و درمان نیست و معتقدند که با اعالم شهرهای 
سفید، موج ســفرها و مهاجرت ها به این مناطق رقم 
خواهد خورد و ثابت  نگه داشتن وضعیت سفید به کاری 
دشوار تبدیل می شــود. همانطور که به تاکید وزارت 
بهداشت اعالم وضعیت سفید به معنای بدون مخاطره 
بودن یک شهرستان نیســت و احتمال برخی موارد 
افزایش ابتال و بستری در آنها وجود دارد. روند نزولی و 
ثبات نسبی کنونی هم بسیار شکننده و آسیب پذیر 
است؛ به طوری که هر گونه بی احتیاطی در تجمعات و 
بازگشایی ها، می تواند کشور را دوباره با مشکالت قابل 

توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کند.

 نحوه تفسیر وضعیت سفید، زرد و قرمز
برای آنکه بدانیم کدام شهر ها وضعیت سفید داشته و 
کدام شهر ها وضعیت قرمزی دارند ابتدا باید هر کدام 
از این وضعیت ها تفسیر شود. براساس پیشنهاد وزارت 
بهداشت، شهرستانی در وضعیت سفید )کم خطر( 
قرار دارد که طی دوهفته اخیر هر دو شرط زیر را داشته 
باشد: شرط اول: متوسط میزان بستری روزانه )به ازای 
هر صدهزار نفر جمعیت( حداکثــر یک نفر. مثال در 
شهرستانی با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر متوسط روزانه ۲ 
بیمار بستری باشد. شرط دوم: حداکثر ۱۴ بستری در 
شهرستان در طول دو هفته )شامل موارد مشکوک و 
قطعی( ثبت شده باشد.  شهرستانی در وضعیت قرمز 
)خطر باال( قرار دارد که در دو هفته اخیر متوسط میزان 
بستری روزانه آن )به ازای هر صدهزار نفر جمعیت( 
باالی ۳ نفر باشد و سایر شهرســتان ها که سفید یا 
قرمز نباشند هم در وضعیت زرد )خطر متوسط( قرار 
می گیرند. مثال یک شهر با وجود آن که متوسط میزان 
بستری روزانه آن )به ازای هر صدهزار نفر جمعیت( 
کمتر از یک نفر اســت، اما به خاطر داشتن بیش از ۷ 
بیمار بستری در طول هفته شرایط شهرستان سفید 

را احراز نمی کند و زرد محسوب می شود.
 

نقش مهم عوامل جغرافیایی در سفیدی شهرها 
عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران 
معتقد اســت درباره بیماری کرونا در کل جهان و به 
تبع آن ایران چیزی به اسم منطقه سفید وجود ندارد 
چرا که ویروس می تواند در هوا از منطقه ای به منطقه 
دیگر انتقال پیدا کند حتی از طریق حشرات، پرندگان 
و ذرات معلق موجود در هوا. محمدرضا محبوب فر با 
تاکید بر این که مخالف رنگ بندی شهرها به صورت 
سفید، قرمز و زرد هســتیم، عنوان می کند: آنچه از 
منطقه سفید منظور مسئوالن کشوراست یعنی کاهش 
شــیب ابتال و کاهش مرگ ومیرها در این مناطق که 

آنهارا به عنوان شهرهای سفید معرفی می کند.
عضو کمیته مقابله و پیشگیری از کرونا درباره وجود 
شــهرهای قرمز روی یک نوار خاص که از شمالغرب 
کشور )شهرهای شرقی اســتان آذربایجان شرقی( 
تا شرق کشور )استان خراســان جنوبی( ادامه دارد، 
اظهار می کند:  با توجه به این نقشه متوجه می شویم 
که در مناطق جنوبی کشــور که رطوبت و گرما در 
درجه باالیی قرار دارند،  رشد انتشار ویروس ضعیف 
و حتی متوقف شده است. در مناطق غربی مثل ایالم، 
دهلران، بخش هایی از خوزستان، هرمزگان و بوشهر 
هم گرما و رطوبت باال شرایط را برای انتقال ویروس 

دشوار کرده است. 
محبوب فر درباره وجود شــهرهای قرمــز در برخی 
استان های جنوبی هم می افزاید: بر اساس اطالعات 
دریافتی در برخی از این مناطق پروتکل های بهداشتی 
رعایت نشــده و به دلیل شرایط خاص قبیله ای، طی 
مدت قرنطینه و بعد از رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها 
این پروتکل های بهداشتی نادیده گرفته شده است. در 
این مناطق زندگی به شکل قومیتی و عشیره ای جریان 

دارد و با توجه به نوع فرهنگ خاص، بهداشت فردی و 
عمومی بسیار کم رعایت شده و استنثائا شاهد تداوم 
انتقال ویروس کرونا هستیم. هر چند در همین مناطق 
قرمز رنگ هم آمارها به صورت روزانه تغییر می کند. 
البته تعداد مبتالیان و فوتی ها نسبت به گذشته کاهش 
پیدا کرده و به اصطالح پیک را گذرانده ایم. باید به این 
نکته هم توجه کرد که شیب ابتال رو به کاهش اما بسیار 
مالیم است. حتی برخی از روزها این شیب کاهشی 
مجددا افزایش پیدا می کند و مشکالتی از حیث شیوع 

و انتشار بیماری به وجود می آورد. 
متخصص اپیدمیولوژی بیماری هــای واگیر تاکید 
می کند: با توجه به این که بسیاری از مناطق جنوبی 
به رنگ سفید یا زرد نشان داده می شوند، اگر شهری 
از این مناطق همچنان در وضعیت قرمز مانده باشد 
یکی از دالیل مهم آن عدم رعایت دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم است و حتی خود 
مسئوالن محلی هم مدیریت ضعیفی در این زمینه 
داشته اند. این متخصص درباره تعداد باالی شهرهای 
قرمز در اســتان های مرکزی از جمله یزد، سمنان و 
استان خراسان جنوبی هم بیان می کند: درباره استانی 
مانند یزد مســاله آب وهوای کویری مطرح است. در 
کویر هوا گرم است اما نه به گرمی مناطق جنوبی کشور 
و رطوبت هم در این مناطق پایین است. درباره سمنان 
هم که جزو استان های محروم و کم برخوردار است، 

شاهد آب و هوای کویری و گرم و خشک هستیم.  

کنترل کرونا، خوش خیالی باطل 
محبوب فر درباره وضعیت قرمز برخی شــهرها با آب 
و هوای گرم و متوقف نشدن کرونا هم بیان می کند: 
در برخی از این شهرها از جمله کاشان هنوز کماکان 
درجه حرارت ایده آل و مناســبی برای رشد، تکثیر و 
انتقال ویروس کرونا وجود دارد. البته درباره نوار قرمز 

رنگ نقشه شهرهای درگیر با کرونا هم باید سه عامل 
را در نظر گرفت. »آب و هوا و شــرایط جغرافیایی«، 
»کم کاری و کاستی های سازمان های محلی دولتی« 
و »رعایت نشدن دستورات وزارت بهداشت از سوی 
مردم« که البته نمی توان هر کدام از این عوامل را به 
صورت مجزا بینیم. همچنین نمی توانیم محرومیت 
و فقر را عامل مهم انتشار کرونا بدانیم زیرا در بسیاری 
از شهرهای استانی مانند لرستان که با پیک بیکاری و 
مشکالت اقتصادی روبه روست، شاهد کاهش و توقف 

کرونا در برخی شهرها هستیم. 
عضو انجمن علمی بهداشــت محیط ایران با تاکید 
بر وضعیت شکننده مناطق ســفید ادامه می دهد: 
این که بگوییم ویروس کنترل شــده و کاهش پیدا 
کرده و منطقه ای ســفید شــده یک خوش خیالی 
باطل و کاذب اســت و کنترل ها حتــی در مناطق 
سفید بسیار شکننده و حساس هستند. بی شک اگر 
دولت درباره فاصله گذاری ها و محدودیت ها و مردم 
در رعایت فاصله گذاری اجتماعی توجه بیشــتری 
نداشته باشند باید نگران پیک دوم و سوم کرونا قبل 
از ماه های آبان و آذر در ســال جاری باشیم. آن هم 
در حالی که ترددها و عبور و مرورهای بین استانی 
و شهری افزایش پیدا کرده و مردم به زندگی عادی 

بازگشته اند. 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران توصیه می کند: بهتر 
است شهروندان شرایط را درک کرده و بدون اضطراب 
و نگرانی که باعث ضعف سیســتم ایمنی می شود، 
همچنان دستورالعمل های وزارت بهداشت را رعایت  
کرده و با خانه ماندن به کنترل شیوع کرونا کمک کنند. 
البته اتفاقات امیدوار کننده ای درباره داروی کرونا در 
اروپا و آمریکا در حال رخ دادن است و در آینده نزدیک 
هم واکسن کرونا در داخل کشور تهیه و در اختیار عموم 

مردم قرار خواهد گرفت. 

جوالن کرونا در سمنان
شهرهای قرمز سمنان در نقشــه پراکندگی کرونا در 
کشور تعداد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است 
و در این باره رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 
در گفت وگو با همشهری اظهار می کند: در حال حاضر 
با توجه به معیار و شاخص های ذکر شده، در شهرهای 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی استان سمنان، 
شهری با وضعیت سفید وجود ندارد. این معیار و شرایط 
با توجه به ۱۴ روز گذشته یعنی از ابتدای اردیبهشت 
ماه اعمال شده و تا زمانی که معیارها و شرایط جدید 

اعالم گردد، مورد اســتناد و تأیید خواهد بود. ممکن 
است در روزها و یا هفته های آینده این مالک و معیار 
از سوی ستاد ملی بیماری کرونا تغییر کند.  دکتر نوید 
دانائی درباره این که چرا در دو ســمت غرب و شرق 
استان به نسبت سایر نواحی شرایط خوبی وجود ندارد، 
بیان می کند: سمنان از اســتان های پهناور و دارای 
طول جغرافیایی حدود ۷۰۰ کیلومتر است و این طول 
مساحت و همجواری با استان هایی که میزان بستری 
بیماران مبتال و یا دارای عالئم بیماری در آنها باال بوده 
و نیز عبور و مرور فراوان از این استان در ایجاد وضعیت 
قرمز این شهرها تأثیرگذار بوده است. دانائی با تاکید بر 
این که تدابیر ویژه و خاصی در خصوص تغییر رنگ و 
وضعیت شهرها در نظر گرفته شده است، عنوان می کند: 
تصمیمات مورد اتخاذ در ستاد سازماندهی پیشگیری 
و مقابله با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی استان 
سمنان تابع تصمیمات ســتاد ملی مقابله با بیماری 
کروناست. در شرایط فعلی در مورد شهرهایی که در 
وضعیت قرمز و یا زرد هستند، هیچ رفع محدودیتی 
برای مشــاغل و صنوف پرخطر اعمال نخواهد شد و 
کماکان تمامی محدودیت های قبلی پا برجا خواهد 
بود. فقط در شهرهایی که در وضعیت سفید قرار بگیرند 
طبق زمان بندی و پروتکل های ســتاد ملی مقابله با 
بیماری کرونا، بخشی از محدودیت های اعمال شده رفع 
خواهد شد. وی می افزاید: در شرایط فعلی از برنامه های 
مهم این دانشگاه شناسایی و بیماریابی افراد ناقل بدون 
عالمت از طریق نمونه گیری در مراکز منتخب است، 
تا با قرنطینه کردن این افراد زنجیــره انتقال کرونا را 
قطع کنیم و شاهد شرایط مطلوب تری در شهرهای 
استان باشیم. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
سمنان با بیان این که در روزها و هفته های آینده ممکن 
است معیار و مالک های مورد نظر و شرایط و وضعیت 
شهرها تغییر کند، تاکید می کند: بهترین اقدام رعایت 
اصول بهداشــت فردی، در خانه ماندن و عدم حضور 

غیرضروری در معابر عمومی است.

سپیدی ناپایدار کرونا در شهرها
شهرها در حالی به ۳رنگ قرمز، زرد و سفید تقسیم بندی شدند که به نظر نمی رسد روند کاهشی کنونی در صورت بی توجهی مردم و مسئوالن پایدار بماند

مریم سرخوش
 خبرنگار

تعداد شهرهای قرمز در استان های خراسان جنوبی، سمنان و یزد همچنان باالست./ عکس: ایرنا

   شرایط هنوز عادی نیست 
 بر اساس اعالم وزارت بهداشت از روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت تا روز ظهر دیروز ۱۲۲۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و مجموع این بیماران در کشور به ۹۸6۴۷ نفر 
رسید. همچنین در این مدت ۷۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 6۲۷۷ نفر رسید. تا کنون ۷۹۳۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص 
شده اند.این آمار نشان از رشد مجدد بیماری در کشور دارد.  به تاکید کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت همچنان در فاز مدیریت شده بیماری قرار داریم و به هیچ وجه شرایط عادی 
در هیچ کجای کشور مشاهده نمی شود. لذا رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در مکان های شلوغ و ترددهای ضروری همچنان ضرورت دارد.

  شهرهای سفید، قرمز و زرد در بازه های زمانی حتماً متفاوت خواهد بود   وضعیت این مناطق به صورت دینامیک محاسبه می شود؛ به این معنی که ممکن است منطقۀ سفید با بی احتیاطی به منطقۀ قرمز یا زرد تبدیل شود.

شهرستاناستانردیف
قزوینقزوین۱
قمقم۲
دیواندرهکردستان۳
بندرگزگلستان۴
رودسرـ  آستاراگیالن5
رومشکانـ  سلسلهـ  ازنالرستان6
اراک  ـ آشتیانمرکزی۷
تویسرکانـ  کبودرآهنگهمدان8
ابرکوهـ  خاتمـ  اردکانـ  میبدیزد9
طبسـ  فردوسـ  قائناتـ  نهبندانخراسان جنوبی۱۰
گنابادـ  صالح آبادـ  بجستانخراسان رضوی۱۱
فاروجخراسان شمالی۱۲
کارونـ  شوشترـ  آبادانخوزستان۱۳
ماهنشانـ  سلطانیهـ  زنجانـ  خرمدر هـ  ابهرزنجان۱۴
سرخهـ  شاهرودـ  آرادانسمنان۱5
میانهـ  سرابآذربایجان شرقی۱6
تکابآذربایجان غربی۱۷
مشکین شهرـ  اردبیلـ  پارس آباداردبیل۱8
نطنزـ  کاشانـ   خمینی شهر ـ  برخواراصفهان۱9
فردیسـ  اشتهادردالبرز۲۰
فیروزکوهـ  شمیراناتـ  ریتهران۲۱
سوادکوهـ  گلوگاهمازندران۲۲

استا ن ها و شهرهای وضعیت قرمز کرونا جدول شهرهای سفید 

   روند کشوری بیماری کرونا در چند روز اخیر نزولی بوده است. ۹ استان مرکزی، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، 
مازندران، خراسان شمالی، فارس، همدان و سیستان و بلوچســتان روند نزولی را نشان می دهند و احتماال چهار 
استان قزوین، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و بوشهر اخیرا پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. بنابر اعالم کمیته 
اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، روند صعودی یا شروع پیک در ۱۵ استان قم، لرستان، ایالم، گیالن، گلستان، خراسان 
رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه 
مشاهده و تصور می شود.  استان کردستان به مرحله ثبات رسیده باشد. وزارت بهداشت همچنین اعالم کرد که در دو 
شهر اردبیل و سمنان ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. البته، باید مدنظر داشت 

که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.

تحلیل احتمالی وضعیت اپیدمی کرونا  

نقشه پراکندگی کرونا  

صدای استان ها

عکس نوشت

0۲۱-۲۳0۲۳۴0۵ پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

   سرگردانی مراجعان به مراکز تعویض پالک
با باز شدن مراکز تعویض پالک در استان خراسان رضوی، مراجعان با سردرگمی های 
بسیاری رو به رو شده اند، از جمله مهلت وکالت تعویض پالک هایی که به خاطر کرونا 
و تعطیلی این مراکز پایان یافته، قابل پذیرش نیست و مراجعان باید وکالت نامه جدید 
با اعتبار به روز داشته باشــند که هم مستلزم هزینه و وقت اســت و هم سردرگمی و 
مشــکالت عدیده ای را به وجود آورده اســت. خود مراکز تعویض پالک هم، با وجود 
بازشدن، عمال کاری انجام نمی دهند. از مسئولین تقاضا دارم به این مشکل رسیدگی 

کنند.
سامان امیری - خراسان رضوی

   انباشت زباله در میاندوآب
مدتی است زباله های شهرستان میاندوآب اســتان آذربایجان غربی در شهر انباشته 
شده و ظاهرا مســئوالن تصمیم جدی برای حل این مشکل حاد بهداشتی ندارند که 
خود می تواند منجر به شیوع فراگیر کرونا و بیماری های دیگر شود. البته میاندوآب با 
جمعیت ۳۰۰ هزار نفری مکانی برای بازیافت و امحای این زباله ها ندارد و قبال هم از 
محیط  زیست یکی از روستاها برای دپو استفاده می کرد که با مخالفت اهالی آن روستا، 
زباله های شهر و روستاهای حومه در شهر انباشته شده است. فقط وجود یک کارخانه 
زباله سوزی و بازیافت می تواند این مشکل را حل کند. ما مردم میاندوآب از مسئوالن 

مربوطه خواستار حل این مشکل هستیم.
سولماز قاسمی - آذربایجان غربی

   مشکل قطع آب در کنگان
کنگان در استان بوشهر یک شهرســتان پرجمعیت است که صنایع بزرگ نفت و گاز 
کشور در آن مستقرند و همچنین در جوار خلیج فارس اســت، اما ما مردم این شهر 
متاسفانه هر روز عصر شاهد قطع آب در این شهرستان هستیم. از مسئوالن می خواهیم 

به این معضل رسیدگی کنند.
امیرحسن ضرابی - بوشهر

   اهدای خون را فراموش نکنید
در این شــرایط که بســیاری از هموطنان ما درگیر بیماری کرونا هستند، بسیاری 
دیگر نیز نیازمند فراورده های خونی بوده و برخی مراکز انتقال خون با مشکل کمبود 
فراورده های خونی روبه رو شده اند. متاسفانه ترس از ابتال به ویروس کرونا باعث شده تا 
اهدای خون در مراکز خونگیری کاهش پیدا کند. الزم است با ایجاد کمپین و آگاهی 
دادن به هموطنان اهدا کننده در مورد بی خطر بودن اهدای خون، این امر پسندیده با 

شور بیشتری ادامه یابد.
سلمان هاشمی - فارس

   درخواست بنزین مازاد بر سهمیه
با توجه به تأکید مکرر رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیأت دولت مبنی بر استفاده 
شهروندان از خودروی شخصی برای ترددهای داخل شهر، تقاضا داریم به منظور کمک 
به سبد معیشتی خانواده ها میزان ۴۰ لیتر مازاد بر سهمیه 6۰  لیتر ماهانه به دارندگان 
کارت های سوخت اضافه شود تا بدین طریق شهروندان برای استفاده از خودرو شخصی 

هزینه کمتری را پرداخت کنند.
سعید حجتی - اصفهان

دشت الله های واژگون
دشت الله های واژگون در دره باریکی در دامنه گلستان کوه شهرستان خوانسار استان 
اصفهان واقع شده  است. این دشت در فصل بهار مملو از گل های طبیعی به ویژه الله 
سرخگون می شود. طبیعت بکر و وجود چشمه های پرآب، این دشت زیبا را به نقطه ای 
بی نظیر در استان اصفهان بدل کرده  است و الله واژگون از جمله گل های رستنی در 
این منطقه است که اسامی دیگری مانند گل اشک و اشک مریم هم دارد. عمر این گیاه 

بسیار کوتاه است و گل دهی آن از اوایل اردیبهشت آغاز می شود.

رنگ بندی شهرها 
  شهر هایی با وضعیت قرمز
  شهر هایی با وضعیت زرد
  شهر هایی با وضعیت سفید
تجمع استان های  با وضعیت قرمز 



ريه هاي تنفسي شهر تهران با 
روددره و رودخانه هــا جــان گزارش

مي گيرد، آلودگي هوا را بنا به 
آالينده هــاي خودروها تا حــدي كاهش 
مي دهد، كيفيت محيط زيســت در شهر را 
افزايش مي دهد و به ســامت شــهروندان 

كمك مي كند.
8 روددره اصلي پايتخت اين مســئوليت را 
به عهده دارند؛ گرچه تخريب، ساخت وساز 
در حريم رودخانــه، ورود فاضاب و حتي 
پســاب هاي صنعتي به برخــي روددر ه ها، 
رها كردن پسماند در بســتر رودخانه ها و... 
طي دهه هــاي اخير آســيب هاي فراواني 
به رودخانه ها زده اســت؛ بــه همين دليل، 
سال هاســت بحــث احيــا و ســاماندهي 

رودخانه هاي پايتخت مطرح است. 
احمد رهبر بصير، مشاور فني شركت خاكريز 
آب در ايــن رابطه به همشــهري مي گويد: 
»طرح احيا و ساماندهي رودخانه هاي شهر 
تهران با هدف ايمن سازي در مقابل سياب، 
بهبــود شــرايط زيســت محيطي، ارتقاي 

كمي و كيفي آب رودخانه ها، آگاه ســازي 
و هوشيار ســازي  اجتماعي و نوسازي بافت 
فرسوده در دستوركار معاونت فني و عمراني 
و سازمان مشاوره فني و مهندسي شهر تهران 
بوده است. اين طرح در قالب 4بسته جداگانه 

اجرا خواهد شد.«
اين 4بســته به احيا و ساماندهي 8رودخانه 
مي پردازد. به اين ترتيب، مطالعه نخست روي 
رودخانه هاي حوزه آبريز شرق مانند دارآباد، 
گاب دره، دربند و مقصودبيك صورت گرفته 

است.
 بــراي رودخانه دركه و فرحــزاد مطالعات 
جداگانه اي انجام مي شود و يك مشاور نيز 

براي رودخانه كن درنظر گرفته شده است.
همچنين يك مشــاور هم بــراي رودخانه 
وردآورد تــا در يك  پكيــج كامل مطالعات 
توجيهي و مفهومي روي ايــن رودخانه ها 
انجام  شود. بصير ادامه مي دهد: »با توجه به 
اين مطالعات، هم اكنون شرايط رودخانه ها 
بزرگ تريــن تهديد و معضــات موجود، 
مشــكات آن، هم از لحاظ ايمني و هم از 
لحاظ شهرســازي و منابع آب شناســايي 
شــده اســت. تمام رودخانه ها بازه بندي و 
اولويت بندي شدند و يك برنامه اقدامي براي 

رودخانه ها وجود دارد.«

خطر سيالب
بهار سال گذشته هنگامي كه سياب، برخي 
شهرها و استان هاي كشــور مانند گيان و 
فارس را غافلگير و خســارات بسياري وارد 
كرد، در شهر تهران نيز بارش هاي پي درپي 
و طغيان روددره هــا آبگرفتگي هايي را در 
سطح شــهر در پي داشــت؛ به طوري كه 
اين وضعيت، برخي را به ياد ســيل ســال  
66پايتخت انداخت. سيل دربند و گابدره 
31سال پيش عاوه بر وارد كردن خسارت به 
شهر، جان عده اي را هم گرفت. براي همين، 
سال پيش شهرداري تهران تاش بسياري 
انجام داد تا با ايمن سازي و تمهيدات الزم از 
سيل احتمالي جلوگيري كند؛ اقداماتي كه 

همچنان ادامه دارد.
از ســوي ديگر تا نيمه دوم بهار امسال نيز 
حجم بارندگي ها در شــهر تهران باال بوده و 
اين موضوع حاِل رودخانه هــا را تا حدودي 
بهتر كرده است؛ درحالي كه بهتر شدن حاِل 
رودخانه ها با آســيب هاي فراواني كه طي 
سال ها به خود ديده اســت، به سال ها زمان 
نياز دارد. به همين منظور گام هاي عملياتي 
براي ساماندهي و احياي آنها آغاز شده است.

 احمد رهبربصير در ايــن رابطه مي گويد: 
»مشخص اســت كه هركدام از رودخانه ها 
در هر بــازه زمانــي چه وضعيتــي دارند و 
بايد چه كاري انجام داد تــا گام به گام حاِل 
رودخانه بهتر شــود. دنبال اين هستيم كه 
حاِل رودخانه ها مرحله به مرحله بهتر شود 
و مردم اين رودخانه ها را بشناسند و بتوانند 
به ساحل شان بيايند و دسترسي به آب تميز 

داشته باشند.«

 تميز نگهداشتن آب رودخانه ها
هدف اصلي شــهرداري اين است كه براي 
تميز نگهداشــتن آب رودخانه ها در مرحله 
نخست از ورود فاضاب و پساب هاي صنعتي 
به جريان آب جلوگيري كند. پســاب هاي 

صنعتي و آلــوده بيشــتر در رودخانه كن 
جريان دارد ولي در بقيــه، ورود فاضاب به 
رودخانه  مشــكات فراواني را ايجاد كرده 
اســت. آلودگي آِب رودخانه سبب شده تا 
شــهروندان در معرض آسيب قرار بگيرند و 
به نظر مي رســد جلوگيري از ورود فاضاب 
به سادگي اتفاق نيفتد. زيرا وجود معارضان 
مي تواند اجرايي كردن اين هدف را به تأخير 
بيندازد. با اين حال، مشاور فني خاكريز آب 
خوش بين به نظر مي رسد و تأكيد مي كند: 
»در نخستين گام دنبال اين هستيم كه ورود 
فاضاب و ورود پساب هاي صنعتي و آلوده را 
از رودخانه ها حذف كنيم. به طوري كه مواد 
زائد و زباله ها از رودخانه ها حذف شده و امكان 

دسترسي مردم به رودخانه ها ايجاد شود.«

ظرفيت باالي روددره ها
روددره هاي شــهر تهران به قدري ظرفيت 
بااليي دارند كه گاهي براي احيا و ساماندهي 
از ايــن روددره هــا ايده هــاي مختلفــي 
مطرح مي شــود. به طور نمونه ســيدآرش 
حسيني مياني، عضو شوراي شهر تهران ايده 
ساخت اكوپارك در روددره فرحزاد را مطرح 
كرده اســت. در اين ميــان مياني از بحث 

درباره اختصاص بودجــه به روددره  فرحزاد 
در ســال 99 نيز خبر داده است؛ روددره اي 
كه يك تفريحگاه مناســب براي شهروندان 
نيز به حســاب مي آيد.  اين عضو كميسيون 
سامت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
همچنيــن تأكيــد مي كنــد: فعاليت هاي 
عمرانــي در محــدوده روددره فرحزاد بايد 
متوقف شــود. اينطور كه به نظر مي رسد او 
نگران بتن ريزي هاي زيــاد در دره فرحزاد و 
دچار شدن اين محدوده به سرنوشت دره هاي 
ولنجك و بوستان نهج الباغه است؛ چرا كه 
به اعتقاد بســياري از كارشناســان، ايجاد 
قطعه هاي بتني و دســت بردن در طبيعت 
روددره ها، يعني به هم ريختن اكوسيستم 

آنها و تخريب ريه هاي شهر.
احمد مســجدجامعي، ديگر عضو شوراي 
شهر تهران نيز اعتقاد دارد تخريب روددره 
فرحزاد بــه منابع تأميــن آب زيرزميني 2 
منطقه از تهران آســيب مي زند. به گفته او 
ساختمان هاي بلندمرتبه كه در اطراف دره 
ساخته شده به سرازير شدن زباله ها و نخاله ها 
به داخل دره انجاميده است. مسجدجامعي 
با اشــاره به اينكه روددره فرحزاد از پوشش 
گياهي خاصــي برخوردار اســت و گياهان 

معروفي همچون اســپند، توت و درختچه 
سماق آن بسيار معروفند، اين سؤال را پرسيد 
كه: » گفته مي شود تغيير در روددره فرحزاد 
به دليل گردآمدن معتــادان اجتناب ناپذير 
شــده، اما مگر تخريــب روددره اعتياد را از 

بين مي  برد؟«
طبق ماده 60 برنامه ســوم توسعه شهري 
تهران نيز شــهرداري بايد از ميراث طبيعي 
و روددره ها حفاظت كرده و براي احيا و ثبت 
آنها اقدام كند. حــاال زيرمجموعه معاونت 
فني و عمراني شــهرداري تهران با توجه به 

اولويت بندي ها اقداماتي انجام داد. 
بصير دربــاره برخــي از اقداماتــي كه در 
مورد روددره ها صورت گرفتــه، مي گويد: 
»درخصوص اقدامات اجرايي يك تكه پايلوت 
در منطقه 5 و در رودخانه فرحزاد انجام شد. 
بحث ساماندهي و ايمن سازي رودخانه كن 
در منطقه 18كه امسال در دستور كار شركت 
خاكريز آب قرار دارد، كارهايي در حال انجام 
است.«  او ادامه مي دهد: »در بقيه روددره ها 
با رويكرد ساماندهي و احيا كاري انجام نشده 
اســت. اگر كاري هم انجام شده بود، در حد 
رفع خطر يا اقداماتي بوده كه از قبل رويكرد 

طرح احيا بوده است.« 

  8 روددره اصلي تهران، نقش ريه هاي تنفسي شهر را بازي مي كنند
كه حفاظت و ساماندهي آنها اهميت فراواني دارد

زمستان سال گذشته بخشي از تصرف هاي غيرقانوني حريم روددره فرحزاد تخريب شد.    عكس: همشهري / حسين تهرانی

ريهفرحزاداحياميشود
محمود مواليي

خبر نگار

ديدگاه

رودخانه ها ، آبكناران و دره هاي سبز 
كالنشهر تهران

رودخانه هاي زيباي تهران همواره بر بســتر خــود در رود دره هاي 
كوه البرز به سمت شهر سرازير شــده و پس از طي مسير هاي حدود 
30كيلومتري خود در دل شهر، به اراضي كشاورزي در دشت تهران و 
ري منتهي شده اند.اين رود دره ها در طرح جامع تهران ساختار اصلي 
كانشهر را تشكيل مي دهند و بزرگراه هاي اصلي در ميانه و در امتداد 

آنها كشيده شده است.
از آنجا كه شــهروندان تهراني بايد بتوانند به ميل خود از وجود اين 
رودخانه هــا و آبكناران طبيعي شــان بهره ببرند، گاه در كنارشــان 
بياسايند و همچنان كه در معابد آناهيتا، كودكان بتوانند آب را نوازش 
كنند، الزم اســت ضمن درك ويژگي هــا و ظرفيت هاي اين عناصر 
ساختاري تهران بزرگ، رود دره ها به عنوان يكي از مهم ترين اجزاي 
زيست پذير كردن شهر تهران معرفي شوند. زيرا داراي عملكردهاي 
اساسي هستند كه بيانگر اهميت آنها در ساختار شهر است: رودخانه ها 
تغديه كننده آبخوان هستند، روددره ها ريه هاي تنفسي شهر تهران 
هستند، روددره ها تامين كننده ســامت روان اجتماعي شهروندان 
محســوب مي شــوند، روددره ها لبه هاي طبيعي شــهر در تقسيم 
بندي هاي قلمروهاي مديريت شــهري )مناطق شــهري( به شمار 
مي روند و روددره ها حريم يا بافر حفاظتي از منابع طبيعي شــمال 
شــهر تهران به وجود مي آورند. عاوه بر اين، رود دره ها يك سيستم 
هم بسته باالدست پايين دست هستند كه در عين پيوستگي داراي 
3 پهنه )سكانس( كان به لحاظ شكل و عملكرد هستند. بدون شك 
در زيباسازي، بازتعريف و تقويت هويت تهران، همچنان كه در بهبود 
شرايط محيط زيستي و تحكيم حس تعلق شهروندان و حتي جذب 
گردشگر به آن، احياي رودخانه ها از مؤثرترين راهكارهاست.متأسفانه 
به علت مداخات بسيار شــديد و مخرب در سال هاي اخير در حريم 
اين رودخانه ها، بازگشت شرايط طبيعي اوليه آنها كاري بسيار دشوار 
است.اما با تغيير رويكرد به سوي بهبود كيفي وضع زندگي و تأمين 
منافع طوالني مدت شهروندان و با اتخاذ تصميمات مديريتي صحيح و 
تدوين و اجراي صحيح و دقيق سياست ها و برنامه هاي هدفمند كوتاه  
مدت، ميان مدت و طوالني مدت، مي توان وضعيت را به كلي دگرگون 
كرد. شايسته است شهرداري براي احيا و حفاظت روددره ها به عنوان 
يكي از مهم ترين بخش هاي فضاهاي سبز شهري تهران استفاده كند. 
رودخانه هاي دارآباد، گابدره، دربند، ولنجك، دركه، فرحزاد و كن 7 
رودخانه تهران هستند كه از دامنه هاي جنوبي البرز سرچشمه گرفته 
و تمامي مسير خود را در بستري طبيعي و منطبق بر مسير دائمي و 
پيشــين خود از ميان تهران طي كرده و آب جاري در آنها در جنوب 
تهران به نحو قابل قبولي اســتحصال و بهره برداري مي شــود.حريم 
رودخانه ها، حاوي حداقل ساخت وساز بوده و محلي است طبيعي و 
مفرح و كوهپايه هاي جنوبي البرز كه به طور پايدار توسط ساكنين و 
بازديدكنندگان شهر تهران به منظور تفرج، گردشگري و مشاغل پايدار 
و سبز مورد استفاده قرار مي گيرد. بايد دانست كه رودخانه ها به هويتي 

جدايي ناپذير و شاخص از شهر تهران تبديل شده اند.
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رئيس جمهور درپي درخواســت مجمع شهرداران 
كانشــهرها، بــا توجه بــه افزايــش هزينه هاي 
شــهرداري ها براي مقابله با ويروس كرونا با تسويه 
بدهي هاي آنها به بانك هاي عامــل از طريق تهاتر 
موافقت كرد. به گزارش همشــهري، كمال مرادي 
دبير كل ايــن مجمع به مكاتبه صــورت گرفته در 
اين خصوص اشــاره كرد و افزود: شــهرداري ها با 
وجود وقوع بحران شــيوع ويروس كرونا با دريافت 
وام و تســهيات بانكي و همچنين انتشــار اوراق 
مشاركت مانع از ايجاد وقفه در ارائه خدمات شهري 
و پيشــبرد برنامه هاي رفاه اجتماعــي و طرح هاي 
توسعه شهروندي شــده اند. مرادي با بيان اينكه در 
نتيجه اين امر هم اكنون شــهرداري ها با انباشــت 
و تأخير در بدهي ناشــي از تســهيات، وام و اصل 
سود اوراق مشــاركت به بانك ها به ويژه بانك شهر 
مواجه هستند، افزود: خوشــبختانه با تدبير دولت 
در بند »و« تبصــره 5قانون بودجه ســال 99كل 
كشــور ظرفيت الزم و امكان تهاتر مطالبات قانوني 
شــهرداري ها از سازمان ها و دســتگاه هاي اجرايي 
دولت و متقابا بدهي شهرداري ها به بانك ها به نحو 
مقتضي فراهم شده است. دبير كل مجمع شهرداران 
كانشهرهاي ايران به تشريح درخواست شهرداري ها 
از رئيس جمهور در اين نامه پرداخت و افزود: در اين 

مكاتبه از رئيس جمهور درخواســت شده است در 
جهت كمك به حل مشــكات مالي شهرداري ها و 
كاهش بدهي آنها به بانك ها دستور مساعدت بانك 
مركــزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ســازمان 
مديرت و برنامه ريزي كشور جهت تخصيص اعتبارات 
الزم مورد اشاره در قانون بودجه براي تسويه بدهي 
شهرداري ها به بانك هاي عامل به ويژه بانك شهر از 
طريق تهاتر صادر شــود. وي در ادامه اظهار داشت: 
خوشــبختانه رئيس جمهور با نــگاه مثبت به حل 
مشكات مالي شهرداري ها در اين بحران به وجود 
آمده در نامه هاي جداگانه به رئيس سازمان برنامه 
و بودجه و وزير اقتصاد و دارايي دســتور الزم را در 
اين زمينه صادر كرد. مرادي همچنين از مكاتبه اين 
مجمع با معاون اول رئيس جمهور و دستور مساعد 
اســحاق جهانگيري به بانك مركزي در اين زمينه 
خبر داد و افزود: از سوي ديگر شهرداران كانشهرها 
به منظور حل مشكات مالي شهرداري ها از معاون 
اول رئيس جمهور خواســتار تمديــد مهلت زمان 
تكميل مدارك و معرفي بانك هاي عامل جهت صدور 
مجوز انتشار اوراق مشاركت شهرداري ها با توجه به 
مشكات ايجاد شــده براي نظام اداري كشور بر اثر 
شيوع ويروس كرونا حداقل تا پايان ارديبهشت ماه 

سال جاري شده بودند.

دره فرحزاد از 1370تا 1400
كمي بيش از 30سال است كه منطقه دره فرحزاد به عنوان يك منطقه بي دفاع 
شهري شناخته مي شود؛ جايي كه به بستر برخي از آسيب هاي اجتماعي ازجمله 
حضور معتادان تبديل شده است. به همين دليل، گاهي طرح هاي ضربتي براي 
افزايش امنيت اين دره معروف تهران انجام شــده و مديريت شهري تصميم 
دارد تا آنجا را بدون انجام عمليات عمراني بــه يك اكوپارك تبديل كند. طبق 

پيش بيني هاي انجام شده اقدامات هدف، تا پايان امسال به سرانجام مي رسد.
  3كيلومتر طول روددره فرحزاد است.

  3300 مترمربع از اين دره در فاز نخست پاكسازي شده است.
  7دسترسي به دره احداث شده است.

  9ساختمان واقع در بستر رودخانه تخريب شدند.
  4هكتار از پهنه هاي ساحلي رودخانه حدفاصل تقاطع خيابان سيمون بوليوار 

تا پل خوشمرام ساماندهي مي شود.
  2800متر از طول اين آبراهه طبيعي در طرح اكوپارك احيا مي شود.

ث
مك

موافقت رئيس جمهور با تسويه بدهي شهرداري ها امضاي تفاهمنامه همكاري 
سازمان شهرداري ها و بنياد علوي

رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از امضاي 
تفاهمنامه همكاري مشترك ميان سازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور و بنياد علوي خبرداد.
به گزارش ايســنا، مهدي جمالي نژاد با بيان اينكه توجه 
به پيشــرفت و آباداني مناطق كمتربرخوردار در دوران 
كرونا تعطيل بردار نيست، اهداف اين تفاهمنامه را كمك 
به پيشــرفت، آباداني و بهبود شــاخص هاي معيشتي و 
زيرساخت ها، امكانات و فعاليت هاي عمراني و خدماتي در 
مناطق كمتر برخوردار، بسترسازي براي رونق اقتصادي، 
بهبود وضعيت معيشتي و اشتغال پايدار در مناطق محروم 
و كمتربرخوردار هدف، عنوان كــرد.«  او افزود: »تدوين 
برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت مشــترك و هماهنگي 
الزم براي توسعه و بهينه سازي  بهره برداري از ظرفيت ها، 
تجهيزات، ماشــين آالت و امكانات در اختيار ســازمان، 
شهرداري ها و دهياري ها و بنياد، در فعاليت هاي مختلف 

ازجمله تعهدات طرفين اين تفاهمنامه است.«
جمالي نژاد، شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي و توسعه اي 
در مناطق هدف و تعريف پروژه هاي مشترك در زمينه هاي 
اقتصادي، عمراني و خدماتــي، تدوين و هماهنگي براي 
برگزاري انواع دوره هاي آموزشي مشترك پس از تأمين 

اعتبار را از تعهدات طرفين اين تفاهمنامه برشمرد.

ترانه يلدا
شهرساز



 ماركو به زيزو چه گفت؟
ماركو ماتراتزي 14سال بعد از درگيري اش با زيدان 
در فينال جام جهاني2006 درباره علت حادثه توضيح 
داده اســت. مدافع تيم ملي ايتاليــا در اين اعتراف 
اينستاگرامي ديرهنگام گفت: »ضربه سر زيدان؟ نه، 
انتظارش را نداشتم. ما در جريان بازي با هم اصطكاك 
داشتيم. زيدان در وقت اول اضافه نزديك بود به ما گل 
بزند و رينو گتوزو از من خواست با او يارگيري نفر به 
نفر داشته باشم. بعد از نخستين برخورد شديدي كه 
داشتيم از زيدان عذرخواهي كردم ولي او واكنش بدي 
نشان داد. بعد از برخورد سوم ديگر اعصابم خرد شد. 
زيدان برگشت و گفت بعدا پيراهنم را بهت مي دهم. 
من هم در جواب گفتم خواهرت را ترجيح مي دهم.« 
اين همان تك جمله طاليي است كه خشم زيدان را 
برمي انگيزد و باعث مي شود او همه  چيز را فراموش 

كرده و به سمت ماتراتزي حمله ور شود.
  ليورپول عمال قهرمان است

دروازه بان ملي پوش فرانسوي تاتنهام در گفت وگو با 
نشــريه اكيپ گفت: »در شرايط فعلي همه خواهان 
ادامه و كامل شدن فصل هستند. اگر تنها 9هفته مانده 
به پايان ليگ برتر، همه  چيز تمام شده اعالم شود اتفاق 
وحشتناكي خواهد بود. اين به خصوص براي ليورپول 
با توجه به اختالف زيادي كه با ســاير تيم ها داشت 
واقعا بي رحمانه است. آنها عمال قهرمان شده بودند.«

  كومان زير تيغ
ســرمربي تيم ملي هلند كارش به جراحي كشيد. 
رسانه هاي هلندي گزارش كردند كه رونالد كومان، 
سرمربي تيم ملي هلند دچار مشــكل قلبي شده و 
به بيمارســتان منتقل شده اســت. اما در تازه ترين 
خبر، روزنامه آلماني بيلــد گزارش داد كه كومان در 
بيمارستان تحت عمل جراحي قلب قرار گرفته است. 
فدراســيون فوتبال هلند در واكنش بــه اين اخبار 
در توييتي نوشــت: »اين براي ما يك شوك است. 
خوشبختانه حال رونالد كومان بهتر است. قوي باش 

مربي و خوب استراحت كن.«
  شروع دوباره كالچو همچنان مبهم است

وزير ورزش ايتاليا به باشگاه هاي اين كشور يادآوري 
كرد كه با شروع دوباره تمرينات آنها از ديروز، بازيكنان 
تنها مي تواننــد به صورت انفرادي يــا در گروه هاي 
كوچك به تمرين بپردازند. وينچنزو اسپادافورا، در 
فيسبوك خود نوشت: »در ساعت هاي اخير با مطالب 
عجيبي روبه رو شــده ام ولي واقعيت اين اســت كه 
وضعيت ما نسبت به آنچه من هميشه درباره فوتبال 
گفته ام تفاوتي نكرده. شــروع دوبــاره ليگ؟ فعال 

امكان پذير نيست؛ ببخشيد.«

جهان

سرنوشت مجهول ليگ برتر باعث شــده شاهد انواع پيشنهادهاي 
خالقانه از سوي اهالي فوتبال باشيم. يكي از جالب ترين پيشنهادها 
را بيژن ذوالفقارنسب داده و گفته: »9هفته برگزار نشده در اين فصل 
را رها كنيم و فصل بعد را شروع كنيم. هر نتيجه اي كه تيم ها فصل 
بعد گرفتند، به عنوان نتيجه 9بازي امسال هم لحاظ شود تا بدانيم 
قهرمان كيست؛ مثال نتيجه پرسپوليس- پيكان فصل بعد را براي 
پرسپوليس- پيكان امسال هم درنظر بگيرند.« مرحبا بيژن خان؛ فقط 
سؤال اينجاست كه خب چرا تا فصل بعد صبر كنيم، يك دفعه نتيجه 
مسابقات رفت امسال را در بازي هاي برگشت هم لحاظ كنيد ديگر! 
اصال ما مي گوييم چه كاري است هر سال با اين همه هزينه و گرفتاري 
ليگ داشته باشيم؛ فصل بعد هر نتيجه اي تيم ها گرفتند براي 2 سال 

بعدش هم معتبر و قابل تعميم باشد. اينطوري بهتر نيست؟

خب براي سال بعد هم درنظر بگيريد

جالل حسيني با اشاره به تأخير در پرداخت مطالبات بازيكنان گفته: 
»سكوت مان از رضايت نيست.« شما مي دانيد كاپيتان پرسپوليس از 
كدام سكوت حرف مي زند؟ راستش ما تنها چيزي كه مخصوصا در 
مورد بازيكنان ايراني پرسپوليس و استقالل تا به حال نديده ايم، همين 
سكوت در برابر مشكالت مالي است؛ مخصوصا خود آقا جالل كه استاد 
مصاحبه در اين مورد هستند؛ حاال بگذريم از پست و استوري هاي 
هماهنگ كه خوراك رفقاست. جالب است كه حاال حسيني منت 
»سكوت« را هم بر سر هواداران مي گذارد. با اين شرايط به نظر مي رسد 
ما بايد ممنون پرسپوليسي ها هم باشيم كه بعد از 3  ماه خانه نشيني، 
به خاطر پول شــان ســروصدا نمي كنند؛ آن هــم در روزهايي كه 
فوتباليست هاي سرشناس اروپا، از حق و حقوق قانوني شان گذشت 
مي كنند تا به باشگاه ها و اسپانسرهاي لطمه ديده از كرونا كمك شود. 

كدام سكوت داداش؟

لوييس فيگو كه با انتقال مستقيم از بارسلونا به رئال مادريد يكي 
از جنجالي ترين و در عين حال عجيب ترين جابه جايي هاي تاريخ 
فوتبال جهان را رقم زد، هنوز هم گهگداري در مورد آن تصميم 
توضيح مي دهــد، اما داليلش واقعا بــراي هيچ كس قانع كننده 
نيست. فيگو كه قبال همه  چيز را گردن مديربرنامه هايش انداخته 
بود، اخيرا در ارتباط زنده اينستاگرامي با كاناوارو گفته: »احساس 
مي كردم از نظر مديران بارسلونا به اندازه كافي ارزشمند نيستم 
و به همين دليل چنين تصميمي گرفتم« درحالي كه فيگو واقعا 
در بارسا مورد توجه بود. خالصه توضيحات ستاره پرتغالي در اين 
مورد شبيه تقالهاي نيكبخت واحدي براي توجيه حضورش در 
پرسپوليس اســت؛ البته باز دم فيگو گرم كه در جشن قهرماني 
رئال بلندگو دستش نگرفت و داد نزد: »من از اول مادريدي بودم 

و پشيمانم از اينكه اشتباهي چند سال در بارسا بازي كردم!« 

يكي فيگو، يكي نيكبخت!

نكته بازي

پاراتيچي، مدير ورزشــي باشــگاه يوونتوس پيش بيني كرده كه در 
نقل وانتقاالت تابســتاني كه فعال معلوم نيســت از چه تاريخي شروع 
خواهد شد، بازيكنان زيادي جابه جا خواهند شــد. با توجه به بحران 
اقتصادي ناشي از كرونا كه به فوتبال هم ســرايت كرده است، به نظر 
مي رســد در نقل وانتقاالت بعدي خريد و فروش گران قيمت نداشته 
باشيم، اما باشگاه هايي مثل يوونتوس، رئال، بارســلونا، منچستر و... 

مي توانند با استفاده از تمهيداتي به خريدهاي بزرگ يا معاوضه بازيكن 
دست بزنند. هم اكنون بين بارسلونا و يوونتوس مذاكره بر سر معاوضه 
پيانيچ با آرتور ملو و برناردســكي با راكيتيچ جريان دارد. بارسلونا كه 
وضعيت اقتصادي نافرمي دارد و بيشــتر درآمــدش را براي پرداخت 
دســتمزد به بازيكنان گران قيمت خود صرف مي كند، با باشگاه اينتر 
هم براي در اختيار گرفتن الئورو مارتينس تماس دارد. اينتر در ازاي 

اين مهاجم آرژانتيني 2 بازيكن به عالوه پول از بارسا مي خواهد. بارسا 
كوتينيو يا دمبله يا گريزمان يا هر سه را مي تواند بفروشد تا هم بودجه اي 
براي خريد الئوتارو و نيمار كنار بگذارد، هم در پرداختي ها صرفه جويي 
كند. در رئال مادريد بعيد است خريد كهكشاني صورت بگيرد. نخستين 
تماس قانوني با باشگاه رن فرانسه براي خريد كاماوينگا، هافبك دفاعي 
17ساله فرانسوي گرفته شده. خريد احتمالي ديگر هم هالند، جوان 
نروژي از دورتموند خواهد بود. فلورنتينو پرس كه امباپه را در تابستان 
آينده مي خواست، به نظر مي رســد به تدريج بايد فكر اين بازيكن را از 
سر بيرون كند. اكيپ خبر داده كه نظر امباپه در ترك پاري سن ژرمن 
در پايان قراردادش در ســال2020عوض شــده و او احتماال امسال 
قرارداد خود را تمديــد مي كند. اگر امباپه تمديــد كند، رئال ممكن 
است سراغ جيدون سانچو برود. از نظر تئوريك، او فعال با 130ميليون 
يورو هشتمين بازيكن گران قيمت موجود در بازار بعد از امباپه، نيمار، 
صالح، مانه، كين، دي بروين و رحيم اســترلينگ است. رئال با وجود 
رابطه خوبي كه با دورتموند دارد بعيد است بتواند هر دو بازيكن مورد 
نظر خود را از اين باشگاه بخرد؛ مگر آنكه چند بازيكن را هم در ازاي آنها 
پيشكش كند. باشگاه مادريدي بايد از شر دستمزد گرت بيل و خامس 
رودريگس خالص شود و چند بازيكن مازاد و به درد نخور مثل لوكاس 
واسكس، ماريانو و براهيم دياس را هم رد كند. به نظر مي رسد معامالت 
تابستاني فوتبال بيشتر به صورت معامله پاياپاي باشد و اكثرا معاوضه 

صورت بگيرد تا خريد.
موندو ديپورتيوو، چاپ كاتالونيا گزارش داده كه نيمار قيد دســتمزد 
ســالي 100ميليوني در قرارداد بعدي اش با پاري ســن ژرمن را زده 
و مي خواهد به نوكمپ برگردد. ســتين، ســرمربي بارســلونا قيمت 
222ميليون يورويي او را گزاف تلقي كرده اما براســاس قوانين فيفا 
نيمار مي تواند قراردادش را با پرداخت 180ميليون يورو فســخ كند. 
ممكن است باشگاه پاريسي بخشي از قيمت او را در معاوضه با گريزمان 
كاهش دهد. بازيكن برزيلي حاضر اســت بخشي از اين رقم را خودش 
بدهد و تقريبا نيمي از دستمزد ســاالنه اش را هم از دست بدهد. او از 
ســال2017از 155بازي ممكن تنها در 80بازي يعني تقريبا نيمي از 
بازي ها حضور داشته و براي اين 80بازي 111ميليون يورو از قرار هر 

بازي 1,400,000يورو دريافت كرده است.
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 تست كروناي بايرني ها منفي بود
روزنامه بيلد اعالم كرد كه نتيجه تست همه بازيكنان و اعضاي كادر فني بايرن مونيخ براي ابتال به ويروس كرونا 
منفي بوده. بعد از اجازه دولت آلمان به باشگاه هاي فوتبال براي بازگشت به تمرين ها با رعايت قواعد فاصله گذاري 
اجتماعي، بايرني ها تست هاي كوويد-19را پشت سر گذاشتند كه جواب همه آنها منفي بوده است.

با اظهارات رئيس جمهوري در مورد از ســرگيري 
فعاليت هاي ورزشــي ضمن پرهيــز از تجمعات 
گسترده، به نظر مي رســد به نوعي مجوز برگزاري 
ادامه مســابقات ليگ نوزدهم پشت درهاي بسته 

صادر شده باشد.
 از مدت ها قبل هم گمان مي رفت نســخه نهايي 
براي اين بالتكليفي، برگزاري ديدارهاي باقيمانده 
به صورت فشرده و بدون حضور تماشاگران باشد؛ 

فرضيه اي كــه حاال قوت گرفته اســت. حاال فقط 
امضاي ســتاد ملي مبارزه با كرونا باقي مانده و اگر 
اين نهــاد موافقت كند، بعد از  ماه رمضان شــاهد 
شــروع دوباره بازي ها خواهيم بود. در اين شرايط 
بايد ديد واكنش برخي مخالفان سرســخت تداوم 

ليگ به اين تصميم چه خواهد بود.
در ليگ برتر شايد هيچ تيمي به اندازه تراكتورسازي 
نسبت به برگزاري دوباره ليگ موضع منفي نداشت. 

البته تعداد مخالفان كم نبود، اما موضع هيچ كدام 
از باشگاه ها به اندازه تراكتور تند نبود. تيم تبريزي 
كه شــانس چنداني براي قهرماني ندارد، شايد با 
ازســرگيري ليگ خطر از دست دادن رتبه فعلي و 
متعاقبا سهميه آسيايي را حس مي كند، اما به هر 
حال شدت مقاومت مســئوالن تراكتور در مقابل 
بازگشايي ليگ طوري است كه آنها حتي تهديد به 
عدم حضور در اين مسابقات هم كرده اند. سهرابي، 
مديرعامل تراكتور در اظهارنظــري تامل برانگيز 
مدعي شده حتي اگر دستور ازسرگيري ليگ صادر 
شود و مالك باشگاه يعني زنوزي مخالف باشد، آنها 
در اين بازي ها شركت نخواهند كرد. حاال بايد ديد 

اوال مجوز برگزاري ليگ صادر مي شــود يا نه و اگر 
شد، تراكتور چه واكنشي نســبت به اين داستان 

خواهد داشت.
عمر كوتاه حضور زنوزي در اين تيم با چند تصميم 
غافلگيركننده مثــل ماجراهاي جان توشــاك، 
محسن فروزان و... همراه بوده، اما تمرد از حضور در 
ليگ مي تواند عواقب جبران ناپذيري براي باشگاه 
داشــته باشــد. زنوزي كه اين اواخر نشان داده از 
حضور در فوتبال چندان هم راضي نيست و حتي 
چند ماه پيش گفته بود آماده واگــذاري تراكتور 
اســت، حاال شــايد تصميمي بگيرد كه براي تيم 

تبريزي گران تمام شود. بايد منتظر ماند و ديد.

  فقط يك راه مي ماند؛ تمرد
  آيا ممكن است تراكتور از ادامه مسابقات اين فصل انصراف بدهد؟

  امباپه بماند، نيمار برود
در نقل وانتقاالت تابستاني به جاي خريد كهكشاني، معامله پاياپاي داريم



روز گذشته يك نامه تاريخي منتشر شد؛ استمداد وزير ورزش از وزير اطالعات 
براي برخورد با دالل هاي ورزشي. در نامه سلطاني فر خطاب به علوي آمده: »از 
آنجايي كه مدتي است عوامل نامشخص و غيررسمي تحت عنوان واسطه در 
انتقال ورزشكاران خارجي به كشور روابط ناسالمي را ايجاد كرده و موجب بروز 
مشكالت زياد و فعاليت غيرقانوني و عوارض حقوقي و مالي براي باشگاه هاي 
مختلف ورزشــي و به ويژه فوتبال شــده اند، از جنابعالي و مجموعه خدوم و 
پرتالش وزارت اطالعات درخواســت مي نمايم مانند هميشــه ياور مردم و 
ورزش كشور بوده و دستورات الزم را به عوامل ذيربط صادر نمايد تا سريعا با 
اقدامات غيرقانوني و بحران آفرين دالالن در ورزش )به ويژه رشته فوتبال( كه 
موجب خدشه به اعتبار و پيكره ورزش كشور شده است برخورد الزم و قانوني 
صورت گيرد و ريشه اين كار خشكانده شود. بديهي است تمامي بخش ها و 
مديريت هاي اين وزارتخانه و باشگاه هاي ورزشي موظف به همكاري با مجموعه 

ذيربط وزارت اطالعات به منظور سالم سازي  و مقابله مؤثر با پديده دالل ها در 
ورزش و به خصوص فوتبال كشور هستند.«

فساد در ورزش و به خصوص فوتبال مسئله تازه اي نيست. سال هاي سال است 
كه درباره قراردادهاي نجومي بازيكنان و مربيان خارجي و نقش واســطه ها 
اخبار رنگارنگي شنيده مي شود. مربي هايي كه ارزش شان يك دهم رقم قرارداد 
بسته شده در ايران است و بازيكناني كه حقوق هاي ناچيزي در كشورهاي خود 
مي گرفتند اما با چمداني پر از اسكناس ايران را ترك مي كردند. تازه خيلي از 
اين قراردادها منشأ شكايت به مراجع داوري هم مي شد و بارها مبالغ هنگفت و 
چندبرابري به عنوان جريمه دامن ورزش نحيف ايران و باشگاه هاي ورشكسته 
فوتبال را مي گرفت.با اين حال آش اين ماجرا در سال هاي اخير به شدت شور 
شده است. قرارداد عجيب ويلموتس ســرمربي چندماهه تيم ملي فوتبال 
و چندين و چند بازيكن بي كيفيتي كه با ارقام نجومي جذب تيم ها شــدند 

اتمسفر ورزش را با انبوهي از سؤال و ابهام مواجه كرده است. اينكه چرا نظارتي 
بر عملكرد مديران و هزينه شدن بودجه هاي عموما دولتي باشگاه ها نيست. 
اينكه چطور اكثر خبرنگاران، اهالي رسانه و حتي طرفداران عادي ورزش از 
نام واسطه ها و نقش شان در جوش خوردن اين قراردادهاي چرب و نرم باخبر 
هستند اما مراجع ذيصالح قدمي براي برخورد يا حداقل بررسي صحت و سقم 
شنيده ها برنمي دارند. به نظر مي رسد انباشته شدن پرونده ها و زيادشدن ارقام 
تباه شده از اقتصاد رنجور كشور پاي تركمانچاي هاي ورزشي كه نمايندگان 
مجلس را هم به شدت حساس كرده، علت اين نامه وزير ورزش باشد. پيش 
از اين يك بار در دولت محمود احمدي نژاد شــاهد بوديم كه با دخالت هاي  
مدير عامل يك باشگاه برخي از دالالن فوتبال و خبرنگاران مرتبط دستگير 
شدند و مدتي هم در بازداشت بودند. هرچند كه در نهايت از سرنوشت پرونده 
بازداشت شده ها و احكام صادرشده درباره آنها و جرم احتمالي كه مرتكب شده 

بودند هيچ وقت چيزي مشخص نشد.
شايد سلطاني فر در آستانه افتتاح مجلس جديد و باخبربودن از جو منفي غالب 
بر منتخبين يازدهم عليه او و عملكردش، تالش كرده خود را در برخورد با فساد 
و ناكارآمدي هاي ورزش فعال تر از گذشته نشان دهد تا هدف طرح نخستين 

پرونده استيضاح كابينه در مجلس تازه نفس نباشد.

اســتقالل اين روزها كانون بحران است. هر روز 
خبر عجيبي از باشگاه به گوش مي رسد. اختالف 
ميان اعضاي هيأت مديــره، مديرعامل و حتي 
وزير ورزش سبب شده كه اوضاع به شدت آشفته 
باشــد. در عين حال عزل و نصب هــاي پياپي و 
رفت وآمدهاي زياد در چارت اداري باشگاه سبب 
شده كه اسناد اداري و بعضا محرمانه آبي ها هر روز 
از گوشه اي فاش شود و خب بعضا در اين سندها 
ابهامات و نكته هاي عجيبي به چشم مي خورد. به 
تازگي چند سند از تصميمات باشگاه و مصوبات 
هيأت مديره استقالل به فضاي مجازي درز كرده 
كه نكات جالب توجه و سؤال برانگيزي در آن به 
چشم مي خورد و جا دارد مديران باشگاه درباره 

آنها شفاف سازي كنند.
  حقوق 15ميليوني سعادتمند

در يكي از صورت جلســات هيــأت مديره چند 
مصوبه درج شده كه يكي از آنها تصويب برقراري 
حقــوق 15ميليوني بــراي مديرعامل و حقوق 
10ميليوني براي معاونان باشگاه ديده مي شود. 
با توجه به اينكه سعادتمند كارمند وزارت ورزش 
است و علي القاعده بايد با حكم ماموريت به باشگاه 
آمده باشــد، تصويب اين بند براي حقوق كمي 
سؤال برانگيز اســت. عموما كارمندان مأمور به 

سازمان ديگر حقوق شــان را از مبدا استخدامي 
دريافت مي كننــد و بايد ديــد روال قانوني در 
اين باره چطور لحاظ شده است. جالب است كه 
درصورت جلسه اســامي حاضران در جلسه قيد 
شده اما تنها امضاي شخص سعادتمند پاي آن 

به چشم مي خورد.
   واريز مبلغ گزاف به حساب ايجنت شفر

سعادتمند پيش از آنكه مديرعامل باشگاه شود، 
به عنوان رئيس هيأت مديره باشــگاه مصوبه اي 
از جلســه هيأت مديره را امضا كرده كه بندي از 
آن مصوبه به شدت ســؤال برانگيز است. نامه اي 
به تاريخ 27اسفند ماه ســال 1397و به شماره 
97/37/30كه براساس آن ليستي از پرداخت هاي 
باشگاه به تصويب هيأت مديره رسيده است. در 
ميان مبالغي كه به شفر و دستيارانش، الحاجي 
گرو و نيوماير و ديگران پرداخت شده و به تصويب 
هيأت مديره رســيده، يك پرداخت 480هزار 
دالري به آقاي شرمن ديده مي شود. شرمن همان 
ايجنتي است كه از طريق وينفرد شفر به باشگاه 
استقالل متصل شــده بود و پرداخت 480هزار 
دالري به او تنها درصورتي توجيه پذير است كه 
استقالل به واسطه او 4.8ميليون دالر خريد كرده 
باشد. تنها در اين صورت است كه باشگاه استقالل 

مي تواند 10درصد از اين مبلغ را به شرمن بپردازد. 
پاسخ استقالل به اين رقم ســنگين و پرداخت 

عجيب چه خواهد بود؟
   قرض الحسنه خطير

در ادامه اين فهرســت پرداخت، به بند ديگري 
مي رســيم. هيأت مديره تصويب كرده كه مبلغ 
30هزار دالر به عنوان قرض الحسنه توسط آقاي 
خطير بابت بازيكنان خارجي پرداخت شده كه در 
محاسبات في ما بين به ثبت برسد. آيا علي خطير 
به باشگاه 30هزار دالر قرض الحسنه اهدا كرده؟ 
يا باشگاه به او؟ اين مبلغ چرا جزئيات هزينه كرد و 
شرح ماوقع ندارد و تنها عنوان مبهم بابت بازيكنان 

خارجي برايش ذكر شده است؟ 
   توليد محتوا با شركت فوالد

سند ديگري از باشگاه منتشر شــده كه اين بار 
سعادتمند به عنوان مديرعامل باشگاه آن را امضا 
كرده است. قرارداد باشــگاه استقالل با شركت 
سهامي خاص »جهان فوالد متين«! آن هم براي 
توليد محتواي ديجيتال و برنامه هاي تلويزيوني. 
قراردادي كه البته نامه تذكر منــزوي را هم به 
پيوست دارد. اينكه چرا براي توليد محتوا با يك 
شركت فوالد قرارداد بسته شــده جاي سؤال و 

ابهام دارد.

  ابهام به رنگ آبي!؟
   اسناد تازه اي از تصميمات مديران استقالل در فضاي مجازي منتشر شده كه پر از عالمت

 سؤال   است ؛ از واريز 480هزار دالر به حساب يك  ايجنت تا  اهداي30 هزار دالرقرض الحسنه به باشگاه

  ورزش دست به دامان نهادهاي امنيتي
      سلطاني فر با ارسال نامه اي به علوي وزير اطالعات، خواستار برخورد جدي اين نهاد با واسطه ها و دالالن غيررسمي در ورزش شد

  اروميه ميزبان كشتي آزاد باشگاه هاي جهان 
فدراسيون كشــتي تصميم دارد ليگ برتر آزاد 
و فرنگي را در شــهريور ماه اســتارت بزند و در 
ادامه نيز مسابقات باشــگاه هاي جهان در هر دو 
رشــته در آذر ماه برگزار شــود. امسال برخالف 
سال گذشته، رقابت هاي آزاد و فرنگي در 2 شهر 
مجزا به انجام خواهد رســيد و تا امروز ميزباني 
كردستان از مسابقات فرنگي باشگاه هاي جهان 
قطعي شده است. شــنيده ها حكايت از اين دارد 
كه اروميه به عنوان ميزبان رقابت هاي كشــتي 
آزاد انتخاب شده اســت كه طي چند روز آينده 
اعالم خواهد شد. پيش تر از شهر بجنورد به عنوان 
 ميزبان احتمالي ايــن رقابت ها نام برده شــده 

بود.
  مربي تيم ملي كاراته كرونا را شكست داد

سعيد حســني پور، مربي تيم ملي كاراته اواسط 
اسفند ماه سال گذشته براي انجام امور شخصي 
به امارات رفته بود كه پس از انجام تست كرونا در 
فرودگاه متوجه شــد به اين بيماري مبتال شده 
است. مربي تيم ملي كاراته براي درمان بيماري 
كرونا 21روز را در بيمارستاني در امارات بستري 
بود و در نهايت موفق به شكست اين بيماري شد.
  جودوكار نقــره اي كره جنوبي در المپيك 

پكن دستگير شد
وانگ كي چون جــودوكار نقــره اي كره جنوبي 
در المپيك 2008پكن به دليل تجاوز جنســي 
به يك دختر نوجوان دســتگير شد. وانگ پيش 
از اين در ســال 2009به دنبال يــك حادثه در 
يك كلوپ شــبانه دســتگير شــده بــود. اين 
مدال آور المپيك در ســال 2014ضمن خدمت 
 به دليل اســتفاده از تلفن همراه 8روز بازداشت 

شد.
  تعويق مسابقات جهاني شنا تا 2022

فدراســيون جهانــي شــنا )FINA( اعالم كرد 
مســابقات جهاني ورزش هاي آبي كــه قرار بود 
ســال آينده در فوكوكا برگزار شــود تا ســال 
2022به تعويــق افتاد.تاريخ جديــد بين 13تا 
29مي )23ارديبهشت تا 8خرداد 1401( است. 
اين مسابقات قرار بود روزهاي 16جوالي تا اول 
آگوست 2021)25تير تا 10مرداد 1400( برگزار 
شود.فدراسيون جهاني شنا اين تغيير را به دليل 
تعويق بازي هاي المپيك توكيو به خاطر شــيوع 
ويروس كرونا اعالم كرده است. تاريخ جديد شروع 
بازي هاي المپيك با مسابقات ورزش هاي آبي در 

فوكوكا همزمان بود.

منهاي فوتبال

مجبورم كردند از استقالل بروم
 شريفات: دوست دارم ليگ ادامه پيدا كند تا در حق

 تيمي اجحاف نشود
اميرحسين اعظمي|  سرنوشت ليگ برتر ايران در فصل جاري همچنان 
مبهم است و اين در حالي است كه تعطيلي بازي ها، موافقان و مخالفان 
خاص خودش را دارد. اسماعيل شريفات، مهاجم شاهين بوشهر اما 
معتقد است كه بازي هاي ليگ برتر بايد ادامه پيدا كند تا در حق تيمي 
اجحاف نشود. هرچند شاهين هم اكنون جزو گزينه هاي سقوط است 
ولي شريفات در گفت وگو با همشهري ورزشي تأكيد مي كند كه اگر 

ليگ ادامه پيدا كند اين تيم سقوط نخواهد كرد.

 تو موافق ادامه يافتن بازي هاي ليگ برتر هستي؟
بله، من دوســت دارم بازي ها برگزار شــود تا درحق تيمي احجاف نشود. 
به هرحال هر تيمي امسال با هدف خاصي در ليگ برتر شركت كرد و فكر 
مي كنم مي توان ليگ را با رعايت مسائل بهداشتي به پايان رساند. االن هم ما 
خيلي از چيزهايي كه در گذشته رعايت نمي كرديم را جدي مي گيريم. اگر 
بازي هاي ليگ برگزار نشود تيم هاي باالي جدول و همچنين پايين جدولي ها 
ضرر مي كنند. اميدوارم در نهايت مسئوالن تصميم آخر را بگيرند تا ما هم از 

اين بالتكليفي خارج شويم.
 فصل جاري براي تو چطور بود؟

من از شــرايطم در پيكان راضي نبودم و آنجا كم بازي كردم ولي وقتي به 
شاهين رفتم همه  چيز تغيير كرد و اين يكي از بهترين تصميم هاي فوتبال 
من بود. من در چند هفته هم بهترين عملكرد را داشتم و توانستم به شاهين 

كمك كنم.
 اگر ليگ برتر ادامه پيدا كند، نگران سقوط شاهين نيستي؟

شما ديديد كه تيم ما نتايج خوبي گرفت. ما نساجي و ماشين سازي را برديم و 
برابر شهر خودرو هم در حالي شكست خورديم كه در نيمه اول 10نفره شديم 
و در ثانيه هاي آخر هم يك فرصت صددرصد را از دست داديم و ضربه من 
هم به تير دروازه خورد. اگر ليگ ادامه پيدا كند مطمئنا روند صعودي تيم ما 

هم ادامه خواهد داشت.
 تو سابقه بازي در استقالل را هم داري. فكر مي كني بعد از 

جدايي از اين تيم، فوتبال روي خوشي به تو نشان داد؟
من در فوالد روزهاي خوبي داشتم ولي جدايي از اين تيم تصميم اشتباهي 
بود كه گرفتم و دچار چالش شدم. انتخاب پيكان هم اشتباه بود ولي خدا را 

شكر كه االن شرايط خوبي دارم.
 جدايي از استقالل برايت ناراحت كننده نبود؟

متأسفانه مرا مجبور كردند تا از تيم جدا شوم، من دوست نداشتم اين اتفاق رخ 
دهد ولي مجبورم كردند. خدا را شكر بعد از جدايي از استقالل به فوالد رفتم 

و در اين تيم روزهاي خوبي را پشت سر گذاشتم.

گفت و گو
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جلسه ستاد مبارزه با كرونا با وزير ورزش تشكيل شد اما صدور مجوز شروع تمرينات تيم های فوتبال به نتيجه نرسيد.قرار است 
طی روزهای آينده ستاد مبارزه با كرونا جلسه ای را تشكيل بدهد تا درباره احتمال بازگشايی دوباره اين رقابت ها تصميم گيری 

كند.تيم های ليگ برتری همچنان حق شروع تمرينات را ندارند و ادامه رقابت ها از اوايل خرداد نيز امكان پذير نيست.

پس از لغو رقابت هاي كشــتي گزينشي 
المپيك به دليل شــيوع ويروس كرونا، 
ســرانجام اتحاديه جهاني كشتي چين، 
مراكش و مجارستان را به عنوان ميزبانان 
گزينشــي المپيك در قاره هاي آســيا، 
آفريقا و اروپا معرفي كرد و قرار است اين 

رقابت ها اواخر سال99 برگزار شود.
تيــم ايــران در كشــتي آزاد و فرنگي 
مجموعا 6ســهميه المپيك كسب كرده 
و براي حضوري كامل در المپيك توكيو 
به 6ســهميه ديگر نياز دارد. مســابقات 
كسب سهميه آســيا قرار است در ژيان 
چين برگزار شود و درصورت عدم كسب 
ســهميه تنها يك فرصــت ديگر وجود 
دارد و آن هــم حضــور در مســابقات 
جهاني كسب ســهميه بلغارستان است. 
تاكنــون نيمــي از ســهميه ها )8نفر از 
16كشــتي گير در هر وزن( توزيع شده 
اســت. در رقابت هــاي قهرماني جهان 
قزاقستان )هر وزن 6سهميه( و رقابت هاي 
گزينشــي پان آمريكن )2سهميه در هر 
وزن( به دســت آمده و 8ســهميه ديگر 
براي كشــتي گيران باقي مانده است. در 
المپيك هاي گذشته 20كشتي گير جواز 
حضور در المپيك را داشتند اما با تصميم 

IOC در توكيو 4ســهميه كاهش يافته 
و تعداد كشــتي گيران به 16نفر رسيده 
است. مسابقات كسب ســهميه آسيا از 
ابتدا قرار بود در ژيان چين برگزار شود كه 
با توجه به شيوع كرونا اين مسابقات لغو 
و قرار بر اين شــد تا بيشكك قرقيزستان 
ميزبان اين رقابت ها باشد. پس از شيوع 
گســترده ويروس كرونا در جهان تمام 
مسابقات كسب سهميه المپيك به حالت 
تعليق درآمد و در نهايت اين مســابقات 
هم لغو شــد. حاال اتحاديه جهاني قصد 
دارد مسابقات كسب سهميه را به همان 
كشورهايي بدهد كه پيش تر ميزبان اين 

رقابت ها بوده اند.
طبق اعالم اتحاديه جهاني كشــتي قرار 
است رقابت هاي كسب سهميه در 3قاره 
آســيا، آفريقا و اروپا در ماه مارس2021 
)اواخر سال جاري( برگزار شود. همچنين 
مســابقات جهانــي گزينشــي المپيك 
به عنوان آخرين فرصت كســب سهميه، 
قــرار اســت آوريــل2021 )فروردين 
ســال1400( در صوفيــه بلغارســتان 
برگزار شــود. در تمام اين رويدادها تنها 
فيناليســت ها موفق به كســب سهميه 

المپيك خواهند شد.

    كشتي گيران به دنبال 6سهميه
  المپيك توكيو 

   طبق اعالم اتحاديه جهانی كشتی قرار است رقابت های كسب 
سهميه در سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا در ماه مارس 2021 برگزار شود  مجموعه اي كه كفاشيان افتتاح كرد

 و به نام تاج خورد!
مجموعه پك »Performance Elite Center« در آكادمي تيم هاي 
ملي كه در آن بازيكنان عالوه بر تمريــن، مي توانند ريكاوري كرده و در 
صورت مصدوميت روند درماني خود را پشت سر بگذارند، در زمان رياست 
علي كفاشيان بر فدراسيون فوتبال و در مراسمي با حضور گودرزي وزير 
وقت ورزش و جوانان افتتاح شــد. مجموعه اي كــه پيگيري هاي ويژه و 
هميشگي كارلوس كي روش در احداث آن سهم زيادي داشت. روز گذشته 
اما عكس تابلوي يادبود افتتاح اين ساختمان در برخي از رسانه ها منتشر 
شد كه در آن نوشته شــده اين مجموعه در زمان رياست مهدي تاج در 
فدراسيون فوتبال افتتاح شده است. موضوعي كه واكنش بسياري ازجمله 
علي كفاشيان را در بر داشت. بايد ديد چه كسي تابلوي افتتاح اين مجموعه 

را عوض كرده و به نام رئيس مستعفي فدراسيون زده است.

كوتاه تر از گزارش



 بازيكنان تيم ملي فوتبال زنان 
آمريكا حقوق برابر با بازيكنان گزارش

تيــم ملــي فوتبال مــردان 
مي خواهند. خود آنها و طرفدارانشان اين را 
حق بازيكــن زن آمريــكا مي دانند، حتي 
معتقدند آنها بايد خيلي بيشتر از بازيكنان 
مرد، دستمزد بگيرند. 4قهرماني المپيك و 

4 قهرمانــي در جام جهاني؛ ايــن نتيجه 
عملكــرد تيم ملي زنــان آمريــكا در اين 
سال هاســت اما مردان چــه؟ آنها حتي به 
فينال اين مسابقات هم نرسيده اند. در اين 
شرايط منطقي است كه زنان حقوق باالتر از 
مردان بگيرند اما قاضي فدرال آمريكا حتي 

حقوق برابر را هم حق آنها نمي داند.
بازيكنان تيم ملي آمريكا به رهبري الكس 
مورگان، كاپيتان تيم، مارس 2019شكايتي 
را مطرح كردند. آنها مدعي شــدند چون 

حقــوق برابر بــا حقــوق بازيكنــان مرد 
نمي گيرنــد، بايد خســارت 100ميليون 

دالري بهشان پرداخت شود. اما قاضي گري 
كالنسر، اين درخواست آنها را رد كرده است. 

بهانه كالنسر اين بود كه بازيكنان تيم ملي 
زنان سال هاي قبل سندي را امضا كرده اند 

حداقل دستمزد براي زنان فوتباليست؛ حتي اگر قهرمان جهان باشند

 رد شكايت زنان فوتبال آمريكا كه به دنبال حقوق برابر هستند
 بهانه اي شد تا زنان ايران هم از تبعيض حقوق زنان و مردان بگويند؛ 

مناسبات اقتصادي، نگاه جنسيتي حاكم، دوري زنان از خشونت و 
حاشيه دليل اين تبعيض هاست

گزارش 2

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

  در 3ماه اخير، روزي نيست كه مسئوالن 
آموزش و پرورش درباره زمان و شــكل 
برگزاري امتحانات نهايــي و كنكور در 
تناقض با يكديگر صحبت نكرده باشند. 
روزي وزير آمــوزش و پرورش مي گويد 
امتحانات نهايي به صورت اينترنتي برگزار 
مي شود و روز بعد معاون او از تعويق زمان 
برگزاري امتحانات به شــكل حضوري 
و حــذف مطالب درســي كــه مجازي 
درس داده شده، صحبت مي كند. چند 
صباحي بعد هم رئيس سازمان سنجش 
به داوطلبان كنكور موجي از اضطراب را 
در دل داوطلبان كنكور ايجاد مي كند كه 
تا امتحانات نهايي برگزار نشود، خبري 
از اعالم زمان كنكور نيست و مواردي كه 
مجازي درس داده شــده، جزو سؤاالت 

كنكورند.
اين حرف هاي ضــد  و نقيــض و البته 
دوپهلو باعث شــده دانش آمــوزان پايه 
دوازدهم و ســاير داوطلبــان كنكور در 
بالتكليفي مستمر قرار بگيرند و تمركز 
درس خواندن را از دســت بدهند. آنها 
بارها به اين رويه اطالع رســاني وزارت 
آموزش و پرورش و ســازمان سنجش 
آموزش كشــور اعتــراض كرده اند اما 
مســئوالن اين 2حوزه به جاي كاهش 
اســترس دانش آموزان، بــاز هم مبهم 
و بالتكليف حــرف مي زننــد و دائم از 
قيد مشــروط به »تصميم با ستاد ملي 

كروناست« استفاده مي كنند.
در آخرين اظهارنظرها »خسرو ساكي« 
رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيت 
آموزشي در يك برنامه تلويزيوني گفته: 
»امتحانات نهايي از 17خرداد شــروع 
مي شود و تا 15تير ادامه دارد. البته باز 
هم اگر نظر ستاد كرونا و وزارت بهداشت 
چيز ديگري باشــد مبنا مي شود، ولي 
ما تمهيــدات الزم را بــراي برگزاري 
امتحانــات در تاريــخ هفدهــم آماده 
كرده ايم و مصمم هســتيم كه در اين 
تاريخ اگر شــرايط مهيا باشد امتحانات 

را برگزار كنيم.«
او درباره اينكه از چه ميزان از كتاب هاي 
درســي امتحان نهايي برگزار مي شود، 
هم گفته: »با توجــه به اينكه آموزش ما 
امسال با شرايط شيوع كرونا مواجه بود 
به 2بخش تقسيم شد، بخش اول تا پايان 
بهمن ماه و حتي هفته اول اســفندماه، 
حدود ۸0 درصد كتب درســي در اكثر 
كالس هاي پايه دوازدهم تدريس شده 
اســت و بخش دوم 20درصدي بود كه 
از طريق آموزش غيرحضوري توســط 
شــبكه هاي تلويزيونــي و بســترهاي 
پيام رســان هاي موجود و شــبكه شاد 
انجام گرفته است، بنابراين ما ۸0درصد 
اول را براي همه دانش آموزان مبنا قرار 
داديم و 1۶نمــره از اين بخش ســؤال 
طرح مي كنيم و براي 4نمره باقي مانده 
يعني بخش دوم نيز 2نوع ســؤال طرح 
مي كنيــم؛ 4نمــره از 20درصدي كه 
توســط آموزش غيرحضــوري تدريس 
شــده و 4نمره نيز از همــان ۸0درصد 
قبلــي. دانش آموزاني كــه در آموزش 
غيرحضوري مشاركت داشتند درصورت 
تسلط بر ســؤاالت مي توانند به سؤاالت 
20درصد پاياني پاســخ دهنــد، اما اگر 
دانش آموزي كه تعداد آنها بســيار كم 
اســت، به هيچ يك از شيوه هاي آموزش 
غيرحضوري دسترسي نداشته اند، براي 
آنكه حقي از آنها تضييع نشود، از همان 
۸0 درصدي كه 1۶نمره سؤال طرح شده 
اين 4نمره نيز طرح شده است كه انتخاب 

كنند و پاسخ دهند.« 
اين آخريــن تصميمي اســت كه روز 
گذشــته يكي از مســئوالن آموزش و 
پرورش درباره آن ســخن گفته و تأكيد 
داشــته كه بخشــنامه آن را در سايت 
مركز سنجش وزارتخانه قرار داده اند اما 
ممكن است فردا معاون آموزش متوسطه 
وزارتخانه، رئيس سازمان سنجش و ساير 
مســئوالن تصميم تازه اي بگيرند و كل 
برنامه تغيير كند. آن طور كه پيداســت 
دانش آموزان پايه دوازدهم و داوطلبان 
كنكور بايــد همچنان گــوش به زنگ 
تصميم نهايي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
بمانند، شايد دوباره نظرشان تغيير كند 
و برنامه جديدي براي آنها داشته باشند.

آخرين اظهارنظر مسئوالن درباره زمان 
برگزاري امتحان نهايي پايه دوازدهم
يك كالغ ، چهل كالغ 

امتحان و كنكور

 توپ نابرابري
در زمين فوتبال

ليلي خرسند
خبر نگار
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آسوجواهري:مناسباتاقتصادياجازهبرابرينميدهد مريمايراندوست:اينجهانمردساالر

فروزانسليماني:مسيهمقدرتينيست

»آسو جواهري«، داور فوتبال زنان و پژوهشگر 
اجتماعــي دو عامل عمــده را در پايين بودن 
دستمزد زنان مؤثر مي داند؛ يكي نگاه جنسيتي 
به ورزش و فوتبال و ديگري مناسبات اقتصادي 
حاكم بر جهان امروز:  » نابرابري در دستمزدها 
نه فقط نتيجه نگاه جنســيتي بــه ورزش كه 
نتيجه مناســبات اقتصاد سياســي نظم نوين 
جهاني اســت، نگاه جنســيتي به پشــتوانه 
كاركردهاي بازار نابرابري را تشــديد مي كند. 
ما با ســازوكارهاي اقتصادي اي طرف هستيم 
كه مناسباتش را بازار تعريف مي كند و اين بازار 
براساس پيش فرض هايي نابرابر عمل مي كند. 
اما چرا اين نگاه جنسيتي حاكم است؟ اساسا 
ورزش مدرن مولــود دنياي ســرمايه داري و 
كااليي شدن اوقات فراغت است. تولد ورزش 
مدرن براي تجارت توســط بدن هــاي مردانه 
كه گردش مالي ايجاد كنند اصلي ترين دليل 
شــكل گيري اين ورزش ها بوده است. فوتبال 
هم از ابتدا به خاطر ماهيت و نوع بازي  خشن و 
بدني اش، طبق تعاريف مردانه تلقي شده است 
كه براساس آن از حوزه دسترسي زنان از ابتدا 
خارج بود. به هرحال در نتيجه سال ها مبارزات 
زنان و جنبش هاي فمينيســتي ورود زنان به 
ورزش به اين ميزاني كه هســت شد. فوتبال 
جزو آخرين رشته هايي بود كه زنان توانستند 
به آن ورود پيدا كنند. حتي تفاوت در ادبياتي 
كه براي فوتبال زنان و مردان استفاده مي شود، 
گوياي اين نگاه جنسيتي اســت. جام جهاني 
فوتبال يعني جام جهاني فوتبال مردان اما براي 
جام زنان حتما بايد كلمه زنان استفاده شود.« 

جواهري اين نگاه جنسيتي را مختص ايران يا 
آمريكا نمي داند: »همه جا اين نگاه وجود دارد 
ولي در اروپا و آمريكا به خاطر ساختارهاي حاكم 
و پيشينه مبارزاتي جمعي موانع كمتر و حضور 
زنان در فوتبال بيشتر اســت. اما در كشوري 
مثل ايران كه فوتبال را ديرتر آغاز كرده، نگاه 
جنســيتي هم پررنگ تر اســت. در ايران قبل 
از انقالب فوتبال داشــتيم اما نمي  توانيم آن را 
شروع رسمي حســاب كنيم. در بيشتر مواقع 
يا زنان را از فوتبال دور نگه داشته اند يا حذف 
شده اند. در اين چند سالي هم كه فوتبال زنان 
شروع به كار كرده از سوي نهادهاي متولي رها و 
به بخش خصوصي واگذار شده و نتيجه چيزي 
اســت كه مي بينيم. بازيكنان ليگ برتر گاه با 
قراردادهاي صفر و در ازاي حق بازي در تيم ها 
حضور دارند. بيشــتر آنها با وعده يك دســت 
لباس، جاي خواب و رفت وآمد، براي يك تيم 

بازي مي كنند.«
فوتبال زنــان آمريكا يكــي از پرطرفدارترين 
تيم هاي جهان است اما چرا در همه اين  سال ها 
از نظــر حقوقي عقب تر از فوتبــال مردان نگه 
داشته شــده اســت. جواهري مي گويد: »در 
آمريكا دستمزدها براساس همان مناسبات بازار 
كه گفتم با نگاهي عملكردي تعيين شده است. 
هرچقدر درآمد بيشتر باشد، دستمزد هم بيشتر 
است. گرچه فوتباليست هاي زن آمريكا با توجه 
به مقام هايشان درآمد بيشــتري داشته اند اما 
همچنان دســتمزدها نابرابر است. در مقايسه 
جام جهاني زنان در فرانسه و جام جهاني مردان 
در روسيه، اختالف درآمد بازيكنان زن آمريكا 
با بازيكنان مرد اين كشــور ميلياردي بود اما 
طبق قواعــد حاكم در اين كشــور هم مردان 
دستمزد بيشتري نســبت به زنان مي گيرند.« 
اين تبعيض در فوتبال باشــگاهي آمريكا هم 
ديده مي شــود: »در فوتبال باشگاهي هم اين 
نابرابري ديده مي شــود. در باشگاه ها صحبت 
از اين اســت كه هزينه فوتبال زنان بيشتر از 
درآمدش اســت. آنها مي گويند كه زنان براي 
ديده شــدن فوتبال بايد براي تبليغات بيشتر 
هزينه كننــد و اين هزينه با توجــه به درآمد، 
گردش مالي را كمتر مي كند.« توجيه باشگاه ها 
و فدراسيون آمريكا براي دادن دستمزد پايين 
به بازيكنان زن اين است كه فوتبال زنان زيبا 

نيست: »يكي از نگاه هاي جنسيتي كه دستمزد 
پايين زنان با آن توجيه مي شود، اين است كه 
آنها اين بحث را به مباحث زيباشناختي و فني 
فوتبال ربط مي دهند و مي  گويند فوتبال زنان 
زيبا نيست. مدعي اند كه عمر فوتبال زنان كوتاه 
است. اما سؤال اين است كه آنها چطور به اين 
نتيجه رســيده اند و كدام آمار اين ادعا را ثابت 

مي كند؟«
به نظر مشكل اصلي همان نگاه جنسيتي حاكم 
باشد، نگاهي كه نه تنها در ورزش و فوتبال كه 
در كل جامعه بشري وجود دارد، نگاهي كه همه 
ســاختارهاي مديريتي و اداري را تحت تأثير 
قرار داده است: »اين نگاه فقط مختص آمريكا 
نيســت در ايران هم زياد مي بينيــم. وقتي ما 
به عنوان داوران زن به دستمزدهايمان اعتراض 
كرديم، يكي از آقايان بود كه مي گفت از كوچه 
هم مي شود داور آورد. اين يعني داوران زن را به 
رسميت نمي شناسند. رئيس فدراسيون فوتبال 
آمريكا به تازگي چنين اظهاراتي داشته و حرف 
از پايين بودن دســتمزدها به علت زيبا نبودن 

فوتبال زنان زده.« 
يكي از راه حل هايي كه براي كم كردن تبعيض 
بين زنــان و مردان به ذهن مي رســد، حضور 
بيشــتر زنان در پســت هاي مديريتي است. 
فعاالن زن در اين سال ها تالش كرده اند زنان 
را براي حضور بيشتر در ميادين تشويق كنند 
اما ايــن حضور نتيجه بخش بــوده؟ جواهري 
»حضور« را به تنهايي عامــل مؤثر نمي داند: 
»مهم تفكر حاكم اســت. صــرف حضور زنان 
نمي تواند تضمين كند كه آنها به حقوق برابر 
برســند. فرض بگيريم از هر 10نفري كه در 
فدراسيون فوتبال آمريكا مسئوليت دارند، ۸نفر 
زن باشند. آيا اين به بهبود وضعيت آنها كمكي 
مي كند؟ چندي پيش بود كه رئيس فدراسيون 
فوتبال آمريكا مدعي شــد فوتبــال زنان زيبا 
نيست. تا زماني كه امكانات برابر در همه سطوح 
اجتماعي به زنان داده نشود، وقتي آنها نتوانند 
در شرايط برابر رقابت كنند، حضورشان حتي 
در باالترين پســت ها هم نمي تواند همه زنان 
را به حقوق برابر برســاند. هيــالري كلينتون 
در دنياي سياســت و مگان راپينــو در دنياي 
فوتبال در باالترين سطح هستند. حضور آنها 
اين پيام را مي دهد كه اگربقيه زنان هم تالش 
كنند مي توانند اما در واقعيت چند نفر مي تواند 
هيالري و يــا مگان شــوند؟ در آمريكا هم در 
سطوح پايين همين دعواهايي كه جاهاي ديگر 
هست، ديده مي شــود.« جواهري رسيدن به 
دستمزد برابر را فقط يكي از گام ها براي برابري 
مي داند: »مهم اين اســت كه موانع برداشته 
شوند و تغييرات زيرســاختي تر و راديكا ل تر 
اتفاق بيفتد. شايد دستمزد مگان در حد نيمار و 
مسي شود اما همه فرصت مگان شدن را دارند؟ 
مسلما نه.« از نظر جواهري در نگاه به فوتبال 
زنان، قبل از اينكه قواعد سياسي حاكم، گردش 
مالي و هزينه ها مدنظر باشد، بايد به امكانات و 
شرايطي كه براي آنها درنظر گرفته مي شود، 

توجه شود.

»مريم ايراندوست« از مربيان فوتبال، نابرابري حقوق 
زن و مرد را فقط در فوتبال نمي بينــد: »هنوز در كل 
جهان برابري زن و مرد را نداريم، در فوتبال، رشته هاي 
ديگر، در بحث خانه و خانواده اين برابري نيست. گفته 
مي شــود چون فوتبال زنان تماشــاگر كم دارد، بايد 
دســتمزدي هم كه آنها مي گيرند كمتر از مردان باشد 
اما آيا در فوتبال زنان آمريكا هم كه بحث امروز اســت، 
اين موضوع صدق مي كند؟ در فوتبال آمريكا وضعيت 
برعكس است. فوتبال زنان آمريكا خيلي هوادار دارد و در 
بحث اسپانسرينگ و تماشاگر فوتبال زنان و مردان فرقي 
با هم ندارند. نه تنها در آمريكا كه در چند كشــور ديگر 
منوال بر همين است. موضوع اين است كه فوتبال زنان 
نوپاست و و به تازگي بحث برابري  زنان و مردان مطرح 
شده است. 15ســال اســت زنان فوتباليست به دنبال 
حقوق برابر هســتند و از زحمتي كه مي كشند، دفاع 
مي كنند. براي رسيدن به حق در جهان مرد ساالر اين 
15سال فرصت كمي است. روز زن را به خاطر اعتراض 
كارگران نساجي انتخاب كردند. االن هم بازيكناني نظير 
الكس مورگان و مگان راپيدو هستند كه براي رسيدن 
به حقوق برابر تالش مي كنند. اين تالش اولين هاست 

كه به نتيجه مي رسد.«
فوتبال زنان زيبا نيســت؛ اين ادعاي كساني است كه 
حاضر نيســتند حقوق واقعي زنــان را پرداخت كنند. 
ايراندوست، ادعاي اين افراد را رد مي كند: »من اختالفي 
در زيبا بودن فوتبال زنان و مردان نمي بينيم. درســت 
است در ايران نمي توانيم فوتبال زنان و مردان را مقايسه 
كنيم، چون كه ما چيزي در فوتبال زنان نداريم. نخست 
بايد داده داشته باشيم و بعد منتظر بازخورد بمانيم. اما 
اگر بازي هاي همين جام جهاني فوتبال فرانسه را دنبال 
كرده باشيد، مشخص است كه فوتبال زنان در زيبايي 

چيزي كمتر از فوتبال مردان ندارد.« 
يكي از بحث هاي مطرح در مقايسه فوتبال زنان تفاوت 
قدرت جســماني اســت. آنها كه فوتبال زنــان را زيبا 
نمي بينند، قدرتــي نبودن فوتبال زنــان را دليل زيبا 
نبودن فوتبال زنان مي دانند اما ايراندوست اين مقايسه 
را نمي پسندد: »بله درست است، فوتبال مردان قدرتي 
اســت اما زنان در فوتبال باهوش ترند. در جام جهاني 
فرانسه كه در ســطح اول برگزار شد تاكتيك تيم هايي 
نظير آمريكا، سوئد، هلند و... واقعا خوب بود. بازي هايي 
كه در فوتبال زنان انجام مي شود فوق العاده و لذتبخش 
است. شايد اين حرف از زبان من زن قابل قبول نباشد و 
بگويند چون من زن هستم، طرفداري مي كنم اما اين 
مرداني هم كه جام فرانســه را دنبال كردند و بازي ها 
را ديدند، تأييد مي كنند كه بــازي زنان چيزي از بازي 

مردان كم ندارد. پدر من كه بازي ها را مي ديد، جا خورده 
بود. باورش نمي شــد كه فوتبال زنان اينقدر پيشرفته 
باشــد.« ماه ها قبل از اينكه جام جهاني فوتبال مردان 
آغاز شود، طرفداران فوتبال منتظر شروع اين تورنمنت 
هســتند. تبليغات گســترده، كليپ هايي كه ساخته 
مي شود و... همه را دعوت مي كنند كه تماشاگر بازي ها 
باشــند اما چرا در فوتبال زنان اين اتفــاق نمي افتد؟ 
ايراندوســت مي گويد: »بايد ديد جام جهاني مردان از 
كي آغاز شده و جام جهاني زنان از چه سالي. اين تفاوت 
سال ها تأثيرگذار اســت. جام جهاني زنان در فرانسه را 
بايد با جام جهاني اي كه 40سال پيش در فوتبال مردان 
برگزار شد، مقايســه كنيم. اين مقايسه نشان مي دهد 
كه وضعيت جام زنان از نظر اسپانسرينگ بهتر هم بود. 
به هر حال ورزش زنان خيلي ديرتــر از ورزش مردان 
حالت حرفه اي به خــود گرفت و ايــن در تبليغات آن 
تأثير مي گذارد.« ايراندوست معتقد است با ورود مافيا 
به فوتبال زن، شايد فوتبال زنان بتواند با فوتبال مردان 
برابري كند: »جذابيت فوتبال زنان چيزي كم از فوتبال 
مردان ندارد. البته در اين مورد نبايــد ايران را درنظر 
بگيريم كه ما فاجعه ايم. در اين شــرايط كه مي گوييم 
فوتبال زنان به اندازه فوتبال مردان جذاب است، شايد 
اين مسئله مطرح شود كه چرا در كشــورهايي مانند 
آمريكا كه فضا باز اســت و امكانات زيــاد، تلويزيون و 
رسانه هاي ديگر هستند باز هم حقوق زنان ناديده گرفته 
مي شود؟ مسئله اين است كه در صنعت فوتبال قدرت 
مافيا دخيل است، قدرتي كه هنوز به فوتبال زنان ورود 
نكرده است. اگر مافيا به فوتبال زنان هم راه پيدا كند، 
شايد وضعيت دستمزد آنها هم تغيير كند.« ايراندوست 
تأكيد مي كند كه فوتبال زنان و مردان در وسط زمين 

تفاوتي با هم ندارند.

»فروزان ســليماني«، از مربيان فوتبال زن از تفاوتي 
كه بين فوتبال زنان و مردان در سطح جهان هست، 
متأسف اســت. او تفاوت را در كشورهايي نظير ايران 
قبول دارد: »در كشور ما اختالف بين حقوق بازيكنان 
فوتبال مرد و زن وحشــتناك اســت. قــرارداد يك 
بازيكن مرد بــا هزينه  يك تيم فوتبــال زنان در كل 
فصل برابري مي كند. ما در رنكينگ آســيا هم سطح 
خيلي پاييني داريم وشــرايطمان حداقــل با 4 تيم 
ژاپن، چين، كره شمالي و جنوبي قابل مقايسه نيست. 
بدون رودربايستي بايد بگويم جامعه ما فوتبال زنان 
را تحويل نمي گيرد. مسئوليت 99درصد باشگاه هاي 
زنان هم با مردان است. ما از هر نظر كه بگوييد ضعيف 
هستيم، از نظر مديريت، تيم داري، برگزاري مسابقات، 
جذاب بودن بازي ها، حرفه اي بــودن بازيكنان و....« 
ولي نمي تــوان   پذيرفت اين تفاوت در كشــورهايي 
كه فوتبــال زنان آنهــا برتر از فوتبال مردان اســت، 
دغدغه باشد: »ما با مردان خيلي اختالف داريم. اينكه 
دستمزد بازيكنان زنان ما پايين تر از دستمزد مردان 
باشــد، توجيه دارد ولي چرا اين تفاوت بين بازيكنان 
زن و مرد آمريكا هم هست؟ زنان آمريكا چندين دوره 
قهرمان جهان و المپيك شده اند. يا اين تفاوت را چرا 
بايد در فوتبــال ژاپن ببينيم؟ تيــم فوتبال زنان آنها 
قهرماني جهان دارد ولي تيم مردان به زحمت به جام 
جهاني صعود مي كند. در يكي از كالس هاي بازآموزي 
مربيگري مدرس ما مي گفت كه در يكي از سال هايي 
كه ژاپن قهرمان جام جهاني شده بود، در پرواز برگشت 
براي بازيكنان اين تيم بليت فرســت كالس نگرفته 
بودند و آنها از اين بابت ناراحت بودند. چرا در جاهايي 
هم كه زنان باالتر هســتند، بايد دســتمزد پايين تر 
بگيرند. اين اتفاق عجيبي است و به بحث روانشناسي 

نياز دارد.«
جو بايدن نامزد رياســت جمهوري آمريكا از فوتبال 
زنان اين كشــور حمايت كرده و فدراسيون فوتبال 
آمريكا را تهديد كرده است. او در توييتر خود خطاب 
به بازيكنان تيــم ملي فوتبال زنان آمريكا نوشــته 
است: »دست از جنگ نكشيد. هنوز همه  چيز تمام 

نشده اســت. پرداخت حقوق برابر، همين حاال. اگر 
من رئيس جمهور شــوم بايد بودجه جام جهاني را 
از جاي ديگري تامين كنيد.« سليماني اين تهديد 
و حمايت را نپسنديده است و آن را مثل شعارهاي 
تبليغاتي نامزدهــاي رياســت جمهوري مي داند، 
شــعارهايي كه در حمايت از زنان سر مي دهند: »او 
هم از حربه تبليغاتي استفاده كرده است. او از حقوق 
زنان صحبت كرده تا هم رأي زنان را جلب كند و هم 
نظر جامعه را به خــودش. او حداقل در فوتبال زنان 
االن مي تواند به داشتن رأي مطمئن باشد ولي شايد 
رئيس جمهور هم شود، نابرابري حقوق زنان و مردان 

حل نشود.«
اما چرا اين تبعيض دستمزد در فوتبال زنان و مردان 
وجود دارد. سليماني مي گويد: »فقط در تنيس است 
كه زنان حق خودشان را مي گيرند. در فوتبال و بيشتر 
رشته ها اين تبعيض وجود دارد. دليل اين تبعيض در 
فوتبال شايد مي تواند به نوع بازي زنان برگردد. زنان 
خشن بازي نمي كنند. زنان دوست دارند كارشان را 
به بهترين شكل ممكن انجام دهند و به همين خاطر 
دليلي نمي بينند كه خشونت را چاشني كارشان كنند. 

خشونت فقط اين نيست كه دعوا راه بيندازي، خشن 
بازي كردن، تكل رفتن و... هم معني خشونت مي دهد. 
زنان كمتر تكل مي رونــد و كمتر همديگر را در بازي 
مي زنند. بازي ظريف آنها و نداشتن خشونت تماشاگر 
را هيجاني نمي كند. خشونت بازي تماشاگر را به جايي 
مي رســاند كه داد بزند و خــودش را خالي كند. من 
نمي گويم حركت ناشايست يا حرف بد در فوتبال زنان 

نيست ولي خشونت را كمتر مي بينيم.«
يكي از منابع درآمد مالي اسپانســرها هستند. به نظر 
مي رســد در فوتبالي در حد فوتبال زنان آمريكا هم 
اسپانسرها خيلي مشــتاق حمايت از زنان نيستند. 
سليماني مي گويد: »در كشوري مثل ما وضع مشخص 
است. اسپانسر ســمت تيم ها نمي آيد، چون بازي ها 
پخش تلويزيوني ندارد و اسپانســر ديده نمي شــود. 
اما در آمريــكا و ژاپن چرا حمايــت از فوتبال زنان به 
اندازه حمايت از فوتبال مردان نيســت؟ زنان خيلي 
دنبال حاشيه نيستند. آنها چون مي خواهند زندگي 
راحت تري در جامعه داشته باشند، خودشان را كمتر 
در معرض ديــد مي گذارند. بازيكني مثــل رونالدو، 
هر كاري  مي كند خبرســاز مي شــود چون زندگي 
شــخصي اش در معرض ديد عموم اســت و مردان 
از درگير شــدن خوششــان مي آيد. بخشي از عالقه 
تماشاگر فوتبال هم به همين حاشيه هاست. تماشاگر 
دنبال اين اســت كه ببيند بازيكن مــورد عالقه اش 
چالشي را كه داشــته رد كرده يا نه. كدام باشگاه سر 
بستن قرارداد با كدام بازيكن به مشكل خورده و... ولي 

اين موارد را در فوتبال زنان كمتر مي بينيم.« 
ســليماني قبول ندارد كــه فوتبال مــردان به خاطر 
قدرتي بازي كردن آنها جذاب اســت: »اين مقايسه 
كجا و چطور انجام مي شــود؟ اگر در يك زمين با هم 
بازي كنند، مي شود مقايســه كرد ولي آنها كه با هم 
بازي نمي  كنند. در مردان هم همه قدرتي نيستند. در 
فوتبال جهان هم ما مسي را داريم كه بهترين بازيكن 
است ولي قدرتي نيست.« ســليماني مردانه و زنانه 
كردن ورزش را نمي پسندد: »ورزش براي همه است 

مرد و زن ندارد.«

و طبق آن رضايت داده اند كه دســتمزدي 
پايين تر از بازيكنان تيم مردان بگيرند. زنان 
اين حرف قاضي را قبــول ندارند و گفته اند 
كه پيگير شكايتشان هســتند. مورگان به 
نمايندگي از بقيه گفته اســت: »هيچ وقت 

دست از مبارزه بر نمي داريم.«
حقوق نابرابر بازيكنان زن و مرد در فوتبال 
آمريكا توجه طرفداران فوتبال را به تبعيض 
بين بازيكنان زن و مرد جلب كرده اســت. 
در كشــورهايي مثل ايران كه فوتبال زنان 
با مردان تفاوت فاحشي دارد، طبيعي است 
زنان به اندازه مردان دســتمزد نگيرند، هر 
چند زنان در اين كشــورها هم نياز دارند 
براي رشــد بــه امكانات برابر دسترســي 
داشته باشند. اما ســؤال اين است كه چرا  
فوتباليست زن در كشورهايي مانند آمريكا، 
ژاپن و... كه فوتبال زنانشان خيلي جلوتر از 
فوتبال مردان است،  بايد دستمزد كمتري 
بگيرد؟ جواب فوري به اين  سؤال اين است 
كه فوتبال مــردان جذاب تر از فوتبال زنان 
اســت. نظر بعضي ها هم اين است كه نگاه 
تبعيض آميز جنســيتي، فوتبال را ورزش 
مردانه مي داند و همين مانع مي شود تا زنان 
به حقوق واقعي برســند. اما كارشناســان 
فوتبــال زن در ايران نظــرات ديگري هم 

دارند.



اصالحات مرده نيست، فعال است
درايتي انتقادها نسبت به عملكرد شوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان را نيز اينطور 
پاسخ داد كه »من هنوز بديلي براي شــوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان پيدا نكرده ام. 
رفتن آقاي موسوي الري از اين تشكيالت نيز بيشتر به خاطر شرايط جسماني وي بود. ما بايد 
وقتي استراتژي و رويكرد جديد خودمان را ترسيم كرديم، ببينيم چه سازوكاري مي توانيم 
برايش فراهم كنيم كه بتواند آن رويكرد را دنبال كند. اگر بعد از تعيين رويكرد به ســازوكار 
مناسب تري دســت يافتيم حتما جايگزين خواهيم كرد. دوستاني كه مي گويند شوراي عالي 
ناكارآمد است هيچ كدام در صحبت  هايشــان بديلي براي اين كار كه قابل توجيه باشد، بيان 
نمي كنند. همينطور حرف زدن دردي را دوا نمي كند. بايد راهكار عملي داشــته باشــيم كه 
اگر در رويكردهاي جديد جايگزين ســازوكار قبلي كرديم در مقطع مورد نظر تأثيرگذاري 

بيشتر نسبت به سازوكار قبلي داشته باشــد. بنابراين تا اطالع ثانوي صحبت بر سر سازوكار 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان چندان موضوعيت ندارد. فعال بايد دنبال اين بود كه 

رويكردهاي جديد چه خواهند بود.«
او درباره اظهارات اخير صادق زيباكالم مبني بر »اصالحات مرد، زنده باد اصالحات« تأكيد كرد: 
اگر اصالحات پتانسيل اصالح در خودش را ايجاد نكرده باشد، امكان اصالح جامعه را هم نخواهد 
داشت. به طور طبيعي اصالحات زنده اصالحاتي اســت كه مرتب خودش را در حال اصالح و 
بازسازي ببيند و هرجا كه احساس مي كند كژي، كاستي و نقصي وجود دارد به جبرانش بپردازد. 
من با اين تعبيراتي كه اصالحات مرد يا زنده است خيلي موافق نيستم. اينها در عالم سياست 
به عنوان تك واژه هاي خاص ايرادي ندارد، ولي در ۲۰سال اخير بارها گفته شده كه اصالحات 
مرد و اصالحات زنده است. اصالحات فعال و جدي اين است كه در روش ها و رويكردهايش حالت 
ايستا نداشته باشد و با توجه به تحوالت بتواند هميشه روزآمدي خودش را حفظ كند. به نظر من 

تابه حال اين اتفاق افتاده است و اميدواريم كه همچنان نيز ادامه پيدا كند.
درايتي درباره نحوه حضور اصالح طلبان در انتخابات سال۱۴۰۰، گفت: يك سري كارها متعلق به 
احزاب است كه دارند كار خودشان را انجام مي دهند، اما راجع به ۱۴۰۰ خيلي زود است. يادمان 
باشد تحوالت و اتفاقات يك باره اي در كشور اتفاق افتاده كه همه معادالت كشور را به هم زده 
است؛ شرايطي كه هيچ كس از قبل چنين پيش بيني اي برايش نكرده بود. بايد منتظر بود كه 
شرايط كشور به كجا مي رسد، نوع نگاه حكومت به انتخابات ۱۴۰۰ چگونه است و تحوالت يك 
سال آتي چه اتفاقات غيرمنتظره اي را شــكل خواهد داد؟ سپس ببينيم كه آيا مي توانيم 
تأثيرگذاري داشته باشيم يا خير. طبيعتا اگر بتوانيم تأثيرگذاري داشته باشيم ورود جدي 
مي كنيم و اگر هم نه، مثل انتخابات۹۸ با دســت خالي و بدون امكانات كه نمي شود وارد 

رقابت شد. اآلن به تصميم رسيدن كار عقاليي نيست. بايد زمان، كمي جلوتر برود 
تا بتوانيم تحليل درست تري داشته باشيم. 
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انتخابات پشت سر انتخابات؛ آزمون جدي 
اصالح طلبــان براي به روزرســاني نحوه 
حضورشان در انتخابات مجلس يازدهم 
در اسفندماه98 شده است. شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان پس از 
آخرين بيانيه هاي انتخاباتي اش قبل از دوم اسفندماه مبني بر ندادن فهرست 
به محاق رفته و خبري از آن نيست. رقباي اصولگرا در غياب آنها انتخابات 
را در مشت خود گرفته اند و چشم انداز انتخابات رياست جمهوري 1400 را 
نيز چنين مي بينند. احزاب و گروه هــاي عضو جبهه اصالح طلبان، اگر طي 
7سال دور يك ميز به تصميم واحدي مبني بر ائتالف رسيده بودند، اكنون 
برخي سخن از تعطيالت تاريخي مي گويند و برخي منتقد چنين تصميمي 
هستند. دسته اول حفظ سرمايه اجتماعي اصالح طلبان را در پايين كشيدن 
كركره رقابت هاي انتخاباتي و حضور اصالح طلبان در ساحت هاي اجتماعي 
مي بينند و دســته دوم ازجمله حزب كارگزاران سازندگي همچنان منتقد 
چنين سياستي در باخت يكسره فهرست انتخاباتي كارگزاراني ها در سال98 
هستند. در گفت وگو با برخي چهره هاي اصالح طلب پرسيديم آيا شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان به بن بست رسيده است و تكليف اصالحات پس 
از اين چيست؟ آذر منصوري، قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت در پاسخ 
به اين سؤال گفت: »اصالحات بيش از آنكه يك رويكرد باشد، برآمده از يك 
گفتمان است كه بر 3 محور تحقق خواست و  مطالبات مردم و تامين حقوق 
اساسي مردم در چارچوب نظم موجود تالش مي كند. از بديهيات اصالح طلبي 
پرهيز از راديكاليسم و مجموعه رفتارهايي است از يك سو توجيه گر رفتارهاي 
غيردمكراتيك و  ناقض حقوق شهروندي نباشد و از سوي ديگر خارج از قواعد 
و چارچوب هاي نظم مستقر نباشد. حركت در اين مسير مالحظات و مشقات 
خود را دارد و بي دليل نبود كه زنده ياد عزت اهلل سحابي گفت دشوارترين كنش 
در زمانه ما براي كنشگران سياسي اصالح طلبي است؛ خاصه آنكه نظم مستقر 
ضرورتي در انجام اصالحات نمي بيند و در سوي ديگر ماجرا مخالفاني كه با 
موجوديت ايران مسئله دارند، اصالحات و اصالح طلبي را سوپاپ اطمينان 
نظام مي دانند و بيشتر برنامه ريزي و سرمايه گذاري را به انجام مي رسانند تا 
اين تلقي ايجاد شود كه اصالحات در اين ساختار ممكن نيست و البد بايد 
راهي را در پيش گرفت كه فرجامي جز فروپاشــي و برانــدازي و  در نهايت 

تكه تكه شدن ايران به دنبال نخواهد داشت.«

چالش اصلي ائتالف نيست
دبير شوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان با طرح اين سؤال كه »چه 
امكانات يا امتناعي براي سياست ورزي اصالح طلبانه در ساختار حقيقي و 
حقوقي كشــور وجود دارد« توضيح داد: »اين مقدم بر هر اصالح ساختار و 
سامانه انسجام بخش اصالح طلبان است. چه بسا حركتي كه اصالح طلبان از 
92به اين سو در پيش گرفتند، حركتي كامال ائتالفي و هماهنگ بود كه در 
ادوار ديگر اگر نگوييم بي سابقه كم سابقه بوده است؛ بنابر اين تجربه مي توان 
گفت كه چالش اصلي اصالح طلبان در گام هــاي پيش رو ائتالف و حركت 
جبهه اي نيست. چالش اصلي كه مي تواند نتيجه حركت ائتالفي اصالح طلبان 
در 3دوره انتخابات گذشته باشد، چالش نوع سياست ورزي اصالح طلبان در 

ساختار و نظم موجود است. اصالح طلبان در 3انتخابات گذشته بر مبناي 
مجموعه اقتضائات زماني و محيطي و امكان و امتناع سياست ورزي 
كردند و با اتكا به حداقل ها و به رغم وجود نظارت اســتصوابي و 
دولت موازي براي حضور و اثرگذاري در نهادهاي انتخابي تالش 
كردند. اما بعد از 3 دوره نه از مقاومت دولت موازي كم شــد و نه 
تغييري در رويكرد نهادهاي نظارتي براي تن دادن به انتخابات 
آزاد ايجاد شــد و نتيجه اتكا به حداقل ها براي تحقق مشاركت 

حداكثري به رويگرداني مردم از اصالحات دمكراتيك 
در نهادهاي انتخابي نيز انجاميد.« او در ادامه اضافه 

كرد: »علي القاعده در چنين شرايطي اصالحات 
و اصالح طلبي بايد در نوع سياست ورزي خود 
تجديدنظر كند و مقدم بر اصالح ســاختار 
جبهه اي خودش و هم به آسيب شناسي و 
نقد آنچه در 3 انتخابات گذشــته داشته، 
بپردازد. بدون نقد و آسيب شناسي آنچه 
در 3انتخابات گذشته داشتيم، رسيدن 
به نوع سياست ورزي اصالح طلبان در 
ايران امروز غيرممكن است. اينكه گفته 
شــود اصالحات مرد يا سرمايه هاي 
اصلــي جريان اصالحــات را مقصر 
خطاب كنند، پــاك كردن صورت 
مســئله و دادن آدرس غلط است. 
اصالحات تا زماني كه ظرفيت هاي 
موجود اجازه امكان اصالح طلبي 
در فضاي كنوني ايران پيش رويش 
وجود دارد قطعا بــه راه خودش 
ادامه خواهــد داد به دليل اينكه 
كانون اصلي توجــه اصالحات و 
اصالح طلبي امنيت كشور و حفظ 
موجوديت ايران اســت، مجموعه 
تالش اصالح طلبــان بايد در جهت 
تقويت اين شــاخص ها قرار گيرد و 
از هر اقدامي كه اين شاخص ها را به 

مخاطره بيندازد بايد پرهيز شود.«
منصوري تأكيد كرد: اصالح طلبان 
در ايران امــروز در كنار پرداختن به 
موانع پيش پاي اصالحات و مقاومت 
دربرابر همه آنچه موجوديت ايران و 

منافع ملي كشور را تهديد مي كند، بايد 
به ظرفيت هايي بپردازند و روي مسائلي 

تمركز كنند كه موجب احياي سرمايه اجتماعي و قدرت گرفتن آنها در بدنه 
اجتماعي خودش شود. به همين خاطر هم در انتخابات98 اصالح طلبان در 
شرايطي كه با حذف حداكثري نيروهاي اصالح طلب مواجه شدند، در بسياري 
از شهرهاي ايران ازجمله تهران فهرست ندادند و به نامزدهاي اجاره  اي تن 
ندادند، چون اين راهبرد در 3انتخابات قبل با شكست مواجه شده بود. چه بسا 
در انتخابات92، 94 و 96 اصالح طلبان بر مبناي اقتضائات زمان مقدورترين 
تصميم ممكن را گرفتند و در انتخابات98 نيز مقدورترين تصميم ممكن را 
گرفتند، به دليل اينكه بايد به فكر سرمايه اجتماعي خودشان مي بودند. در 

انتخابات آينده نيز به همين ترتيب است.

شروط تقويت سرمايه اجتماعي
قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت درباره شــروط حفظ سرمايه اجتماعي 
اصالح طلبان، يادآور شد: اصالحات به شــرطي مي تواند سرمايه اجتماعي 
خودش را تقويت كند و در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت اثرگذار باشد كه 
از يك سو با نامزدهاي اصلي خودش وارد عرصه ميدان شود و به هيچ وجه از 
ابتداي طرح موضوع انتخابات به دنبال كانديداهاي غيراصالح طلب نرود و از 
ديگر سو كنش اصالح طلبان بايد به گونه و نوعي باشد كه بتوانند مطالبات 
همه اقشــار و گروه هاي جامعه را نمايندگي كنند؛ مشــابه حركتي كه به 
اعتقاد من يكي از ممكن ترين حركت هاي اصالح طلبــان در انتخابات98 
بود، همراهي بيشتر خودشان را با مطالبات مردم نشان دهند. ضمن اينكه 
بايد مراقب تن ندادن به رفتارهاي غيردمكراتيك و ناقض حق شهروندي در 
نظم موجود و مخاطراتي كه مي تواند زمينه راديكاليسم را در كشور 
فراهم كند،  باشيم به دليل اينكه آنچه كانون اصلي توجه ماست 
منافع ملي كشــور، امنيت ملي و تحقق خواست و مطالبات 
مردم اســت. اينكه از مرگ اصالحات سخن گفته شود پاك 
كردن صورت مســئله و دادن آدرس غلط است. كساني كه 
چنين فرضيه هايي را مطرح مي كنند در ادامه بايد بگويند كه 
جايگزين اصالحات چيست و قرار است در پسامرگ اصالحات 
چه اتفاقي براي كشور بيفتد و چه نســخه شفابخشي براي 

برون رفت كشور از شرايط و وضعيت موجود دارند.

ايرادات تئوريك و اجرايي اصالح طلبي
رسول منتجب نيا، دبيركل حزب جمهوريت نيز با 
بيان اينكه جريان اصالحات يك جريان فكري، 
انديشــه و روش زندگي و روش اداره كشور و 
حكومت است، گفت: متأسفانه به رغم اينكه 
اصالحات يك جريــان مردمي، طبيعي و 
مقبــول در جهان و تاريخ اســت، امروزه 
دچار 2ايراد و اشكال شده است؛ نخست 
ايراد نظري و ايدئولوژيــك و ديگري 
ايراد اجرايي و عملــي. در مورد اول 
از زماني كه جريان موســوم به خط 
امام بــه اصالحات نامگذاري شــد 
در دوم خرداد76 براي اين جريان 
هيچ تعريف مشخص و روشنی ارائه 
نشد. صرفا روابطي بين افراد، احزاب 
و جريان ها وجود داشت، آنها را دور هم 
جمع كرد و نام اين جريان و مجموعه 
را اصالحات و اصالح طلبي گذاشــتند، 
بدون اينكه به مــردم بگويند كه ما چه 
مي خواهيم بكنيم، برنامه مان چيست و 
چه چيــزي را مي خواهيم اصالح كنيم. 
طي 8ســال دولت اصالحــات و دولت 
تدبيرواميد مــورد حمايت اصالح طلبان 
هرگز چنين اقدامي صورت نگرفت و اگر 
كسي بپرسد جريان اصالح طلبي چگونه 
تعريف مي شــود شــايد نتوان براي آن 
تعريف مشخصي ارائه كرد، چون روي آن 
كار نشده است. لذا افراد مختلف از زاويه ديد 
خودشان، هركدام اصالحات را به گونه اي تعريف 
مي كنند. اصالحات داراي عرض عريضي شده است؛ از 

ليبرال ترين افراد تا افراد معتدل و حتي راديكال و تند و اين كار درستي نيست. 
اين اشتباه بزرگي بوده اســت كه از ابتدا صاحبان فكر و انديشه اين اقدام را 
انجام ندادند. منتجب نيا در تشريح ايرادات ساختاري اصالح طلبان، گفت: 
اصالحات يك فكر است. اين فكر در قالب يك ساختاري بايد اجرا شود. آيا 
ساختار اصالحات احزاب هستند يا اشخاص يا شوراها؟ اين مورد بحث است. 
برخي معتقدند كه جريان اصالحات بايد در قالب تشكل هاي شناسنامه دار 
و احزاب و گروه هاي قانوني تجلي پيدا كند. برخي معتقدند شــخصيت ها 
مي توانند تبلور اصالحات باشــند و خط مشــي اصالحات را ترسيم كنند. 
برخي ها شخصيت هاي معروف اصالح طلبي را محور قرار دادند و مي گويند 
آنها الگوي اصالح طلبي هســتند. برخي ديگر با اين نظر مخالف هستند و 

مي گويند اين شخصيت محوري است و كامال مغاير با تفكر اصالحات است.

شوراي عالي فرمايشي است
او با اشاره به سابقه شكل گيري شــوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
از سال93، يادآور شد: از همان زمان مشــخص بود كه اين شورا با ماهيت 
اصالحات كامال مغايرت دارد. مخالفت هاي زيادي با آن شــد و نگارنده نيز 
يكي از مخالفان سرسخت آن بودم و معتقد بودم بايد به احزاب توجه شود. 
در عين حال دوستان بر طبل شــورا كوبيدند و از سال93 تاكنون اين شورا 
را حفظ كردند. اين شــورا فكر مي كرد در دوره هــاي انتخابات هرچه آنان 
تصميم بگيرند، همه اصالح  طلبان بايد سمعا و طاعتا باشند. او در عين حال 
تأكيد كرد: اين ايرادات به اصالح طلب ها وارد است نه جريان اصالح طلبي. 
اصالحات را نمي شــود نفي كرد. جريان اصالح طلبي يك معناي مردمي و 

حقيقت غيرقابل انكار اســت. جامعه نياز به پويايي دارد و بايد امور فعلي 
را اصالح كرد. نواقص و كمبودها را بايد كنار گذاشت. اين لپ معناي 
اصالح طلبي است. اصالح طلبي يعني جايگزين كردن شايستگي ها 
به جاي ناشايســتگي ها، نقص ها و ضعف ها. نــه اصولگرايان و نه 
اصالح طلبان نمي توانند اين معنا را نفي كنند. منتجب نيا با انتقاد از 
رويكردهاي برخي اصالح طلبان در نپذيرفتن مسئوليت تصميمات 

بدنه اصالح طلبي، گفت: اشكال از اصالح طلبان يعني آن كساني 
است كه پرچم اصالح طلبي را به دست گرفته اند. آقايان تا 

مي توانند از جريان اصالحات استفاده مي كنند، اعمال 
قدرت و نظر مي كنند و ســپس هركجا كه به مشكل 
برخوردند و سرشان به سنگ خورد، خودشان را كنار 
مي كشند و يا مي گويند مشــكل اصالحات است يا 
اينكه كشــور ما توان اين كار را ندارد؛ درحالي كه 
مشكل خود آنها هستند. مشكل اشخاص هستند 
كه مي خواهند خودشان را تبلور اصالحات معرفي 
كنند. اصالحات قائم به شــخص و حزب نيست. 
اصالحات يك جريان اســت كه در تاريخ بشريت، 
عقل و منطق و جريان وحي ريشه دارد و طبع مردم 

اصالحات را مي پذيرد.

در انتخابات شكست نخورديم
دبيركل حزب جمهوريت با اشاره به انتخابات مجلس 
يازدهم در دوم اســفندماه98، خاطرنشان ساخت: 
برخي مي گوينــد اصالحات در انتخابات شكســت 
خورد. مــا در كــدام انتخابات شكســت خورديم؟ 
انتخابات مجلس يازدهم انتخابات پرشــوري نبود 
كه اصالح طلبان بتوانند وارد ميدان شــوند. صالح 
را بر اين دانســتند كه اصالح طلبان را ردصالحيت 
كنند؛ به خصوص ژنرال ها و صاحبان فكر و انديشه 
در سراسر كشور. در بين كانديداها به ندرت مي شد 
كســي را پيدا كرد كه اصالح  طلــب صاحب فكر 
باشــد و به او اجازه ورود به صحنه داده شده باشد. 
حتي افراد معتدل و كساني كه هيچ گونه مشكلي 
نداشــتند را ردصالحيت كردند تــا ميدان براي 
جريان مقابل باز شود. وقتي ميدان خالي به وجود 
آيد، قطعا آن جريان كه وارد ميدان مي شود، پيروز 

مي شود. قهرمانان سياسي و ژنرال هاي سياسي 
اصولگرا از سنتي تا پايداري ميداندار بودند 

و ميدانداري كردنــد و مردم هم با آنان 

همراهي نكردند و با رأي بسيار كم روانه مجلس شدند. چنين اتفاقي قبل از 
هر چيز جاي نگراني براي هر نظام سياسي دارد. وزير كشور افتخار كرد كه 
اين انتخابات با كمترين مسئله و با هماهنگي كامل ميان دستگاه ها برگزار 
شد. معلوم بود كه هماهنگي است چون رقيبي وجود نداشت. اين انتخابات 

افتخارآميزي نبود كه بگوييم اصالح طلبان در آن شكست خوردند.

تفكر تعطيالت صحيح نيست
منتجب نيا در پايان تصريح كرد: بر اين باورم كه اصالحات بايد به قوت و شدت 
اجرا شود و بايد تقويت شود. هيچ كس نبايد خودش را تجسم اصالحات ببيند. 
جمع زيادي از انديشمندان و متفكران بايد بنشينند و راجع به اين جريان 
فكري بحث كنند، بررســي و كنكاش كرده و يك تعريف جامع و مانع براي 
اصالحات ارائه كنند. سپس به دنبال ساختار بروند؛ ساختاري كه بتواند اين 
جريان را پياده كند و در آن استبداد و ديكتاتوري نباشد، مسائل هيأتي به آن 
راه نداشته باشد و از تشريفات و تصنعات بري باشد و در عوض بخواهد جامعه 
را اصالح كند. اين تفكر كه اصالح طلبي بايد مدتي به تعطيالت برود نمي تواند 
صحيح باشد. من معتقدم آينده متعلق به جريان اصالحات است. اين جريان 
آينده كشور را در اختيار دارد و مردم تشنه اصالحات هستند. اصالح طلبان 
براي انتخابات رياست جمهوري 1400 نبايد كناره گيري كنند. بارها گفته ام 
كه اصالح طلبان اپوزيسيون نيستند بلكه همراه با مردم هستند، بنابراين بايد 
در همه انتخابات ها شركت كنند. اگر به آنان مثل انتخابات98 اجازه حضور 
ندادند عذرشان موجه خواهد بود. در اين حالت با سربلندي به مردم خواهيم 

گفت با سربلندي به صحنه آمديم، ولي به ما اجازه حضور داده نشد.

رفتن هميشگي منطقي نيست
مصطفي درايتي، چهره اصالح طلب روحاني نيز در ارزيابي از شرايط عمل و 
تصميم اصالح طلبان براي حضور در ساحت سياست و رقابت هاي انتخاباتي، 
گفت: ما بايد شرايط كشور، جامعه و مردم خودمان را در هر مقطعي درست 
تحليل كنيم و براساس آن تحليل هم تصميم بگيريم. اينكه كسي مي گويد 
براي هميشه بايد برويم يا كسي مي گويد براي هميشه بايد باشيم منطقي 
نيست. هيچ كدام راه حلي نيست كه بتواند تأثيرگذاري جريان اصالحات در 
كشور را ماندگار كند يا افزايش دهد. بحث جدي امروز اين است كه آيا نگاهي 
كه ما مي خواهيم به مسئله قدرت بكنيم، با 2سال قبل متفاوت شده است يا 
خير؟ درايتي در پاسخ توضيح داد: به نظر مي رسد شرايط كنوني كشور جديد 
است و رويكردها و اســتراتژي جديد مي خواهد. بايد رويكردهاي جديد را 
تعيين كرد تا براي آينده تأثيرگذاري جريان اصالحات فكر جدي تري شود. 
آيا نگاه جريان اصالحات بايد بيشتر به حكومت به معناي قدرت باشد يا به 
قدرت به عنوان نگاه اجتماعي. و اگر بخواهد اين 2را با هم باالنس كند، چگونه 
مي تواند اين را طوري اعمال كند كه ورودش به قدرت به معناي حكومت مانع 
از جايگاهش در جامعه و تأثيرپذيري اش از قدرت اجتماعي نشود تا بتواند 
پتانسيل اجتماعي را همچنان پشت سر خودش نگاه دارد. با توجه به موانع 
و مشكالتي كه وجود داشت اآلن برخي نظرات بر اين است كه اگر نگاه ما به 
جامعه باشد، بهتر از اين است كه نگاه مان به قدرت باشد و نگاه ما به قدرت بايد 
به اندازه اي باشد كه برخي موانع و يك سري از مشكالت را محدود كند. نگاه 
معطوف به جامعه مي تواند قدرت ماندگارتري را در تأثيرگذاري 
سياسي براي جريان اصالحات داشته باشد، ولي مهم تر از همه 
اينكه بايد اين اظهارنظرها شكل بگيرد تا با يك نگاه و خرد 
جمعي در بيان جريان اصالحات به يك جمع بندي برسيم.

كارگزاران حزب منسجمي نيست
او با اشاره به انتقادات اخير برخي اعضاي حزب 
كارگزاران ازجمله غالمحســين كرباسچي 
نسبت به بي عملي و انفعال اصالح طلبان، 
گفــت: كارگــزاران از نظر بنــده حزب 
منسجمي نيســت و آقاي كرباسچي يك 
چيز مي گويد، آقاي مرعشي چيز ديگري 
و آقاي محمد هاشمي كه قبال بودند جور 
ديگر مي گويند. دوستان ديگري هم كه در 
آن مجموعه هســتند طور ديگري سخن 
مي گويند.  مــن طرح مواضــع اخير آقاي 
كرباسچي را نگاه جريان كارگزاران نمي دانم، 
بلكه نظرات شخصي خودشان مي دانم. ايشان 
اگر مايل است كه عكس العمل دوستانش را 
نبيند بايد احتياط بيشتري كند.  در عين حال 
بايد نظرات گفته شود تا از ميان تحليل ها به 
يك جمع بندي برسيم. اين جمع بندي بايد 
بتواند رويكرد آينده جريــان اصالحات را در 
مقطع فعلي تعيين كنــد. اصالحات همواره 
جايــگاه و تأثيرگذاري خودش را داشــته و 
در آينده نيز تأثيرگــذاري خودش را خواهد 

داشت. 
مهم ترين آيتمي كه مانــدگاري اين جريان 
را حفظ كرده همين است كه تالش مي كند 
با يك خرد جمعي در مقطعي كه تحوالت را 
تحليل كرده است، تصميم بگيرد و تابه حال 
هم آنچه برايش تصميم گيري شــده در آن 
مقطع و شــرايطي كه بوده خطــاي چنداني 
نداشته است، ولي ممكن اســت استراتژي اي كه 
3 يا 4ســال قبل به كار مي آمده، با توجه به تحوالت 
شديدي كه در ايران شاهدش هستيم، اآلن خيلي به كار 
نيايد و بايد رويكردها را و تصميمات و اســتراتژي ها را 
روزآمد كرد تــا با خطاي كمتر و تأثيرگذاري بيشــتري 

بتواند كار را پيش برد.

همشهري در گفت وگو با چهره هاي جريان اصالحات به نقد رفتار اصالح طلبان و آينده اين جريان پرداخت

  آذر منصوري: كساني كه از مرگ اصالحات حرف مي زنند 
بگويند جايگزين اصالحات چيست و چه نسخه شفابخشي 

براي برون رفت كشور از شرايط موجود دارند؟

  رسول منتجب نيا: آقايان تا مي توانند از جريان اصالحات استفاده 
مي كنند، اعمال قدرت كرده و نظر مي دهند و سپس هركجا كه به 

مشكل برخوردند مي گويند مشكل از اصالحات است

  مصطفي درايتي: اگر اصالحات پتانسيل اصالح در خودش 
را ايجاد نكرده باشد امكان اصالح جامعه را هم نخواهد داشت. 

اصالحات زنده اصالحاتي است كه مرتب خودش را بازسازي كند

كافه مجلس 

  نه مؤسسه مجاز است، نه مدرك معتبر
مديركل دفتــر آموزش عالــي غيردولتي و 
غيرانتفاعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در واكنــش به حواشــي پديدآمــده درباره 
مدرك تحصيلي يكي از نمايندگان منتخب 
مجلس با بي اعتبار خواندن مدرك ارائه شده 
از ســوي وي، مؤسســه صادركننده مدرك 
را نيز غيرواقعي دانســت. به گزارش ايسنا، 
فرزانه شــميراني درباره حواشي پيش آمده 
درباره عدم نظارت وزارت علوم بر مؤسساتي 
مانند تفتــان خاش كه يكــي از نمايندگان 
منتخب مجلــس مدعي داشــتن مدرك از 
آن اســت، تصريح كرد: 2نكته را بايد درنظر 
داشــت؛ نخســت اينكه دفتر آموزش هاي 
عالــي غيردولتــي و غيرانتفاعــي امكان و 
نيروي انســاني الزم براي ســنجش مستمر 
همه ســرزمين را براي يافتــن مراكزي كه 
ممكن اســت مدعي داشــتن مجوز باشند، 
ندارد و وظيفه اش اعالم اســامي مؤسسات 
مجاز اســت كه ايــن فهرســت را به صورت 
مســتمر به روزرســاني كرده و در دسترس 
عموم قــرار مي دهد. نكتــه دوم اينكه اصاًل 
مؤسســه مورد ادعا وجود خارجــي ندارد و 
هيچ پرونده و سابقه اي از آن در وزارت علوم 
وجود ندارد. وي گفت: فهرســت مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي داراي 
مجوز و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري روي وبگاه اين وزارتخانه موجود است 
و اين فهرســت همواره در حال به روزرساني 
و در دسترس همگان اســت. بنابراين به طور 
طبيعي هر ادعايي در ايــن زمينه قابل رصد 

و سنجش است.

  تحقيق و تفحص هايــي كه هيچ وقت 
قرائت نمي شود

نماينده مــردم تهران گفــت: از نايب رئيس 
مجلس خواســتم تحقيق و تفحص از امالك 
نجومي تهــران و تحقيق و تفحص از حوادث 
آبان ماه در كميسيون هاي تخصصي مجلس 
تعيين تكليف شــود. بــه گزارش ايســنا، 
مصطفي كواكبيان نماينــده مردم تهران در 
تذكر شفاهي جلسه علني مجلس گفت: اگر 
قرار بود در اين ســه، چهار هفته كه گذشت 
كميسيون ها فعاليت نداشته باشند و تعطيل 
باشــند اين را اعالم كنند اما اگر قرار اســت 
كه فعاليت داشته باشــد بايد به روند كاري 
خود ادامــه بدهد. وي افــزود: طرح تحقيق 
و تفحص از حوادث پــس از افزايش قيمت 
بنزين و مســائل آبان ماه مدتي است كه در 
كميسيون شوراها مطرح است اما جلسه اي 
در اين كميســيون برگزار نمي شود كه به ما 
بگويند نتيجه چه شــد؟ كواكبيان ادامه داد: 
همچنين طرح تحقيــق و تفحص از امالك 
نجومي شهرداري تهران در كميسيون عمران 
مجلس مطرح است كه بايد هرچه سريع تر به 
نتيجه برسد. درخواست مي شود تأكيد كنيد 
تا در اين روزهاي باقيمانده از اين مجلس در 
اين موضوع ها به نتيجه برسيم. در همين حال 
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
در تذكري از عدم قرائت گــزارش تحقيق و 
تفحص از ســتاد قاچاق كاال و ارز در صحن 
علني مجلس انتقاد كرد. حســن نوروزي در 
تذكر شفاهي خطاب به مســعود پزشكيان، 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: من 
عضو هيأت تحقيق و تفحص از ستاد قاچاق 
كاال و ارز هســتم. 2ماه گذشته در تلويزيون 
گفته شــد كه نمي گذارند ايــن گزارش در 
مجلس قرائت شود و من گفتم تا يك ماه ديگر 
اين گزارش خوانده مي شود. 2ماه گذشت و 
گزارش خوانده نشد. من شرمنده ملت ايران 
هســتم. من از مجلس دفاع كــردم و گفتم 
هيچ كس مانع قرائت اين گزارش نخواهد بود.

  مجلس مدرك برادر روحاني را به قوه 
قضاييه فرستاد

نمايندگان مجلس گزارش كميسيون آموزش 
در مورد موضوع پذيرش و نحوه جذب حسين 
فريدون، بــرادر رئيس جمهور، براي تحصيل 
در مقطع دكتري را بررسي كرده و در نهايت 
با اعمال مــاده234 آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اســالمي و ارجاع پرونده وي به قوه 
قضاييه موافقت كردند. به گزارش ايسنا، در 
قســمت جمع بندي اين گزارش آمده است 
كه كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري 
با بررسي تمامي مســتندات قابل دسترسي 
و استماع اظهارات مســئوالن ذيربط اعالم 
مي دارد در موضــوع ارجاعــي درخصوص 
پذيرش و نحوه جذب آقاي حسين فريدون 
براي تحصيل در مقطع دكتــري تخلفات و 
عدم رعايت شــئونات قانونــي در موارد ذيل 
ثابت شده و كميسيون درصورت رأي مثبت 
نمايندگان خواســتار ارســال پرونده به قوه 
قضاييه و مرجع ذي صالح اداري است: اظهار 
معدل غيرواقعي بــراي دوره كارشناســي 
حين ثبت نام توســط آقاي حسين فريدون، 
عدم رعايت دستورالعمل ها و ضوابط قانوني 
توسط »دانشگاه شهيد بهشتي« در مطابقت 
اطالعات اظهارشده توسط داوطلب با اسناد و 
مدارك مثبته، عدم رعايت مراحل ســنجش 
علمي به صورت كامل براي داوطلب توســط 

دانشگاه شهيد بهشتي.

 اصالحات زنده به نقد

محسن تواليي
خبر نگار



مرتضي كاردر
روزنامهنگار

محمدناصر احدي
روزنامهنگار

مهرداد طبرسيگفتوگو
روزنامهنگار

تعادل شگفت انگيز در زبان فارسي 
عبداهللكوثريازويژگيهاينجفدريابندريدرترجمهميگويد

انتخاب مترجمي كه بتوانــد درباره نجف 
دريابندري سخن بگويد كمي دشوار است. 
مترجمان بزرگ هم نســل او درگذشته اند 
و از ميان مترجمان معدودند كساني كه بر 
همه آثار نجف دريابندري اشــراف داشته 

باشند. اســتاد عبداهلل كوثري يكي از انگشت شمار مترجماني 
است كه به گوناگوني دريابندري ترجمه كرده است، از آثار ادبيات 
آمريكاي التين و كارهاي ماريو بارگاس يوســا تا آثار كالسيكي 
مثل آسخوليوس. عبداهلل كوثري از جنبه هاي گوناگون كارنامه 

دريابندري به همشهري گفته است.
آشنايي شــما با ترجمه هاي نجف دريابندري از كدام 

اثر آغاز شد؟ 
فكرميكنماولازهمه»وداعبااســلحه«راخواندم.حواليسال40
انتشاراتجيبيآنرامنتشركردهبود.حيرتكردهبودمكهچهراحت
ميشودزبانرادرترجمهخودمانيكرد.اينكتابسطحياززبانرابه
منشناساندكهتاكنونفكرنميكردمبشودبهچنينشكليترجمهكرد.
دردورهگذشتهبيشترترجمههاسنتيبود.دريابندريازقابليتهاي

زبانفارسيامروزبرايترجمهاستفادهكرد.
نجف دريابندري آثار گوناگوني را به فارســي ترجمه 
كرده از آثار ادبي تا آثار فلسفي؟ فكر مي كنيد ترجمه كدام آثار 

درخشان تر بوده است؟ 
اتفاقاًهمينچندوجهيبودناســتكهجايگاهييگانهبهاوميدهد.
دريابندريبههمانخوبيفلسفهراسلراترجمهميكردكهرمانهم
ترجمهميكرد.بههمانخوبيكهرمانترجمهميكرد،»چنينكنند
بزرگان«رانيزترجمهكردكهاتفاقياستدرزبانفارسي.همهآثاررا

بهبهترينشكلممكنترجمهكردهاست.
به جز چند وجهي بودن، وجوه ديگر تمايز دريابندري 

به عنوان مترجم در چه چيزهايي است؟ 
خيليازمترجمانشايدبتوانندبهخوبيازپسترجمهكتاببربيايند
امااوبرنويسندهودنيايآثاراومسلطبود.انتخابكتاببراياوخيلي
اهميتداشــت.دريابندريكتابيراترجمهميكردكهميشناخت.
مقدمههاييكهمينوشتكارهايبسيارارزشمندياستكهنشاناز
تسلطوشناختاوبهكتابونويسندهحكايتميكند.مقدمههاياو
بهاندازهخودكتابسودمندبود.چندمترجمداريمكهبتواننددرباره
آثاريكهترجمهكردهاند،بنويســند؟مترجمكسينيستكهفقط
زبانرابهخوبيبلدباشد،نخســتينشرطترجمهفرهيختگياستو
نجفدريابندريمترجميفرهيختهبود.شمابهگفتوگوهاياونگاه
كنيد،مثلگفتوگوهاييكهباآقايحريريكرده.يكدنياحرفدارد
وحرفهاييكهدربارهادبياتونويسندگانوترجمهگفتهحرفهاي

بسياردقيقودرستياست.
از نظر جنبه هاي زباني چطور؟ 

مهمترينويژگيترجمههايدريابندريتعادلاودربهكاربردنزبان
است.اودرترجمهآثارفلسفيبهفارسيسرهمتوسلنشد،مثلبعضي
مترجمانكهمعادلهايمندرآورديخلقميكنندكهازاصلكلمه
انگليسيدشوارتراست.درعينحالمثلبعضيديگرازمترجمانآثار
فلسفياززبانمعربنيزاســتفادهنكردوواژههايدشوارعربينيزدر
ترجمههاياوكماست.اصليترينوجهزبانيترجمههايدريابندري
تعادلشگفتانگيزاودراستفادهاززبانمعيارفارسيبود،يعنيزبانيكه

خوانندگانبتوانندبهراحتيبفهمند.
شما در ســال هاي اخير »ريشه هاي رمانتيسم« آيزيا 
برلين را ترجمه كرده ايد و به ترجمه آثار يوناني مثل آسيخولوس 
پرداخته ايد. دريابندري هم متفكران روس برلين را ترجمه كرده 
يا آنتيگونه را. در مقام مقايسه چه تمايزي بين ترجمه هاي شما و 

او وجود دارد؟ 
درباره»متفكرانروس«حتينميتوانمبگويمكهيكجملهبودهكه
اگرمنميخواستمترجمهكنمجملهبهتريازآنچهدريابندريترجمه
كردهبود،ترجمهميكردم.بهنظرمنترجمهآنتيگونهازبهترينهاي
كارنامهدريابندرينيست.دريابندريچنانكهگفتماهلآركائيسم
زبانينبود.كسيمثلشاملوخداياستفادهازچنينزبانياست.منهم
درترجمهتراژديهاييونانازچنينزبانيبهرهبردهام.امادريابندري
تالشكردهاســتكهتراژديهاييونانرابهزبانامروزترجمهكند.
بهنظرمنآنتيگونهبهپايترجمههايفلسفيوادبيديگراونميرسد.

از ميان ترجمه هاي دريابندري از آثار ادبيات داستاني 
كدام را انتخاب مي كنيد؟ 

دريابندريمتخصصادبياتآمريكابود.ترجمههاياوازآثارارنست
همينگويودكتروفشاهكارهاياواست.ديگرانيهمآمدهاندوآثار
ايننويسندگانرابهفارسيترجمهكردهانداماوقتيترجمهدريابندري
وجوددارد،ترجمههايدوبارهوقتتلفكردناست.مسلماستكهبه

پایترجمههاياونميرسد.
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از مالقات نكردنتان خوشوقتم، آقاي دريابندري

بهخيالم،نخستينبار،رويجلدكتاب»تاريخسينما«نوشتهآرتورنايت
بودكهاسمشماراديدم.دوستدارماينطوريخيالكنمكهسببآشنايي1

ماسينمابود؛درستهمانطوركهسينمادرآشــناييشمابازبانانگليسينقش
پررنگيداشت.عجبجايمحشريرابراييادگيريانگليسيانتخابكردهبوديد:
سينماتاجآبادان.درهمينسالنبودكهلغاتادبيوتلفظهايدقيقراآموختيدو
وقتيبراياســتخدامدرشركتنفتچندســؤالانگليسيازشــماپرسيدند،
جوابهايفصيحتانباعثتعجبمســئولمربوطهشــد.نميدانمبهجزميزان
تسلطتانبهانگليســيچهچيزديگريپرســيدند،اماحتماخودشانهمخوب
ميدانستندكهبايدشــمارااســتخدامكنندوبگذارندباآدمهاييمثلابراهيم
گلستان،ابوالقاسمحالتوهوشنگپزشكنياوكليآدمدرستوحسابيديگرمثل
خودتانهمكارشويد.راستي،خبرداشتيدكهبعدازآندورانمالكاستخدامافراد

دروزارتنفتچهبود؟

بازهمدوســتدارمخيالكنمكهنخستينباراسمشــماراپاينقد
تحســينآميزتانبرفيلم»قيصر«ديدم:»قيصر،پسازبيســتسال2

سياهمشق«.نوشتهبوديدقيصرتراژديآدمهايياست»كهعضويتجامعهرا
نپذيرفتهوبهصالحيتسازمانهايمدنيبرايحلوفصلمسائلحياتيافراد
اعتقادندارند...«.بعدهممرحومدكترهوشنگكاوسيباشماسرشاخشدوشما
همازحرفتانپاپسنكشيديدويكيازبهيادماندنيترينمجادالتقلميتاريخ
سينمايينويســيمــارارقمزديد.دوســتداشــتمبدانــماگرايــناواخر
هوشوحواستانسرجايشبود،دربارهتراژديآدمهاييكهدراجتماعبهصورت

انفراديزندگيميكنندديگرچهميگفتيدچوناينروزهامابيشترازهميشه
آدمهاييهســتيمكهدرميانجمعتنهاييم.البتهاگركســياهلشباشــدو
دلودماغوذوقشراداشتهباشد،احتماالدراينعصرعسرتوجداييميتواند
با»پيرمردودريا«،»وداعبااسلحه«،»تاريخفلســفهغرب«،»بازماندهروز«،
»چنينكنندبزرگان«وكلــيكارخوشخوانومعتبرديگرشــماكميدرد

جداييوبيگانگيراتخفيفدهد.

بااينكههرجانكتهايونوشتهايازشمايادربارهشماببينمباولعميخوانم،
اماچهخوبشــدكههرگزپيشنيامدازنزديكببينمتان.بهخيالماگر3

ميديدمتان،حتماكليســؤالتكراريدربارهآبادان،استخدامدرشركتنفت،
ترجمه،ابراهيمگلستان،حزبتوده،انتشاراتفرانكلين،ويرايش،ابوالحسننجفي،
محمدقاضي،روشنفكرايراني،نگاهمردمايرانبهاهلتفكر،سينما،معنايزندگي
وشايدهمچندسؤالجديدميپرسيدم.اماراستشميترسيدمناگهانوسطاين
حرفهاازمنبپرســيدتودر24ســالگيچهكاركردهاي؟يادر25سالگيكجا
بودهاي؟مطمئنمچنينچيزينميپرسيديدچوننهنيازيبهدانستنشداشتيد
ونهانتظارداشتيدكههمهجدوجهدشماراداشتهباشندكهدر24سالگي»وداعبا
اسلحه«همينگويراترجمهكننديادر25سالگي،برايآرمانهايشان،4سالبه
بندكشــيدهشــدنراتاببياورند.شــمااينچيزهاراوخيليچيزهايديگررا
ميدانستيدكهاباييازنوشتنكتابآشپزينداشتيد.احتماالميدانستيدشكم
گرسنهباادبياتوفلسفهسيرنميشود.ازاينكهدستورپختفالنغذارابنويسيد،
خجالتنميكشيديدچونميدانستيدطوريمينويسيدكهشبيههيچكسديگر
نيست.بااينحال،حتياگرشماچيزيازمننميپرسيديد،بازمندرخيالخودم
نگرانبودمچهجوابيبهشمابدهم.حاالكهفكرميكنمميبينمازمالقاتنكردنتان

خوشوقتم،آقايدريابندري.

ازســاعتيكهخبردرگذشــتنجفدريابندريرســيده
است،لحظهبهلحظهشماركسانيكهبهخيلسوگواراناو
ميپيوندند،بيشترميشود.سوگواراناوجماعتكثيريرا
شاملميشود؛ازنخبگانومترجمانوخوانندگانحرفهاي
ادبياتتاكسانيكهاحتماالكمترآثاراوراخواندهاندامااجماال
ميدانندادبياتوفرهنگايرانچهشــخصيتبزرگيرااز
دستدادهاست.گماننميكنمدرتاريخامروزايرانكسي
توانستهباشددرمقاممترجمبهچنينجايگاهيدستيابد.

  
كارنامه60سالهنجفدريابندريدرمقاممترجمفهرست
بلندباالييراشــاملميشــود.هركدامازدوستدارانآثار
اويكيازترجمههارابهعنواناثرمحبــوبوبالينيخود
برگزيدهاند؛»وداعبااســلحه«،»بازماندهروز«،»پيرمردو
دريا«،»چنينكنندبزرگان«،»گــوربهگور«،»متفكران
روس«،»تاريخفلسفهغرب«،»بيليباتگيت«،»رگتايم«.
شمارشاهكارهاياوبهزبانفارسيآنقدرزياداستكهبعيد
بهنظرميرسدبهاينزوديهاكسيبتوانددرمقاممترجمبا

اوهماورديكندوبهجايگاهيمشابهاودستيابد.
  

سالهايآغازينسدهچهاردهشمسيسالهايشكوفايي
آباداناســت.آبادانبهلطــفحضورانگليســيهابراي
بهرهبردنازنفت،يكيازپيشــرفتهترينشهرهايايران
است.روزنامهوباشگاهوكافهدارد،سينمايآبادانفيلمهاي
روزســينمايدنيارابهنمايشدرميآورد،كتابفروشيها
مجلههاوكتابهايروزنويســندگانبــزرگجهانرابه
آبادانميآورندو...فرهنگانگليســياستكهبرفرهنگ

ايرانيوبوميغلبهدارد.
نجفدريابندريدرســال1307درچنينآبادانيبهدنيا
آمد.اوازمعدودآبادانيهايياســتكهازموقعيتآبادان
آنسالهابيشترينبهرهرابرد.درسالهاينوجوانيزبان
انگليسيراپيشخودوازطريقفرهنگلغتهايابهقول
خودشديكسيونرهاآموختوبعدازطريقفيلمهايروز
سينمايجهانتكميلكرد.تحصيالترانيمهكارهرهاكرد
وبهاستخدامشركتنفتدرآمد.ترجمههاونوشتههاياو
درروزنامهشركتنفتدربارهفيلمهانخستينريويوهايي

بودكهبهفارسيدربارهفيلمهانوشتهميشدند.
همانجابودكهنجفدريابندريكمكمدستبهترجمهآثار
ادبياتانگليسيميزند.چندداستانكوتاهازويليامفاكنر،

وداعبااسلحهازارنستهمينگويو....
  

نجفدريابندريمثلبســياريازروشــنفكرانآنزمان
دلبستهحزبتودهشد.درسالهايپسازمرداد1332به
زندانافتاد.ابتدادرآبادانزندانيبودوبعدبهتهرانمنتقل
شــد.زندانبراياوفرصتيفراهمكردكهبازهمبهعشق
اصليخود،ترجمه،بپردازد.4جلدتاريخفلســفهغرباثر
برتراندراسلونمايشنامههاياســكاروايلدوداستانياز
ماركتواينمحصولسالهايزنداناست.اوبايكدرجه
تخفيفبهحبسابدمحكومميشــودوبعدحبسابدبه
15سالوسپسبه4سالتقليلمييابدوپسازچهارسال

آزادميشود.
  

نجفدريابندريســالهايپساززندانرابهمؤسســه
فرانكلينرفت؛مؤسسهايانتشاراتيكهبههمتهمايون
صنعتيزادهمجموعهايازنخبگانفرهنگايراندرآنجاگرد
آمدهبودند؛ازغالمحسينمصاحبوعباسزريابخوييتا
منوچهرانورونجفدريابندريوبسياريازبزرگانسالهاي

بعدفرهنگوادبياتوهنرايــران.دريابندرينزديكبه
15سالدرفرانكلينبهعنوانويراستارمشغولبهكاربود.
»چنينكنندبزرگان«اثرويلكاپي،»معنيهنر«هربرت
ريدومجموعهنمايشنامههايساموئلبكتدرخاللهمين

سالهابهبازارميآيند.
  

نكتهايكهنجفدريابنــدريراازديگرمترجمانمتمايز
ميكند،قــدرتاودرمســخركردنزباناســت.اومتن
انگليسيرابههنگامترجمهبهگونهايازآنخودميكندكه

انگارشمابامتنيفارسيمواجهيد.
مترجمانمعموالبهزبانيبرايترجمهميرسندوآثاريرا
متناسببازبانخودانتخابميكنندوبهجزاستثناهايي
تاپايانعمربرهمانمدارمشــيميكنند،اماهركداماز
ترجمههاينجفدريابندريجلوهتازهایاززبانفارسیرا
بازمینماياند.تسلطاوبروجوهگوناگونزبان،حيرتانگيز
است.مثالترجمه»گوربهگور«راباترجمه»بازماندهروز«
مقايسهكنيد،يا»چنينكنندبزرگان«رابا»بيليباتگيت«.
قابليتهاييازوجوهگوناگونزبانفارسيدرترجمههاي
اوبهفعليترسيدهاند؛اززبانمعيارتازبانعاميانه،اززبان
علميتازباندبيرانهواديبانهقاجاري.كمترمترجميدر
زبانفارسيتوانستهاستبهگسترهوگوناگونياوترجمه

كند.
  

نجفدريابندريسالهايدهه60رابيشتربهترجمهآثار
نظريمشــغولبود.آثاريمثل»متفكرانروس«)آيزيا
برلين(،»قدرت«)برتراندراسل(و»افسانهدولت«)ارنست

كاسيرر(محصولدهه60است.
دهه70سالهاياقبالبهترجمههايدريابندرياست.او
بهسراغترجمهآثاريميرودكهاقبالعموميخوانندگان
رادرپيدارند.»پيامبروديوانه«ترجمه2اثرجبرانخليل
جبراندريككتابدرســالهايدهه70برگبرندهنشر
كارنامهدرنمايشگاهكتاباستوصفهايدرازدوستداران
آقايمترجماستكهبرايكتابتشكيلميشود.ازهمين
سالهاســتكهنجفدريابندريبهعنــوانمترجمبراي
عمومخوانندگانزبانفارسيتبديلبهبرندميشود.براي
بسياريمترجم،معادلنجفدريابندرياست.درهمين
سالهاترجمهشاهكار»بازماندهروز«)كازوئوايشيگورو(،
»بيليباتگيت«دكتروف،بازنشــرترجمــه»گوربهگور«
ويليامفاكنربــهچاپهايمكررميرســندوخوانندگان

بسيارمييابند.
  

شايدمترجمخواندننجفدريابندريبهنوعيجفادرحق
اوباشد؛چراكهاوجايگاهيفراترازيكمترجمدارد.آنچه
اوبهعنوانترجمهبهدســتدادهاســتازدرخشانترين
متنهايياســتكهدرســالهاياخيربهزبانفارســي

خواندهايم.
امافارغازاينها،درمقامنويسنده،مثالدرمقدمههاييكه
برترجمههايخودنوشتهاست،يكيازبهترينهایروزگار
است.»مالقاتباراسل«يكيازدرخشانترينگزارشهايي
استكهميتوانازديداربايكيازشخصيتهانوشت.چنين
متنهايــياورادركناربهتريننويســندگانمعاصرمثل
اسالميندوشنوباستانيپاريزيقرارميدهد؛متنهايي

كهميتواندالگوينثرفارسيامروزباشد.
  

درســالهايپايانيدهه70اثريازنجــفدريابندريبا
همكاريهمسراوفهيمهراســتكارمنتشرميشودبهنام
»كتابمستطابآشپزي«.كتابمستطابفارغازاينكه
نمونهايديگرومفصلترازنثرنجفدريابندريرابهدست
ميدهد،فراترازكتابهايآشــپزياســت؛يعنيبيشتر
نوعيفرهنگشناسيوشناختفرهنگعموميوغذايي
كشورهاواقوامگوناگوناست.نجفدريابندريحتيآنجا
كهخواستهبهسراغآشپزيبرود،اثريماندگارازخودبهجا
گذاشتهاست.شناختبسياريازخوانندگانازدريابندري
بههمينكتابمحدودميشــود؛خوانندگانيكهشــايد
بيشترشانرازنانخانهدارتشكيلدهند،اماهمينكتاب
مستطاببرايآشناييباهمهويژگيهايزبانيوفرهنگي

دريابندريكفايتميكند.
  

دهه90،ســالهايپايانيعمراو،ســالهايخاموشیو
فراموشيآقايمترجماســت.حافظهايكهپسازسكته
مغزيدرســال1393متزلزلتروفراموشكارترازگذشته
ميشود.اوسالهايپايانيرابيشترمشغولويرايشهاي
نهاييمجموعهداستانهايكوتاهارنستهمينگويبودكه
بهعنوانآخريناثركارنامه60سالهخوددرترجمهبهدست
خوانندگانبرساند.هنوزبسياريازخوانندگانچشمبهراه

آخريناثرنجفدريابندريهستند.

نجف  در  بندرخاموشي
روايتهايياززندگيوآثارنجفدريابندري

نجفدريابندري،نويسندهومترجمبزرگايراني
صبحديروزدر91سالگيدرگذشت

   
فقط يكبار براي كتاب مستطاب

نجف دريابنــدري يك بار به تلويزيون دعوت شــد؛ 
همراه همسرش زنده ياد فهيمه راستكار براي شركت 
در برنامه »باز هم زندگي«، به خاطر كتاب مســتطاب 
آشــپزي. در ارزش و اهميت كتاب ترديدي نيست اما 
غم انگيز اينجاست كه مترجم بزرگ فارسي فقط يك بار 

به رسانه ای مي آيد كه عنوان ملي را يدك مي كشد.
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صفحه هاي16و17

 حضور سر  هركالسي
 از روی مبل خانه 
 شیوع كرونا چطور استفاده از سايت های آموزشی را به اوج رسانده 
 و حاال آموزش آنالين را برای خیلی ها ازجمله بیكاران 
تبديل به يك عادت روزمره كرده است؟ 
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بازار

یك سال از ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی 
می گــذرد؛ از روزی كه به تصمیــم دولت و با هدف 
صرفه جویی ارزی و رونق تولید داخلی، نه فقط واردات  
لوازم آرایشی مشابه تولیدات داخل بلكه ثبت سفارش 
واردات بسیاری دیگر از محصوالتی كه امكان و توان 
تولید نمونه مشــابه آنها در داخل وجود نداشت هم 

ممنوع شد.

آنچه گذشت
 ادامه روند افزایش نرخ ارز كه از نیمه دوم سال96 آغاز 
شده بود باعث شد وزارت صنعت، واردات یك هزار و 
400قلم كاال را در ماه های ابتدایی سال97 ممنوع 
كند و در ادامه، این فهرست موارد بیشتری را در بر 
گرفت. در اردیبهشت ماه 98 براساس بخشنامه وزارت 
صنعت، واردات همه لوازم آرایشی و بهداشتی غیر از 
عطریات، با قرارگیری در گروه اولویت 4 ارزی، متوقف 
شد. به گفته فعاالن صنفی، بخش عمده ای از اقالم 
ممنوع الورود، یا تولید داخلی ندارند و یا میزان تولید 

داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست.

مذاكره ای كه شكست خورد
حمیــد مقیمــی، رئیس هیــأت مدیــره انجمن 
واردكنندگان و تولیدكنندگان محصوالت آرایشی 
و بهداشــتی و عطریات، در گفت و گو با همشهری 
می گوید: با وجود اعمال تعرفه واردات 36درصدی 
بــرای لــوازم آرایشــی و 26درصدی بــرای لوازم 
بهداشــتی، به دلیل اینكه درصدی از این تعرفه به 
ســازمان بهزیســتی اختصاص می یافت مشكلی 
با این تعرفه های باال نداشــتیم؛ البته تمام ســعی 
واردكننــدگان این بود كه در كنــار واردات خود به 
تكنولوژی تولید دست یابند تا نیاز به واردات كاهش 
یابد. اما از 30اردیبهشت سال98 واردات محصوالت 
آرایشی و بهداشتی جز عطریات، به طور كلی ممنوع 
شد و با وجود مذاكرات و اصرار ما حتی محصوالتی كه 
تولید داخلی نداشتند هم از این ممنوعیت مستثنا 

نشدند.

ممنوعیت واردات، منطقی نبود
به گفته فعاالن صنفی، حجم تولیــدات داخلی در 
2حوزه آرایشــی و بهداشــتی و كرم های خاص از 
40درصد نیاز بازار بیشــتر نیســت و بازار ایران در 
این زمینه 60درصد به واردات متكی اســت. قطع 
یكباره واردات این محصوالت باعث شد كه با توجه 
به تقاضای باالی بازار، به استناد آمار ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، حجم واردات قاچاق بیش از 2.5 برابر 
شود. پیامد دیگر ممنوعیت واردات رسمی كه در پی 
افزایش چشمگیر قاچاق دامنگیر كشور شد، گسترش 

عرضه اقالم بی كیفیت و تقلبی در بازار بود كه سالمت 
شهروندان را مورد تهدید قرار داد.

مقیمی می گوید: بعد از اینكه كاالهای بهداشــتی 
و آرایشــی در زمره ممنوعه ها قرار گرفتند بارها از 
مسئوالن وزارت صنعت درخواست كردیم كه برای 
آن دسته از محصوالتی كه تولید داخلی ندارند مجوز 
واردات صادر شــود. این توافق قبال انجام شده بود و 
 قرار بود واردكنندگان و تولیدكنندگان ما در یك روند 
دو، سه ســاله تحت لیسانس كشــورهای صاحب 
تكنولوژی، تولید محصوالت آرایشــی و بهداشتی 
تولیدات خود را انجام دهند تا بعــد از این مدت در 
كشــور ظرفیت و توان تولید محصوالت تخصصی 
ایجاد شــود. بر همین اســاس توافقنامه هایی بین 
تولیدكنندگان داخلی و شركت های مطرح بین المللی 
امضا و همكاری آغاز شد، اما ممنوعیت یكباره واردات 

این روند را نیز متوقف كرد.

پیامدهای ممنوعیت واردات
مقیمی ممنوعیــت واردات اینگونه محصوالت را با 
توجه به نیاز بازار تصمیمی غیركارشناسی می داند و 
معتقد است كه از جنبه های مختلفی به این تصمیم 
وزارت صنعت و معدن نقد وارد اســت. فارغ از تأثیر 
منفی افزایش 2.5برابری قاچاق محصوالت آرایشی 
و بهداشتی بر اقتصاد ایران، به نظر می رسد مهم ترین 
و بدترین پیامد این تصمیم به خطر افتادن سالمت 
شهروندان باشد. پر شدن بازار از محصوالت تقلبی كه 
به دلیل نگذشتن از صافی های نظارتی، با هر كیفیتی 
وارد می شوند مخاطرات بهداشتی و سالمتی ازجمله 
مشكالت پوستی و چشمی برای استفاده كنندگان 
این محصوالت ایجاد می كنند. از سوی دیگر، قطع 
ارتباط تولیدكنندگان داخلی با شركت های خارجی 
به بیكاری تعداد زیادی از شاغالن این بخش منجر 
شده؛ بخشی كه می تواند به ویژه در بخش خدمات، 
بسیار اشتغال زا باشــد. به گفته مقیمی 20هزار نفر 
به طور مستقیم و 40هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

در حوزه واردات و تولید لوازم و محصوالت آرایشی و 
بهداشتی فعالیت می كردند كه با قطع واردات از اوایل 
سال98 ،عمال 12هزار نفر از نیروهای شاغل مستقیم 
در شركت ها تعدیل شدند و ادامه ممنوعیت واردات 

می تواند نیروهای باقیمانده را نیز از كار بیكار كند.

چه محصوالتی را باید وارد كنیم
ایران در زمینه شوینده ها و پاك كننده هایی چون 
صابون و شــامپو، پودرهــای لباسشــویی و مایع 
ظرفشــویی دارای مزیت تولید است. شركت های 
مختلف تولیدكننده این محصوالت سال هاست در 
رقابت با یكدیگر برای در دست گرفتن بازار داخلی 
تبلیغات گسترده ای داشــته و كاالهایی با كیفیت 
تولید كرده اند، تا جایی كه حتی در این محصوالت 
صادرات نیز به كشورهای همسایه انجام می شود، اما 
شرایط درباره محصوالت آرایشی متفاوت است. به 

گفته رئیس انجمن تولیدكنندگان و واردكنندگان 
كاالهای آرایشی، بهداشــتی و عطریات، ایران در 
زمینه محصوالت آرایشی رنگی مثل انواع رژلب ها، 
ســایه های رنگی، پنكیك، انواع كرم پودر، ریمل و 
همچنین انواع كرم های تخصصی، مثل ضد چروك 
و آبرسان متكی به واردات است. مقیمی می گوید: 
 در ایــران تولیدكننــدگان ما فقط قــادر به تولید

10 تا 12رنگ رژلب هستند درحالی كه صدها رنگ با 
بهترین كیفیت در كمپانی های تخصصی تولیدكننده 
این محصوالت ساخته می شــود. او می افزاید: باید 
بپذیریم كه تكنولوژی تولید این محصوالت در اختیار 
چند كشور و شــركت مطرح دنیاست و آنها سال ها 
در این زمینه از ما جلوتر هســتند و بدون همكاری 
و ارتباط با این شركت ها پیشــرفتی در این زمینه 

نخواهیم داشت.

ایرانی ها چقدر لوازم آرایشی مصرف می كنند
ایران سال هاست كه در زمینه مصرف لوازم آرایشی 
جزو پرمصرف ها و فراتر از آن جزو ركوددارها  بعد از 
عربستان، ایران دومین واردكننده محصوالت آرایشی 
و بهداشتی در خاورمیانه است. حوزه لوازم آرایشی 
یكی از بحث برانگیزترین حوزه ها در ایران است. طبق 
بررسی های یك گروه تجاری هلندی درباره صادرات 
و واردات لوازم آرایشی در ســال2017، حجم كل 
واردات لوازم آرایشــی خاورمیانه 7/2میلیارد دالر 
و حجم واردات ایران 2/1میلیارد دالر بوده اســت. 
براساس آمار یك مؤسسه تحقیقاتی كه البته 5سال 
پیش ارائه شد، زنان ایرانی 30درصد درآمد ماهانه 
خود را صرف خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و مراقبت 
از پوست می كنند. این آمار در آلمان 1/5درصد، در 

فرانســه و انگلیس 1/7درصد و در ایتالیا 8درصد را 
به خود اختصاص می دهــد. آمارهای جهانی، ایران 
را همچنیــن هفتمین بازار بــزرگ مصرف كننده 
لوازم آرایشی و محصوالت مراقبت از پوست جهان 
معرفی می كنند كه هر ساله رشد 6 درصدی را تجربه 

می كند. 

مصرف 4میلیارد دالری صحت ندارد
به گفته رئیس انجمن واردكنندگان لوازم آرایشی 
و بهداشــتی، گردش مالی بازار لوازم آرایشــی در 
ایران اعم از وارداتی و تولید داخل ســاالنه بین 2 تا 
2.5میلیارد دالر اســت كه نیمی از این مبلغ تولید 
داخل است. مقیمی در واكنش به اعالم رقم 4میلیارد 
دالری مصرف لوازم آرایشی كه هفته گذشته یكی 
از اعضای هیأت مدیره این انجمن گفته بود، چنین 
رقمی را نادرست و غیرمنطقی می داند و می گوید: 
من به عنوان رئیس انجمن، چنیــن رقمی را تأیید 
نمی كنم. گردش مالی بازار ایران در زمینه محصوالت 
آرایشــی، بهداشــتی 60هزار میلیارد تومان است 
كه این رقم واردات و تولید داخــل حتی در زمینه 
محصوالت شوینده را شامل می شود و تنها مختص 
به لوازم آرایشی نیست. بخش عظیمی از محصوالت 
بازار آرایشــی از طریق قاچاق تامین می شود، این 
محصوالت چه سهمی از گردش مالی را در اختیار 
دارند؟ مقیمی در پاسخ به این پرسش می گوید: عمده 
كاالهایی كه به شكل قاچاق وارد می شوند تقلبی یا 
تاریخ مصرف گذشته هستند و به لحاظ سودآوری 
باال برای قاچاقچیان وارد می شوند، به همین دلیل 
بعضا به شــكل كیلویی خریداری می شوند و ارزش 

مالی چندانی ندارند.

نبض بازار
رئیس انجمن 
واردكنندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی: 
گردش مالی بازار 
لوازم آرایشی در 
ایران ساالنه بین 2 تا 
2.5 میلیارد دالر است 
كه نیمی از این مبلغ 
مربوط به تولیدات 
داخلی است. رقم 
4میلیارد دالری 
مصرف لوازم آرایشي 
در ایران صحت ندارد

قيمت نوبرانه ها
  نرخ عمده فروشي هر 
كیلوگرم گوجه سبز 
برغان در هفته 
گذشته در میدان 
مركزي میوه و 
تره بار 20 تا 45هزار 
تومان و گوجه سبز 
شمال 10 تا 25هزار 
تومان بود. قیمت 
خرده فروشي هر 
كیلوگرم از این اقالم 
در میوه فروشي هاي 
سطح شهر به ترتیب 
به 65 و 40هزار تومان 
رسید

 ناكارآمدی مصوبه ترخیص 
3هزار و 500خودروی وارداتی 

بدنه وزارت صنعت جلوی ترخیص 
خودروهای مانده در گمرك را گرفته است

توقــف واردات خودرو 
و دپــوی خودروهای 
وارداتی در گمرك موجب 
زیــان وارد كنندگان و 
در  پرونده  تشــكیل 
مراجع قضایی با شكایت 
خریداران این خودروها 
شده است. با توجه به این شــرایط اخیرا سعید 
عباسپور، مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت در نامه ای مصوبه 29 بهمن ماه سال 
گذشته دولت مبنی بر ترخیص خودروهای سواری 
دپو شــده در گمرك را ابالغ كرده كه براساس آن 
خودروهای خارجی مانده در گمرك كه از قبل ثبت 
سفارش شده و قبض انبار دارند، می توانند ترخیص 
شوند. با مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد كنندگان 

خودرو گفت وگو كرده ایم.
 

تأثیر ابالغ مصوبه دولت توســط وزارت 
صنعت بر ترخیص خودروهــای مانده در گمرك 

چگونه خواهد بود؟
 این ابالغیــه گنگ و نامفهوم اســت و موضــوع تازه ای 
نیست. در واقع ناهماهنگی بدنه وزارت صنعت مانع اصلی 
ترخیص این خودروهاســت زیرا این وزارتخانه باید تنها 
ثبت ســفارش این خودروها را تیك زده و برای گمرك 
ارسال كند اما سامانه این وزارتخانه با مشكل مواجه است 
و موجب شده 3هزار و 600خودرو كمتر از 2هزار سی سی 

با وجود مصوبه هیأت وزیران در گمرك بماند.

علت اجرایی نشدن مصوبه قبلی دولت 
چیست؟

در واقع مصوبه 27 بهمن سال گذشته دولت، مصوبه قبلی 
هیأت وزیران در 16دی مــاه 97 را به مدت 3 ماه تمدید 
كرد؛ اما حتی مصوبه قبلی نیز كه كامل و جامع بود و تنها 
ناهماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت صمت مانند 
سازمان توســعه تجارت، اداره كل خودرویی و سازمان 
حمایت مانع اجرای این مصوبه شد امكان ویرایش ثبت 
سفارش های قبلی یا انجام ویرایش جدید وجود ندارد. در 
واقع این مصوبه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرك 
است. مثال براساس مصوبه قبلی، كرمان خودرو هزار و یك 
دســتگاه خودرو در گمرك دارد كه كارهای ترخیص آن 
براساس مصوبه قبلی دولت انجام شده. این خودروها حتی 
گواهینامه گمركی دریافت كردند اما به دلیل این تعلل ها، 
قادر به ترخیــص آن از گمرك نشــد. اداره كل خودرو 
تأكید می كند نامه اخیر وزارت صنعت برای ترخیص این 
خودروهاست؛ درحالی كه سازمان توسعه تجارت كه قبال 
وعده انجام مراحل ترخیص این خودروها تا 30فروردین  
ماه امسال را داده بود، بعد از عید با مراجعه وارد كنندگان 
كاری برای ترخیص این خودروها و اجرای مصوبه هیأت 
وزیران انجام نداد و در نهایت پیگیــری وارد كنندگان از 
مشاور صنعت و خواست وزیر برای ترخیص این خودروها 
منشأ نامه نگاری اخیر برای ترخیص خودروهای وارداتی 

دپو شده در گمرك بوده است.

چه تعداد خــودرو، مربوط بــه كدام 
وارد كنندگان در گمرك مانده است؟

در مجموع 14هزار خودرو وارداتی در گمرك دپو شــده 
بود كه از بهمن98 تا كنون 10هزار و 500خودرو ترخیص 
شــده و 3هزارو 500خودرو هنوز در گمــرك مانده كه 
از این تعداد 800دســتگاه خودرو مربوط به شــركت 
رامك خــودرو، 200خــودرو متعلق به برنــد بوگوارد، 
تعدادی محصــوالت رنو و بقیه متعلق به اشــخاص غیر 
اســت. همچنین هركدام از این خودروهــای وارداتی 
با شــكایت خریداران پرونده قضایــی دارد؛ درحالی كه 
حتی قبال در پرونده ای كه برای تخلفات سازمان توسعه 
تجارت تشــكیل و بر مبنای آن برخی از این خودروها با 
دستور مقامات قضایی توقیف شده بود، اكنون با دستور 
رئیــس قوه قضاییه از این خودروها رفع توقیف شــده تا 
صاحبان آنها بتوانند خودروها را دریافت كرده و ســپس 
به این تخلفات رســیدگی شــود اما هنوز هم مسئوالن 
وزارت صنعت ترخیص این خودروها را به تبرئه شــدن 
وارد كنندگان مشــروط می كنند، فراینــدی كه به نظر 

می رسد اجرای آن نیازمند 2تا 3سال زمان است.

تأثیــر واردات این خودروهــا بر بازار 
وارداتی ها چگونه خواهد بود؟

ترخیص این خودروهــا تأثیری بر بازار نــدارد زیرا این 
خودروها مالك داشته و مقرر نیست به بازار عرضه شود 
از ســوی دیگر وارد كنندگان بایــد مابه التفاوت نرخ ارز 
4هزار و 500تومانی تا 15هزار تومانی سامانه سنا، تعرفه 
75درصدی، عــوارض 20درصد و هزینه های اســقاط، 
بهداشــت و آموزش و پرورش را با ضریــب پایه ارزی را 
بپردازند. تا كنون هیأت وزیــران 3مصوبه برای ترخیص 
این خودروها داشــته كــه در هیچ كــدام از آنها وزارت 
صنعت توفیق 95درصدی در انجام این كار نداشــته اما 
وزیر صنعت اعالم می كند كــه وارد كنندگان نمی آیند 
خودروها را ببرند اما با وجود خواست وزیر صنعت، بدنه 
كارشناســی منفعل این وزارتخانه قصــد انجام این كار 
را ندارد. این پرونده از 2ســال و نیم پیش جاری است و 
تبدیل به معضلی شــده كه موجب دردسر واردكننده، 
مصرف كننده، خریــداران و دولت شــده و تا كنون نیز 

نتیجه ای نداشته است.

واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در حالی متوقف شده كه به گفته فعاالن صنفی، بخش عمده ای از اقالم ممنوع الورود
یا تولید داخلی ندارندو یا تولید داخل پاسخگوی همه نیازهای بازار نيست

افزایش 2/5 برابری قاچاق لوازم آرایشی گفت وگو

علی ابراهیمی
دبیرگروه بازار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

پایان فصل عرضه میوه ها و مركبات زمســتاني و فرا نرســیدن 
فصل عرضه میوه هاي تابستاني موجب یكه تازي نرخ برخي اقالم 

سردرختي هاي نوبرانه در بازار خرده فروشي شده است.
 مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري در میدان مركزي میوه 
و تره بار و خرده فروشي هاي سطح شهر از افزایش سطح عمومي 
قیمت انواع میوه، سبزي، صیفي و مركبات تولید داخل و وارداتي 
حكایت دارد؛ آن هم در روزهایي كه بارفروشــان از آن به عنوان 
»سیاه بهار« یا »گدابهار« بازارمیوه یاد مي كنند؛ فصلي كه به دلیل 
كاهش عرضه انواع سیب، نارنگي، پرتقال و كیوي قیمت ها سیر 
صعودي گرفته و از سوي دیگر به جز برخي نوبرانه هاي گرانقیمت 

از عرضه میوه هاي تابستانه خبري نیست.

اثر كرونا بر سیاه بهار بازار
 در سیاه بهار امســال بازار میوه و مركبات، شیوع ویروس كرونا 
شرایط را سخت تر كرده زیرا برخي اقالم مركبات و سبزي مانند 
لیموترش و شیرین و سبزیجاتي مثل سیر و زنجبیل كه هر سال 
در این ایام تقاضاي چنداني نداشت، امسال به دلیل انتشار شایعات 
تلگرامي و اینستاگرامي مبني بر نقش این اقالم در تقویت سیستم 
دفاعي بدن، با بحران احتكار و گرانفروشــي مواجه شده است. 
برخي دیگر از انواع میوه هاي وارداتي مانند موز و آناناس كه رشد 
مصرف آن بي ارتباط با شیوع كرونا نیست نیز این روزها به دلیل 

نوسان نرخ ارز شاهد افزایش قیمت بوده است.
 به گزارش همشهري، فشار مضاعف ناشي از پایان فصل تولید 
و عرضه مركبات و رشــد تقاضاي برخي انواع میوه و سبزیجات 
مرتبط با بیماري كرونا، زمینه افزایش ســطح عمومي قیمت 
انواع میوه و ســبزي در سطح خرده فروشــي ها را فراهم كرده 
است. عالوه بر این، چســبندگي نرخ انواع لیموترش و شیرین 
به ســطوح باالي 20 تا 35هزار تومان، نوسان نرخ زنجبیل در 
محدوده 45تا 50هزار تومان و نوســان قیمت سیر خشك در 
دامنه 30 تا 40هزارتومان، موجب شده سیگنال افزایش قیمت 
به بازار میوه هاي وارداتي ارسال شود. عالوه بر این، نوسان نرخ 
ارز هم موجب تشدید روند افزایش قیمت میوه هاي وارداتي شده 
است به نحوي كه قیمت خرده فروشي هر كیلوگرم موز به 15تا 
23هزار تومان رســیده و هر عدد آناناس سایز متوسط با قیمت 
32تا 50هزار تومان در میوه فروشي ها و فروشگاه هاي زنجیره اي 

عرضه مي شود.

افزایش قیمت عمده فروشي مركبات 
با كاهش عرضه و ضعیف ترشــدن كیفیت انواع سیب، پرتقال، 
نارنگي و كیوي این روزها قیمت عمده فروشــي و خرده فروشي 
این اقالم افزایش یافته است. در شرایطي كه انواع نارنگي در بازار 
نایاب شده، در میدان مركزي میوه و تره بار نرخ انواع عمده فروشي 
مركبات درجه دو، درجه یك و ممتاز افزایش یافته است، به نحوي 
كه قیمت عمده فروشي هر كیلوگرم ســیب قرمز 5 تا 10هزار، 
سیب زرد 6 تا 12هزار، نارنگي پاكســتاني 3تا 11هزار، پرتقال 
رسمي شمال و جنوب 5 تا 8 هزار، پرتقال توسرخ 6 تا 10هزار، 
گریپ فروت تو سرخ 3 هزار و500 تا 5هزار و  500تومان، كیوي 
3 تا 11هزار و 500، لیموترش ســنگي 10 تا 15 هزار تومان، 
گوجه فرنگي بوته اي 3 تا 6هزارتومان، فلفل دلمه سبز 4تا8 هزار 
تومان، ســیر 25 تا 32، پیاز زرد 1500 تا4 هزار تومان و خیار 
رسمي2هزار و 500 تا 5هزار تومان تعیین شده كه این اقالم در 
خرده فروشي هاي سطح شهر با افزودن سود 30 تا 35درصدي به 
مشتریان عرضه مي شود. با این روند اكنون قیمت خرده فروشي 
هر كیلوگرم پرتقال در میوه فروشي هاي سطح شهر به 12هزار 
تومان، پرتقال توسرخ 15هزار، سیب زرد 15تا 17هزار، سیب 

قرمز 12تا 15هــزار، كیوي 15هزار، هندوانــه 4هزار و ملون و 
طالبي به 8هزار تومان رسیده است.

 نوبرانه هاي باالنشین 
در غیبت مركبات زمستاني و میوه هاي تابستاني، این روزها اندك 
سردرختي ها و صیفي جات  گرانقیمت در بازار یكه تازي مي كنند. 
نرخ عمده فروشي هر كیلوگرم گوجه سبز برغان در هفته گذشته در 
میدان مركزي میوه و تره بار 20 تا 45هزار تومان و گوجه سبز شمال 
10 تا 25هزارتومان تعیین شد اما حداكثر قیمت خرده فروشي هر 
كیلوگرم از این اقالم در میوه فروشي هاي سطح شهر به ترتیب به 
65 و 40هزار تومان رسید. همچنین نرخ خرده فروشي هر كیلوگرم 
چغاله بادام ممتاز به 60 تا 70هزار، توت فرنگي جیرفت 20تا 40و 
توت فرنگي كرج بین 35تا 60هزار تومان در نوسان است. در بازار 
صیفي جات نوبرانه نیز گرچه رشــد عرضه موجب كاهش نسبي 
قیمت ها شــده اما قیمت اقالم نوبرانه طالبي و ملــون و هندوانه 
همچنان باالست، به نحوي كه اكنون هر كیلوگرم طالبي بنابر نوع 
و كیفیت به نرخ 4 تا 12هزار تومان، ملــون 3 تا 10هزار تومان و 

هندوانه 3تا 4هزار و500تومان فروخته مي شود.

سنگیني كرونا بر نرخ اقالم خاص میوه 
نرخ خرده فروشي برخي انواع مركبات و سبزي و صیفي كه بنابر 
توصیه برخي كانال هاي نامعتبر تلگرامي و صفحات اینستاگرامي 
استفاده از آنها در افزایش سیســتم دفاعي بدن مؤثر اعالم شده 
نیز همچنان، متاثر از شــیوع كرونا باال مانده است، به نحوي كه 
قیمت عمده فروشي هر كیلوگرم لیموشیرین در میدان مركزي 
میوه و تره بار از 10تا 15هزار و لیمو ترش سنگي 10تا 25هزار 
تومان معامله مي شود اما نرخ خرده فروشي هر كیلوگرم لیموترش 
سنگي در میوه فروشي هاي سطح شهر تهران از 20تا 35هزار و 
لیمو شیرین از 18تا 25هزار تومان در نوسان است. سیر و زنجبیل، 
نارگیل و موز و آناناس از دیگر اقالمي است كه نرخ خرده فروشي 
آنها به بحران كرونا گره خورده اســت. نرخ عمده فروشــي هر 
كیلو ســیر خشــك بین 25 تا 32 هزار تومان و زنجبیل 22تا 
30هزار تومان اســت اما قیمت خرده فروشي هر كیلوگرم سیر 
خشك تا 40و زنجبیل تا 50هزار تومان هم مي رسد. بازار برخي 
دیگر از انواع میوه داراي طبع گرم ماننــد موز، آناناس و نارگیل 
نیز تحت تأثیر دو عامل رشــد تقاضاي ناشي از شــیوع كرونا و 
ونوســان نرخ ارز اســت، به نحوي كه قیمت عمده-فروشي هر 
كیلوگرم موز هم 13تا 17هزار و 500 تومان تعیین شده اما نرخ 
خرده فروشــي آن در بازار به 16تا 21هزار تومان افزایش یافته 
 است. نرخ خرده فروشي هر عدد آناناس و نارگیل نیز به ترتیب به

30تا 50 هزار و 20تا 30هزار تومان افزایش یافته است.

كاهش عرضه؛ متهم تازه گراني 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران در گفت وگو با 
همشهري، باالماندن نرخ عمــــــده فروشي این اقالم در میدان 
مركزي میوه و تره بار را به دلیل كاهش عرضه یا مشكالت تامین 
ارز واردات برخي اقالم اعالم كرد و گفت: بر مبناي آخرین نرخ 
كشف شده انواع میوه و سبزي در میدان مركزي میوه و تره بار، 
نرخ هر كارتن آناناس از 300 تا 390 هزار تومان ، هر كیلوگرم 
موز 13 تا 17هزار، لیموترش سنگي 10 تا 12 هزار تومان ، لیمو 
شیرین 9 تا 15 هزار و سیر خشك بین 25 تا 32 هزار تومان است. 
اســداهلل كارگر با بیان اینكه قیمت انواع میوه نسبت به یك ماه 
گذشته سیر صعودي داشــته، افزود: نرخ انواع مركبات در چند 
روز اخیر به دلیــل كاهش عرضه افزایش 15تــا 30درصدي را 

تجربه كرده است.

خداحافظی مركبات و باالنشینی نوبرانه ها  
 كاهش عرضه انواع مركبات و حضور كمرنگ برخی نوبرانه های سردرختی، موجب شده تا این روزها نوبرانه هایی مانند چغاله بادام، 

گوجه سبز، توت فرنگی، طالبی و ملون با نرخ های باال به مشتریان عرضه شود

گزارش دو     

ماجرای برند مشترك چیست؟
هفته گذشــته یكی از اعضای هیأت مدیره انجمن تولیدكنندگان و فروشندگان محصوالت آرایشی و 
بهداشتی از تهیه مقدمات ایجاد برند مشتركی گفت كه قرار است با همكاری تولیدكنندگان داخلی اجرا 
شود. احمدزاده گفته بود با توجه به اینكه ممكن است كسی توان مالی میلیاردی برای ایجاد یك برند نداشته باشد 
تصمیم گرفته شد تا از پتانسیل مشترك استفاده شود، به همین دلیل عده ای از واردكنندگان محصوالت آرایشی 
و بهداشتی با هدف تولید كاالی صادرات محور و با اســتفاده از ظرفیت خالی كارخانه هایی كه تاكنون تشكیل 
شده اند، یك برند مشترك ایجاد كرده اند كه درصورت رفع موانع تولید، می تواند ظرف مدت 6 ماه نیاز خاورمیانه 
به محصوالت آرایشی را برطرف كند. اما رئیس هیأت مدیره انجمن از ایجاد چنین برند مشتركی ابراز بی اطالعی 
می كند. مقیمی می گوید: برند مشترك بی معنی است. هر برند تحت لیسانس و با شرایط خاص خود فعالیت می كند 
و همكاری مشترك بین چند برند مفهومی ندارد. قرار بر این بود كه تولیدكنندگان داخلی به عنوان نمایندگان 
رسمی كمپانی های بزرگ دنیا در ایران به تولید بپردازند، همان كاری كه سال هاست در تركیه در حال انجام است؛ 
محصوالت آرایشی و بهداشتی شركت های مطرح دنیا در این كشور تولید می شود و ضمن تامین بازار داخلی خود 
با بهترین محصوالت، به سایر كشورها نیز صادرات انجام می دهند. تركیه سالی 2 تا 3میلیارد دالر از صادرات این 

محصوالت درآمد كسب می كند.

ابهام های نرخ تلخ و ترش ليمو 
لیموشیرین و لیموترش ازجمله اقالم مركبات است كه با شیوع كرونا با كاهش شدید عرضه و افزایش قیمت مواجه 
شد و كار به جایي رسیـــد كه مصــطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مركزي میوه و تره بار از 
انحصار 4تا 5نفر در بازار خرید، ذخیره سازي  و عرضه این اقالم خبر داده و تأكید كرد این افراد حتي در زیرزمین منازل نیز 
اقالم مذكور را ذخیره كرده و با عرضه قطره چكاني، قیمت ها را باال نگه داشــته اند. متعاقب آن با ورود ستاد تنظیم بازار، 
قرارگرفتن لیموترش و لیموشیرین در فهرست كاالهاي مشمول مجازات احتكار و تعیین نرخ مصوب، انتظار مي رفت با رشد 
عرضه، نرخ این اقالم در بازار كاهش یابد اما باالماندن قیمت ها موجب انتشار برخي اخبار مبني بر صدور مجوز واردات 5هزار 
تن لیموترش در ستاد تنظیم بازار شد؛ اگرچه با واكنش وزارت جهادكشاورزي مبني بر تولید 620هزار تن لیموترش در كشور 
و اخطار درباره پیشگیري از ورود آفات و بیماري  هاي نوظهور ناشي از واردات این محصول، خبر صدور مجوز واردات لیمو 
تكذیب شد. در ادامه، هفته گذشته ستاد تنظیم بازار در نشستي فوق العاده قیمت مصوب لیموترش را اعالم و تأكید كرد كه 
فروش لیموترش به بیش از قیمت مصوب 1۸ هزار تومان در تمام شبكه هاي توزیع صنفي، زنجیره اي، تعاوني و اطالع رساني 
به صنوف و مصرف كنندگان تخلف است و با متخلفان برخورد مي شود. عباس قبادي، دبیر ستاد تنظیم بازار با ارسال نامه اي 
به دستگاه هاي نظارتي و تشكل هاي صنفي از تشدید برخورد با احتكار، امتناع از عرضه، گرانفروشي و اختفاي این محصول 
خبر داد. در این نامه بر برقراري ممنوعیت صادرات و برخورد با قاچاق لیموترش و شیرین، قرارگرفتن این محصوالت در 
فهرست كاالهاي مشمول مبارزه با احتكار، تعیین سقف قیمت تعزیراتي براي عرضه لیموترش در تمام سطوح زنجیره توزیع 
عمده 15هزار تومان و در سطح واحدهاي صنفي خرده فروشي و زنجیره اي 1۸هزار تومان تأكید و اعالم شده بود كه بخشي 
از كشفیات لیمو به شبكه توزیع سازمان میادین میوه و تره بار شــهرداري هدایت و با نرخ تحویل در سردخانه 12هزار و 

خرده  فروشي 13هزار و 900و 14هزارو500تومان عرضه شود.



 نباید بی انصافی كرد. كرونا با همه دردها، غم ها و سختی هایی كه 
به بار آورده آن قدر ها هم كه درباره اش بد می گویند، بد نبوده است. 

درس هایی از كرونا در این مدت یاد گرفته ایم كه شاید ده ها سال زمان نیاز 
داشتیم تا بتوانیم آنها را یاد بگیریم و در زندگی به آنها عمل كنیم؛ درس هایی 
كه به نظر می رسد حاال به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و 
كمتر كسی است كه از آن پند نگرفته باشد. سیدحسن موسوی چلك، مؤسس 
اورژانس اجتماعی ایران و رئیس انجمن مددكاران اجتماعی، درباره درس ها و 

پندهای كرونا و اثر آن در زندگی با همشهری گفت وگو كرده است.

سؤال كردن و كنجكاوی ابزار تفكر 
و راه رسیدن به موفقیت كودك 
شماست پس با تربیت نادرست، 

بی حوصلگی و نداشتن حس مسئولیت آن را سركوب نكنید.
كودك شما با پرســش در حال یادگیری و شــناخت دنیای 
اطراف خود اســت. وقتی فرزندتان سؤال نامتعارفی می پرسد 
وحشت نكنید، عكس العمل تندی نشان ندهید و تالش نكنید 
با جمالتی مثل بعداً بهت میگم یا تو هنوز خیلی كوچك هستی 
پاســخ دادن را به تعویق بیندازید.اگــر فرزندتان در موقعیت 
نامناسبی ســؤال را مطرح كرد می توانید بگویید به زودی در 
نخســتین فرصت در موردش صحبت می كنیم و در فرصت 
مناســب با او صحبت كنید. فكر نكنید او سؤالش را فراموش 
می كند.عدم پاسخگویی شما باعث می شود او برای یافتن پاسخ 
به منابع دیگری مراجعه كند و اطالعات غلط و گمراه كننده ای 

كه ممكن است آسیب زا باشند دریافت كند.
چرا كودك زیاد سؤال می پرسد یا سؤالی را زیاد تكرار می كند؟

هرگاه مفهوم یا موضوعی در ذهن كودك ناقص باشد منجر به 
سؤاالت مكرر او می شود. او قباًل از شما سؤال پرسیده و جوابی 
كه او را قانع كند دریافت نكرده پس اینقدر سؤال را تكرار می كند 
تا جواب قانع كننده ای بشنود. گاهی پیش می آید كه ما پاسخ 
مناسبی به كودك دادیم اما، بازهم كودك به طور مكرر سؤال 
می كند. این رفتار كودك نشــان دهنده توجه طلبی است كه 

ما باید در هنگام مناسب توجه كافی به كودك داشته باشیم.

از خودش بپرسید
وقتی كودك پرسید من چگونه به وجود آمده ام؟ از او بپرسید 
تو چه فكر می كنی؟ اگر پاســخ او متناسب با سنش خوب بود 
بگویید آفرین همین درست اســت. اگر این روش جواب نداد، 
بگویید فعاًل جواب را نمی دانم ولی جواب را برایت پیدا می كنم. 
اگر امكان داشت این كار را با مشاركت خود كودك انجام دهید 
یا اگر نه از یك فرد متخصص كمك بگیرید. در بسیاری از موارد 
این حربه به شما كمك می كند تا پاسخ مناسبی به این سؤال 

كودكتان ارائه كنید.

سؤاالت جنسی 
كودكان در سن های مختلف مسائل خاصی ذهنشان را درگیر 
می كند كه در مورد آن زیاد سؤال می پرسند. اگر به عنوان پدر 
و مادر بدانید چه جواب مناســبی به آنها متناسب با سنشان 
بدهید باعث می شود برای یافتن سؤاالتشان به منابع نادرست 
و آسیب زا مراجعه نكنند و به شما اعتماد كنند. برای به دست 
 آوردن مهارت در پاســخ دادن به این ســواالت از كتاب های 

كمك آموزشی استفاده كنید.

پايان 
خرافه پرستی

هر جامعه ای با هر 
فرهنگی كه داشته 
باشد، خرافه هایی 

همراه خود دارد كه به 
شكل طبیعی بسیاری 

را با خود همراه 
می كند. با وقوع بحران 

كرونا، خرافه پرستی 
و رفتارهای 

نشأت گرفته از آن 
هر روز بی اعتبارتر از 

دیروز می شود

نگرانی از افزايش 
خشونت ها

الزم است مؤلفه های 
اجتماعی را بسنجیم و 
با درنظرگرفتن نتایج 
آن، برای پیشگیری 

از عمیق تر شدن 
تبعات بعدی بحران، 
برنامه ریزی درستی 

داشته باشیم. باید 
دماسنج اجتماعی 

داشته باشیم تا 
بدانیم در این حوزه 
چه مسیری را طی 
می كنیم. اگر این 

اتفاق رخ ندهد باید 
منتظر گسترش 

خشونت های 
اجتماعی و جرائم 

باشیم

حمیدرضابوجاریان
خبر نگار
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سبك زندگی

قاب دیروزقاب امروز

برخی واحدهای صنفی با پایان محدودیت ها كار خود را با ابتكاراتی جالب برای مقابله با ویروس كرونا 
شروع كرده اند و با این روش ها از خود و مشتریانشان در مقابل بیماری مراقبت می كنند.

عكس : مهر- مجید اصغرپور

پیكان، ماشین نبود، مرام بود! پیكان برای ما ایرانی ها ، فقط یك  وسیله نقلیه نبود، همراه بی ادعای 
همه سفرهایمان بود. نشانه فخرفروشی نبود، كار راه انداز یك محله بود.

عكس : تهرانیكا

كرونا؛ منشأ تغییر سبك زندگی 
كرونا موفق شده است به شــكل خاص سبب 
افزایش توجه مردم به موضوع بهداشت فردی 
شــود. قطعاً در بهداشــت فردی و ارتقای این 
شــاخص، شــاهد اثر مثبتی در جامعه و نحوه 
زندگی مردم خواهیم بود و شــهروندان بیشتر 
از قبل به اهمیت رعایت این مؤلفه توجه نشان 
می دهند. این افزایش توجه هرچند هزینه هایی 
را به سبد خانوارها تحمیل می كند، اما در نهایت 
حساس شدن جامعه سبب كاهش بیماری های 
مرتبط با مسائل بهداشت فردی، ارتقای سالمت 
عمومــی و در نتیجه كاهــش هزینه های نظام 
سالمت می شود. شاید بخشی از توفیق در این 
راه ناشی از ترس مردم بوده باشد، اما بعد از مدتی 
این ترس به آگاهی تبدیل می شــود و مردم با 
دانشی كه از ترس خود به  دســت آورده اند در 
رعایت بهداشت فردی سختگیری می كنند. این 
ســختگیری ها می تواند تا سال ها منشأ توسعه 
سالمت فردی شود. اثرات این چنینی را در نوع 
تعامل افراد با دیگران نیز می توان مشاهده كرد.

درس های زندگی در قرنطینه 
كرونا درس بزرگی را به ما داده است. این ویروس 
یادمان انداخــت كــه درون خانواده هایمان با 
مشكل نبود دانش یا در بهترین حالت با دانش 
كم در حوزه مهارت های ارتباطی با هم روبه رو 
هستیم و سواد سالمت روان در خانواده نداریم. 
آمارهای رسمی مركز افكارسنجی دانشجویان 
ایران مشخص كرده است كه 50درصد تنش بین 
والدین و فرزندان، 56درصد تنش شــدید بین 
والدین و 16درصد خشونت خانگی در ایام كرونا 
رخ داده است. این حجم از تنش ها ناشی از نبود 
مهارت های ارتباطی بین اعضای خانواده است، 
چرا كه مدت ها بود فرصت حضور چندماهه كنار 
هم را نداشتیم و فراموش كرده بودیم هر یك از 
اعضای خانواده چه مشكالت و نگرانی هایی دارند 
تا با همفكری هم برای برطرف كردنشان اقدام 
كنیم. كرونا این خأل را یادآوری كرد و باعث شد 
بخشی از مردم با استفاده از روش های مختلف، 

آگاهی خود را برای شناخت دغدغه های هم باال 
ببرند و بتوانند حفره هایی كه در زندگی شان بر 
اثر كم توجهی ها و گذر زمان ایجاد شــده است 
را تا حدودی برطرف كننــد. افزایش تحمل و 
مدارا در افراد، شنیدن نكاتی كه شاید خوشایند 
نباشد و ایفای بهتر و بیشتر نقش فردی در امور 
خانواده از درس های دیگری اســت كه در این 

ایام یاد گرفتیم.

خرافه ها دیگر اثر بخش نیست 
هر جامعه ای با هر فرهنگی كه داشــته باشد، 
خرافه هایی همراه خود دارد كه به شكل طبیعی 
بسیاری را با خود همراه می كند. با وقوع بحران 
كرونا، خرافه پرســتی و رفتارهای نشأت گرفته 
از آن هر روز بی اعتبارتر از دیروز می شــود. اگر 
تا دیــروز دكان های ترویج خرافه پرمشــتری 
بود، امروز شــاهد هســتیم خرافه پرست ها به 
این نتیجه رسیده اند كه مطالبی كه به آن باور 
داشتند نه تنها كمكی به جلوگیری از ابتالیشان 
به بیماری نمی كند بلكه خود منشــأ بیماری 
می شود. شاید بتوان مدعی شد كه كرونا ریشه 
باورهای غلط و خرافی را هدف گرفته و بسیاری 
از آنها را از بین برده است. باور و دانشی كه كرونا 
به مردم بخشیده است توانسته جهت و سبك 

زندگی بسیاری را تغییر دهد.

آموزش حین بحران 
چون اطالعات ما درباره كرونا بســیار محدود 
بود و نظام های اطالع رســانی نیز در بســیاری 
از موارد موفق به رســاندن بهنگام اطالعات به 
مردم نشــدند، رفتارهای ناهنجاری از ســوی 
برخی شهروندان برای نجات خود از بیماری سر 
زد؛ مصرف مشــروبات الكلی و شایعه استعمال 
مواد مخــدر به عنوان ســپری در مقابل ابتال به 
ویروس مورد توجه قرار گرفت. به علت مصرف 
مشروبات الكلی و اطالع رســانی ناكافی درباره 
بی اثر بودن اســتعمال مواد برای ایمن ماندن از 
بیماری، عده زیادی مسموم شدند و حتی فوت 
كردند. پس از این رویداد، یاد گرفتیم كه به هر 

خبری اعتماد نكنیم و آموزش را حین بحران از 
منابع رسمی اش دریافت كنیم. با گذشت زمان، 
بازارشــایعات درباره كرونا سردتر و سردتر شد 
و این موضوع نشــان داد كه مردم حین بحران، 
آموزش پذیرتر شده و فهمیده اند چطور در مقابل 
ویروس از خود مراقبت كنند. این موضوع سبب 
شد دانشگاه ها و مراكز علمی سیگنال های علمی 
درستی را به مردم مخابره كنند و مردم به تبعیت 
از پیام های دریافتی، رفتار عاقالنه تری به نسبت 
روزهای آغاز اپیدمی كرونا در مواجهه با بیماری 

در پیش گیرند.

تقویت صدای نهاد خانواده و حوزه اجتماعی
منابع اطالعاتــی ما به عنوان پــدر و مادر برای 
پاســخ دادن به نیازها و خواســته های اعضای 
خانواده بسیار كم است. این كم بودن در حدی 
است كه تنها برای چندروز با مراجعه به داده های 
موجود ذهنی خود می توانیم به سؤاالت و ابهام ها 
جواب دهیم. كرونا نشان داد كه ما به ظاهر یك 
خانواده ایم، اما اطالعات ما برای عبور به سالمت 
و زندگی با كیفیت در كنار هم كافی نیســت. 
صدای خانواده، به عنــوان نهادی اجتماعی بعد 
از كرونا بیشتر شــنیده می شود و امیدوارم بعد 
از كرونا، مردم و سیاستگذاران در همه دنیا در 
مؤلفه های اجتماعی و باال بردن سواد اجتماعی 
فكر و سرمایه گذاری بیشتری كنند. اگر به این 
موضوع دقت كافی نشود، هنگام بروز بحران های 
دیگری مانند كووید- 19 باز هم شاهد پرداخت 
هزینه های انسانی و اجتماعی خواهیم بود كه 
در برخی موارد جبران خســارت هایی كه به بار 

می آورد غیرممكن است.

رصد سالمت اجتماعی ضرورت فرداست 
مؤلفه هــای متعــددی برای تعریف ســالمت 
اجتماعی وجود دارد كــه نظریه پردازان درباره 
آن تعاریف خاص خود را دارند. عمده مولفه های 
مربوط به ســالمت اجتماعی نیازمند بررسی 
طوالنی مدت اســت. برخــی مؤلفه های حوزه 
ســالمت اجتماعی در دوران كرونــا و تا مدت 

كوتاهی بعد از آن، قابل ســنجش اســت. اگر 
اطالعات قبلی از وضعیت ســالمت اجتماعی 
نیز وجود داشــته باشد كه متأســفانه در ایران 
موجود نیست، می توان با مقایسه دوران قبل و 
بعد از كرونا به نتایج قابل قبولی در بررسی و رصد 
وضعیت سالمت اجتماعی رسید. باید گفت هر 
بحرانی پیامدهای بعــدی بزرگ تر وعمیق تر از 
خود بحران دارد. رشــد طالق، ناهنجاری های 
اخالقی، گسترش جرائم و مسائلی مانند آن در 
دوره بعد از پایان اپیدمی كرونا مورد انتظار است؛ 
از ایــن رو، باید نظام رصدی بــرای موضوعات 
اجتماعی در كشور داشــته باشیم. متأسفانه به 
دالیل مختلف و با وجود پیش بینی قانون برنامه 
ششــم برای ایجاد چنین ســازوكاری، موفق 
به ایجــاد آن نشــده ایم. الزم داریم مؤلفه های 
اجتماعی را بسنجیم و با درنظرگرفتن نتایج آن، 
برای پیشگیری از عمیق تر شدن تبعات بعدی 
بحران، برنامه ریزی درستی داشته باشیم. باید 
دماسنج اجتماعی داشته باشیم تا بدانیم در این 
حوزه چه مسیری را طی می كنیم. اگر این اتفاق 
رخ ندهد باید منتظر گســترش خشونت های 
اجتماعی و جرائم باشــیم. فكر می كنم ما باید 
نظام های قضایی و انتظامی را در كنار نهادهای 
اجتماعی، بزرگ تر كنیم. البته بزرگ شدن این 
سازمان ها خبر خوبی برای جامعه نیست، اما اگر 
برنامه نداشته باشیم گریزی جز این كار نداریم.

همبستگی اجتماعی را باال ببریم 
سرمایه های اجتماعی در كشور به دالیل مختلف 
كاهش پیدا كرده است و باید در این حوزه به فكر 
تقویت این سرمایه ها بود. تشكل های مردم نهاد 
و سازمان های غیردولتی با وجود این مشكل، با 
همه توان خود در بحران هایی مانند كرونا حضور 
پیدا كرده و بدون نگرانــی از ابتال به بیماری در 
حال كمك به افراد جامعه هستند. ازسوی دیگر، 
آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت بهداشت 
نشــان می دهد بیشــترین گروهی كه از كرونا 
آسیب دیده اند اقشــار كم درآمد و فقیر جامعه 
بوده اند. متأسفانه دولت به دلیل محدودیت های 

مالی ای كه دارد نمی توانــد حمایت های كافی 
از این قشــر انجام دهد؛ از این رو، ضرورت دارد 
نهادهای عمومی غیردولتی كه مردم ســال ها 
به آنها كمــك كرده اند وارد صحنه شــوند و با 
مشاركت تشكل های مردم نهاد در یك هم افزایی 
به گونه ای عمل كنند كه نیازهای اقشار نیازمند 
جامعه را در حد توان خود برطرف كنند. چنین 
رویكردی می تواند به ایجاد همبستگی اجتماعی 

و تقویت آن منجر شود.

تشــكل های مردم نهاد، پل میــان دولت و 
حاكمیت 

ســازمان های غیردولتــی در برنامه ریزی های 
فعلی كشــور جایگاهی ندارند. اكثر تشكل ها 
می گویند در اجرا درگیرند و شــعبه شــماره2 
دولت شــده اند؛. از این رو اكنون هیچ تشــكل 
مردم نهــادی را نمی توان پیدا كــرد كه حضور 
مؤثری در عرصه سیاســتگذاری داشته باشد. 
اصوال دولت عالقه ای به واگــذاری امور به این 
حوزه نــدارد. نگاه ها به تشــكل های مردم نهاد 
ابزاری اســت، در حالی  كه این تشــكل ها پل 
خوبی بین مردم و حاكمیت هستند. تشكل های 
مردم نهاد بهترین برنامه سازان و تصمیم سازان 
در جهت دهــی بــه فعالیت هــای اجتماعی 
هستند. در سیاستگذاران ما برداشت درستی از 
مؤلفه های اجتماعی وجود ندارد. همین در خانه 
ماندن را، اگر ســرمایه اجتماعی در جامعه باال 
باشد، به راحتی می توان اجرا كرد. به نظر می رسد 
همراهی فعلی مردم بــا پویش های این چنینی 
فرصتی است برای بازسازی سرمایه اجتماعی، 
به این شرط كه آن را رها نكنیم. حوزه اجتماعی 
در حوزه نظری عملكرد خوبی داشته است، اما 
در حوزه سیاستگذاری كاری نكرده است. جلب 
اعتماد مسئوالن به فعاالن اجتماعی كار زیادی 
می طلبد كه هم عقب ماندگی ها را جبران كنیم، 
هم به مطالبات جواب بدهیم و هم بتوانیم برای 
آینده برنامه ریزی داشته باشیم. این درس را باید 
جدی بگیریم و خط به خط آن را به درستی اجرا 

كنیم تا به نتیجه ای مطلوب برسیم.

     نوشیدن آب یكی از بهترین كارهایی است كه می توانید 
برای حفظ سالمت بدن خود انجام دهید. به طور خاص، آب 
داغ برخالف تصور بســیاری از افراد می تواند فواید بیشتری 

برای فرد مصرف كننده داشته باشد. اما این فواید چیست؟ 

كمك به گوارش
آب داغ می تواند دستگاه گوارش را تسكین داده و فعال كند. 
نوشیدن آب داغ می تواند خطر ابتال به یبوست را كاهش دهد، 
زیرا به گوارش سریع تر غذا نســبت به آب سرد یا گرم كمك 
می كند. به همین دلیل است كه برخی افراد به نوشیدن چای 

برای تسكین ناراحتی معده خود عالقه دارند.

كمك به سم زدایی بدن
آب داغ به بدن در دفع ســموم ازطریق عــرق و ادرار كمك 
می كند. دمای بدن با مصرف آب داغ افزایش خواهد یافت كه 
موجب تعریق می شود. از این رو شاید نیازی نباشد تا رژیم های 

غذایی سم زدایی مرسوم را دنبال كنید.

بهبود گردش خون
نوشیدن آب و هیدراته نگه داشــتن بدن می تواند به درمان 
عالئم آنفلوآنزا كمــك كند. ضمن اینكــه آب داغ می تواند 
به گردش بهتر خون نیز كمك كنــد. آب داغ به عنوان یك 
گشاد كننده رگ های خونی عمل مي كند كه به افزایش جریان 
خون منجر  می شود. عضالت شما نیز در نتیجه نوشیدن آب 

داغ شل می شوند كه به جریان خون بهتر كمك می كند.

كمك به تسكین درد
برخی زنان در زمان مواجهه بــا كرامپ های قاعدگی از یك 

كمپرس داغ برای تسكین درد استفاده كرده و آن را روی شكم 
خود قرار می دهند. نوشیدن آب داغ نیز می تواند از درون بدن 

به تسكین درد كمك كند.

كمك به كاهش وزن
مواد غذایی بســیاری وجود دارند كه مصرف آنها می تواند 
به كاهش وزن كمك كند اما آیا می دانســتید كه نوشیدن 
آب داغ نیز می تواند در این زمینه مؤثر باشد؟ نوشیدن آب 
فراوان به واسطه احساس ســیری و پیشگیری از پرخوری 
می تواند به كاهش كیلوهای اضافه بدن شــما كمك كند. 
همچنین آب داغ دمای بدن را افزایش می دهد كه می تواند 
نرخ سوخت وســاز را افزایش داده و به كالری سوزی بیشتر 

كمك كند.

آبرسانی به پوست
مصرف آب ناكافــی می تواند موجب خشــكی، ســفتی و 

پوسته پوسته شدن پوست شود. پوســت خشك  نیز بسیار 
بیشتر مستعد بروز چین و چروك است.

تسكین احتقان بینی
چه احتقان بینی ناشــی از یك ســرماخوردگی باشد و چه 
از آلرژی های فصلی سرچشــمه بگیرد، آب داغ می تواند به 
تسكین این شرایط كمك كند. نوشیدن آب داغ می تواند به 
كاهش غلظت مخاط و حركت ســریع تر آن كمك كند و در 
نتیجه، ســرفه و فین كردن كارایی بیشتری در رفع احتقان 
خواهند داشت. استنشاق بخار آب نیز می تواند به شل شدن 

مخاط كمك كند.

تسكین گلودرد
آب داغ یك درمان طبیعی عالی در زمان سرماخوردگی است. 
آب داغ به شل شدن مخاط غلیظ ترشح شده توسط غشاهای 

مخاطی و دفع آن از دستگاه تنفسی كمك می كند.

مزیت های
 نوشیدن آب داغ

رئیس انجمن مددكاری اجتماعی ایران به همشهری 
می گوید افزایش همبستگی اجتماعی برای برون رفت 

از بحران كرونا ضروری است 

درس های پیدا و پنهان 
یك ویروس 

یادداشت 

به سؤاالت كودكانمان چگونه 
پاسخ دهیم؟

عاطفه هاشمی نژاد
رواشناس

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.

رُك 
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جهان استارتاپی

شیوع ویروس كرونا اقتصاد جهان را  تحت تأثیر قرار داده، 
اما با این حال گزارش های منتشر شده حاكی از آن است 
كه استارتاپ های انگلیسی در دوران همه گیری بیماری 
كووید-19 توانســته اند بالغ بر 600میلیون پوند از طریق 
سرمایه گذاری به دست آورند. برخی مطالعات نشان می دهد 
كه این استارتاپ ها  در سال جاری نسبت به دوره مشابه 
پارسال، 34درصد بیشتر سرمایه جذب كرده اند. وب سایت 
»بیزینس لیدر« به معرفی 8 استارتاپ برتر انگلیسی در 

زمینه جمع آوری سرمایه در بحران  كرونا پرداخته است.

CAZOO
  مبلغ سرمایه گذاری: 100میلیون پوند
  تاریخ سرمایه گذاری: 23مارس2020

  سال تاسیس استارتاپ: 2018
كازو در زمینه خرید و فروش 
خودروهای دســت دوم كار 

می كند و روش كاری اش مانند بســیاری از ســایت های 
خرید و فروش اجناس دست دوم است. مشتریان می توانند 
خودروهای این استارتاپ را در پاركینگ منزل خود تحویل 

بگیرند و امكان خرید قسطی هم فراهم است.

PRIVITAR
  مبلغ سرمایه گذاری: 65میلیون و 300هزار پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 6آوریل 2020
  سال تاسیس استارتاپ: 2014

ایــن شــركت كــه دفتر 
مركزی اش در لنــدن قرار 

دارد، در كار ساخت و توسعه نرم افزارهایی است كه با حفظ 
حریم خصوصی افراد، امكان استخراج مجموعه داده های 
حساس را فراهم می آورد. مشــتریان اصلی این استارتاپ 
به دلیل حساسیت باال در كار، مؤسسات مالی و بانك ها و 

همچنین مركز ملی سالمت هستند.

GLASSBOX
  مبلغ سرمایه گذاری: 32میلیون و 700هزار پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 7آوریل2020
  سال تاسیس استارتاپ: 2010

در عصر دیجیتال، شركت ها 
در تالش هســتند تا رفتار 

كاربران آنالین را درك كنند. این استارتاپ به سازمان ها 
امكان می دهد تا هر تعامل مشــتری دیجیتال را در زمان 
واقعــی تجزیه و تحلیل كننــد و به آنها امــكان می دهد 
تجربیات كاربر خود را در وب و برنامه های شان به كار ببرند 

و آنها را بهینه سازی كنند.

SOFTIRON
  مبلغ سرمایه گذاری: 28میلیون و 8هزار پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 25مارس2020
  سال تاسیس استارتاپ: 2012

ایــن اســتارتاپ كارش 
توســعه ســرورهایی برای 

ذخیره  ســازی داده ها و به فروش رســاندن آن است. این 
داده ها در عرصه لوازم خانگی با استفاده از معیارهای مهم 
از جمله: چگالی، كارایی، ظرفیت، ســرعت و انتشار گرما 

كارایی باالیی دارد و باعث بهبود عملكرد می شود.

HUMIO
  مبلغ سرمایه گذاری: 17میلیون پوند
  تاریخ سرمایه گذاری: 25مارس2020

  سال تاسیس استارتاپ: 2016
این استارتاپ كه دفتر مركزی آن در 
شهر لندن واقع شده است، نرم افزاری 
را برای ورود به سیستم ایجاد می كند 
كه بــه شــركت ها اجــازه می دهد 

داده های خود را در زمان واقعی تحلیل و مدیریت كنند.
 

ENABLE
  مبلغ سرمایه گذاری: 11میلیون و220هزار پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 23مارس 2020
  سال تاسیس استارتاپ: 2015

كار استارتاپ این است كه بستر نرم افزاری 
را ایجاد كند كه بــه تجارت های مختلف 
كمــك می كند كــه دقیقــاً معامالت، 
تخفیف ها و برنامه ریــزی برای معامالت 

تخفیف را محاسبه كنند تا رشد سودآور را به دنبال داشته باشد.

YAPILY
  مبلغ سرمایه گذاری: 10میلیون و 600هزار پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 6آوریل2020
  سال تاسیس استارتاپ: 2017

یاپیلی، پلتفرمــی را ایجاد 
كرده است كه به منظور فراهم 

آوردن بانكداری آزاد از طریق یك دروازه واحد، اتصال ایمن 
و یكپارچه مشتریان به كلیه بانك ها را مقدور ساخته است.

EMMA BRIDGEWATER
  مبلغ سرمایه گذاری: 8میلیون پوند

  تاریخ سرمایه گذاری: 27مارس2020
  سال تاسیس استارتاپ: 1985

این اســتارتاپ یك شركت 
قدیمی انگلیســی است كه 

بیشتر به خاطر ظروف ســفالی تزئین شده معروف است.
اما بریجواتر خانمی بود كه می خواست برای مادرش هدیه 
تولد تهیه كند، اما نتوانست و درنهایت خودش مجبور شد 
كه یك ماگ با طرحی كه دوست دارد را بسازد و درنهایت 

چنین شركتی تاسیس شد.

 رشد سرمایه گذاری استارتاپی
در دوران كرونا

استارتاپ های انگلیسی به عنوان یك نمونه جهانی در 
دوران شیوع كرونا سرمایه هنگفتی را جذب كرده اند

 از هدیه
تا استارتاپ
اما بریجواتر 

خانمی بود كه 
می خواست برای 

مادرش هدیه 
تولد تهیه كند 
اما نتوانست و 

درنهایت خودش 
مجبور شد كه یك 

ماگ با طرحی 
كه دوست دارد 

بسازد و درنهایت 
چنین شركتی 

تاسیس شد

نتیجه دخالت 
 بشر در طبیعت
به خاطر 
شهرنشینی و 
رشد انفجاری 
سفرهای 
بین المللی 
هوایی، یك 
ویروس بی ضرر 
در خفاش های 
آسیایی توانست 
باعث رنج های 
بی شمار و تعطیلی 
اقتصادها و جوامع 
در سراسر جهان 
شود. این امر 
نتیجه دخالت 
بشر در طبیعت و 
ظهور بیماری هاي 
همه گیر است

خدمات رایگان در دوران كرونا
به تازگــي مؤسســه  آمــوزش آنالیــن و 
غیرحضوری »كورســرا« )Coursera( با 
هدف كمك به افرادی كه به دلیل شــیوع 
ویروس كرونــا به تازگی بیكار شــده اند، 
دسترسی به برخي كالس های آموزشی خود را آزاد كرده است. 
این مؤسسه، 3800دوره و 400تخصص را از طریق سازمان های 
دولتی به  منظور یافتن شغل برای بیكارشدگان به صورت رایگان 
در دسترس قرار داده اســت. این دوره ها مهارت های سطح باال 
مانند دروس نوشتن در محیط كسب وكار )گزارش نویسی، ارائه 
پروپوزال و نوشتن تفاهمنامه( و همچنین توسعه اپلیكیشن های 
مختلف را آموزش می دهد و كسانی كه در پایان موفق به گذراندن 
دوره شوند، گواهینامه های حرفه ای از طرف شركت هایی مانند 
گوگل، آی بی ام و اس ای اس دریافت خواهند كرد. ســازمان ها 
می توانند تا سی ام سپتامبر، نیروهای خود را ثبت نام كنند و آنها 
نیز باید تا پایان سال2020 میالدی دوره های مدنظر را به اتمام 
برسانند. آریزونا، ایلینویز و اوكالهما نخستین ایالت هایی خواهند 
بود كه دوره هایی را در ایاالت متحده ارائه می دهند و این در حالی 
است كه كشورهایی همچون كلمبیا، كاستاریكا، یونان، مالزی، 
پاناما، اوكراین و ازبكستان نیز چنین روندی را در خارج از آمریكا 
دنبال می كنند. كورسرا عالوه بر گسترش تعداد كشورها، به دنبال 
ارائه دوره هایی از طریق ســازمان های غیردولتی نیز به صورت 
موردی است. مؤسسات كاپالن و یوداسیتی نیز همانند كورسرا 
در دوران شــیوع بیماری كوویــد-19، برنامه ها و كالس های 

آموزشی رایگان خود را در طرح های جداگانه ارائه كرده اند.

انگیزه قوی
البته باید بگوییم كه این یك حركت برای 
نشان دادن حسن نیت محسوب می شود، 
آن هم زمانی كه یــك دوره آنالین به طور 
عادی 399دالر در سال قیمت دارد. اما در 
این میان یك انگیزه قوی نیز برای كورسرا وجود دارد. این عالقه 
به برنامه عــادی دولــت را افزایش می دهــد و موفقیت با این 
استراتژی )معروف به ابتكار بازیابی نیروی كار كورسرا( می تواند 
در نهایت منجر به این شود كه افراد تازه استخدام شده، در كار 
خود، دوره های اضافی را نیز نیاز داشته باشند. البته در كنار این 
مسائل و انگیزه، هنوز چالش های بسیار زیادی پیش رو وجود 
دارد. آژانس ها باید اطمینان حاصل كنند كه افراد متقاضی شغل 
به راحتی به دوره ها دسترسی پیدا می كنند و به طور ایده آل به آنها 
كمك می كنند تا با شــركت هایی كــه دارای موقعیت های باز 

استخدامی هستند ارتباط برقرار كنند.

انگلیسی ها هم دست به كار شدند
از سوی دیگر در انگلســتان اعالم شده، به 
بزرگســاالنی كه در خانه های شان به دلیل 
بحران كرونا در قرنطینه هســتند، ازجمله 
میلیون ها نفر كه از كســب وكار خود دور 
شده اند، دوره های آنالین رایگان با مهارت های دیجیتال پیشنهاد 

شده است. وزارت آموزش بریتانیا در حال راه اندازی مجموعه ای از 
دوره های آنالین مربوط به شغل ها، آموزش كار با اعداد، كدنویسی 
 Open( و مهارت های اینترنتی است. در این میان، دانشگاه آزاد
University( و گوگل، ازجمله ارائه دهندگان دروس به حساب 
می آیند. گاوین ویلیامســون، وزیر آمــوزش بریتانیا، می گوید: 
»مشاغل باید كاركنان خود را تشویق كنند كه مهارت های شان را 
تقویت كنند«. او از كارمندان خواســت تا دانش خود را بهبود 
بخشند، اعتماد به نفس شــان را تقویت و از سالمت روانی خود 
مراقبت كنند. بنابراین آنها نیازمند مهارت های الزم برای موفقیت 
پس از پایان شــیوع ویروس كرونــا خواهند بود. بــا توجه به 
عدم اطمینان از وضعیــت بازار كار در ماه هــای آینده، آموزش 
بزرگساالن بر بهبود مهارت های شغلی آنالین متمركز شده است؛ 

به این امید كه افراد بیشتری بتوانند به دوركاری بپردازند.

شروع خدمات آموزشی رایگان
از هفته گذشــته و در وب ســایت دولت، 
مجموعه ای از منابع آموزشی برای كمك به 
مردم به منظور استفاده در روزهای قرنطینه 
برای دســتیابی به مهارت های شغلی در 
دسترس قرار گرفته است. در این راستا، دانشگاه آزاد، دوره هایی 
را در زمینه ریاضیات پایه و نحوه نوشــتن كــد رایانه یا همان 
كدنویســی ارائه می دهد. »فیوچرلِــرن«، دوره هایی در زمینه 
مهارت های دیجیتال و تولید محتوای آنالین را در بســته خود 
دارد. گوگل مبحثی را درخصوص بازاریابی دیجیتال ارائه كرده 
و مؤسسه خیریه »بنیاد چیزهای خوب« هم منابعی را در اختیار 

مردم قرار داده تا بتوانند آنالین شروع كنند.

رشد سریع دیجیتال ها
هلن میلــر، مدیر اجرایی بنیــاد چیزهای 
خوب، می گوید: »تقریبا 12میلیون نفر در 
انگلســتان بدون مهارت هــای دیجیتال 
اساسی زندگی و كار می كنند«. دانشگاه آزاد 
نیز عنوان كرده كه پیش تر شــاهد افزایش گسترده در تعداد 
نفراتی بوده كه از دوره های آنالین رایگان این دانشگاه استفاده 
می كردند. مندی  مك  دوناگ كه یكی از دوره های كارشناسی 
دانشگاه آزاد را طی می كند در این ارتباط به بی بی سی گفته كه 
او از این شرایط و قرنطینه بودن در خانه به عنوان فرصتی برای 
یادگیری اســتفاده كرده اســت؛ »صادقانه بگویــم؛ با وجود 
دشــواری های بســیار، این مطالعات به دلیل احساس خوب، 
هدفمند بودن و همچنین افزایش خودباوری، به من بسیار كمك 
كرده  اســت. از این زمان بحرانی و بغرنج، هنوز هم می توانم به 
چیزهایی دست پیدا كنم كه می توانم به آنها افتخار كنم.« وزارت 
آموزش بریتانیا نیز عنوان كرده است كه تعداد مشاغل دیجیتال 
سریع تر از بیشتر بخش های اشتغال رشد داشته و خواهد داشت. 
آموزش آنالین حین قرنطینه، آماده سازی برای اقتصاد پس از 
ویروس كرونا محسوب می شود و در این میان، انتظار می رود كه 
مشاغل مرتبط با عرصه دیجیتال نسبت به برخی مشاغل دیگر، 

مقاومت بیشتری نسبت به شرایط بحرانی داشته باشند.

در دوران كرونا، شــاید خیلی ها این ســؤال را از خودشان 
پرسیده باشــند كه چرا قبال دنیا این مشكالت را نداشت؟ 
واقعیت این است كه هرچه می كشیم به خاطر بالیی است 

كه خودمان سر زمین آورده ایم!
هشدار كارشناسان برجسته تنوع زیستی جهان حاكی از این 
موضوع اســت كه احتماالً پس از همه گیری ویروس كرونا، 
شاهد بیماری های مخرب تر و كشنده تری خواهیم بود، مگر 
اینكه علت اصلی آنها، یعنی نابودی بی حد و حصر طبیعت، 

به سرعت متوقف شود.
آنها می گویند: »یك گونه خاص« مسئول بیماری همه گیر 
كووید-19 اســت. همه گیری های اخیر، نتیجه مســتقیم 
فعالیت های انسانی است؛ به ویژه فعالیت های نظام های مالی 
و اقتصادی جهانی كه به هر قیمتی می خواهند رشد اقتصادی 
را رقم بزنند. ما فرصت كمی برای غلبه بر چالش های بحران 

كنونی و جلوگیری از بحران های آینده داریم.
به گزارش گاردین، جوزف ســتل، ســاندرا دیاز و ادواردو 
بروندیزو، جامع ترین بررسی را درباره »سالمت سیاره ای« 
كه تاكنون صورت گرفته است، انجام داده اند. این مطالعه در 
سال 2019 از سوی پلتفرم بین المللی علوم سیاسی در مورد 
تنوع زیستی و خدمات اكوسیستم )IPBES( منتشر شد. 
این مطالعه نتیجه گرفت كه جامعه بشری به خاطر كاهش 
فزاینده سیستم های پشــتیبانی از حیات طبیعی زمین در 
معرض خطر اســت. آنها به همراه پیتــر دازاك كه در حال 
تهیه ارزیابی بعدی IPBES است، در مقاله ای كه چند روز 
پیش منتشر شد، نوشته اند: جنگل زدایی گسترده، گسترش 
كنترل نشده كشاورزی، كشــاورزی فشرده، معدن كاوی و 
توسعه زیرســاخت ها و همچنین ســودجویی از گونه های 
وحشی »یك توفان كامل برای ســرایت بیماری ها« ایجاد 

كرده است.
این گروه پژوهشــی می گوید كــه ایــن فعالیت ها باعث 
بیماری های همه گیر می شود، زیرا بیشتر مردم در معرض 
تماس و همچنین درگیری با حیواناتی هستند كه 70درصد 
از بیماری های نوظهور انسانی از آنها نشأت می گیرد. به خاطر 
شهرنشینی و رشد انفجاری ســفرهای بین المللی هوایی، 

یك ویروس بی ضرر در خفاش های آسیایی توانست باعث 
رنج های بی شــمار و تعطیلی اقتصادها و جوامع در سراسر 
جهان شود. این امر نتیجه دخالت بشر در طبیعت و ظهور 
یك بیماری همه گیر است. با این حال بیماری كووید-19 

ممكن است فقط یك آغاز باشد.
این دانشمندان می گویند: احتماالً در آینده همه گیری های 
بیشــتري اتفاق می افتند، با ســرعت بیشــتری گسترش 
می یابند، تأثیر اقتصادی بیشــتری خواهند داشت و اگر در 
مورد تأثیرات احتمالی انتخاب هایی كه امروز انجام می دهیم 

مراقب نباشیم، تعداد بیشتری از مردم را از بین می برند.
آنها می گویند كه بســته های احیای اقتصــادی چندهزار 
میلیارد دالری كه از سوی دولت ها ارائه می شوند، باید برای 
تقویت و اجرای حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار 
گیرند. تضعیف استانداردهای زیســت محیطی و پیشبرد 
صنایعی مانند كشاورزی فشرده، گسترش خطوط هوایی و 
بخش های وابسته به سوخت فسیلی ممكن است به لحاظ 
سیاسی مصلحت باشــد، اما انجام این كارها بدون توجه به 
تغییرات فوری و اساسی، درواقع به معنای یارانه و سوبسید  

دادن به ظهور بیماری های همه گیر در آینده است.
این دانشمندان می گویند كه رویكرد جهانی »یك سالمت« 
)One Health( هم باید گســترش یابد. دازاك می گوید: 
سالمت مردم با سالمت حیات وحش، سالمت دام و سالمت 
محیط زیست ارتباط نزدیكی دارد. این به معنی یك سالمت 

است.
One Health یا یك ســالمت، رویكردی برای طراحی و 
اجرای برنامه ها، سیاست ها، قانونگذاری ها و پژوهش هایی 
است كه در آن، بخش های مختلف برای دستیابی به سالمت 

عمومی بهتر با هم همكاری می كنند.
عالوه بر ایــن، برنامه های نظارتی و خدمــات درمانی باید 
به درستی در كشورها پایه گذاری شــوند. این دانشمندان 
می گویند: این موضوع یك »نوعدوستی« ساده نیست، بلكه 
یك سرمایه گذاری اساسی محســوب می شود كه همسو با 
منافع همگان برای جلوگیری از شیوع جهانی بیماری های 

همه گیر در آینده است.
دازاك می گویــد: برنامه هایی كه ما در مــورد آنها صحبت 
می كنیم، ســاالنه ده ها میلیارد دالر هزینه خواهند داشت، 
اما حتی اگر در یك قرن، فقط یك بیماری همه گیر شیوع 

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار   ظهور بیماری های جدید

با تخریب طبیعت
جنگل زدایی، گسترش كنترل نشده كشاورزی، معدن كاوی و 

سودجویی از گونه های وحشی باعث شیوع بیماری های همه گیر 
شده است

توسعه اینترنت
مهم تریــن بحث امــروز، افزایش ظرفیت 
اینترنت اســت. بدون داشــتن اینترنت 
پرسرعت، امكان آموزش و یادگیری آنالین 
هم وجــود نخواهد داشــت. در این میان، 
موضوع زیرساخت های سخت افزاری نیز مطرح می شود كه البته 
برخی از این موارد به كســانی كه قصد طی كــردن دوره های 
آموزشــی آنالین را دارند، برمی گردد. داشتن تلفن هوشمند، 
تبلت  یا رایانه شــخصی و لپ تاپ جزو ضرورت های یادگیری 

آنالین به حساب می آید.

خاطرات یك نویسنده
رابرت هاچینســن، یكی از نویسندگان و 
مورخان مشهور می گوید: »ویروس كرونا 
باعث افزایش آموزش آنالین شده است و 
در این میــان، دانشــكده های پرهزینه 
كالهبردار هستند!«. او در مقاله اش كه در وب سایت فاكس نیوز 
منتشر شده، به ذكر یك خاطره پرداخته است؛ »سال گذشته 
من یك دوره یكساله زبان آلمانی را از طریق یك برنامه آنالین 
در یك دانشكده گذراندم. مجبور بودم برای یك سفر كاری به 
آلمان بروم و به نظرم دوره آنالینی كه گذرانده بودم شگفت آور، 

خوب، دشوار و كامل بود. معلم من فیلم های هفتگی را آماده 
كرده بود كه به مرور، موضوعــات آن را هفته به هفته مطرح 
می كرد. حدود 15 تا 20تكلیف جداگانه داشتم كه هر هفته به 
پایان می رســاندم كه ازجمله آنها، گفت وگوهای ویدئویی و 
آزمون ها بود. از طریق اسكایپ و تماس های تلفنی با دانشجویان 
دیگر در ارتباط بودم و استاد مرتب از من امتحان می گرفت تا 
عملكردم در مكالمه با دانشجویان دیگر پیشرفت كند. من در 
كالس زبان هــای مختلف، ازجمله زبان فرانســه 
شركت كرده بودم، اما به نظرم آموزش آنالین 
زبان آلمانی از تمامی آن كالس های حضوری و 

فیزیكی بهتر و جامع تر بود.«

حضور سر  هركالسي 
از روی مبل خانه

در ایران تا صحبت از آموزش آنالین می شود خیلی ها فقط محیط های مجازی كه سر ساعت مشخصی استاد به صورت 
آنالین با تصویر یا صدا سر كالس حاضر می شود به ذهن شان می آید. اكثر دانشگاه ها و مدارس كشور طی ماه های 
اخیر این شیوه را به كار گرفته اند، اما در كشورهای دیگر محوریت آموزش آنالین پلتفرم هایی هستند كه آموزش 
را در هر زمان و مكانی برای شما فراهم می كنند. چند سال پیش مثال یك راننده تریلی در آمریكا با گوش كردن مداوم به صوت های ضبط شده كالس های 
فلسفه دانشگاه توانست دكتری فلسفه خود را دریافت كند! پس از مطرح شدن موضوع آموزش آنالین دانش آموزان و دانشجویان كشورهای درگیر با 
بیماری كووید-19، حاال مبحث جالب و هیجان انگیز آموزش آنالین برای آحاد جامعه مطرح شده است. بسیاری از كشورها سعی دارند تا از این روش، 
2بهره برداری عمده داشته باشند؛ اول  اینكه مردم را به سمت یادگیری سوق دهند تا از وقت خود به بهترین نحو ممكن استفاده كنند و دوم اینكه شرایط 
جامعه را بیش از پیش به سمت دیجیتال شدن و آنالین بودن ببرند. اما عالوه بر دانش  آموزان و دانشجویان قشر مهم دیگري هم این روزها جذب آموزش 
آنالین شده اند؛ افرادی كه طی ماه های اخیر شغل خود را از دست داده اند. جهان هرقدر توسعه پیدا می كند شغل ها تخصصی تر می شود و به همین خاطر 
بسیاری از كسانی كه شغل شان را به   تازگی از دست داده اند به دنبال یادگیری تخصص جدیدی هستند تا بخت شان برای پیداكردن كار جدید بیشتر شود.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار
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نگاه دیگر

روند ابتال به كووید-19 در جهان همچنان افزایشی است 
و كامال واضح است كه یك واكســن مؤثر در این شرایط 
بسیار الزم است. از سراســر دنیا، شركت های زیادی نیز 
برای ساخت این واكســن داوطلب شده اند كه تعدادی از 
آنها به مرحله تست انسانی هم رسیده اند، اما درحالی كه 
كارشناسان پیش بینی می كنند 12 تا 18 ماه با تولید انبوه 
واكسن و ورود آن به بازار فاصله داریم، برخی دانشمندان 
روش هایی غیرسنتی برای سرعت بخشیدن به این فرایند 
پیشــنهاد كرده اند كه یكی از این روش های مورد بحث 

تزریق ویروس زنده كرونا به افراد سالم است.
به گزارش نیویورك تایمز، البته این روش برای ویروس های 
كشــنده ای كه معموال درمانی برای آنها نیســت انجام 
نمی شــود، اما از آنجایی كه در شــرایط فوق العاده ای به 
ســر می بریم، دانشــمندان برای دور زدن زمان طوالنی 
آزمایش های سنتی برای كشف ویروس كرونا، این راه را 

پیشنهاد داده اند.

آهسته و پیوسته
تست های واكســن معموال آهســته و با طمانینه پیش 
می رود؛ چرا كه محققــان باید هزاران بیمــار را در این 
روش مورد آزمایــش قرار بدهند و ســپس صبر كنند تا 
نتیجه را در زمــان مواجهه آنها با ویروس بســنجند. در 
آزمایش های چالشی، داوطلبان بزرگسال سالم به 2گروه 
تقسیم می شــوند. یك گروه دارونما می گیرند و به گروه 
دیگر واكســن بالقوه تزریق می شود. پس از سپری شدن 
زمان كافی برای اثر پاسخ مناســب ایمنی واكسن، به هر 
2گروه ویروس تزریق می شود تا مشخص شود واكسن چه 

سطحی از ایمنی را در بدن فرد ایجاد كرده است.
مثال چند وقت قبل برای تست یك نمونه واكسن در چین 

به 2 گروه 2۷۰نفره واكسن و دارونما تزریق شد.
 دكتر الكــس جــان لنــدن اســتاد اخالق و فلســفه

Clara L. West و مدیر مركز اخالق و سیاست دانشگاه 
كارنگی ملون می گوید: اگر همه آنچه نگرانش هســتید 
»نتیجه« است، پس اینكه چه تعدادی از افراد در معرض 
ویروس قرار می گیرند و نتیجــه آن، یك چالش اخالقي 
است. به نظر ما روش مطالعاتی روشی كوتاه تر و آسان تر 

برای رسیدن به نتیجه به نظر می رسد.

پیشنهاد
برخی دانشمندان پیشنهاد می كنند كه پس از فاز اول و 
دوم آزمایش برای مطمئن شدن از دوز مناسب و ایمنی 
اولیه یك واكســن بالقوه، می توان از مرحله سوم قدیمی 
به نفع آزمایش چالشــی صرف نظر كرد. با توجه به اینكه 
آزمایش چالشی یكی از 2 قدم پیشنهادی برای جایگزینی 
مرحله سوم آزمایش واكســن است، كارشناسان در حال 
بحث و گفت وگو هســتند كه چه مقدار زمان با انجام این 

طرح صرفه جویی می شود.
دكتر جنیفر میلر، اســتادیار دانشــكده پزشــكی ییل 
می گوید: اینكه بدانیم با به خطر انداختن جان داوطلبان و 
شركت كنندگان در این آزمایش چه مقدار در زمان تولید 
واكسن صرفه جویی می شود، بسیار مهم است. چه مقدار 
زمان ذخیره می شــود تا ریســك به خطر انداختن جان 

داوطلبان توجیه شود. یك ماه یا 5ماه؟ 
تنها افراد بزرگسال ســالم بدون هیچ بیماری زمینه ای 
اجازه دارند در نخســتین قدمی كه برای تســت واكسن 
مؤثر ویروس كرونا طراحی شــده اســت، شركت كنند. 
قدم بعدی برای تست بی خطر بودن واكسن برای افرادی 
است كه بیشتر در معرض ابتال به كووید-19 قرار دارند، 
مانند سالمندان و افرادی كه بیماری های زمینه ای دارند، 
طراحی شده اســت. در طول این فاز، داوطلبان مجددا 
دارونما و واكسن بالقوه را دریافت می كنند، اما دیگر به آنها 
ویروس تزریق نمی شود. در این فاز، هدف ارزیابی میزان 
عوارض جانبی واكسن است. به محض اینكه بی خطر بودن 
واكسن بالقوه در گروه داوطلبان ثابت شود، چراغ سبز برای 

تولید انبوه و ورود واكسن به بازار روشن می شود.

عواقب جدی تزریق ویروس زنده
آزمایش های چالشــی پیش از این نیز انجام می شد، اما 
معموال در مورد بیماری هایی كه برای آنها درمانی وجود 
داشــته، از این روش اســتفاده می كردند، مانند بیماری 
ماالریا. اما برای ویروس كرونا و بیماری كووید-19 هنوز 
هیچ دارو و درمان قطعی وجود ندارد كه این ریسك و خطر 
در ارتباط با آزمایش چالشــی را بیشــتر می كند. تزریق 
ویروس زنده به داوطلبان می تواند عواقب جدی و جبران 
ناپذیری داشته باشــد. هم اكنون حداقل 8۰ واكسن در 
حال طی كردن آزمایش های الزم هستند، اما هنوز هیچ 
واكسنی نتوانسته تأییدیه های پزشكی الزم را برای ورود و 
پخش در بازار دریافت كند. درصورتی كه حتی دسترسی 
به واكسن میسر شود چالش بعدی توزیع عادالنه و درست 
آن در همه كشورهاست و باید كار طوری صورت بگیرد كه 
فقط این واكسن مهم در اختیار افراد پولدار یا شركت های 

منفعت طلب نباشد.

دوراهی اخالق و سرعت در مسیر 
ساخت واكسن كرونا

تزریق ویروس زنده كرونا به افراد سالم، روشی 
است كه دانشمندان را سریع تر به ساخت واكسن 

می رساند، اما به خطر انداختن جان گروهی برای 
نجات بقیه انسان ها كاری اخالقی است؟
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تقویت با 
 پلیمرهای حساس

برخالف 
ضدعفونی كننده های 

معمول و 
سنتی مانند 

سفیدكننده های 
رقیق و الكل 

كه غالبا 
عملكردشان 

پس از خشك 
شدن از بین 

 MAP-1 ،می رود
توسط پلیمرهای 

حساس به گرما 
تقویت شده است 

كه مخترعین 
آن می گویند به 
آلودگی ناشی از 
لمس یا قطرات 

هم پاسخ می دهد

تقسیم بندی برای 
آزمایش واکسن
در آزمایش های 
چالشی، 
داوطلبان 
بزرگسال سالم 
به 2گروه تقسیم 
می شوند. یك 
گروه دارونما 
می گیرند 
و به گروه 
دیگر واكسن 
بالقوه تزریق 
می شود. پس 
از سپری شدن 
زمان كافی 
برای اثر پاسخ 
مناسب ایمنی 
واكسن، به هر 
2 گروه ویروس 
تزریق می شود 
تا مشخص شود 
واكسن چه 
سطحی از ایمنی 
را در بدن فرد 
ایجاد كرده است

محققان دانشــگاه علم و فنــاوری هنگ كنگ پس از 
چندســال تالش به یك پوشــش ضد ویروسی دست 
یافته اند كه می تواند با یك بار اســپری، سطوح را برای 
9۰روز در برابر انواع باكتری و ویروس ازجمله ویروس 
كرونا ضدعفونی كند. به گفته محققان فرایند ساخت 
این اختراع جدید كه نام آن را  MAP-1 گذاشــته اند، 
1۰سال زمان برده اســت. به گزارش رویترز، این ماده 
را می توان روی سطوحی كه به صورت عمومی استفاده 
می شود مانند دكمه های آسانسور و دستگیره ها اسپری 
كرد و تا مدت ها از ضدعفونی بــودن آن مطمئن بود. 
پروفسور ژوزف كوان اســتادیار دانشگاه علم و فناوری 
هنگ كنگ كه یكی از اعضای تیم تحقیقی و ســازنده 
این ماده ضدعفونی كننده اســت، می گوید: در اماكن 
عمومی دكمه ها و دســتگیره ها مدام از ســوی افراد 
مختلف لمس می شــود و همین امر می تواند موجب 
انتقال بسیاری از بیماری های عفونی باشد. اما این ماده 
ضدعفونی كننده پس از اســپری شدن، میلیون ها نانو 
كپسول حاوی ضدعفونی كننده را روی سطوح پخش 
می كند كه به گفته كوان حتی پس از خشك شدن نیز 

در كشتن باكتری ها و ویروس ها مؤثر باقی می ماند.
این ماده ضدعفونی كننده برای سطوحی مانند شیشه، 
فوالد، پالستیك، چرم و پارچه نیز قابل كاربرد است و 
به همان اندازه 9۰روز می تواند این ســطوح را عاری از 

هرگونه باكتری و ویروسی حفظ كند.
برخالف ضدعفونی كننده های معمول و سنتی مانند 
ســفیدكننده های رقیق و الكل كه غالبا عملكردشان 
پس از خشك شــدن از بین می رود، MAP-1 توسط 
پلیمرهای حســاس به گرما تقویت شــده اســت كه 
مخترعین آن می گویند به آلودگی ناشــی از لمس یا 

قطرات هم پاســخ می دهد. محققان می گویند كه این 
مواد ســمی نبوده و برای استفاده روی پوست دست و 

محیط زیست نیز بی خطر هستند.
طبق گزارش رویترز، ایــن ضدعفونی كننده جدید و 
عجیب كه در  ماه فوریه آزمایش های بالینی را پشت سر 
گذاشــته اســت، احتماال در  ماه می  فروشــگاه های 
هنگ كنگ را قبضــه می كند. تاكنــون مراكز خرید، 
مدارس، كلیساها و باشگاه های ورزشی در هنگ كنگ 
به گفته محققان از این ماده ضدعفونی كننده استفاده 
كرده اند. البته  هنوز درباره صادرات این اختراع جدید 

به سایر كشورها حرفی زده نشده است.
به نظر می رسد شــیوع ویروس كرونا در هنگ كنگ به 
مرز كنترل  و در چند روز اخیر تعداد موارد ابتال در این 
كشور به صفر رسیده است. پیش از این 1۰38مورد ابتال 

و 4مورد مرگ در هنگ كنگ گزارش شده بود.
شــاید كرونا تاكنون تنها ویروسی باشد كه موجب شد 
مصرف مواد الكلی و ضدعفونی كننده به مرزی برسد كه 
در بسیاری از نقاط جهان كمیاب شود. اما همین ویروس 

نشــان داد كه هر نوع الكلی لزوما خاصیت ضدعفونی 
ســریع و قوي به ویژه در مقابله با ویروس مرموز كرونا 
را ندارد. در میانه بحران كرونا بســیاری از افراد به دلیل 
اســتفاده های نابجا و نادرســت از الكل های صنعتی 
)متانول( جان و برخی نیز بینایی خود را از دست دادند. 
برخی نیز الكل های طبی یا همان اتانول را در نسبت های 
نادرست استفاده كردند كه خاصیت ضدعفونی كنندگی 
باالی خود را از دست می دهد. در شــرایطی كه مدام 
اعالم می شد بهترین درصد ضدعفونی كنندگی اتانول 
۷۰درصد است، كارشناســان هم كه به دلیل استفاده 
زیاد ضدعفونی كننده ها هم مانند سایر ملزومات ایمنی 
ازجمله ماسك و دســتكش دچار كمبود شدند، اعالم 
كردند كه استفاده از سفید كننده ها در دوزی مشخص 
و غیرآسیب زننده می تواند در ضدعفونی كردن سطوح 
كارا باشد. اما نكته مهم این است كه طبق تحقیقات اخیر 
مشخص شد الكل ایزپروپیل ۷۰درصد در از بین بردن 
این ویروس تأثیری بیش از سایر ضدعفونی كننده های 

موجود در بازار دارد.

3 ماه ضدعفونی با یك بار اسپری ماده غوغایی
دانشمندان در هنگ كنگ اسپری ضدعفونی كننده ای ساخته اند كه می تواند با یك بار 

اسپری 90روز سطوح را به حالت ضدعفونی شده حفظ كند

زهرا خلجی
خبرنگار

یابد، هزینــه آن به هزاران میلیارد دالر می رســد. بنابراین 
بازهم با یك بــازده اقتصادی عالی در این ســرمایه گذاری 

روبه رو هستیم.
اینگر اندرسن، رئیس محیط زیست ســازمان ملل، در  ماه 
مارس گفت كه »طبیعت در حال ارســال یك پیام به ما« 
با شــیوع بیماری همه گیر كووید-19 و بحران جاری آب و 

هواست.
چندی پیش هم، آنتونیو گوترش، دبیركل ســازمان ملل، 
گفت: دولت ها باید با ایجاد جوامع پایدارتر و مقاوم تر، فرصت 

»بهتر ساختن« را بعد از این همه گیری فراهم كنند.
پروفسور توماس الویو كه در ســال 198۰ اصطالح »تنوع 
بیولوژیكی« را پیشنهاد كرد، می گوید: همه گیری و شیوع 
ویروس كرونا انتقام طبیعت نیست بلكه ما این كار را به دست 
خودمان انجام داده ایم. این نتیجه نفوذ مداوم و بیش از حد ما 
در طبیعت و تجارت غیرقانونی و گسترده حیوانات وحشی، 
به ویژه در بازارهای فــروش حیوانات وحشــی و بازارهای 
حیوانات دریایی در جنوب شــرق آســیا و بازارهای فروش 

حیوانات وحشی در آفریقاست.
 یك مطالعه گسترده در اوایل  ماه آوریل نشان داد كه دخالت 
انســان در قلمرو حیات وحش، منشأ گســترش ویروس ها 
بوده است. متخصصان تنوع زیستی در این مقاله جدید، در 
نهایت می گویند: ما با انتخــاب رفتارهایی كه محافظت از 
طبیعت را در پی دارد، می توانیــم از بحران فعلی، قوی تر و 
مقاوم تر از همیشه خارج شویم، چراكه طبیعت می تواند به 

ما كمك كند.

برترین ها
همیشه در هر حوزه ای، بهترین هایی وجود دارند و درخصوص مؤسسات آموزشی آنالین هم 
چنین چیزی صدق می كند. از دیدگاه های مختلف، چندین مؤسسه وجود دارند كه از سایرین 

درخصوص ارائه خدمات آموزشی آنالین برتر هستند كه به 10مورد از آنها اشاره می كنیم:

موجود، اما كمرنگ
در بسیاری از كشــورهای دنیا، آموزش 
آنالین همواره به عنوان یك راهكار مؤثر 
وجود داشته ، اما توجه به آن در حدی كه 
این روزها دیده می شود، نبوده است. به 
وقت نیاز، ما دریافته ایم كه زندگــی آنالین و دیجیتال كه 
پیش تر كمتر بــه آن می پرداختیم، می توانــد تا چه اندازه 
راهبردی و كارآمد باشد. در واقع می توانید یك كالس درس 

دانشــگاهی را بــا مدل 
آنالیــن و مجــازی آن 

مقایســه كنید تا متوجه 
فوایــد و نواقص ایــن دو با 
یكدیگر شوید. در مجموع، 
به نظر می رسد كه كالس های 
آنالیــن در شــرایطی ویژه، 

می تواننــد حتی ســودمندتر، 
به صرفه تر و در كل بهتر از مدل های معمول برگزاری كالس 
باشند. در كنار یادگیری، شرایطی نیز وجود دارد كه آنهایی 
كه می خواهند تدریس كنند هم می توانند در این سایت ها، 

كار پیدا كنند.

حضور سر  هركالسي 
از روی مبل خانه

آموزش آنالین در ایران
استارتاپ های مختلفی در ایران طی سال های 

اخیر برای آموزش آنالین به وجود آمده اند كه كارایی 
خوبی دارند. در واقع شــما در هر حوزه ای كه عالقه دارید 

می توانید آموزش هــای آنالین را پیدا كنیــد. برخی از این 
آموزش ها مجانی هستند و گروه دیگر را هم می توانید با هزینه 
بسیار كمتر از كالس های حضوری، اســتفاده كنید. چند سالی 
می شود كه برخی مؤسسات و آموزشــگاه ها در ایران به صورت 

آنالین اقدام به پذیرش دانشجو كرده اند. در كنار كالس های 
پولی كه برای اداره امور آموزشــگاه ها امری بدیهی و الزم 

محسوب می شــود، برخی دروس نیز در سایت های 
آنها رایگان است. برای آنكه مؤسسه و كالس 

مورد نظر خــود را بتوانید پیدا كنید، 
كافــی اســت كلیدواژه هایی 

ماننــد: آمــوزش آنالین، 
آموزشــگاه های آنالین 

و... را جست وجو كنید.

Udemy
این سایت دارای كالس های آموزشی رایگان و 
غیررایگان به تعداد نسبتا باالست كه توانسته 
خود را به عنوان یكی از برترین ها در دنیا معرفی 
كند. این مؤسســه كه در  ماه مي2010 تاسیس 
شده، هم اكنون دانشجویانی از بیش از 190كشور 
دنیا دارد و آموزش هایــش به 65زبان زنده دنیا 
انجام می گیرد. در سال2020، آنها بیش از 150هزار 

رشته را روی سایت خود آموزش می دهند.

Khanacademy
سلمان خان هندی، این سایت را راه اندازی كرده و 
در آن آموزش به صورت كامال رایگان انجام می گیرد.

Coursera
بیش از 35هزار كالس مختلف در این مؤسسه 
به صورت آنالین برقرار است كه در حالت عادی، 
برخی از آنها رایگان و برخی دیگر پولی هستند و 
شما باید شهریه ثبت نام را بپردازید. همانطور كه 
پیش تر اشاره شد، در شرایط كنونی ارائه آموزش 
رایگان در برخی كشورها امكان پذیر شده است.

edx
دوره های بسیاری برای آموزش در این سایت وجود 
دارد. آنها شرایطی را نیز برای تعامل با دانشگاه های 

معتبر دنیا در سایت شان ایجاد كرده اند.

coursmos
حدود 50هزار درس در قالب 11هزار رشته مختلف در 
وب سایت این مؤسسه آموزشی وجود دارد. مؤسسه ای 
كه كارش را از ســال 2013 آغاز كرده و بزرگ ترین 

آموزشگاه آنالین در جهان است كه ُخردآموزی دارد.

lynda
لیندا یكی از زیرمجموعه های شبكه لینكدین است 
و دوره های كارآمد و بسیار خوبی را در وب سایت 
خود برگزار می كند. لیندا آموزش رایگان ندارد و 
ثبت نام كنندگان برای شركت در كالس ها نیازمند 

پرداخت شهریه هستند.

codecademy
برای گذراندن دوره های آنالین برنامه نویسی، یكی 
از بهترین مؤسســات در جهان همین آموزشگاه 
اســت. آنها 12دوره مختلف برنامه نویســی را 
به صورت رایگان آموزش می دهند و كارشان را از 

سال2011 آغاز كرده اند.

learnable
تخصص این مؤسســه در آموزش وب اســت. 
كالس هایی برای كدنویســی، طراحی پلتفرم، 
برنامه نویسی و هر آنچه مربوط به وب می شود در 
دایره كاری این مؤسسه آموزش آنالین قرار دارد.

Skillshare
برای شروع آموزش در این وب سایت، نیاز به ثبت نام 
و پرداخت شهریه هست. ثبت نام ها نیز به صورت 

سه ماهه است و ابتدا باید 99سنت پرداخت كنید.

General Assembly
این مؤسســه آموزش آنالین غیرانتفاعی در 
سال2011 تاسیس شده و در بسیاری از كشورها  
كار آمــوزش فناوری های مختلــف ازجمله 
رشته های مربوط به رایانه و وب را انجام می دهد.
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شیوع كرونا چطور استفاده
از سایت های آموزشی را به
اوج رسانده و حاال آموزش

 آنالین را برای خیلی ها
 ازجمله بیكاران تبدیل به یك

عادت روزمره كرده است؟ 
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درنگ

حسن روحاني رئيس جمهوری ايران مي گويد هيچ دانشمندي نمي تواند آينده كرونا را پيش بيني كند

مسئوالن كشور چين به پايان كرونا اميدوارند
ايران؛ زندگي بدون قرنطينه  اما با محدوديت ولي نگران ظهور ويروسي جديد هستند

چين؛ نخستين برخورد با كرونا

ايران از اسفند ماه به طور رسمي، حضور كرونا در كشور را قبول كرد 
و تا پيش از آن، تالش رسانه ها براي جلب نظر مسئوالن براي مقابله 
با كرونا تنها به تكذيب و گنجاندن افراد فوت شده در دسته بيماران 

تنفسي ختم شده بود.
كرونا كه در ايران از شهر قم شروع شده بود به دليل محدود نكردن 
رفت وآمدهاي بين استاني، تمام كشور را فراگرفت و كار به جايي 

رسيد كه هيچ نقطه ايران از شر كرونا در امان نماند.
در همين حال و در طی حدود 2 ماه گذشته  آمارهای رسمي اعالم 
شده از سوي سخنگوي وزارت بهداشت با انتقادهايي هم همراه 
بود كه از جمله محسن هاشمي در حاشــيه يكی از نشست های 
شوراي شــهر در اين رابطه گفته بود:»همانگونه كه برآوردهاي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، نظرات متخصصان و 
ساير بررسي ها نشان مي دهد، آمار ابتال و قربانيان كرونا در كشور 
بسيار بيشتر از عدد اعالم شده رسمي است. اين تفاوت به داليل 
گوناگوني نظير تأخير در اعالم ورود كرونا به كشور و عدم محاسبه 
قربانيان قبل از آن، عدم وجود امكان تست كافي در كشور و عنوان 
كردن نام ســاير بيماري ها، نظير اختالل تنفســي و شبه كرونا 
به عنوان كرونا بوده است. اين اختالف به صورت كلي مورد تأييد 
وزارت بهداشت نيز قرار دارد.« در نهايت پرونده اين قبيل انتقادها 
با ابراز گاليه رئيس جمهور و سخنگوي وزارت بهداشت از منتقدان 
بسته شد و همچنان آمار مرتبط به كرونا به شكل كلي و نه استاني 

ذكر مي شود.
 اقدامات دولت در مقابله با كرونا

»چيزي به نام قرنطينه نداريم، نه امروز و نه در ايام عيد و همه در 
كسب و كار و فعاليت خود آزاد هستند.« اين صحبت هاي روحاني 
در روزهاي منتهي به سال نو، انتقادهاي بسياري را روانه دولت كرد 
و بسياري تالش مسئوالن براي عادي سازي  كرونا را عاملي براي 

گسترش اين مهمان ناخوانده معرفي كردند.

در گذر زمان برنامه هاي مقابله با كرونا با محدوديت هاي بيشتري را 
شامل  شدند. با توجه به هجوم مردم براي سفرهاي نوروزي، دولت 
در هفته دوم فروردين-هر چند دير- دستور ممنوعيت سفرهاي 
بين استاني را صادر كرد و به اين ترتيب، تردد بين استاني از هشتم 

تا 31فروردين ماه ممنوع شده بود.
در ادامه ممنوعيت هايي مانند فعاليت مشاغل پرريسك، مدارس، 
دانشــگاه ها، ســينماها و مركز فرهنگي به برنامه هاي مقابله با 
كرونا اضافه و به ادارات اجازه داده شــد كه از راه حل دور كاري 
نيروهاي كار استفاده كنند. نزديك شدن به سيزدهم فروردين 
و هراس از تجمع مردم در پارك ها و فضاي ســبز موجب شد تا 
دولت با همكاري نيروي انتظامي مانع ورود مردم به اين فضاهاي 

شهري شود.
در كنار ايــن محدوديت هــا، اقدامات مالي نيز بــراي حمايت از 
آسيب ديدگان كرونا انجام شد. پرداخت وام يك ميليون توماني، 
تعويق سه ماهه اقساط وام هاي قرض الحســنه، بيمه بيكاري و... 
فعاليت هايي هستند كه براي حمايت از اقشار ضعيف در برابر كرونا 

كليد خوردند. 

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
»سرنوشــت كرونا قابل پيش بيني نيست.«؛ اين جمله را مي توان 
به عنوان چكيده اظهارنظر مقامات ايراني در رابطه با كرونا مطرح 
كرد. حسن روحاني رئيس جمهور چند روز پيش در رابطه با آينده 
كرونا گفته بود:»تا امروز هنوز هيچ دانشمند، هيچ مركز درماني، 
بهداشتي و هيچ سازمان بين المللي، نتوانسته پيش بيني كند كه 
بشر كي از شركرونا خالص مي شــود. اگر مي شد پيش بيني كرد، 
خيلي خوب بود اما اين ويروس قابل پيش بيني نيســت، ويروس 
ناشناخته است، بشر با آن آشنا نيست. چون روشن نيست، ممكن 
اســت اين بيماري يك ماه روبه روي ما باشــد، ممكن است 2ماه، 

اولين موارد ابتال به كرونا در دهمين روز از دي ماه 
98در شــهر ووهان چين ثبت شــد و از آن روز تا 
13دي 98، تعداد مبتاليان به 44 نفر رسيد. پس از 
شيوع كرونا در اين كشور، در نهايت چين توانست با 
تكيه بر برنامه هاي شديد قرنطينه، مسير گسترش 
كرونا را مسدود كند و شهر ووهان كه به عنوان محل 
تولد ويروس كرونا شــناخته مي شــد، با گذشت 
2 ماه يعنــي در نهمين روز فرورديــن از قرنطينه 
خارج شد. اعالم آمار مبتاليان و كشته شدگان بر 
اثر ويروس كرونا در چين، همواره مورد نقد ســاير 
كشورها قرار گرفته و بسياري چين را به ارائه آمار 
غيرواقعي محكوم مي كنند، اتفاقي كه ســرانجام 
با اعالم آمار اصالحي از ســوي اين كشور، شكل 
و شــمايلي جديد به خود گرفت. مقامات كشــور 
چين در تاريخ 29فروردين آمار جديدي از تلفات 
جاني ويروس كرونا اعالم كردند.كارگروه كنترل 
و پيشگيري از بيماري شهر ووهان واقع در استان 
هوبي چين در اين رابطه گفت كه در شمارش تلفات 
ويروس كوويد-19 در اين شهر اشتباه رخ داده و بر 
اين اساس شمار جان باختگان افزايش يافته است. 
اين سازمان درباره دليل اصالح و افزايش رقم تلفات 
توضيح داد كه تعدادي از بيماران نتوانسته بودند به 
بيمارستان بروند، تعدادي جاافتاده بودند و تعدادي 
نيز دوبار گزارش شده بودند. همچنين مشكالتي در 
اخذ اطالعات از بيمارستان هاي خصوصي، موقت يا 
صحرايي كه بيماران مبتال به كرونا را پذيرش كرده 
بودند، به اين موضوع دامن زد. بر اين اساس شمار 
كل جان باختگان ويروس كرونا در شهر ووهان، با 
افزايش 129۰ نفري به رقم 38۶9 نفر رسيد. اين 
افزايش كــه حدود ۵۰ درصــد كل جان باختگان 
ووهان و حدود 39درصد قربانيان در چين است، 
تعداد كل فوتي هاي كشــور چين را به 4۶3۶ نفر 

افزايش داد.با اين تغيير آمــاري، 32۵نفر ديگر به 
شمار مبتاليان در شــهر ووهان اضافه شد و براين 
اساس تعداد كل بيماران در چين به 82۶92 نفر 

افزايش پيدا كرد.

خدمات دولت در زمان قرنطينه
كشور چين با توجه به ساختار سياسي اش توانست 
دست به اقدمات  سختگيرانه اي براي مهار كرونا 

بزند:
  محدوديت هاي مسافرتي در 5شهر استان هوبي 
و متوقف شدن برگزاري مراسم سال نوي چيني در 

هنگ كنگ و محدوديت سفر از هنگ كنگ به چين
 ساخت بيمارستان هزار تختخوابي در شهر ووهان 

چين در بازه زماني 10روزه
  بستن مدارس و اداره ها و قرنطينه تعدادي از شهرها 

ازجمله شهر ووهان 
  نصب گرماسنج فروسرخ در فرودگاه ها، ايستگاه هاي 
راه آهن، ايستگاه هاي اتوبوس و لنگرگاه هاي كشتي هاي 

مسافرتي 
 پاكسازي مداوم ساختمان ها در شهرهاي آلوده با 

كمك خودروهاي ضدعفوني كننده
  تعيين مجازات زندان براي هــر فردي كه قوانين 

قرنطينه را زير پا بگذارد
 تعطيلي مراكز مهم توريســتي چين ازجمله شهر 
ممنوعه و بخش هايي از ديوار بــزرگ پس از آغاز 

شيوع كرونا 
 ممنوعيت استفاده از خودروهاي شخصي، ممنوعيت 
ترك خانه بدون مجوز. افراد تنها در شرايط نياز به دارو 
يا كنترل دماي بدن اجازه خروج از خانه را داشتند و 
آن هم در شرايطي كه نام و مشخصات محلي كه به آن 

مراجعه مي كنند را ثبت كنند.
  مقامات اســتان هوبي پس از آغاز ســختگيرانه 

قرنطينه، خريــد لوازم و اقالم مــورد نياز زندگي و 
همچنين دارو براي شهروندان و حمل آن به خانه ها 

را آغاز كردند.
  استفاده از فناوري هاي مختلف، مانند پهپاد هاي 
هشــداردهنده، فنــاوري تشــخيص چهــره، 
اپليكيشن هاي پيام رســان و باركد هاي QR براي 

كنترل بيشتر شيوع ويروس 
 تعيين جايزه براي افرادي كــه درباره تجمع هاي 
غيرمجاز و مقاومت در برابر قرنطينه شدن ديگران 

اطالعاتي به آنها بدهد.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
ناشناخته بودن ويروس كرونا موجب شده است 
تا اظهارنظرها در رابطه با كنتــرل اين ويروس و 
زمان غلبه بر آن چندان ســنديت نداشته باشد 
اما در اين ميان چهره هاي مسئول در كشورهاي 
مختلف براســاس ظن خود به بيــان اظهارنظر 
پرداخته اند. ژونگ نانشــان، دانشمند سرشناس 
چيني كه ويروس سارس را در سال 2۰۰3كشف 
كرده بود، مدتي پيش اين احتمال را بيان كرد كه 
شيوع ويروس جديد كرونا در سطح جهان احتماال 
تا ماه ژوئن )خرداد/تير( به پايان مي رسد. ژونگ كه 
در كشور چين، تيمي از كارشناسان و متخصصان 

امور پزشكي و بهداشتي دولت را هدايت مي كند 
پيش بيني كرده است كه اصوال ويروس ها با هواي 
گرم از بيــن مي روند اما كســي نمي تواند بگويد 
كروناي ديگري در آينده شيوع پيدا نخواهد كرد.

مهم ترين رويدادهايــي كه تحت تأثير كرونا 
قرار گرفتند

به دليل همزماني شيوع كرونا با جشن هاي سال 
نو چيني، بسياري از مردم اين كشور از برگزاري 
اين جشن مهم خودداري كردند. ناگفته نماند كه 
لغو مراسم سال نوچيني تنها محدود به اين كشور 
نبود و چيني هاي سراسر جهان تصميم بر لغو اين 
مراسم گرفتند حتي شهردار پاريس هم دستور 
ممنوعيت اين مراسم را صادر كرده بود. در اين 
ميان برگزاري كنگره ساالنه ملي خلق چين در 
24فوريه توســط مقامات چيني به تعويق افتاد 
و همچنيــن رويداد هاي بــزرگ چين ازجمله 
نمايشگاه سنتي معبد در پكن، كارناوال جهاني 
هنگ كنگ، تورنمنت ساالنه فوتبال هنگ كنگ 
تعطيل شــدند. در حوزه ورزش نيز فدراسيون 
جهاني تكواندو با لغو ميزباني چين از رقابت هاي 
انتخابي المپيك در قاره آســيا، اردن را به عنوان 

ميزبان اين مسابقات معرفي كرد.

جشنواره فيلم كن و ده ها رويداد فرهنگي، هنري و ورزشي ديگر در فرانسه لغو شد 

دولت تركيه از آرام شدن وضعيت خبر مي دهد اما منتقدان آمارهاي دولت را زير سؤال برده اند

اعمال محدوديت و شرايط قرنطينه در انگلستان اگرچه ديرتر از بقيه كشورهاي 
غربي كليد خورد اما به شكل جدي دنبال مي شود 

فرانسه ؛ قرنطينه  تمام عيار 

تركيه؛ رتبه اول كرونا در خاورميانه 

انگلستان؛ دير اما جدي 

شــانزه ليزه خلوت و خالي اســت. پاريس ديگر حال و هواي 
هميشــگي اش را ندارد و انگار گرد رخوت به همه خيابان ها 
پاشيده اند. سوم آوريل يا پانزدهم فروردين يكي از پرتنش ترين 
روزهاي فرانسه بود؛ مقامات رســمي اعالم كردند كه تست 
كروناي 17هزار و 3۵3نفر در اين روز مثبت شده است. پيش از 
چنين روزي اگرچه آمار مبتاليان تا حدودي نوسان داشت اما 
شيب ابتال آنقدر صعودي نبود. مثال در يكم فروردين ماه تنها 
هزار و ۵۵9نفر در فرانسه به كرونا مبتال شده بودند اما ماجرا 
به نوعي پيش رفت كه حاال )در لحظــه تنظيم اين گزارش( 
21هزار و 8۵1نفر در فرانســه جان خود را از دست داده اند و 
تعداد بهبوديافتگان 42هزار و 88نفر اعالم شده است و اين در 
حالي است كه 1۵8هزار و 183نفر كرونای مثبت در اين كشور 
به ثبت رسيده است. آمارهاي رســمي حكايت از آن دارد كه 
حال ۵هزار نفر در فرانسه مساعد نيست و 89هزار و 18۶نفر 
اوضاع بهتري دارند و در بيمارستان ها بستري يا در خانه دوره 
نقاهت شان را ســپري مي كنند و با همه اينها رويكرد كنوني 

فرانسه قابل تقدير است.

خدمات دولت  در زمان قرنطينه
از آغاز قرنطينه، دولت فرانســه در چارچوب تدابير حمايتي 
خود تاكنون ۶۵ ميليون يورو بــه بي خانمان ها كمك كرده 
است.فرانســه از آن كشــورهايي بود كه اگرچه دير تصميم 
گرفت اما در نهايت سفت و ســخت پاي قرنطينه ايستاد و 
شايد همين باعث شــد كه روند ابتال در اين كشور از جايي 
به بعد كنترل شــده تر باشد. بررســي هاي همشهري نشان 
مي دهد كه هم اكنون بيــن 4۰تا ۶۰درصد درآمد كارمندان 
فرانسوي به حساب شــان واريز مي شــود تا آنها براي تهيه 

مايحتاج ضروري خود دغدغه اي نداشته باشند و به قرنطينه 
وفادار بمانند و البته بيكاري نســبي و جزئي هم براي برخي 
از اقشار جامعه رقم خورده اســت. با تعطيلي اصناف و مراكز 
تجاري و كسب وكارها امانوئل مكرون اعالم كرد 39 ميليون 
يوروي ديگر را براي كمك غذايي به بي بضاعت ترين افراد كه 
از پيامد هاي شيوع كرونا و تدابير قرنطينه بيشترين آسيب را 
ديده اند اختصاص خواهد داد. در روزهاي مبارزه با كرونا، دولت 
فرانسه با انتشار بيانيه اي خبر از خريد 1۰هزار دستگاه تنفسي 
داد و حاال اعالم كرده است اين كشور تا پايان آوريل، 4۰ميليون 
ماسك توليد كرده است. گفتني است فرانس 24نوشته است 
كمتر از 2 ماه قرنطينه در فرانسه براي جلوگيري از كوويد- 19، 

حدود 12۰ميليارد يورو براي اين كشور هزينه داشته است.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده 
قرنطينه فرانســه در پي ويروس عالمگير كرونا، موجب نجات 
جان حدود ۶1 هزار نفر در اين كشــور شده است. اينديپندنت 

نوشــته اســت: متخصصان اپيدميولوژي تخمين زده اند كه 
درصورت عدم اعمال تدابير قرنطينه سراسري از يك ماه قبل، 
تقريبا 23 درصد از كل جمعيت فرانسه يعني حدود 14 ميليون 
و 8۰۰ هزار نفر تا تاريخ 19 آوريل به اين ويروس مبتال مي شدند 
كه ممكن بود منجر به از دست رفتن جان بيش از ۶۰هزار نفر 
شود. مســئوالن فرانســوي مي گويند احتماال بعد از يازدهم 
مي )22ارديبهشت(، محدوديت ها كمتر مي شود و كسب وكارها 
فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. امانوئل مكرون گفته اســت 
كه مدارس به زودي به شــكل اختياري باز خواهند شد چرا كه 

مشخص نيست كي با اين ويروس خداحافظي كنيم.

مهم ترين رويدادهايي كه تحت تأثير كرونا قرار گرفتند 
تمام رويدادهاي ورزشــي، فرهنگي و هنري فرانسه تعطيل 
شده اند. جشــنواره فيلم كن احتماال مشهورترين رويدادي 
است كه امسال در فرانسه برگزار نخواهد شد. جشنواره اي كه 
پس از برگزاري نخستين دوره خود در سال 194۶ تاكنون، 
تنها يك بار در ســال 19۶8 و در جريان جنبش دانشجويان 
آن بازه زماني لغو شده بود. با شــيوع كرونا هفتاد و سومين 
دوره اين جشنواره را كه قرار بود 12تا 23 ماه مي برگزار شود، 
احتماال به اواخــر ژوئن يا اوايل جوالي موكول خواهد شــد 
يا ممكن است كه اصال برگزار نشــود. جشنواره اويگنن، هم 
فستيوال ديگري است كه قرباني ويروس كرونا شد. فستيوال 
ساالنه هنري كه در فصل تابستان در اويگنن فرانسه برگزار 
مي شود و هزاران نفر را به اين شــهر مي كشاند. حاال اگر نام 
اين جشنواره را در موتورهاي جست وجوگر سرچ كنيد؛ »لغو 
شد« نتيجه اصلي حاصل از جست وجوي شما در سال2۰2۰ 

خواهد بود.

آلمان  كشوري اســت كه به اعتقاد بسياري، 
نسبت به ديگر كشورهاي جهان عملكرد بهتري 
در مهار اپيدمي كرونا داشته است. آمار پايين 
مرگ ومير در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان 
و همچنين آمار باالي بهبود يافتگان، مدركي 
بر اثبات عملكرد قابل قبــول دولت آلمان، به 
رهبري آنگال مركل اســت. تا تاريخ 22آوريل 
2۰2۰آمار مبتاليان به كرونا در اين كشــور 
1484۵3مورد، آمار بهبود يافتگان 87۰۵۵ 
و آمار درگذشتگان ۵۰8۶نفر اعالم شده است. 
شــهرهاي باواريا و بادن ورتنبرگ به ترتيب 
با 1424و 1۰۶3مورد مرگ ناشــي از كرونا، 

كانون هاي شيوع در آلمان به شمار مي روند.

خدمات دولت در زمان قرنطينه 
در اوايل شيوع كرونا، آلمان جزو كشورهايي 
بود كه پايين ترين آمار مرگ ومير را داشــت. 
دليل پايين بودن اين آمار سرعت باالي دولت 
آلمان در غربالگري وســيع مردم بود. به اين 
ترتيب درحالي كه بيشتر كشورهاي درگير با 
كرونا مشغول تست گرفتن از افراد سالمند  يا 
به شدت بيمار بودند، آلمان توانست بيشترين 
تعداد ممكن مبتاليان خود را شناسايي كند. 
آلمان همچنين از ســاختار فــدرال و به ويژه 
معماري غيرمتمركز نظام سالمت خود نهايت 
بهره را بــرد. در واقع آلمان با واكنش ســريع 
و به موقع به اپيدمي، بــراي خود زمان خريد 
تا به قدرت مديريتش بيفزايــد. وجود تعداد 
زيادي تخت در واحد هــاي مراقبت هاي ويژه 
و اقتصاد قدرتمند از محورهاي قدرت آلمان 
بودند. محدوديت هاي تردد در آلمان به تدريج 
از 2۶فوريه 2۰2۰آغاز شــد. دولت به صورت 
تدريجي مدارس، استخرها، كتابخانه ها، اماكن 

عمومي و گردهمايي هايي با بيش از 1۰۰۰نفر 
را تعطيل يا ممنوع كــرد. همچنين صادرات 
تجهيزات محافظتي مانند ماسك از 4مارس 
2۰2۰در آلمان ممنوع شد. استان باواريا كه 
يكي از كانون هاي اصلي شيوع بيماري است، 
در تاريــخ 2۰مارس به دليل وخامت شــيوع 
بيماري در كل استان منع رفت وآمد اعالم كرد، 
درحالي كه مركل و وزراي ديگر اســتان هاي 
آلمان درحال بررســي اجراي كلي اين طرح 
در تاريخ 22مارس بودند. پس از باواريا منطقه 
سارلند نيز منع رفت وآمد را به اجرا گذاشت. 
آلمــان در تاريــخ 23مارس بســته حمايت 
مالي به ارزش 7۵۰ميليارد يــورو را با هدف 
كاهش آسيب هاي اقتصادي اپيدمي كرونا به 
تصويب رساند. به كمك اين بسته حمايتي از 
كســب و كارها در بخش هاي مختلف حمايت 
شده و با پرداخت حقوق بيكاري به شركت ها، 
از اخراج كارمندان جلوگيري شده اســت. از 
اول آوريل تقريبا نيم ميليون شــركت آلماني 
طرح دولتي كار كوتاه مدت كه از سوي دولت 
آلمان تامين بودجه مي شد را به اجرا گذاشتند؛ 
طرحي كه بعد ها توسط فرانسه و بريتانيا نيز 
تقليد شد. به واسطه اين طرح شركت ها ساعات 
كار كارمندان خود را در ازاي حقوقي مشــابه 

قبل، كاهش دادند.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
در اوايل ماه مارس هورشت زيهوفر، وزير كشور 
آلمان نسبت به كشف واكســن كرونا تا پايان 
سال ميالدي ابراز اميدواري كرد؛ اظهارنظري 
كه گاه و بيگاه و بدون توضيحي خاص، از زبان 
مقامات كشــورهاي مختلف جهان شــنيده  
مي شــود. آنگال مركل، صدراعظم آلمان كه 

نگاه واقع بينانه تري نســبت به ماجرا دارد، در 
روز 1۰مارس اعالم كــرد بيش از 7۰درصد از 
شهروندان آلماني به كرونا مبتال خواهند شد. 
آنگال مركل همچنين روز 1۵آوريل اعالم كرد 
آلمان به موفقيتي شــكننده و نسبي در كند 
كردن روند شيوع بيماري دست يافته است اما 
محدود سازي زندگي اجتماعي همچنان ابزاري 
كليدي براي جلوگيري از سرعت گرفتن شيوع 
ويروس به شمار مي رود. او از مردم خواست در 
رفت وآمد هايي كه به اجبــار انجام مي دهند، 
به ويژه در هنگام خريد و استفاده از حمل ونقل 

عمومي، از ماسك استفاده كنند.

مهم ترين رويداد هايي كه تحت تأثير كرونا 
قرار گرفتند 

شــيوع كرونا طي 3 ماه گذشته برگزاري انواع 
جشن ها، نمايشگاه هاي فرهنگي و صنعتي را 
در آلمان با تأخير و توقف مواجه ساخته است. از 
آن جمله مي توان به نمايشگاه نور و ساختمان 
فرانكفورت، نمايشگاه كتاب اليپزيگ و جشن 
اكتبر اشاره كرد. اما مهم تر از اين نمايشگاه ها، 
رقابت هاي ورزشي نظير رقابت هاي بين المللي 
بد مينتون آلمان در مولهايم، فصل جديد ليگ 
هاكي روي يخ آلمان و ليگ فوتبال آلمان بودند 
كه برگزاري آنها متوقف شد. همچنين تعدادي 
از مسابقات بوندس ليگا براي نخستين بار در 
تاريخ ۵7ســاله بوندس ليگا در ورزشگاه هاي 
خالي و پشــت درهاي بســته برگزار شدند. 
فدراسيون فوتبال آلمان كه پيش تر مسابقات 
بوندس ليگا را تا دوم آوريل به تعويق انداخته 
بود، در بيانيه اي جديد اعالم كرد به دليل شيوع 
ويروس كرونا تمامي مسابقات بوندس ليگا تا 

3۰آوريل به تعويق مي افتند.

واكنش سريع آلمان به كرونا
 آنگال مركل صدراعظم آلمان مي گويد بيش از 7۰درصد شهروندان

 به ويروس كرونا مبتال مي شوند

انتقادهاي بسياري متوجه انگلستان و بوريس جانسون بود. از همان 
روزهاي ابتداي شيوع كرونا در سراسر جهان، انگلستان اصرار زيادي به 
عادي نشان دادن شرايط داشت؛ اصراري كه توسط رسانه هاي رسمي 
اين كشور و حتي رسانه هاي معتبر سراسر جهان به چالش كشيده شد 
و مورد هجوم قرار گرفت و درنهايت اين كشور را مجبور كرد به وضع 
مقررات سختگيرانه تن بدهد. بيست وسوم مارس، تجمع بيش از 2نفر 

در انگليس ممنوع و تقريبا تمام اصناف غيرضروري تعطيل شدند.
همه اين كشمكش ها در شــرايطي رخ داد كه بيســت و نهم ژانويه 
نخستين بيمار كرونايي در انگلســتان ديده شد. 2نفر چيني از يك 
خانواده كه در هتلي در يورك اقامت داشــتند بيمــاري را با خود به 
انگليس آوردند و بدين ترتيب نخستين مبتاليان به كوويد- 19 در 
بريتانيا شناسايي  شدند و تنها 4روز بعد اين ويروس نخستين قرباني 
خود را در انگلستان به جاي گذاشت. حاال در حالي كه كمتر از 2 ماه از 
آن روز مي گذرد، تست كرونا  143 هزار و 4۶4نفر در اين كشور مثبت 
اعالم شده است كه از ميان اين تعداد، 19هزار و ۵۰۶نفر جان خود را 
از دست داده اند. تا لحظه تنظيم اين گزارش، نهم آوريل سياه ترين روز 
انگلستان بوده است؛ 8هزار و ۶81نفر در اين روز به عنوان كيس جديد 

كرونا مثبت به ثبت رسيده اند.

قرنطينه اما، براي انگلستان هم راهكار مناسبي به نظر مي رسد؛ چرا كه 
كمي بعد از تشديد محدوديت ها، آمارها در اين كشور هم تا حدودي 
روند نزولي به خود گرفته است. برخي مشاوران علمي دولت انگليس بر 
اين باور بودند كه در معرض قرار دادن سهم بااليي از جمعيت در برابر 
كرونا اتفاقا ايمني را گسترش مي دهد و انگليس را در موقعيت بهتري 
نسبت به اين ويروس كه زمســتان آينده بازمي گردد، قرار مي دهد. 
اين رويكرد، »مصونيت جمعي« نام گرفت و اين در حالي اســت كه 
اپيدميست ها و پزشــكان بر اين باور بودند كه اين رويكرد آزمايش 
نشده است و سالمندان و افراد آسيب پذير را به شدت در معرض خطر 
قرار مي دهد. »مارتين ِهِبرد« استاد بيماري هاي عفوني در دانشگاه 
بهداشــت لندن مي گويد: »مصونيت جمعي« يعني چيزي نزديك 
به 7۰درصد از جمعيت انگليس مبتال شــوند و هزاران و شايد حتي 

ميليون ها نفر جان خود را از دست بدهند.

خدمات دولت  در زمان قرنطينه
قرنطينه از پنجم فروردين در لندن و ساير شهرهاي بزرگ انگليس 
به اجرا گذاشته شــده و هنوز ادامه دارد. در اين روزهاي سوت و كور 
انگليس، كسب و كارهاي بسياري آســيب ديده اند. در همين راستا 

اپيدمي كرونا در تركيه با مثبت شــدن تست 
كروناي فردي در 11مارس 2۰2۰آغاز شد و 
تا 22آوريل 2۰2۰، تعداد افراد مبتال به كرونا 
در اين كشور به 9۵۵91مورد رسيده است. از 
اين ميان 14918نفر سالمتي خود را به دست 
آورده اند و 22۵9نفر در اثر ابتال به اين بيماري 
جان خود را از دست داده اند. نخستين مورد 
مرگ در تركيه در 1۵مارس رخ داد و اول  ماه 
آوريل سرايت بيماري به كل شهرهاي تركيه 
تأييد شد. در 19آوريل آمار مبتاليان تركيه از 
ايران بيشتر شــد تا اين كشور به كانون كرونا 
در خاورميانه تبديل شود. تركيه همچنين روز 
2۰آوريل از نظر آمار افــراد مبتال از چين نيز 

سبقت گرفت.

خدمات دولت در زمان قرنطينه 
8روز پس از شناسايي نخســتين مورد ابتال 
به كرونا در تركيه، وزير آموزش اين كشــور 
از ضدعفوني  مــدارس خبــر داد. با اين همه 
دانشــگاه ها و مــدارس تركيــه از 1۶مارس 
تعطيــل شــدند و دولت اعالم كــرد تمامي 
مســابقات ورزشــي پشــت درهاي بســته 
انجام خواهند شــد. از 23مــارس، برگزاري 
كالس هاي آناليــن و آمــوزش تلويزيوني با 
كمك شبكه TRT تركيه براي دانش آموزان 
آغاز شــد و قرار است اين ســبك آموزشي 

تا 3۰آوريــل ادامه داشته باشــد. همچنين 
تمامي آزمون هاي دانشــگاهي تا  ماه جوالي 
به تعويق افتاد. ممنوعيت پرواز به كشورهاي 
اروپايي از 13مارس آغاز شد و به مرور فهرست  
كشورهاي ممنوع با افزوده شدن كشورهاي 
غيراروپايي افزايش پيدا كــرد تا در نهايت از 
27مارس تمامي پروازهاي بين المللي معلق 
شدند. دولت به تدريج برگزاري نماز جماعت، 
هرنوع گردهمايي در كافه ها، ورزشــگاه ها، 
سينماها و سالن هاي نمايش، هرنوع فعاليت 
جمعی و انفرادی ماننــد گردش در طبيعت، 
ماهيگيري و پياده روي تا زمان كنترل اپيدمي 
در كل كشور را ممنوع اعالم كرد. دولت تركيه 
همچنين براي افراد باالي ۶۵سال و پس از آن 
براي افراد زير 2۰سال در كل كشور ممنوعيت 
تردد اعالم كرد و در همين راستا، حمل ونقل 
رايگان براي سالمندان را متوقف كرد. درعين 
حال دولت، از آغاز اپيدمي تــا به امروز براي 
فروشــگاه ها و مراكز خدماتــي محدوديت 
ســاعات فعاليت وضع كرده اســت. سرانجام 
تركيه در تاريخ 1۰آوريل به مدت 48ساعت 
در 3۰اســتان خود منع رفت وآمد اعالم كرد 
اما 3روز پس از آن اردوغــان اعالم كرد اين 
منع تردد تا اطــالع ثانوي و حتي در روزهاي 
تعطيل برقرار خواهد بود. به دستور اردوغان، 
بانك ها موظف شدند حقوق بازنشستگي افراد 

باالي 7۶سال را به صورت حضوري در منزل 
افراد به آنها تحويــل دهند.دولت همچنين 
بســته حمايتي 1۰۰ميليارد ليــري را براي 
كمك به شركت هاي كم درآمد و خانوارهاي 
بي بضاعت ارائه كرد. دولــت همچنين وعده 
داد ســقف صندوق ضمانت اعتبار را افزايش 
داده و پرداخت بدهي هاي مالياتي را به تعويق 

بيندازد.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
رجب  طيب اردوغــان، رئيس جمهور تركيه 
در سخنان خود با مردم تركيه با اعالم اينكه 
تركيه از لحاظ تامين تجهيزات پزشكي، مواد 
غذايي و بهداشــتي در سطح بســيار خوبي 
قرار دارد گفت: دولت بــراي چنين روزهايي 
وجــود دارد. به خاطر اتحاد، همبســتگي و 
برابري سپاســگزاري مي كنــم. او همچنين 
ابراز اميدواري كــرد از تواني كه در اين مدت 
با ماندن در خانه ذخيره شــده، فــردا در امر 
توليد استفاده بهينه اي خواهد شد. اردوغان 
همچنين اعــالم كرد تمامي ســاختمان  ها، 
كوچه ها ، خيابان ها، روستا ها، محله ها، مناطق 
و شــهرهايي كه خطر شــيوع كرونــا دارند 
قرنطينه خواهند شد. دولت تركيه به تازگي 
اعالم كرده كه وضعيــت اپيدمي آرام و تحت 
كنترل است اما بسياري، آمارهاي ارائه شده از 

سوي اين دولت را زير سؤال مي برند.

مهم تريــن رويداد هايي كــه تحت تأثير 
كرونا قرار گرفتند 

در پي شــيوع كرونا در تركيــه، دولت اين 
كشور مشابه بســياري از ديگر كشورهاي 
جهان برگــزاري انــواع رويداد هاي داخلي 
و جهانــي را متوقــف كــرد. از آن جملــه 
مي توان به توقف برگزاري نمايشــگاه هاي 
تجاري بومي تا پايان ماه آوريل اشــاره كرد. 
نمايشــگاه هاي وين اوروســيا و اتومكانيكا 
از مهم ترين نمايشــگاه هايي هســتند كه 
برگزاري آنها به تعويق افتاده است. برگزاري 
نشست انجمن ديپلماســي آنتاليا كه قرار 
بود در  ماه مارس توسط وزارت امورخارجه 
تركيه برگزار شود نيز متوقف شد. همچنين 
برگزاري بزرگ ترين نمايشــگاه هاي سنگ 
طبيعي در جهــان، نمايشــگاه بين المللي 
ســنگ هاي طبيعي و فناوري ازمير نيز به 
زماني ديگر موكول شــد. از اواســط مارس 
برگزاري آزمون هــاي تحصيلي مهم تركيه 
مانند TUS و MSU در 19مارس معلق شد. 
برگزاري تمامي رقابت هاي ورزشــي شامل 
رقابت هاي فوتبــال، واليبال، بســكتبال و 
هندبال و همچنين رقابت هاي اسب دواني و 
دوچرخه سواري نيز در تركيه متوقف شدند.
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این شمارهدرنگ

 صدرنشینان
 کرونا

حسن روحاني رئيس جمهوری ايران مي گويد هيچ دانشمندي نمي تواند آينده كرونا را پيش بيني كند

براساس برآورد دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريكا 
اوضاع در كشور از اواسط خرداد بهتر مي شود ايران؛ زندگي بدون قرنطينه  اما با محدوديت

آمريكا؛ تنش براي پايان قرنطينه

ويروس كرونا در آمريكا موجب پررنگ شــدن 
خط كشي هاي سياسي شده اســت. برخي از 
طرفداران ترامپ در جانبداري از رئيس جمهور 
محبوبشان در اقدامي خالف تصور- در برخي 
از ايالت ها- به خيابان ها آمده و خواهان پايان 
قرنطينه شده اند؛ اتفاقي كه موجب صف آرايي 
كادر درماني در مقابل مخالفان قرنطينه شد. اما 
در ميان اين اختالف نظرها براي ادامه يا پايان 
قرنطينه، اين آمار مبتاليان و قربانيان كروناست 
كه هرروز با روند صعودي تر نسبت به روز قبل 

در حال ادامه مسير است. 

 خدمات دولت در زمان قرنطينه
آمريكا با توجه به توان اقتصاديش در نخستين 
روزهاي شيوع كرونا، برنامه هاي حمايت مالي 
را به عنوان اولويت هاي مبارزه با كرونا در دستور 
كار قرار داد و ترامپ هم از همان ابتدا قرنطينه 

كل آمريكا را دور از ذهن خواند. 
دولت آمريكا براي كاهش زيان هاي اقتصادي 
ناشــي از ويروس كرونا، كمك هاي اقتصادي 
به ارزش بيش از 2تريليون دالر درنظر گرفت 
و مجلس سناي اين كشــور نيز با بسته مالي 
480ميليارد دالري به منظــور اعطاي وام به 
كســب و كارهاي كوچك و حفظ فرصت هاي 
شغلي موافقت كرد تا از اين طريق مانع آسيب 
كرونا به كسب و كار آمريكايي ها شوند. در ادامه 
مسير، دستور قرنطينه در بسياري از شهرهاي 
ايالت كاليفرنيا اجرا شد اما در مقابل ايالت هايي 
مانند نيويورك، نيوجرسي و كنتيكت تنها با 
منع رفت وآمد همراه شــدند و ترامپ در اين 
رابطه گفت:»قرنطينه ضروري نخواهد بود.«، 
هر چند رفت وآمد در ايــن ايالت ها براي همه 
ممنوع نشد اما فرمانداران اين سه ايالت دستور 

دادند كه سينما ها، سالن هاي ورزشي، مدارس 
و دانشگاه ها تا اطالع ثانوي تعطيل و همچنين 
حمل ونقل غيرضروري در 3 شهر بزرگ آمريكا 
- نيويورك و لس آنجلس و شــيكاگو- متوقف 
شــوند. دولت آمريكا در راستاي حمايت هاي 
مالي براي مقابله با كرونا دست به كاهش بهره 
بانكي زد و بانك مركزي آمريكا براي مقابله با 
تبعات اقتصادي گســترش ويروس كرونا نرخ 
پايه بهره بانكــي را در اين كشــور به نزديك 
صفر رساند و يك بســته محرك اقتصادي به 
ارزش ۷00 ميليارد دالر تهيه كرد. تصميمات 
دولت آمريــكا در دوران قرنطينــه محدود به 
كمك هاي مالي نشــد و ترامپ دستور توقف 
موقت مهاجرت به آمريكا را صادر كرد و گفت 
كه اين تصميم را به علت شيوع ويروس كرونا 
و »حفظ فرصت هاي شــغلي براي شهروندان 
آمريكايي« گرفته اســت. در كنــار خدماتي 
كه دولــت آمريكا براي مــردم درنظر گرفت، 
مشكالتي مانند نبود تجهيزات پزشكي حياتي 
مشــكالت بيماري كرونا را دوچنــدان كرد و 
حتي شهردار نيويورك در گفت وگو با سي ان 
ان گفته بود كه »وضعيت پرجمعيت ترين شهر 
آمريكا و قلب اقتصاد اين كشــور مثل »زمان 

جنگ« است.«

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
كرونا تا به امروز نشــان داده اســت كه تمام 
پيش بيني هــا را نقش برآب مي كنــد، اما اگر 
بخواهيم براساس گفته مســئوالن آمريكايي 
دســت به تحليل بزنيم بايد بگوييم كه برآورد 
رئيس جمهور آمريكا در مورد كرونا اين اســت 
كه اوضاع از اول ماه ژوئن)12خــرداد( بهتر و 
به سوي نرمال حركت كند، البته ترامپ براي 

بازگرداندن كشــور به وضعيت عــادي، زودتر 
از موعد مشــخص به بدرقه كرونــا رفت و در 
31فروردين مدعي شد كه پيك كرونا در آمريكا 
به پايان رسيده اســت. اميد به خداحافظي هر 
چه زودتر با كرونــا، در ميان چهره هاي نظامي 
آمريكا نيز ريشــه دواند و مارك اســپر، وزير 
دفاع آمريكا در جريان كنفرانســي مجازي با 
نيروهاي آمريكايي اعالم كرد كه »براســاس 
تجربه كشــورهاي زيان ديده از اپيدمي كرونا 
مثل چيــن، كره جنوبــي و هنگ كنگ تصور 
مي كنم بايد دســت كم براي دوره  »چند ماه« 
آماده باشــيم.« اما در كنار اين پيش بيني ها، 
مدير مؤسسه ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني 
آمريكا با صراحت گفت كه نبايد انتظار داشت 
طي سال جاري ميالدي بر ويروس كرونا چيره 

شويم.

مهم ترين رويداد هايــي كه تحت تأثير كرونا 
قرار گرفتند

امســال بــراي سياســتمداران آمريكايي، 

يك سال سرنوشت ساز اســت و قرار بود كه 
نامش با انتخابــات رياســت جمهوري گره 
بخورد امــا آنطور كه معلوم اســت انتخابات 
نيــز تحت الشــعاع كرونا قرار گرفته اســت. 
نخستين تأثير كرونا بر انتخابات آمريكا زماني 
مشخص شــد كه در مجموع 1۵ ايالت روند 
انتخابات درون حزبي شان براي تعيين نامزد 
رياست جمهوري را به تعويق انداختند و اين 
انتخاب را به تابستان موكول كردند. تأخير در 
انتخابات درون حزبــي در ايالت هاي مختلف 
اين نگراني و ســؤال را ايجاد كرده است كه 
آيا انتخابات رياســت جمهوري نيز به تأخير 
خواهد افتاد يا خير؟ ســؤالي كه هنوز امكان 
پاسخگويي به آن وجود ندارد. در كنار تأخير 
در انتخابات درون حزبــي اتفاقاتي مانند لغو 
تمام بازي هاي NBA از ســوي اتحاديه ملي 
بسكتبال آمريكا به وقوع پيوست و اين واقعيت 
را نشان داد كه هم اكنون نه سياست، نه ورزش 
و نه فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي از كرونا 

در امان نيستند.

والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه مي گويد مهم ترين موضوع در مبارزه با اپيدمي كرونا، كند كردن روند شيوع است

پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا مي گويد كشورش در حال عبور از پيك اپيدمي است

روسيه؛ بحران پنهان

اسپانيا؛ همچنان در قرنطينه 

شيوع كرونا در اســپانيا، يكي از كشورهاي جهان كه شديد ترين 
آسيب ها را از شــيوع كرونا تجربه كرده است، در تاريخ 31ژانويه 
2020پس از مثبت شــدن جواب تســت كروناي يك توريست 
آلماني در جزاير قناري رســما آغاز شــد. تــا 24فوريه، دولت 
اســپانيا چندين مورد ابتالي ديگر مرتبط با ناقالن ايتاليايي را 
تأييد كرد. تا 13مارس، تمامي ۵0اســتان كشور درگير بيماري 
شــده بودند و در تاريخ 14مارس قرنطينه سرتاســري در كشور 
 اعالم شد. تا،  21آوريل 2020، در اسپانيا 208389مورد مبتال به 
كوويد-19شناســايي شده اســت، 8۵91۵نفر سالمت خود را 

به دست آورده اند و 21۷1۷نفر جان خود را از دست داده اند.

خدمات دولت در زمان قرنطينه 
قرنطينه اســپانيا به صورت تدريجي و از منطقه هارو آغاز شــد. 
همين كندي در آغــاز قرنطينه انتقاد هاي گســترده اي را عليه 
عملكرد دولت اســپانيا برانگيخت. گاردين در گزارشــي دولت 
اسپانيا را به واكنش كند نسبت به شيوع ويروس متهم كرد. از روز 
14مارس بود كه دولت اسپانيا در كشور به مدت 1۵روز وضعيت 
قرمز اعالم كرد. بر اساس قانون اساسي اسپانيا، در شرايط وضعيت 
قرمز، دولت مركزي قدرت را به دســت گرفته و تمامي نيروهاي 
پليس تحت فرمان وزارت كشــور خواهند بود. همچنين تمامي 
فعاليت هاي غيرضروري از جملــه تجمع در گروه هاي بزرگ، در 
رســتوران ها، موزه ها و ديگر اماكن عمومي ممنوع مي شــود، با 
اين همه شهروندان همچنان براي رفت وآمد به محل كار و خريد 
اقالم ضروري مجازند و حضور در مراسم مذهبي تحت شرايطي 
خاص ممكن خواهد بود. قرنطينه عمومي اسپانيا ابتدا قرار بود از 
12آوريل ساده تر شود، اما با افزايش آمار مرگ ومير ناشي از ابتال 
به كرونا، پدرو سانچز نخست وزير كشور قرنطينه را تا 2۵آوريل 

تمديد كرد و قرار است اين برنامه تا 9مي  ادامه يابد. دولت اسپانيا 
تخصيص بســته كمكي ۷00ميليون يورويي شــامل كمك به 
جلوگيري از تخليه مستأجران از خانه هاي اجاري به مدت 6 ماه 
را در 31مارس 2020تصويب كرد. از محل اين بســته كمكي به 
افراد كم درآمد، افرادي كه به دليل شيوع بيماري بيكار شده اند  يا 
بازار خود را از دست داده اند نيز كمك مالي مي شود. پيش از اين 
نيز پدرو سانچز بسته حمايتي 18ميليارد يورويي را براي كمك 
به كســب و كارها ارائه داده بود. از هفته دوم  ماه آوريل، اســپانيا 
بخش هايي از اقتصاد خود مانند كارخانه ها را احيا كرد، اما بيشتر 

مردم همچنان در خانه هاي خود محبوسند.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
پدرو سانچز نخست وزير اســپانيا در اوايل  ماه آوريل با اعالم تمديد 
دوران قرنطينه گفت اسپانيا در حال عبور از پيك اپيدمي است. به 
گفته او تمديد قرنطينه عمومي براي تجديد قواي مراكز بهداشتي 
و پزشــكي ضروري اســت. زماني كه آمار مبتاليان تحت كنترل 

درآيد، فرايند پرشتاب بازگشــت به هنجارهاي جديد آغاز خواهد 
شــد تا اقتصاد احيا شــده و مقررات كنترلي جديدي برقرار شوند. 
سانچز همچنين روز شنبه 18آوريل اعالم كرد از مجلس اين كشور 
درخواست تمديد 1۵روزه قرنطينه عمومي كشور را خواهد كرد، اما به 
گفته او ممنوعيت ها انعطاف پذيري بيشتري خواهند داشت. سانچز 
در نشستي خبري گفت: اسپانيا سخت ترين لحظات خود را پشت سر 
گذاشته است؛ دستاوردي كه هنوز ناكافي و شكننده است و نمي توان 
با راه حل هاي عجوالنه آن را به خطر انداخت. سانچز در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا اسپانيايي ها مي توانند تعطيالت تابستاني عادي خود را 
داشته باشند گفت: اميدوارم اما پاسخی قطعي براي اين پرسش ندارم. 
دولت اسپانيا روز 21آوريل اعالم كرد آمار ابتال به كرونا در اين كشور 
به پايين ترين حد ممكن رسيده است. به گفته مقامات اسپانيايي آمار 

ابتال و مرگ ومير به نسبت اوايل  ماه آوريل، به نصف رسيده است.

مهم ترين رويداد هايي كه تحت تأثير كرونا قرار گرفتند 
اسپانيا در دوران شــيوع كرونا برگزاري چندين مراسم و رويداد 
عمومي را متوقف كرد. اجراي مراسم هفته مقدس كه مراسمي 
ساالنه و مذهبي براي بزرگداشت عيسي مسيح است، به ترتيب در 
تمامي شهرهاي اسپانيا متوقف شد. اجراي اين مراسم كه معموال 
يك هفته پيش از عيد پاك انجام مي شــود، براي اسپانيايي ها از 
اهميت بااليي برخوردار است. 10آوريل2020 نيز دولت اسپانيا 
برگزاري تمامي مراســم مرتبط با عيد پاك در همه نقاط اسپانيا 
را ممنوع اعالم كــرد. برگزاري 2 انتخابــات مجلس در مناطق 
خودمختار باســك و گاليسيا، برگزاري جشــن فالِس، و مهم تر 
از همه، برگــزاري كنفرانس جهانــي موبايل بارســلونا از ديگر 
رويداد هاي مهم اســپانيايي ها بودند كه به واســطه شيوع كرونا 

برگزاري آنها متوقف يا به زماني ديگر موكول شد.

دوم فروردين ماه، روز ســياهي بــراي ايتاليا 
بود؛ 6هزار و ۵۵۷نفر در يــك روز، به ويروس 
كرونا مبتال شــدند؛ كشــوري كه آن را هنوز 
هم كانون اصلي كرونا در اروپــا مي دانند. در 
روزهاي گسترش شيوع كوويد-19، خبرهايي 
كه از ايتاليا مي رسيد هر روز تلخ  تر و گزنده تر 
مي شد. در روزهاي پاياني اسفند ماه و ابتدايي 
فروردين، ايتاليا در پيك بيماري قرار داشت و 
حاال اما به نظر مي رسد آرامش كم كم به ايتاليا 
برمي گردد. آمارهــاي »ورلدميترز« مي گويد 
اين كشور در سير نزولي ابتال به ويروس افتاده 
تا جايي كه در روز دوم ارديبهشــت، يك ماه 
بعد، به ثبت 2هزار و 2۷9مورد ابتالي جديد 
بسنده كرده است. تا لحظه تنظيم اين گزارش، 
189هــزار و 9۵۷مورد ابتال بــه كرونا در اين 
كشور اروپايي به ثبت رسيده كه از اين ميان، 
24هزار و 648نفر جان خود را از دست داده و 
۵1هزار و 600نفر بهبود يافته اند. دولت ايتاليا 
اعالم كرده است كه وضع 2هزار و 4۷1نفر از 
مبتاليان اين كشور، وخيم است. پزشكان بر اين 
باورند كه ميانگين باالي سني جمعيت و نقص 
سيســتم ايمني ارثي، ميزان تلفات در ايتاليا 
و مبتاليان با عالئم حاد را افزايش داده است. 
اميد اما انگار، بذر هويت ايتاليايي ها هم هست؛ 
در ايام قرنطينه هاي ســخت آنها با خواندن 
آواز و پخش موســيقي و نواختن ساز، تحمل 

خانه نشيني را براي خودشان آسان تر كردند.

خدمات دولت  در زمان قرنطينه
اطالع رساني پيوســته از تمامي رسانه ها يكي 
از بهترين اقدامات دولت ايتاليــا بود. آناتولي 
در روزهاي نخست شــيوع كرونا در اين كشور 
نوشت: با افزايش شــمار مبتاليان به ويروس 

كوويد-19در ايتاليا به ۷9تن، دولت اين كشور 
ورود و خروج به مناطق شــيوع اين ويروس را 
محدود كرد مدتي بعد امــا )در روزهاي پاياني 
اسفند(  ايتاليا تصميم گرفت شرايط قرنطينه 
را سخت تر كند تا جايي كه حتي پياده روي هاي 
غيرضروري هم براي مردم اين كشور مشروط و 
همه مناطق در محدوديت فرو رفت. مرزهاي 
خارجي بسته و تجمعات مردمي ممنوع اعالم 
شدند. بررسي ها نشان مي دهد فشار اقتصادي 
موجب نشده كه ايتاليا دست از قوانين سخت 
بكشــد و تا امروز تنها چند فروشــگاه بزرگ 
براي تهيه مايحتاج مردم باز هستند و بيشتر 
اصناف، اداره ها، اماكن تفريحــي و... تعطيل 
يــا نيمه تعطيل اند. دولــت ايتاليا حمل ونقل 
عمومي را تعطيل نكرده و اعالم كرده كه مبلغ 
11 ميليارد يورو براي جبران خســارات مالي 
ناشــي از شــيوع كرونا اختصاص داده است. 
همچنين نخست وزير اين كشور اعالم كرده كه 
عالوه بر تهيه بسته هاي اقتصادي، 400ميليارد 
يورو براي كمك به نيازمندان و كسب و كارها 

اختصاص داده است.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده 
حاال به نظر مي رسد سختگيري هاي يك ماه 

گذشته موجب شده كه شــمار بيماران در 
بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي ايتاليا 
اندكي كاهش پيدا كند. البته با وجود كاهش 
مرگ ومير در اثر ابتال به ويروس كرونا در ايتاليا، 
دولت اين كشور بازگشت تدريجي به زندگي 
معمولي را براي آينده خيلي نزديك پيش بيني 
نمي كند. دي مايو، وزير خارجه ايتاليا درباره 
آينده اين كشور گفته است: »ايتاليا نخستين 
كشوري در اروپا بود كه چنين ضربه سختي 
خورد. اما به نظر مي رسد كه ايتاليا نخستين 
كشوري نيز باشد كه از شرايط اضطراري خارج 

مي شود. همه تالش ما بر اين است.«

مهم تريــن رويدادهايي كــه تحت تأثير 
كرونا قرار گرفتند 

تئاترها، كنسرت ها و همه  چيز در ايتاليا تعطيل 
شده است اما به نظر مي رسد مهم ترين رويدادي 
كه تحت تأثير كرونا متوقف شده، مسابقات و 
تورنمنت هاي ورزشي ازجمله مسابقات سري آ 
است كه اندوهي گسترده براي هواداران اين 
رقابت ها به وجود آورده اســت. نخست وزير 
ايتاليا گفته است فعال تصميمي براي برقراري 
اين مسابقات گرفته نشده و لزومي در آن ديده 

نمي شود.

ايتاليا؛ درمسير آرامش 
دولت بنا دارد اجراي قوانين محدود كننده را تا ريشه كن شدن ويروس 

كرونا ادامه دهد 

10ماه، يا تا آخر سال. براي ما روشن نيســت. تا زماني كه بشر به 
يك درمان قطعي براي اين بيماري نرسد يا به يك واكسن مطمئن 

نرسد، اين شرايط وجود دارد.«
ايرج حريرچــي، معاون وزيــر بهداشــت نيز نظري مشــابه با 
رئيس جمهور داشــت و در اين رابطه گفته بــود: »نه ما و نه هيچ 
كشــور ديگري نمي تواند اعالم كند كه بيماري و شــيوع كرونا را 

كنترل كرده است.« 

مهم ترين رويدادهايي كه تحت تأثير كرونا قرار گرفتند
كرونا حكم لغو بسياري از مراسم ها و فعاليت هاي ورزشي را براي 
ايراني هــاي صادر كرد. تعطيلــي نمازجمعه در تمام اســتان ها، 
بســتن امكان زيارتي، پرهيز از ديــد و بازديد عيد و ســفرهاي 
نوروزي و همچنين لغو تمامي رقابت هاي فوتبال باشــگاهي در 
ليگ برتر، دسته اول، ليگ دســته دوم و ليگ دسته سوم ازجمله 

محدوديت هايي بود كه كرونا براي نخستين بار در ايران رقم زد.

يكي از كند ترين كشــورهاي جهان در درك 
تهديد شــيوع ويروس كرونا و ابعاد فاجعه بار 
آن، روســيه بود. آنهم در شرايطي كه بيماري 
با سرعتي باال در ميان كشورهاي همسايه اش، 
ايتاليا، اســپانيا، آلمان و فرانسه درحال شيوع 
بود. نخســتين مورد ابتال در روسيه در آخرين 
روز  ماه ژانويه 2020 شناسايي شد. تا 22آوريل 
2020 تعداد كل مبتاليان شناســايي شــده 
در روســيه ۵۷999 مورد اعالم شده است كه 
از ميان اين تعــداد 4420نفر درمان شــده و 
۵13نفر جان خود را از دست داده اند. با توجه 
به وسعت باالي روســيه، متخصصان سالمت 
معتقدند دولت روسيه درحال سرپوش گذاشتن 
بر وخامت اوضاع اپيدمي در كشور است و آمار 

نادرستي را در اختيار رسانه ها قرار مي د هد.

خدمات دولت در زمان قرنطينه 
به محض شناســايي نخســتين مورد ابتال، 
روســيه مرزهاي خود را با چين مسدود كرد 
و انجام تســت كرونا را با شــدت بااليي آغاز 
كرد. پس از باالگرفتن شيوع بيماري متوقف 
شدن برگزاري رويداد هاي مختلف، تعطيلي 
مدارس، موزه ها و سينماها آغاز شد و مرزهاي 
روسيه به سمت كشورهاي اطراف بسته شد. 
دولت روسيه در راستاي كاهش سرعت شيوع، 
كسب و كارها و شركت ها را تعطيل كرد و اين 

دوره تعطيلــي كار تا پايان مــاه آوريل ادامه 
داشت. تا پايان  ماه مارس بيشتر مناطق فدرال 
روسيه از جمله مسكو وارد قرنطينه شدند و تا 
1۷آوريل، تمامي مناطق روسيه درگير كرونا 
شــدند. روســيه تمهيداتي مانند ممنوعيت 
صادرات تجهيــزات پزشــكي، رديابي افراد 
مشكوك، رديابي افرادي كه مقررات قرنطينه 
را زير پا گذاشته بودند، جلوگيري از برگزاري 
رويداد هاي عمومي توسط مدارس و ممنوعيت 
ورود شهروندان كشورهاي كانون شيوع را به 

اجرا گذاشت.
در اواخر  ماه مارس، پوتين يــك هفته كامل 
را تعطيالت عمومي با حقــوق اعالم كرد و از 
مردم روســيه خواســت تا در خانه هاي خود 
بمانند. او همچنين بســته هاي مالي حمايتي 
را بــراي پشــتيباني از مشــاغل كوچــك و 
متوســط ارائه كرد و سياست هاي مالي كشور 
را تغيير داد. از اول  ماه آوريل شــهر مسكو به 
حالــت نيمه تعطيل درآمــد و تمامي كافه ها، 
رستوران ها و فروشگاه هاي غيرضروري تعطيل 
شــدند و به تدريج تعطيلي ها گريبان مشاغل 
غيرضروري را نيز گرفت و اجــراي طرح ارائه 
مجوز تردد آغاز شد. از 1۵آوريل طرح اسكن 
كد QR براي شناسايي افرادي كه بدون اجازه 
در شــهر مســكو تردد دارند اجرا شد. پوتين 
به تدريج خود را از مسئوليت مديريت بحران 

كرونا كنار كشــيد و به فرمانداران منطقه اي 
اجازه داد مقررات قرنطينــه را به اختيار خود 
اجــرا كنند. بــا اين همه او بــه تازگي بودجه 
تخصيص داده شده براي مهار كرونا در مناطق 

مختلف روسيه را افزايش داد.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
اگرچه دولت روسيه تمام تالش خود را در عادي 
نشان دادن شرايط كشور به كار گرفته است، اما 
ســخنان بعضي از مقامات ابعادي از فاجعه را 
آشكار مي كند. براي مثال فرماندار مسكو روز 
10آوريل اعالم كرد وضعيــت اپيدمي در اين 
شهر به شدت رو به وخامت گذاشته است. 10روز 
پس از آن والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
در كنفرانس خبري تلويزيوني خود اعالم كرد 
روسيه در مبارزه با كرونا و كندسازي روند شيوع 
ويروس در حال پيشرفت اســت، اگرچه آمار 
تعداد مبتاليان به ويروس رو به افزايش گذاشته 
است. پوتين در اين كنفرانس گفت مهم ترين 
موضوع در مبارزه با اين اپيدمي كند كردن روند 
شيوع است كه ما درحال مديريت آن هستيم. 
اما اين به آن معني نيســت كه زمان آسودگي 
فرا رسيده است، زيرا ما هنوز با نقطه اوج اپيدمي 

مواجه نشده ايم.
وزير بهداشــت روســيه نيز بــه تازگي اعالم 
كرده كــه 3هفته قرنطينه مســكو باعث مهار 

روند ابتالي شــهروندان شده اســت؛ ما شاهد 
تأثيرگــذاري مقررات قرنطينه هــاي خانگي 
هســتيم. در حال حاضر رونــد افزايش آمار 

مبتاليان متوقف شده  است.

مهم ترين رويداد هايــي كه تحت تأثير كرونا 
قرار گرفتند 

تورنمنت شــطرنج اكاترينبرگ روســيه كه 
برنده آن قرار بود با قهرمان جهان رقابت كند، 
به دليل شيوع كرونا برگزار نشد و تا زماني ديگر 
به تأخير افتاد. همچنين برگزاري ليگ فوتبال 
روســيه ابتدا تا 10آوريل و ســپس تا 31مي  
به تعويــق افتاد. ليگ روســيه پربازديد ترين 
رويداد ورزشــي در روسيه اســت كه تمامي 
رقابت هاي آن از 1۷مارس متوقف شد. عالوه 
بر رويداد هاي ورزشــي، پوتين روز 16آوريل 
اعالم كرد با توجه به تشــديد بحران كرونا در 
روسيه، جشن هاي روز 9مي  شامل رژه بزرگ 
ارتش روسيه در ميدان سرخ به تعويق افتاده 
است. اين جشن به مناسبت هفتاد و پنجمين 
ســالگرد پيروزي شــوروي در جنگ جهاني 
دوم برگزار مي شود. رفراندوم اصالحات قانون 
اساسي روسيه از ديگر رويداد هاي مهمي است 
كه به واسطه شــيوع كوويد-19در روسيه به 

اجرا درنيامد.

وزير اقتصاد بريتانيا تضمين داده كه اگر كارفرماها نيروي كارشان را 
نگه دارند دولت تا سقف ماهانه 2۵00 پوند، 80 درصد دستمزدشان 
را خواهد پرداخت. همچنين دولت بريتانيا در كنار تضمين حقوق 
نيروي كار، با تعويق مهلت پرداخت برخــي ماليات ها، وام بدون 
بهره به كســب وكارهاي كوچك و اختصاص يــك ميليارد پوند 
كمك خرجي براي مســتأجران، درنظر گرفته كه فشار اقتصادي 
قرنطينه را بر مردم خانه نشين كم كند. فروشگاه هاي زنجيره اي در 
ايام قرنطينه در پاسخ به هجمه مشتريان، 30هزار فرصت شغلي 
جديد ايجاد كرده اند و پرسنل آنها در تالشند از سالمندان محافظت 
كنند؛ مثال ساعت هاي خاصي به خريد آنها اختصاص داده مي شود 
و هنگامي كه افراد مسن تر در فروشگاه حضور دارند از ازدحام در 
اين مراكــز جلوگيري به عمل مي آيد. امــا روبات هاي خودران از 
اتفاقات منحصر به فرد قرنطينه در انگلستان به شمار مي رود. اين 
روز ها يك ســرويس تحويل روباتيك موســوم به Starship در 
شهرك ميلتون كينز انگلستان، مشغول انجام فعاليت هايي مثل 
ارسال بسته هاي مختلف و توزيع غذاست. اين روبات هاي خودران 
مينياتوري امكان تحويل مواد غذايي را براي تقريبا 200 هزار نفر 
از ساكنان اين شهر به ارمغان آورده و تاكنون براي اين كار، بيش از 

۵00 هزار مايل طي كرده اند.

نظر مسئوالن درباره وضعيت آينده
انگليســي ها بر اين باورند كه به زودي به واكســن كرونا دســت 
پيــدا خواهند كرد. »مت هنكــوك« وزير بهداشــت انگليس در 

كنفرانســي خبري اعالم كرده كه محققان دانشــگاه آكسفورد، 
واكسني را از ويروس منتقل شده به شامپانزه توليد كرده اند كه با 
مهندسي هاي صورت گرفته حامل بخشي از ويروس ضعيف شده 

كرونا )كوويد-19( است.
اين واكسن كه به التين ChAdOx1nCoV-19 نام گذاري شده، قدرت 
ايمني بدن انسان را در برابر ساير بيماري ها افزايش مي دهد. با وجود 
اينكه هنوز درباره آينده اين واكسن نمي توان به طور قطعي ادعايي كرد، 
دولت انگليس با تخصيص 42.۵ ميليون پوند اعتبار، بيشترين ميزان 
سرمايه گذاري در جهان را براي ساخت واكسن كرونا انجام داده و وعده 

داده است در آينده اي نزديك آن را به توليد انبوه مي رساند.

مهم ترين رويدادهايي كه تحت تأثير كرونا قرارگرفتند 
يكي از مهم ترين رويدادهايي كه قرباني ويروس كرونا شد، نمايشگاه 
كتاب لندن انگلستان است كه قرار بود در تاريخ 10الي 12مارس 
سال جاري برگزار شود. همچنين تمام ليگ هاي فوتبال انگليس 
به مدت حداقل 3هفته تعطيل شــدند كه ليگ برتر و فوتبال زنان 
هم مشمول اين تعطيلي مي شوند. اين نخستين بار از زمان جنگ 
جهاني دوم است كه باالترين رده فوتبال انگليس تعطيل شده است. 
يكي ديگر از مهم ترين رويدادهايي كه احتماال سال 2020به خودش 
نخواهد ديد، برگزاري مراسم اهداي جوايز اوليوير است كه قرار بود 
در رويال آلبرت هال لندن برگزار شود. جوايزي كه در اين مراسم 
داده مي شود يكي از معتبرترين جوايز هنري انگلستان به خصوص 

در رشته تئاتر است.
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موسیقی

یاغی گری در ذات موسیقی ماست
گفت وگو با محمد الریان و ماكان صغیری؛ خواننده و تهیه كننده آلبوم »میز دوتایی«

ِدس ِچشات دلِی ِدلِی ِشعریاُدم َر...
توموهات َدست دلِی ِدلِی ِشعریاُدم َر...

قرنطینه آمده بود كه این قطعه موسیقی انگار فاصله گذاری اجتماعی و روزهای 
عجیب ویروسی را دور زد و نشست بر جان آنهایی كه تنهایی های بهار99 را 
در فضای مجازی پر می كردند. یافتن سرمنشأ این قطعه موسیقي خیلی زود 

مخاطبان را وصل كرد به بوشهر و گروه »سیریا« و بعد هم مشخص شد این حال 
خوب از یك آلبوم تازه و خواستنی به نام »میز دوتایی« به جان ما رسیده است. 
بوشهری های خوش ذوق كارستان كرده اند و با یك دورهمی شنیدنی حال و 
هوای كرخت این روزهای بازار موسیقی ایران را نشاط و عشق بخشیده اند. 
گفت وگوی ما با محمد الریان، خواننده گروه سیریا و ماكان صغیری، تهیه كننده 
و مدیر این گروه پیش چشمان شماست. از بوشهر و موسیقی این شهر و سیریا 

و میز دوتایی بخوانید.

مسعود میر
روزنامه نگار

محمد الریان: 
آنسامبل سیریا همیشه تالش كرده با 
رفقایش صادق باشد؛ فكر می كنم این 
صداقت در ارائه آثار و اجراهای ما را 
قطعا رفقایمان دیده و شنیده اند. جدا 
از صداقت، گروه همیشه بی ادعا بوده و 
سعی كرده تجربه كسب كند و با صبر و 
تحمل همیشه پله پله پیش رفته ایم و از 
این به بعد هم پیش خواهیم رفت

ماكان صغیری: 
سیریا از روز اول سعی كرده فاصله بین 
خودش و مخاطب را كم كند و بیشتر 
سعی كرده به مخاطب ها نگاه دوستانه و 
رفاقتی داشته باشد و همیشه آنها را رفیق 
خطاب می كند. این باعث شد تا ما به فكر 
این بیفتیم كه جدا از احترامی كه باید با 
قطعات آلبوم برای رفقایمان قائل باشیم 
سعی كنیم پكیج كامل تری از موسیقی و 
فرهنگ بوشهر به آنها ارائه كنیم

موســیقی بومی بوشهر چه سبقه 
و احوالی دارد و گروه ســیریا در كدام نقطه از 

جغرافیای این موسیقی قرار دارد؟
ماكان صغیری: همانطور كه می دانید، موســیقی 
بوشــهر موســیقی امروز و دیروز نیست و سبقه 
چندصدســاله دارد و می شــود این موسیقی را 
چندقومیتــی نامید، چراكه از دیربــاز با ورود هر 
قومی به خاك بوشــهر، ناگزیر تبادلی در فرهنگ 
اتفاق می افتاده، مثال بعضی ها معتقدند خاستگاه 
دمام از هند بوده، بعضی  ها قائل به این هستند كه 
از آفریقاست و بعضی هم می گویند از جهان عرب، 
ولی مهم تر از همه اینها بحث تبادل فرهنگ و هنر 
است كه بالطبع ما هم در جاهایی تأثیر خودمان را 
گذاشتیم. بوشهر شهری است كه عرب و فارس و 
لر و ترك و اروپایــی و آفریقایی را با هر ایدئولوژی 
و مذهب اعم از یهود و مســیحی و زرتشــتی در 
خود جای داده و همه اینها روی موسیقی بوشهر 
بی تأثیر نبوده اســت. موسیقی بوشــهر در ادوار 
مختلف تحت تأثیر روابط و فرهنگ غیربومی ها قرار 
گرفته و این تأثیر را می شود در ساز بندی موسیقی 
بوشهر و سازهایی مثل نی انبان، دایره، دمام و بوق 
شاخی دید. البته نمی شود از ثابت بودن كهن الگوها 
در تمام دنیا صرف نظر كرد، اما چیزی كه بوشهر و 
موسیقی بوشهر را از باقی موسیقی های فولكلور 
ایران متمایز می كند، همین اصطالح »بوشهر شهر 
مدارا« است كه در آلبوم مفصل راجع به آن توضیح 

داده شده است.
محمد الریان: پیرامون احوال موسیقی بوشهر هم 
باید بگویــم كه احوال خوبــی دارد یا بهتر بگویم 
احوال بدی ندارد. شاید می شود گفت دلیل اینكه 
خیلی حال و احوال خوبی ندارد این موســیقی، 
بحث تكرار اســت. احتماال االن نســبت به كلمه 
تكرار موضع گیری هایی می شود، چراكه بعضی ها 
معتقدند همین تكرار به موســیقی فولكلور معنا 
می دهد ولــی باید بگویم منظورم این اســت كه 
بدعت هایی كه در موسیقی بوشهر گذاشته شده، 
گاهی ما را از موســیقی اصیل دور كرده و تكرار و 
پافشــاری روی بدعت های به وجود آمده به نوعی 
باعث آشفتگی شده است. مثال زمانی حبیب مفتاح 
بوشهری در یك قطعه فولكلور از ساز كاخن استفاده 
كرد و از آن روز به بعد همه سعی كردند از كاخن 
استفاده كنند. این موضوع به این معنا نیست كه 
كاخن ساز بدی است یا استفاده از این ساز ایرادی 
دارد، موضوع این است كه كاخن رفته رفته تبدیل 
شد به بدعت در موسیقی بوشهر و انگار اگر گروهی 
كاخن نداشته باشد، موســیقی اش كامل نیست 

درصورتی كه كاخن ارتباطی با موســیقی اصیل 
بوشهری ندارد.

گروه ســیریا هم تالش كرده تا روایت خودش از 
موسیقی بوشهر را ارائه بدهد به شكلی كه تعداد 
شنونده بیشتری را در بر بگیرد تا شاید این تالش 
باعث شود موسیقی بوشهر بیش از پیش شنیده 
شود و مورد استقبال قرار بگیرد. در همین آلبوم 
»میز دوتایی« قطعاتی هستند كه در آنها سعی شده 
بیشتر از باقی قطعات ساختار فولكلور رعایت بشود. 
برای مثال، قطعه غراب تشكیل شده از چند نی مه 
)آوای دریانوردان خلیج فارس - موسیقی كار( و چند 
یزله )آواز شور انگیزی كه معموال یك كلمه یا جمله 
در آن تكرار می شــود( كه فقط در حیطه تنظیم 
دستخوش تغییرات شده و ملودی و ترانه به همان 
شكل اصلی اجرا شده است و تنها تغییری كه در 
ترانه ها شنیده می شود، لحن متفاوت در اجراست. 
سیریا تالش كرده لحن خودش را از ترانه و ملودی 
ارائه بدهد، سعی شده این تغییرات با درنظر گرفتن 
ساختار فولكلور و اصیل، لحن اعتراضی به خودش 
بگیرد یا مثال در قطعه هوار كــه باز خوانی قطعه 
قدیمی هوار هوار است، سعی شده نگاه قصه محور 
و تصویر گرایانه ای از این اثر ارائه شود به طوری كه 
در قطعه یك مسیر روایت منظم حاكم بشود و در 
نهایت به ترانه قدیمی و فولكلور دیگری به اســم 

یال یال می رسد تا قصه را به پایان برساند.
ماكان صغیری: باید به این موضوع هم اشاره كرد كه 
برخورد سیریا با موسیقی، اجرای فولكلور نیست و 
همانطور كه گفته شد، سیریا تالش می كند روایت 

خودش را از موسیقی بوشهر داشته باشد.
گروه سیریا چطور تشكیل شده و 
چه مسیری را تا هنگام انتشار آلبوم  میز دوتایی 

طی كرده است؟
ماكان صغیری: قصه ســیریا از دوره دانش آموزی 
شروع شد؛ زمانی كه چند جوان تصمیم گرفتند 
ســاز بزنند و اجرا كنند. آنها ســاز زدند و تجربه 
كردند تا اینكه احساس كردند می توانند كارهای 
خوبی در موسیقی بوشهر انجام بدهند، به شكلی 
كه از موســیقی فولكلور وام بگیرند و موســیقی 
جهان شمول تر و روان تری را ارائه بدهند كه از لحاظ 
موســیقایی درگیر هیچ حد و مرز و محدودیتی 
نباشــد و برای ایجاد این تغییرات ســعی كردند 
نوازنده های جدیدی را وارد گروه كنند كه سازهای 
غیربومی و غربی مثل درامز، گیتار و گیتار باس را 
با كیفیت خوبی بنوازند. بعد از شكل گیری كامل 
گروه با تمام ســختی ها و كمبود امكاناتی كه - به 
قول پایتخت نشین ها - در شهرستان های كوچك 
همیشه هست و همه به آنها واقفیم، آنقدر دور هم 
ســاز زدیم تا به دیدگاه های مشتركی رسیدیم و 

حاصلش شد آلبوم میز دوتایی.
محمد الریان: این آلبــوم حاصل تنظیم گروهی و 
نگاه تجربه گرایانه همه اعضای سیریا ست؛ آلبومی 
كه به صورت دقیق از یك سبك و سیاق مشخص 
پیروی نمی كند. مثال قطعه غراب و »دلم تو میخوا« 
را می شود در دسته فولكلور گذاشت، قطعه »لیلی« 
با حال و هــوای دایره جنوب شــرقی ایران یعنی 
سیستان و بلوچستان و افغانستان و هند و پاكستان 
ساخته شده، »چیش عسلی« و »جهاز جنی« با 
توجه به محتوا تحت تأثیر موسیقی راك قرار گرفته 
یا مثال قطعه »حجله« به صورت زنده در استودیو 
ضبط شــده كه همه اینها بیانگر نا محدود بودن 
سیریا در انتخاب سبك است. البته این موضوع از 
یكپارچگی این آلبوم كم نمی كند، چراكه خواسته 
یا ناخواسته اعضای گروه بعد از 2سال ساز زدن در 
كنار هم به نقطه مشتركی رسیده اند كه در واقع 

همان زبان سیریاست.
آلبوم شما فارغ از محتوای دلنشین 
قطعات، فرم ارائه دلچسبی هم دارد. این تالش 
برای احترام به مخاطب چه فرایندی طی كرده 

است؟
ماكان صغیری: سیریا از روز اول سعی كرده فاصله 

بین خودش و مخاطب را كم كند و بیشــتر سعی 
كرده به مخاطب ها نگاه دوستانه و رفاقتی داشته 
باشد و همیشــه آنها را رفیق خطاب می كند. این 
باعث شد تا ما به فكر این بیفتیم كه جدا از احترامی 
كه باید با قطعات آلبوم برای رفقایمان قائل باشیم، 
سعی كنیم پكیج كامل تری را از موسیقی و فرهنگ 
بوشهر به آنها ارائه كنیم. مثال سعی شد ترانه ها را به 
دو زبان در آلبوم قرار بدهیم یا مثال ســعی كردیم 
از بزرگانی كه زحمات صادقانه ای برای موسیقی 
بوشهر و جنوب كشیده اند، تجلیل كنیم؛ بزرگانی 
كه مدت هاســت از هر حمایتی قطع امید كردند، 
چه از نهاد های دولتی و چه از اهالی موسیقی، ما 
به كمك دوســتان و همراهان و رفقا 9نفر از این 
عزیزان را انتخاب كردیم و عكس هایشــان را در 

آلبوم منتشر كردیم.
در كنار ایــن عكس ها تصمیــم گرفتیم مناظر و 
زیبایی های كمتردیده شده بوشهر را هم در قالب 
كارت پستال ارائه كنیم تا رفقا یا همان مخاطبان 
ما بیشتر با طبیعت بوشهر آشنا بشوند. برای این 
كار با چند عكاس بوشهری جلسه برگزار كردیم 
و آنها با كمال میل این پیشنهاد ما را پذیرفتند و 
عكس های خوبشــان را برای جذب گردشگر در 

اختیار ما گذاشتند.
محمد الریان: در این چند روزی كه از انتشار آلبوم 
ما می گذرد، چند نفری به ما گفتند آلبوم ما خیلی 
الكچری است اما واقعیت این است كه ما فقط سعی 
كردیم آلبومی منتشــر كنیم كه همه از دیدن و 
شنیدنش لذت ببرند و به رفقای خودمان احترام 
بگذاریم. البته شاید عده ای از دیدن آلبوم ما تعجب 
كنند اما دلیلش این اســت كه ما در ایران كمتر 
دیده ایم كه یك گروه موســیقی سعی كند آلبوم 
متفاوتی نه فقط به لحاظ محتوای موســیقایی، 
بلكه از نظر فرم ارائه به مخاطبان عرضه كند و این 
شوره زار بی توجهی به مخاطب باعث شده آلبوم ما 
از بقیه آلبوم های ایرانی جدا و متفاوت به نظر برسد.
شــما در روزهای كرونایی احوال 
مخاطب موســیقی را خوش كردید اما ظاهرا 
برای انتشــار آلبوم در این روزها دردسرهای 

بسیاری متحمل شدید؟
ماكان صغیری: دردســر شاید كلمه مناسبی برای 

سختی هایی كه كشیدیم نباشــد، چون كه این 
سختی چه در دوران كرونایی و چه در دوران عادی 
جهان برای ما و دیگر گروه های موســیقی ایران 
وجود داشته و خواهد داشت و نمی توانیم بابت این 
سختی ها ناراحت باشــیم یا گله و شكایتی كنیم 
چون از بین نخواهند رفت، مثال شركت های پخش 
موســیقی اصوال با ما جوری برخورد می كنند كه 
انگار مالكان تمام و كمال موسیقی در كشور هستند 
و ما قرار است برای آنها كار كنیم نه آنها برای ما. در 
ایران كال یكی دوتا شركت پخش حاضر به همكاری 
با ما شدند كه آنها هم 50درصد از مبلغ فروش را 
به عنوان حق پخش طلب كردند كه تصورش هم 
عجیب و مضحك اســت. این موضوع باعث شد 
كه ما تصمیم بگیریم خودمان با شــهركتاب ها و 
كتابفروشی ها و مراكز عرضه محصوالت فرهنگی 
وارد مذاكره شویم كه از این روش هم به در بسته 
خوردیم، چون برای ارائه آلبوم موسیقی از طریق 

شــهر كتاب ها یا باید از دید آنها گروه یا فرد بسیار 
معروف باشد یا با همان شــركت های پخش كه 
حرفش را زدیم، كار كند و در غیر این صورت شما 
نمی توانید محصولتان را در این مراكز عرضه كنید.

بعد از همه این ماجراها تصمیم به برگزاری مراسم 
رونمایی در شهر های مختلف گرفتیم اما سر بزنگاه 
كرونا از راه رسید، این شد كه گروه تصمیم گرفت 
یك وب سایت طراحی كند و از طریق پیش خرید، 
نســخه فیزیكی آلبوم را به صورت پستی به تمام 
ایران ارسال كند، البته از این بابت نه تنها ناراحت 
نیستیم، بلكه خوشحال هم هستیم، ما دیگر یاد 
گرفتیم چطور خیلی خوب از مشكالت عبور كنیم 
و با همه مشكالت و سختی ها پیش برویم، چون 
یاغی گری در خون موسیقی ماست و همانطور كه 

تا االن ثابت كردیم، یاغی خواهیم ماند.
موسیقی بومی و فولكلور معموال در 
رقابت با موسیقی رایج بازار، رتبه اول استقبال 
را به دست نمی آورد. به گمان شما افق پیش روی 

سیریا و میز دوتایی چگونه است؟
محمد الریان: حق با شماســت، موسیقی فولكلور 
در تمام دنیا مخاطب خاص دارد، البته كه سیریا 
در دسته موسیقی فولكلور قرار نمی گیرد، رویكرد 
فولكلور دارد اما صرفا برخورد فولكلوری با موسیقی 
بوشهر ندارد، سیریا تالش می كند موسیقی بوشهر 
را با موسیقی باقی كشــور ها و ملت ها گره بزند و 
تلفیقی ایجاد كند كه در دنیا قابل شــنیدن باشد 
به شكلی كه در دسته موســیقی ملل و موسیقي 

جهان قرار بگیرد.
ماكان صغیری: تالش ما این اســت كه افق دیدمان 
خیلی بزرگ تر و وسیع تر از رقابت با بازار موسیقی 
رایج ایران باشد. همه می دانیم كه تعداد خواننده ها 
و گروه هایی كه موســیقی با ارزش و بامحتوا تولید 
می كنند در ایران كم اســت و این موضوع در وهله 
اول همه ما را ناراحت می كند ولی وقتی به خودمان 
رجوع می كنیم، متوجه می شویم همه ما در دام آن 
موسیقی ها گیر افتاده ایم، چون آنقدر زیاد شده و همه 
كشور را فراگرفته كه شنیدنش اجتناب ناپذیر است. 
در مكان های عمومی گاهی ما محكومیم به شنیدن 
موسیقی بد و بی محتوا، انگار موسیقی پاپ ایران را 
می شود اینجور معنا كرد كه هرچه غیراصولی تر و 
بی محتوا تر باشد، پرفروش تر خواهد بود. سیریا پیش 
خواهد رفت، بی هیچ محدودیت و مرزی، هرگز از كار 
كردن و تالش برای بهتر بودن دســت نمی كشیم و 

سعی می كنیم كیفیت را حفظ كنیم.
آنچه به گمان شــما میز دوتایی را 
در كافه شلوغ موسیقی ایران متمایز می كند، 

چیست؟
محمد الریان: آنسامبل سیریا همیشه تالش كرده 
با رفقایش صادق باشد، فكر می كنم این صداقت 
در ارائه آثار و اجراهای مــا را قطعا رفقایمان دیده 
و شنیده اند. جدا از صداقت، گروه همیشه بی ادعا 
بوده و سعی كرده تجربه كســب كند و با صبر و 
تحمل همیشه پله پله پیش رفتیم و از این به بعد هم 
پیش خواهیم رفت، همبستگی و همفكری صادقانه 
اعضای گروه باعث شده كه آثار با حساسیت و در 

عین حال آرامش ساخته شود.
در این لحظه هم می خواهم از اعضای گروه سیریا 
نام ببرم و از زحماتشــان قدردانی كنــم: بهروز 
شریفیان )نوازنده پركاشن(، معین پاكباز )درامز(، 
امیرحســین ماهینی )نوازنده گیتارباس و عود(، 
مهدی ناصری )گیتار(، مهدی منفرد )نی انبان( و 

فرشاد برنجی )پیانو(.
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  براي بازگشايي نمادهاي بورس، قانون واضح وضع شود
اخيرا بدعت بيهوده اي در بازگشايي نمادها ايجاد شده كه آثار مخرب 
و زيانباري دارد. چه معني دارد 2روز پشت هم، سهام كشف قيمت و 
ابطال شــود؟! اين گونه بدعت هاي بيهوده كه باعث فرار سرمايه گذار 

مي شود از بورس حذف شود.
رحماني از تهران

   همه محصولم روي دستم مانده است
با هزار اميد و آرزو كشت پياز كرديم و با استفاده از راهنمايي مهندسان 
كشاورزي سعي كرديم برداشت محصول را افزايش دهيم، اما متأسفانه 
بيش از يك هفته است كه 500تن محصول روي دستم مانده و همه 
سرمايه زندگي ام در حال نابودي است. وقتي هم به مسئوالن مراجعه 
كردم مي گويند شما تنها نيســتيد و 150هزار تن پياز در جيرفت و 

كهنوج وضعيت محصول شما را دارند. آيا اين پاسخ من است؟
يكتازاد از كهنوج

  در شرايط كنوني اخبار غيرضروري را نشر ندهند
مسئوالن در شرايطي كه جامعه هنوز در شــوك كرونا و تبعات آن 
و گراني هاي سرســام آور است و بازار ســرمايه هم تبديل به دغدغه 
جديد مردم شده است، سخن گفتن از حذف 4صفر پول ملي، فقط بر 
نگراني هاي جامعه مي افزايد. مسئوالن كمي خوددار باشند و هر خبري 

را در هر زماني منتشر نكنند.
محمدي از تهران 

  كرونا فرصت تخريب را در اختيار دشمنان ميراث فرهنگي قرار داد
در روزهاي كرونايي، فرصت مناسبي براي دشمنان ميراث فرهنگي 
فراهم شد كه با استفاده از تعطيلي ســازمان ها و نهادها به كارهاي 
تخريب گرانه خود ادامه دهند. به عنوان نمونه هر روز شاهد از بين رفتن 
بخشي از بافت كهن و قديمي روستاي تاريخي ابرندآباد و شهر شاهديه 
يزد و محيط زيست اين منطقه هستيم. از مسئوالن تقاضا داريم به اين 
موضوع ورود كنند و اجازه ندهند اين روند ادامه يابد. هم مانع تكرار اين 

قبيل تخريب ها شوند و هم با خاطيان با اشد مجازات برخورد كنند.
موسي پور از يزد

   چرا در مقابل قيمت خودرو سكوت كرده اند
قيمت خودرو در چند سال اخير چندبار افزايش پيدا كرده است، با اين 
همه، امسال هم دوباره افزايش قيمت به همه خودروها رسيده است 
و مسئوالن هم خيلي عادي مي گويند كه افزايش 20تا 45درصدي 
قيمت انواع خودرو اصال دور از ذهن نيست. آيا كسي نيست كه مقابل 

خودرو سازان بايستد؟
بهزادي از تهران 

  وضعيت بسيار بد آسفالت جاده اصلي هشتگرد
جاده اصلي هشــتگرد كه زماني جاده ترانزيت تهــران به قزوين بود 
و اكنون خيابان اصلي شــهر قديم هشتگرد اســت، به بدترين وضع 
ممكن درآمده و هر آن ممكن است راننده در چاله اي بيفتد يا از روي 

دست اندازي پرواز كند. لطفا مسئوالن رسيدگي كنند.
امامي از هشتگرد

  هجوم به چابهار براي سفر به نفع هيچ كس نيست
با اعالم سفيد شدن وضعيت در چابهار خيل مسافران به سمت چابهار 
سرازير شده كه تعدادي از آنها از شــهرهاي داراي وضعيت قرمز به 
چابهار ســفر كرده اند كه اين به نفع هيچ كس نيست و اين نگراني را 

ايجاد كرده كه مبادا باعث موج ديگري از شيوع كرونا شود.
پشوتن از چابهار

  كارگران جانباخته معدن يورت فراموش شدند
13 ارديبهشت سومين ســالگرد حادثه  معدن زغال سنگ زمستان 
يورت بود كه در آن 43 كارگر جان باختند؛ ولي با وجود اينكه مقصر 
حادثه، كارفرما تشخيص داده شد هيچ مديري عزل نشد و در سومين 

سالگردشان حتي نامي هم از آنها به ميان نيامد.
خانواده هاي جانباختگان معدن يورت

  حضور گسترده مردم در پارك ها نگران كننده نيست؟
حضور گسترده مردم در كنار و درون پارك ها، به خصوص بعد از افطار، 
بسيار نگران كننده است. چطور مي شود كه ديروز شهري در وضعيت 
قرمز بوده باشد و امروز كه سفيد اعالم شده، كال خطر برطرف شود و 
مردم يكباره با جمعيت زياد به پيك نيك درون پارك ها و بوستان ها 

بروند. آيا كرونا مطلقا رخت بربسته است؟
مرسيني تهران 

  مسئوالن هيچ فكري براي مسكن نكردند
مســئوالن هيچ فكر قابل اجرا و قانوني براي بحث مسكن نكردند و 
متأسفانه روز گذشته كرايه خانه ام را با 35درصد افزايش و به نرخ جديد 
پرداختم و چاره اي جز امضاي قرارداد جديد نداشتم. از اين پس بايد 
نگران ســوء تغذيه خانواده هاي ايراني بود كه به دليل هزينه سنگين 

مسكن قادر به تامين خورد و خوراك مطلوب و كافي نيستند.
اورنگ از تهران

   امتحانات نهايي حضوري، متناسب با توان دانش آموزان نيست
نزديك به 3 ماه است كه مدارس تعطيل است. در مدرسه ما نه آموزش 
مجازي مفيد داشته ايم و نه چيزي به نام تلويزيون آموزشي براي ما 
درنظر گرفته بودند. گوشي هوشمند ، لپ تاب و كامپيوتر هم نداشتيم. 
سي دي هاي آموزشي هم قيمت هاي بااليي دارند. كتاب هم حداقل 
جلدي 50هزارتومان است كه ما توان خريدشان را نداريم. اكنون هم 
صحبت از امتحانات نهايي حضوري و سراســري مي كنند كه بسيار 

نگران كننده است. واقعا ما دردمان را به چه كسي بگوييم؟
كهندل از مشهد 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................
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@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

 دستگيري سارقان خودرو
يك ساعت پس از سرقت

ماموران گشــت پليس آگاهــي در جريان 
تعقيب و گريز با 2سارق موفق شدند آنها را 
كه كمتر از يك ساعت قبل دست به سرقت 

خودرو زده بودند، دستگير كنند.
به گزارش همشهري، ســاعت يك بامداد 
ديــروز، پانزدهم ارديبهشــت ماه مأموران 
يگان گشت پليس آگاهي هنگام گشت زني 
و انجام ماموريت در محدوده سه راه ورامين 
به 2سرنشين يك دســتگاه خودروي پرايد 
مظنون شــدند و براي بررســي موضوع به 
راننده خودرو دستور ايست دادند؛ اما راننده 
بي توجه به فرمان پليسي سرعت خودرو را 

افزايش داد و تالش كرد فرار كند.
از اين رو ماجرا به مركز پليس گزارش شــد 
و همزمــان مأموران به تعقيــب خودروي 
مظنونان پرداختند. در جريان اين تعقيب و 
گريز مأموران بارها به راننده هشدار و دستور 
ايســت دادند، اما او قصد نداشت خودرو را 
متوقف كند. پس از دقايقي مســير خودرو  
به سوي تهران تغيير يافت اما در نهايت در 
يكي از خيابان ها به دليل راهبندان   متوقف 
شد. 2 سرنشين پرايد كه مأموران را در يك 
قدمي خود مي ديدند از خودرو پياده شدند 
تا فرار كنند. اما اين پايان ماجرا نبود  چرا كه 
مأموران باز هم بــه تعقيب آنها پرداختند و 

پس از دقايقي هر  2دستگير شدند.
 شواهد اوليه نشان مي داد كه 2متهم ساعتي 

قبل خودروي پرايد را سرقت كرده اند.
ســرهنگ ســعداهلل گزافي، رئيس مركز 
عمليات پليس آگاهــي پايتخت در اين باره 
گفت: بــا اســتعالم از مركــز فرماندهي و 
كنترل پليــس آگاهي پايتخت مشــخص 
شد خودروي كشف شده ســاعتي قبل در 
محدوده كالنتري قائم ســرقت شده است 
كه خوشبختانه با هوشياري مأموران گشت، 
سارقان در كمتر از يك ساعت به دام افتادند. 
وي ادامه داد: هر 2 متهم در بازجويي اوليه 
به سرقت خودرو اعتراف كردند و رسيدگي 
به اين پرونده در پايگاه نهم پليس آگاهي در 

جريان است.

»وقتي بــه داخل رودخانــه پريدم، 
به دليل عمق زيــاد آن به زير آب فرو داخلي

رفتم و مــرگ را به چشــم ديدم اما 
خواســت خدا بود كه نجات پيدا كنم و مادر و پسر 
گرفتار در رودخانه را نجات دهم.« اين بخشــي از 
گفته هاي سرهنگ منوچهر شريعتي، رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان دشتستان در استان 
بوشهر اســت كه چند روز پيش با به خطر انداختن 
جانش، جان مادر و پسري را از مرگ حتمي نجات 

داد.
به گزارش همشهري، صبح پنجشنبه 11ارديبهشت 
بود و تيــم عملياتي پليــس مبارزه بــا مواد مخدر 
شهرستان دشتستان براي پاكسازي مناطق آلوده 
راهي محله اي معــروف به 28هكتاري شــده بود. 
ساعت حدود 10:30صبح بود كه ناگهان هوا ابري 
شد و كمي بعد باران شروع به باريدن كرد. »در جنوب 
و در بهار يا آخر زمستان وقتي باران مي بارد قطرات 
درشتي دارد و براي همين اگر كمي ادامه داشته باشد 
سيل راه مي افتد.« اينها را سرهنگ منوچهر شريعتي، 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر دشتستان و فرمانده 

تيم عملياتي مي گويد. 
او ادامه مي دهد: »باران شديد بود با قطرات درشت. 
من و همكارانم در حال عمليات داشتيم از هوا لذت 
مي برديم و خدا را شكر مي كرديم. باران بيشتر از يك 
ربع باريد و همين باعث شد كه در چشم برهم زدني 
كوچه ها و خيابان هاي محل ماموريت پرآب شود و 
در همان لحظه بود كه صداي فريادي از پشت سرم 

شنيدم.« 

مادر و پسري در رودخانه
صدا از انتهاي يكي از كوچه ها به گوش مي رســيد. 
جايي كه به يك رودخانه فصلي منتهي مي شــد و 
به دليل اينكه از وسط شــهر مي گذشت، شهرداري 
دورش را ديوار كشيده بود و حاال تبديل به يك دره به 
عمق 4متر شده بود. درست در آن سوي دره و باالي 
ديواره دختري فرياد مي زد و از مردم براي نجات مادر 

و برادرش كمك مي خواست.
سرهنگ شريعتي مي گويد: »به سمت صدا دويدم 
و به لبه رودخانه رسيدم. زني به همراه يك پسربچه 
خردسال داخل رودخانه گرفتار شده بود. آب آنها را 
به قسمتي آورده بود كه عمق زيادي داشت و مدام زير 

آب مي رفتند و به زحمت خودشان را باال مي كشيدند. 
هيچ راهي براي رسيدن به آنها نبود. از طرفي زمان 
زيادي هم نداشتم و مي دانستم اگر يك دقيقه دير 
كنم آنها در آن گرداب غرق مي شوند. براي رسيدن به 
آنها كوتاه ترين مسير يعني پريدن از باالي ديواره به 

رودخانه را انتخاب كردم.« 

نجات معجزه آسا
ديواره رودخانه چيزي حدود 4متر ارتفاع داشــت. 
پايين آن محلي بود كه طي سال ها به دليل سيالب 
گودال بزرگي ايجاده شــده و آب رودخانه در آنجا 
تبديل به گرداب شده بود. مادر و پسر درست در آن 
منطقه گرفتار شده بودند و افسر پليس براي نجات 
آنها از ارتفاع 4متري به داخل روخانه پريد. »عمق 
آب زياد بود. از طرفي سيالب همراه خود چوب، تنه 
درخت و آشــغال هاي زيادي آورده بود كه در آنجا 
جمع شــده بود. وقتي به رودخانه پريدم، به اعماق 
آب فرو رفتم. لحظه وحشــتناكي بــود. مرگ را به 
چشم ديدم. لحظه اي تعادلم را از دست دادم و كتفم 
به تخته سنگ يا تكه چوبي برخورد كرد. آشغال ها و 
چوب ها مانع از آن مي شد كه بتوانم شنا كنم. اما هر 
طوري بود توانستم خود را به سطح آب برسانم و بعد 

شناكنان به سمت مادر و پسربچه اش بروم.« 
افســر پليس با همه تواني كه داشت ابتدا پسربچه 
و ســپس مادر او را از داخل گرداب بيرون كشيد و 
به كنار رودخانه برد. مادر و پســر درست در آخرين 
لحظات به طرز معجزه آسايي نجات پيدا كردند اما 
جريان آب افســر پليس را دوباره به داخل گرداب 
كشاند. »همه انرژي ام را صرف نجات مادر و فرزندش 
كرده بودم و خودم داشتم غرق مي شدم اما به خدا 
توكل و تالش كردم با شناكردن خودم را به محلي 

كم عمق برسانم.« 
تالش افسر فداكار نتيجه داد و او كمي بعد توانست 
خــودش را به محلي كــه آب عمق كمي داشــت 
برساند. در اين مدت، همكارانش با گزارش ماجرا به 
آتش نشاني و اورژانس درخواست كمك كرده بودند 
و حاال ماشين هاي آتش نشاني و آمبوالنس ها خود را 
به كنار ديواره رودخانه رسانده بودند. مادر و پسر به 
آمبوالنس منتقل شــده و راهي بيمارستان شدند. 
كمي بعد مأموران آتش نشــاني نيز توانستند افسر 
فداكار پليس را از داخل رودخانه بيرون بكشند و او 

نيز به بيمارستان منتقل شد.

عاشق آب 
سرهنگ شريعتي مي گويد: »من و آن مادر و پسر يك 
روز در بيمارســتان بوديم و روز بعد مرخص شديم. 
خوشبختانه آنها كامال سالم هستند اما دكتر گفته كه 
بايد نتيجه ام آرآي بيايد تا معلوم شود استخوان كتف 
من شكســته يا نه. او حتي حدس مي زند كه دچار 
پارگي رباط شده باشم و هم اكنون مشغول درمان 
آسيبي هستم كه در اين حادثه ديدم اما با همه اينها 
خوشحالم كه باعث شدم خانواده اي عزادار نشوند و 

جاني را نجات دهم.« 
او ادامه مي دهد: »بعــد از اين حادثه، پدر خانواده با 
حضور در اداره پليس از مــن قدرداني كرد و وقتي 
فرمانده انتظامي شهرســتان از او پرســيد كه چرا 
همسر و پسرت در رودخانه گرفتار شده بودند، پاسخ 

داد كه ما در خانه اي در نزديكــي رودخانه زندگي 
مي كنيم. پسر خردسال عاشق آب است و هميشه 
يك سطل آب به دست مي گيرد و در حياط آب بازي 
مي كند. روز حادثه هم وقتي باران شروع به باريدن 
كرد، او كه ذوق زده شــده بود اجازه گرفت كه زير 
باران برود. اما وقتي از خانه خارج شــده و ديده بود 
كه در رودخانه سيل جاري شده، خودش را به كنار 
رودخانه رسانده و سرگرم تماشاي سيالب بود كه 
ناگهان پايش ليز مي خورد و به داخل آب مي افتد. 
همان لحظه خواهرش كه همراه او بوده، با داد و فرياد 
كمك مي خواهد و همسرم براي نجات پسرم به داخل 

رودخانه مي رود كه او هم گرفتار مي شود.« 
پس از اين حادثه، عــالوه بر خانواده مادر و پســر 
نجات يافته كه با نصب بنر از سرهنگ فداكار پليس 
قدرداني كردند، مسئوالن انتظامي شهر نيز با حضور 

در منزل وي از او تقدير كردند.

معجزه در مأموريت نجات

قدرداني

افطار بعد از نجات
و احتماال قصد اخاذي دارند. گزارش نشان مي داد كه آنها از يكي از استان هاي شرقي كشور به شيراز كه قاچاقچيان مواد مخدر با حضور در مقابل  خانه اي در شيراز، دختربچه خانواده را ربوده و گريخته اند مي گويد: سال81 بود و من در آن زمان رئيس پاسگاهي در توابع شيراز بودم. يك روز به ما خبر رسيد نيروي انتظامي خدمت مي كند. يكي از خاطرات او ماجراي گروگانگيري دختربچه اي در شيراز است. سرهنگ فداكار خاطرات زيادي از عمليات هاي نجات براي گفتن دارد. او 48ساله و 26سال است كه در 

با استفاده از تاريكي شب فرار كنند. يادم است وقتي دختربچه  را تحويل خانواده اش دادم، نفس راحتي عمليات تعقيب سماجت كرديم كه در نهايت مجبور شدند دختربچه ربوده شده را رها كرده و خودشان ما شده بودند سعي مي  كردند با ردشدن از مناطق صعب العبور، كاري كنند كه گم شان كنيم اما آنقدر در كوه هاي صعب العبور منطقه پيدا كرديم. پس از آن شروع به تعقيب آدم ربايان كرديم و آنها كه متوجه خيلي سخت خواهد شد. آن روز يكي از روزهاي  ماه رمضان بود و ما بعد از كلي تحقيق، رد آنها را در را براي پيداكردن شان بسيج كردم. مي دانستم كه اگر آنها از استان خارج شوند، آزادي دختربچه شريعتي ادامه مي  دهد: وقتي اعالم شد كه آنها احتماال وارد حوزه  استحفاظي ما شده اند، همه مأموران آمده بودند تا نقشه آدم ربايي را اجرا كنند.
كشيدم و تصميم گرفتم افطار كنم. آن موقع ساعت از 11شب هم گذشته بود.

ث
مك

مأمور پليس از ارتفاع 4متري به داخل رودخانه پريد تا مادر و پسري را از مرگ حتمي نجات دهد

  فاصله گذاري در قطارها قابل تحسين است
براي كار واجبي مجبور به سفر شدم و چون شنيده بودم در پروازها، 
فاصله گذاري رعايت نمي شود قطار را انتخاب كردم كه خوشبختانه با 
صحنه خوبي روبه رو شدم كه جاي قدرداني دارد. در هر كوپه 2 مسافر 
بود و همه پرسنل هم ماسك و دســتكش داشتند و هر كسي هم كه 
ماسك و دستكش نداشت در اختيارش قرار مي دادند. مواد ضدعفوني 

هم در كوپه ها بود.
مهرابي از تهران

عامل جنايت در شــاهرود بعد از گذشــت 
2ســال فرار در مراســم ختم دايي اش در 
پايتخت دستگير شد. به گزارش همشهري، 
يكي از روزهاي شــهريور سال 97 گزارش 
يك درگيري مرگبار در شهرستان شاهرود 
به پليس اعالم شد و مأموران براي بررسي 
موضوع راهي محل حادثه شدند. بررسي ها 
حكايت از اين داشــت كه مردي در جريان 
دعواي دسته جمعي با ضربات چاقو زخمي 
شــده و پس از انتقال به بيمارستان به دليل 
شــدت جراحات جان باخته است. در اين 
شــرايط مأموران پليس شاهرود تحقيقات 
خود را در اين پرونــده جنايي آغاز كردند و 
از شاهدان شنيدند كه 4نفر با مقتول درگير 
شده و يكي از آنها با چاقو ضرباتي به وي زده 
اســت. كارآگاهان با اطالعاتي كه شاهدان 
دادند موفق شــدند 3نفر از افــرادي كه در 

درگيري حضور داشتند را دستگير كنند.

فرار قاتل 
3متهم دســتگير شــده اعتراف كردند كه 
چاقو را نفر چهارم كه مهدي نام داشته زده 
است. آنها گفتند كه مهدي با مقتول اختالف 
داشته و روز حادثه با او درگير شده و دست 
به جنايت زده اســت. آنها در ادامه اعتراف 
كردند كه به هواخواهي از دوستشان مهدي 
در محل درگيري حاضر شدند و فقط با مشت 
و لگد مقتول را زخمي كرده اند و نقشي در 
جنايت ندارند. مأموران پــس از تحقيق از 
3متهم دستگير شده به سراغ مهدي متهم 

اصلي پرونده رفتند اما او فراري شده و ردي از 
خودش بر جاي نگذاشته بود.

پايان زندگي مخفيانه
اگرچه متهم بــه قتل فراري شــده بود اما 
كارآگاهان تحقيقات خود را روي شناسايي 
مخفيگاه قاتل فــراري متمركز كرده بودند 
و مشــخصات او در اختيار پليس شهرهاي 
مختلف قرار گرفته بود تا ردپايي از او به دست  
آيد. درحالي كه جســت وجوها ادامه داشت 
بعداز گذشت 2سال مشخص شد كه دايي 
متهم تحت تعقيب به تازگي در تهران فوت 
شده اســت. اين يعني احتمال اينكه متهم 
در مراسم ختم دايي اش شركت كند وجود 
داشت. حدس پليس درست بود و متهم تحت 
تعقيب درحالي كه شامگاه يكشنبه در مراسم 
ختم دايي اش شركت كرده بود در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير شد.

 اعتراف مرد خشمگين 
به زير گرفتن جوان همسايه با ماشين

»بر سر جاي پارك خودرو با پدر و پسر همسايه درگيري داشتم و روز حادثه از ترسم آن پسر 
را زير گرفتم.«  اين تازه ترين اعتراف راننده تيبايي است كه متهم است بر سر جاي پارك، 
دست به جنايت زده اســت. او كه تا پيش از اين مدعي بود ماجرا يك حادثه بوده و قتلي 
مرتكب نشده است، حاال قتل پسرهمسايه را گردن گرفته و از خانواده مقتول خواسته كه 
او را ببخشند. به گزارش همشهري، اين حادثه صبح سي و يكم فروردين ماه امسال رخ داد. 
قاتل مردي بود كه ماشين تيبايش را مقابل ساختمان همسايه پارك مي كرد و بر سر همين 
مساله بين او و همسايه اختالف بود تا اينكه روز حادثه بين آنها درگيري رخ داد و قاتل پشت 

فرمان ماشينش نشست و عمدا دو بار پسر همسايه  را زير گرفت و گريخت.
پس از اين حادثه راننده تيبا دستگير شد اما مدعي شد كه مي خواسته از پارك بيرون بيايد 
و آنجا را ترك كند اما ناخواسته از روي پسرجوان رد شده است. وي با دستور قاضي جنايي 
تهران بازداشت شد تااينكه در تازه ترين تحقيقات اعتراف كرد كه مقتول را زير گرفته است. 
وي گفت:چون پاركينگ نداريم مجبور بودم مقابل ساختمان ديگران پارك كنم. چندبار 
هم ماشين را مقابل خانه پدر و پسر پارك كردم كه با اعتراض آنها روبه رو شدم. وي ادامه داد: 
روزحادثه هم ناچار شدم ماشين را مقابل ساختمان پدر و پسر پارك كنم كه همين موضوع 
باعث دعواي ما شد. ناگهان پسر جوان به جلوي ماشينم آمد تا مانع رفتن من شود. من نيز 
پشت فرمان بودم و مي خواستم هرچه زودتر آنجا را ترك كنم تا كار به جاهاي باريك نكشد. 
به همين دليل ناچار شدم پسرجوان را زير بگيرم. اما واقعا قصد كشتن او را نداشتم و فقط 
فكر اين بودم كه از آنجا بروم. اين متهم پس از اقرار به قتل با قرار قانوني روانه زندان شد و 

خانواده مقتول با حضور در دادسراي جنايي تهران خواستار قصاص متهم شدند.

زنداني مرده، زنده شد 
وقتي مرد زنداني مرخصي گرفت و آزاد شد، خانواده اش با مدارك جعلي مدعي شدند كه 

او فوت كرده است، تا اينكه بعد از 3سال راز وي فاش شد. 
به گزارش همشهري، اين اتفاق در شهرستان گنبدكاووس در استان گلستان رخ داد. ماجرا 
از اين قرار بود كه 3سال قبل مردي كه كلكسيوني از جرايم را در پرونده خود داشت و در 
زندان به سر مي برد، با گرفتن مرخصي آزاد شد. مدتي بعد اما خانواده اش مداركي را تحويل 
مسئوالن زندان دادند كه نشان مي داد اين مرد در زمان مرخصي اش دچار حادثه شده و 
فوت كرده است. به اين ترتيب پرونده وي مختومه شد، اما حدود 3سال بعد، اطالعاتي در 
اختيار پليس قرار گرفت كه نشان مي داد اين مرد زنده است. به گفته سردار روح االمين 
قاسمي، فرمانده انتظامي گلســتان، با اين اطالعات، تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي 
شهرستان گنبدكاووس براي دستگيري زنداني زنده شده آغاز شد تا اينكه معلوم شد او در 
يكي از روستاهاي اطراف شهر مخفي شده است. به اين ترتيب وي در يك عمليات ضربتي 

دستگير و معلوم شد كه او براي اينكه شناسايي نشود تغيير چهره داده است. 
اين مرد در پرونده اش سوابق متعدد سرقت، آدم ربايي و ايجاد مزاحمت براي شهروندان 
را داشته و به 25سال حبس محكوم شده بود، اما توانسته بود با تهيه گواهي فوت جعلي و 

برگزاري مراسم ختم قالبي، وانمود كند كه مرده است.

بازداشت قاتل در مراسم ختم دايي

كارمند يك شركت خصوصي توانســت با جعل اسناد مالي 
دست به كالهبرداري ميلياردي بزند و صاحب چندين دستگاه 
آپارتمان شود اما تحقيقات پليســي دستش را رو كرد و او را 

به دام انداخت.
به گزارش همشــهري، رســيدگي به اين پرونده از چندي 
قبل با شكايت مديرعامل يك شــركت خصوصي در پليس 
آگاهي تهران آغاز شــد. شواهد اوليه نشــان مي داد يكي از 
كارمندان اين شركت با جعل اسناد توانسته چندين ميليارد 
كالهبرداري كند. شاكي درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: 
يكي از كارمندان شركت به نام كامران كه 30سال دارد و از 
حدود 2سال قبل با ما همكاري مي كند با جعل سند دست به 
كالهبرداري زده است. او اسناد تعهدآور بانكي را جعل كرده و 
با اين كار سه و نيم ميليارد تومان از شركت كالهبرداري كرده 

و حاال هم فراري شده است.
بررسي گفته هاي شــاكي نشــان مي داد متهم با توجه به 
شناخت و آگاهي كه نسبت به اسناد شركت داشته به شكل 

كامالحرفه اي دســت به اين كالهبرداري زده و تالش كرده 
هيچ ردي از خود بــه جا نگذارد. با وجود ايــن كارآگاهان با 
استفاده از روش هاي علمي موفق شدند مخفيگاه كامران را 
در محدوده شمال شهر تهران شناســايي كنند و در ادامه با 
هماهنگي بازپرس پرونده، او روز سيزدهم ارديبهشت ماه در 

عملياتي غافلگيرانه دستگير شد.
متهم وقتي تحت بازجويي قرار گرفت به جرم خود اعتراف 
كرد و گفت: در شركت طوري رفتار كرده بودم كه همه به من 
اعتماد داشتند و هيچ كس فكرش را نمي كرد كه روزي دست 
به كالهبرداري بزنم. از طرفــي رابطه خوبي با تجار خارجي 
داشــتم و به كارم مســلط بودم. به همين دليل در فرصتي 
مناسب با جعل اسناد مالي و رسيد پرداخت پول، سه و نيم 
ميليارد تومان از شركت كالهبرداري كردم و فراري شدم. وي 
درباره سرنوشــت اين پول ها گفت: با پول هايي كه به دست 

آورده بودم چند دستگاه آپارتمان و يك خودرو خريدم.
ســرهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جرايم جعل و 

كالهبرداري پليس آگاهي پايتخت در اين باره گفت: به دنبال 
اعتراف صريح متهم به جرم خود و كشف اموال خريداري شده 
توسط وي، هم اكنون با قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد 

و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

كارمند خيانتكار 3/5 ميليارد تومان كالهبرداري كرد

تنبيه مرگبار مزاحم
متهم به قتل كه 45ساله است، ديروز براي تحقيق به شعبه دهم بازپرسي دادسراي 
جنايي تهران منتقل شد و وقتي پيش روي قاضي رحيم دشتبان قرار گرفت مدعي 
شد كه قصد كشتن مقتول را نداشته است. پرونده اين جنايت بعد از تحقيق از متهم 

به قتل به دادسراي شاهرود فرستاده شد.

انگيزه ات از جنايت چه بود؟ 
مقتول مزاحم همسر صيغه اي ام كه 10سالي از ازدواج موقتمان مي گذرد، مي شد. مي خواستم 

او را تنبيه كنم و گوشمالي بدهم اما نمي دانم چه شد كه او به قتل رسيد.
مزاحم اينترنتي؟

نه سر راهش قرار مي گرفت و متلك مي پراند. همسرم بارها به او تذكر داده بود تا دست از سرش 
بردارد. حتي گفته كه شوهر دارد با اين حال مقتول دست بردار نبود و مزاحمت هايش تمامي 
نداشت. به همسرم مي گفت بايد با او دوست شود و چون همسرم از دست مزاحمت هاي او به 
ستوه آمده بود موضوع را به من گفت و خواســت تا با او صحبت كنم. من اما تصميم گرفتم 

تنبيه اش كنم كه ماجرا به جنايت ختم شد.
چه شد كه ماجرا به جنايت ختم شد؟

روز حادثه به همراه دوستانم به كمين مرد مزاحم نشستيم. دوستانم به هواخواهي از من آمدند 
تا تنها نباشم، هرچند من خيلي به آنها اصرار كردم كه نيايند و تنها بروم با اين حال گفتند نه 
بهتراست تنها نباشي. مي گفتند عصباني هستي و ممكن است كار دست خودت بدهي. وقتي 
مقتول را ديديم به سراغش رفتيم، خيلي از دستش عصباني بودم و گفتم چرا مزاحم همسر من 
شدي كه همين مسئله آغاز درگيري ميان ما شد. در جريان دعوا نمي دانم چه شد كه چاقويي 
افتاد روي زمين. من آن را برداشتم كه در كشمكشي كه با مقتول داشتم ناگهان او چاقو خورد. 
وقتي خون آلود روي زمين افتاد از ترسم فرار كردم. 2روز بعد هم شنيدم كه مرد مزاحم فوت 

شده و از ترسم ناچار به زندگي مخفيانه شدم چون شنيدم كه پليس دنبالم است.
در اين مدت كجا بودي؟

شهر به شهر مي گشتم و منتظر بودم تا آب ها از آسياب بيفتد و بعد به شاهرود برگردم.
خرج زندگي و خورد و خوراكت را چطور تامين مي كردي؟ 

پيش از قتل، صاحب رستوراني در شــاهرود بودم و وضع مالي بدي نداشتم. با سرمايه اي كه 
داشتم خرج زندگي ام تامين مي شــد و البته گاهي هم ناچار مي شــدم كارگري كنم تا پول 

به دست بياورم.
چه شد كه دستگير شدي؟ 

چند روز قبل بود كه شنيدم دايي ام فوت شده است. او ساكن تهران بود و من خيلي به او عالقه 
داشتم. به خيال اينكه 2سال از قتل گذشته و پليس ديگر دنبالم نيست در مراسم ختم شركت 
كردم اما با حضور مأموران غافلگير شدم. در اين مدت هم به شدت عذاب وجدان داشتم و از سايه 
خودم هم مي ترسيدم. واقعا آوارگي وحشتناك است و من در اين 2سال به شدت عذاب كشيدم.

گو
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محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

 دود سفيدي ميان هواي گرگ و ميش به 
آسمان مي رود. تاريكي هجوم مي آورد. گزارش1

سايه كاج ها رنگ قير است و ُگله به ُگله 
آتش در ميانشان روشن. قيل و قال جمعيت به گوش 
مي رسد. انگار سايه هايي در تكاپو، كاسه و بشقاب بر سر 

هم مي شكنند.
بچه هاي قــد و نيم قد از همه بي پروا ترند. ســرخوش 
مي دوند تا به دل جنــگل تاريك بزننــد. چراغ هاي 
فانوســي، خيال روشنايي در ســر ندارند؛ از هر 10تا 
يكي روشــن اســت و آالچيق ها؛ همه در خاموشي 
مطلق. كســي منتظر مهمان نيســت. همه ناخوانده 
آمده اند و ميزبانان به جاي خوشامد، تذكر مي دهند: 
»نبايد بيــرون مي آمديد!« اما گوش كســي بدهكار 
نيست. هشدار هم دلخورشان نمي كند. همه با لبخند 
آمده اند. نگهبان سگرمه هايش درهم است، باز تذكر 
مي دهد. ميهمان، پتو و بالش هــا را زير بغل زده. مرد 
بلند قدي اســت با موهاي جو گندمي و شلوارك بلند 
چهارخانه. از كنج لب لبخند محبت آميزي نثار نگهبان 
مي كند: »داداش امشــب رو زهرمون نكن...« نگهبان 
سري به چپ و راســت تكان مي دهد. راه كج مي كند. 
مي رود. فقط نگهبان ها نيســتند كــه دل پرخوني از 
قرنطينه  شــكني دارند؛ حتي رهگذران هم سرشان را 
از پنجره ماشين بيرون مي كنند و با الفاظ و لحن هاي 
مختلف ليچار بار جمعيتي مي كنند كه به پيك نيك 

آمده اند.
»بي فرهنگــي« كوچك ترين برچســبي اســت كه 
معترض ها بــه جماعــت در حال گشــت و گذار نثار 

مي كنند. يك جور خط كشــي و صف كشــي نامرئي 
ميان قرنطينه شكنان و رهگذران به وجود آمده، هر دو 
طيف خود را برحق مي دانند. هرچند نيش و كنايه ها 
با طعنه ها هم تــراز و گاهي با لبخند تلخ پاســخ داده 
مي شود، اما اين اختالف نظر و رفتارهاي متضاد مثل 
انبار باروتي است كه هر آن جرقه اي از بيخ گوش آن رد 
مي شود. زن ميانسالي از ماشين خود پياده مي شود با 
ماسك و دستكش. از فاصله حدودا 10متري به چند 
خانواده اعتراض مي كند كه چــرا براي تفريح از خانه 
خود خارج شده اند. پاسخ طرف مقابل روشن است: »به 

شما ارتباطي ندارد!«

سايهروشنزندگي
جنگل تاريك بوي جوجه كباب مي دهد. مهمانان سمج تر 
از اين حرف ها هستند؛ بعضي با خود فانوس آورده اند، 
چند نفر سعي دارند با ماشين از تپه ها باال بروند تا از نور 
آن استفاده كنند، چند خودرو در گل گرفتار مي شوند، 
تعدادي هم نجات پيدا مي كنند و با هر بدبختي كه شده 
خود را به مقصد نهايي كه پاي سكو يا آالچيق هاست، 
مي رسانند. تلفن همراه هم ابزار نابي است؛ چراغ قوه آن 
كار خيلي ها را راه انداخته و تقريبا مشكل نور براي اهالي 
اينجا حل شده به حساب مي آيد. تالش براي خوشگذراني 
و تفريح در كوچك ترها كمتر از بزرگ تر ها نيست. بچه ها 
مشغول جمع كردن كاج هاي خشك و برگ هاي سوزني 
هستند تا شب نشيني امشــب در دل جنگل چيتگر با 
روشنايي آتش باشد. بزرگ تر ها هم يا سرشان در قابلمه 
اســت، يا در حال باد زدن زغال ها. عده اي اصرار دارند 
توپ بازي كنند، كوچك و بزرگ هم ندارد، زير هر چراغ 
روشني كنار بلوار اصلي پارك جنگلي چيتگر كه محل 
عبور ماشين هاست، مشغول واليبال، فوتبال و... مي شوند. 

بدمينتون به دست ها هم از راه مي رسند، كم كم خيابان 
تبديل به پيست بازي مي شود. چند راننده دست شان 
را روي بوق مي گذارند تــا راه باز كنند. اگر رگبار بهاري 
نبود، كار به جاهاي باريك مي رسيد. يك تكه ابر سياه، 
باران دانه درشتي نازل مي كند كه آن سرش ناپيدا. همه 
بساطشان را جمع مي كنند و مي خزند داخل ماشين ها. 
اما هيچ كس محل را ترك نمي كند! مرد چهار شانه اي 
دستش را به كمر زده و به آسمان خيره شده، بعد براي 
آنهايي كه در ماشين نشسته اند، اينطور تحليل مي كند: 

»هميــن يه تيكــه س. ابري تو 
آسمون نيست. االن بارون قطع 
مي شه.« بعد داد مي زند: »بهنام 
رو زغال ها رو بپشــون خاموش 

نشه...«

قرنطينههمگاني
باران مي بــارد امشــب اما دل 
هيچ كس غم ندارد از اين بابت. 
آدم ها  زنداني شده اند در ماشين، 
اما بــاز يــك راه بــراي تفريح 
و شــادماني پيدا مي كنند. هر 
خودرو با نوايي به استقبال باران 
مي رود. صداي موســيقي هاي 

درهم، گوش فلك را كر مي كند. رعد و برق مي غرد اما 
فريادش در ميان موسيقي ها گم مي شود. يك ربع بعد 
باران عقب نشيني مي كند و جمعيت 400 تا 500نفري 
دوباره به سمت ســكوها هجوم مي آورند. دود غليظ 
سفيدي از زغال هاي آب ديده بلند مي شود، جماعت 
درگير روشن كردن آتش هستند و هيزم هاي  تر را به 

ضرب بنزين و ژل آتش زا دوباره گيرا مي كنند.

تعداد انگشت شماري از ماســك و دستكش استفاده 
مي كنند. برخي ماجراي كرونا را اصال جدي نمي گيرند 
و معتقدند قرنطينه چيز بيخودي است. مرد پنجاه و چند 
ســاله اي از تجربيات خود مي گويد تا ثابت كند كرونا 
همه گير نيست: »اصال به اين بازي ها اهميت نمي دم. 
از اولش خودم رو قرنطينه نكــردم. همه جا هم رفتم. 
اين خودم اونم خونوادم كه مي بيني. همه ســالمت و 
قبراق خدا روشــكر. اگه قرار بود كرونا بگيريم، تا االن 

گرفته بوديم...«
خانــواده امينــي بــا جمعيــت 
بيشــتري به پيك نيك آمده اند. 
14نفــر. مادربزرگ با وســواس 
عجيبي بسته هاي غذايي و ظرف 
و ظروف هــا را ضد عفوني مي كند. 
مي گويد از زمانــي كه كرونا آمده، 
حتي نــان را به صورت بســته اي 
خريداري كرده انــد. آنها معتقدند 
قرنطينه شكني نكرده اند و به شدت 
به فاصله گذاري اجتماعي پايبند 
هســتند! مــادر بــزرگ و بچه ها 
مي گويند: »مــا از روزي كه كرونا 
اومد تا االن به جز خودمون با كسي 
رفت وآمد نكرديم. همين ده دوازده 
نفريم. االن هم كه بيرون اومديــم فاصله رو با غريبه ها 
رعايت كرديم و به چيزي دست نمي زنيم. اگه هم دست 
زديم، سريع ضد عفوني مي كنيم...« آنها 5خانواده هستند 
و تصور مي كنند چون نكات بهداشتي را رعايت مي كنند، 
مي توانند در قرنطينه همگاني باشند. رضا اميني، پسر 

ارشد خانواده به چند پرسش اينطور پاسخ مي دهد:
- از كجا معلوم كه يكي از شــماها كرونا نداشته باشين. 

14نفر كه قرنطينه نمي شه!
- چرا نمي شــه! توقع كه ندارين خانواده مون رو نبينيم 

كه...
- به خاطر احتياط و سالمتي خودتون مي گم.

- آره مي دونم، اما هر كســي به ســبك خودش رعايت 
مي كنه.

- به نظرت اينطوري خطري تهديدتون نمي كنه!؟
- قطعا! نمي شــه كه ماه ها تو خونــه زنداني بود. اصلن 
مي دوني ما چي كشــيديم تو اين مدت؟ دختر 6سالم 
افسرده شــده تو خونه. باورت مي شه مشــاوره آنالين 

مي شه؟
- به نظرت راهكار چيه؟

- نمي دونم. ما فكر مي كنيم بهترين روش رو داريم اجرا 
مي كنيم.

- يعني با كرونا كنــار اومدين و بلديــن چطور باهاش 
زندگي كنين؟

- نه. يه چيزايــي فقط در مورد رعايت بهداشــت و اينا 
مي دونيم فقط.

- اين نكات رو از كجا ياد گرفتين!؟
- راديو و تلويزيون بيشترش هم از فضاي مجازي.

- روزنامه چي؟
- راستش كمتر مي خونيم.

- نكاتي كه مي گن كافي هست براي زندگي با كرونا؟
 با ترديد مي گويد: »به نظرم نه. مثال در مورد بچه ها واقعا 
نمي دونيم بايد اونها رو چطور متقاعد كنيم. حتي خود 
من به عنوان سرپرست يه خونواده نمي دونم بايد چطور 

كنار بيام با اين قضيه.«

دوراهيزندگي
ساعت از 10شب گذشته، سقف آســمان دوباره چكه 
مي كند. اين بار نم نم و آرام مي بارد. چند جوان زير نارون 
چتري النه كرده اند و قليان دود مي كنند. آرش دود قليان 
را حلقه حلقه بيرون مي دهد و مي گويد: »خدايي تو اين 
هوا آدم ميتونه تو خونه بشينه؟« كسري با شيرين زباني 
جواب مي دهد: »نه واال...« بعد جمع 6نفره شان  مي زنند 

زير خنده.
- به نظرتون چطوري مي شه تو دوره كرونا زندگي كرد؟

آرش: هر جوري كه صالح مي دونيم زندگي كنيم.
كسري: ببين بايد واقع بين باشــيم نه مي شه همش تو 
خونه نشست و نه اينكه كلن رعايت نكني. به نظرم بايد 

هر كس يه حد وسطي رو قائل شه.
مهراد: اينكه هيچي معلوم نيس خيلي بده. آخه تا كي 

قرنطينه!؟
محمد: آخرش همه مون كرونا مي گيريم و خالص.

سعيد: انگار طبيعي شده اين داستان كرونا. اولش همه 
سفت و ســخت گرفتند، بعد خسته شدن وا دادن. همه 

مثل قبل زندگي مي كنن.
امير: هيشكي نمي دونه كار درست چيه، غلط چيه...

نيمه شــب نزديك اســت. پارك جنگلي كم كم خلوت 
مي شود. 2مرد مسن با لباس ورزشي در حال پياده روي 
هستند. ماسك ندارند. آقاي شــريفي 63سالش است: 
»30روز خودم را قرنطينه كردم. خيلي بد شــد. سكته 
كردم. قلبي. پزشكم گفت به خاطر تحرك كمه...« همراه 
او آقاي محبي هم مي گويد: »مي گن كرونا دشــمن ما 
پيرهاست، اما از اون طرف با بي تحركي و تو خونه موندن 
هزار تا مرض مي ياد ســراغ مون. فشــار خونم باالرفت. 
قندمم همينطور. هر جا هم كه ســرك مي كشيم براي 
پياده روي شلوغه. چاره نيست... نصفه شبا ميايم بيرون 

تا خلوت باشه.«
 در ميــان جنــگل آتش ها ســرد شــده، دود غليظ 
جوجه كباب رفته رفته محو مي شــود. بوي طبيعت به 
مشام مي رســد و خاك باران ديده. آسمان آرام گرفته و 
روشنايي محو  ماه بر ســايه ها مي تابد. سايه ها كمرنگ 
مي شــوند. 4مرد و زن دوچرخه ســوار از پياده رو عبور 
مي كنند و راننده ميانسال تاكسي گوشه اي پارك مي كند. 
روي نيمكت خيس مي نشيند، ماسكش را بر مي دارد و 

سيگار دود مي كند.

ايثارگران بدانند

همشهري: خبر خوش براي 
كساني كه از خانه نشيني و گزارش2

زندگي در قرنطينه خسته 
شده اند، احتمال فروكش كرونا در ايران تا 
پايان خرداد امسال اســت، اما مسئوالن 
وزارت بهداشت مي گويند سبك زندگي 
پيشــگيرانه بايد همچنان ادامه داشــته 
باشد، چراكه ورود به فصل گرما و افزايش 
دما موجب خاموشــي كوويد 19نخواهد 

شد.
»كيانوش جهانپور«، ســخنگوي وزارت 
بهداشــت، ديروز مانند روزهاي گذشته 
آمارهاي مربوط به ويروس كرونا را اعالم 
كرد. او درحالي كه تأكيد مي كرد به هيچ 
وجه شــرايط عادي را در هيــچ كجاي 
كشور مشــاهده نمي كنيم، از شناسايي 
1223بيمار جديد در كشــور خبر داد. به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد 19 در 
ايران به 98هزار و 647نفر رسيد. 74بيمار 
ديگر هم جانشان را از دست دادند و آمار 
جانبختگان اين بيماري هم بيشــتر شد:  
6هــزار و 277نفر. همچنــان مراقبت از 
مبتاليان به كوويد 19در بيمارســتان ها 
ادامه دارد و براســاس آمارهــاي وزارت 
بهداشــت، 2هزار و 676نفر از بيماران در 

وضعيت شديد بيماري قرار دارند.
همزمان با ايــن آمار تــازه، آنچه به نظر 
مي رســد بــراي افــكار عمومــي خبر 
اميدواركننده اي باشد روند كاهش اپيدمي 

كرونا در هفته هاي آتي اســت. موج اول 
اپيدمي كرونا و بيمــاري كوويد 19 كه از 
اسفند شروع شده، خرداد امسال فروكش 
مي كند و با الگويي متفاوت در تابســتان 

ادامه خواهد داشت.
اين خبر را »حسين عرفاني«، رئيس اداره 
بيماري هاي واگير وزارت بهداشت اعالم 
كرد. او توضيح داد كه شيوع ويروس كرونا 
در 2 يا 3 هفته گذشته روند نزولي و رو به 
كنترل داشته، هر چندخطر ابتال همچنان 
جدي است و جامعه نبايد در برابر احتمال 
ابتال برخورد سهل گيرانه داشته باشد. اما 
پيش بيني ما در وزارت بهداشت اين است 
كه پس از كنترل نســبي و فروكش اين 
بيماري در خرداد، موارد ابتالي جديد در 
تابستان به صورت تك گير در جامعه اتفاق 
بيفتد. اين تغيير به معناي مهار كامل اين 
بيماري نيست و كوويد19كامال ريشه كن 
نمي شود:» در جامعه اين باور وجود دارد 
كه كرونا با گرم شــدن هوا از بين مي رود، 
اما اين باور نادرست است و ويروس ها در 
فصل گرم سال به طور كلي از بين نمي روند 
و مواردي از ابتال به ويروس كرونا، آنفلوآنزا 
يا انواع ديگر سرماخوردگي در فصل گرما 
و تابستان نيز ديده مي شود. البته موارد آن 

بسيار كمتر است.«
رئيــس اداره بيماري هــاي واگير وزارت 
بهداشت، تأكيد مي كند كه مردم بايد نكات 
بهداشتي و پيشــگيرانه را در تابستان و 

ماه هاي آينده همچنان رعايت كنند چون 
ويروس كرونا همچنان در كنار ما زندگي 
مي كند:» فروكش اين بيماري در تابستان 
به رفتار مردم هم بستگي دارد. اگر رفتار 
مردم و مراقبت هاي عمومي در جامعه مثل 
يكي دو ماه اخير باشد اميدواريم كه با گرم 
شــدن هوا از خرداد و در تابستان اپيدمي 

كرونا در كشور به شدت كاهش يابد.«
بنا به پيش بيني  ها چرخه انتقال بيماري 
كرونا در جهان در ماه هاي آينده همچنان 
ادامه خواهد داشت. در اين ميان تغييرات 
فصلي در نيمكره هاي شــمالي و جنوبي 
زمين هــم بــه مانــدگاري كرونا كمك 
مي كند. اما چطــور؟ به ايــن ترتيب كه 
بيماري كوويــد 19 هم اكنون كه بهار در 
ايران رو به پايان اســت، نزولي شــده اما 
همزمان كشورهاي نيمكره جنوبي در فصل 
پاييز هستند؛ زماني كه ما در پايان تابستان 
به سمت پاييز مي رويم، نيمكره جنوبي به 
سمت بهار مي رود و به اين ترتيب چرخه 
انتقال ويروس در جهان ادامه پيدا مي كند.

درمانكرونارايگاناست
اگر پيگير خبرهاي كرونا هســتيد و اين 
روزها درباره هزينه هاي ســنگين درمان 
بيماري يــا تســت كرونا شــنيده ايد، با 
خبر باشــيد كه وزارت بهداشت بار ديگر 
تأكيد كرده كــه درمان ايــن بيماري در 
بيمارســتان ها رايگان است:»اگر مواردي 

هست كه مردم دچار مشــكل شده اند و 
هنوز دريافت هايي در بيمارستان ها براي 
بيماران مبتال به كرونا انجام مي شود، حتما 
با سامانه 190 بخش درمان، مطرح كنند 

تا ثبت شود و حتما پيگيري مي كنيم.« 
اين هــا را »محمدحســين حيــدري«، 
مديركل بازرســي، ارزيابــي عملكرد و 
پاسخگويي به شــكايات وزارت بهداشت 
گفتــه وتأكيــد كــرده شــكايت هاي 
مربوط بــه كرونــا به طور ويژه بررســي 
مي شوند:»شكايت هاي مربوط به كرونا، 
چه در حوزه درمان، چه بهداشــت و چه 
اورژانس به صورت ويژه پيگيري مي شود. 
مواردي چــون بحث نانوايي ها، بخشــي 
كه مربوط به تجهيــزات حفاظت فردي 

است كه ممكن است به دست برخي افراد 
نرسيده باشــد و يا شــكايت هاي درباره  
گندزدايــي و ضدعفوني هايــي كه بايد 
انجام شود را  بالفاصله از طريق سامانه به 
حوزه هاي مربوطه منتقل كنيد و طي 24 
تا 48 ساعت هم بايد جواب بگيريد. مردم 
بايد حتما با ســامانه 190 ارتباط برقرار ، 

مشكل شان را مطرح و پيگيري كنند.«
 او درباره تخلفات مالــي احتمالي برخي 
بيمارســتان ها و دريافت وجوهي از مردم 
براي درمان كرونا، گفت:»بحث تخلفات 
مالي به بخشــنامه ها و مقــررات ويژه اي 
كه در حوزه هــاي مختلف ازجمله تعرفه، 
وجود دارد، منوط مي شــود. بــا توجه به 
آخرين بخشــنامه وزير بهداشت مبني بر 

رايگان شــدن درمان بيمــاران، از برخي 
بيمارســتان ها گزارش هايي داشتيم كه 
دريافت هايي از مردم انجام شــده است. 
اين مســئله را با وزير بهداشت و معاونان 
وزارت بهداشــت مطرح كرديــم، مقرر 
شــد كه از ظرفيت هاي خــاص بيمه و 
مددكاري بيمارســتان ها استفاده شود تا 
مردم اين پرداخت ها را نداشــته باشند.« 
به گفته حيدري، روال كلــي برخوردها 
در اين زمينه چنين است كه ستاد تعرفه 
استان ها، موظفند   طبق قوانين تعزيراتي 
با  بيمارستان هاي متخلف برخورد كنند. 
تمام پرونده هاي مربوط به اين موضوع به 
محض بررسي در جلسات روزانه   تعيين 

تكليف مي شود.
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جنــگل تاريــك بوي 
جوجه كبــاب مي دهد. 
مــردم ســمج تر از اين 
حرف ها هستند؛ بعضي 
با خود فانوس آورده اند، 
چند نفر ســعي دارند با 
ماشين از تپه ها باال بروند 
تا از نور آن استفاده كنند

چراحكمكارگزينيمشمولين
حالتاشتغالبنيادصادرنميشود؟

 حكم كارگزيني، دستور يا ابالغ سازمان به كارمند است كه در آن جايگاه 
سازماني، گروه و تعهدات ثابت پرداختي از طرف سازمان در قبال كارمند 
را نشان مي دهد. در واقع حكم كارگزيني سندي است كه نشان دهنده 

مهم ترين اطالعات و تعهدات ميان كارمند و كارفرماست.
در حكم كارگزيني دو دسته از اطالعات درج مي شود: بخش اول اطالعات 
سازماني كارمند ازجمله نوع استخدام، جايگاه سازماني )پست و واحد( و 
شغل محوله به فرد و محل خدمت )كه معموال به يك مكان جغرافيايي 
اشاره دارد( اســت و بخش دوم اطالعات ريالي مربوط به عوامل حكمي 
است كه ارتباط مســتقيم با نظام پرداختي ســازمان و شرايط فردي و 
سازماني فرد دارد. حقوق پايه و عواملي مانند حق جذب، حق سرپرستي، 
حق اوالد، فوق العاده ســختي كار، حق عائله مندي و... از مواردي است 
كه در حكم مي تواند درج شود. الزم به ذكر است كه معموالً در گزارش 
حكم، بخشي از اطالعات و سوابق مرتبط به فرد ازجمله برخي اطالعات 
شناسنامه اي و سوابق پرسنلي )تحصيلي، ايثارگري و...( نيز نشان داده 
مي شوند.  مســتخدمين شــهيد، جانباز ازكارافتاده كلي، جانباز آزاده 
ازكارافتاده كلي و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي برابر قانون 
حالت اشتغال مصوب 72/6/30 مجلس شــوراي اسالمي اعم از شهدا، 
جانبازان و آزادگان با پيش بيني پســت ها يا مشاغل ســازماني با نام در 
تشكيالت مربوط هم تراز با مشاغل قبلي آنان به منزله مستخدمين شاغل 
دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوق العاده شغل، مزاياي 
شغل يا مزاياي مستمر و همچنين افزايش سنواتي و ارتقاي گروه و ساير 
عناوين مشابه همانند مستخدمين شاغل با دو گروه باالتر يا عناوين مشابه 
توسط دســتگاه هاي ذيربط با آنان رفتار خواهد شد و براساس مقررات 
استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشســته شده و پس از آن از حقوق 

بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند خواهند شد.
 مشمولين قانون حالت اشــتغال چه قبل از شــهادت يا از كارافتادگي 
كلي مستخدم دولت بوده باشــند و يا مستخدم دولت نبوده باشند پس 
از شــهادت و از كارافتادگي همه مقررات مربوط به مستخدمين دولت 
هم تراز كادر ثابت نيروهاي مسلح بر آنان جاري خواهد شد. از خواسته هاي 
جدي مشمولين حالت اشتغال طي سال هاي اخير كه به طور مكرر و در 
تماس هاي مســتمر خود به آن اشــاره كرده اند درخواست صدور حكم 
كارگزيني بوده است. ايثارگران مشــمول قانون حالت اشتغال به دنبال 
آن هستند تا با دريافت حكم كارگزيني از وضعيت اطالعات مندرج در 
آن مطلع شوند تا درصورت وقوع اشتباه در اطالعات فردي يا اطالعات 
ريالي نسبت به پيگيري جهت اصالح آن اقدام كنند. اين موضوع از حقوق 
اوليه آنان براي اطالع از حق قانوني شــان است. با توجه به اينكه سامانه 
پرداخت حقوق مشــمولين قانون حالت اشتغال در بنياد متمركز است 
و استان ها و شهرستان ها اطالعات دقيق و كاملي از روند اجراي احكام 
ندارند و نمي توانند به خوبي پاسخگوي ايثارگران مراجعه كننده جهت رفع 
ابهامات در پرداخت حقوق آنان باشند و همچنين تردد ايثارگران به دليل 
بعد مسافت و هزينه آن و عدم پاسخگويي ستاد مركز بنياد به مراجعات، 
شايسته است بنياد نسبت به صدور احكام كارگزيني ايثارگران به منظور 

شفاف سازي  در روند صدور احكام اقدام كند .

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي در گفت وگو با »همشهري«:

دنبالبازگشاييگامبهگاممهدهاهستيم
ادامه تعطيلي مهد هاي كودك  در حالي كه تعدادي از اداره ها و سازمان هاي 
دولتي و خصوصي فعاليت روزانه را از سر گرفته اند، پيامدهاي اجتماعي 
زيادي براي خانواده ها داشته است. »همشهري« روز گذشته در گزارشي 
ابعاد گوناگون اين موضوع و مشكالت پيش روي خانواده ها به ويژه مادران 
شاغل را بررسي كرد، آنچه در ادامه مي خوانيد مصاحبه اي است با »سعيد 
بابايي«، مديركل امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستي كه مأمور 
شده تا به  مهد هاي كودك  و مشكالت آنها در دوران كرونا رسيدگي كند. 
درروزهاياخيركهمعاوناموراجتماعيسازمانبهزيستي
اعالمكردمهدهاهمچنانتعطيلخواهندماند،آگهيهايزيادياز
سويوالدينشاغلبرايپيداكردنپرستارخانگيدرسايتهادرج

شده،ازاينموضوعخبرداريد؟
بله! خبر داريم و اين دغدغه ما هم هست. به همين خاطر با ستاد ملي كرونا 
مكاتبه كرديم و گفتيم كه جامعه با بازگشايي مشاغل دولتي و خصوصي و 
كاهش دوركاري ها به شدت نيازمند فعاليت قانوني و تحت ضوابط بهداشتي 
مهدكودك ها  ست. به ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كرديم كه درصورت 
بي توجهي به نياز والدين شاغل در اين زمينه، آنها ناچار به استفاده از پرستار 
خانگي يا سپردن فرزندانشــان به مراكز غيرمجاز مي شوند و در بهترين 
حالت فرزندشــان را با خودشــان به محل كار مي برند كه در هر صورت 

آسيب هاي جدي براي كودكان در پي خواهد داشت.
وپاسخستادمليمبارزهباكروناچهبود؟

از ما پيشنهاد و راهكار خواستند كه ما موضوع بازگشايي گام به گام مهدها 
را مطرح كرديم كه اميدواريم ستاد با آن موافقت كند.

دربازگشاييگامبهگاماولويتهاچهخواهدبود؟
ما گفتيم كه اول شهرستان هايي كه وضعيت ســفيد دارند و بعد مراكز 
اســتاني كه نياز فوري براي نگهداري كودكان در آن مشــهود است، باز 
شوند. البته با تمهيدات بهداشتي و نظارت كامل وزارت بهداشت،درمان 

و آموزش پزشكي.
دغدغهبعديوالدينشاغلدقيقاهميننكاتبهداشتي
است،چطورميخواهيددرمهدهايكودككهبسياريازفضاهاي

آناشتراكياست،تمهيداتبهداشتيرااعمالكنيد؟
در اين بــاره مطالعه و نشســت هاي مختلفــي برگزار كرديــم و به يك 
دستورالعمل رسيديم. مثل ضدعفوني كامل مهدكودك شامل تجهيزات، 
اسباب بازي ها، محيط و همه مكان هاي مشترك مثل دستشويي و سالن ها 
قبل از بازگشايي و در پايان هر روز، تب سنجي روزانه از مربيان و كودكان، 
استفاده نكردن از فضاهاي بازي مشترك مانند تاب، سرسره، حوض توپ، 
انجام فعاليت با نصف ظرفيت مندرج در پروانه فعاليت، تعطيلي برنامه ها 
و فعاليت هايي كــه نياز به تحرك باال دارند، تغييــر چيدمان كالس ها و 
پخش كودكان در فضاهاي مختلف مهد با حضور مربي و تأكيد بر انجام 
فعاليت هاي انفرادي يا با حفظ فاصله مطمئن و همچنين در راســتاي 

حمايت از والدين شاغل، كودكان آنها در اولويت پذيرش قرار گيرند.
آياسازمانبهزيستيطرحيمبنيبردوركاريقطعيمادران

دارايفرزندخردسالرابهستادمليكروناپيشنهادداده؟
چون بسياري از آنها مي گويند سپردن كودكانشــان به مهدها به فرض 
رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي باز هم برايشان دلهره آور است و از طرفي 
به خاطر مشكالت مالي امكان ترك كار را ندارند. حاال هم كه مديران به 
حضور در محل كار اصرار دارند و تهديد به اخراج و گرفتن پست سازماني 
و...مي كنند. پيشــنهاد اوليه دوركاري در روزهاي نخست بحران توسط 
سازمان به ستاد ارائه شد. آن پيشنهاد همچنان پابرجاست. در بخش هاي 
دولتي، مادران شــاغل مزاياي خوبي پيدا كردند، اما آنهايي كه در بخش 

خصوصي شاغلند تابع نگرش و دورانديشي كارفرما هستند.
آماريازتعدادكودكانيكهمادرانشانشاغلهستند،داريد؟

خير. فقط مي دانيم 700هــزار كودك در مهدهاي مجوز دار ســازمان 
بهزيستي حضور دارند كه در شهرهاي بزرگ مادران اغلب آنها شاغلند.

گزارش »همشهري« از شب نشيني با كرونا

قرنطينه همگاني در چيتگر
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تغيير الگوي ابتالي كرونا به سمت »تك گيري« 

فروكشدرتابستان،افزايشدرپاييز
موج اول اپيدمي كرونا تا پايان خرداد مهار مي شود



كيوسك

 كوويد-19مدارس دنيا را تعطيل كرده 
است. 3 دانش آموز از هر 4 دانش آموز گزارش

دنيا در كشورهايي زندگي مي كنند كه 
مدارس در آنجا تعطيل هســتند. اين اختالل در كار 
مدارس، بي سابقه است و اگر به زودي برطرف نشود، 
تأثيــري ويران كننده بــر ذهن هاي جــوان خواهد 

گذاشت.
در برخي همه گيري ها، نگه داشــتن بچه ها در خانه 
عاقالنه است؛ آنها منتقل كنندگان فعال بيماري هايي 
مانند آنفلوآنزاي فصلي هســتند. با اين حال، به نظر 
مي رســد كه آنها كمتر در معرض انتقال و ابتالي به 
كوويد-19هستند. بستن مدارس شايد فوايدي براي 
جلوگيري از انتشار بيماري داشته باشد، اما فوايد آن 
كمتر از اقدامات ديگر است. مضرات اين كار اين است 
كه هزينه هايي براي پيشــرفت بچه ها، والدين آنها و 

همينطور اقتصاد دارد.
برخي كشورها، ازجمله دانمارك،  به صورت تدريجي 
مدارس را بازگشايي مي كنند. ديگران، ازجمله ايتاليا، 
مي گويند كه تا پاييز چنيــن كاري نخواهند كرد. در 
آمريكا، با وجود درخواســت هاي دونالد ترامپ براي 
بازگشايي مدارس، بيشــتر ايالت ها براي بسته نگه 
داشتن كالس ها تا پايان ســال تحصيلي و  احتماال 
بعــد از آن برنامه ريــزي مي كنند. اين كار اشــتباه 
است. همزمان با ســهل گيري كشــورها در مسئله 
فاصله گذاري اجتماعي، مدارس بايد يكي از نخستين 

مكان هايي باشند كه باز مي شوند.
هزينه جلوگيري از حضور دانش آموزان در كالس ها را 
درنظر بگيريد. تالش هاي والدين با ويدئو كنفرانس  ها، 
هرگز جايگزين معلمان واقعي يا مهارت هاي اجتماعي 
كسب شده در زمين بازي مدارس نمي شوند. حتي در 
كشورهايي كه آمادگي بســيار بااليي براي آموزش 
مجازي دارند، ماننــد كره جنوبي، مــدارس واقعي 

به مراتب بهتر از مدارس مجازي هستند.
بچه هاي فقير آسيب بيشــتري مي بينند. درس هاي 
مجازي، اگر در خانه واي فاي خوبي نداشته باشيد يا 
با 3 خواهر و برادر بر سر استفاده از يك تلفن هوشمند 
در حال جنگ باشيد، فايده كمي دارند و درحالي  كه 
خانواده هاي ثروتمندتر والدين باســوادي دارند كه 
مي توانند به كودكان در انجــام تكاليف خانه كمك 

كنند، در خانواده هاي فقيرتر چنين خبري نيست.
در شرايط عادي مدارس، شرايط را براي همه اقشار 
مسطح مي كنند. بدون مدارس، شكاف بين بچه هاي 
خانواده هاي مرفه و طبقه كارگر بيشــتر خواهد شد. 
براساس يك تخمين، يك دانش آموز 8 ساله آمريكايي 
كه تحصيل اش به خاطر قرنطينه متوقف شده، تا پاييز 
پيش رو به اندازه يك ســال آمــوزش رياضي عقب 
مي افتد و بســياري از چيزهايي كه قبال ياد گرفته را 

هم فراموش خواهد كرد.
مدرسه براي والدين هم مهم است، مخصوصا آنهايي 
كه بچه هــاي كوچك دارنــد. كارايي آن دســته از 
والدين كه در خانــه كار مي كنند، به خاطر جيغ هاي 
بلند كودكان در مواقع بازي و ســكوت آنها در موارد 

خرابكاري، مانند زمان ماليدن مربا به مبل، كم خواهد 
شــد. آنهايي كه بيرون از خانه كار مي كنند، هم تنها 
زماني مي توانند به كارشان برسند كه كسي در خانه 
مراقب بچه هايشان باشد و از آنجا كه معموال مادران، 
كار مراقبت از بچه ها در خانه را به عهده دارند تا زماني 
كه مدارس تعطيل باشد، در فضاي كاري خود تضعيف 

خواهند شد.
در كشــورهاي فقير، هزينه ها بســيار بيشتر است. 
مدارس در اين كشورها معموال غذاي رايگان به بچه ها 
مي دهند و جلوي سوء تغذيه آنها را مي گيرند. مدارس 
همچنين پايگاهي براي واكسيناســيون كودكان در 
مقابل ديگر امراض هســتند. محصالني كه حاال در 
خانه حبس شــده اند، شــايد ديگر هرگز به مدارس 
بازنگردند؛ چون اگر قرنطينــه خانواده هاي آنها را به 
تنگدستي بيندازد، مجبور خواهند شد كار كنند. پس 
بهتر است كه مدارس باز شوند تا والدين كار كنند و 

بچه ها بتوانند تحصيل كنند.
واكنش صريح معموال اين است كه تعطيلي مدارس 
فوايدي دارد. كوويد-19مي تواند كشنده باشد. والدين 
نمي خواهند فرزندانشان اين بيماري را بگيرند يا آن را 

به مادربزرگ ها و پدربزرگ ها منتقل كنند.
در واقع، هرچند كودكان به شــدت مســتعد ابتال به 
آنفلوآنزاي فصلي هستند، كوويد-19متفاوت است. 
در 2 تحقيق جداگانه در چين روي بچه ها، مشخص 
شده كه آنها در بدترين حالت، بيشتر از بزرگساالن در 
معرض ابتال به اين بيماري نيســتند. در يك تحقيق 
ديگر مشخص شده اســت كه احتمال ابتالي آنها از 
بزرگساالن كمتر است. اگر آنها اين بيماري را بگيرند، 
2هزار بار كمتــر از يك فرد باالي 60ســال با مرگ 

به خاطر ويروس مواجه هستند.
همچنين شواهدي وجود ندارد كه ثابت كند كودكان 
مبتال، منتقل كنندگان خاموشي هستند كه ويروس را 
به خانواده هايشان منتقل مي كنند. محققان در هلند 
و ايسلند حتي يك مورد را هم شناسايي نكرده اند كه 
كودكان ويروس را وارد خانواده كرده باشــند. مركز 
اروپايي كنترل و جلوگيري از بيماري ها هفته گذشته 
اعالم كرد كه انتقال از كودكان به بزرگساالن، »به نظر 

غيرمعمول مي آيد«.
برخي از ايــن نتيجه گيري ها براســاس نمونه هاي 
كوچك صورت گرفته است. شايد به اين دليل مشاهده 
نشده كه بچه ها بيماري را منتقل مي كنند كه مدارس 
در مراحل اوليه تعطيل شدند. يا شايد آنها واقعا هيچ 
تهديدي ايجاد نمي كنند. شــايد هــم بيماري را در 

زمين بازي مدارس منتقل كنند.
بنابراين مدارس بايد به صورت مرحله اي بازگشــايي 
شــوند. ابتدا بايد دانش آموزان كم سن تر به مدارس 
ابتدايي و مهدهــا بازگردند. آنها تشــنه ترين مغزها 
را دارند و به نظر مي رســد كه پايين ترين ريســك را 
هم دارند. آنها همچنين بيشــتر از ديگــران توجه 
والدين شــان را مي طلبند؛ چون تعداد كمي از آنها 
خود را گرفتار خودآموزي مي دانند و به همين خاطر 
نيازمند كمك بزرگ ترها هســتند. بچه هاي كوچك 

احتماال فاصله خود با ديگران را رعايت نخواهند كرد. 
كالس ها بايد به نصف تقســيم شوند تا دانش آموزان 

بتوانند يك روز درميان به مدرسه بروند.
در مرحله بعــدي، بايد آنهايي كه امتحــان دارند به 
مدارس بروند. چندين كشــور امتحان هاي مهمي را 
لغو كرده اند؛ ديگــران آزمون هاي مهمي را به تعويق 
انداخته اند. دانش آموزان بزرگ تر، احتماال بيشــتر 
از دانش آموزان كوچك تر در معرض خطر هســتند، 
اما توانايي بيشتري براي رعايت پروتكل هاي جديد 
دارند. فاصله گذاري اجتماعي در دبيرستان ها شدني 
اســت،  مخصوصا اگر تعداد دانش آموزان هر كالس 

كاسته شده باشد.
بازگشايي مدارس بايد با نظارت انجام شود. اگر الزم 
شد بايد دانشــمندان قوانين را وضع كنند. مدارس 
بايد مستقيما با دانش آموزاني كه بايد در خانه بمانند 
تماس بگيرند. معلم ها به حمايت نياز دارند. آنها كه 
به آلودگي آســيب پذيري دارند، براي نمونه آنها كه 
ديابت دارنــد، بايد بتواننــد از راه دور درس بدهند. 
بقيه به آمــوزش درباره فاصله گــذاري اجتماعي و 
مسائل بهداشــت عمومي نياز دارند. بايد به صورت 
مداوم از معلمان تست كرونا گرفته شود. قابل درك 
است كه دولت ها از اينكه آنها را رئيس مآب بخوانند 
نگران باشــند؛ هيچ كس دوســت ندارد دستوراتي 
بدهد كه به صورت عمومي ناديده انگاشته مي شود. 
فرانسه درنظر دارد كه مدارس را باز كند، اما حضور 
در آن را داوطلبانه كند. مشــكل ايــن رويكرد اين 
اســت كه مي تواند نابرابري تحصيلي را تقويت كند. 
نتايج يك نظرسنجي نشان داده است كه 48درصد 
خانواده هاي متوسط به باال، بچه هاي خود را دوباره 
به مدارس خواهند فرستاد؛ درحالي كه تنها 17درصد 
خانواده هاي فقيــر چنين كاري خواهنــد كرد. در 
قرنطينه در بريتانيا به بيش از نيم ميليون دانش آموز 
در معرض آســيب، ازجمله آنهايي كه به كمك هاي 
ويژه نياز دارند اجازه داده شد كه به مدرسه بروند، اما 

فقط 5درصد از آنها در مدارس حاضر شدند.
بهترين رويكرد اين است كه قوانين حضور در مدارس 
با حساســيت باال وضع شــود. دولت ها بايد تأكيد 
كنند كه آموزش اجباري اســت، اما والدين نگران، 
به خصوص آنها كه داليل بيشــتري بــراي هراس 
از ويروس دارند جريمه نخواهند شــد. با بازگشــت 
كالس ها، والدين مشــاهده خواهند كرد كه اين كار 
ايمن است و به اين ايده خواهند رســيد كه دوباره 
كودكان شان را به مدرســه بفرستند. دولت ها بايد با 
تعطيالت تابســتاني كوتاه تر، كالس هاي تابستاني 
و كالس هاي طوالني در روز به دانش آموزان كمك 
كنند تا عقب افتادگي خود را جبران كنند. بازگشايي 
مدارس شايد آزمايشي بي پروا روي جان افراد جوان 
به نظر برســد. در واقع اين كار تمريني براي متعادل 
كردن مخاطــرات اســت. مــدارس پرقدرت ترين 
موتورهاي تحــرك اجتماعي در جوامع هســتند. 
بگذاريد بچه ها به مدرســه بازگردنــد و بگذاريد كه 

دوباره تحصيل كنند.

توصيه و راهكار اكونوميست درباره بازگشت 
سريع كودكان به مدارس  مدرسه ها را بازكنيد

   كرونا؛ سازماندهي سخت براي 
خروج از قرنطينه

   تركيه در باالي جدول شاخص 
كالهبرداري در دنيا

   رقابت جهاني براي كشف واكسن 
فشرده تر شد

   جانسون: واكسن تنها راه براي 
غلبه بر ويروس كروناست

   رقابت براي كشف واكسن كرونا 
علم را به مرز محدوديت هايش هل 

مي دهد

   برابري ترامپ و بايدن در تگزاس
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خيز آمريكا براي قطع زنجيره تأمين از چين
ترامپ با بهره گيري از بحران اقتصادي ناشي از شيوع كرونا،  به دنبال انتقال شركت هاي 

آمريكايي از چين به خاك آمريكاست

تشــديد بحران كرونا در آمريكا و ناتواني دولت در 
مديريت بحران باعث شــده تا طي روزهاي اخير بار آمريكا

ديگر انگشــت اتهام دولت اين كشور به سمت چين 
به عنوان مقصر اين وضعيت نشانه رود؛ شرايطي كه مخالفان پكن را 
در كاخ سفيد در موقعيت برتر قرار داده و اكنون آنها هستند كه عنان 

سياست هاي تجاري دولت ترامپ را در دست گرفته اند.
در 2سال گذشــته،  دونالد ترامپ يك جنگ تجاري بي سابقه را با 
رقيب تجاري اصلي آمريكا يعني چين به راه انداخته اما البه الي اين 
جنگ،  دو طرف بارها با يكديگر بر سر ميز مذاكره هم نشسته اند. اين 
مذاكرات همزمان با افزايش فشار بر دولت چين با اعمال تعرفه هاي 
جديد روي كاالهاي چيني همراه بوده اســت. وضعيتي كه نشان 
مي دهد سياست هاي تجاري آمريكا در قبال چين متاثر از كشمكش 
بين يك گروه مخالف پكن و يك گروه موافق با مماشــات در برابر 

پكن است.
دونالــد ترامپ طي اين مــدت روي حدود 70درصــد از كاالهاي 
وارداتي از چيــن يعني كاالهايي بــه ارزش 370ميليــارد دالر،  
تعرفه هاي گوناگون تا 25درصد اعمال كرده اســت. او بارها تهديد 
كرده كه قصــد دارد اين تعرفه ها را تا 50درصــد هم افزايش دهد. 
شــركت هاي آمريكايي طرف قرارداد با چيني ها آسيب بسياري از 
اين سياست دولت ترامپ ديده اند اما به نظر نمي رسد رئيس جمهور 
آمريكا به خاطر اين شركت ها تصميمي براي بازگشت از مسير خود 

داشته باشد.
در روزهاي اخير،  تالش دونالد ترامپ و وزير خارجه اش براي مقصر 
نشــان دادن چين در بحران كرونا كه همه جهــان را درگير خود 
كرده،  افزايش يافته است؛ تالشــي كه به نظر مي رسد در راستاي 
سياست هاي تجاري آمريكا در قبال چين قرار مي گيرد. وزير خارجه 
آمريــكا در تازه ترين اظهارنظر خود در اين رابطه روز يكشــنبه در 
گفت وگو با شبكه تلويزيوني اي بي سي ادعاي انتشار ويروس كرونا 
از آزمايشگاهي در چين و دست ساز بودن آن را تكرار و تأكيد كرد: 
»شــواهد قابل توجهي وجود دارد كه نشان مي دهد اين ويروس از 
آزمايشگاه ووهان آمده است.« سخنان مايك پمپئو در ادامه سخنان 
هفته گذشــته ترامپ قرار مي گيرد كه ضمن متهم كردن چين به 
پنهانكاري در مورد شيوع كرونا،  منشــا اين ويروس را آزمايشگاه 
ويروس شناسي شهر ووهان دانست. او گفته كه اين ويروس به اشتباه 
يا به عمد از اين آزمايشــگاه منتشر شده اســت و به زودي حقايق 

مشخص مي شود.
ادعاي مقام هاي عالي رتبه آمريكا در مورد انتشار ويروس از آزمايشگاه 
شهر ووهان در حالي مطرح مي شود كه نهادهاي اطالعاتي آمريكا و 
سازمان بهداشت جهاني در گزارش هاي جداگانه،  فرضيه دست ساز 
بودن ويروس را رد كرده اند. خبرگزاري رويترز اما ديروز در گزارشي 
از برنامه دولت ترامپ براي انتقــال كارخانه هاي آمريكايي از خاك 
چين به خاك آمريكا يا كشــورهاي ديگر و همچنين قطع زنجيره 
تامين قطعات مورد نياز صنايع آمريكايي از چين خبر داد؛ برنامه اي 
كه داليل شدت گرفتن اتهام زني هاي مقام هاي آمريكايي عليه پكن 
را مشــخص مي كند. رويترز به نقل از معاون اقتصادي وزير خارجه 
آمريكا نوشته كه اين كشور طي ماه هاي اخير مشغول تهيه طرحي 
براي كاهش وابستگي اقتصاد خود به چين بوده و اكنون بحران كرونا 
فرصت مناسبي براي تسريع پيشبرد اين طرح فراهم كرده است. به 
نوشته رويترز،  وزارت خارجه آمريكا و وزارت خزانه داري اين كشور 
همزمان مشغول تهيه طرح هايي براي اعمال تحريم هاي اقتصادي 
عليه پكن و اعمال فشار به شركت هاي آمريكايي براي خارج كردن 

خطوط توليد و زنجيره تامين شان از چين هستند.
رويترز به نقل از يكي از مقام هاي دولتي در آمريكا نوشــته اســت: 
»توفان كرونا در بهترين زمان ممكن از راه رســيد و نشان داد همه 
نگراني ها در مورد چين درست است. افراد سودهايي كه فكر مي كنند 
از تجارت با چين به دســت آورده اند را اكنون بايد چند برابر بيشتر 

ضرر كنند.«

آمريكا به دنبال شبكه سازي  بدون چين
به نوشته رويترز،  طبق دستور ترامپ،  تمامي نهادهاي درگير تجارت 
خارجي مشغول كار روي طرح تازه دولت براي قطع زنجيره تامين 
از چين هستند. در اين راستا قرار است شبكه اي متشكل از شركاي 
قابل اعتماد براي آمريكا تحت عنوان »شبكه شكوفايي اقتصادي« 
تشكيل شود. اين شبكه از شركت هاي خارجي در زمينه هاي مختلف 
از بازرگاني داخلي،  ساخت وســاز و انرژي تا تحقيقات،  آموزش و 
تجارت الكترونيكي را شامل مي شود. اين شــبكه قرار است بدون 
حضور چين و از كشورهايي تشكيل شود كه توانايي تامين زنجيره 
توليد را دارند. آمريكايي ها تاكنون با استراليا،  هند،  ژاپن،  نيوزيلند،  

كره جنوبي و ويتنام براي ورود به اين شبكه وارد مذاكره شده اند.
از سوي ديگر برخي كشورهاي آمريكاي التين نيز خود براي حضور 
در اين شبكه اعالم آمادگي كرده اند. كلمبيا كه طي سال هاي اخير 
سعي كرده سياست هاي خود را با سياست هاي دولت ترامپ تنظيم 
كند،  به دولت آمريكا پيشــنهاد داده با خارج كردن شــركت ها و 

كارخانه هاي خود از چين،  آنها را به خاك اين كشور منتقل كند.

فاصله حرف تا عمل
چين در سال 2010با پشت سر گذاشتن آمريكا به عنوان بزرگ ترين 
توليد كننده كاال در جهان،  در صدر فهرست قرار گرفت. طبق آمار 
منتشر شده از سوي ســازمان ملل،  اين كشــور در سال 2018به 
تنهايي مبداء 28درصــد از كاالي توليدي در جهان بوده اســت؛ 
موقعيتي كه در بحران اخيــر به خوبي نمايان شــد. دوربين هاي 
حرارتي و تب ســنج هاي چيني اكنون در اغلب كشورهاي جهان 
ديده مي شوند. بســياري از كشورها ازجمله كشــورهاي اروپايي 
و حتي آمريكا بــا انجام پروازهاي متعدد،  تجهيزات بيمارســتاني 
و لوازم حفاظتي مخصــوص كادر درمان خــود را طي هفته هاي 
اخير از چين تامين كرده اند. بســياري از غول هاي تجاري آمريكا 
ســرمايه گذاري اصلي خود را در خاك چين كرده اند و نه تنها براي 
توليدات خود به نيروي كار ارزان چينــي نيازمندند،  بلكه به بازار 
مصرف 1.4ميليارد نفري چين نيز وابسته شده اند. رويترز به نقل از 
داگ باري،  سخنگوي شوراي تجاري آمريكا و چين آورده است: »با 
توجه به تجربه شيوع ويروس كرونا و آسيبي كه اقتصاد دنيا از اين 
بحران ديده است،  تنوع بخشي در زنجيره تامين اهميت بيشتري 
پيدا مي كند اما هيچ نشانه اي وجود ندارد كه بتوان گفت شركت هاي 
آمريكايي همگام با دولت به دنبال خارج كردن خطوط توليد از چين 
هســتند.« جان مورفي نايب رئيس اتاق بازرگاني آمريكا نيز گفته 
است: »ساخت كارخانه هاي جديد و انتقال خطوط توليد به آمريكا 
بين 5تا 8ســال زمان نياز دارد و ما نگران آن هستيم كه مقام هاي 
دولتي بدون توجه به واقعيت ها،  تصميم گيري كنند.«  7 ماه مانده 
به انتخابات آمريكا،  قطع وابستگي اقتصادي به چين،  قطع زنجيره 
تامين از اين كشور و انتقال كارخانه ها به خاك آمريكا در حال تبديل 
شدن به يكي از شــعارهاي اصلي دونالد ترامپ است. تجربه 4سال 
حضور او در كاخ ســفيد اما نشــان مي دهد هميشه سياست هاي 
اعالمي او به نتيجه نهايي نرسيده است. بي نتيجه بودن برنامه هاي 
دولت ترامپ و مخالفان چين در واشنگتن براي تحت فشار قرار دادن 

شركت چيني هواوي در جهان،  نمونه اي از اين سياست هاست.

ديگر بر كسي پوشيده نيست كه داعش باز 
هم به ليســت بحران هاي عراق بازگشته خاورميانه

اســت؛ آن هم درحالي كه شــرايط عراق 
2020 به مراتب از عراق 2014 )آغاز دومينوي سقوط 
شهرهاي عراقي به دست اين گروه تروريستي( وخيم تر 
شده است. كاهش چشــمگير قيمت نفت )تنها منبع 
درآمد دولت عراق( و البته پيامدهاي شــيوع ويروس 
كرونا، اصلي ترين عواملي هستند كه مي توانند به تنهايي 
آينده اي نگران كننده را براي عراق تازه از جنگ رها شده 
به وجود آورند. بنابراين بازگشــت داعــش به صحنه 
تحوالت عراق را بايد تنها بخشي از مصايب اين روزهاي 
عراق به شمار آورد. مركز بررسي هاي استراتژيك عربي 
)دوحه( در تازه ترين گــزارش ارزيابي خود از وضعيت 
تروريسم در عراق مي نويســد: تنش هاي ميان ايران و 
آمريكا در عراق طي ماه هاي گذشــته، بخش مهمي از 
تمركز و توان نيروهاي ائتالف و همچنين حشدالشعبي، 
به عنوان دو ستون مبارزه با داعش را درگير خود كرده 
است؛ امري كه بدون شك از سوي سران جديد داعش 
به مثابه فرصت ارزيابي مي شــود. از سوي ديگر، شيوع 
ويروس كرونا و تعليق بســياري از برنامه هاي دولت ها 
زمينــه را بــراي افزايش تحــركات داعــش در تمام 

پايگاه هــاي اين گروه تروريســتي فراهم مي ســازد؛ 
واقعيتي كه نشــانه هاي آن عالوه بر عراق در صحراي 

سينا و ساحل غربي آفريقا نيز قابل مشاهده است.
تمام اينها در حالي اســت كه به دليل تخليه بسياري از 
پايگاه هاي آمريكا و همچنين توقف حمالت هوايي اين 
كشور، بار اصلي مقابله با حمالت جديد داعش كامال بر 
دوش حشد الشعبي اســت. در جريان آخرين حمالت 
نيروهاي داعش بــه 3نقطه در جنوب اســتان ديالي، 
8تن از نيروهاي حشــد به شهادت رســيده و بيش از 
20تن مجروح شده اند. پيش از اين نيز در هفته گذشته، 
حمالت مشابهي توسط نيروهاي بازمانده از داعش در 

مناطق غربي استان صالح الدين رخ داده بود.
كاطع الركابي، عضو كميســيون امنيت ملي عراق روز 
گذشته با برگزاري نشســتي خبري در اين باره گفت: 
به رغم هشدارهاي مكرر ما، فعاليت هاي نظامي و امنيتي 
در بســياري از مناطق غربي عراق، ازجمله كركوك به 
كلي متوقف شده است. هسته هاي زيرزميني و پنهان 
داعش همچنان در اين مناطق وجود دارند و درصورت 
كاهش مراقبت هاي امنيتي، مجددا فعاليت هاي خود را 
در زمينه تامين منابع و جذب نيرو از سر خواهند گرفت.
جالب آنكه همزمان با تكرار حمالت پارتيزاني داعش، 

موج انتقادات عليه مخالفان سياسي حشد الشعبي در 
عراق نيز افزايش يافته است. براي مثال، كريم عليوي، 
نماينده پارلمان عراق و عضو فراكسيون فتح با اشاره به 
اين تحوالت در صفحه توييتر خود نوشت: رشادت هاي 
فرزندان حشــد را مي بينيم و از انحصار سالح به دست 
دولت سخن مي گوييم. حمالت سياسي عليه مقاومت 
عراق درحالي كه همه ما مي دانيم چه كســي داعش را 
شكست داده است، چه معنايي دارد؟ مجاهد الطائي، 
از تحليلگران عراقي مخالف حشد الشعبي نيز با انتشار 
تحليلي در ســايت عربي پست مي نويســد: بازگشت 
داعش همزمان با كاهش نفوذ نظامي آمريكا در عراق 
بدون شك منجر به تقويت موضع حشدالشعبي خواهد 

شد.

دست برتر حاميان الكاظمي
با گذشــت بيش از 2هفته از معرفي مصطفي الكاظمي 
به عنوان مأمور تشــكيل كابينه دولــت جديد عراق، 
ســرانجام براي نخســتين بار، حاميــان او به موضعي 
برتر نســبت به مخالفانش در پارلمان دست يافته اند. 
براســاس اطالعات خبرنگار شــبكه الميادين، اكنون 
ائتالف هاي الفتح )شــاخه سياســي حشدالشعبي(، 

ســائرون )مقتدي صدر و احزاب كمونيستي(، حكمت 
ملي )عمــار حكيم(، نصر )حيدر العبــادي(، نيروهاي 
عراقي )محمد الحلبوســي( و همچنين احزاب كردي 
حمايت حداكثري خود از تركيب دولت پيشــنهادي 
الكاظمي كه احتماال به زودي تقديــم پارلمان خواهد 
شد را اعالم كرده اند. اگرچه نخســت وزير منتخب در 
اين مسير هنوز 2 مخالف قدرتمند دارد؛ ائتالف دولت 
قانون به رياست نوري مالكي و ائتالف الوطنيه به رياست 
اياد عالوي؛ ائتالف هايي كه اگرچه براساس محاسبات 
روي كاغذ تعداد كرسي هاي كمتري نسبت به حاميان 
الكاظمي در اختيار دارند، اما نفوذ و تأثيرگذاري آنها در 

معادالت پشت پرده را نمي توان دست كم گرفت.
فادي الشمري، از سران جريان حكمت ملي در اين باره 
به شبكه االتجاه مي گويد: با وجود برخي مخالفت هاي 
حزبي به نظر مي رسد شــرايط عمومي عراق راه را براي 
تأييد دولت الكاظمي در پارلمــان و آغاز به كار وي در 
كاخ نخست وزيري هموار كند؛ چرا كه در چنين شرايط 
خطرناكي نمي توان بيش از ايــن به تنش هاي حزبي و 

سهم خواهي هاي سياسي ادامه داد.
با اين حال، علي البدري، استاد علوم سياسي دانشگاه 
بغداد معتقد است الكاظمي به دليل شرايط بحراني ناچار 

مي شود از بسياري از وعده هاي خود دست كشيده و در 
مسير دولت هاي پيشين عراق حركت كند. البدري در 
مصاحبه با روزنامه العربــي الجديد مي گويد: الكاظمي 
تنها 2 گزينه پيــش روي خود دارد؛ اصــرار بر دولت 
تكنوكرات مســتقل كه قطعا از سوي قاطبه احزاب در 
پارلمان بــا مخالفت روبه رو خواهد شــد يا تن دادن به 
مطالبات و ســهم خواهي هاي احزاب به منظور تشكيل 
ســريع تر دولت و مهار بحران هايي كه مشخص نيست 
چه پيامدهايي براي اقتصاد و امنيت ملي عراق به دنبال 

داشته باشند.
گفته مي شود علت مخالفت كنوني نوري مالكي و اياد 
عالوي با دولت پيشــنهادي الكاظمي بــه 2وزارتخانه 
حساس بر مي گردد. براساس اين اطالعات غيررسمي، 
ائتالف دولت قانون بدون در اختيار داشتن وزارت كشور 
و ائتالف الوطنيه بــدون وزارت دفاع، حاضر به حمايت 
از الكاظمي در پارلمان نيســتند. درصورت صحت اين 
گزارش ها، بايد منتظر ماند و ديــد مصطفي الكاظمي 
چگونه از آخريــن موانع براي تشــكيل دولتش عبور 
خواهد كــرد؛ دولتي كه مهم ترين وظيفــه آن، تامين 
مقدمات انحالل پارلمان و برگــزاري مجدد انتخابات 

عنوان شده است.

همزمان با مذاكرات سياسي بر سر سهم احزاب در دولت جديد عراق، حمالت داعش در استان هاي شرقي اين كشور مجددا بازگشت داعش به عراق
آغاز شده است 

محمدامين خرمي
خبرنگار



آن كه پامــال جفا كرد چو خــاك راهم
خاك مي بوســم و عذر قدمش مي خواهم

من نه آنــم كه ز جــور تو بنالم حاشــا
بنــده معتقــد و چاكــر دولتخواهــم

چيني ها عامل كاهش كرونا در ايتاليا
پراتو: جمعيت چيني تبار شــهري در ايتاليــا باعث كاهش 
مرگ ومير در اين منطقه شد. به گزارش يورونيوز، شهر پراتو در 
منطقه توسكاني، پايتخت صنعت پارچه ايتاليا با بيش از ۲۰۰ 
هزار نفر جمعيت در دوره شــيوع ويروس كرونا فقط ۲۹ مورد 
مرگ ومير ناشــي از كوويد-1۹ را ثبت كرد؛ همين بيماري در 
شهرهاي مشابه پراتو در استان لمباردي ۳۰ برابر بيشتر قرباني 
گرفت. تنها عامل اين كاهش، چيني هايي بودند كه پيش از ساير 

مناطق ايتاليا كسب و كار خود را تعطيل كردند.

تغيير كاربري سودآور پيتزافروشي
شيكاگو: صاحب يك پيتزافروشــي پس از شيوع كرونا 
از تنور پيتزا بــراي خم كردن طلق هاي شــيلد و توليد 
اين محصول استفاده كرد و ســود زيادي به دست آورد. 
به گزارش ديلي ميل، ديمتري ســاركين بــا كارمندان 
پيتزافروشي خود دســت به توليد شيلدهاي محافظتي 
زد و در دوره كســادي فروش پيتزا اين محصول را توليد 
كرد. محصول توليدي او از كيفيت بااليي برخوردار بود و 

همچنان فروش بااليي دارد.

صادرات معجون بي خاصيت
ماداگاسكار: جان ماگوفولي، رئيس جمهوري تانزانيا از واردات 
يك معجون گياهي از ماداگاسكار خبر داده كه ادعا مي شود در 
درمان كرونا مؤثر است. به گزارش بي بي سي، اما اين معجون 
فقط روي ۲۰نفر آزمايش شــده و هيچ نتيجه علمي اي مؤثر 
بودن آن را تأييــد نمي كند. با وجود اين آقــاي ماگوفولي در 
تلويزيون تانزانيا گفت: هواپيمايي به ماداگاســكار فرســتاده 
مي شــود تا محموله معجون گياهي كوويد اورگانيكس را به 

تانزانيا بياورد.

احتمال نسل كشي بوميان توسط كرونا
ريودوژانيرو: گروهي از هنرمندان شــناخته شــده جهان، 
در نامه اي خطــاب به رئيس جمهوري برزيل نســبت به خطر 
مرگ ومير گسترده بوميان آمازون در اثر ابتال به ويروس كرونا 
ابراز نگراني كرده اند. به گزارش بي بي سي، گروهي 6۰نفري از 
هنرمندان، ازجمله پل مك كارتني، برد پيت و اوپرا وينفري با 
امضاي نامه اي كه به وسيله سباستيو سالگادو، عكاس مشهور 
بزريلي تهيه شده اســت، درباره جدي بودن اين خطر هشدار 

دادند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: الّنميمة شيمة المارق؛  
سخن چيني شيوه كسي است كه از دين بيرون رفته است.
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خاطرات دارآباد تا دارقوزآباد 
زيپ كاور جنازه را باز كردند. نفســي 
تازه كردم، بوي تعفن و كافور فضاي 
غســالخانه را پركرده بود، دو غسال 

با لباس ســرهمي شيري رنگ، عينك 
طلقي و با دســتكش هاي زردرنگ، 
جنازه پيرمرد را بيرون كشــيدند. 
پيرمرد الغر و زردنبــو، مثل چوب 

خشــك شــده بــود و دندان هاي 
زردرنگش از الي لب هاي تيره ديده مي شد. توي اين 
مدت، مثل بقيه آه و نالــه نمي كرد، بهش گفتند دوا و 
درمان كند اعتنا نمي كرد و مي گفت بادمجان بم آفت 
ندارد. حرصم گرفت و زهرمــو ريختم. هيچ گاه به اين 
در و آن در نزد تا مرا با اردنگي بيرون كند. فقط وقتي 
نفسش به شماره افتاد، زنگ زدند مريض خانه. صداي 
گوشــخراش آمبوالنس اعصابم را به هم ريخت. طولي 
نكشيد تمام كرد. خواستم بجنبم، جنازه را گذاشتند 

توي كاور و درش را محكم بستند.
آمبوالنس آژيركشان راه افتاد توي مسير. به جز سياهي 
كاور چيز ديگري پيدا نبود. از شهر دور و دور تر شديم. 
نشــاني از مغازه و دكان هاي فراوان دارآباد نبود. تنها 
صداي فرت فرت عبور اتومبيل ها بود كه از كنار ما رد 
مي شدند. خواستم خودم را از آمبوالنس به بيرون پرت 
كنم اما سرعت باالي آمبوالنس مانع بود و تازه كمتر 
كسي توي جاده گورستان بود كه مهمانش شوم. از دور 
چند بچه قد و نيم قد گلفروش پيدايشــان شد. از الي 
درز كاور نگاه كردم. چهره هاي نيم ســوخته از آفتاب 
حسابي صورتشان را كك مكي كرده بود. وسوسه شدم 
يكي را اسير كنم اما قسم خورده بودم به بچه جماعت 

آسيب نرسانم.
به ميدانچــه گورســتان نزديك شــديم، رفت وآمد 
اتومبيل ها و سروصداي گلفروشــان لب جاده، گوش 
آسمان را كر كرده بود. آدم ها، درخت ها و ماشين ها در 
ورودي گورستان دارقوز آباد از نفس افتاده بودند. نسيم 
خنكي وزيدن گرفت. ســرباز كوتاه قد و خپلي بدون 
ماسك با نگاه  بي رمق و براق به آمبوالنس نگاهي كرد 
و به دوردست ها خيره شــد. ماسكي به چهره نداشت، 
هوس كردم بروم ســراغش، اما از دست آه و ناله هاي 

مادران جوان مرده حسابي اعصابم خرد بود.
غسال پير امان نداد و با شــيلنگ  آبگرم افتاد به جان 
پيرمرد زردنبو. تنم مورمور شــد. آنقــدر از آب گرم، 
صابون و الكل بدم مي آمد كه ديگر نگو. از روي سكوي 
سنگي غسالخانه ســريدم و افتادم روي سنگفرش، با 
بادكش هــاي نيم جانم، خودم را از مســير جريان آب 
بيرون كشيدم، كارگري با جارو و تي نظافت كف صابون 

و مواد شوينده را هل داد سمت آبريزگاه.
پيرمرد تميز شده بود، لخت و عور مثل برف سفيد. 
نشــناختم،  گويي مهماندار ديگري بوده، هوس 
كردم دوباره بروم سراغش، اما غسال پير چند پنبه 
و كافور چپاند توي حلقش. حيران و ســرگردان 
بودم، مرا چه به دارقوز آباد، دار آبــاد كجا و اينجا 

كجا؟ 
آب و كف صابون توي چاه گيركرد و كارگر با دستكش 
چرك كثافت ها را كنار زد. با بادكش هايم چســبيدم 
روي دستكش پالستيكي. نفهميدم چرا دست هايش 
را نشســت و تابوت فلزي پيرمرد كفن پيچ شــده را 
هل داد دم خروجي غســالخانه، در كه باز شد صداي 
شيون زن و مرد پيچيد توي غســالخانه. از دستكش 
تندي سريدم روي كفن. سرباز دم در داد زد: »صاحب 
مرده كجاس؟« زن ســفيدرويي با لباس مشــكي و 
ماسك و دستكش به همراه چند مرد جوان و ميانسال 
شيون كنان آمدند سراغ جنازه، بدجوري به زن خيره 
شــدم، غبغبش از فرط چاقي تــكان مي خورد، ترمه 
نو را باز كــرد و انداخت روي كفــن، مترصد فرصتي 
بودم بهش نزديك شــوم. دســت بــرد روي جنازه و 
جيغي كشيد. ماســك از صورتش افتاد، از فرط جيغ 
 و داد نا نداشــت. چند نفر به زحمــت بلندش كردند. 
صداي »ال اله اال  اهلل« جماعت تشييع كننده در سالن 
پيچيد، زن چاق را بــه زحمت روي صندلي ســالن 
نشاندند، زن بي مهابا خودش را مي زد. مرد كناردستي 
گفت: آبجي، قوم و خويش هاش رفتند، شــيون نكن، 
مگه زن صيغه اي نبودي؟ زن اشك هايش را پاك كرد 

و نفسي چاق كرد.

 هوشنگ صدفييادداشت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيش رضوانيه
ويترينروزنامه نگار

3 سناريو براي آينده همه گيري جهاني 
كرونا

پژوهشــگران در »مركــز پژوهش  و سياســت 
بيماري هاي عفوني« در دانشــگاه مينه سوتاي 

آمريكا اين هفته در گزارشي پيش  بيني كردند 
همه گيري ويروس جديد كرونا تا هنگامي 
كه 6۰ تا 7۰ درصد از مــردم جهان به اين 

ويروس مبتال شوند، ادامه خواهد يافت و براي مدتي بين 18 تا 
۲4 ماه طول خواهد كشيد.

اين پژوهشگران ۳ سناريو براي روند اين همه گيري در اين مدت 
با تمركز بر نيمكره شــمالي ارائه كرده اند. هر چند به گفته آنها 
سناريوهاي مشابهي ممكن است در نيمكره جنوبي هم رخ دهد.

يك- در سناريوي اول موج اول فعلي همه گيري كوويد-1۹ با 
رشــته اي از موج هاي مكرر كوچك تر در طول تابستان آينده و 
بعد به طور مداوم براي يك دوره يك تا ۲ ســاله دنبال مي شود. 
اندازه اين موج ها به تدريج كاهش مي يابد و همه گيري در زماني 

در سال ۲۰۲1 به پايان مي رسد.
ظهور اين موج هاي كوچك برحسب مناطق جغرافيايي ممكن 
است متفاوت باشد و به شدت اقدامات كاهنده شيوع در كشورها 

هم بستگي دارد.
دو- در ســناريوي دوم كه بدترين و محتمل ترين سناريوست، 
موج فعلي همه گيري با موج بسيار بزرگ تري در پاييز و زمستان 
امسال )۲۰۲۰( دنبال مي شود و با يك يا چند موج كوچك تر در 

سال ۲۰۲1 پايان مي يابد.
اين سناريو شبيه روند همه گيري جهاني آنفلوآنزاي اسپانيايي 
سال 1۹18 و همه گيري جهاني آنفلوآنزاي خوكي يا آنفلوآنزاي 

»H1N1 « در سال ۲۰۰۹ است.
سه- در ســناريوي سوم موج فعلي شــيوع كرونا تنها موج آن 
اســت و در ماه هاي بعد همه گيري جهاني كوويد-1۹ به شكلي 
به اصطالح »آهسته  سوز« درمي آيد كه در آن مواردي از سرايت و 
عفونت جديد بدون الگوي موجي واضح گزارش مي شود. اين الگو 
نيز تا حدي برحسب مناطق جغرافيايي و شدت اقدامات كاهنده 

شيوع تغيير مي كند.
البته توليد واكسن ويروس كرونا ممكن است هر يك از سناريوها 

را تحت تأثير قرار دهد.
اين پژوهشــگران مي گويند ويروس جديد كرونا با نام رسمي 
ويروس »سارس-كوو-۲« ممكن اســت همچنان در جمعيت 
انساني در گردش بماند، الگوي فصلي پيدا كند و در طول زمان از 
شدت آن كاسته شود و به همان مسيري برود كه چند نوع كمتر 
بيماري زاي قبلي ويروس كرونا كه عامل سرماخوردگي هستند 
يا ويروس هاي آنفلوآنزاي عامل همه گيري جهاني كه بعدا جزو 

آنفلوآنزاهاي فصلي شده اند، رفته  اند.

آتش سوزی كارخانه 
تمام بدن تان بوی دود و پالســتيك 
ســوخته گرفته. شــما آتش نشان 
هستيد و شب قبل به مدت 5ساعت 

مشغول خاموش كردن آتش 
يك كارخانه بوديد. دوش 
می گيريد، امــا باز هم 
حال تان بهتر نمی شود. 

از شدت خستگی در حال بيهوش شــدن هستيد. دلتان 
می خواهــد در ايســتگاه بمانيد و همان جــا بخوابيد، اما 
همسرتان امروز بايد برای چكاپ به آزمايشگاه برود و شما 
بايد در خانه باشــيد تا از بچه ها مراقبت كنيد. همكارتان 
پيشنهاد می كند كه حداقل برای يك ساعت داخل خوابگاه 
چرت بزنيد، اما می گوييد هرقدر ديرتر ايســتگاه را ترك 
كنيد، همسرتان مجبور می شــود تا زمان بيشتری ناشتا 
بماند. دلتان می خواست درآمدتان در حدی بود كه بتوانيد 
مانند خيلی از مردم با مسافرياب های اينترنتی رفت  و آمد 
كنيد. اما خانه تان خيلی از ايستگاه دور است و مبلغ كرايه 
خودرو تا آنجا خيلی گران می شود. لباس های چرك تان را 
داخل ساك جا می دهيد، ماسك و دستكش می گذاريد و 
به سمت ايستگاه مترو می رويد. وقتی سوار قطار می شويد، 
بالفاصله سرتان را روی ســاك می گذاريد و چشم هايتان 
را می بنديد. به محض اينكه خواب تــان می برد، با صدای 
فرياد بيدار می شويد. سرتان سنگين است و چشم هايتان 
می سوزد. در حالی كه گيج هستيد، به اطراف نگاه می كنيد. 
يك دستفروش كمربند و هندزفری می فروشد و با صدای 
بلند آن را تبليغ می كند. دوباره ســعی می كنيد بخوابيد، 
اما صدای يك دستفروش ديگر را می شنويد كه چراغ قوه 
فدرال می فروشد. عصبانی می شويد و می گوييد: »ما يك 
لحظه هم نمی توانيم از دست شما آرامش داشته باشيم؟« 
در همين لحظه مســافرها به شــما دشــنام می دهند و 
می گويند: »چيكارش داری؟« »داره نون حالل در مياره! 
خوبه از ديوار مردم باال بــره؟« »برو خونه ات بگير بخواب، 
مترو جای اســتراحت نيســت!« دلتان می خواهد به آنها 
بگوييد كه روزها در خانه هــم نمی توانيد بخوابيد، چون 
هر 5 دقيقه يك وانت دوره گرد از داخل كوچه رد می شود 
و با بلندگويش آلودگی صوتی ايجاد می كند. اما ســكوت 
می كنيد. فحش و نگاه های ســنگين مســافرهای مترو 
همچنان ادامــه دارد و يك لحظه هم متوقف نمی شــود. 
در حالی كه از شــدت عصبانيت دندان هايتــان را به هم 
می فشــاريد، در ايســتگاه بعد از قطار پياده می  شويد. به 
محض آن كه واگن را ترك می كنيد، مسافرها خوشحال 
می شوند و اين پيروزی را با كف زدن برای خودشان جشن 

می گيرند.

خيرالنساء
محور اصلي داستان خيرالنسا 
زندگي مادربزرگ نويسنده 
- قاسم هاشمي نژاد- است؛ 
مادربزرگي كه قريب به يك 
قرن زيست. نويسنده در اين 
كتاب به بهانه نقل سرگذشت 
او، با نثري زيبا به سير تحول 
جامعه سنتي پرداخته است.

خيرالنسا سرگذشتي است نوستالژيك با بن مايه 
عرفاني، در فراق روزگاران و رسوم منسوخ شده، با 
نثري حساب شده كه ارائه هاي كهنه نما سنگينش 
نكرده است. داستاني اســت بر مبناي راز نهان و 

علم غيب به شكل رئاليسم جادويي.
قاسم هاشمي نژاد، نويســنده، روزنامه نگار، مصحح 
و مترجم ايرانــي بود. او در دهــه1۳4۰ در روزنامه 
آيندگان نقد ادبي مي نوشــت و سال 1۳58 يكي از 
بهترين رمان هاي پليســي ايران را بــا نام »فيل در 
تاريكي« نوشــت كه مشــهورترين اثر وي به شمار 

مي رود.
از قاسم هاشــمي نژاد، ۳مجموعه شعر تا پيش از 
مرگش منتشر شده بود: »پري خواني« )1۳58(، 
»تك چهره در دو قاب« )1۳5۹( و »گواهي عاشق 
اگر بپذيرند« )1۳7۳( كه اين ۳دفتر شعر، چند 
روز بعد از مرگ هاشــمي نژاد در كتابي با عنوان 
»بازخريد دياران گمشده« در نشر بوتيمار منتشر 
شــد. چندي پيش از مرگ هاشمي نژاد، كتابي با 
عنوان »راه ننوشــته« در نشر هرمس منتشر شد 
كه عنوان فرعي اش »با قاسم هاشمي نژاد درباره 
كتاب هايش« بود. اين كتاب، گفت وگويي طوالني 
با هاشمي نژاد است كه توسط علي اكبر شيرواني 
انجام شده و به سياق اغلب كارهاي هاشمي نژاد، 
عنوان اصلي كتاب برگرفته از آثار قدماست. اين 
كتاب بخش هاي مختلفي دارد و هر بخش به يكي 

از آثار هاشمي نژاد پرداخته است.
هاشــمي نژاد همچنين عالقه زيادي به ادبيات 
پليســي داشــت و آثار زيادي در اين ژانر ادبي 
خوانده بود و خود نيز رماني از ريموند چندلر را با 
عنوان »خواب گران« ترجمه كرده بود. او در دوره 
جواني اش هم رماني با عنوان »فيل در تاريكي« 
نوشته بود كه بسياري آن را نخستين رمان پليسي 
ايران مي دانند. خيرالنســا را انتشارات هرمس 
با شمارگان هزار نســخه به بهاي 14هزار تومان 

منتشر كرده است.

هزينه 8ميليارد دالري واكسن كرونا
جمعي از مقامات و كارشناســان جهان ازجمله مقامات عالي اروپا ديروز در يك 
نشســت از طريق ويدئوكنفرانس، درباره تامين بودجه اوليه 8.۲ ميليارد دالري 
براي تحقيقات در زمينه كشف و توليد واكسن كرونا، توزيع عادالنه آن در جهان و 

همچنين راه هاي مقابله با شيوع اين ويروس تصميم گيري كردند.
به گزارش گاردين، ازجمله اهداف اين نشست هماهنگي تحقيقات جهاني در مورد 
كرونا و تضمين اينكه كشورهاي فقيرتر نيز از اين تحقيقات بهره ببرند، خواهد بود.

همچنين يكي ديگر از اهداف اين نشســت ايجاد هماهنگــي ميان فعاليت هاي 
تحقيقاتي كشورها ست تا هر واكســني كه توليد مي شود، در انحصار كشورهاي 

خاص قرار نگيرد و براي كشورهاي فقيرتر توزيع شود.
كارشناسان نگران هســتند كه نا هماهنگي در تحقيقات كشــورها براي توليد 
واكسن كرونا اين فرايند را ُكند كند و بر هزينه هاي آن اضافه شود. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري آمريكا از اين نشســت حمايت كرده اما خوش بيني ها نسبت به 

اينكه واشنگتن ممكن است به اين ابتكارعمل بپيوندد، كاهش يافته است.
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دعاي روزيازدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ْم َعلَي فِيِه  ْه إِلَي فِيِه الُْفُســوَق َو الِْعْصياَن َو َحرِّ اللَُّهمَّ َحبِّْب إِلَي فِيِه اْلِْحَساَن َو كرِّ

َخَط َو النِّيَراَن بَِعْونِك يا ِغياَث الُْمْسَتِغيِثيَن السَّ

 به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا در اين ماه نيكي را پسنديده من گردان و نادرستي ها و نافرماني ها را مورد 
 كراهت من قرار ده و خشــم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به ياري ات  

اي فريادرس دادخواهان.

فرزام شيرزاديياد
داستان نويس و روزنامه نگار

خداحافظ استاِد بزرگوار 
در بحث ترجمه، دو نكته اساسي قابل تامل است. نخست اينكه 
يك داستان نويس شاخص، به خودي خود مي تواند با داستان يا 

رمان تأثير برانگيزش هنرمند به حساب  آيد و گاهي مترجم از 
برگرداندن آثار او مطرح مي شود. ديگر آنكه گاه نويسنده اي 

كه نامي از او در كشــور غيرزادگاهش مطرح نبوده، با 
ترجمه مترجمي خبره در اقليم غير، شناخته و مطرح 

مي شود؛ مثال در ايران، رمان نويس درجه سومي مثل »زاهاريا استانكو« رومانيايي 
به لطف ترجمه درخور زنده ياد احمد شاملو با اقبال عمومي مواجه مي شود. جز اين، 
بسياري مترجمان هم با ترجمه نادرست و دم دستي كتاب نويسنده اي خارجي، اثر 

را به نابودي مي كشانند.
بنابراين اگر بپذيريم كه كيفيت ترجمه مي تواند گوياي ارزش واقعي كار باشد، بايد 

گفت: »ترجمه بد يعني مرگ كتاب.« 
 ترجمه در نگاه نخست، فقط يك فن محسوب 
مي شــود، ولي اگر مترجم عالوه بر ترجمه، 
زبان، احســاس و انديشــه و نگاه درست و 
حقيقي نويسنده را درك كند و بر زبان مبدا 
و مقصد هم تسلط داشته باشد، مي توان كار 
او را هنر تلقي كرد. با اين حســاب مي توانيم 
هنرمندان شــاخصي را در ايران بازيابيم كه 
عمري براي معرفي ادبيات بكر جهان تالش 
بي وقفه را به جــان خريده اند. يكــي از اين 
هنرمندان كمياب »نجف دريابندري« بود كه 

اول بار رمان نويســان قدري چون همينگوي، فاكنر، دكتروف و... را به فارسي زبانان 
شناساند.

دريابنــدري اگر فقط »وداع با اســلحه« همينگوي و »بيلي باتگيــت« دكتروف را 
هم ترجمه كرده بود، باز هم نامي بود كه در هنر ترجمه نمي توانســتيم ناديده اش 
بگيريم. ترجمه رمان بيلي باتگيت، جداي از دشواري هايي كه مترجم در انتقال لحن، 
القاي موقعيت، انگيزه روايت و نظرگاه داستاني با آنها مواجه است، چنان سرشار از 
اصطالحات فارسي اســت كه گويي اين رمان ۳۹۲صفحه اي با آن گانگسترهايش و 

آقاي »شولتس« و »بيلي« به فارسي نوشته شده.
 نجف دريابندري براي كتاب هايي كه به فارسي برگرداند مقدمه هايي مي نوشت كم 
نظير و ارزشمند كه كمتر سراغ هست ميان آثار مترجمان امروز. با اين حال در اغلب 
اين نوشته ها با فروتني هنرمندانه مي نوشت كه اميدوار است برگردانش به اصل اثر 

نزديك بوده باشد.
حال، نجف دريابندري را در كســوت مترجم و نويســنده اي درخور در مي يابيم كه 
جداي از كارهاي وســيع فرهنگي اش براي مخاطبان ادبيات داستاني، به چند نسل 
از داستان نويسان فارســي زبان هم خدمت بزرگي كرده اســت. يادت گرامي آقاي 
دريابندري. به شاملو، سپانلو، نجفي، گلشيري و همه آناني كه عمري را براي فرهنگ 

و شرافت و انسان بودن صرف كردند سالم برسان. خداحافظ استاِد بزرگوار.
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