
بروكراسي ثبتي و سخت گيري هاي قانوني با اصالح نظامنامه اجرای قانون ثبت شركت ها  كاهش مي يابد و مالكان و سهامداران 
مي توانند به جاي انحالل يا دورزدن قانون، مسير كسب وكار و ماهيت شركت خود را ضمن حفظ برند و سابقه آن تغيير دهند

انقالبدرقوانينشركتداري

مينــا در رديف اول 
ميــز و نيمكت هاي 

خالي، تك و تنها جلوي معلم نشســته. با 
ماسكي كه نصف صورت كوچك و الغرش 
را پوشانده و دســتكش هاي پالستيكي 
براي انگشتان ظريف كودكانه اش حسابي 
گشادند. معلمي 2نيمكت گذاشته جلوي 
ميزش و پشت آنها سنگر گرفته، به دستور 
او كالس را با درس علوم شروع مي كنند. 
از همان درسي كه آخرين روز بهمن سر 
كالس ياد گرفته و ديگر نتوانســته آن را 
ادامه بدهد: »مينا تنها شاگرد ماست كه 

اصال نتوانسته بود آنالين بشه.«

صفحه22 
را بخوانيد

4

تالش براي 
ساماندهي 
اِشغال معابر
همشــهری نظر تعــدادی از 
موافقــان و مخالفــان اليحه 
بهره برداری از فضاهای شهری، 
معابــر و پياده روهای تهران را 

جويا شد

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه 
با ويروس كرونا اعالم كرد

يحــــــــه  ال
بهره بــرداري 

از فضاهــاي شــهري، معابــر و 
پياده روهــاي پايتخت قرار اســت 
براي بررســي و تصويب به شــورا 
برود؛ اليحه اي كــه بالفاصله بعد 
از مطرح شــدن، به بحــث داغ اين 
روزهاي حوزه شــهري در محافل 
مختلــف تبديــل شــده و برخي 
كارشناســان از اين اليحه به عنوان 

شهرسازي ياد مي كنند. 

آخــــــــرين 
سنگرهـــــاي 

بازمانده در مبــارزه بــا كرونا هم با 
تصميمات روز شنبه ستاد ملي مبارزه 
با كرونا به تدريج بازگشايي مي شوند. 
اعالم اين خبر همزمان با كاهش تعداد 

فوت شدگان ناشي از كرونا بود.

صفحه3 
را  بخوانيد
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 تغيير   روش تفكيک
و جمع آوری پسماند 

اسپک های نيم بها

آينده جنگ سياسي 
 آمريكا و چين 

چه خواهد شد؟

نصــب مخــازن تفكيــك زباله در 
مجتمع های بــزرگ پايتخت آغاز 
شده و تا پايان سال، هزار ِست مخزن 
تفكيك از مبدأ در ســاختمان های 

شهر تعبيه می شود

نابرابــری در امكانــات و فرصت ها 
واليبال زنان را به سايه رانده است

يادداشت
محمد حسن زدا  ؛ كارشناس تامين اجتماعی

نزديك به 2 ماه از شروع ســال جديد مي گذرد .هنوز 
تكليف افزايش حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي 
كه طبق اعالم مدير محترم آمار و اطالعات و محاسبات 
ســازمان تامين اجتماعي در هفته گذشــته، اينك به 3908976نفر رسيده اند، 
مشخص نشده است. مي توان اين گروه از بازنشستگان عزيز را به 2 گروه تقسيم كرد:
 گروه اول: كساني هستند كه حداقل حقوق اعالم شده را در هر سال طبق مصوبه 

شوراي عالي كار دريافت مي كنند.
 گروه دوم: كه معروف به ساير سطوح هستند، افرادي اند كه يا بيشتر و يا كمتر از 

حداقل حقوق شامل آنها مي شود.
 طبق اعالم مدير محترم آمار اطالعات و محاسبات سازمان تامين اجتماعي حدود 
53درصد جامعه بازنشستگان ســازمان در زمره حداقل بگيران قرار دارند، به زبان 
ساده تر  حدود 2ميليون و67هزار نفر يا بهتراست بگوييم خانواده، كماكان با حقوق 

ماهي يك ميليون و500هزار تومان امرار معاش مي كنند.
به استناد آمار و گزارش هاي منتشــره تمامي مولفه هاي اقتصادي در ماه هاي اخير 

عليه سفره اين عزيزان و خانواده هاي آنان بوده است.

 چرا اين همه تأخير و تعلل؟
 شايد ايراد اصلي و اساسي اين اســت كه تكليف گروه اول ذكر شده را شوراي عالي 
كار تعيين مي كند و تكليف گروه دوم با پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي و مصوبه 
هيأت وزيران روشن مي شود. همين دوگانگي باعث مطول شدن امور و سرگرداني 
هر ساله بازنشستگان تامين اجتماعي مي شــود. اگر دقت كنيم، مي بينيم تكليف 
بازنشستگان عزيز و محترم كشوري و لشــكري هرسال  به موقع روشن و از ابتداي 
سال با دريافتي جديد فشار كمتري   تحمل مي كنند. علت آن اين است كه در باره 
اين گروه از عزيزان در يك مرجع تصميم گيري و اين تصميم بالفاصله  اجرا مي شود. 
اما دوگانگي موجود در بخش بازنشســتگان عزيز و محترم تامين اجتماعي باعث 

متوقف شدن تصميم گيري و در نتيجه اجراي آن مي شود.

چرا شوراي عالي كار؟ 
مواد ۱67 تا ۱70 قانون كار اختصاص دارد به تركيب و شــرح وظايف شوراي عالي 
كار طبق اين مواد وظيفه شورا عبارت است از تكاليفي كه به موجب اين قانون و ساير 

قوانين به عهده آن گذاشته شده است.
تركيب شوراي عالي كار عبارت است از:

۱- وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شورا
2- 2 نفر به پيشنهاد وزير و اخذ رأي از هيأت دولت

3- 3 نفر نمايندگان كارگران
4- 3 نفر نمايندگان كارفرمايان 

به استناد ماده۱۱۱ قانون تامين اجتماعي سرنوشت و تكليف حقوق ساالنه جامعه در 
حدود 2ميليون نفري حداقل بگير در سازمان تامين اجتماعي در اختيار شوراي عالي 
كاري قرار مي گيردكه بازنشستگان در آن عضويت و حضور ندارند و بررسي اجمالي 
نحوه تشكيل و تصميم گيري شوراي عالي كار حداقل در ۱0سال گذشته حكايت از آن 
دارد كه شوراي عالي كار مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزد را در ماه هاي پاياني 
هر سال شروع و قريب به اتفاق اين ۱0سال گذشته در 28 يا 29 اسفند هرسال به نتيجه 
رسيده و حداقل دستمزد سال بعد را اعالم مي كنند، يعني درست در شروع تعطيالت 

نوروز و آن ۱5روزي كه عمال هيچ كاري انجام نمي شود.
وقتي تكليف حداقل بگيران عزيز و محترم مشخص شد حال 

بايد سازمان تامين اجتماعي با توجه به اين مبناي تصميم گيري يعني حداقل دستمزد، 
پيشنهاد خود براي افزايش ساير سطوح  آماده و به تصويب هيأت مديره سازمان برساند.

بازنشستگان تأمين اجتماعي 
و يک تصميم

ديدگاه
علي اعطا؛  سخنگوي شوراي شهر تهران

از نگاهي سلبي، برخي دستفروشي را كالف سردرگم 
شهرنشيني مدرن معرفي كرده اند. با اين حال پديده 
شــهري بساط گســتري براي امرار معــاش، يكي از 
ويژگي هاي جوامع امروز است كه در سراسر دنيا در قالب اقتصادي غيررسمي جريان 
دارد و فارغ از آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي آن، درصورت ساماندهي و برنامه ريزي 
متوليان امر، مي تواند به بهبود كسب و كار و كاهش مشكل بيكاري منجر شود. در 
ايران ركود شديد اقتصادي طي 2 سال گذشته باعث شد تا دستفروشي به واپسين 
اميد براي گذران زندگي برخي افراد بدل شــود و البته هر روز شاهد افزايش تعداد 

دستفروشان هستيم.
هرچند ساختار تشكيالتي متمركز و منسجمي براي مشاغل غيررسمي و دستفروشي 
وجود ندارد، اما اينگونه مشاغل داراي سيستم منسجم اجرايي و سازماني درون خود 
هستند. در سرتاســر جهان، گام هايي جدي در جهت به رسميت شناختن مشاغل 
غيررسمي برداشته شــده اســت. رابرت نيوورت، روزنامه نگار تحقيقي كه فعاليت 
دستفروشان را نوعي »اقتصاد غيررسمي« مي داند، در سخنراني تِد خود مي گويد 
براســاس برآورد ها، از ســال20۱2 ، ۱/8ميليارد نفر در اين »اقتصاد غيررسمي« 

مشاركت داشته اند و سرجمع يك صنعت ۱0تريليون دالري را تشكيل مي دهند.
در تهران آمارها حاكي از افزايش شــمار دستفروشــان در 3ســال گذشته است. 
طبق برخي آمار، تا ســال96 تعداد دســتفروش ها بين 4 تا 6 هزار نفر بوده؛ اما تا 
تابســتان98 حدود 20هزار نفر امكان داشتن شــغل و درآمدي جز دستفروشي 
نداشــته اند و در يك  بازه زماني ۱.5ساله تعداد دســتفروش ها تقريباً 4 تا 5 برابر 
شده است. پژوهشي كه سال۱395 به سفارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به مدت 6 ماه در تمامي مناطق 22گانه شــهر تهران انجام گرفت نشان مي دهد كه 
76درصد دستفروشان، سرپرست خانوار و 64درصد آنها متأهل هستند. متوسط 
تعداد فرزندان دستفروشان متأهل 2.3نفر اســت كه با ميانگين اين رقم در ميان 
شهرنشينان كشــور برابري مي كند. بسياري از دستفروشــان ساعت هاي متوالي 
در روز را براي درآمد متوســط 45هزار تومان روزانه كار مي كنند و به اين اعتبار با 
وجود تالش طاقت  فرساي روزانه همچنان زير خط فقر به سر مي برند. 33.5درصد 
دستفروشان اعالم مي كنند كه اين نخستين شغل آنهاست و 43.۱درصد به علت 

اجبار، تعديل نيرو يا ورشكستگي به اين شغل روي آورده اند.
شوراي شهر تهران در سال97 مصوبه اي گذراند كه طبق آن شهرداري بايد مشاغل 
سيار و بي كانون را كه دستفروشي از مصاديق آن است، ساماندهي كند. اين مصوبه، 
تلويحا به اين معناست كه شوراي پنجم، فعاليت دستفروشان را به رسميت شناخته 

است. اختالف نظري جدي مطرح بود كه آيا دستفروشي را 
مي توان - و بايد - از مصاديق سدمعبر به شمار آورد يا خير؟ 

براساس قانون شهرداري ها، كه در سراسر كشور الزم االجراست، شهرداري ملزم به 
جلوگيري از سد معبر است. 

دستفروشي؛ واپسين اميد 
براي گذران زندگي
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استقبال سرد 
از حضور اختياري

گزارش همشهري  از بازگشايي مدارس 
در پايان سال تحصيلي

معدود دانش آموزانــی كه ديروز 
به مدرسه ها رفتند به همشهری 
گفته اند كه  موبايل هوشــمند يا 
دسترســی مناســب به اينترنت 

نداشتند
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اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

از روز ۱۳ ارديبهشــت تاكنــون يعني بعد از 
سياست 
گذشت حدود ۳ هفته از شايعه اي درباره مرگ خارجي

تعدادي از اتباع افغانســتان در شــبكه هاي 
اجتماعي، هنوز ابهامات زيادي در ايــن رابطه وجود دارد. 
مهم ترين ابهام دليل امتناع مقامات افغان از پاسخ دادن به 

همتايان ايراني درباره اين ادعاست.
پس از انتشار تصاوير و اخباري درباره جان باختن تعدادي از 
اتباع افغانستان در رودخانه هريرود و ادعاي به آب انداخته 
شــدن آنان توســط مرزبانان ايران، نيروي انتظامي ايران 

بالفاصله اين ماجرا را از بيخ و بن تكذيب كرد.
طبق اطالعاتي كه سخنگوي وزارت خارجه ايران در اختيار 
رسانه ها قرار داده است، پس از انتشار شايعه مرزبان ايران با 
همتاي افغانستاني تماس برقرار كرده، اما وي از پاسخگويي 
امتناع كرده اســت. عالوه بر اين،مرزباني ايران ۳ يادداشت 
براي همتاي افغانستاني ارسال كرده كه اين ۳ يادداشت نيز 
بي پاسخ مانده و همچنين ايران و افغانستان قراردادي تحت 
عنوان كميساران مرزي دارند كه در آن سازوكار رسيدگي 
به مسائل مرزي انديشيده شده، اما طرف افغانستاني حتي 
از بررسي موضوع در چارچوب قرارداد موجود نيز خودداري 

كرده است.
از ســوي ديگر پس از چند هفته اصرار و پيگيري از طرف 
ايران در نهايت، نخستين ديدار ميداني بين مرزبانان ايران 
و افغانستان در روز پنجشنبه انجام شده كه در جريان اين 
ديدار برخي از اتباع افغانستان كه خود را بازماندگان حادثه 
معرفي كرده اند نيز حضور داشته اند؛ درحالي كه اظهارات آنان 
ضد  و نقيض بوده و عالوه بر اين، طرفين افغانستاني سند و 

مدركي ازجمله گزارش پزشكي قانوني نيز ارائه نداده اند.
باتوجه به بي نتيجه بودن جلسه اخير بين مرزبانان 2 كشور، 
پيش بيني مي شود كه حل و فصل اين ماجرا به جلسات سطح 
باالتر ازجمله كميسيون مشترك ايران و افغانستان سپرده 
شود؛ هرچند كه اين جلسه به داليل مختلف قريب به 5سال 

است برگزار نشده است.
رودخانه هريرود كه محدوده اي قريب به ۱70كيلومتري از 
مرز 800كيلومتري ايران و افغانســتان را تشكيل مي دهد، 

رودخانه اي فصلي اســت كه در هفته هــاي اخير به دليل 
بارش هاي بهاري، بســيار متالطم و خروشــان بود. با اين 
حال مرزبانان افغانستاني زماني تن به بازديد ميداني دادند 
كه عمال شــرايط ميداني و فيزيكي منطقــه، به خصوص 

ويژگي هاي آب و هوايي تغيير كرده است.
مقامات ايران بــه صراحت اعــالم كرده اند كــه در زمان 
وقوع حادثه ادعايي، هيچ برخوردي بيــن مرزبانان ايران و 
افغانستان صورت نگرفته و از طرفي ادعاي اجبار پناهجويان 
به كار در اردوگاه هــاي ايران نيز به دليــل تعطيلي تمامي 
اردوگاه هاي مرزي ايران به دليل شيوع كرونا از اساس دروغ 

و خيال پردازي است.
در رابطه با علت انتشــار اين اخبار در برهه كنوني، اطالعي 
در دســت نيســت؛ اما گمانه هايي وجود دارد كه احتماال 
قاچاقچي اي كه در قبال گرفتن پول، اتباع افغانســتاني را 
به ســمت مرز ايران آورده، به دليل نابلدي يا نا آشــنايي با 
ويژگي هاي محيطي و جغرافيايي مرز، به خصوص وضعيت 
متالطم و پر آب رودخانه هريرود براي فرار از پاسخگويي به 

خانواده هاي افراد، سناريويي را طراحي كرده است.
براســاس آمار هاي موجود، روزانه قريب بــه ۳هزار تبعه 
افغانســتاني كه به صورت غيرمجــاز از مرز ايــران عبور 
مي كننــد، از مرزهاي ايران به ســمت خاك افغانســتان 
عودت داده مي شوند؛ درحالي كه مرزبانان ايران همچون 
مرزبانان ديگر كشورها حق اســتفاده از سالح براي مقابله 
با متجاوزان مرزي كه شامل تروريست ها و قاچاقچيان هم 

مي شوند را دارند.
مقامات مرزي افغانســتان در حالي به بهانه نا امني و خطر 
طالبان و داعــش پاســگاه هايي را كه ايران بــراي دولت 
افغانستان ساخته است، رها كرده اند كه در مواردي برخي از 
54پاسگاه مرزي ايران به مقر گروه هاي تروريستي بدل شده 
است و وظيفه مقابله با گروه هاي تروريستي در مرز ايران و 
افغانستان صرفا به مرزبانان ايران محول شده است. ناگفته 
پيداست كه عودت بيش از ۱70هزار تبعه افغانستان فقط در 
6 ماه نشان از بي توجهي دولت افغانستان به وضعيت مرزهاي 
خود با ايران دارد كه گاليه هاي شديد مقامات ديپلماتيك 
ايران را به همراه داشته كه اين اعتراضات در 6ماه اخير در 
قالب ۳يادداشت رسمي به مقامات كشور همسايه تحويل 

داده شده است.

 ادعاي غرق شدن افغانستاني ها 
از كجا آب مي خورد؟

 يك احتمال اين است كه قاچاقچي اي در قبال گرفتن پول، اتباع افغانستاني را 
 به سمت مرز ايران آورده، به دليل نابلدي يا عدم آشنايي با ويژگي هاي محيطي 

 و جغرافيايي مرز به خصوص وضعيت متالطم و پرآب رودخانه هريرود، براي فرار 
از پاسخگويي به خانواده هاي افراد، سناريويي را طراحي كرده است

بــا توجه به شــيوع كرونا ديدار امســال 
دانشجويان با رهبر انقالب امروز يكشنبه رهبري

28 ارديبهشت به صورت مجازي و از طريق 
ويدئوكنفرانس برگزار مي شود.  به گزارش ايسنا، به نقل 
از مركز ارتباطات و اطالع رســاني نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها، طبق سنوات گذشته ديدار 
رمضاني دانشــجويان بــا رهبر فرزانه انقــالب برگزار 
مي شود، اما با توجه به شــيوع ويروس منحوس كرونا 
ديدار امسال به صورت مجازي و ويدئوكنفرانس امروز 
يكشنبه 28 ارديبهشــت ماه ۱۳۹۹ برگزار مي شود و 
تعدادي از دانشــجويان به نمايندگي از تشــكل هاي 
 دانشــجويي بــا رهبــر انقــالب ســخن خواهنــد 

گفت.

فريبا عادلخواه، شهروند ايراني - فرانسوي از 
ســوي شــعبه ۱5 دادگاه انقالب به 6 سال قضايي

حبس محكوم شد كه درصورت قطعيت، 5 
سال آن اجرا مي شود. براساس آنچه سعيد دهقان، وكيل 
مدافع فريبا عادلخواه در صفحه شــخصي خود در توييتر 
نوشته، موكلش به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت ملي به 
5 ســال و بابت عنوان اتهامي تبليغ عليه نظام به يكسال 
حبس از سوي شعبه ۱5 دادگاه انقالب محكوم شده است. 
بنابر اعالم دهقان، اين حكم بدوي است و در مهلت قانوني 
به آن اعتراض مي كنيم. وي گفته كــه در حكم صادره از 
ســوي شــعبه ۱5 دادگاه انقالب، هر چند اســم مارشال 
ديگر متهم اين پرونده كه چندي پيش با فرانسه تبادل شد، 

آمده اما حكمي براي او صادر نشده است.) ايرنا(

 ديدار رمضاني دانشجويان 
با مقام معظم رهبري 

 فريبا عادلخواه 
به ۶ سال حبس  محكوم شد

مزاحمت آمريكا براي نفتكش هاي ايران
 حساســيت مقام هــاي 

آمريكايي به همكاري هاي حقوقي
تجاري ايــران و ونزوئال، 
2كشــور مورد تحريم آمريكا روزبه روز 
بيشتر مي شود؛ رســانه هاي آمريكايي 
همچنين مدعي حركت 5 كشتي ايراني 
حامل سوخت به سوي آب هاي ونزوئال 
شــدند. روز جمعه، روزنامه »نشنال« به 
نقل از يك مقام آمريكايي مدعي شده كه 
ايران به ونزوئال ســوخت مي فرستد. به 
همين جهــت، دولت ترامــپ در حال 
بررسي گزينه هاي مختلف براي واكنش 
به ايــن اقــدام اســت. روز گذشــته، 
»خبرگزاري فارس« به نقل از منابع مطلع 
نوشــت: »نيروي دريايي آمريــكا 4 ناو 
جنگي بــه همــراه هواپيمــاي »پي 8 
 Boeing P-8Poseidon »پوسايدون
از اسكادران VP-26را به منطقه كارائيب 
اعزام كرده اســت.« اين شــايد همان 
واكنشي باشــد كه مقامات آمريكايي از 
هفته ها پيش از بررســي و پيشنهاد آن 
سخن مي گويند. طي روزها و هفته هاي 
گذشته، مقامات آمريكايي درباره روابط 
ايــران و ونزوئــال ادعاهايــي را مطرح 
كرده انــد؛ در ۱۱ارديبهشــت، »اليوت 
آبرامز« مســئول امور ونزوئال در دولت 
آمريكا، مدعي شده بود كه هواپيماهاي 
ايراني در ازاي ارسال تجهيزات و خدمات 
براي صنعت نفــت ونزوئال، طال دريافت 
مي كنند. شــبكه خبري بلومبرگ هم 
مدعي شده بود كه دولت ونزوئال اين ماه 

۹ تن طال معادل حدودا 500 ميليون دالر 
را در ازاي خدمات ايران براي بازســازي 
پااليشگاه هاي اين كشــور با هواپيما به 
ايران ارسال كرده اســت. وزيرخارجه و 
ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا هم از 
روابط نزديك ايران و ونزوئال ابراز نگراني 
كرده انــد؛ »مايــك پمپئو« خواســتار 
متوقف شدن پروازهاي ماهان به ونزوئال 
شده بود و مورگان اورتاگوس، سخنگوي 
وزارت امور خارجه آمريــكا نيز با طرح 
ادعاهايي عليه شركت هواپيمايي ماهان، 
خواســتار تحريم اين شــركت از سوي 
كشورهاي جهان شد. مقامات ايراني هم 
ادعــاي آمريكايي هــا را بي پاســخ 
نگذاشــته اند؛ ســيدعباس موســوي، 
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري 
اســالمي ايــران طــي ســخناني در 
۱2ارديبهشــت، اظهارات بيان شده از 

سوي آمريكايي ها را بي اساس و در جهت 
زمينه سازي  براي اعمال فشار بيشتر از 
ســوي آمريكا بر دولت ونزوئــال و ايجاد 
اخالل و دخالت در روابــط تجاري بين 
2 كشور ايران و ونزوئال ارزيابي كرد. پيش 
از آن، حجت اهلل سلطاني، سفير ايران در 
كاراكاس نيز درباره ادعاي ارسال بنزين از 
ايران به ونزوئال گفته بــود: تا به امروز، از 
ايران بنزين به ونزوئال انتقال داده نشده 
است. دولت 2كشور مذاكراتي در زمينه 
همكاري هاي تجاري دارند اما تا به امروز 
ســوخت ايران به ونزوئال نرسيده است. 
سلطاني با رد ادعاها مبني انتقال طال از 
ونزوئال به ايــران، گفت: ارســال مقدار 
عنوان شده ۹ تن طال توسط دولت ونزوئال 
را تكذيــب مي كنــم. اين يك شــايعه 
بي اســاس و محصول دام هاي رسانه اي 

بوده و كامال نادرست است.
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روحاني در جلسه ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا اعالم كرد

مساجد؛ ميزبان مراسم روز قدس و عيد فطر
 آخرين ســنگرهاي بازمانده در 

مبارزه با كرونا هم با تصميمات روز قدس
شنبه ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
به تدريج بازگشــايي مي شوند. اعالم اين خبر 
همزمان با كاهش تعداد فوت شدگان ناشي از 
كرونا پس از ۷۰روز به زير ۴۰نفر در هر روز بود. 
بعد از تجربه بازگشــايي مســاجد با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در شب هاي احيا، اين بار 
دولتي ها تصميم به تجربه جديدي در برگزاري 
نماز عيد فطر امسال گرفته اند. مساجد كشور 
قرار است پس از حدود 2ماه براي نخستين بار 
در نماز عيد فطر بازگشــايي شوند. بر اساس 
تصميمات ســتاد ملي مبارزه با ويروس كرونا 
بازگشايي مساجد به پايان  ماه رمضان موكول 
شــده بود. بــا توضيحــات روز يكشــنبه 
رئيس جمهور در جلسه ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا؛ »نماز عيد فطر در سراســر كشور در 
مساجد و فضاي باز با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي اقامه می شود، اما در مصالهاي بزرگ 

نماز عيد فطر نخواهيم داشت.«

تجمع به جاي راهپيمايي
با اين وصــف مصالي تهران امســال ميزبان نماز 
عيد فطر بــه امامت رهبر معظــم انقالب نخواهد 
بود ولي همه مساجد ميزبان نمازگزاران خواهند 
بود. تصميم متفاوتي نيز براي مراســم روز قدس 
امســال در آخرين جمعــه  ماه مبــارك رمضان 
گرفته شده است. براي نخســتين بار قرار است از 
تجربه راهپيمايي خودرويي به طور رســمي براي 
مراســم روز قدس در پايان اين هفته اســتفاده 

شود. مراســم روز قدس در شــهرهاي سفيد كه 
رقم آن 2۱8شهرستان اعالم شــد با رعايت همه 
پروتكل هاي بهداشــتي نه به صــورت راهپيمايي 
بلكه به صورت اجتمــاع در نمازهاي جمعه برگزار 
مي شود. در مورد شــهر تهران نيز به خاطر شرايط 
ويژه پايتخت قرار شــد با مســئوليت سپاه از يك 
مبدأ تا يك مقصد مراسم نماديني به شكل حركت 
خودروها بدون اجتماع مردم برگزار شود. به گفته 
روحاني؛ »درخصوص بازگشايي اماكن مقدسه و 
حرم ها تصميم گرفته شــد كه بعد از  ماه مبارك 
رمضان، صحن اين اماكن به مدت ۳ساعت صبح و 
۳ساعت بعدازظهر با رعايت كامل دستورالعمل هاي 

بهداشتي به روي زائران گشوده شود.«

زمان بازگشت مشاغل پرريسك
همچنين براســاس مصوبه ســتاد ملــي كرونا، 
رستوران ها بعد از  ماه رمضان باز مي شوند و هتل ها 
هم فعال تر خواهند شد. كنكور سراسري دانشگاه 
در زمان تعيين شده و براساس پروتكل هاي ابالغي 
وزارت بهداشــت برگزار می شــود، دانشگاه ها از 
۱7خــرداد فعاليــت خــود را آغــاز مي كنند و 
فعاليت هاي ورزشــي در چارچــوب پروتكل هاي 
بهداشــتي بدون حضور تماشــاگر از سر گرفته 
مي شــود. مرخصي زندانياني كه آزادي آنها براي 
جامعه خطري نداشته باشد نيز تا پايان خرداد ماه 

تمديد شد.

هيچ گاه به پيك بيماري بازنمي گرديم
رئيس جمهور در بخشــي از صحبت هايش درباره 
شــرايط كلي حاكم بر مديريت بيماري كرونا در 

كشور توضيح داد: »مردم بايد بدانند شرايط فردا 
و آينده مــا در زمينه مقابله با ايــن ويروس حتي 
اگر شاهد جهشــي در اين ويروس يا پيك جديد 
باشــيم بدتر از امروز نخواهد بود ولي بايد ضمن 
احتياط به آينده اطمينان داشــته باشــند كه از 
پيك اصلي هم عبور كرده ايم. شرايط امروز با روز 
اول متفاوت است، اما در عين حال همچنان بايد 
احتياط كنيــم و فكر نكنيم همه  چيز تمام شــده 
اســت. برگزاري اجتماعات و رعايت نكردن اصول 
بهداشــتي و فاصله گذاري هوشــمند بــه تعداد 
مبتاليان خواهد افزود و مشــكالتي براي ما ايجاد 
خواهد كرد.« بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياســت جمهوري، روحاني با تأكيــد بر اينكه در 
مقابله با ويروس كرونا بايد حد وســط را داشــته 
باشيم به طوري كه اضطراب و دلهره ايجاد نكنيم 
و بي تفاوت هم نباشيم، گفت: در كشور با اقدامات 
انجام شــده دعواي جــان و دين و دعــواي نان و 
جان نداشتيم؛ خوشــبختانه در شهرهاي سفيد 
مساجد باز شده، نمازهاي جمعه برگزار مي شود و 
فعاليت هاي اقتصادي و كسب وكار هم ازسر گرفته 

شده است.

عادت هاي قبل را كنار بگذاريم
او با بيان اينكه دوران ســختي ويروس هنوز تمام 
نشــده اما در عين حال شــرايط نســبت به قبل 
بهتر شده اســت، يادآور شد: رســانه هاي بيگانه 
مي خواســتند به بهانه بيماري كرونا كشــور را به 
تعطيلي بكشــانند، اما توليد در كشور را براي يك 
روز هم تعطيــل نكرديم و بــراي تامين كاالهاي 
اساسي و نيازهاي ضروري مردم، روي توليد بيشتر 

متمركز شديم؛ بازگشايي ها و ازسرگيري فعاليت ها 
به صورت مرحله به مرحله و به تدريج انجام شــد و 
هرجايي كه مردم مراعــات كردند كارها به خوبي 
پيش رفته اســت. روحاني با بيان اينكه در شرايط 
فعلي بهداشت فردي يك اصل مهم و اساسي است 
كه بايد رعايت شود، گفت: فاصله گذاري اجتماعي 
همچنان بايد در دستور كار باشد، بايد براي مدتي 
برخي از عادت هاي گذشته را فراموش كنيم، ديد و 
بازديدها با مراعات فاصله اجتماعي باشد و زندگي 

خود را با كرونا تطبيق دهيم.

قرنطينه فرد مبتال خوب اجرا نشد
رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
به يكي از ضعف ها در اجراي تصميمات ستاد نيز 
اشــاره كرد. او با تأكيد بر ضرورت جداكردن فرد 
مبتال به كرونا از جامعه و ضرورت قرنطينه سازي  
گفت: فرد مبتال بعد از شناسايي بايد بالفاصله از 
جامعه جدا شود. در اين رابطه در ستاد، مصوبه اي 
تصويب شــده كه متأســفانه خوب اجرا نشده و 
اطالع رســاني در مورد فرد مبتال بــه اطرافيانش 
به خوبــي انجام نشــده و در اجراي ايــن مصوبه 
ناهماهنگي هايي مشاهده مي شود كه بايد برطرف 
شود. دستورالعمل ها در اين زمينه بايد به صورت 
روشــن و قاطع به همه مراكز درماني و پزشكان 
ابالغ شــود و آموزش كافي به مردم داده شــود. 
قرنطينه شــدن افراد مبتال يك اصل مهم است، 
در غير اين صــورت همه زحمات هــدر مي رود. 
بيماريابي هم به عنوان يك اقدام مهم علمي بايد 

به صورت جدي پيگيري شود.

آماده زندگي چندماهه با كرونا
خاتمه صحبت  هاي روز شــنبه روحاني در جلسه 
ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا، يك جمع بندي 
مشخص درباره تداوم زندگي همراه با كرونا براي 
چند ماه در كشور داشت. رئيس جمهور با تأكيد بر 
اينكه بايد مردم را براي حداقــل چند ماه زندگي 
با كرونا آماده كنيم، گفت: اعالم وضعيت ســفيد 
در يك شــهر به معناي پايان بيماري نيست؛ دوره 
كرونا تمام نشــده و ما بايد همچنان هوشــيارانه 
و حساب شــده عمل كنيم؛ مــردم بدانند كه بايد 
براي مدتي با كرونا زندگي كنند تا يا اين ويروس 
خودبه خود از بين برود يا داروي قطعي آن ساخته 

و يا واكسن آن توليد شود.

عيادت دريادار از مجروحان حادثه كناركبرگزاري آنالين همايش بين المللي قدس شريف
رئيس كنگــره بين المللي قدس شــريف گفت: 
همايش بين المللي قدس شــريف با مشــاركت 
نهادهاي بين المللي و ملي در روزهاي 2۹ و ۳0 
ارديبهشت به طور آنالين در فضاي مجازي برگزار 
مي شود. به گزارش ايســنا، آيت اهلل اعرافي روز 
شنبه در نشســتي خبري اظهار كرد: با توجه به 
شرايطي كه امسال بر ايران و ساير كشورها حاكم 
است از تشكيل اجتماعات روز قدس معذوريم، اما 
به اشكال ديگر اين كاستي جبران خواهد شد. وي 
ادامه داد: روز قدس در شهرهايي كه سفيد و زرد 
است و امكان اقامه نمازجمعه وجود دارد در محل 
اقامه نماز برگزار مي شود و بيانيه و سخنراني روز 
قدس هــم در همان چارچوب قرائت مي شــود. 

اعرافي گفت: از ۱8 سخنران نيز دعوت شده است 
تا در اين همايش سخنراني داشته باشند. مدعوين 
از كشورهاي بحرين، آمريكا، انگلستان، پاكستان، 
هند و تعدادي ديگر از كشورها هستند كه در اين 

همايش سخنراني دارند.

معــاون هماهنگ كننــده ارتــش جمهوري 
اسالمي ايران روز شنبه با حضور در بيمارستان 
گلستان، از ۳ تن از مجروحان حادثه ناو كنارك 
عيادت كرد و روند مــداوا و درمان آنها را مورد 

ارزيابي قرار داد. 
دريــادار »حبيب اهلل ســياري« بــا تأكيد بر 
اينكه بــراي قطره قطره خون شــهدا ارزش 
قائــل هســتيم، گفت: همــه مــا در نيروي 
يران و  دريايي ارتــش جمهوري اســالمي ا
ر اين حادثه هستيم و  نيروهاي مسلح، داغدا
خودمان را در داغ خانواده هاي شهدا شريك 

نيم.  مي دا
ســياري درباره وضعيت مجروحــان حادثه ناو 

كنارك گفــت: اغلــب مجروحان ايــن حادثه 
ترخيــص شــده اند و ۳ نفري كــه االن در اين 
بيمارستان و يك نفري كه در بيمارستان چابهار 
به ســرمي برند، به زودي ترخيص خواهند شد و 

حالشان مساعد است.) ايرنا(

اضطراب ايجاد نكنيم
رئيس جمهور با قدردانی از مردم كه در مراسم شب های قدر و آيين احيا وشب زنده داری 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند را رعايت كردند تالش های برگزاركنندگان اين 
مراسم شامل وعاظ، بسيج مساجد و همه مسئوالن اجراكننده را شايسته و قابل تقدير 
خواند وگفت: امروز در شرايطی هستيم كه نبايد بگذاريم در جامعه اضطراب و نااميدی 
و ترديد به آينده در بين مردم ايجاد شود؛ ضمن اينكه مردم هم نبايد احساس كنند كه 
همه چيز تمام شده و از شرايط خطر عبور كرده ايم.  حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با كرونا با بيان اينكه عده ای نااميدی و اضطراب و دلهره را در جامعه می دمند و 
مردم احساس می كنند دچار شرايط سختی  شده اند كه به اين زودی ها از آن نجات پيدا 
نخواهند كرد، گفت: اين وضعيت آثار روانی ســختی بر جای می گذارد؛ مسئوالن امور 
پزشكی، اجتماعی و اقتصادی بايد برای مردم به صورت واضح و شفاف شرايط را توضيح 
دهند و بگويند كه دوران سختی ويروس هنوز تمام نشده اما در عين حال شرايط نسبت 

به قبل بهتر شده است

ث
مك

   تصويب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب 
طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت در 
جلسه روز گذشته كميسيون خبر داد. سيدحسين نقوي حسيني ادامه 
داد: در ماده يك اين طرح، همه دستگاه هاي كشور موظف مي شوند با 
استفاده از همه ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي با اقدامات خصمانه 
رژيم صهيونيستي مقابله كنند به ويژه مقابله با اقدامات جنگ طلبانه، 
تروريستي، محاصره انساني، شهرك سازي، آواره كردن مردم فلسطين 
و اشغال سرزمين هاي كشورها ازجمله جوالن. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم بيان داشت: در ماده2 تأكيد بر اجراي قانون مصوب مجلس 

شوراي اسالمي مبني بر حمايت از پايتختي قدس به عنوان پايتخت 
فلسطين شده است.)ايرنا(

   پيام تسليت رئيس جمهور براي حسين كاظم پور اردبيلي
رئيس جمهور در پيامي درگذشت مرحوم حسين كاظم پور اردبيلي 
ديپلمات و نماينده ايران در اوپك را تســليت گفت. حســن روحاني 
اظهارداشت: اين تالشگر پيشكسوت عرصه سياست و مديريت كه طعم 
تلخ ترور و خشونت را در اوايل انقالب چشيد و بسياري از ياران مبارز 
خود را در جريان بمبگذاري دفتر حزب جمهوري اسالمي از دست داد، 
با قبول سمت هاي مختلف خدمتگزاري در سنگرهاي گوناگون ازجمله 
در وزارتخانه هاي بازرگاني، امور خارجه و نفت و ارائه خدمات صادقانه، 
كارنامه ارزنده اي از خود برجا گذاشت كه نام و يادش را ماندگار خواهد 

كرد. )ايرنا(

   در افطاري الكچري شام ندادند
محمد رشيدي، منتخب مردم كرمانشاه در مجلس يازدهم درباره مباحثي 
كه چهره هايي مثل احمداميرآبادي و الياس نــادران مبني بر افطاري 
الكچري مطرح كرده اند گفت: »من در جلسه فراكسيون زاگرس  نشينان 
حضور داشتم، ولي نه شامي ديدم و نه در آن جلسه شامي خورده ام كه به 
ضيافت اشرافي و الكچري تعبير مي شود.«  منتخب مردم كرمانشاه در 
مجلس يازدهم اين جلسه را به منظور آشنايي منتخبان زاگرس نشين 
مجلس يازدهم با يكديگر دانســت و به خبرآنالين گفت: »اين جلسه 
براي آشــنايي منتخبان دور جديد مجلس بود و تشــكيل فراكسيون 
زاگرس نشينان مربوط به اين دوره نيست و از قبل و ادوار گذشته هم اين 
فراكسيون فعال بوده است. منتخبان زاگرس نشين با يكديگر آشنا شدند 
و به اين نتيجه رسيدند كه مشكالت اين منطقه كه معضالت بيشتري 

دارند، با همراهي يكديگر زودتر حل شود.«

حاشيه سياست



 اليحــه بهره بــرداري از 
فضاهاي شــهري، معابر و گزارش

پياده روهاي پايتخت قرار 
است براي بررسي و تصويب به شورا برود؛ 
اليحه اي كه بالفاصله بعد از مطرح شدن، 
به بحث داغ اين روزهاي حوزه شهري در 
محافل مختلــف تبديل شــده و برخي 
كارشناســان از ايــن اليحــه به عنوان 
شهرســازي ياد مي كنند. اعضاي شوراي 
شــهر تهران كه بــا پرچــم مقابلــه با 
شهرفروشــي و تغيير رويكرد دوره هاي 
گذشته، توانستند رأي اعتماد بي سابقه اي 
از تهراني هــا بگيرنــد، اما بــه كارگيري 
شهرفروشي را بي انصافي مي دانند و تأكيد 
دارند كه تا روز آخر عمر شورا به عهدشان 
با مردم پايبند هســتند و هرگز از اصول 
اصلي خود كوتاه نمي آيند. با اين حال اما 
هســتند كارشناســاني كه تصويب اين 
اليحه شــهرداري را برخالف ميثاق شورا 
مي دانند و معتقدند كه مديريت شــهري 
براي جبران كسري درآمدهايش در دوران 
شيوع كرونا بايد به سراغ راه هاي ديگري 
بــرود. در مقابــل امــا برخــي ديگر از 
كارشناســان اين موضوع را خالف قانون 
نمي دانند و بهره برداري از فضاهاي شهري 
از قبيل پياده روها را با رفع برخي تناقض ها 
و همچنيــن مهيا كــردن زمينــه الزم 

درچارچوب اختيارات شهرداري ارزيابي 
مي كنند. موضوعی كه باعث شــد ديروز 
جلسه ای مجازی با حضور كارشناسان و 
تعــدادی از مديران شــهری از ســوی 
كميسيون معماری و شهرسازی شورای 
شهر تهران برگزار شــود. در اين نشست 
علي اِعطا، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر 
تهــران و عبدالرضا گلپايگانــی، معاون 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
توضيحاتی را درباره اليحه دادندو سرانجام 
قرار شد كه تغييراتی برای بستن راه های 
سوءاســتفاده از پياده روها اعمال شده و 
همه چيز برای بهتر شــدن اوضاع تنظيم 
شود. گفتنی است در اليحه بهره برداری از 
فضاهای شهری، معابر و پياده روها طبق 
جدول ضريــب k عوارض شهرســازی، 
اصنافی مثل اغذيه فروشــی ها، آبميوه و 
بستنی فروشــی ها، طباخان، چايخانه ها، 
قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتي برای 
استفاده از فضای معابر جلوی مغازه بايد 
درصدی به عنوان عــوارض بپردازند. اين 
عاملی در جلوگيری سدمعبر بدون ضابطه 
خواهد بــود و برخالف ادعــای برخی از 
رسانه ها اصال قرار نيست پياده روها اجاره 
داده شده يا در آنها كيوسكی كه معبر را 

باريک كند، نصب شود.
آنچه در ادامه مي آيد، نظــرات موافقان و 
مخالفان اليحه بهره برداري از پياده روهاي 
تهــران اســت كــه مي توانــد به عنوان 

راهكارهايي به اصالح اليحه منجر شود.

گفت و گوي همشهري با تعدادي از موافقان و مخالفان اليحه 
بهره برداري از فضاهاي شهري، معابر و پياده روهاي تهران 

موضوع پياده راه ها و اشغال آن يكي از چالش هاي اساسي شهرهاي ايران است.   عكس:همشهري/ مهدي بيات

تالش براي ساماندهي 
اشغال معابر

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

 فرصت طاليي
براي افزايش عمر مفيد ساختمان ها

اخيرا در يک برنامــه تلويزيوني 
كارشناســي از حوزه مسكن با 
مطرح كــردن ايــن موضوع كه 
حداقل قيمت كل واحد مســكوني در تهران حدود 700ميليون 
تومان است، به موضوع معضالت قشــر كارگر و مصايب آنها در 
تامين مسكن و اتومبيل پرداخت. اما نقطه قابل تامل اين است؛ 
همين مســكني كه دوره انتظار براي به دســت آوردنش به نيم 
قرن زمان نياز دارد، به طور متوسط عمر مفيدش به 25سال هم 

نمي رسد! 
درباره داليل پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها دركشور، مسائل 
بي شماري عنوان مي شود كه مجموعه اي از عوامل مختلف را از 
جمله نيروي فني غيرمتخصص، مصالح ساختماني غيراستاندارد، 
رويكرد سودگرانه به عرصه ساخت وساز و...  به عنوان عمده ترين 
موضوعات اصلي در كاهش عمر مفيد ساختمان ها شامل مي شود؛ 
درحالي كه ميانگين عمر مفيد يک ساختمان دست كم بايد يک 
قرن باشد. طي سال هاي گذشته و در دوره مديريت شهري پيشين 
در پايتخت  دستگاه مديريت شــهري نقش متهم رديف اول در 
توسعه ساخت وســازهاي غيراســتاندارد و نيز كاهش عمرمفيد 
ساختمان ها داشته اســت. چه اينكه اتكاي درآمدزايي دستگاه 
مديريت شــهري به درآمدهاي ناپايــدار و درآمدزايي از محل 
تخلفات شهري، سبب شد  بيش از پيش مقررات ملي ساختمان 
صرفا درحد  دست نوشــته هاي كاغذي تقليل پيدا كند. البته به 
موازات اين بي قانوني ها، نهادهاي مرتبط با ساخت وساز نظير نظام 
مهندسي و وزارت راه و شهرســازي طي سال هاي اخير گام هاي 
عملي براي تغيير اين سيكل معيوب برداشــته اند. در يک مورد 
سازمان نظام مهندسي طي سال هاي گذشــته به دنبال آن بود 
تا از طريق طرحي موســوم به شناسنامه فني ساختمان و وزارت 
راه هم از طريق طرحي تحت عنوان آيين نامه كنترل ساختمان 
تغييرات بنيادي در اين چرخه ايجاد كند. تا به اين ترتيب شرايطي 
فراهم شــود كه كارساخت وساز را از دست بســازوبفروش هاي 
غيرمتخصص و سودجو به دست مهندسان متخصصان و اهل فن 

اين حرفه بسپارد.
 اما مقاومت مديريت شهري، سبب شد كه سازمان هاي مربوطه از 
اجراي اين قوانين عقب نشيني كنند. البته اكنون با شرايط فعلي 
اقتصادي كشــور تحت تأثير عواقب بيماري كرونا و ركود مترتب 
آن، بي رغبتي براي ارتقاي كيفيت ســاختمان ها ممكن اســت 
افزون شود، اما از طرفي با توجه به شــرايطي كه بر بورس حاكم 
شده، به نظر مي رسد كه رغبت ســرمايه گذاري بساز و بفروش ها 
در صنعت ساختمان كمتر شــود. همين چالش كوچ سرمايه ها 
از بخش مســكن به نوبه خود مي تواند يک فرصــت طاليي تلقي 
شود؛ چراكه با كاهش فشار صاحبان سرمايه در اين بخش امكان 
تصحيح روش هاي ساخت به سمت ضوابط شهرسازي اصولي و 
اجراي مقررات ملي ســاختمان براي مديران شهري وزارت راه و 
شهرسازي فراهم مي شود. از اين رو شايسته است با برنامه ريزي 
منســجم و تامين پشتوانه هاي قانوني به ســمت كيفي تر شدن 

شهرسازي و ساختمان سازي گام بردارند.

شرايط تهران همچنان بحراني است
رئيس مركز ارتباطات شهرداري تهران: شهرداري در رفع 

محدوديت ها، تابع ستاد ملي كرونا خواهد بود

رئيس مركز ارتباطات و بين الملل شهرداري تهران گفت: از نظر ما 
شرايط شهر تهران همچنان بحراني است و آمار هم نشان مي دهد 

كه به اين سرعت از بحران كرونا خارج نمي شويم.
غالمحســين محمدي در پاسخ به ســؤال خبرنگار همشهري 
درباره رفع محدوديت های مرتبط با بيمــاري كرونا و احتمال 
شدت گرفتن مجدد اين بيماري، اظهار كرد: »ما نه ضدعفوني 
اتوبوس ها را متوقف كرديم و نه دوركاري نيرو ها. مراكز ورزشي 
بازگشايي نشده اند و مراكز تفريحي كه در اختيار شهرداري قرار 
دارد مانند برج ميالد همچنان تعطيل هســتند. فروشگاه هاي 
شــهروند همچنان فعال هســتند و تاكنون كاهش عرضه يا 
كاهش فروش نداشــته اند. ميادين ميوه و تره بار هم به همين 
شكل محصوالت مورد نياز شهروندان را فراهم كرده اند. ظرفيت 
حمل ونقل عمومي براي فاصله گذاري اجتماعي كافي نيست و 
با كمبود اتوبوس و واگن مترو روبه رو هستيم. متأسفانه افزايش 
ناوگان محقق نمي شود اما توزيع ماســک در مترو انجام شده 
است. 4 نظر سنجي كه انجام داديم هم رضايت مردمي را نشان 

مي دهد.«
او در نشســتي كه به مناســبت هفته روابط عمومي و با حضور 
خبرنگاران برگزار شد، تأكيد كرد:»ستاد كرونا شهرداري تهران 
همچنان فعال است اما اينكه در چه سطحي بايد فعاليت كنيم، 
در ستاد ملي كرونا تعيين مي شود. ما تابع سياست هاي اين ستاد 
هســتيم. اگر تصميم بگيرند كه به دليل افزايش مجدد بيماري 
فعاليت ها را كم كنيم، اين كار را انجــام خواهيم داد. وقتي اين 
ستاد تصميم به رفع محدوديت ها مي گيرد، ما نمي توانيم راسا 
اقدام به ايجاد محدوديت كنيم. البته شهردار در ستاد ملي كرونا 
حضور دارد و گزارش هايي كه از سوي شهرداري ارائه مي شود، 

مبناي برخي تصميم گيري ها قرار مي گيرد.«
رئيس مركز ارتباطات شــهرداري تهران دربــاره اعمال طرح 
ترافيک، اظهار كرد:» ستاد ملي كرونا تصميم گيري در اين زمينه 
را به شــوراي عالي ترافيک واگذار كرده است و معاونت ترافيک 
شهرداري تهران و رئيس پليس راهور در جلسه امروز )يكشنبه( 
در اين باره تبادل نظر خواهند كرد تا تصميم نهايي اعالم شود.«

محمدي همچنين درباره مقاالت و گزارش هايي كه از شهردار 
تهران در رســانه هاي خارجي مانند روزنامه گاردين و شــبكه 
فرانس 24 منتشر شده است، بيان كرد: »ما هيچ ارتباط ارگانيک 
با رســانه هاي خارجي نداريم و تماس ها بــدون پرداخت هيچ 

وجهي و از طريق وزارت ارشاد انجام مي گيرد.«
رئيس مركز ارتباطات و بين الملل شــهرداري تهران در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشــاره بــه  فعاليت هاي مختلف 
شهرداري در توليد محتواي تصويري نظير »شبكه شهر« اظهار 
كرد:» امسال 4جشنواره و مسابقه خشــت طاليي، رسانه هاي 
شــهري، صباي تهران و داســتان تهران با هدف تقويت هويت 
شــهري و مفهوم زندگي در فضاي عمومي شهر برگزار خواهند 

شد.«

ليال درخشان
روزنامه نگار
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محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
شهر تهران

در اليــحــــه 
بهـــره برداري 
از فضــــاهاي 
عمومــي و معابر 
موضوعات  بــه 
ازجمله  مختلف 

اجاره پياده راه به برخي اصناف اشــاره 
شده اســت. اين اليحه داراي آيين نامه 
و جزئيات مفصلي اســت كه هم اكنون 
همكاران ما در كميســيون مربوطه در 
حال بررسي آن هســتند. فعاليت در 
پياده روها قانونًا ممنوع نيست و در قالب 
اين اليحه نيز قرار نيســت كه پياده رو 
به فروش برســد چرا كه سندي در اين 
زمينه وجود ندارد. درصورت تصويب اين 
اليحه در صحن شورا و رأي موافق اكثر 
اعضا، اجاره فضاي پياده راه براي برخي 
از مشاغل ازجمله برخي از رستوران ها 
و اغذيه فروشــان امكان پذير خواهد 
شــد. اليحه بهره برداري از پياده راه ها 
هنوز در صحن شــورا بررســي نشده 
است.  پس از بررســي ابعاد اين اليحه 
در كميســيون مربوطه در شوراي شهر 
موضوع بهره برداري پياده راه ها در صحن 
به بحث و گفت وگو گذاشته مي شود. در 
اين ميان نبايد گفته شود كه قرار شده 
پياده روها اجاره داده شود؛ چراكه هنوز 
به تصويب نرسيده و اجرايي نشده است. 
حال ما نظرات كارشناســان مختلف را 
جويا شده ايم و اين كار هنوز ادامه دارد. 
بنابراين صاحب نظران مي توانند نظرات 
و پيشــنهادات خود را به شورا و به ويژه 
كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
شهر تهران ارســال كنند. پس اينكه 
خيلي ها ادعا مي كنند اليحه بهره برداري 
از پياده روها به معناي شهرفروشي است 
درست نيســت و جزئيات كار در حال 
بررسي است. در اين مســير از نمونه 
اقدامات مفيــد و مؤثر خارجي نيز قطع 

به يقين بهره گرفته مي شود.

كارشناسان نظر بدهند

 محمدكريم آسايش، كنشگر شهري و اجتماعي
مدتي است اليحه اي موســوم به »اليحه بهره برداري از پياده رو« از 
طرف شهرداري به شوراي شهر تهران ارسال شده و در حال بررسي 
است. در اين اليحه ادعا شده كه هدف ايجاد نشاط اجتماعي است اما 

واقعيت چيست؟ 
نشاط اجتماعي در اين اليحه تنها در قالب خوردن و آشاميدن تعريف 
شده است. اين مســئله از چند منظر محل ايراد است. نخست اينكه 
مفهوم نشاط اجتماعي را در قالب منفعالنه ترين شكل مصرف تقليل داده 
است. دوم آنكه مروج سبك زندگي تجملي و رستوراني است كه با اصول 
سالمت اجتماعي و سالمت جسماني در تعارض است. سوم آنكه منطق 
مال ها يعني اختصاصي سازي  فضا را به معابر تسري مي دهد. نظير همان 
روايتي كه شارل بودلر در قطعه »چشمان مستمندان« از مالل پاريس، 
ارائه مي دهد: »تقابل كافه نشينان و مستمندان در بلواري نوساز.« چهارم 
آنكه منطق نشاط اجتماعي در زندگي شهري با آزادي سازگار است نه 
كدگذاري فضا. وجه پنجم ماجرا اين است كه نشاط اجتماعي در زندگي 
پياده برمبناي اصول پياده پذيري از ديدگاه هاي مختلف كرامبك، دانيل، 
جيكوبز و واكنوميك به شاخص هاي متعددي وابسته است و نمي توان 
زيست پياده را تك عاملي نگريست و يك وجه را برجسته و بقيه عناصر را 
قرباني كرد؛ چنان كه در اين اليحه با فقدان هرگونه ضوابط در مورد حقوق 
پياده، بهداشت و منظر شهري يك ناديده انگاري صورت گرفته است و در 
نهايت اينكه نشاط اجتماعي جزو آن چيزهايي است كه به تعبير مايكل 

ســندل، با پول نمي توان خريد. يك پاشنه 
آشيل مهم اليحه در همين موضوع است. يعني 
كااليي سازي فضاي شــهري. نه كسبه طبق 
قانون )ماده 26قانون مدني، ماده 45آيين نامه 
مالي شهرداري ها، تبصره يك بند دوم ماده 

55قانون شــهرداري و تبصره 6ماده 96قانون شهرداري( حق تصرف 
مالكانه در معابر و پياده روها را دارند و نه حتي ديگران. اما اليحه هم شبهه 
واگذاري حق تصرف و انتفاع را به كسبه دارد )از طريق ذكر واگذاري عرصه 
و اعيان( و هم برخالف قوانين كه شهرداري را سرپرست فضاهاي شهري 
دانسته است، براي آن حق مالكيت قائل شده است. مسئله ديگر اليحه 
تبعيض بين مغازه داران و دستفروشان است.مغازه داران كه كسب و كار 
خود و امكانات خود براي تأمين معيشت را دارند، طبق قوانين هم گسترش 
فعاليتشان با معبر با منع مواجه است اما دستفروشان بنابر قوانين و تفاسير 
حقوقي متعدد داراي حق به فضاي شهري هستند )ماده 16قانون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار، ماده 30قانون حمايت از مشاغل خانگي، مواد 
3و 85قانون نظام صنفي، مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون، 
گزارش هاي 13906و 16409مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي( 
البته كسي نه با نشاط اجتماعي مخالف اســت و نه با اينكه مغازه ها 
)كافه ها، رستوران ها، كتابفروشــي ها و...( ميز و صندلي بگذارند در 
پياده رو و از آن طريق به نشاط اجتماعي بيفزايند اما اين امكان نبايد 

به تضييع ساير حقوق بينجامد.

زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران
اخيراً مدام از ما مي پرســند قرار اســت پياده روها 
فروخته يا اجاره داده شود؟ اصاًل چنين چيزي مطرح 
نيســت زيرا اگر زاويه ديد را تغيير داده و محورهاي 
مصوبه را بررسي كنيم اصاًل موضوع فروش پياده رو 

مطرح نمي شود. در همه جاي دنيا از ظرفيت موجود در شهر استفاده مي شود. 
برخي از واحدهاي صنفي كه از پياده رو اســتفاده مي كنند، امكاناتي را براي 
حضور مردم گذاشته اند و باعث نشاط اجتماعي مي شود. بنابراين مي توان از 
ظرفيت تعامل بيشتر در سطح شهر با اليحه اي كه شهرداري به شورا فرستاده 
استفاده كرد. پيش تر در برخي مناطق براي گرفتن پياده روها توسط صنوف 
پول گرفته نمي شــد و در برخي مناطق ديگر با تعرفه هاي متفاوت اين پول 
را اخذ مي كردند؛ بنابراين اليحه شــهرداري با هدف ساماندهي اين موضوع 
وپياده روهايي كه باالي 6 متر هستند و ظرفيت آن را دارند كه نشاط اجتماعي 
را باال ببرند، ارائه شده است. شوراي شهر به روشني نشان داده كه سالمتي 
شــهروندان را با منابع مالي معاوضه نمي كند. بيش از 40 ميليارد تومان فقط 
براي ضدعفوني شهر در روزهاي شــيوع كرونا هزينه شده است. بنابراين 
اگر گفته شود تصميمات درخصوص طرح ترافيك يا حمل ونقل عمومي براي 
كســب درآمد بوده، نوعي كم لطفي در مديريت شهري است. اگر چنين بود 
يقينًا موضوع عوارض تشويقي و اليحه تمديد خوش حسابي تصويب نمي شد؛ 

بنابراين حاضر به معامله با هيچ كسي بر سر سالمتي مردم نيستيم.

مرجان گلي پور، كارشناس حوزه شهرسازي:
در ميان دســته بندي انواع فضاهاي شهري در دانش طراحي 
شهري، پياده روها به عنوان مســير معرفي مي شوند و با توجه 
به دامنه كاربرد آنها در مقياس شهر، نقش مهمي در گسترش و 
تحكيم روابط و مناسبات اجتماعي دارند. پياده روها در راستاي 
خلق يك محيط پاسخ ده بايد توقعات مواردي نظير سرزندگي، 
انعطاف و ايمنــي را تأمين كنند. مفهــوم عمومي در فرهنگ 
فارسي متعلق به همه معنا شده اســت و در دسترس بودن و 
آزادي موجود از شرايط اين مفهوم در فرهنگ فشرده آكسفورد 
اســت، بنابراين هريك از انواع فضاها، به عنواني فضايي بايد 
درنظر گرفته شود كه همگان حق دسترسي به آن  را دارند و يك 
سازمان عمومي آن  را براي منافع عمومي تأمين، كنترل و اداره 
مي كند. با توجه به توضيحات ذكر شــده هر عامل برهم زننده 
مفاهيم مترتب با نقش عمومي بــودن، منجر به عدم موفقيت 
آن مي شود و بايد در راســتاي بهبود آن گام برداشته شود. از 
ميان انواع مشكالت موجود پياده روها مانند مبلمان شهري، 

مناسب ســازي فضا، امنيت و ايمني، دستفروشــي به عنوان 
مشكل اصلي مطرح است كه براساس وظايف محوله قانوني بر 
مديريت شــهري برخوردهايي از اقدامات سلبي و جمع آوري 
آنها تا واگذاري فضا به آنها در جهت ساماندهي صورت گرفته 
است كه با وجود تمام تالش ها تأثير چنداني در ارتقای كيفيت 
اين فضاي شهري نداشته است. نكته مهم در وهله اول شناخت 
موضوع به عنوان يك »معضل« و تالش در جهت برخورد با آن 
به عنوان يك »پديده« اســت كه در اين صورت ساير نهادها 
نظير وزارتخانه تعاون، كار و رفــاه اجتماعي نيز بايد براي حل 
آن تشريك مســاعي كنند؛ در غيراين صورت هيچ كدام از 
اقدامات نه تنها موفق نخواهند بود، بلكه زمينه اي خواهد شد 
براي سودجويي ساير اصناف و افراد. از طرفي سال هاست كه 
شهرفروشي به عنوان يك بن بست اجرايي و ايجاد عدم عدالت 
در اداره شــهر و تبديل تهران به عنوان يك بنگاه معامالتي 
بزرگ به نفع قشر ســازنده مورد نكوهش قرار گرفته است؛ 
درحالي كه اگر »شهرفروشي« را به معناي »فروش حقوق بديهي 

شهروندان به اضافه خواهان« بدانيم، 
بنابراين بهره برداري از پياده راه ها در 
راستاي منافع دستفروشان به عنوان 
يك دســته از گروه هاي شهروندي، 
حقوق ســاير شــهروندان را تضييع 

خواهد كرد. همچنين در تأمين توقعات موردي برشمرده از اين 
فضا موفق نخواهد بود و در نهايت كيفيت زندگي شهروندان را 
تحت تأثير قرار خواهــد داد. پس مي توان گفت كه براي اليحه 
بهره برداري از پياده روها تنها مديريت شــهري نبايد لبه تيز 
ماجرا باشد، بلكه همكاري و همفكري ديگر نهادها الزم است تا 
هم شاهد به جريان افتادن نشاط و زندگي در پياده روها باشيم 
و هم آســيب هايي كه متوجه پياده روهاست به عنوان يكي از 
ارگان اصلي شهرها، مرتفع شــوند. براين منظور الزم است تا 
كارشناسان نيز نقدها و پيشنهادهای خود را بدون آنكه اصل 
اليحه شهرداري را زيرسؤال ببرند، به سمت بهتر شدن قضيه و 

بهبود كيفي و كمي پياده روها ببرند.

ترانه يلدا، شهرساز
با افزايش نشاط اجتماعي در فضاهاي عمومي بسيار موافق هستم و اميدوارم بحران كرونا 
رفع شود تا بتوانيم دوباره خيابان هاي پُرنشاط داشته باشيم. اتفاقا نيت خوبي است كه 
ما بخواهيم نشاط اجتماعي داشته باشــيم، اما اين اليحه داراي تناقض است. از اين نظر 
كه ما بايد پياده  روهاي امن داشته باشــيم كه موتورسيكلت ها از آنجا عبور نكنند. ولي 

پياده روهاي ما مريض هستند، مناسب نيستند و نمي توان به راحتي در آنجا ميز و صندلي تعبيه كرد. البته داستان 
استفاده از پياده روها از قديم هم بوده و در گذشــته خوِد شهرداري هم از دستفروشان پول مي گرفت. بنابراين، 
موضوع جديدي نيست و بايد گفت كه اليحه بهره برداري پياده روها نياز به بررسي بيشتر دارد تا حق عمومي ضايع 
نشود. ميز و صندلي گذاشتن در پياده روهاي شهر رويكرد مناســبي است. فقط به نظر من، در اين اليحه بايد به 
مغازه دار و دستفروش يك نگاه داشت و اگر از دســتفروش پول مي گيرند، از مغازه دار هم پول بگيرند. در ادامه 
نبايد با دريافت مبالغي و انعقاد قراردادي واگذاري صورت نگيرد. همانطور كه اعضاي شورا معتقدند كه اين يك 
حق بهره برداري موقت است، موقت بماند. درحالي كه ارتقاي كيفي پياده روها بايد در دستور كار دائمي شهرداري 

قرار بگيرد. يعني كااليي سازي و خصوصي سازي فضاهاي شهري از اصل و پايه درست نيست.
به نظر من، در اليحه، شهرداري مي تواند با موتورسواراني كه وارد پياده رو مي شوند، برخورد كرده و آنها را جريمه 
كند. از همين جريمه ها كلي درآمدزايي صورت خواهد گرفت. در عين حال، نظم را برقرار مي كند و با اين كارها 
اتفاقات خوبي در شهر مي افتد. البته يك ساختار نظارتي درست براي اجراي اين اليحه بايد وجود داشته باشد تا 
فعاليت ها ضابطه مند شود. درعين حال، بهتر است دستفروش ها حذف نشوند ولي موتورسواران كه وارد پياده رو 
مي شوند، حذف شوند. در خيابان سي تير محاسبه اي انجام داديم كه اگر يك افسر راهنمايي و رانندگي در آنجا 
حضور داشته باشد، روزانه با جريمه كردن موتورسواران متخلف، 5ميليون تومان به حساب راهنمايي و رانندگي 

واريز مي شود. با همين عوارض مي شود به وضعيت پياده روهاي شهر تهران هم رسيدگي كرد.

سولماز حسينيون، طراح شهري و پژوهشگر مستقل
واقعيت اين است كه شــهرهاي ما به خصوص تهران، 
اساسا عرصه هاي عمومي آنچناني ندارد و تقريبا همه 
عرصه ها به عبور و مرور خودرو ها اختصاص پيدا كرده 
و خودرومحور است. بنابراين اگر بخواهم در يك جمله 

درباره اليحه بهره برداري از پياده روها و فضاهاي عمومي بگويم، اين اســت 
كه شهرداري تهران قرار اســت هم اكنون از چيزي كه ندارد، براي اداره شهر 
و ارائه خدمات، درآمدزايي كند. از ســوي ديگر، در اين اليحه عنوان شــده 
كه بهره برداري از فضاهاي شــهري يك تجربه جهاني است؛اما نويسندگان 
گزارش توجيهي اليحه بايد بدانند كه اين تجربه در كشورهاي ديگر و عموما 
كشــورهاي غربي متفاوت از آنچه قرار است در تهران اتفاق بيفتد، اجرا شده 
است. در اكثر شهرهايي كه فضاهاي عمومي به اصنافي همچون رستوران ها 
اختصاص پيدا كرده، در وهله اول، فروش عرصه ها اتفاق نيفتاده و صرفا حق 
بهره برداري از پياده روها و فضاهاي عمومي، به صورت موقت واگذار شده است. 
ضمن اينكه عرض پياده روها براي چنين برنامه هايي، دست كم 4متر است. از 
اين رو شهرداري بايد ابتدا فضاهاي عمومي را ايجاد كند و بعد براي درآمدزايي 
از آن دست به كار شود. در طول12سال مديريت شهري اسبق شهرداري فرصت 
زيادي براي ايجاد عرصه هاي عمومي وجود داشت كه متأسفانه از اين فرصت 
استفاده نشد.حداقل عرض استاندارد پياده رو بدون مزاحم، يعني تاسيسات 
شهري، پست هاي برق، درخت ها... بايد 1.5متر باشد. اجراي اليحه بهره برداري 
از فضاهاي شهري و پياده روها در شهري كه از نظر كالبدي، ريخت شناسي و 
زيرساخت ها شــرايط الزم را هم دارد، باز با مشكالتي مواجه است، چه برسد 
به شهري مانند تهران كه از چنين زيرساخت هايي برخوردار نيست. بنابراين 
نخستين گام در پايتخت، تامين و ايجاد فضاهاي پياده است و در گام دوم بايد 
به نحوي اقدام كرد كه اجراي طرح هاي درآمدزايي، خود باعث سد معبر نشود. 
البته در يكي از بندهاي اليحه آمده است كه درصورت ايجاد سدمعبر، چنين 

موضوعي ملغي خواهد شد.
به هر حال حق شهروندان و حق  شهر اين است كه به صورت ايمن، بدون اينكه 
پياده ها مجبور شوند وارد فضاي مسير خودرو شوند، در پياده رو تردد كنند. يك 
طراح دانماركي كه پيشنهاد مشــخصي براي چنين برنامه هايي در شهرهايي 
همچون ملبورن، شانگهاي و بسياري از شهرهاي دانمارك ارائه داده اين است كه 
مديران شهري بايد نخست، مسيرهاي سواره را كاهش و به فضاي پياده اختصاص 
دهند. در اين صورت و با افزايش عرصه هاي پياده، برنامه هاي اينچنيني قابليت 

اجرا پيدا خواهد كرد.
بنابراين در جمع بندي مي توان گفت كه تهران هم بايد در وهله اول، اقدامات الزم 
را براي آزادسازي فضاها و عرصه هاي عمومي مثل پياده روها در اولويت قرار دهد، 
در غيراين صورت، پياده سازي  برنامه هاي مديريت شهري خود باعث سدمعبر 
مي شود. به باور من، اين اليحه ناپخته، كارشناســي نشده و ناكارآمد است. به 
همين خاطر، پيشنهاد مشخص من اين است كه اليحه بهره برداري از فضاهاي 
عمومي بعد از تصويب در شورا، نخست در برخي از نقاط شهري به صورت پايلوت 
پياده شود تا بعد از مشخص شــدن نقاط قوت و ضعف آن، اليحه به صورت يك 

اليحه عمومي در شهر به اجرا درآيد.

نمی توان زيست پياده را تك عاملی نگريست

پياده روهای شهر را نمی فروشيم

مفاهيم و انتظارات فضای عمومی در پياده روهای شهری

اجرای پايلوت، برای  شناسايی نقاط قوت و ضعف اليحه اليحه نياز به بررسی بيشتر دارد تا نشاط در پياده روها برقرار شود

انجام 112پژوهش كرونايي در مركز مطالعات شهر تهران
رئيس مركــز مطالعات و برنامه ريزي شــهر 

تهران از انجــام 112پژوهش كرونايي و قرار پژوهش
گرفتن نتيجه اين پژوهش ها روي ســايت 
شفاف خبر داد. به گزارش همشهري، محمد حسين بوچاني 
گفت: با توجه به شيوع اين بيماري در كشور به ويژه پايتخت، 
اوايل اســفند ماه 1398 مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران وارد عمل شد و اقدامات مشتركي را با مشاركت برخي 
از اعضاي هيأت علمي دانشــكده بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشــكي تهران آغازكرد. وي با اشــاره به ضرورت اطالع 
مديريت شهري كالنشهر تهران از وضعيت جهاني پيشرفت 
بيماري و همچنين توصيه هاي جهاني در زمينه مقابله با آن  
ادامــه داد: به هميــن منظور مركــز مطالعــات ترجمه 
گزارش هاي روزانه اي كه توســط سازمان بهداشت جهاني 
)WHO( تهيه و تنظيم مي شوند را در دستور كار خود قرار 
داد. رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران با تأكيد 
بر اينكه شــهرداري تهران به عنوان نزديک ترين ارگان به 
شــهروندان تهراني وظيفه دارد تا از ســالمت شهروندان 

حفاظت كند، بيان كرد: تا به امروز كه نزديک به 2/5ماه    از 
مشاهده نخســتين مورد بيماري در كشور مي گذرد، مركز 
مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 112 اقدام مطالعاتي و 
علمي را در دســتور كار خود قرار داده است كه در حقيقت 
مي توان گفت در هر روز بيش از 1/5 اقدام علمي در اين مركز 
كليد خورده است. تاكنون 80 اقدام علمي در اين زمينه به 
پايان رسيده و به عبارتي مي توان گفت كه مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شــهر تهران هر روز بيش از يک اقدام دانشي و 
مطالعاتي را به پايان رسانده كه نتايج آن اكنون روي سايت 
مركز قرار دارد. بوچاني در ادامه با اشاره به برنامه ريزي هاي 
مطالعاتي مركز درخصوص كرونا ويروس و تأثير آن در اداره 
شــهر تهران يادآور شــد: اقدامات مركز عمال در 3 بخش 
مســتند نگاري ها و ارزيابي هــا، گزارش هــاي وضعيت و 
توصيه هاي مراجع جهاني و درس آموخته ها تقسيم بندي 
شده اســت. اعتقاد داريم هر يک از اين مطالعات به صورت 
مستقيم و غيرمســتقيم در قالب هدايت صحيح اقدامات 
شهرداري تهران در سالمت شهروندان تهراني مؤثر است.  

550 كيلومتر مسير دوچرخه در پايتخت احداث مي شود
مدير واحد توســعه سيستم هاي 

حمل و نقل پاك شهرداري تهران حمل ونقل
از احــداث 550كيلومتر مســير 

دوچرخه در پايتخت تا سال 1401 خبر داد.
به گزارش همشــهري، يعقوب آزاده دل، مدير 
واحد توســعه سيســتم هاي حمل ونقل پاك 
شــهرداري تهران درباره توســعه مســيرهاي 
دوچرخه در پايتخت گفت: براســاس برنامه اي 
كه در شــهرداري تهران ســال 97تصويب شد 
هر منطقه در پايتخت بايد تا سال 1401ساالنه 
5كيلومتر به مسير دوچرخه آن افزوده شود. وي 
بيان داشت: اين برنامه پنج ســاله تا حدودي با 
پيشــرفت همراه بوده ولي انتظارات مورد نياز 
هنوز حاصل نشده است چرا كه سهم هر منطقه 
ساالنه ســاخت 5كيلومتر مسير دوچرخه است 
كه در اين زمينه عقب ماندگي هايي وجود دارد. 
مدير واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك 

شهرداري تهران با اشــاره به اينكه پايتخت به 
550كيلومتر مســير دوچرخه نياز دارد، گفت:  
بخش زيادي از اعتبار مورد نياز ايجاد مسيرهاي 
دوچرخه از طريق شهرداري هاي مناطق تأمين 

مي شود.
 هم اكنــون 180كيلومتر مســير دوچرخه در 
پايتخت وجود دارد كه بيشــترين مسير مربوط 
به منطقه  8 و كمترين مسيرها مربوط به منطقه 

10و 17است. وي با بيان اينكه توسعه مسيرهاي 
دوچرخه در دستور كار جدي شــهرداري قرار 
دارد و همچنين تا ســال 1401 ان شاءاهلل 550 
كيلومتر مســير دوچرخه در تهــران خواهيم 
داشت، گفت:  در اسفند ســال پيش كه به دليل 
شــرايط كرونايي به نوعي پايتخت تعطيل بود 
ساخت مسيرهاي دوچرخه سرعت گرفت ولي 
اكنون با لغو طرح ترافيک و شــلوغي خيابان ها 
اين موضوع با كندي زيادي همراه شــده است. 
مدير واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك 
شهرداري تهران به ضرورت همراهي دستگاه هاي 
مختلف ازجمله پليس جهت ساخت مسيرهاي 
دوچرخه اشــاره كرد و گفت:  در مورد موضوع 
پليس دوچرخه سوار نيز شــهرداري تجهيزات 
مورد نياز ازجمله كانكس و دوچرخه را در اختيار 
پليس قرار داده اســت و جزئيات بيشتر در اين 

زمينه بايد از پليس پيگيري شود.
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+



حمايت در محدوده 830هزار واحد
مينا يوســفي از تحليلگران بورس هم درباره نزول بازار سهام گفت: شاخص بورس 
در محدوده يك ميليون و 45هزار واحد با مقاومت روبه رو بود و در همين محدوده با 
نزول مواجه شد اما در عين حال شاخص در محدوده 830هزار واحد با يك حمايت 
پرقدرت مواجه است. او توضيح داد: دوره كنوني نزول شاخص مي تواند بين 2هفته 
تا يك ماه طول بكشد. به گفته او، هفته قبل سهامداران حقيقي بخشي از نقدينگي 
خود را از بازار خارج كردند با اين حال در روز چهارشنبه بار ديگر 866ميليارد تومان 
نقدينگي جديد وارد بازار شد كه ناشي از خوش بيني ايجادشده در شاخص بورس 
بود. او با بيان اينكه براي پيش بيني آينده بورس، بايد جريان نقدينگي را دنبال كنيم 
گفت: اين روزها بايد عالوه بر بررسي بنيادي و تكنيكي شاخص بورس، نگاهي هم به 
حجم معامالت و شيب ورود نقدينگي به بازار داشته باشيم تا بتوانيم تحليل بهتري 

از بازار و چشم انداز آينده آن به دست آوريم.

ث
مك

با ابالغ دستورالعمل تبديل شركت هاي 
تجاري، راه ورود بنگاه هاي اقتصادي به كسب و كار

بورس هموارتر شد. ديگر از اين پس به 
انحالل شركت و از دســت دادن برند تجاري و ايجاد 
شركت و تبليغات و ســرمايه گذاري روي برند جديد 
نيازي نخواهيد داشت. تدبيري كه در معاونت حقوقي 
رئيس جمهوري انديشيده و سرانجام اجرايي شده است. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد؛ اين دستورالعمل 
مي تواند به بهبود شاخص  كسب و كار ايران كمك كند 
و نگراني ها درباره تغيير ماهيت شركت ها را تسهيل كند. 
به گزارش همشهري، ديروز ســرانجام دستورالعمل 
مربوط به تبديل شــركت هاي تجاري، پس از مدت ها 
انتظار اصالح و براي اجرا ابالغ شــد. پيشنهاد اصالح 
نظامنامــه اجــراي قانــون ثبت شــركت ها مصوب 
سال1310 را معاونت اقتصادي رئيس جمهوري ارائه 

داده بود كه حاال به تصويب نهايي رسيده است.
ايــن تغيير مهــم در شــركت داري ايــران محصول 
ســاعت ها رايزني بخش خصوصي بــا دولتمردان در 
شــوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي بوده كه 
گفته مي شود با رايزني و پيگيري لعيا جنيدي، معاون 
حقوقي رئيس جمهوري، سرانجام دولت به تبديل انواع 

شركت هاي موضوع ماده۲0 قانون تجارت به يكديگر 
رضايت داده است. به ويژه اينكه بسياري از شركت هاي 
دانش بنيان و حتي شــركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
فعال در شهرك هاي صنعتي از اين مانع قانوني گاليه 

داشتند.

ويژگي هاي دستورالعمل
به گــزارش همشــهري، از ويژگي هاي ممتــاز اين 
دستورالعمل پيش بيني امكان تبديل انواع شركت هاي 
تجاري به يكديگر، شرايط عمومي و اختصاصي تبديل 
شركت ها و معيارهاي تبديل شــركت هاي شخص و 
سرمايه  و مختلط به يكديگر است. به اين ترتيب راه ورود 
بنگاه هاي اقتصادي به بورس هم هموارتر خواهد شد. 
چنان كه معاونت حقوقي رياست جمهوري هم هدف از 
اين تصميم را بهبود محيط كسب و كار، رونق اقتصادي، 
افزايش اشتغال و فراهم نكردن زمينه ورود شركت هاي 
فعال و شــفاف به بورس براي تحقق مطالبات بخش 

خصوصي اعالم كرده است.
به گفته فعاالن اقتصادي با اجرايي شــدن اين دستور 
جديد برخي شركت هاي تجاري از خطر انحالل نجات 
مي يابند. پيش از اين اداره ثبت شركت ها مجوز تبديل 

شركت هاي تجاري را به يكديگر صادر نمي كرد و اگر 
مديران يك شركت خواستار تغيير قالب شركت خود 
بودند با مانع قانوني مواجه مي شدند و حتي فرايند ادغام 
شركت هاي تجاري سخت و ناممكن بود حاال اما اين 

امكان فراهم خواهد بود.
به گزارش همشهري، سال گذشته بود كه هيأت وزيران 
سرانجام به تبديل شركت هاي تجاري رضايت داد. از 
اين پس درصورتي كه در هر شركتي پس از يك دوره 
فعاليت، به هر دليلي، ســهامداران و صاحبان شركت 
زمينه فعاليت خود را مناسب تشخيص ندهند، ديگر به 
انحالل آن و تاسيس شركت جديد نيازي نخواهد بود 
بلكه مالكان مي توانند با انتخاب قالبي جديد به كسب 
و كار خود ادامه دهند. قبل از اين دستورالعمل، مالكان 
شــركت ها ناچار بودند در گام نخست شركت خود را 
منحل و سپس يك شــركت جديد تأسيس كنند. در 
اين فرايند اغلب شركت ها عالوه بر از دست دادن سابقه 
فعاليت و برندينگ، امتياز دانش بنيان بودن خود را نيز 

از دست مي دادند.
براساس ماده۲0 قانون تجارت، شركت هاي تجاري تنها 
در 7قالب شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، 
شركت تضامني، شركت مختلط غيرسهامي، شركت 
مختلط سهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد 
و مصرف ثبت و به فعاليت خود ادامه مي دهند و بيشتر 
شركت هاي ايراني ماهيت سهامي يا با مسئوليت محدود 
دارند و درصورتي كه صاحبان شركت تصميم به تغيير 
قالب شركت خود داشــته باشند، ناخواسته به انحالل 
و حتي از دســت دادن برندهاي تجاري خود مجبور 
خواهند بود. اما از امروز به بعد امكان تبديل شركت هاي 
تجاري بدون انحالل و از دست دادن برند هاي تجاري 

وجود خواهد داشت.

راه تجديد حيات كسب وكارهاي قديمي باز شد

انقالب در قوانين شركت داري

۲ يكشنبه ۲8 ارديبهشت 99  شماره 7944 4 3 0 ۲ 3 6 ۲ 1 اقتصاد

 معاونت حقوقي رياست جمهوري با ابالغ 
دستورالعمل جديد ثبت شركت ها، هزينه 
توســعه و ســرمايه گذاري در شركت هاي 

قديمي را كاهش داد
 با ابالغ دستورالعمل تبديل شركت هاي 
تجاري ديگر به انحالل شركت ها و از دست 
دادن برنــد تجاري و ايجاد شــركت جديد 

نيازي نخواهد بود

براي سومين بار در كمتر از يك سال گذشته، قيمت هر دالر آمريكا 
درسامانه نيما، بازار آزاد و نرخ اعالمي صرافي ملي به يكديگر نزديك ارز

شده اند. گمانه زني ها حاكي از انجام تالش هايي همزمان براي تعيين 
نرخ واحد براي هر دالر و همچنين جذاب شدن نرخ ارز براي صادر كننده هاست.

به گزارش همشهري، يكي از گزاره هاي اصلي تاسيس بورس ارز، تعيين قيمت واحد 
براي ارز بوده است. نخستين بار در آبان ماه سال گذشته قيمت هر دالر آمريكا در 
محدوده 1۲هزار تومان در سامانه نيما و بازار آزاد به يكديگر نزديك شدند، اما بعد 
از آن با افزايش شيب صعودي قيمت دربازار آزاد بار ديگر فاصله قيمت بين اين ۲ 
بازار افزايش يافت. يك ماه پيش هم، يعني قبل از آنكه رالي صعودي قيمت دالرآغاز 
شود، فاصله قيمت در ســامانه نيما با بازار آزاد به حداقل ممكن رسيد، اما دوباره با 
رشد قيمت در بازار آزاد فاصله قيمت در ۲ بازار افزايش يافت، اما در تازه ترين رويداد 
قيمت ها در هر ۲بازار همگام پيش مي روند. همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد، 
قيمت ها در سامانه نيما هم در حال افزايش است؛ به طوري كه در مبادالت ديروز بار 
ديگر فاصله قيمت بازار آزاد و سامانه نيما و همينطور قيمتي كه صرافي ملي اعالم 
مي كند به حداقل ممكن رســيد. ثبات چنين موقعيتي مي تواند زمينه آغاز به كار 

بورس ارز يا بازار متشكل ارزي را فراهم كند.
 همزمان يافته هاي همشهري نشان مي دهد بانك مركزي در تالش است تا جذابيت 
عرضه ارز را براي صادركننده ها در سامانه نيما افزايش دهد. به نظر مي رسد دولت 
به دليل تنگناهاي مالي ناشــي از كاهش فروش نفت و موانع صادراتي ناشــي از 
شيوع جهاني ويروس كرونا، در تالش اســت با هدايت نرخ ارز به كانال هاي باالتر، 
صادركنندگان را به فعال تر شدن در بازارهاي صادراتي و بازگرداندن ارزهاي حاصل 
از آن و افزايش عرضه در سامانه نيما ترغيب كند. به نظر مي رسد اعمال اين سياست 
در طول چند ماه گذشته مؤثر واقع شده، چنان كه مطابق گزارش هاي بانك مركزي 

به پيشي گرفتن ميزان عرضه از تقاضا در سامانه نيما منجر شده است.
بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده؛ اجراي سياست مديريت بازار 
موجب شــده تا ميزان عرضه ارز صادركنندگان غيرنفتي در سامانه نيما در هفته 
گذشــته تا 48درصد افزايش يابد. اطالعات مربوط به ميزان عرضه و تقاضاي ارز 
در سامانه نيما نشان مي دهد كه در دوره ۲0 تا ۲4 ارديبهشت ماه، ميزان عرضه ارز 
صادركنندگان به 313 ميليون يورو رسيد كه نسبت به ۲هفته قبل، 48 درصد رشد 
داشته است. همچنين مقايسه ميزان عرضه و تقاضاي حواله هاي ارزي در سامانه 
نيما در دوره ياد شده از رشد مناسب عرضه ارز صادركنندگان براي پوشش تقاضاي 
بازار حكايت دارد. تقاضاي بالفعل ارز در سامانه نيما در اين دوره 138 ميليون يورو 
بوده كه نسبت به ۲هفته قبل، ۲3 درصد افزايش يافته است. به تازگي رئيس كل بانك 
مركزي پيش بيني كرده بود كه با توجه بــه روند احياي مجدد و تدريجي صادرات 
غيرنفتي و نفتي بعد از كنترل شيوع كرونا، روند صادرات غيرنفتي و عرضه ارز به روال 

طبيعي قبلي باز خواهد گشت.

بازار مســكن ايران در بهترين 
حالت مي تواند بــا فرض توليد مسكن

حداقــل 10ميليــون واحــد 
مســكوني در طول دوره 10ســاله 1395 تا 
1405 به تعادل نسبي برسد و از نظر آمارها، 
بهانه اي براي بحراني شدن بازار مسكن وجود 
نداشته باشــد؛ هرچند در اين وضعيت بازهم 
درصد بااليي از خانوارها به دليل نداشتن قدرت 
خريد ناچار به اجاره نشيني خواهند بود. البته 
ايــن برآوردهــا، گزيــده گــزارش مركــز 
پژوهش هاي مجلس اســت كه با اســتناد به 
برآوردهاي طرح جامع مسكن محاسبه شده 

است.
به گزارش همشهري، رســاندن وضعيت بازار 
مسكن به نقطه سر به سري تعداد واحدهاي 
مسكوني به تعداد خانوارها، يكي از آرمان هايي 
بوده كه كم وبيش دولتمردان را به دخالت در 
بازار مسكن ترغيب كرده و حتي طرح مسكن 
مهر نيز اساسا براي تحقق اين موضوع اجرا شد. 
اما ساختار بازار مسكن ايران به گونه اي است 
كه جز با فراهم آوردن مؤلفه هاي واقعي رونق 
و تقويت قدرت خريــد متقاضيان اصالح پذير 
نيست و به همين دليل در طول تاريخ، سهم 
باالي 90درصدي بخــش خصوصي  در توليد 

مســكن حتي با دخالت دولت نيز حفظ شده 
است. بر اين اساس، در دورنماي بازار مسكن، 
دولت ها بايد از مسير بهبود فضاي كسب وكار 
در حوزه مسكن از اين بازار گره گشايي كنند 
و بر نقش تسهيل گري، تنظيم گري و نظارت 

تمركز داشته باشند.

وضعيت فعلي
بررسي شــاخص هاي كمي و كيفي جمعيت، 
خانوار و مســكن و مهم ترين تغييرات ايجاد 
شــده در طول ســال هاي 1355 تا 1395 از 
عملكرد مثبت بازار مســكن در پاســخ گويي 
به نيازهــاي ايجاد شــده حكايــت دارد؛ اما 
باوجوداين عملكرد مثبت، همچنان اين بازار 
به نقطه تعادل  نرسيده و با غفلت از برنامه هاي 
بلندمدت به شكل گيري نوعي بحران در بازار 
مسكن تبديل شده اســت. براساس آمارهاي 
رسمي در 40سال منتهي به 1395 جمعيت 
ايران به ۲.37برابر افزايــش يافته و همزمان 
نسبت شهرنشــيني جمعيت نيز رشد زيادي 
داشته است. از ســوي ديگر به واسطه كاهش 
بعد خانوار، تعداد خانوارها با رشــد 4برابري 
مواجه شده و به همين نسبت نياز به مسكن نيز 
باالتر رفته است. براساس آمارها، شهرنشيني 

جمعيت در ايران از 47 درصد در سال1355 به 
74درصد در سال1395 رسيده و در شرايطي 
كه جمعيت دو برابر شــده، تعداد خانوارهاي 
كل كشور با افزايش 3.6برابري، از 6.7ميليون 
به ۲4.1ميليون خانوار رســيده است. در اين 
شرايط تعداد واحدهاي مسكوني از 5.3ميليون 
واحد در ســال1355 به ۲۲.8ميليون واحد 
افزايش يافته كه نشــانگر رشــد 4.3برابري 
و كاهش نســبت تعداد واحدهاي مســكوني 
به تعداد خانوار اســت؛ هرچند تغيير تركيب 
سرمايه  گذاران بازار مســكن باعث شده اين 
بهبود وضعيت به نفع خانوارهاي فاقد مسكن 
تمام نشــود و فقط ازنظر آماري نسبت تعداد 
خانوار به تعداد مسكن از 1.۲6 در سال55 به 

1.06در سال95 برسد.

مسير حركت بازار
آمارهاي رســمي از باال رفتن ســرعت توليد 
مســكن در دهه هــاي اخير حكايــت دارند. 
به گونه اي كه با رشــد ۲.37برابري جمعيت 
تعداد واحدهاي مســكوني مورد اســتفاده 
خانوارها 4.3درصد افزايش يافته اســت. اما 
از آن ســوي ماجرا، روايت آمارهــا از فروش 
واحدهاي مســكن به متقاضيان غيرمصرفي 
داللت دارد؛ زيرا از ســال 55 تــا 95  باوجود 
رشــد ۲برابــري توليد مســكن نســبت به 
جمعيت، درصد اجاره نشــيني نيز با افزايش 

۲برابري مواجه شــده و از 15درصد در سال 
55 به 31درصد در ســال95 رســيده است. 
به عبارت ديگر، بهبود توليد مســكن در ايران 
اگرچه توانسته ســرانه خانوار به مسكن را از 
1.۲6 به 1.06 برساند، اما اين مهم را با توسعه 
بازار اجاره و نه خانه دار كردن خانوارها محقق 

كرده است.
بــه گــزارش همشــهري، افزايــش ضريب 
اجاره نشــيني در ايران كه عمدتا به واســطه 
سقوط قدرت خريد خانوارها رخ داده به گونه اي 
اســت كه برآوردها نشــان مي دهد حتي تا 
سال1415 نيز همچنان رو به رشد خواهد بود 
و به 44درصد مي رسد. در اين شرايط به فرض 
موفقيت دولت در كارآمد كردن بازار مسكن 
و همچنيــن كاهش ضريب رشــد جمعيت، 
مي توان انتظار داشت از ســال1415 به بعد، 
به تدريــج ضريب اجاره نشــيني كاهش پيدا 
كند و تا سال1437 به 33درصد برسد. نكته 
قابل تأمل در برآوردهــاي مركز پژوهش هاي 
مجلس در پيش بيني تغييرات شــاخص هاي 
جمعيتي، شهرنشيني و مسكن در اين است كه 
از سال14۲5، نسبت خانوار به واحد مسكوني 
به 0.98 درصد مي رســد و عمال بــه ازاي هر 
خانوار موجود در كشــور بيــش از يك واحد 
مسكوني وجود خواهد داشت اما باز هم تعداد 
خانوارهاي اجاره نشــين از درصد فعلي باالتر 
خواهد بود. يكي از معاني اين برآوردها اين است 

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز شنبه با ريزش3.5درصدي مواجه شد 
و عمال، پس از نزول هاي خفيف هفته قبل، آرايش نزولي به خود گرفت. در پايان بورس

مبادالت ديروز ارزش روزانه معامالت بورس نصف شد و سهامداران حقيقي تا 
هزارميليارد تومان از پول هاي خود را از بازار خارج كردند. به نظر مي رســد پس از يك دوره 

صعود پرشتاب، اين نزول احتماال مدت دار خواهد بود.
به گزارش همشهري، باالخره پس از صعود هاي پرشــتاب و افسارگسيخته شاخص، موعد 
نزول هم فرارســيد. در مبادالت ديروز، شــاخص كل بورس تهران با نزول سنگين 35هزار 
واحدي مواجه شد و به 98۲هزار و 768واحد رسيد. اين نزول از هفته قبل و پس از آن آغاز 
شد كه شاخص كل توانست خود را به محدوده يك ميليون و 47هزار واحد برساند. شاخص 
بورس از همين محدوده به صورت آهسته شروع به نزول كرد و از هفته قبل تاكنون 6درصد 

افت كرده است.

تحليل تكنيكال شاخص
از نظر تكنيكي محدوده يك ميليون و ۲5 تا يك ميليون و 65هزار واحد نوعي محدوده مقاومت 
بر سر راه شاخص بود كه شاخص بورس نتوانست از اين محدوده عبور كند. پس از نزول روز 
گذشته منحني شاخص بورس الگوي بازگشتي به خود گرفته و به نظر مي رسد اين دوره نزول 
چندهفته و شــايد تا چند ماه به طول بينجامد؛ به ويژه آنكه در مبادالت ديروز ارزش روزانه 
معامالت بورس هم نسبت به مبادالت هفته قبل، به نصف كاهش يافت و به 10هزار ميليارد 
تومان رســيد. ارزش روزانه معامالت، يكي از نماگرهاي كليدي در پيش بيني روند شاخص 
است. ديروز همچنين بخشي از نقدينگي سرمايه گذاران حقيقي تا سقف هزارميليارد تومان 
از بازار خارج شد؛ تا پيش از اين روزانه 1500ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار سهام 
مي شد. هم اكنون نخستين منطقه حمايتي كليدي شــاخص بورس در محدوده 974هزار 
واحد است و واكنش شاخص به اين منطقه تعيين كننده ادامه مسير خواهد بود. در صورت 
ازدســت رفتن اين منطقه و عبور شــاخص از محدوده 974هزار واحد، فشار فروش بيشتر 
خواهد شد و اين احتمال وجود دارد كه شاخص بورس تا محدوده 870هزار و حتي 840هزار 

واحد نزول كند.

نزول دامنه دار نيست
مهدي افضليان از كارشناسان بازار ســرمايه درباره تداوم روند نزولي بورس گفت: نمي توان 
نزول كنوني بورس را يك روند ميان مدت درنظر گرفت، زيرا تداوم روند نزولي بورس، عمال 
برنامه هاي دولت را براي عرضه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله يا  اي تي اف و همينطور 
ســهام عدالت با چالشــي بزرگ مواجه مي كند. افضليان افزود: با حمايت همه جانبه دولت 
نمي توان گفت بازار به حال خود رها شده است. به گفته او در شرايط فعلي نبايد انتظار ريزش  
سنگين را در بازار سرمايه داشته باشيم. او تأكيد كرد: اصالحات مقطعي جزئي از بازار است 

و نمي توان آن را ناديده گرفت.

رفتار هيجاني تازه واردها
نيما پرواني از كارشناسان سرمايه گذاري در بورس هم درباره داليل نزول بازار سهام گفت: 
نوسان جزو ذات بازار است و قرار نيست بازار سرمايه هر روز بي وقفه رشد كند. البته در اين 
چند روز رفتار هيجاني ســهامداران و اقدام به فروش از ترس ريزش بازار، به فشار فروش در 
بورس دامن زد و اختالل در سيستم معامالتي هم مزيد بر علت شد و به نزول بازار كمك كرد. 
او اضافه كرد: ترس، ناشي از ناآگاهي است. علت اينكه برخي سهامداران به محض نزول بازار 
وارد صف هاي فروش سهام مي شوند اين است كه از سهام شركت ها شناخت كافي ندارند. به 
گفته پرواني، سهامداراني كه بدون تحليل، به فروش هيجاني سهام اقدام مي كنند تا مثال در 
صف فروش يك سهم زيان ده بايستند، درك درستي از بازار سهام و ارزش شركت هاي بورس 
ندارند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه سهامداران كم تجربه اي كه به صورت مستقيم 
وارد بورس شده اند، بايد ريسك معامالت بدون دانش خود را هم بپذيرند، گفت: نوسان جزو 
ذات بازار اســت؛ هيچ بازاري هر روز سبز نيســت و نبايد اگر روزي بازار سرمايه منفي شد، 

سهامداران مضطرب شوند و بابت ضرر و زيان خود، دنبال مقصر بگردند.

در شرايطي كه زمزمه تعطيلي بازار 
 بازار
گواهي ســپرده ســكه بــه گوش آتي

مي رسد محمدرضا پورابراهيمي از 
نماينــدگان پرنفــوذ مجلــس در نامــه اي بــه 
رئيس جمهوري خواستار بازگشايي بازار آتي سكه 
شده است. به گزارش همشهري، همزمان با اين نامه 
شايعاتي در مورد مخالفت برخي مراجع نظارتي و 
امنيتي با تداوم فعاليت بازار معامالت گواهي سپرده 

سكه در بورس كاال به گوش مي رسد موضوعي كه با 
مخالفت بسياري از فعاالن بازار سرمايه مواجه شده 
اســت. كارشناســان مي گويند با تعطيلــي بازار 
معامالت گواهي سپرده سكه در بورس كاال بخش 
زيادي از نقدينگي روانه بازار نقدي سكه خواهد شد.

سابقه مخالف خواني ها
مخالفت با ابزارهاي جديد مالي داســتان جديدي 

نيست مهم ترين سابقه مخالفت با ابزار هاي جديد 
مالي در بازار ســرمايه مربوط به بازار معامالت آتي 
ســكه در بورس كاالست كه موجب شــد اين بازار 
مدرن مالي كه ارزش آن از 140هزار ميليارد تومان 
هم فراتر رفته بود در شهريور 1397به داليلي واهي 
تعطيل شــود. مخالفان معتقد بودند بازار معامالت 
آتي سكه به رشد قيمت ســكه در بازار نقدي منجر 
مي شود اما روند بعدي قيمت ها به خوبي نشان داد كه 
اين استدالل هيچ بنيان درستي نداشته زيرا قيمت 
هر ســكه از زمان تعطيلي بازار معامالت آتي سكه 
80درصد رشد كرده و از 3ميليون و 900هزار تومان 
به 7ميليون و 100هزار تومان رسيده است. با وجود 
آنكه اثبات شده تعطيلي بازار معامالت آتي سكه از 
بنيان غلط بوده تاكنون هيچ مقام مسئولي درباره 

داليل تعطيل شدن اين بازار پاسخي نداده است.

نامه به رئيس جمهور
 به تازگي محمد رضا پــور ابراهيمي عضو پرنفوذ 

كميسيون اقتصادي مجلس باارســال نامه اي به 
رئيس جمهوري از او خواسته تا زمينه آغاز دوباره 
معامالت اوراق آتي سكه را در بورس كاال فراهم كند. 
اما در شرايطي كه هنوز رئيس جمهوري پاسخي 
به اين نامه نداده مخالفــان دوباره قد علم كرده اند 
و با همان بهانه قديمي اين بار خواســتار تعطيلي 
معامالت گواهي سپرده سكه در بورس كاال شده اند. 
معامالتي كه از زمان آغاز تا كنــون كمك زيادي 
به شفافيت معامالت فيزيكي ســكه كرده است. 
مخالفان  اين بار هم بدون هيچ مســتندات علمي 
معتقدند علت رشد قيمت سكه رشد قيمت گواهي 
سپرده سكه در بورس كاال است، گزاره اي كه قبال 
در مورد معامالت آتي بورس كاال هم تكرار شده بود.

كارشناسان چه مي گويند
مريم رحمتي،كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
گفت: اگر بازار گواهي سپرده سكه طال به عنوان 
رسمي ترين و شفاف ترين بازار سكه كشور متوقف 

شود راه براي توســعه بازارهاي غيرشفاف سكه 
هموار مي شــود. او ادامه داد: براســاس آمارها 
15هزار سرمايه گذار بورس در بازار گواهي سپرده 
كااليي و نيز هزاران ســرمايه گذار در واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري با پشتوانه طال فعال 
هســتند با توقف بازار گواهي ســپرده كااليي، 
زنجيروار ابزارهاي معامالتي مربــوط به آن نيز 
متوقف و منحل مي شوند. اين موضوع نارضايتي 
و بي اعتمادي بسياري از سرمايه گذاران را در پي 

خواهد داشت.
حسن كاظم زاده ديگر كارشناس بازار سرمايه گفت: 
راهكار درست اين است كه انبارهاي سكه در بانك ها 
را توسعه دهند تا همه بتوانند سكه گواهي كنند و 
در قيمت باالتر بفروشــند. به گفته او اين شرايط 
بهترين فرصت براي بانك مركزي است كه سكه ها 
را بفروشد و انبارها را توسعه دهد. هرچقدر معامالت 
گواهي در بورس بيشتر باشد نوسانات قيمت بيشتر 

كنترل مي شود و شفافيت افزايش مي يابد.

فاصله قيمت دالر در سامانه نيما و بازارآزاد كم شد
 خط شكني نيما 

در محدوده 16هزار تومان

   دستورالعمل جديد چه مي گويد 
براساس دستورالعمل جديد از اين پس تغيير نوع شــركت هاي تجاري به يكديگر، بدون انحالل، زوال و تغيير هويت 
شخصيت حقوقي و شناسه ملي ممكن خواهد بود و هريك از انواع شركت هاي تجارتي قابل تبديل به نوع ديگر است؛ مگر 
به موجب صريح قوانين تبديل شركت ممكن نباشد. البته درصورتي امكان تغيير ماهيت شركت ها وجود خواهد داشت كه 
تمام سرمايه شركت در حال تبديل ازجمله سرمايه تعهد شده به صورت كامل تاديه و ثبت شده باشد و شركت منع قضايي 
خاص براي تبديل نداشته يا در حال تصفيه نباشد و همچنين فاقد ممنوعيتي مالياتي باشد حداقل 2سال از تاريخ ثبت 
شركت گذشته و حسب مورد 2ترازنامه و صورت مالي آن تصويب و به ثبت رسيده باشد. دستورالعمل جديد به صراحت 
مي گويد ثبت تبديل انواع شركت ها به سهامي عام و تعاوني سهامي عام با رعايت مقررات و مجوز سازمان بورس خواهد 
بود و چنانچه همراه تبديل شركت تغيير موضوع فعاليت نيز ضروري باشد يا درخواست شود، درصورت لزوم قانوني، بايد 
مجوز هاي ضروري از دستگاه اجرايي مربوط اخذ و ارائه شود. همچنين مرجع ثبت شركت ها مكلف است ظرف حداكثر 
5روز از تاريخ وصول مدارك، نسبت به ثبت تبديل شخص حقوقي اقدام و درصورت وجود نقص در مدارك يا نبود امكان 
ثبت، مراتب را به متقاضي اعالم كند و تبديل شركت از تاريخ ثبت محقق مي شود. مادامي كه تبديل شركت نزد مرجع ثبت 
شركت ها به ثبت نرسيده باشد، هرگونه اقدام در قالب نوع جديد نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. در دستورالعمل 
جديد پيش بيني شده به منظور برنامه ريزي در اجراي مؤثر اين دستورالعمل و تسهيل و تسريع در امور و رفع ابهامات و 
اختالفات احتمالي در ثبت تبديل انواع شركت و آموزش فعاالن كسب و كار، موضوعات در كارگروهي با عضويت نمايندگان 
تام االختيار معاونت هاي حقوقي و علمي و فناوري رئيس جمهوري، وزارت اقتصاد و وزارت كار، اداره كل ثبت شركت ها و 

مؤسسات غيرتجاري و اتاق بازرگاني، تعيين تكليف مي شود.

مركز پژوهش هاي مجلس پاسخ مي دهد

بازار مسكن به كدام سو مي رود
كه مسكن در اقتصاد ايران همچنان به عنوان 
كاالي سرمايه اي مطرح مي ماند و حتي باوجود 
بي مصرف ماندن، بازهم خريد و نگهداري آن 

پرطرفدار خواهد بود.

تجويز طرح جامع مسكن
براساس طرح جامع مسكن و بررسي تحوالت 
آينده جمعيتي و سياست هاي كلي نظام مبني 
بر افزايش نرخ باروري، پيش بيني مي شــود 
جمعيت ايران در ســال1405 به 88ميليون 
و ۲00هزار نفر برســد كــه 68.۲ميليون نفر 
از آنها در مناطق شــهري و ۲0ميليون نفر در 
مناطق روستايي ساكن خواهند بود. براساس 
برآوردهاي كارشناســي، تعــداد خانوارهاي 
ساكن در كل كشــور در چشــم انداز1405 
به دليل تــداوم كاهش بعد خانوار و ســاختار 
سني جمعيت، نرخ رشــد باالتري از جمعيت 
پيدا مي كند و تعداد خانوارها به ۲8.۲7ميليون 
مي رســد كه ۲۲.1ميليون خانوار شــهري و 
6.15ميليون خانواري روســتايي خواهد بود. 
در اين شرايط، براساس طرح جامع مسكن نياز 
بالقوه به مسكن به اين شرح است كه بايد براي 
خانوارهاي تازه تشكيل شده در دوره 10ساله 
1395 تا 1405 معادل 4ميليون و76هزار واحد 
مسكوني جديد تأمين شــود كه از اين ميزان 
79هزار واحد در مناطق روستايي و مابقي در 
مناطق شهري مورد نياز است. همچنين براي 
ايجاد تعادل كامل در حوزه مســكن و تحقق 
شاخص هر خانوار در يك واحد مسكوني بايد 
يك ميليون و 370هزار واحد مســكن ديگر 
)تقريبا به تساوي در مناطق شهري و روستايي( 
ساخته شــود تا خانوارهاي موجود كه فعال از 
مسكن اشــتراكي اســتفاده مي كنند، امكان 

سكونت در واحد مستقل داشته باشند.
از سوي ديگر در طرح جامع مسكن با درنظر 
گرفتن ضريب تخريب و نوســازي واحدهاي 
مسكوني موجود، برآورد مي شود براي حفظ 
كارآمدي حوزه مسكن در 10سال منتهي به 
1405 معادل 5ميليون و 313واحد مسكوني 
)3ميليون در مناطق شهري و مابقي در مناطق 

روستايي( ساخته شود.

   دورنماي افزايش نياز مسكن 
براساس نيازسنجي هاي بازار مسكن، بايد در 10سال منتهي به 1405 معادل 10ميليون و 760هزار واحد مسكوني 
جديد توليد شود تا هم نسبت خانوار به واحد مسكوني به نقطه تعادل برسد و هم بافت هاي شهري و روستايي 
ازنظر فرسودگي بنا  وضع مطلوبي   داشته باشند. به عبارت ديگر در هرسال از اين دوره 10ساله، ايران به توليد 
يك ميليون و 76هزار مســكن جديد نياز دارد؛ درحالي كه  در سال هاي 1385 تا 1395 به طور متوسط ساالنه 
590هزار واحد مسكوني توليد و به بازار مصرف عرضه شده؛ به عبارت ديگر، به فرض تداوم وضع موجود در حوزه 
توليد مسكن، ساالنه 486هزار واحد به كسري مســكن افزوده مي شود و در چشم انداز 1405 كسري مسكن 
4ميليون و 860هزار واحد بيش از برآوردهاي كارشناسي خواهد بود. البته فعال 2.5ميليون واحد مسكوني خالي 
وجود دارد كه 2برابر ضريب استاندارد است و اگر دولت بتواند با ابزارهاي مختلف نرخ خانه هاي خالي را از 10.3 به 
5درصد در شهرها و از 8.5 به 2.5درصد در روستاها كاهش دهد و تعداد واحدهاي مسكوني خالي را در سال1405 
به 1.1ميليون واحد برساند، از اين محل 1.4ميليون واحد از نياز مسكن كاسته مي شود و با فرض حفظ تكرار توليد 

مسكن مانند دوره 85 تا 95، كسري مسكن در چشم انداز1405 به 3ميليون و460هزار واحد خواهد رسيد.

بورس آرايش نزولي گرفت
 شاخص كل بورس تهران ديروز با 35هزار واحد كاهش 

معادل 3.5درصد نزول كرد

درخواست گشايش دوباره بازار آتي سكه

   حمايت طالسازان از عرضه در بورس 
ابراهيم محمدولي، عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طال و جواهر و نقره استان تهران خواستار تداوم فعاليت 
بازار معامالت گواهي سپرده سكه دربورس كاال شد و گفت:كاالهاي ارزشمند مانند طال و سكه و ارز بهتر است از 
طريق بازار شفافي مانند بورس معامله شوند؛ اما احتماالً شكل گيري بازاري بزرگ و با عمق زياد براي طال در بورس، 
ممكن است زمان بر باشد. او تأكيد كرد: فعاالن بازار سكه و طال معتقدند كه بايد معامالت سكه در بورس انجام شود 
چرا كه اين بازار شفاف است و اين مي تواند منجر به امنيت معامالت و حفظ سرمايه هاي مردم شود ضمن اينكه سوق 

دادن معامالت به سمت بورس، كمك زيادي به شفافيت بازار نقدي خواهد كرد.



 ممنوعيت شــكار در 
تمامــي جنگل هــاي حيات وحش

شــمالي كشــور در 
اســتان هاي مازنــدران، گيــان و 
گلســتان 5ســال ديگر تمديد شد. 
تمديــد ممنوعيت شــكار با هدف 
حفاظــت از تنوع زيســتي در همه 
مناطق، به خصــوص مناطق جنگلي 

كشور صورت گرفته است.
سازمان حفاظت محيط زيست اعام 
كرده اســت: »با توجه به اهميت و 
ارزش هاي اكولوژيــك جنگل هاي 
هيركاني شمال كشــور، كاركردها 
و خدمــات زيســت  محيطي جنگل 
در ســامت محيط زيســت، بهبود 
كيفيــت زندگــي به عنــوان مامن 
حفــظ و حراســت از گونه هــاي 
متنوع حيات وحش و همســويي با 
سياست هاي كان كشور در راستاي 
اجــراي برنامه هــاي طــرح تنفس 
جنگل هــاي هيركاني شــمال، به 
استناد بند »و« ماده۶ قانون حفاظت 
و بهسازي محيط زيســت، هرگونه 

تيراندازي و شــكار در سطح تمامي 
عرصه هاي جنگلي شمال كشور واقع 
در اســتان هاي گيان، مازندران و 

گلستان ممنوع است.«
براســاس ماده۶ اين قانون، سازمان 
حفاظت محيط زيســت، عــاوه بر 
وظايــف و اختياراتي كــه در قانون 
شكار و صيد دارد مي تواند محدوديت 
و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - 
نوعي و طريقي و كمي براي شكار و 

صيد اعمال كند.

برخورد سخت در انتظار متخلفين
حســينعلي ابراهيمــي كارنامــي، 
مديــركل حفاظت محيط زيســت 
استان مازندران در اين باره مي گويد: 
از تاريــخ 99/۲/3 به مدت 5ســال 
اين مناطق به عنوان مناطق شــكار 
ممنوع تعيين و معرفي مي شــوند. 
در نتيجه اقدام به هرگونه شــكار و 
صيد در مناطق و عرصه هاي جنگلي 
اســتان هاي مازنــدران، گيــان و 
گلســتان جرم محسوب شــده و با 
متخلفيــن مطابق قانــون برخورد 
خواهد شد. دستور ممنوعيت شكار 
در 3استان شمالي كشــور به دنبال 

درخواســت ادارات كل اســتاني 
حفاظت محيط زيســت اباغ شده 
است و محمدرضا كنعاني، مديركل 
حفاظت محيط زيست استان گلستان 
دراين باره به همشــهري مي گويد: 
ممنوعيت شــكار در سال هاي پيش 
نيز در اين اســتان ها وجود داشته و 
براي مــدت 5ســال در عرصه هاي 

جنگلي تمديد شده است.
به گفتــه او، حــدود ۲1درصــد از 
جنگل هاي هيركاني در عرصه هاي 
جنگلي استان گلســتان قرار دارند 
كه بخش هايــي از آن جزو مناطقي 
هستند كه به ثبت جهاني رسيده اند.

مديــركل حفاظت محيط زيســت 
استان گلســتان تأكيد كرد: پارك 
ملي گلســتان و منطقه جهان نما با 
جنگل هاي هيركانــي ثبت جهاني 

شده همپوشــاني دارند كه باالترين 
ســطح حفاظت نيز براي آنها اعمال 
مي شــود. به اعتقاد او آنچه به تنوع 
زيستي استان هاي شــمالي كشور 
كمك مي كنــد، حفاظــت از همه 
گونه ها حتي در مناطق آزاد جنگلي 

است.

ممنوعيت شــكار در 450هزار 
هكتار از عرصه جنگلي گلستان 

محمدرضا كنعاني مي گويد: مناطق 
شكار ممنوع در اســتان گلستان به 
مانند ساير نقاط وجود دارد ولي عما 
با مصوبه ممنوعيت شكار، 450هزار 
هكتار از عرصه هاي جنگلي به منطقه 
شــكار ممنوع تبديل شده است. در 
نتيجه، تمديد ممنوعيت شــكار تا 
5سال آينده در جنگل هاي شمال در 

كنار طرح تنفس جنگل و ثبت جهاني 
جنگل هاي هيركاني به عنوان ميراث 
جهاني، تنوع زيستي در استان هاي 
شــمالي كشــور فرصت احيــا پيدا 
مي كند. با تمديد ممنوعيت 5ساله 
شكار، انتظار مي رود با افزايش تعداد 
محيطبان ها و استفاده از فناوري هاي 
نوين، ضريب حفاظت از جنگل هاي 
شمال و گونه هاي حيات وحش اين 

مناطق افزايش يابد.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست 
استان گلستان نيز در كنار استفاده از 
اين روش ها تاش دارد جوامع محلي 
را نيز به حفاظــت از مناطق جنگلي 

شمال كشور ترغيب كند.
به اعتقاد كنعاني، اگر جوامع محلي 
بــا ارزش مناطق تحــت حفاظت و 
تنوع زيستي اين مناطق آشنا شوند، 

مي تواننــد به حفــظ و بهره برداري 
پايــدار از منطقــه كمــك كننــد. 
بدين ترتيب كمــك جوامع محلي، 
رسانه ها و دستگاه هاي مرتبط مانند 
منابع طبيعي در احياي محيط زيست 

كارساز است.
به گــزارش همشــهري، ممنوعيت 
5ساله شكار شامل تمامي گونه هاي 
حيات وحش  است. از پستاندارهايي 
مانند پلنگ، خرس قهــوه اي، مرال 
گرگ، شــوكا، گوســفند وحشي، 
بز وحشــي، آهــوي ايرانــي و گراز 
گرفتــه تا كبــك و قرقــاول، تيهو، 
زنگوله بــال، كوكــر سينه ســياه، 
ابيــا، بلدرچيــن معمولــي و... نيز 
فرصــت يافته اند جمعيــت خود را 
 با ممنوعيت شــكار تا 5سال آينده

 افزايش دهند. 

پرندگان مهاجر از ممنوعيت 5ساله شكار مستثني شدند
با تمديد ممنوعيت شــكار در جنگل هاي 3 استان شمالي كشور، شكار 
هيچ حيواني مجوز ندارد. البته اين قانون شامل پرندگان مهاجر نمي شود. 
سال گذشته نيز 3هزار پروانه شكار پرندگان در مناطق غيرجنگلي استان 
گلستان صادر شد. محمدرضا كنعاني، مديركل اداره حفاظت محيط زيست 
استان گلستان در مورد محدوديت هاي شكار پرندگان مهاجر مي گويد: 
صدور مجوز پرندگان مهاجر را ساالنه دفاتر استاني به سازمان حفاظت 
محيط زيست پيشنهاد مي دهند و براساس الگويي خاص به افراد اجازه 
شــكار پرندگان آبزي و كنار آبزي داده مي شود. به گفته او، اين مجوزها 
محدوديت هايي مانند نوع گونه، مكان شــكار و زمان آن دارند. به طور 
مثال در ميانكاله به هيچ عنوان اجازه شكار پرنده مهاجر داده نمي شود يا 
آنكه فقط در يك روز خاص از هفته اجازه شكار پرندگان در برخي مناطق 

داده مي شود. 

ث
مك

ممنوعيت شكار در جنگل هاي شمال تا پايان1404
 ممنوعيت شكار در تمامي عرصه هاي جنگلي استان هاي گيان، گلستان و مازندران براي 5سال ديگر تمديد شد تا حيات وحش فرصت احيا داشته باشد

زهرا رفيعي
خبرنگار
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مذاكره براي تحويل مقبره استر و مردخاي 
به وزارت ميراث  فرهنگي

حريق در معبد هندوها

۱0هكتار مرتع در منطقه حفاظت شده گنو سوخت

بخش هايي از بناي ســلجوقي مقبره اســترو 
مردخاي در شهر همدان كه در فهرست آثار ملي 
كشور به ثبت رســيده است، پنجشنبه گذشته 
آتش گرفت و حاال پرونده اين آتش ســوزي كه 
آسيبي به بنا نرسانده است، در دادستاني همدان 
در دست بررسي اســت.  مقبره استرو مردخاي، 
محل دفن همسر كليمي خشايارشاه هخامنشي و 
از بناهاي مورد احترام براي كليميان كشور است. 
آتش سوزي محدود، در اين بناي ثبت ملي شده 
اتفاق افتاده، اما خسارت شديدي برجاي نگذاشته 
است و به گفته دادستاني استان همدان، نيروي 
انتظامي همدان نيز كه طي ۲ روز گذشته پيگير 
پرونده آتش سوزي بود نتيجه اي نگرفته  و فردي 
در رابطه با آتش ســوزي دســتگير نشده است. 
به گزارش همشــهري انجمن كليميان كشور 
متولي حفاظت از اين بناي تاريخي و ثبت ملي 
شده است و اختاف بر ســر مديريت اين بنا با 
اداره ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اســتان همدان از مدت ها پيش بر سر چگونگي 

حفاظت و مرمت آرامگاه استر و مردخاي وجود 
دارد. اكنون با آتش ســوزي يك روز گذشته در 
مقبره اســترو مردخاي صبح امروز قرار اســت 
جلسه  مشــترك انجمن كليميان و اداره ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي استان 
همدان تشكيل شــود تا موضوع مديريت واحد 
مقبره استرو مردخاي كه يكي از بناهاي ارزشمند 
تاريخي كشور و از جاذبه هاي گردشگري استان 
همدان اســت مطرح و در مورد آن بحث شود. 
براساس خبرهاي رســيده به همشهري، علي 
مالمير، رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي اســتان همدان قرار است در اين 
جلسه نسبت به تحويل مقبره استرو مردخاي به 
وزارت ميراث فرهنگي با انجمن كليميان كشور 
وارد مذاكره شود تا درصورت موافقت آنها اين بنا به 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
تحويل شود تا مراقبت از آن نيز با دقت بيشتر از 
سوي يگان حفاظت ميراث فرهنگي و كارشناسان 

ميراث انجام شود.

آتش، ظهر ديــروز به جــان معبــد هندوها در 
بندرعباس افتاد و ۲0غرفه چوبي صنايع دســتي 
احداث شده در ضلع شــمالي اين بناي ثبت ملي 
شده را سوزاند. شعله هاي آتش اما به بناي اصلي 
معبد هندوها كه در ســال1310 و در عصر قاجار 
توســط كارگران هندي احداث شــد، نرسيد و با 
تاش آتش نشــانان، آتش خاموش شــد. فرجام 

دانش، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري 
بندرعباس به ايسنا گفت كه براي ساخت غرفه ها 
كه از جنس چوب و سوند هستند هيچ استعامي از 
سازمان آتش نشاني گرفته نشده است.  پرستشگاه 
بتگوران يا معبــد هندوهــا در بندرعباس داراي 
معماري ايراني- اسامي و هندي است و در فهرست 

آثار ملي كشور نيز ثبت شده است.

معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست 
استان هرمزگان از آتش سوزي در ارتفاعات 
منطقه حفاظت  شده گنو خبر داد و گفت: 
حدود 10هكتــار از مراتع اين منطقه دچار 
حريق شــد و آتش به كمك همــكاران و 

نيروهاي مردمي به صورت كامل مهار شد.
ميثم قاســمي علــت اين آتش ســوزي را 
خشكي هوا اعام كرد و گفت: آتش سوزي  
در مراتع و باغات چند منطقه ديگر از استان 

هرمزگان نيز اتفاق افتاده است.
حســن اميني، معاون عمليات آتش نشاني 
اســتان هرمزگان نيز گفت:  آتش ســوزي 
در ارتفاعات گنــو اتفاق افتــاد كه به علت 
صعب العبور بــودن منطقه، امــكان اعزام 

خودروهاي آتش نشاني وجود نداشت.
او گفت: آتش ســوزي ها در اطراف روستاي 
چهچكور، آبگرم خورگــو، باغات ميناب و 
بسياري مناطق ديگر نيز گزارش شده است.

بطقيدملااقتلا
اباحمينمرارصان
لاتمهميدنضايف
تبقارمنايتعنص
اتييرمدووادا
زهلسارممنغسل

امنكهايسلوتب
ركركيسرامانوس
فيدرماحراعسو
ايياربراقتمخ
باههشپهعدخبت
چامبكرماسفناو

لبوديگريتيبرس
يزاردنابزتفربا
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افقی:
 1- نســبت دادن خطــا 
به كســي- كنگــره- موي 

گوسفند
كــردن-  سنگســار   -۲

عطر مايه- بي باك
3- قابل سكونت- اسبابي در 

ژيمناستيك
4- زينهار- سياره- رونق

5- بصيــر- بــدون كمك و 
ياري

۶- تفاله كنجد- باركد
7- احساســات خود را ابراز 
نمي كند- پيشــواي ديني 

زرتشتي- برج دوم فلكي
8- وســيله اي براي تقويت 

شدت صدا- استعمال
دشــوار-  و  ســخت   -9
تهيدســت- ترجمــه فيلم 

خارجي 
10- از قله هاي البرز مركزي 

در شمال تهران- شيطان
لقــاب حضــرت  11- از ا

فاطمه)س(- باقي مانده
1۲- سر بريده- سوره زنان- 

شبيه و نظير
13- هماننــدي- پايتخت 

آنگوال
14- نوعي شيشه مقاوم در 
برابر گرما- نفس سركش- 

دستي
15- ســياه و ســفيدش 
خوردني اســت- چشمه اي 

در بهشت- گلي زيبا 
  

عمودی:
1- مخفف اگــر- عظمت- 

صبر و تحمل- آهار
۲- لوكس- مايــه عذاب - 

قصه گو
3- ماننــد هــم- كمدين 

سيرك- بينش
4- مطابق گذشته- چست 

و چابك
5- پناهــگاه- وســيله باال 

رفتن- ميخ دو پا
۶- مركز كردستان- فيلمي 

از رخشان بني اعتماد
7- خطــاب غيرمودبانــه- 
تــاالب ديدنــي در دامنه 

دماوند- باغ گل و ميوه
8- خودم- همــراه قوري- 

الزم- نت سوم
ورزش-  مخصــوص   -9
پاورقي- شيشه آزمايشگاهي
10- ماگنــت- شــهري در 

پاكستان
11- از منفورترين شخصيت هاي 
تاريخ شــيعه- غم خواري- 

حوت

1۲- لبــاس ســنتي زنــان 
ارمني- باغ گل

13- كنار- نام قديم مدينه- 
مجسمه

درويشــي-  خرقــه   -14
رشــته اي-  ماكارونــي 

همنشين
15- تلخ- ماده اصلي- شانه 

به سر- پول ژاپن
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   بازار بزرگ و تو در توی تبریز نه تنها برای گردشگران 
بلکه برای بسیاری از شــهروندان تبریزی هنوز هم گزارش

ناشناخته است. بازاری با صدها داالن و راسته متصل 
به یکدیگر که بــه داالن های اســرارآمیز داســتان های قدیمی 
بی شباهت نیست. کافی است به این راسته ها آشنا نباشی تا برای 
رسیدن به مقصد مورد نظر حداقل یکی دو ساعت سرگردان شوی و 
جالب آنجاست که در آخر متوجه می شوی تمام این مدت فقط دور 

خودت می چرخیدی. 
بازاری که با تمام جذابیت های تاریخی اش در روز، شب ها خوفناک  
به نظر می رسد. هیچ محدودیتی برای ورود و خروج وجود ندارد و در 
هیچ کدام از ورودی های آن به جز تیمچه ها دری نیست و هرکس 
می تواند در خلوت ترین ســاعات شــب وارد بازار شود که همین 
موضوع به یکی از مشکالت میراث تاریخی تبریز تبدیل شده است. 
در چنین شرایطی، نحوه تامین امنیت بازار در شب، اولین موضوعی 

اســت که ذهن را درگیر می کند. بازاری با یک 
کیلومتر مربع وسعت و داالن هایی که هر کدام به 

چند راسته دیگر ختم می شوند.
شاید همین مسائل باعث شد که نگهبانی از بازار 
تبریز از صدها ســال قبل به کسانی سپرده شود 
که به اوداباشــی )سرایداری( مشــهور شده اند. 
اوداباشــی هایی که اغلب شــان صبح ها باربری 
می کنند و با تاریک شــدن هوا چوب دســتی به 
دست داخل داالن ها می چرخند. اگر به بازار تبریز 
سری زده باشی شــاید در نگاه اول حتی متوجه 

شغل شان هم نشوی، اما چشم و گوش شان را فقط برای حفظ بازار 
گذاشته اند. حقوق ناچیزی می گیرند و بیمه ندارند اما امین مردم و 
کسبه هستند و عاشقانه به حفاظت از میراث چند صد ساله تبریز 
مشغولند. آنها هزاران خاطره از ســال های حضورشان در این بازار 

خشتی دارند. 
چندی پیش اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی اعالم کرد 
از این پس اوداباشی های بازار با هدف صیانت این مجموعه تاریخی 
از حوادث طبیعی و غیرطبیعی به صورت شبانه روزی فعال خواهند 
بود. تا فعالیت آنها در کنار حراست از اموال، محافظت از میراث بازار 
را نیز در بر بگیرد و آن را از  گزند حوادث ناگهانی نجات دهد. در این 
گزارش به سراغ اوداباشی های بازار تبریز رفته ایم که پس از گذشت 

سال ها صحبت های جالبی برای خواندن دارند.  

 نقشه بازار کف دست اوداباشی ها 
اغلب نگهبانان بازار را افراد پا به سن گذاشته ای تشکیل می دهند 
که در نگاه اول پیر و فرتوت به نظر می آینــد اما در عمل کارایی و 
تجربه های فراوانی در برخورد با متخلفان دارند. بسیاری از آنان در 
جوانی باربر همین بازار بوده اند و به قول خودشان همه جا را مثل 
کف دست می شناسند و چشم بســته همه جا می روند اما حاال که 
توان باربری ندارند تنها با یک چوب دســتی کار نگهبانی از بازار را 
برعهده  گرفته اند. رحیم مایانی اوداباشی بازار »دله زن« می گوید از 
چند سال قبل با همکاری نیروی انتظامی به سوت و برخی تجهیزات 
نگهبانی مجهز شده اند. اما خودشان تاکید دارند که قوت قلب شان 
همان چوب دستی های ساخته شده از چوب گردوست که ده ها سال 

عصای دست شان در شب های خلوت بازار تبریز بوده است.
رحیم درباره تجربه هایش برای دستگیری دزدان، به روزنه هایی که 
در صدها گنبد بازار وجود دارد اشاره می کند و می گوید: »روزنه های 
جذاب در سقف بازار روزها قشنگی عجیبی دارند اما شب ها محل 
ورود و خروج برخی سارقان است. شــاید در نگاه اول، عبور از این 
روزنه ها سخت باشــد اما آنها از این روزنه ها برای ورود و خروج به 
تیمچه ها اســتفاده می کنند که فقط نگهبانان 
باتجربه نحوه جلوگیری از این ورود و خروج ها را 
می دانند. بارها اتفاق افتاده که در کشف معماهای 
سرقت از بازار این سرایداران بودند که سر نخ ها را 

به ماموران آگاهی داده اند«.
این نگهبان بــازار با گالیــه از تصمیمات هیات 
امنای تیمچه ها و سراهای بازار که به فکر نصب 
تجهیزاتی مانند دوربیــن و جایگزین کردن آنها 
به جای نگهبانان بازار هســتند، می گوید: »مگر 
دوربین می تواند جای چشــم های تیز نگهبانان 
را بگیرد؟ آیا این دوربین ها می توانند جای قدم زدن نصفه شب در 
بازار و کنترل همه مغازه های بسته را بگیرند؟ ما هر شب قفل تمام 
مغازه ها را چک می کنیم تا هیچ کدام باز نمانده باشد. پیش آمده که 
مغازه ای باز مانده و ما تمام مدت حواس مان به محافظت از آنجا بوده 
است. حتی برخی مغازه ها چند وقتی تعطیل می شوند و ممکن است 
حیواناتی مانند موش و گربه در آنجا جاخوش کنند که با ضربه زدن 
به کرکره فلزی حجره های بازار، آنها را  فراری می دهیم«. او نگران 
روزی است که با نصب دوربین ها، همین درآمد کمش هم قطع شود.

جایی برای ماندن نداریم 
همه دغدغه اوداباشــی های بازار تبریز بیــکاری و نگرانی از ورود 
تکنولوژی به بازار نیســت. حقــوق کم و بیمه ای کــه ندارند هم 

سال هاست شرایط سختی برایشــان رقم زده. موسی سفیدان از 
نگهبانان بازار بزرگ صفی و از اهالی روستای سفیدان تبریز به یکی 
دیگر از مشکالت اوداباشی ها اشــاره می کند و می گوید: »روزها به 
پادویی در بازار مشغولیم و تا آخر شب زمانی که مغازه ای باز باشد 
در بازار می مانیم. پس از کنترل تمامی مغازه های این راســته به 
خانه می رویم. ســال های قبل که حجره های خالی در پستوهای 
تیمچه ها وجود داشــت، شــب ها در یکی از همین این پســتوها 
می خوابیدم اما اکنون به دلیل باال رفتــن ارزش قیمت ملک، این 
پستوها هم به دفاتر تجاری تبدیل شــده و دیگر جایی برای شب 

ماندن نداریم«. 
به گفته ایــن نگهبان بــازار، حقــوق دو میلیون در مــاه که اگر 
خوش شانس باشد کمی بیشتر می شــود، به هیچ وجه جوابگوی 
معیشــت هیچ کدام از نگهبانان و پادوهای بازار نیست. سفیدان 

بیان می کند: »معموال از هر مغازه 30 تا50 هزار تومان حق نگهبانی 
می گیریم و به ازای هر بار کوچک یا چکی که بین حجره ها جابه جا 
کنیم هم 5 تا 10 هزار تومان پول چای به ما می دهند. می دانم که 
بازار رونق ندارد اما اگر به همان روزهای خوب گذشــته برگردیم 
و دخل بازاریان پر شــود، نگهبانــان و ســرایداران هم بی نصیب 

نمی مانند«.

شغل ما کم ارزش نیست 
هاشم نجفی از اوداباشی ها قدیمی بازار صادقیه است که از ناراحتی 
فرزندانش برای شغلی که دارد می گوید. اینکه آنها کارش را دوست 
ندارند و به نوعی آن را شغلی کم ارزش می دانند. اما خودش معتقد 
اســت نگهبانی از بازار تبریز نه تنها کم ارزش نیست که حفظ این 
میراث گرانبها باید وظیفه تک تک مردم تبریز باشــد. نجفی ادامه 

می دهد: از سوی دیگر در این کار با تجار خوشنام و اصیل بازار هم 
رابطه دارم. البته فرهنگی که در بازار سرپوشیده تبریز حاکم است 
هیچ شباهتی به بازاری که چند متر آن طرف تر می بینید ندارد. یک 
جمله معروف بین بازاریان قدیمی اینجا وجود دارد که به جوانان یا 
کارگران تازه وارد می گویند: »اوست اورتلی بازارا خوش گلمیسن«؛ 

یعنی به بازار سرپوشیده خوش اومدی.

نگهبانی را که شروع کردم، عاشق شدم 
به دنبال فردی جوان تر در میان نگهبانان بازار می گردم و آدرس 
»باالاصغر« )اصغر کوچیکه( را می دهند. مردی با قامت کوچک 
و چوب دستی بزرگ که در همان نگاه اول بی تناسبی بین چوب 
و قامتش نظرت را جلب می کند و اینکه با این قد و قامت چگونه 
از بازار در مقابل دزدان محافظت می کند. به قول خودش به این 
نگاه ها و لبخندها عادت کرده اما از سر به سر گذاشتن بازاریان 
هم دل خوشــی ندارد. حال و احوال با او اینطور آغاز می شود: 
»چه شده هوس چوب دســتی کرده ای ؟« به گفته همکارانش 
در حفاظت از بازار با کسی شــوخی ندارد و در روزهای تعطیل 
حتی اگر خود صاحبان تیمچه ها هم بخواهند وارد شــوند، به 
این راحتی ها اجازه ورود نمی دهد. هرچند ساعت خاصی برای 
باز و بسته کردن در تیمچه ها وجود ندارد اما معموال تا ساعت 9 
صبح درها را باز نمی کند و عصرها هم همزمان با غروب آفتاب 
همه درها بسته می شوند. متخلفان هم با چوب دستی باالاصغر 

طرف هستند.
او به خاطرات شــیرین ازدواجش در روزهایی که تازه کارش را در 
بازار تبریز آغاز کرده بود هم اشاره می کند و می گوید: دختر مورد 
عالقه ام را 35 سال پیش در همین بازار پیدا کردم  که همراه مادرش 
در حال خرید از بازار پارچه بود. با واسطه قرار دادن صاحب حجره ای 
که از آنجا خرید می کردند توانستم نظر مثبت خانواده اش را جلب 

و ازدواج کنیم. 

  
صحبت هایم با نگهبان ها تا پاسی از شب  طول کشیده و اکثر حجره ها 
بسته شده اند. اکنون زمان کنترل قفل مغازه ها و شروع نگهبانی از 
بازار است. از سمت بازار مطهری و ســرای دودری که سال پیش 
طعمه حریق شد از بازار خارج می شوم. سکوت شبانه بازار ابهت و 
البته ترس خاصی دارد که تجربه اش چندان خالی از لطف نیست 
ولی نگهبانی در چنین مکانی که ســایه ها به راحتی امکان مخفی 
شــدن دارند دل و جرات خاصی می خواهد که شاید تنها از عهده 

اوداباشی های باتجربه و شجاع بازار تبریز بربیاید.

صدای استان ها عکس نوشت

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان 
ostanha@ hamshahri.orgبگذارید

   سرانه پایین فضای سبز در خرم دره
مردم خرم دره با مشکل کمبود پارک مواجه هستند. مسئوالن 
بارها وعده  داده اند که اطراف سد خلیف هلو به مکان تفریحی و 

گردشگری تبدیل می شود، اما همچنان خبری نیست.
یک شهروند از زنجان 

   نبود مسیر عابر پیاده
در برخی خیابان های اصلی شــهر قزوین در مناطق مالصدرا و 
پونک، مسیر عابرپیاده تعریف نشده است و مردم برای تردد در 

مسیرهای ماشین رو دچار مشکل هستند.
کشاورز از قزوین

   بوی ناخوشایند جوی ها
بوی ناخوشایند جوی ها و فاضالب بسیار آزاردهنده است. این 
وضعیت در شب های تابستان بدتر خواهد شد. مسئوالن خدمات 

شهری از حاال تدبیری برای رفع این مشکل بیندیشند.
اکبری از زنجان

   انتقال پادگان ها از شیراز
انتقال پادگان هایی که در مرکز شهر شــیراز قرار دارند، بسیار 
زمان بر شده است. وجود این پادگان ها جدا از ایجاد ترافیک در 
ساعاتی از روز، موجب پراکنده شدن بوی بد فاضالب نیز می شود.
عزیزی از فارس

   کمبود کارگاه آموزشی صنایع دستی
در شهرســتان کنارک کارگاه صنایع دســتی وجــود ندارد تا 
عالقه مندان آموزش های الزم را فرا گیرند. مسئوالن رسیدگی 

کنند.
خدیجه شه بخش از سیستان  و بلوچستان

   پروژه نیمه تمام سیمان خرم آباد 
پروژه ساخت کارخانه سیمان خرم آباد از سال 85 آغاز شده اما 
هنوز تکمیل نشده اســت. با اینکه این طرح 46000 سهامدار 
به گفته رسانه ها دارد و اکنون ســهام این شرکت قابلیت خرید 
و فروش ندارد. آیا بهتر نیســت با تکمیل این کارخانه هم تولید 
داخلی اســتان افزایش پیدا کند و هم چند نفر مشغول به کار 

شوند. 
امیری از خرم آباد 

   سرگردانی گنبد کاووسی ها از پالک های جدید 
و قدیم

پیدا کردن پالک منازل در برخی از کوچه های گنبدکاووس به 
خاطر پالک گذاری های جدید به یکی از معضالت مردم تبدیل 
شده است. وارد یک کوچه می شویم و به دنبال پالک 1۷ هستیم 
اما بین پالک های 15 تا ۲1 خبری از 1۷ نیست و به جایش دو 
پالک قدیم و جدید 18 وجود دارد. لطفا شهرداری به این مساله 

رسیدگی کند. 
محمدی از گنبدکاووس 
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متــن كـامـل در سایت

اصالح جاده کرمان - رفسنجان تا چند روز دیگر 
علی حاج سیدعلیخانی، مدیرکل راهداری شمال کرمان از رفع مشکل آسفالت 12 کیلومتر از جاده کرمان - رفسنجان 
طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: با اتمام این بخش، دیگر رویه آسفالت 
در دو باند محور کرمان-رفسنجان مشکلی نخواهد داشت.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

حقوق دو میلیون در ماه 
به هیچ وجــه جوابگوی 
معیشــت هیــچ کدام 
از اوداباشــی های بازار 
نیست و روزگارشان به 

سختی می گذرد

   فشــار مضاعــف کار روی دوش کادر 
درمانی در برخی از اســتان ها با کاهش خوزستان

بیماران بستری مبتال به کرونا کم شده اما 
در برخی شــهرهای خوزســتان، فارس، لرســتان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی به 
دلیل شیب صعودی کرونا، مراکز درمانی همچنان با 
مراجعه قابل توجه بیماران روبه رو هستند. پزشکان و 
پرستاران این شهرها هنوز هم روز و شب هایشان را در 
شیفت های طوالنی تمام نشدنی برای پاسخگویی و 
رسیدگی به بیماران کرونا ســپری می کنند. در این 
میان برخی اتفاقات فشــار مضاعف کاری شــان را با 
مشــکالت دیگری گره می زند و دلشــان را به درد 
مــی آورد. اتفاقی که بــه گفته پرســتاران اورژانس 
گنجویــان دزفول با اتهــام کم کاری، عــدم رعایت 
بهداشــت و بی توجهی بــه بیماران رقــم خورد و 
خستگی هایشان را چند برابر کرد. به همین دلیل به 
سراغ یکی از پرستاران این مرکز درمانی رفتیم که طی 
دو ماه اخیر اســترس های عجیبــی را در مراقبت از 
بیماران و دوری از فرزند شش  ساله اش تحمل کرده 
است. »نگار مرادزاده« که خود نیز اکنون به دلیل ابتال 
به کرونا در نقاهتگاه دزفول بستری است در گفت وگو 
با همشهری از مشــکالت روزهای کرونایی که هنوز 

برایش تمام نشده می گوید. 

انتقادات بی رحمانه به کادر درمان 
مرادزاده عنوان می کند: طی روزهای اخیر مسائلی از 
سوی رسانه ای بومی مطرح شــد که انتقاداتی دور از 
واقعیت و کامال بی رحمانه به کادر درمانی بیمارستان 

بزرگ دزفول و بخش اورژانس آن بود. 
 این پرســتار بخش اورژانــس  با واکنش بــه اتهام

 بی توجهی به بیماران مبتال بــه کرونا می گوید: در 
اورژانس بیمارستان به محض مراجعه بیمار به واحد 
تریاژ چک عالئم صورت می گیرد و در صورت وجود 
حتی سردرد که از عالیم ویررس کروناست بیمار همراه 
پرستار تریاژ، تحویل پرستار اورژانس کرونا شده و به 
اتاق مخصوص برده می شــود. در این شرایط بیمار با 
حفظ فاصله چندمتری با تخت های دیگر بســتری 
می شــود. در طول این مدت حتی برای ســرویس 
بهداشتی اجازه بیرون رفتن از اتاق را ندارد و کارهای او 

از سوی کمک پرستارها صورت می گیرد.
وی درباره شــایعه بســتری بیماران مثبت  کرونا در 
کنار مشــکوک ها هم بیان می کند: بیمــاری که در 
اورژانس کرونا پذیرش می شــود مشــکوک است و 
چیزی به اســم مثبت نداریم و مثبت هــا بیمارانی 
هستند که در بخش های تنفسی حاد بستری می شوند. 

حتی گفته اند که دســتکش های آلــوده بیماران در 
پارکینگ بیمارستان رها می شــود که همین مساله 
هم صحت ندارد چرا که پارکینگ بیمارستان متعلق 
به پرسنل است و این که گویندگان این اخبار چگونه 
از روی دستکش ها متوجه آلوده بودن آن می شوند، 
خودش جای سوال است.  این پرســتار که دهمین 
روز حضــورش در نقاهتگاه دزفــول را می گذراند از 
ابتالی ۲3 نفر از همکارانــش در اورژانس گنجویان 
از زمان ابتالی شــیوع کرونا در دزفول خبر می دهد 
و بیان می کند: مــا خط مقدم این ماجرا هســتیم و 
اولیــن چک هــای بیمار از ســوی اورژانــس انجام 
 می شود، اما برخی حتی به بیمار شدن ما هم اشکال 

می گیرند. 
وقتی روزانه با چندین بیمار مبتال به کرونا در ارتباط 
هستیم آیا این عجیب اســت که خودمان هم بیمار 
شویم؟ در این مدت مخالفت و انتقاداتی از ما مطرح 
شده که بیشتر به تخریب شــباهت دارد و تبعات آن 
جبران ناپذیر است. هر چند که بین همه همکارانم که 

مبتال شده اند هم تنها یک نفر توانسته به کار بازگردد و 
باقی همچنان درگیر بیماری هستند. 

وی تاکید می کند: در این مدت روزهای ســختی به 
کادر درمانی دزفول گذشته است. شیفت های فشرده 
و کمبود نیرو را به امید سالمت مردم خوب شهرمان 
تحمل کردیم. این درســت که ریاســت بیمارستان 
به دلیل کمتر در معرض بیماری قــرار گرفتن کادر 
درمانی، تعدیل حضور نیروها در بیمارستان را در نظر 
گرفته بود، اما همه کسانی که شیفت کاری شان بود، 
فشردگی کار بیشتری داشتند. پرستاران کرونا شاید 
روزانه با ۲6 بیمــار کرونایی مواجه بودند. ما تا همین 
االن 5 پیک بیماری را پشت سر گذاشته ایم اما با توجه 
به رعایت نشدن پروتکل ها همچنان این افزایش ابتال 
وجود دارد و فشار کاری کاهش پیدا نمی کند. ای کاش 
چشم ها به روی پرسنلی که بدون هیچ چشمداشتی 
درخط اول مبارزه با این بیماری هستند بسته نشود 
و اگر نمی توانند برای زحماتشان دست بزنند حداقل 

تالش هایشان را زیرسوال نبرند.

مریم سرخوش 
 خبرنگار

خسته تر از همیشه
پرستاران بخش اورژانس گنجویان دزفول از اتهام های کم کاری، عدم رعایت بهداشت و بی توجهی به بیماران بیشتر 

خسته اند تا نگهداری شبانه  روزی از بیماران کرونایی

بازار تبریز امن و امان است
»اوداباشی ها« یا همان نگهبانان بازار تبریز چند صد سال است که به رسم قدیم تنها با یک چوب دستی از حجره ها و مغازه های بزرگ ترین بازار سرپوشیده خشتی جهان محافظت می کنند

سیدمرتضی احمدپور 
 تبریز – خبرنگار

داالن های بازار تبریز خاطرات تلخ و شیرینی را برای نگهبانانش رقم زده است./ عکس: ایرنا

   استقرار شبانه روزی اوداباشی ها در بازار 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از استقرار اودا باشی ها )سرایدارها( در سراها، تیمچه ها و داالن های بازار 

تاریخی تبریز خبر می دهد و می گوید: »حفاظت همه جانبه از بازار جهانی تبریز با هم افزایی دستگاه های اجرایی استان محقق می شود«.
 احمد حمزه زاده احیای اوداباشی ها را در راستای صیانت از این مجموعه تاریخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی عنوان و تاکید می کند: »با همکاری 

نیروی انتظامی شهرستان تبریز گشت شبانه پشت بام بازار هم اجرایی خواهد شد«.
بازار تاریخی تبریز با داشتن حدود 5500 باب حجره، مغازه و فروشگاه، 40 گونه شغل، 35 باب سرا، 25 باب تیمچه، 30 باب مسجد، 20 باب راسته و 

راسته بازار، 11 باب داالن، 5 باب حمام و 12 باب مدرسه به  عنوان اصلی  ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز شناخته می شود. 

   افزایش روحیه بیماران کرونا در نقاهتگاه  دزفول
گفت وگو با پرستار اورژانس گنجویان که بعد از ابتال به کرونا دوران نقاهتش را در نقاهتگاه دزفول سپری می کند، بهانه ای شد 
تا با یکی از پرستاران این مرکز هم گفت وگو کنیم. او که مایل نبود نامش ذکر شود، می گوید: با توجه به افزایش آمار ابتال، شاهد 
افزایش افراد نیازمند به بستری در نقاهتگاه ها هستیم. بسیاری از مردم از وجود این نقاهتگاه و امکانات ویژه آن خبر ندارند. 
علوم پزشکی استان این نقاهتگاه را برای حفظ روحیه بیماران به فضای سبز تجهیز کرده است. افراد مبتال هم در صورت رضایت 

شخصی و در صورت مقاومت برای حضور در نقاهتگاه با حکم دادستانی در اینجا بستری می شوند.
او ادامه می دهد: متاسفانه رسانه ها پیش از ورود کرونا به ایران در پوشش دهی اخبار ضعیف عمل کردند و اخبار مختلفی که 
بسیاری از آنها با علم پزشکی مطابقت نداشت، منتشر و باعث سردرگمی مردم شد. در بحران کرونا و تا همین االن هم مردم 
و مسئوالن دائم همدیگر را مقصر می دانند. مردم می گویند که مســئوالن توجه کافی به سالمت آنها ندارند و مسئوالن هم 
بی توجهی شهروندان به مسائل بهداشتی را عامل کاهش پیدا نکردن بیماری می دانند. اما هر کدام از طرفین مقصر یا بی گناه 

باشند ما با پیک بیماری به ویژه در خوزستان مواجه هستیم و همچنان روند ابتال رو به افزایش است. 
این پرستار به فعالیت رایگان پرستاران حاضر در نقاهتگاه هم اشاره و تاکید می کند: تمام کادر درمانی که در این نقاهتگاه حضور 

دارند، به صورت داوطلبانه، بدون دریافت حقوق اضافه و کامال جهادی خدمات ارائه می کنند. 

گل های اردیبهشتی در مناطق ییالقی چرام
به دلیل بارندگی های خوب امسال شکوفه گل های زرد رنگ شقایق در آخرین روزهای 
اردیبهشت در مناطق ییالقی شهرستان چرام از جمله سه برد جلوه ای زیبا به این منطقه 

عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد بخشیده است. 

رنا 
س: ای

عک



پس از سال ها نحوه جمع آوري پسماند 
در سطح شــهر تهران تغيير مي كند. گزارش

مخازن فعلي پسماند رفته رفته از سطح 
شهر جمع آوري مي شــود و اين مخازن راه به داخل 
شهرك ها، ساختمان هاي اداري و مسكوني پيدا خواهد 
كرد. طرح كاپ كه از ســال گذشــته توسط سازمان 
مديريت پســماند شهر تهران اجرا مي شــود، در گام 
نخست تغيير فرم جمع آوري و مخزن گذاري پسماند را 
اجرا مي كنــد. مديرعامل اين ســازمان در اين باره به 
همشهري مي گويد: »بسياري از مشكالتي كه ما داريم، 
مانند دفعات جمع آوري، شيرابه ها، بحث زباله گردي و... 
در شهر ناشي از همين مخازن فعلي است. شهروندان 
سال هاست به مخازن فعلي عادت كردند، زيرا راحت 
است و هر ساعتي مي توان داخل آن زباله ريخت. براي 
همين، تغيير فرم كار سختي است ولي ما از شهرهايي 
كه در اين زمينه موفق شدند الگو گرفتيم. معموال در 
دنيا هم رايج است كه چند فرم مخزن گذاري براساس 
مكان هاي مختلف انجام مي دهند؛ مثال براي مكان هاي 
عمومي يا جلوي فروشــگاه ها و مكان هــاي پرتردد 
يكسري مخازن سه گانه يا چهارگانه تعبيه مي كنند. 
يعني در اين مخزن ها پت را در مخزن جداگانه و قوطي 

را هم در مخزن جداگانه قرار دهند.« 
هم اكنون 200ســت مخزن ســه گانه در مكان هاي 
پرتردد نصب شــده اســت. درحالي كه تهيه مخازن 
سه گانه ادامه دارد و قرار است تا پايان سال99 حدود 
1000ســت به احتمال زياد نصب شــود. همچنين 
فروشگاه هاي بزرگ و ميادين ميوه و تره بار شهر تهران 
داراي دستگاه هاي خوددريافت پسماند خواهند شد. 
صدرالدين عليپور در اين باره توضيح مي دهد: »براي 
داخل فروشگاه هاي بزرگ نيز جدا از مخازن سه گانه 
يكسري RVM )دســتگاه هاي خود دريافت پسماند 
خشــك( پيش بيني كرديم. شــهروندان مي توانند 
پسماند خشك را به اين دســتگاه ها بدهند و در قبال 
آن مبلغي دريافت كنند يا مشــوق هاي حواله خريد 
بگيرند. طبق تفاهمنامه اي كه با سازمان ميادين ميوه 
و تره بار و شركت شــهروند امضا كرديم، 10دستگاه 
RVM نصب مي كنيم و به سيستم فروشگاه شهروند 

و ميادين ميوه وصل مي شود تا براي شهروندان به ازاي 
پسماند خشك تخفيف قائل شود.«  او ادامه مي دهد: 
»ما از ساختمان هاي اداري، ساختمان هاي بلندمرتبه 
و شهرك ها شــروع كرديم و يك مخزن دوگانه )تر و 
خشــك( تحويل مي دهيم. به اين ترتيب كه پسماند 
خشك را داخل مخزن خشك مي ريزند و بابت آن حتي 
مبلغي پرداخت مي شود. پسماند  تر را هم داخل مخزن  
تر مي ريزند كه با مكانيســمي سعي داريم يك روز در 
ميان عمليات جمع آوري آن انجام شود. به ازاي مخازن 
دوگانه كه در داخل ساختمان ها نصب مي شود، اطراف 
آن ساختمان ها مخازن فعلي حذف خواهد شد. در گام 
نخست پايه اساسي ما اين موضوع است و به موازات آن 

در گام هاي بعدي هم كارهايي انجام مي دهيم.« 

اجراي طرح پايلوت از خردادماه
طرح كاپ از ابتداي خردادماه به صورت پايلوت در 
مناطق 21 و 22 و پس از مدتــي در منطقه۶ اجرا 

خواهد شد. مســعود عابدي، مدير روابط عمومي 
سازمان مديريت پســماند در اين رابطه مي گويد: 
»پيش از شيوع ويروس كرونا و در گام اول اجراي 
طرح كاپ، ميزان پسماند در تهران از روزانه ۷هزار 
تن به ۴هزارو۸00 تن كاهش پيدا كرد كه اين امر 
نشــان مي دهد اجراي طرح تا چه اندازه مي تواند 
موفق باشد. به همين دليل با مشاركت مردم اجراي 
دوباره طرح كاپ از اوايل خرداد ماه آغاز مي شود و تا 
آخر سال1۴00 ديگر هيچ مخزن 1100ليتري در 

تهران نخواهيم ديد.« 
با حذف مخازن پسماند در سطح شهر به نظر مي رسد 
پديــده زباله گردي پايــان يابد. عليپــور  مديرعامل 
سازمان پســماند نيز درباره اين موضوع مي گويد: »تا 
زماني كه مخازن فعلي هســت، زباله گردي هم وجود 
دارد. كنترل50، ۶0هزار تا مخزن در ســطح شهر كه 
چه كسي نقش جمع آوري آن را انجام مي دهد و اينكه 
آيا پيمانكار هست يا نيست، كار ســختي است. زيرا 

نيروهاي پيمانكار را شــهرداري استخدام نمي كند و 
كنترلي هم روي اين نيروهــا نداريم. بهترين كار اين 
است كه ما مخازن خود را داخل ساختمان ها ببريم و تا 
زماني كه مخازن روباز در سطح شهر وجود دارد، پديده 

زباله گردي هم هست.« 

كاهش پسماند 
در ماده5۸ برنامه سوم آمده است: »تفكيك از مبدأ و 
بازيافت پسماندها را هر ساله به ميزان 5درصد نسبت به 
شاخص پايه بهبود دهد.« مديرعامل سازمان پسماند 
درباره اين موضــوع مي گويــد: »از آنجايي كه طرح 
كاهش پســماندهاي حجيم و همينطور شهرك ها و 
ساختمان هاي اداري را شــروع كرديم، در بهمن ماه و 
قبل از كرونا تناژ دريافتي پسماند ما در آرادكوه حتي 
به ۴۸00تن رسيد، درحالي كه قبال حدود ۷هزار تن 
بود. بنابراين، از اين برنامه مي توانيم جلوتر هم باشيم.« 
او دربــاره وضعيت نخاله هاي ســاختماني نيز يادآور 

مي شود: »در آنجا هم يك سيستم در حدود 3۶00تن با 
مشاركت بخش خصوصي شروع كرديم كه همين حاال 
هم نخاله ها را تبديل به شن، ماسه، بلوك و... مي كند. 
در سال99 هم قرار است 2كارخانه راه اندازي كنيم و 
مجموعا در آبعلي 11 تا 12هزار تن نخاله به شن و ماسه 

تبديل خواهد شد.« 
همچنين براي نخســتين بار در خردادماه امسال نيز 
از ســامانه ثبت اطالعات و پايش آناليــن كارگران و 
ماشين آالت رفت و روب در پايتخت رونمايي مي شود. 
اين خبري اســت كه مديرعامل ســازمان مديريت 
پســماند مي دهد و مي گويد: »از طريق اين ســامانه 
به صورت روزانــه فعاليــت 2 هزار و 300دســتگاه 
ماشين آالت رفت و روب و 1۴هزار كارگر رصد  خواهد 
شد. هدف از راه اندازي سامانه مذكور نيز نظارت هر چه 
بيشــتر بر عملكرد پيمانكاران و پاسخگويي سريع به 
درخواست هاي شهروندان در زمينه جمع آوري زباله 

و رفت و روب شهر است.« 

محمود مواليي
خبر نگار

حمل و نقل

قرارداد تأمين ۱۱۱دستگاه پله برقي 
ساخت داخل براي خط۷

قرارداد تامين 230دســتگاه پله برقي ساخت داخل منعقد شد. 
از اين تعداد، 111دستگاه در خط۷، 50دستگاه در خط ۴ و ۷0 

دستگاه در خط۶ نصب خواهند شد.
به گزارش همشهري، علي امام، مديرعامل اين شركت عنوان كرد: 
اين پله ها طي قراردادهاي جداگانه با 3سازنده مختلف داخلي در 
حال انعقاد هستند كه از اين تعداد، 1۶دستگاه پله برقي ايستگاه 
برج ميالد تا مرداد ماه و 10دســتگاه پله برقي ورودي شــمالي 
ايســتگاه محالتي تا پايان مهر ماه نصب خواهند شد و درصورت 
تامين منابع مالي، ۶۴دستگاه از آنها نيز تا پايان امسال در خط۷ 
متروي تهران به بهره برداري خواهند رسيد. همچنين در جهت 
حمايت از توليد داخل، قرارداد ۷0دستگاه آسانسور براي خط۷، 
50دستگاه آسانسور خط۶ و ۴9دستگاه آسانسور خطوط2، 3 و 
۴ نيز به سازندگان داخلي ابالغ شده است. امام با اشاره به اينكه 
ارزش ريالي اين پروژه حدود ۴000ميليارد ريال اســت كه در 
فازهاي مختلف و متناسب با برنامه زمانبندي افتتاح ايستگاه ها 
ابالغ خواهند شد، خاطرنشان كرد: اين پله برقي ها و آسانسورها 
محصول تالش متخصصان كشــور و ســاخت داخل است. او با 
اشاره به تالش هاي كارگروه ســاخت داخل متروي تهران براي 
بومي سازي  قطعات و تجهيزات مختلف در مترو گفت: از فروردين 
9۸، به دليل تحريم و در جهت پيشبرد اهداف ملي و صرفه جويي 
ارزي، كارگروهي مشتمل بر متخصصين و مشاورين حوزه ريلي در 
متروي تهران شكل گرفت. هدف و وظيفه اين كارگروه، شناسايي 
توليد كنندگان مســتعد و صاحب صالحيت براي بومي ســازي  

تجهيزات ريلي مورد نياز مترو بوده است.

ساخت ايستگاه جديد در خط3
ساخت يك ايســتگاه تقاطعي جديد با كدG3 در تقاطع خيابان 
وليعصر و امام خميني در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفته 
است. ايســتگاه هاي تقاطعي براي مسافران شــبكه مترو بسيار 
كارســاز و ضروري است، چرا كه ســبب جابه جايي مسافران به 
ســهولت در خطوط مي شــود. در طرح اوليه ساخت خطوط2و 
3، داراي يك ايستگاه تقاطعي در محل تقاطع خيابان وليعصر و 
خيابان امام خميني در حوالي دانشگاه افسري امام علي بوده است. 
همان سال ها به علت وجود يك سري مشــكالت، اين ايستگاه از 
طرح اوليه حذف شد. به گفته امام، از نگاه مديريت شهري فعلي، 
اين ايستگاه بايد ساخته شود تا 2خط مهم و مملو از مسافر شبكه 
مترو، يك ايستگاه تقاطعي داشــته باشند. اجراي اين ايستگاه با 
تمام مشكالت موجود در دســتور كار قرار گرفته است. يكي از 
مشكالت اساسي اين ايستگاه، گرم بودن خط2و 3 است چرا كه 
قطار داخل خطوط حركت مي كند و فعاليت را بســيار سخت تر 

مي كند. اما اجراي اين طرح جزو ضرورت هاي شهر است.
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تغییر  فرم تفکیک و جمع آوری پسماند
 عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران: نصب مخازن تفكيك زباله در مجتمع هاي بزرگ پايتخت آغاز 

شده و تا پايان سال، هزار ِست مخزن تفكيك از مبدأ در ساختمان هاي شهر تعبيه مي شود

نخستین دستگاه زباله سوز چیني وارد كشور شد
نخستين دستگاه زباله ســوزي چيني ديروز از 
طريق بندرعباس وارد كشور شد. زهرا نژادبهرام، 
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران با تأييد اين 
خبر به فارس مي گويد: »دستگاه زباله سوز وارد 
كشور شده و در اختيار مديريت شهري تهران 
قرار خواهد گرفت. درصورتي كه اين دســتگاه 
زباله سوز در اختيار استان هاي ديگر قرار گيرد 
تخطي صورت گرفته و نشــان از بي توجهي به 
حقوق شهروندان تهراني است چرا كه پايتخت 
هم اكنون مانند اهواز جزو اســتان هاي قرمز 
به لحاظ شيوع كروناســت و اين دستگاه صرفا 
هديه شــهرداري پكن به شــهرداري تهران 
است.« او با اشاره به اينكه دستگاه زباله سوز در 
آرادكوه تهران جانمايي مي شود، ادامه مي دهد: 
»درصورتي كه استان هاي ديگر نياز به دستگاه 
زباله سوز داشته باشــند بايد درخواست خود 
را از طريق مبادي مربوطه به كشور چين اعالم 
كنند.« نژادبهرام در پاســخ به اين پرسش كه 
ارزش مالي اين دستگاه زباله سوز چقدر است، 
مي گويد: »ارزش مالي دستگاه اصال مهم نيست 
بلكه كاركرد و نقش آن حائز اهميت اســت از 
طرفي اهداي اين دســتگاه زباله سوز از سوي 
شهرداري پكن به تهران نشان دهنده ديپلماسي 
شهري ميان 2 كشور است. هم اكنون نماينده هاي 
شهرداري تهران ازجمله سازمان پسماند جهت 
دريافت اين دستگاه در بندرعباس حضور دارند. 
مكاتبات طرف چيني و ســفارت ايران در چين 
درخصوص اين دســتگاه موجود است و نشان 
مي دهد كه دستگاه زباله سوز فقط براي پايتخت 

ارسال شده است.« 

نيبا نصب مخازن تفكيك پسماند در ساختمان ها هم تفكيك از مبدأ افزايش پيدا مي كند و هم معضل زباله گردي تا حدود زيادي رفع مي شود.
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كيروشنويسندهميشود
كارلوس كي روش، سرمربي سابق تيم ملي ايران و حال  حاضر كلمبيا، در ايام كرونا به شغل جديدي روي آورده است. 
 El Espectador كلمبيا، كي روش از هفته آينده به عنوان نويسنده روزنامه comutricolor بنا به گزارش نشريه
مشغول خواهد بود و ستون نويس اين نشريه مي شود. اين روزنامه يكي از قديمي ترين نشريات كلمبيا به شمار مي آيد.

در شــرايطي كه كش و قوس در مورد برگزاري ادامه مسابقات 
اين فصل به حداكثر رســيده، به نظر مي رســد مشكل اصلي و 
بسيار بزرگ تر براي فوتبال ايران، پديده اي به نام »ليگ بيستم« 

باشد. در حقيقت آنچه از رصد اخبار و اتفاقات دستگير مخاطب 
مي شــود اين اســت كه فصل آينده فوتبالي در ايران سرنوشت 
پيچيده و عجيبي خواهد داشــت. در شــرايط عادي هر فصل 
فوتبالي در كشــورمان بايد از اوايل مردادماه آغاز شود، اما االن 
در خوش بينانه ترين حالت ممكن تــازه تا آن موقع تكليف ليگ 
نوزدهم مشخص خواهد شد و از حوالي اين تاريخ، مسابقات ليگ 
قهرمانان پيگيري مي شود. پس از آن قاعدتا بايد يك وقفه يكي، 
دو ماهه وجود داشته باشد و اين يعني آغاز ليگ بيستم به خودي 

خود تا اواسط شهريور به طول مي انجامد.

اين اما همه داســتان نيســت. هم اكنون گمانه زني هاي علمي 
حاكي از آن است كه ويروس كرونا همچنان به حيات خود ادامه 
خواهد داد و اتفاقا گفته مي شــود پيك بعدي شيوع آن، با پاييز 
و فرا رسيدن دوباره فصل ســرما خواهد بود. حتي برخي بحث 
همزماني اين پيــك با آنفلوآنــزاي دوره اي را مطرح مي كنند و 
دورنماي تاريك تري را پيش روي هواداران فوتبال قرار مي دهند. 
اين مطالب را جمعه  شب ايرج حريرچي، معاون وزارت بهداشت 
هم تأييد كرد تا ته دل فوتبالي ها حسابي خالي شود. با دورنمايي 
كه االن مي بينيم )و البته همه اميدواريم درست و دقيق نباشد( 

شــايد اصال ليگ بيســتم فرصت آغاز پيدا نكند. تجربه سختي 
كه مســئوالن ســازمان ليگ در اين چند ماه داشــتند و شاهد 
موضع گيري هاي منفعت طلبانه باشگاه ها بودند، احتماال باعث 
خواهد شد آنها دوباره وارد اين تله نشوند و استارت رسمي ليگ 
بيستم را براي زماني بگذارند كه مسئله كرونا حل شده و يا نسخه 
رفتاري ثابت و معيني در قبال آن كشف شده باشد. كوتاه سخن 
آنكه فعال روزگار خوش فوتبالي هاست كه با بيم و اميد در انتظار 
ادامه مسابقات اين فصل هســتند، وگرنه ليگ بيستم داستان 

به مراتب پيچيده تري دارد.

  واي به ليگ بيستم!
  گمانه زني هاي قطعي از پابرجا بودن و حتي 

تشديد كرونا در پاييز حكايت دارد

فوتبال به رنگي كه نديده بوديم
فوتبال حرفه اي با وجود مخالفاني كه براي ادامه مســابقات در رده هاي مياني و 
پاييني جدول در بسياري از كشورها داشت از ديروز با داربي روهر بين دورتموند و 
شالكه ازسر گرفته شد و ركود و رخوت دو ماهه پايان يافت. فوتبالي كه مي بينيم، 
ديگر شباهتي به چيزي كه قبل مي ديديم، ندارد؛ تماشاگري در ورزشگاه وجود 
ندارد و اين شــرايط را براي تيم هاي ميزبان و ميهمان يكســان مي كند. وقتي 
تماشاگر نيست، شعار نژادپرستانه و قوميتي و پرتاب سنگ به چشم سرباز حاضر 
در ورزشگاه هم حذف مي شود. داوران هم از شــر تماشاگران راحت مي شوند و 
حداقل نمي شنوند كه هواداران تيم ها درباره آنها و خانواده هاي شان چه چيزهاي 
ناروايي مي گويند. در هر بازي هر تيم مي تواند 5بازيكن را تعويض كند. مراســم 
معاوضه پرچم تيم ها و دست دادن كاپيتان ها با داوران منسوخ شده. مربيان قرار 
بود در كنار زمين ماسك بر صورت بزنند مگر آنكه تا شعاع يك ونيم متري كسي 
نزديك شان نباشد كه اين قانون بعدا لغو شد. بازيكنان ذخيره و نيمكت نشينان 
به جاي نشستن كنار هم روي نيمكت روي سكوي پشت نيمكت مي نشينند و از 
طريق پلكان هواپيما به زمين رفت وآمد مي كنند. كرونا هر بدي اي كه داشــت، 
خوبي اش اين بود كه پرتاب آب دهان توسط بازيكنان روي زمين چمن را ممنوع 
كرد. بازيكنان حق ندارند توپ را قبل از زدن ضربه يا بعد از گل ببوســند. كسي 
در آخر بازي پيراهن خود را با پيراهن بازيكنــي از تيم مقابل معاوضه نمي كند. 
از همه بازيكنان تســت كرونا گرفته مي شــود و آنها قبل از بازي ها در هتلي در 
قرنطينه كامل به ســرمي برند. هايكو هرليش، بازيكن ســابق آلمان و سرمربي 
فعلي آگزبورگ به دليل نقض قرنطينه و خارج شــدن از هتــل به بهانه خريدن 
خمير دندان از سوي فدراســيون فوتبال از يك بازي محروم شد. مردم وقتي از 
هتل برمي گردند، با خودشــان كلي خمير دندان و دمپايي حوله اي و شامپوي 
يك نفره سوغاتي برمي دارند، سرمربي آگزبورگ رفته از سوپرماركت روبه روي 
هتل خمير دندان بخرد. حداقل اگر مي گفت هوس نان خاشخاشــي كرده، باور 
مي كرديم. بازيكنان و مربيان در هتل حتي حق تماس و ديدار با خانواده خود را 
هم نخواهند داشت كه همين اعتراض مسي را هم دربر داشته است. مسي كه در 
مصاحبه اي داشت از سبك بازي تيمش و مربي اش انتقاد مي كرد كه بارسلونا با 
اين سبك قهرمان اروپا نمي شود، از ممنوعيت تماس با خانواده هم انتقاد كرد و 
گفت: »ما دوست نداريم جدا از خانواده هايمان باشيم. البته كه خطر مسافرت به 
شهرهاي مختلف وجود دارد و نمي توانيم به  خودمان اعتماد داشته باشيم كه ناقل 
بيماري نيستيم.« امروز در دومين روز فوتبالي پساكرونا بايرن مونيخ در پايتخت 
و در ديداري نه چندان حســاس به مصاف يونيون برلين مي رود. تيم ميزبان در 
اين بازي سرمربي اش - اورس فيشر- را در اختيار ندارد؛ دليل؟ فوت پدر همسر! 
 فيشر احتماال در كودكي از آن دســته دانش آموزاني بود كه بارها به دليل فوت 
مادر بزرگ و سرماخوردگي شوهرعمه، مدرسه را مي پيچاند. ايگواين هم كه به 
بهانه بيماري مادرش در آرژانتين مانده بود، سرانجام رضايت داد به بخور و بخواب 
2ماهه پايان دهد و به تمرين يوونتوس در تورين برگردد؛ احيانا با چندين كيلو 
اضافه وزن. در ايتاليا چند تيم ازجمله اينتر براي ناتمام ماندن سري آ پافشاري 
مي كنند. اينتر كه تقريبا قافيه را در صدر جدول به يــووه و التزيو واگذار كرده، 
عالقه اي به ادامه ليگ ندارد. گويا 9تيم چنين نظري دارند و ممكن اســت كال 
مسابقات فوتبال ايتاليا در اين فصل لغو شود. مسابقات كه قرار بوده از 24خرداد 
ازسر گرفته شــود، ممكن است ازســر گرفته نشــود. رئيس فدراسيون اعالم 
 كرده كه گزينه برگزاري ديدارهاي پلي آف براي تعيين قهرمان و ســهميه ها و 
سقوط كننده ها در دست بررسي است. شايد با آغاز دوباره بوندس ليگا از ديروز، 

ايتاليايي ها هم دل شان هواي فوتبال كند و از تحريم مسابقات كوتاه بيايند.

   شروع تمرينات از عيد فطر
به دنبال صحبت هاي رئيس جمهور و وزير ورزش، به نظر مي رسد سازمان 
ليگ برتر فوتبال ايران مجوز برگزاري رقابت ها را از مراجع الزم اخذ كرده 
و اين مسابقات از تاريخ اعالم شده دوباره آغاز خواهد شد. سهيل مهدي، 
رئيس كميته برگزاري مسابقات نيز روز گذشته در اين خصوص گفت: 
»خبر خوبي از رئيس جمهوري شنيدم و اين نشان دهنده آن است كه 
سالمت بر كشورمان در حال حكمفرما شدن است. منتظر خواهيم بود 
كه اين مطالب از سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا به طور رسمي ابالغ شود 
و زمان و تاريخ مشخص را به ما اعالم كنند. هم اكنون يك روز زمان هم 
براي ما اهميت دارد.« سهيل مهدي درباره زمان شروع تمرينات تيم ها 
گفت: »رئيس جمهوري اعالم كردند مسابقات ورزشي بعد از عيد فطر قابل 
برگزاري است و هم اكنون منتظريم كه زمان آغاز تمرينات تيم ها به طور 
رسمي به ما ابالغ شــود.« به نظر مي رسد تيم هاي حاضر در ليگ برتر از 
روز عيد فطر مجوز آغاز تمرينات را به دســت مي آورند تا پس از 2 الي 
3هفته تمرين از اواخر خردادماه مسابقات خود را آغاز كنند. پيش از اين 
اعالم شده بود براي شروع مجدد مسابقات به تيم ها 3هفته زمان تمرين 
و آماده سازي داده مي شــود. با توجه به اينكه  ماه مبارك رمضان در روز 

4خرداد به پايان مي رسد، از اين تاريخ تا 25خرداد دقيقا 3هفته تيم ها 
فرصت تمرين و آماده سازي مجدد خواهند داشت؛ هر چند گمانه زني ها 
از شــروع رقابت ها در روز 22خرداد خبر مي دهند. ضمن اينكه سهيل 
مهدي برگزاري مسابقات جام حذفي را نيز تأييد و اعالم كرد اين رقابت ها 
با برگزاري 4بازي باقيمانده و مشخص شدن تيم قهرمان به پايان خواهد 

رسيد.
    از ليگ قهرمانان چه خبر؟

در همين راستا كنفدراسيون فوتبال آسيا هم پيشنهاد جديدي براي 
به پايان رساندن ليگ قهرمانان اين قاره در سال2۰2۰ ارائه داده است. 
 AFC روزنامه الرياضيه چاپ عربستان ديروز نوشت: در پيشنهاد جديد
ادامه بازي هاي مرحله گروهي مثل گذشــته به روش رفت وبرگشت و 
به ميزباني تيم ها در خانه خود برگزار مي شــود ولي بازي هاي حذفي 
)يك هشتم، يك چهارم، نيمه نهايي و فينال( به صورت تك بازي انجام 
مي شود. پيش از اين AFC پيشنهاد داده بود بازي هاي ليگ قهرمانان 
آسيا در مرحله گروهي و بقيه مراحل به صورت تك بازي و متمركز در يك 
كشور برگزار شود. اگر اين فرمول جديد تصويب شود، اين رقابت ها در 

ابتداي  ماه شهريور برگزار مي شود.

باالخره تكليف رقابت هاي ليگ برتر ايران مشخص شد و مسئوالن رده باالي ورزش از بازگشايي اين رقابت ها 
در اواخر خردادماه خبر دادند. ليگ نوزدهم فوتبال ايران از اوايل اسفندماه به دليل شيوع كرونا تعطيل شده 
و اين در حالي است كه هنوز 73بازي تا پايان اين رقابت ها باقي مانده است. طي هفته هاي گذشته جلسات 
متعدد مسئوالن سازمان ليگ با ستاد مبارزه با كرونا در ورزش به هيچ نتيجه اي نرسيده و مجوز آغاز مجدد 
اين رقابت ها صادر نشده بود. اما روز گذشته وزير ورزش در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد كه 
مسابقات باشگاهي بدون تماشاگر و تحت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود. پيش از او رئيس جمهور ايران 
نيز در خالل صحبت هايش از برگزاري بدون تماشاگر رقابت هاي ورزشي خبر داده و زمان آغاز اين رقابت ها 
را بعد از عيد سعيد فطر اعالم كرده بود. مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان در جلسه ديروز از آغاز 
رقابت ها در تاريخي بين 20 تا 25خردادماه خبر داد و گفت: »مي توان تقريبا در 6 يا 7هفته هر 5روز يك بار 
مسابقات را برگزار كرد. البته اين مسابقات حتما بايد بدون تماشاگر و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار 
رابطه وجود داشت، مسابقات متوقف خواهد شد.شود.« البته وزير ورزش بر اين موضوع هم تأكيد كرد كه اگر بين تاريخ 20 تا 25خرداد مشكل خاصي در اين 

  20 تا 25خرداد؛ شروع دوباره ليگ
  با اعالم رسمي رياست جمهوري و وزير ورزش، ازسرگيري رقابت هاي ليگ 

برتر رسما تأييد شد



بهروز رســايلي| خبر درگذشت متين قوسي، جوان 
فوتباليست كرجي كه ســابقه حضور در مسابقه 
ستاره ساز را هم داشت، باعث تلخكامي مخاطبان 
فوتبال ايران شد. متين در اثر ابتال به كرونا درگذشت و 
همين مسئله صف كشي موافقان و مخالفان ازسرگيري 
ليگ برتر را وارد فاز تازه تري كرد. ابتدا مخالفان به 
ميدان آمدند و با اشاره به سابقه فوتبالي متين، خواهان 
لغو مسابقات شــدند. در ادامه اما ميدان به  دست 
موافقان بازگشايي رقابت ها افتاد و آنها طرف مقابل 
را به سوءاستفاده از جان باختن جواني متهم كردند كه 
خارج از فضاي تمرين و مسابقه به ويروس مبتال شده 
است. آنچه بار ديگر در فضاي پس از اين اتفاق دردناك 
به وضوح به چشم آمد، عكس العمل هاي آني، هيجاني 

و بعضا منفعت طلبانه بود.

 فرهاد مجيدي و داستان هميشگي »بنويس- 
پاك كن«

فرهاد مجيدي و امير قلعه نويي 2چهره مشهوري بودند 
كه بالفاصله بعد از اتفاق رخ داده براي متين قوسي، در 
صفحه اينستاگرامي شان به اين موضوع واكنش نشان 
دادند. سرمربيان استقالل و سپاهان ضمن ابراز تأسف 
از اتفاق رخ داده، به نوعي خواهان لغو مسابقات اين فصل 
شدند. در اين بين پســت مجيدي تندتر بود و معاون 
وزير بهداشت و شخص وزير ورزش را هدف مي گرفت. 
مجيدي اما مثل خيلي از اوقات، خيلي زود از درج اين 
پست پشيمان شد و آن را پاك كرد. اينكه فرهاد مكررا 
مواضع شــتاب زده مي گيرد و بعد منصرف مي شــود، 
يك بحث است و اينكه سرمربي استقالل هنوز متوجه 
نشده حتي انتشار چندلحظه اي يك پست در صفحه او 

باعث ذخيره سازي مطلب از سوي مخاطبان مي شود 
يك بحث ديگر! به عبارت ديگــر پاك كردن مطلب در 
صفحاتي با اين حجم از دنبال كننــده واقعا معنا ندارد 
و چنين افرادي بايد قبل از انتشار پست، ابعاد مختلف 
موضوع را بسنجند. به هرحال مجيدي كه قبال سابقه 
انتقاد نصفه ونيمه از وزارت خارجه را داشــت، اين بار 
هم وزارت بهداشــت و وزارت ورزش را هدف قرار داد؛ 
درحالي كه خودش به نوعي زيرمجموعه همين وزارتخانه 
آخر محسوب مي شود! انتشار مطالب مزبور در صفحه 
قلعه نويي و مجيدي، موجي از انتقادها را عليه اين 2نفر 
به دنبال آورد و بسياري تذكر دادند ابتالي متين قوسي 
اصال در فضاي فوتبالي نبوده و اين بهانه خوبي براي لغو 

مسابقات نيست.
 استدالل غلط باشگاه پرسپوليس

ســاعاتي بعد از باالگرفتن واكنش هاي مخالف، سايت 
رسمي باشگاه پرسپوليس با انتشــار بيانيه اي به اين 
داستان عكس العمل نشان داد كه چندان غيرطبيعي 
نبود. با وجود اين در بخشــي از بيانيه پرسپوليسي ها 
يك استدالل غلط و بسيار عجيب به كار رفته بود. آنها 
نوشته بودند: »مگر به دليل درگذشت تعدادي از پزشكان 

و پرســتاران كه به راســتي مدافعان سالمت هستند 
بيمارستان ها تعطيل شدند؟« خب اين بدترين مثال 
ممكن است. پرسپوليسي ها مي توانستند به فعال بودن 
هر قشر و صنفي اشاره كنند، جز كادر درماني. طبيعي 
اســت كه مراكز درماني در صف مقدم مبارزه با كرونا 

هستند و تعطيل نخواهند شد.
 نگراني بزرگ براي فردا

اتفاقات رخ داده در حاشيه مرگ متين قوسي كه واكنش 
تند پدر او را هم به دنبال آورد، يك مسئله را بيش از هر 
چيز ديگري روشن كرد؛ اينكه قصه مقاومت ها در برابر 
برگزاري ليگ برتر به اين راحتي به پايان نخواهد رسيد 
و مخالفان همچنان در كمين خواهند ماند تا هر اتفاقي 
را به ســود خود مصادره كنند. نقطه اوج بحران جايي 
خواهد بود كه خداي ناكرده بعد از شــروع ليگ، يك 
بازيكن يا يكي از نزديــكان درجه يك او مبتال به كرونا 
شود. در اين صورت غائله اي به پا خواهد شد كه ابعادش 
فراتر از همه اينهاست. در عين حال مخالفان همچنان 
هيچ ايده منطقي ديگري به جــاي برگزاري ليگ ارائه 
نمي دهند و حاضر هم نيستند از منافع خودشان كوتاه 

بيايند. خالصه اينكه اين رشته سر دراز دارد...

  كمي »متين«تر
  واكنش هاي تند، شتاب زده و بي منطق بعد از اتفاق تلخي كه رخ داد

رادو تهديد به نيامدن و فسخ كرد؟
پرسپوليسي ها نه تنها براي اين فصل بلكه براي 
فصل آينده هم حســابي ويژه روي رادوشوويچ 
بــاز كرده انــد؛ دروازه باني كه قرار اســت جاي 
خالي بيرانوندي را پر كند كــه قراردادش براي 
حضور در اروپا نهايي شــده اســت. روز گذشته 
اين دروازه بان كروات با رســانه رســمي باشگاه 
پرسپوليس مصاحبه اي انجام داد و به هواداران 
اين اطمينان را داد كه خودش را در نخســتين 
فرصت به ايران مي رساند تا به عنوان يك  بازيكن 
حرفه اي با پرسپوليس تمرين كند. اين در حالي 
اســت كه برخي از اطرافيان اين بازيكن مدعي 
هستند رادو كه هنوز بخشي از طلب فصل قبلش 
را نگرفته و از واريزي هاي اين فصل هم رضايت 
نداشته، به تازگي پيغامي براي باشگاه فرستاده 
و مدعي شده حاضر نيست حتي با شروع مجدد 
تمرينات به ايران برگردد. اينطور كه نزديكان رادو 
مي گويند او حتي مدعي شده در صورت نگرفتن 
طلبش به فسخ قرارداد هم فكر خواهد كرد و اين 
همان نكته اي اســت كه هواداران پرســپوليس 
را كمي نگران مي كند. البتــه تمام اينها حرف  و 
 حديث هايي است كه تأييد يا تكذيب نشده و بايد 
ديد پرسپوليس باالخره به وعده هايش در مقابل 

رادو عمل مي كند يا خير.

 بازگشت مسعود اسماعيل پور
 به كشتي

مســعود اســماعيل پور دارنده مدال هاي نقره و 
برنز جهان مي خواهد شانسش را براي بازگشت 
مجدد به دنياي قهرماني تكرار كند. اسماعيل پور 
در اين بــاره مي گويــد: »من از دنياي كشــتي 
خداحافظــي نكرده بودم كه بخواهــم دوباره به 
ميادين بازگــردم. به دليــل مصدوميت و عمل 
جراحي حدود 2ســال از كشتي دور بودم و االن 
چند وقتي اســت كه تمرينات هــوازي را آغاز 
كرده ام. هنوز تمرينات كشتي را شروع نكرده ام 
اما قصد دارم به مرور وارد فاز تمرينات كشــتي 
شوم. هدفم اين است كه در ميادين كشتي حضور 
داشته باشم اما همه  چيز منوط به وضعيت بدني ام 
اســت و اگر ببينم مي توانم قطعا در رقابت هاي 

پيش رو حاضر خواهم شد.«

كوتاه تر از گزارش

منهاي فوتبال

9 2 يكشنبه 28 ارديبهشت 99  شماره 7944 ورزش 3 0 2 3 6 9 3
 رونمايي از گزينه جديد بارسا

در كمبود مدافعان كناري خوب در اين روزها، سرجينيو دست، مدافع راست 19ساله آمريكايي آژاكس نامي 
است كه توجه باشگاه هاي مطرح اروپا را جلب كرده است. به گزارش موندو دپورتيوو، با وجود عالقه جدي بايرن 

مونيخ به سرجينيو دست، بارسلونا نيز وضعيت اين بازيكن را درنظر دارد. 

بفرماييد؛ اين هم الگوســازي فوتبال ايران براي دنيا. در شرايطي 
كه همين چند روز پيش محمدرضا اكبريان و رضا كرمانشاهي به 
اشتباهات شان عليه پرسپوليس و اســتقالل اعتراف كردند و اين 
داستان كلي سروصدا و هياهو راه انداخت، حاال هم مارك كالتنبرگ، 
داور سرشناس انگليسي به يكي از اشتباهاتش اعتراف كرده است. او 
گفته در فينال ليگ قهرمانان سال 2016گل آفسايد سرخيو راموس 
به اشتباه از سوي تيم داوري پذيرفته شــده و آنها كه بين دو نيمه 
متوجه اين ماجرا شده بودند، در وقت دوم يك پنالتي سختگيرانه به 
سود اتلتيكو اعالم كردند تا همه  چيز به نوعي ير به ير شده باشد. حاال 
كاري نداريم كه هميشه به داوران توصيه مي شود اشتباه را با اشتباه 
جبران نكنند و آنها هم هيچ وقت گوش نمي كنند؛ سؤال اينجاست 
كه فوتبال انگلستان »رفعتي« ندارد كه از اعتراف داوران شاكي شود؟

اعترافنكن،رفعتيناراحتميشود

با جدي شدن احتمال از سر گيري مسابقات ليگ برتر، مخالفان اين 
اتفاق موج جديد و شديدتري از تالش ها براي لغو ليگ را آغاز كرده اند. 
به هر حال فضاي تضارب آراست و هر كسي حق دارد نظرش را بگويد. 
با اين حال چيزي كه در ادبيات مخالفان جلب توجه مي كند، پرحرارت 
شدن تدريجي كلمات آنها در مورد مسابقات ليگ است. دوستان آن 
اوايل مي گفتند ريسك شروع مسابقات باالست، بعدتر گفتند اين 
اقدام خطرناك است، جلوتر كه آمديم گفتند عواقب تكان دهنده اي 
خواهد داشت، چند روز پيش از عبارت »بمب ساعتي« براي بازگشايي 
مسابقات استفاده شد و يكي، دو نفر هم مثل پزشك نساجي قائم شهر 
گفتند اين تصميم به معناي جنگ بيولوژيكي يا بمب بيولوژيكي است! 
به هر حال اميدواريم تا دوستان، كلمه كم نياورده اند و كار به نسل كشي 

و جنايت عليه بشريت نرسيده، تكليف ليگ روشن شود!

جنگبيولوژيك،نسلكشي،جنايتعليهبشريت!

كليك گرفتن سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا از هواداران ايراني 
همچنان ادامه دارد و به نظر مي رسد يك اتاق فكر در حال طراحي 
سؤاالت تحريك آميز براي به دام كشيدن مخاطبان است. يعني از 
هر زاويه اي كه فكرش را بكنيد اينها كاربران ايراني را وادار به واكنش 
كرده اند؛ از بهترين شماره 7 و 8 ليگ قهرمانان آسيا تا قشنگ ترين 
گل و بهترين ســيو گلرها. بقيه هم كه اصال داخل بازي نيستند و 
سايت و صفحه كنفدراسيون، قشنگ زمين بازي و كل كل هواداران 
پرسپوليس و استقالل است. هم اكنون نظرسنجي بهترين آسيايي 
تاريخ بوندس ليگا در جريان اســت كه همه گزينه هايش به نوعي 
پرسپوليسي هستند و رقبا در اين مرحله از »كانديداي پوششي« 
استفاده مي كنند! به هر حال تعطيلي فوتبال همينطور ادامه پيدا كند، 
دور نمي بينيم روزي را كه دوستان سوژه كم بياورند و از مخاطبان 

بپرسند قيمه خوشمزه تر است يا قورمه سبزي؟!

قيمهخوشمزهتراستياقورمهسبزي؟

نكته بازي

اميرحسين اعظمي| شروع مجدد ليگ مخالفان زيادي 
دارد. اكثر اين مخالفان اعتقاد دارند بيماري كرونا مي تواند 
سالمت بازيكنان فوتبال و خانواده هاي آنها را تهديد كند 
اما در مقابل عده اي هم هستند كه روي آمادگي جسماني 
بازيكنان زوم كرده اند! علي كريمي، هافبك استقالل 
يكي از اين مخالفان است كه گفت و گويي اختصاصي با 

همشهري در اين خصوص داشته است.

  3 مــاه دوري از تمرين گروهي و بازي هاي 
رسمي براي تو چطور گذشت؟

واقعا سخت بود و هرگز تصور نمي كردم زمان تعطيلي بازي ها 
اينقدر طوالني شود. تمرين نكردن با تيم و تعطيلي مسابقات 
خيلي سخت بود، هر چند كه فكر مي كنم اين 3 ماه خيلي 

زود گذشت.
  حتما از لحاظ بدني هم افت كردي؟

ما هر روز تمرين مي كنيم ولي محال اســت كه بدن ها افت 
نكند چون تمرين انفرادي با تمريــن گروهي و بازي هاي 

رسمي متفاوت است.
  ظاهرا قرار است بازي ها از 22 تا 25خردادماه 
از سر گرفته شود. تو موافق ادامه دادن بازي هاي ليگ 

برتر هستي؟

اعتقاد من اين است كه سالمتي بازيكنان و آنهايي كه درگير 
برگزاري مسابقات هســتند، از هر چيزي مهم تر است. اگر 
بازي ها ادامه پيــدا كند، بازيكنان جدا از بيمــاري كرونا با 
خطرهاي جســماني هم مواجه هســتند و ممكن است با 
مصدوميت هاي شديد روبه رو شــوند. بدن هاي ما 80روز از 
تمرين و مسابقه دور بوده و اگر مي خواهند بازي ها را برگزار 
كنند، نياز به 50روز تمرين داريم تا به شرايط ايده آل برسيم. از 
طرفي بازي ها قرار است فشرده برگزار شود و نمي توان در يك 

دوره كوتاه تمرين كرد و وارد مسابقات شد.
  با اين شرايط فكر نمي كني ليگ سال بعد هم 

با چالش روبه رو شود؟
طبيعتا در اين زمينه هم دردسر درست خواهد شد.

 پس با اين شرايط مخالف برگزاري بازي ها 
هستي؟

شما مي بينيد كه فوتبال ما ساختار درستي ندارد و از لحاظ 
امكانات هم با كشورهاي پيشرفته اروپايي و حتي آسيايي 
قابل قياس نيستيم. اينجا كه حق پخش معني ندارد و بحث 
اسپانسر هم مثل فوتبال اروپا نيست. با اين شرايط فكر مي كنم 

تعطيلي بازي ها تصميم درستي باشد.
  محمود فكري چند روز پيش نظري داد و 
گفت بهتر است درصورت تعطيلي ليگ، پرسپوليس 

به عنوان قهرمان ليگ معرفي شود. خيلي از استقاللي ها 
بابت اين موضوع از فكري انتقاد كردند، نظر تو چيست؟

آقاي فكري يكي از بهترين هاي تاريخ اســتقالل اســت و 
احترامش واجب است. ايشان نظر شخصي اش را گفته و بايد 

به آن احترام گذاشت.
  اگر استقالل هم اكنون به جاي پرسپوليس 
صدرنشين بود، آيا استقاللي ها قبول مي كردند ليگ 

نيمه كاره بماند و قهرمان هم تعيين نشود؟
من معتقدم اگر مي خواهند ليــگ را با تعيين تيم قهرمان 
تعطيل كنند، پس بهتر است بازي ها ادامه پيدا كند. هم اكنون 
9هفته به پايان ليــگ باقي مانده و هيچ چيــز را نمي توان 
پيش بينــي كرد. من چند ســال پيش در ســپاهان بازي 
مي كردم، در آن فصل در فاصله 6هفته مانده به پايان ليگ 
برتر، 8 يا 9 امتياز از صدرنشين كمتر داشتيم ولي در هفته آخر 
قهرمان شديم و همه بازي ها را برديم. در فوتبال چيزي قابل 
پيش بيني نيست، من معتقدم اگر قرار است ليگ را تعطيل 

كنند، تعيين قهرمان عادالنه نيست.
 با توجه به اينكه قراردادت با استقالل رو به 

اتمام است، براي فصل بعد چه برنامه اي داري؟
فعال كه چيزي مشــخص نيســت و االن فقط به اين فكر 
مي كنم كه بيماري كرونا از بين برود تا بتوانيم دوباره فوتبال 

بازي كنيم.
  دوست داري دوباره به اروپا بروي؟

من يك تجربه ناموفق در اروپا داشتم كه خودم باعث آن شدم. 
حاال بايد ببينيم خدا چه مي خواهد.

 كريمي: تعيين قهرمان عادالنه نيست
  اگر قرار به شروع بازي هاست، 50 روز زمان نياز داريم



 والیبال ایران در ســال های اخیر به عنوان 
یکی از قدرت های جهان مطرح شده است؛ 
البته منظور ما در اینجا والیبال مردان است 
که در جهان اینچنین شناخته شده؛ اما چرا 
والیبال زنان حتی در سطح آسیا هم مطرح 
نیست؟ کارشناسان دالیل زیادی را برای این 

فاصله می آورند. 
والیبال زنان نه لیــگ پررونقی دارد، نه تیم 
ملی قدری و نه مدیریت با ثباتی. شاید گفته 
شود در این یکی دو سال تعداد قابل توجهی 
از زنان در کشورهای اطراف لژیونر شده اند 
و این شرایط رشــد آنها را نشان می دهد اما 
واقعیت این اســت که آنها هم در لیگ های 
دسته پایین و در سطح پایین تر تیم ها بازی 

می کنند. 
بهترین مقامی هم که والیبال زنان ایران در 
آسیا به دست آورده، مقام هفتمی ای بود که 
ســال قبل اتفاق افتاد. دالیل مختلفی برای 
این درجا نزدن ها مطرح اســت. از ظرفیت 
پایین والیبــال زنان و بی ثباتــی مدیریتی 
گرفته تا بی توجهی فدراســیون و انبوهی از 
دالیل دیگر. کارشناسان والیبال مهمترین 
موانع پیــش روی والیبال زنان را بررســی 

کرده اند. 

مدیر قوی نداریم
در روزهایی که فدراســیون والیبال تغییرات 
مدیریتی داشته و همه منتظرند تا نایب رئیس 
زن هم انتخاب شــود، توقع زنان این است که 
فدراسیون توجه ویژه ای به آنها داشته باشد و با 
انتخاب مدیر قابل قبول، آنها را از درجا زدن ها 
نجات بدهد. در ســال های اخیر زنان زیادی 
مدیریت والیبال زنان را در فدراسیون به دست 
گرفتند اما نتیجه کار نشان می دهد که آنها در 

این مدیریت خیلی قوی نبوده اند. 
»علی شــاکری« از کارشناســان والیبال به 
»همشــهری« می گوید: »ضعف اصلی ما در 
همین بخش است. کســانی که در این چند 
ســاله نایب رئیس فدراســیون شــده اند در 
جذب نیروهای کارآمد ضعیف عمل کرده اند 
و خودشــان هم مدیریت خوبی نداشــته اند. 
چه آنهایی که والیبال بلد بودند و چه آنهایی 
که بیرون از والیبال وارد این رشــته شــدند، 
عملکردی نداشتند که بشود حاال تاییدشان 
کرد. در حال حاضر فدراســیون هم نتوانسته 

کسی را برای این سمت پیدا کند.«

سرمایه گذاری روی پایه
جواد مهرگان یکی از مربیان والیبال اســت 
که دو ســالی را با تیم ملی زنــان کار کرده و 
ســال قبل هم این تیم را به رده هفتمی آسیا 
رساند. او مشــکل اصلی را ظرفیت پایین در 

والیبال زنان می داند: »قبل از هر چیزی باید 
به ظرفیت هایی که داریم توجــه کنیم. تیم 
ملی فوتبال ایران کی می تواند روی ســکوی 
جهانی برود؟ جواب مشخص است. ما بهترین 
سرمربی را هم بیاوریم و بهترین امکانات را هم 
بدهیم و بگوییم که این دفعه دیگر فوتبال ما 
جزو 4 تیم اول جهان می شود معلوم است که 
نمی شــود. تیم ملی والیبال مردان ایران چرا 
قهرمان آسیا می شود و چرا می تواند یکی از 8 
تیم اول جهان باشد؟ دلیل اصلی اش این است 
که ما با نوجوانان و جوانان هم قهرمان آســیا 
هستیم. اما آیا این اتفاق در والیبال زنان هم 
می افتد. ما زمانی می توانیم انتظار موفقیت از 
تیم ملی زنان داشته باشــیم که در تیم های 

نوجوانان و جوانان موفق عمل کنیم.«
نظر بعضی ها این است که فدراسیون والیبال 
فقط روی والیبال مــردان و موفقیت این تیم 
در لیگ جهانی تمرکز کــرده و زنان را تقریبا 
فراموش کرده اســت، چرا که سرمایه گذاری 
در این بخش خیلی ســودده نیســت و فقط 
می تواند روی دست فدراسیون هزینه بگذارد. 
مهرگان این نظر را قبول ندارد: »من این نقد را 
به فدراسیون وارد نمی دانم. 2 سال با تیم ملی 
زنان کار کردم .در این مدت هرچه خواستیم 
فدراسیون در اختیار ما گذاشت. مشکل همان 

ظرفیتی است که گفتم.« 
شاکری هم با اینکه گفته می شود فدراسیون 
بین زنان و مردان تبعیض قائل اســت، موافق 

نیســت: »در دوره قبل کــه داورزنی رئیس 
فدراسیون بود، کمپ ویژه ای برای زنان ساخته 
شــد، در حالی که  تیم ملی مردان در همان 
سالن والیبال قدیمی ورزشگاه آزادی تمرین 
می کند. این کمپ تایید می کند فدراسیون به 

زنان توجه دارد.«
اگر توجه فدراسیون به والیبال زنان ویژه است، 
پس مشکل کجاســت که آنها پیشرفت قابل 
محسوســی ندارند. نظر مهرگان و شــاکری 
این اســت که والیبال زنان باید  گســترش 
پیدا کند. مهــرگان می گوید: »در حال حاضر 
بیشتر بازیکنان از استان های اصفهان، فارس 
و آذربایجان شرقی به تیم ملی می رسند. حتی 
تهران تک و توک در تیــم بازیکن دارد. اولین 
برنامه باید گســترش والیبال باشــد. مربیان 
سطح باال تربیت کنیم، آکادمی های حرفه ای 
و یا مراکز قهرمانی در استان ها تشکیل داده و 
بازیکن پرورش بدهیم. تا بازیکن ساخته نشود، 

نمی شود به آینده امیدوار بود.« 
از نگاه شــاکری اتفاقی که 20 سال پیش در 
والیبال مردان افتاد، امروز باید در والیبال زنان 
بیفتد: »والیبال زنان نیــاز به کار پایه ای دارد. 
مثل کاری که 20 سال پیش در والیبال مردان 
افتاد. کشور 5-4 هزار آکادمی دارد. زمانی که 
والیبال مردان کار پایــه ای را آغاز کرد، جایی 
برای استعدادیابی نبود. یزدانی خرم این کار را 
از مدارس شروع کرد. ایوان بوگانیکوف روسی 
را برای استعدایابی استخدام کرده بود. نظر این 

مربی این بود که دوره بازیکنان کوتاه قد تمام 
شده و باید کسانی در والیبال باشند که نزدیک 
به 2 متر قد دارند. یزدانی خرم برای هر کسی 
که دانش آموز بلند قد به فدراســیون معرفی 
می کرد، یک سکه جایزه می داد حتی اگر این 
دانش آموز والیبال هم بلد نبود. االن هم زنان 

باید کار را از نونهاالن و نوجوانان آغاز کنند.«

زنان مربی حرفه ای می خواهند
در این چند ساله تیم ملی زنان کادر فنی ثابتی 
هم نداشته اســت. با هر باختی یا با هر تغییر 
مدیریتی در والیبال زنان، مربی تیم ملی هم 
جابه جا شــده. تعداد مربیان زنی هم که روی 
نیمکت نشســته اند محدود بوده. در بیشــتر 
مواقع هــم مربیان مرد به کمــک مربیان زن 
آمده اند. این جابه جایی ها و تصمیماتی که آنها 
گرفته اند، بیشترین آسیب را زده است. شاکری 
می گوید چیزی که والیبــال زنان می خواهد، 
مربی اســت: »باید قبول کنیم که مربی زن 
خوب خیلی کم داریم. والیبال زنان قبل از هر 
چیزی مربی آموزشی خوب می خواهد، کسی 
در حد همان بوگانیکوف را می خواهد. مساله 
بعدی این است که باید مربی آموزش بدهیم. 
در دنیا مربیان والیبــال زن خوب کم دارد. در 
ایران هم تقریبا همینطور است. به همین دلیل 
است که در اردوهای تیم ملی مربیان مرد هم 
حضور دارند تا در آمــوزش کمک کنند. برای 

پرورش بازیکن به مربی خوب نیاز است. « 

 دسترسی نابرابر به امکانات و فرصت ها
والیبال زنان را به سایه رانده است

واليبال زنان مثل نهال نوپا می ماند. برای موفق تر شدن این تيم الزاماتی هست.    عكس:یاسمن ده مياني

اسپکهاینیمبها
ليلی خرسند

خبر نگار
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تغییرات مدیریتــی پی درپــی و جابه جایی 
مربیان، کار در والیبال زنان را سلیقه ای کرده 
اســت. مهرگان به اختالف ســلیقه ها ایراد 
می گیرد: » تا زمانی که اختالفات سلیقه  ای و 
شخصی را کنار نگذاریم، هیچ اتفاقی نمی افتد. 
من ســال 1397 مربی تیم ملی زنان شــدم. 
بعد از مسابقات آســیایی قرار شد تیم امید به 
عنوان تیم باشــگاهی در لیگ شــرکت کند. 
نایب رئیــس زنان عوض شــد، گفت این چه 
تیم به درد نخوری اســت، کی گفته این تیم 
آینده دارد و  تیــم را منحل کرد. با این کارش 
فقط می  خواست مدیریت قبلی را تخریب کند. 
قرار بود تیم امید به مســابقات آسیایی برود، 
گفت تیم مقــام نمی آورد و تیم بزرگســاالن 
را اعزام کرد. در مســابقات انتخابی المپیک 
نظرش عوض شد. گفت تیم بزرگساالن به درد 
نمی خورد و همان تیم امیدی را که منحل کرده 
بود، به مسابقات برد. همین کار نمونه خوبی 

است تا مشخص شود ما استراتژی نداریم.« 

چرا بازی زنان جذاب نيست؟
کســانی که از نزدیک والیبال زنان را تماشا 
کرده اند، در مقایســه با والیبال مردان، بازی 
آنها را جذاب نمی دانند. شاید دلیل آن فاصله 
بازی آنها از نظر فنی باشد. مهرگان به عنوان 
مربی تایید می کند که زنان از نظر فنی ضعف 
دارند اما این ضعف به خود آنها بستگی دارد 
یا شــرایط این ضعف را به این زنان تحمیل 
کرده اســت: »والیبال زنان مثــل نهال نوپا 
می ماند. برای موفق تر شدن این تیم الزاماتی 
هســت. اول، بــرای اینکه بازیکنــان به اوج 
عملکرد خودشان برســند ساالنه باید هزار تا 
1200 ساعت تمرین داشــته باشند. ساعت 
کم تمرین  مشکل جدی اي است که زنان در 
والیبال دارند. لیگ زنان بســیار کوتاه است. 
تعداد تیم هایی کــه در لیگ حضــور دارند 
محدود است و تعداد بازی ها کم. زنان اگر در 
اردوهای تیم ملی باشند، در لیگ بازی کنند 
و در بهترین حالت ساالنه 500 تا 700 ساعت 
تمرین می کنند. نکته دیگــر اینکه بازیکنان 
هر سال باید 50 بازی سطح باال داشته باشند. 
انجــام این بازی هــا با گســترش ارتباطات 
بین المللی امکان پذیر است. بیشترین سالی 
که تیم ملــی زنان ایــران بازی انجــام داد، 
ســال 1398 بود. در تورنمنت گلوبال چلنج، 
قهرمانی آســیا و مقدماتی انتخابی المپیک و 

یکی دو تورنمنت دیگر بازی کرد.« 
باید بــرای زنــان والیبالیســت فرصت  های 

بیشــتری فراهم شــود؛ مهــرگان می گوید: 
»هدف گذاری  که ما اول سال 98 داشتیم، این 
بود که بتوانیم در جمع 4 تیم اول آسیا باشیم. 
می دانستیم که هدف بسیار سختی است و در 
بازه زمانی کوتاه رســیدن به آن شدنی نباشد 
ولی برای رســیدن به این هدف برنامه ریزی 
و هــر کار دیگری که الزم بــود، انجام دادیم. 
400 ساعت تمرین کیفی داشــتیم. بهترین 
مقام ما در مسابقات قهرمانی آسیا هشتمی بود. 
بعد از اردوهای کرواسی و اسلوونی و قهرمانی 
در گلوبال چلنج احساس کردیم می توانیم به 
جایی بهتر از هشتمی برسیم و حتی در جمع 
4 تیم باشیم. اما در خود مسابقات متوجه شدیم 
که در بازه زمانی کوتاه رســیدن به این هدف 
دست  نیافتنی است و حداقل 3 سال دیگر باید 
کار کنیم تا به این خواســته برسیم. مهم این 
است که هدف تعیین کنی و برای رسیدن به 

آن تالش کنی.«
مهرگان به مســائل فنی دیگری هم اشــاره 
می کند: »زنان ما در زدن اســپک مشــکل 
دارند و سرعت اســپک های آنها پایین تر از 
بقیه تیم های آســیایی اســت. در حمله هم 
بازیکنان ما کارایی الزم را ندارند. از نظر فنی 
این 2 مسئله مشکل جدی زنان ماست. ایران 
در حال حاضر در ســطح 3 آسیاســت. اول 
باید تالش کند به ســطح 2 و بعد به ســطح 
یک نزدیک شــود. رســیدن به این خواسته 

برنامه ریزی و ثبات می خواهد.«
نظر بعضی ها این است که فدراسیون روی تیم 
ملی ســرمایه گذاری نکند و همه توجه اش به 
تیم های پایه باشد. شاکری با این نظر موافق 
اســت: »بازیکنان تیم ملی همه قابل احترام 
هستند و خیلی برای والیبال زحمت کشیده اند 
اما سرمایه گذاری روی آنها هدر دادن هزینه 
اســت. والیبال تحول اساســی می خواهد. ما 
باید بســته کاملی را برای زنان تعریف کنیم. 
پرورش بازیکن، اســتخدام مربی آموزشــی 
خوب، تربیت مربیان و برنامه ریزی بلندمدت. 
در کنار این بسته باید صبور هم باشیم تا کار به 
نتیجه برسد. شاید 12-10 سال طول بکشد 
تا ما بتوانیم شــاهد اتفاقات خوب در والیبال 
زنان باشیم. اما باید صبور باشیم و کمتر ایراد 

بگیریم.«
توقع از والیبال زنان این اســت که حداقل در 
آسیا مقام داشته باشــند اما موضوع این است 
که چین، کره جنوبی و ژاپن از قدرت های اول 
جهان هستند و رسیدن به جمع آنها در حال 

حاضر شدنی نیست.  

مشکلیبهنامتلویزیون
واليبال هم مثل بقيه رشته های ورزشي زنان است، مســابقات آنها از تلویزیون پخش 
نمی شود. مهرگان می گوید: »یكی از دالیلی که اجازه رشد به واليبال زنان نمي دهد، بستر 
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ماست. ما نمی توانيم این بستر را عوض کنيم. اگر صداوسيما 
بازی های واليبال زنان را نشان بدهد عالی اســت اما در این شرایط  برنامه ای برای پخش 
بازی های زنان ندارند. بچه های ما ترس از قضاوت شدن دارند. این را زمانی متوجه شدم 
که بازی هاي ما را در مسابقات قهرمانی آســيا یكی از  شبكه های ماهواره ای پخش کرد. 
قبل از این، یک فيلم 30 ثانيه ای هم از واليبال زنان پخش نشده بود و آنها نگران نظر مردم 
بودند. تا پخش تلویزیونی نباشد، اسپانسر هم نمی آید. این مشكلی است که حل نمی شود 
و فدراســيون باید با برگزاری تورنمنت های متعدد و ... آسيبی را که واليبال زنان از نبود 

اسپانسر و پخش تلویزیونی می بيند، جبران کند.« 

ث
مک



دولت نگران نحوه تصويب بودجه در مجلس آينده است بنابراين از همين حاال پيام داده كه نيازمند همكاري مجلس است.  عكس: پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري
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در حاشيه سياست

  جايگاه مجلس در دوره دهم تنزل 
يافت

عباس سليمي نمين، فعال سياسي اصولگرا 
در گفت وگو با ايســنا در ارزيابــي خود از 
عملكــرد مجلس دهم گفــت: در اين دوره 
امتيازگيــري نمايندگان از دســتگاه هاي 
اجرايي و آلوده ســازي نمايندگان از سوي 
اين دستگاه ها بيشتر متوجه قوه مقننه شد و 
مجلس از اين لحاظ لطمه اي جدي ديد. علت 
عمده رشد اين آفت، نبودن يك جريان قوي 
در مجلس بود. هيچ جرياني در مجلس دهم 
بر ديگري برتري نداشت و با توجه به گرايش 
جريان اميد به دولت، وزن دولت در مجلس 
تقويت شده بود. مدير دفتر مطالعات و تدوين 
تاريخ ايران افزود: در مواقعي شاهد بي وزني 
بر مجلس بوديم كه اين معضل موجب شد 
به جايگاه مجلس در ساختار سياسي نظام 
لطمه وارد شود. مجلس در ساختار سياسي 
كشور داراي موقعيت پراهميتي است، ولي 
خود نمايندگان به داليل مختلف اين جايگاه 

را تنزل دادند.

  عكســي كه رهبر انقالب نشان 
شهيد سليماني داد

باشگاه خبرنگاران جوان خاطره اي از فرمانده 
سابق نيروي قدس سپاه  درباره گفت وگوي 
خود با رهبر انقالب را منتشــر كرده است؛ 
سردار سپهبد شــهيد حاج قاسم سليماني 
اين خاطره را چنين نقل مي كند: »يك بار آقا 
مرا صدا زدند و اشاره كردند كه جلو بيا، وقتي 
نزديك رفتم، كتابي را كه در دستان شان بود، 
باز كردند و عكس چند تن از شهدا را نشان 
من دادند؛ شهيد باكري، شهيد باقري و شهيد 
زين الدين. يكي از عكس هــا، عكس خودم 
بود. آقا به من گفتند كه عكس شــما با بقيه 
عكس ها چه مطابقتي دارد؟ من هم از اينكه 
عكس دوران جوانيم بود، عرض كردم ما هم 
سن و سال بوديم. آقا فرمودند: آنها وظايف 
خود را انجام دادند و رفتند. مصلحت خداوند 
بر اين بود كه شما بمانيد و باشيد و كاري كه 
چه بسا سخت تر از كار آنهاست، انجام دهيد. 
اگر شما نباشيد، چه كسي مي خواهد اين كار 

را انجام دهد؟«

  جــذب اصولگرايــان؛ افتخار 
اصالح طلبان

الياس حضرتي، نماينده اصالح طلب تهران 
در مجلس دهم و قائم مقام حزب اعتماد ملي 
با بيان اينكه جريــان اصولگرا و اصالح طلب 
به اعتقاد بنده بي هويت شده اند، به تسنيم 
گفت: امروز هم آقــاي الريجاني و هم آقاي 
روحاني اصالح طلب هستند و هر دو آنها از 
گفتمان اصولگرايي عبــور كرده اند. به طور 
كلي يكي از افتخــارات ما اصالح طلبان اين 
است كه شخصيت هاي اصولگرا را به شكل 
محترمانــه از اصولگرايي عبــور داده و به 
اصالح طلبي سوق داده ايم كه اين مسئله تنها 
محدود به آقاي روحاني و آقاي الريجاني نيز 
نمي شود و در گذشته نيز آقاي ناطق نوري 

چنين وضعيتي داشته است.

  رگبار پيامكي نمايندگان
عليرضا رحيمي، عضو هيأت رئيسه مجلس 
در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »در 
روزهاي آخر  مجلس دهم ،  نمايندگان  با رگبار 
پيامك  هاي صنفي بازنشستگان  و  معلمان 
نهضت سوادآموزي  براي تصويب طرح هاي 
ســه فوريتي جهت حمايت از آنها مواجهند 
كه در نوع خود جالب است.« رحيمي نوشت: 
»ضرورت ها و اولويت ها قابل درك است اما 
7خرداد، آغاز مجلسي است با نگاه نو و انرژي 

تازه براي احقاق حقوق همه اصناف.«

عضو حقوقدان شوراي نگهبان طي مطلبي در اينستاگرام به اين سؤال پاسخ 
 شوراي
داده كه چرا اعضاي شــوراي نگهبان نســبت به اصالحيه قانــون انتخابات نگهبان

موضع گيري كردند؟  هادي طحان نظيف نوشت: »بايد ميان نظر رسمي شوراي 
نگهبان و نظر اعضاي شورا تفكيك قائل شويم. اعضاي شورا ممكن است نسبت به موضوعات 
كشــور نظري داشته باشــند، اما وقتي همان موضوع در جلسه شــورا مطرح مي شود، در 
تصميم گيري جمعي نظري خالف آن اعالم شــود؛ لذا نظر اعضاي شــورا، لزوما نظر شورا 
نيست.« وي افزود: »در قانون هم منعي نشده كه اعضاي شوراي نگهبان از اعالم نظر خود 
راجع به مسائل روز كشور و حتي مصوبات مجلس شوراي اسالمي منع شده باشند. ضمن 
اينكه باالخره عضو شوراي نگهبان هم شهروند اين كشور است و مثل همه شهروندان عادي 
از حق بيان و اظهارنظر قانوني برخوردار اســت.« اين اظهارات از سوي اين عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان پس از آن بيان مي شود كه برخي اعضاي اين شورا درباره تصويب طرح اصالح 
قانون انتخاباتي در مجلس، پيش از بررسي آن مصوبات در شوراي نگهبان، موضع مخالف 

نشان دادند.

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره پرداخت غرامت 
به انگليس به خاطر حمله خودسرها به سفارت اين كشور گفت: بايد با اين نوع از مجلس

اقدامات برخورد شود تا در آينده ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم. به گزارش 
خبرآنالين، حشمت اهلل فالحت پيشه با اشــاره به اينكه ايران تمامي كنوانسيون هاي مرتبط با 
حقوق بين الملل ازجمله وين و ژنو را پذيرفته، به فرارو گفته است: با توجه به اين موضوع، اگر در 
كشورمان به هر سفارتي كه وجود دارد، آسيب هايي وارد شود، اين خسارات را بايد مسببان اين 
موضوع پرداخت كنند. او افزود: اگر دولت بخواهد از جيب ملت چنين خساراتي را پرداخت كند، 
اين امر نشان از بي كفايتي دولت اســت؛ چراكه در مورد حمله به سفارت عربستان و انگلستان 
دادستان به عنوان مدعي العموم وارد شد، اما بعد از گذشت نزديك به 9سال، مسببان اين حوادث 
محاكمه نشده اند. اين در حالي اســت كه چنين گروه هايی از قدرت بســيار زيادي در كشور 
برخوردارند و همچنين به منابع مالي عظيمي نيز دسترسي دارند، بنابراين آنها بايد خودشان اين 
خسارت 27ميليارد توماني را پرداخت كنند. هفته پيش احمد مازني، نماينده مردم تهران در 

تذكري از غرامت 27ميلياردي درباره حمله به سفارت انگلستان در تهران سخن گفته بود.

سردبير سابق روزنامه كيهان به اظهارات رئيس حوزه علميه كشور واكنش نشان 
داد. به گزارش خبرآنالين، مهدي نصيري نوشت: آيت اهلل عليرضا اعرافي، رئيس حوزه

حوزه هاي علميه كشــور و عضو فقهاي شــوراي نگهبان و امام  جمعه قم و عضو 
شوراي  عالي انقالب فرهنگي اخيرا اظهار داشته اند: »حوزه بايد پاسخگوي 7 ميليارد بشر باشد؛ 
نمي توان بعد از تحوالت جهان كار كرد، بلكه بايد قبل از آن برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد.« 
نصيري پيرامون اين ســخنان آيت اهلل اعرافي نوشــت: اينگونه حــرف زدن از مصاديق غلو و 
مبالغه گويي غيرمنطقي است كه در امر دين و مقدسات زيانبارتر از عرصه هاي ديگر است. آيا 
واقعا حوزه ما سرشار از پاسخ هاي متقن و منقح و علمي براي مشكالت بشريت و دنياست؟ ما كه 
در پيش پا افتاده ترين مســائل فقهي خود، مانند وقت نماز صبح تا مهم ترين مســئله كالمي و 
فلسفي مان يعني توحيد، اختالفات در حد تضاد و تناقض داريم؟ وي در ادامه افزود: مابه ازاي 
عملي ما در قبال شــعارها و ادعاهايمان براي عرضه به دنيا چيست؟ كشوري مملو از مشكالت 
عديده اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي و با قواي سه گانه اي گرفتار ضعف هاي اساسي 

ايده اي و ساختاري و مديريتي و انضباطي و...؟

انتقاد تند سردبير سابق كيهان از رئيس حوزه  علميه مصونيت نانوشته خودسرهاموضع گيري اعضاي شوراي نگهبان منع قانوني ندارد

دولت دوازدهم با حضور طيف 
گسترده مخالفان اصولگرايش دولت

در مجلس يازدهم، چاره اي جز 
ارسال پيام مصالحه به مجلس ندارد. مشكالت 
شديد اقتصادي كشور مجال ديگري در يك 
سال پاياني دولت دوازدهم باقي نگذاشته و 
يك فقره سختگيري هاي احتمالي مجلس 
يازدهم با تيم اقتصادي دولت نقطه اشتراك 
ديگري بين 2نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور 

باقي نخواهد گذاشت. 
حسن روحاني، رئيس جمهور همان 2روز پس 
از برگزاري انتخابات دوم اسفند98 با مشخص 
شدن راهيابي حداكثري طيف سياسي مقابل 
دولت به مجلس، گوشه چشــمي به تغيير 
شــرايط و نحوه همكاري هاي ميان دولت و 
مجلس داشت. او گفته بود: »اين مجلس از روز 
تشكيل در سال آينده )سال99(، مجلس همه 
است و همگان نيز بايد با آن همكاري كنند 
و البته مجلس هم موظف به همكاري با همه 

نهادهاي نظام است.« 
دولتي با كســر بودجــه زياد، تورم شــديد 
اقتصادي، بازار غيرتنظيــم اقالم و كاالهاي 
اساســي مورد نياز مردم، شعله زير خاكستر 

جمعيت بيكاران ناشي از شيوع بيماري كرونا 
و اوضاع نابسامان سكه و ارز در كشور ناچار از 
همه شعارهاي سياسي در سال آخر دولتش 
چشم پوشــيده و غم نــان دارد. علي ربيعي، 
ســخنگوي دولت همه هم و غم خــود را بر 
جلب نظر همكاري هاي اقتصادي اصولگرايان 
آتشي مجلس با دولت در آستانه بازنشستگي 
تدبيرواميد به كار بسته اســت. اصولگرايان 
مجلس اگرچه يكدست نيستند و از هر دسته 
و گروهي در آن حضور دارند، اما هركدام رنگ 
و بوي مخالفتي از جنس متفــاوت با دولت 
حسن روحاني دارند. هركدام اهداف خود را 
از داالن هاي تو در توي سياســت و كشيدن 
مو از ماســت هم خورده دولت روحاني صيد 

مي كنند.
انتخابــات ۱400 بــا همين دســت فرمان 
اجرايي و نظارتــي انتخابات مجلس يازدهم 
جاي اميدي براي جلب آراي بدنه اجتماعي 
اصالح طلبان و اعتدالگرايان باقي نگذاشته؛ 
دولت اعتدالي هم ظاهــرا با پذيرش چنين 
هاله غبارآلــودي در فضاي سياســت، تنها 
به دنبال يك جمع بندي آبرومندانه از كارنامه 
8ســاله اش اســت. علي ربيعي، سخنگوي 
دولت در خلق فرهنگ واژگان شرايط جديد 
همكاري هاي ميان دولت و مجلس حداكثري 
اصولگراي يازدهم جديد چاره اي جز اكتفا به 

طرح اين عبارت كلي كه »نيازمند همراهي 
مجلس آينده هســتيم« ندارد. او طي 3ماه 
پس از برگزاري انتخابات، تمام همكاري هاي 
درخواســتي خود از مجلــس را معطوف به 
مسائل كسري بودجه، فساد اقتصادي يا بهبود 

فضاي كار كرده است.
نوع درخواست هاي دولت از مجلس يازدهم 
به طور حتم آدرســي از كانال هايي است كه 
دولت ترجيح مي دهــد تراكنش هاي ميان 
دولت دوازدهم و مجلس يازدهم تا انتخابات 
ســال بعد در همان مجاري هدايت شــود و 
حاشيه سنگيني براي دولت تدبيرواميد ايجاد 
نشود. ربيعي در تفســير همفكري مجلس 
آينده با دولت براي حل برخي مسائل گفته: 
»در بودجه هاي ســاالنه و همچنين قوانين 
خاصي نياز اســت برخي از تصميم گيري ها 
را به طور مشــترك با مجلس داشته باشيم« 
و توضيح داده: »همانطور كه براي بودجه99 
ما نيازمند اين بوديم كه تغييراتي در آن ايجاد 
كنيم كه كسري بودجه را پوشش دهيم حتما 
با مجلس آينده هم از اين دست كارها خواهيم 
داشــت تا بتوانيم با بودجه متعادلي تملك 
دارايي هايمان را دنبال كنيم. در كنار مبارزه با 
كرونا يكي از موضوعاتي كه فكر مي كنيم در 
درازمدت نيازمند هســتيم تا به نحوي انجام 
دهيم كه اگر از كرونا هم بيرون رفتيم آسيب 

زيادي از آن نخوريم، بحث اشتغال و جهش 
توليد است.«

او 20ارديبهشــت هم مبــارزه با فســاد را 
به عنوان يكي از زمينه هاي مشترك همكاري 
با مجلس يازدهم موضوع كــرده بود؛ اينكه 
»مقابله سياســت زده و مبتني بر افشاگري، 
مقابله بنيادي با فساد نيســت. با فساد بايد 
به طور ســاختاري مقابله كنيــم و مجلس 
يازدهم بايد در فســادزدايي به دولت كمك 
كند.« 26ارديبهشــت نيز در گفت  وگويي 
با خبرگزاري جمهوري اســالمي پيشنهاد 
ديگري را روي ميز مجلس يازدهم گذاشته 
بود، مبني بــر اينكه »رفع موانــع قانوني و 
حقوقي توليد و اشتغال و بهبود فضاي كسب  
وكار را با همكاري مجلس شوراي اسالمي و 
به صورت صميمانه و جدي دنبال مي كنيم.« 
او اين بار به صداوســيما گفته: »برنامه ريزي 
براي افزايش اشــتغال و جهش توليد يكي از 
كارهاي مهمي است كه دولت بايد در پساكرونا 
انجام دهد« و اينكــه »يكي از موضوعاتي كه 
بايد به صورت صميمانه و جــدي با مجلس 
شوراي اسالمي همكاري مشــترك داشته 
باشــيم رفع موانع قانوني و حقوقي توليد و 
افزايش امنيت سرمايه گذاري است.« انتظارات 
دولــت از همكاري ها با مجلــس يازدهم در 
شرايطي مطرح مي شود كه حتي در مجلس 
همسوتر دولت دهم نيز با مشكالتي همچون 
رد كليات بودجه99 در اســفندماه يا اليحه 
تفكيك وزارت صمت در ارديبهشت ماه مواجه 
شده بودند و اصوال مجلس چندان اعتنايي به 
راهبرد اقتصادي دولت در سال پاياني فعاليت 
آن نداشته است؛ مجلس يازدهم بر سبيل امور 

با دولت چگونه خواهد بود؟

محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس طي نامه اي به وزير اطالعات ضمن 
تقدير از كوشش هاي او براي اصالح رويه هاي مورد عمل در وزارت اطالعات، به ويژه مجلس

در پرونده ترور دانشمندان هسته اي، پيشنهاد كرد كه ستاد ويژه اي براي رسيدگي 
به دعاوي قربانيان بي گناه اين پرونده و جبران كامل خسارت آنها تشكيل شود. صادقي در اين 
نامه به ضرورت پيگرد قضايي مسئوالن وقت ازجمله وزير اطالعات سابق و الزام آنها به پرداخت 
خسارت وارده به قربانيان تأكيد كرده و از اذعان و تصريح مجدد و خطاهاي كارشناسي در پرونده 
ترور دانشمندان هسته اي و نيز مذاكره مديران ذيربط آن وزارتخانه با مسئولين قوه قضاييه براي 
تعيين شعبه  ويژه، جهت رسيدگي به دعاوي قربانيان بي گناه پرونده و جبران كامل خسارات وارده 

به آن تقدير كرده است.
به گزارش همشــهري، مردادماه سال گذشته بود كه انتشــار اظهارات مازيار ابراهيمي، يكي از 
متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته اي درباره پرونده سازي  براي او و ساير متهمان و گرفتن 
اعترافات تحت فشار و شــكنجه خبرساز شد؛ وزير اطالعات براي پاســخ به سؤاالت تعدادي از 
نمايندگان در ۱2شهريور در كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حاضر شد، اما 

محمود صادقي از پاسخ هاي محمود علوي قانع نشد. 
وي درباره جلسه نمايندگان با وزير اطالعات نوشت: »بنابر اظهار علوي، كارشناسان واجا درباره 
دخالت متهمان در ترورها اختالف  داشــته اند كه پس از بررســي  كارشناسي معاون حفاظت 
واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به گفته او متهمان ۵3نفر بوده اند و پس از احراز 
بي گناهي آنها 4ميليارد تومان بابت جبران خســارت به آنها پرداخت شده است.« اين نماينده 
مجلس به نقل از وزير اطالعات نوشت: »مبلغ ۱30ميليون تومان بابت جبران خسارت به آقاي 

مازيار ابراهيمي پرداخت شده است.«
برخي مقامات دولتي از جمله، رئيس جمهور و سخنگوي دولت نيز درباره حاشيه هاي پيرامون 
پرونده ترور دانشمندان هسته اي اظهارنظرهايي را مطرح كردند؛ رئيس جمهور حسن روحاني 
در نشست خبري مهرماه خود در پاسخ به ســؤالي، وقوع »اشتباهات« در اين پرونده در »دولت 
قبل« و همچنين »پرداخت خســارت« به متهمان را تأييد كرد و گفت: »اين اشتباهات پيش 
مي آيد. مهم اين است كه دولت شهامت پذيرفتن آن را داشته باشــد. اين دولت شهامت آن را 
دارد كه اگر اشتباهي ولو مربوط به دولت قبل رخ داده باشد، بپذيرد، عذرخواهي كند و خسارت 

مردم را بپردازد.«
علي ربيعي، ســخنگوي دولت نيز پيش از اين در اظهارنظري پيرامون آزادي فرد متهم به ترور 
دانشمندان هســته اي گفت: »اين اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نيز اطالعي از اين پرونده 
نداريم اما در گفت وگوهايي كه در اين باره داشــته ام، اعترافاتي از ســوي افرادي انجام شده كه 

درست هم بوده است ولي اعترافاتي هم انجام شده كه كار 
كارشناسي درباره آنها انجام نشده است.« ربيعي اضافه 
كرد: »كارشناس اين پرونده ها، كارشناس ضدجاسوسي 
نبوده است و كارشناسان حوزه ديگري بوده اند كه در اين 

پرونده كار كرده اند.«
 وي با بيان اينكه همان موقع هم از ايــن افراد دلجويي و 

عذرخواهي شده اســت، عنوان كرد: »بناي اين دولت 
آن است كه در دستگاه هاي زيرمجموعه اش چنين 

اتفاقاتي رخ ندهد و تكرار نشود.«
با وجود درخواســت ها از وزارت اطالعات براي 
پاســخگويي به ابهامات و ســؤاالت پيرامون 
پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته اي، 
وزير اطالعات در ۱6مرداد در پاسخ به سؤال 
خبرنگار همشهري درباره ادعاهاي مازيار 
ابراهيمــي گفته بود: »يــك كنفرانس 
خبري خواهيم گذاشــت و پاسخگوي 
موارد مطرح شده خواهيم بود.« امروز 
بيش از 9 مــاه از وعده وزيــر اطالعات 

مي گذرد، اما تاكنون اقدامي براي برگزاري 
كنفرانس خبري صورت نگرفته است.

يك نماينده مجلس در نامه اي به وزير اطالعات خواستار شد

رسيدگي ويژه به ادعاهاي 
زندانيان پرونده هاي ترور

 دولت اعالم كرده كه دخالتي در انتخابات هيأت رئيسه مجلس ندارد 
و البته مجلس هم موظف به همكاری با همه نهادهای نظام است

پيام دولت به مجلس

محسن تواليي
خبر نگار



يادداشت

كتاب نخواندن، حق مردم است
ديگر گوشــمان پر شــده از بس شــنيده ايم كه مردم ايران كتاب 
نمي خواننــد. اگر معيار كتاب خوانــي يا كتاب نخواني مــردم ايران 
تيراژ هاي 500تايي كتاب هاســت، هيچ شــكي باقي نمي ماند كه 
مردم ايران كتاب نمي خوانند. اما مردمي كه شــبانه روزشان با انواع 
مشغله ها و مشكالت پر شده چرا بايد كتاب بخوانند؟ چند نفر را  دور 
و برتان مي شناسيد كه با كتاب خواندن توانسته باشند زندگي شان را 
از اين  رو به آن رو كنند؟ چند نفر توانسته اند با كتاب خواندن از پس 
هزينه هاي كمرشكن زندگي برآيند؟ كتاب خواندن، طبقه اجتماعي 
چند نفر را عوض كرده و باعث شــده فردايشان خوش آب ورنگ تر از 
امروزشان باشــد؟ كدام اقتصاد مريض و ملتهبي را سراغ داريد كه با 
قدرت معجزه گر كتاب خواني مردم بهبود يافته باشــد؟ چرا كارگري 
كه دستمزدش حتي كفاف نيازهاي اوليه زندگي خودش و خانواده اش 
را نمي دهد، بايد كتاب بخواند؟ اصال بــا چه رويي به آدم هايي كه زير 
خط فقر له شده اند مي توان گفت كتاب بخوانند؟ كتاب خواندن كدام 
دردشــان را تخفيف مي دهد؟ بله، درست اســت مردم ايران كتاب 

نمي خوانند، چون كتاب خواندن در اين شرايط كار نامعقولي است. 
انسدادي كه در بسياري از عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي رخ داده، با دعوت مردم به كتاب خواني حل نمي شود. اين 
درست است كه از قديم االيام عادت هاي مطالعه در زندگي مردم اين 
سرزمين پررنگ نبوده، اما حقيقت اين است كتاب نخواندن مردم به 
هيچ وجه گاليه بردار نيست؛ مي شــود از كتاب نخواندن گروهي از 
استادان دانشگاه و فعاالن فرهنگي و تئوريسين هاي نخوانده دانا كه 
شــب و روز از رســانه هاي مختلف براي دردهاي مداوم مردم نسخه 
مي نويســند حرص خورد، اما از دســت مردم نه. وقتي 3سال طول 
مي كشد تا از فالن كتاب مهم يك رشــته علوم انساني300نسخه به 
فروش برسد، بايد مشكل كتاب نخواندن را نه در سمت مردم كه در 
سمت كساني جست وجو كرد كه از تمكن الزم برخوردارند، اما آنقدر 
باهوش هستند كه بدانند بدون كتاب خواندن هم مي توانند كارشان 

را پيش ببرند. 
نه در روزهاي قرنطينه و كرونا و نه در دوران پساكرونا كه به نظر مي رسد 
ناشران و كتابفروشــان وضع خوبي نخواهند داشت، گناهي از بابت 
كتاب نخواندن بر گردن مردم نيست. درضمن، كتاب نخواندن مردم 
منحصر به جامعه ايراني نيست و در جامعه اي مثل آمريكا نيز كه يكي 
از قدرتمندترين صنعت هاي نشر را دارد، ميل مردم به كتاب خواني 
كاهش يافته است. شايد آنجا تنوع سرگرمي ها مسبب چنين وضعي 
باشد، اما اينجا تنوع گرفتاري هاست كه كتاب نخواندن مردم را كامال 
توجيه مي كند و حق طبيعي آنهاست كه دل و دماغي براي دانستن و 

يادگيري نداشته باشند.

سفر خارجي ممنوع
 ويروس كرونا باعث شد تصويربرداري لوكيشن هاي 

»سلمان فارسي« از تركيه به شهرك سينمايي نور تغيير كند

»بزرگ تريــن ســريال تاريخــي 
تلويزيوني« عنواني است كه به سريال 
»ســلمان فارســي« به كارگرداني داوود ميرباقري داده شده است. 
ميرباقري كه در اين سال ها سابقه خوبي در ساخت اين نوع سريال ها 
دارد، سلمان فارسي را با نگاهي به 3 دوره از زندگي اين شخصيت در 
دوران ايران باستان، بيزانس و صدر اسالم روايت خواهد كرد. سريالي 
كه اواخر آذر ماه سال گذشته توليدش در كرمان آغاز شد و قرار بر اين 
بود كه لوكيشن بعدي گروه، جزيره قشم باشد. با آغاز تصويربرداري 
سريال در شهر كرمان و سپس جزيره قشم،  گروه بازيگران اين سريال 
نيز در حال تكميل شدن بود. اين سريال كه پخش آن از تلويزيون با 
توجه به بزرگي پروژه و تصويربرداري در شــهرهاي مختلف ايران و 
كشور تركيه ممكن بود به اوايل دهه1400 برسد، حاال با شيوع ويروس 
كرونا تغييراتي در روند توليد و برنامه ريزي داده اســت. اين ميهمان 
ناخوانده هم روي اين سريال تأثير خود را گذاشته و حاال جابه جايي در 

لوكيشن هاي متعدد اين سريال به وجود آمده است.

به گزارش همشهري، فيلمنامه اين سريال با سرپرستي خود ميرباقري 
و حضور امراهلل احمدجو نوشته شده و حسين طاهري تهيه كنندگي 
آن را برعهده دارد. طراحي هنري سلمان فارسي نيز برعهده محسن 
شاه ابراهيمي است. طراحي گريم سريال را عبداهلل اسكندري انجام 
مي دهد. تا كنون عليرضا شــجاع نوري براي ايفاي نقش »ســلمان 
فارســي« انتخاب شــده و همچنين علي دهكردي و فرهاد اصالني 
به مجموعه پيوســته اند. فرهاد اصالني با حضور در ســلمان فارسي 
چهارمين همكاري خود را بعد از مختارنامه، شاهگوش و امام علي)ع( 
با ميرباقري خواهد داشت. براساس اعالم سازندگان اين سريال قرار 
بود تا بهار امسال گروه براي ادامه تصويربرداري راهي كشورهاي تركيه 
و ارمنستان شوند كه به دليل ويروس كرونا اين سفرها به زمان ديگر 
موكول شده است. قرار بود گروه تصويربرداري براي ادامه ضبط و توليد 
سلمان فارسي به مدت يك ســال به تركيه بروند و در همين ايام نيز 
به صورت همزمان دكورهاي دوران تيسفون و شهر جي )امروز يكي از 
مناطق شرقي اصفهان است( در ايران ساخته شود تا بالفاصله بعد از 
بازگشت عوامل گروه كار تصويربرداري در ايران ادامه پيدا كند. به نظر 
برنامه هاي گروه به هم ريخته است چراكه تهيه كننده سريال عنوان 
كرده كه بدون وقفه و با رعايت اصول بهداشتي كار را ادامه مي دهيم. 
البته طاهري به روند تغييرات نيز اشاره مي كند: »بخش هايي از فصل 
بيزانس را كه قرار بود در تركيه تصويربرداري كنيم به داخل كشور از 

جمله شهرك سينمايي نور منتقل كرديم.«
حسين طاهري با عنوان اين مطلب كه جابه جايي لوكيشن ها، نياز به 
برنامه ريزي مجدد داشته و اين امر كار بسيار پيچيده و سختي شد، 
توضيح مي دهد: »البته اين جابه جايي ها براي پــروژه بزرگي مانند 
سريال سلمان فارسي اجتناب ناپذير است و همكاران با نهايت انعطاف 
و حرفه اي گري، پروژه را همراهي مي كنند تا اين اثر فاخر ملي، بدون 
خلل به مسير ســاخت خود ادامه دهد.« تصويربرداري اين سريال، 
بعد از پايان  ماه رمضان در لوكيشن هاي داخل كشور ازجمله شهرك 
ســينمايي نور ادامه خواهد يافت. همچنين طاهري اضافه مي كند: 
»روند ساخت سريال ســلمان با رعايت تمام موازين بهداشتي پيش 

خواهد رفت تا توقفي در زنجيره برنامه ريزي ايجاد نشود.«

 قريب به 2ماه پس از تعطيلی توليدات 
ســينمايی در اروپا به دليل شــيوع گزارش

ويروس كرونا، كشورهای قاره سبز در 
نظر دارند با تصويب پروتكل های جديد بهداشــتی 
دوباره روند توليد آثار ســينمايی در اروپا را از ســر 
بگيرند. البته زمان از سرگيری توليدات سينمايی در 
كشورهای مختلف اروپايی متفاوت خواهد بود و در 
برخی از مناطق همچنان ممنوعيت راه اندازی دوباره 

دوربين های فيلمبرداری برقرار خواهد بود. 
استوديوهاي توليد محصوالت سينمايي و تلويزيوني 
در انگليس بازگشايي مي شوند. وزارتخانه ديجيتال، 
فرهنگ، رســانه و ورزش دولت انگليس اعالم كرد: 
توليدات سينمايي و تلويزيوني در اين كشور مي توانند 
براي نخستين بار پس از شيوع ويروس كرونا و برقراري 
قرنطينه، در صــورت پيروي از دســتورالعمل هاي 

فاصله گذاري اجتماعي از سر گرفته شوند.
به گزارش اســكرين ديلي، اين تصميم در پي صدور 

آخرين دســتورالعمل دولت انگليس مبني بر اينكه 
تمام افراد شــاغلي كه نمي توانند از خانه دوركاري 
كنند بايد در محل كار خود حاضر شوند، گرفته شده 
است. البته طبق اين دســتورالعمل، اين افراد تنها 
درصورتي كه محل كسب آنها بازگشايي شده باشد، 
ملزم به حضور در محل كار خود هســتند. براساس 
آخرين دســتورالعملي كه دولت انگليس در پايگاه 
اينترنتي خود آن را انتشار داده است، تمامي مراكز 
كاري و اداري ازجملــه اســتوديوهاي توليد فيلم و 
برنامه هاي تلويزيوني كه بازگشــايي مي شوند، بايد 
ضمن رعايت ضوابط بهداشتي دوران شيوع ويروس 
كوويد-19، شرايط را به گونه اي مهيا كنند كه فاصله 
هر فرد شاغل در محل كار يا استوديوي توليد فيلم 
يا برنامه تلويزيوني كمتر از 2متر از ديگران نباشد. بر 
اين مسئله نيز بايد در واحدهاي توليدي نظارت شود 
كه همه افراد شاغل به طور مرتب دست هاي خود را 

شست وشو دهند.
دســتورالعمل كامل رعايت مــوارد ايمني در محل 
كسب و كار به زودي انتشــار خواهد يافت و تمامي 
واحدهاي كســب و كار ازجمله استوديوهاي توليد 

فيلــم و برنامه هاي تلويزيوني موظــف خواهند بود 
به طور كامــل از آن پيروي كننــد. درحالي كه خبر 
بازگشــايي اســتوديوهاي فيلمســازي و ساخت 
برنامه هــاي تلويزيوني تحت دســتورالعمل دولت 
انگليس در وهله اول خبري بســيار اميدوار كننده 
براي صنعت فيلمسازي و شبكه هاي تلويزيوني در 
انگليس است اما كامال مشــخص است كه بسياري 
از كمپاني هاي توليد فيلم و برنامه هاي تلويزيوني تا 
نتوانند مسائل مربوط به بيمه افراد شاغل در صنعت 
سينما و تلويزيون انگليس را مرتفع كنند، نمي توانند 
به بازگشــايي كمپاني هاي خود اميدوار باشــند. از 
سويي ديگر دستورالعمل بهداشتي و ايمني جديد نيز 
بايد توسط دولت انگليس تأييد نهايي شود تا جنبه 

اجرايي پيدا كند.
 يكي از ســخنگويان وزارتخانه ديجيتال، فرهنگ، 
رسانه و ورزش در گفت وگو با اســكرين در اين باره 
مي گويد: دولت در حال همــكاري نزديك با بخش 
توليدات سينمايي و تلويزيوني است تا از اين مسئله 
اطالع يابــد كه در چه نــوع توليدات ســينمايي و 
تلويزيوني امــكان رعايت دســتورالعمل مربوط به 

فاصله گذاري اجتماعي وجود دارد تا بتواند به افراد 
شاغل در تلويزيون و صنعت سينما اطمينان دهد كه 
راه هاي مطمئن و ايمني براي بازگشت آنها به محل 

كار پيدا شده است.
براســاس آخرين خبرها، مباحث و مذاكرات درباره 
پروتكل هاي جديد فيلمســازي و مسائل مربوط به 
بيمه افراد شــاغل در بخش توليــدات تلويزيوني و 
ســينمايي ميان نمايندگان دولــت و كمپاني هاي 

توليد فيلــم تا روزجمعه 15ماه مــه خاتمه خواهد 
يافت؛ بنابراين انتظار مي رود درصورت مشــخص 
شدن مسائل مربوط به بيمه و پروتكل هاي بهداشتي 
به زودي رونــد توليد دوبــاره فيلــم و برنامه هاي 
تلويزيوني در انگليس آغاز شــود. تمامي توليدات 
فيزيكــي و حضــوري ســينمايي در انگليــس از 
23مارس2020 )2فروردين1399( پس از برقراري 

قرنطينه در اين كشور تعطيل شدند.

»چشــم ســگ« مجموعه 
داستاني به قلم عاليه عطايي، نقد

شامل 7داستان كوتاه است كه 
در زمستان سال98 منتشر شده است. 

زندگــي  مجموعــه  ايــن  قصه هــاي 
شخصيت هايشــان را در برهه هاي نامعمول 
زندگي يا در دل رويدادهايي پرتنش نشــان 
مي دهند وسرگشتگي و تضاد و تعارض آنها 
را با دنياي اطرافشان روايت مي كند. در برخي 
از موقعيت هاي داستاني اين مجموعه زادگاه و 
خواستگاه و ريشه هاي قومي در تضاد و تعارض 
با زيستگاه و فرهنگ پذيرنده قرار مي گيرد. 
زنان و مرداني از افغانســتان و تاجيكستان و 
يا حتي خرده فرهنگ هايي در دل خراسان 
كه در ايران همزمان هم آشــنا و هم غريبه 
محسوب مي شوند. آنها به مفهوم واقعي كلمه 
مهاجر نيستند. نژاد و تبار مشابه و پيوندهاي 
عميق فرهنگي مثل دين و مذهب و زبان دارند 
اما جغرافيا و مفهومي به نام مليت كه براساس 
مرزبندي بنا شده آنها را از احساس تعلق به 
خاك پذيرنده شان دور مي كند. گذشته   اي 
كه لزوماً مفهوم زمان ندارد و گاهي به شكل 
رســومات و عادت ها و گاه به شكل جنگ و 
ناامني سايه اش را بر زندگي آنها مي گسترد. 
گفتن از بسياري از اين مفاهيم و موقعيت ها 
ساده نيست اما نويســنده با تسلط بر شيوه 
داستان گويي توانسته آنچه را در ذهن داشته 
يا به تجربه زيسته است در بستر درام به ثمر 

برساند.
در همه داستان هاي كتاب چشم سگ، سطوح 
بااليي از كنش و واكنش داستاني رخ  مي دهد 
و از اين لحاظ فضايــي دراماتيك و به لحاظ 
تكنيكي قصه گو و مــدرن ايجاد مي كند. در 
اغلب داستان ها نظم اوليه در جهان داستاني 
در همان آغاز با رخدادي تنش آلود يا امري 
غريب برهم مي خورد و گاه نيز قصه با آشفتگي 
حاصــل از اتفاقي كه در پيش داســتان رخ 
داده آغاز مي شــود. بدين ترتيــب خواننده 
هيچ گاه از لحاظ حسي در مسيري يكنواخت 
و هموار قــرار نمي گيرد. شــايد اصلي ترين 
ويژگي داستان هاي اين مجموعه فرم و نوع 
روايت و آنطور كه بسيار شايع است بازي هاي 
فرمي و به هم ريختن ساختار روايي نباشد اما 
نويســنده از به كارگيري تكنيك هاي روايي 
و انتخاب زاويه ديد و رفت و برگشــت هاي 
زماني و به خصوص برش هاي بــه موقع در 

مكان و زمان داستان ها غافل نبوده است. در 
شكل گيري فرم دراماتيك داستان ها، انتخاب 
زاويه ديد اثــر پررنگي بر نمايش هرچه بهتر 

پيشرفت داستان دارد.
 اغلب داســتان هاي اين مجموعه- در واقع 
5داستان- به شيوه داناي كل روايت مي شود 
و سلطه نويسنده را بر جهان داستاني اش به 
شيوه اي كه ما در ســينما به آن عادت داريم 
نشان مي دهد. عجيب نيست اگر در پايان هر 
داستان احساسي برآمده از مشاهده فيلمي 
بلند را تجربه كنيم كه در فرمي ادبي فشرده 
شده است. ارزش كار عطايي در اين است كه 
اين فشردگي باعث از دست رفتن نقاط عطف 
و رخدادهاي كليدي داستان نشده و در عين 
حال به كفايت به شخصيت ها و جهان ذهني 

آنها پرداخته مي شود.
اين دستاورد را مي توان نوعي ايجاز در شيوه 
قصه گويي تلقي كرد. در 2داســتان از اين 
مجموعه- سي كيلومتر و فيل بلخي- كه به 
شيوه روايت اول شخص نوشته شده مي توان 
ديد كه هــدف، تمركز بيشــتر بر مضمون 
احساســي، نمايش عواطف دروني و ســير 
تحول شخصيت داســتان بوده و رخدادها 
در پس زمينه جريــان پيــدا مي كنند. اما 
حتي در اين 2داســتان نيز ســطح تنش و 
به هم ريختگي جغرافياي داســتاني، آنها را 
از فضاي رخوت و يكنواختي كه گاه گريبان 
داستان هايي مبتني بر تك گويي را مي گيرد 
دور كرده اســت. اگرچه در بسياري مواقع 
نويسنده به عمق ذهن شخصيت ها نقب زده 
و افكار آنها را بيان مي كنــد اما اجتناب او از 
زياده گويي مشخص است. او فقط زماني به 
بيان انديشــه هاي كاراكترها مي پردازد كه 
نياز به وضوح بيشــتري در انگيزه و چرايي 
رخدادها باشــد يا آنكه بســتر بهتري براي 
پرداخت به مضمون هاي كلي داســتان ها 
فراهم كند. از ديگــر مولفه هاي قابل توجه 
در ســاختار فرمي اين مجموعه داســتان، 
زبان و لحن انتخابي نويسنده است. چنانچه 
اشــاره كرديم داســتان هاي اين مجموعه 
اغلب حول محور حادثه يا رخدادي مركزي 
شــكل مي گيرند. اتفاق هايي غالباً نامعمول 
و غيرقابل پيش بيني ماننــد حضور مردي 
كه حيوانات نامتعارف را بــه افراد ثروتمند 
مي فروشد، خطر يك حادثه تروريستي در 
تهران يا تازه عروســي كه نيمه شب مجبور 
مي شود با مردي از گذشــته هاي دور خود 
مالقــات كند...زبان انتخابي نويســنده در 
اغلب اين داســتان ها توصيف خونسردانه 

و به دور از هيجان و احساســات اســت. اما 
شــخصيت ها مجال پيدا مي كنند كه يا با 
رفتارهايشان وضعيت رواني و عاطفي خود را 
نشان بدهند يا راوي در مواقعي ذهن آنها را 
براي خواننده بازخواني مي كند. باز شدن پاي 
احساسات شخصيت ها به داستان اما آنها را 
به سمت سانتي مانتاليسم يا اغراق با هدف 
تحت تأثير قرار دادن خواننده نمي برد. زبان 
در داستان هاي عاليه عطايي از لحاظ واژه ها، 
قواعد دستوري و ساختار جمله همان چيزي  
اســت كه ما از آن به عنوان زبان رسمي نام 
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است، اما گويش اقوام در برخي قسمت هاي 
داســتان به خصوص در ديالوگ ها خود را 
نشان مي دهد. به نظر مي آيد كه نويسنده در 
انتخاب زبان و لحن، خودآگاهي سطح بااليي 
داشته و گرچه ممكن است داليلي شخصي و 
دروني نيز داشته باشد اما دست كم نخستين 
دستاورد آن همراهي گســتره وسيع تري 
از مخاطبــان اســت. اما شــايد اگر حضور 
پررنگ تري از ساير گويش هاي فارسي را در 
متن داستان ها شاهد بوديم به ايجاد فضاي 
صميمانه تري مي انجاميد. راوي به خصوص 
در 2داستاني كه با روايت اول شخص نوشته 
شده بسيار پايبند استفاده از زباني ا ست كه 
وجه مشخصه قومي ندارد. تنها در داستان 
شب بلخ است كه به نظر مي رسد از جمالت 
آهنگين و ريتم كلمات در كنار ابياتي كه از 
اشعار سعدي در متن آورده شده گاه رنگ و 
بويي ماليم از متون كالسيك فارسي به 
مشام مي رساند. مجموعه داستان 
چشم سگ، بي شك رويارويي 
خواننده را بــا مضامين و 
مفاهيــم عميقــي رقم 
مي زند كه برخي از آنها 
تازه و بكر هستند و در 

داستان هاي فارســي كمتر به آنها پرداخته 
شــده. در كل بايد گفت در اين داستان ها 
مولفه هاي هويت سازي  مانند اقليم و جغرافيا، 
تاريخ، فرهنگ و قوميت بسيار پررنگ هستند 
اما پرداخت به اين مفاهيم نه به طور مستقيم 
در خط سير داســتان ها و نه حتي از طريق 
ذهنيت شــخصيت ها يا خطابه راوي اتفاق 
نمي افتد بلكه اين عناصر همگي در تار و پود 

داستان تنيده شده اند. 
عاليه عطايي در مورد اول توانسته ماجراهايي 
كه در وهله اول فراتر از توان چهارچوب هاي 
داســتان كوتاه به نظر مي رسند- پالت هاي 
وسيع كه مناسب رمان هستند- را به سرانجام 
برســاند. در بخش دوم يعني مضمون نيز او 
گرچه دربــاره چيزهايي نوشــته كه تجربه 
دســت اولي از آنها دارد اما تــالش نكرده تا 
برداشــت هايش را بــه هر نحو به كرســي 
بنشــاند. اما از طرف ديگر او به اندازه كافي 
در روايت هايــش قاطع اســت و اگر گاهي 
اطالعاتش در تعارض با پيش فرض ها و دانش 
اوليه خواننده باشد، ادعايش در سير داستان 
از سوي خواننده پذيرفته مي  شود. در حقيقت 
مي شود گفت گرچه شكســتن كليشه ها و 
پيش ذهنيت ها يكي از اتفاقاتي است كه در 
داســتان هاي عاليه عطايي رخ مي دهد اما 
هيچ وقت اين تنها كاري نيست كه او مي كند. 
در توضيح اين مســئله مي شود به محوريت 
شخصيت خســرو در داستان پســخانه يا 
ميقات در داستان ختم عمه هما اشاره كرد 
كه گرچه دور از تصويرهاي رايج مرد افغان 
در ذهن مخاطبان اســت اما به ســرعت از 
ســوي خواننده دريافت و پذيرفته مي شود. 
با توجه به حضور پررنگ شــخصيت هايي از 
قوميت ها و خرده فرهنگ هاي مختلف در اين 
داستان ها ممكن بود سوژه هاي داستاني در 
بازتاب اين تفاوت ها گم شود اما انرژي حوادث 
در حدي باالست كه رســم و رسوم و خرده 
فرهنگ ها اغلب به ابزاري در خدمت روايت 
تبديل مي شوند. داستان هاي اين مجموعه 
فرصت خوبي براي شناخت بهتر ما از 2مفهوم 
تضاد و تشــابه فرهنگي هستند. جغرافياي 
داستان هاي فارســي اغلب به مرزهاي ملي 
و سياسي محدود مي شوند. داستان نويسي 
فارسي در ايران، افغانســتان و تاجيكستان 
اغلب به مولفه هاي اجتماعي و سياسي خاص 
خود مي پردازند و كمتر پيــش   مي آيد كه 
از درهم آميختگي ايــن فرهنگ ها كه وجوه 
اشتراك مهمي مانند زبان و رسوم برآمده از 
دل تاريخ دارند، داستان هايي پديد آيند. البته 
در سال هاي اخير مضمون مهاجران افغاني 
و تبعات و تأثيرات حضور افغان ها در جامعه 
ايران در برخي آثار نويسندگان افغان ساكن 
ايران يا نويسندگان ايراني بسيار پررنگ بوده 
اســت اما روايت غالب اين داستان ها اغلب 
زندگي مردان كارگر يا خانواده هاي مهاجر 

حاشيه نشين است و بسياري از آنها به درستي 
سعي در بازنمايي انتقادي از برخورد طبقاتي و 

رفتارهاي نژادپرستانه داشته اند.
عاليه عطايي، گرچه در مضمون داستان هايش 
اين روايت ها را در نحوه نگرش و ارزشگذاري 
نژادپرستانه و توأم با تحقير، تأييد مي كند اما 
غالب شخصيت ها و همچنين موقعيت هاي 
داستاني او از كليشــه ها و تيپ هاي تكراري 
كارگر و سرايدار و مكان هاي آشنايي مانند 
ســاختمان هاي نيمه تمام و كيوسك هاي 
نگهباني دور هستند. اين موضوع زماني كه 
بســتر روايت از كالنشهر تهران به شهرهاي 
كوچك تر تغيير مي كند چنان در داســتان 
تنيــده مي شــود كه ســطح مســئله را از 
برخوردهاي قومي به مســائل هويتي ارتقا 
مي دهد. در حقيقت عاليه عطايي به عنوان 
كسي كه به طور همزمان به 2مليت تعلق دارد 
گرچه ممكن است بار عاطفي سنگين تري 
متحمل شود اما به او اين توانايي را مي  دهد 
كه هر قوم را از چشم ديگري ببيند. اين اتفاقي 
است كه مشابهش را در تكلم همزمان يك نفر 
به 2زبان شاهديم. جايي كه يك نفر مي تواند 
به 2زبان فكر كند و اين بسيار متفاوت است 
با يادگيري زبــان دوم و ترجمه يك زبان به 
زبان ديگري .عشق به عنوان يك كالن روايت 
انساني در بعضي از داستان هاي اين مجموعه 

حاضر است.
در تنها داستان اين مجموعه كه راوي دختري 
ايراني  اســت و قوميت هــاي ديگر حضور 
ندارند عالوه بر اينكه كنتراســت موفقي با 
ساير داستان ها ايجاد شده، مضمون عشق و 
تعلق خاطر بسيار پررنگ تر به چشم مي آيد. 
در كنار همه مواردي كــه درباره مجموعه 
داستان چشم سگ گفته شد نكته اي را نيز 
بايد درباره نگاه بــه زن و حضور زنان در اين 
داستان ها درنظر داشــت. گاه به نظر مي آيد 
كه نمايش جهان زنان در اين داستان ها زير 
سايه مبحث هويت و قوميت قرار گرفته اما 
شــايد نكته در جهان بيني و دركي باشد كه 
عاليه عطايي از اين مســئله دارد. او نگاهي 
منطقي به داستان نويسي و شيوه روايت دارد 
كه از سانتي مانتاليســم رايج در روش هاي 
پرداختن به رنج زنان دور اســت. در جهان 
داستان هاي او زنان با همه رنج ها و محنت ها 
و حتي ضعف ها و دسيسه پردازي هايشــان 
حضور دارند اما نويسنده خود را در مقام مدافع 
يا منتقد آنها قرار نداده است. تصويري كه او 
از زنان در داستان هايش نشان مي دهد بيشتر 
از آنكه مناسب برداشــت هاي فمينيستي 
باشد به درك انساني تر آنها كمك مي كند. 
همين كه طيف متنوعي از زنان و مردان در 
داستان هاي او حضور دارند يعني مي شود با 
وجود همه رنج هاي تحميل شده به زنان در 
جهان داستاني به آنها حضوري برابر و عادالنه 

داد؛ نه تحقيرآميز و نه توأم با ترحم.
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آغاز توليد فيلم در ايتاليا از اواخر خرداد99 
ايتاليا كه با 30هزار فوتي، دومين كشــور از نظر تلفات ويروس كرونا در اروپا محسوب مي شود به تدريج 
در حال برچيدن برخي از محدوديت هاي دوران قرنطينه است. به گزارش ورايتي، به احتمال زياد از  ماه 
ژوئن2020 )اواخر خرداد، اوايل تير99( توليد كنندگان فيلم در ايتاليا خواهند توانست با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در زمينه فاصله گذاري اجتماعي و ضد عفوني استوديوهاي فيلمبرداري كار خود را در زمينه 
ساخت آثار سينمايي آغاز كنند. مقامات منطقه التزيوي ايتاليا كه رم و استوديوهاي بزرگ و مشهور فيلم 
چينه چيتا در آن  واقع شده، اعالم كرده اند كه در آينده نه چندان دور امكان ساخت توليدات سينمايي 
در اين منطقه فراهم خواهد شد. اعالم اين خبر به شايعاتي در رسانه هاي ايتاليا دامن زد كه توليدات آثار 
سينمايي در اين كشور آغاز شده؛ شايعاتي كه بالفاصله از سوي مقامات تكذيب شد. فرنچسكا چيما، رئيس 
اصلي ترين سازمان توليدات سينمايي در ايتاليا نيز در اين رابطه اعالم كرده است كه فعاليت توليد فيلم 
مي تواند به عنوان يك فعاليت كلي كار خود را از سر بگيرد، اما براي اين مسئله بايد موارد و جنبه هاي زيادي 
را درنظر گرفت؛ ازجمله آماده سازي  و بازگشايي دفاتر توليد فيلم. اما پيش از روشن كردن دوباره دوربين ها 
و قرار گرفتن بازيگران در برابر آنها، دولت و اتحاديه هاي سينمايي بايد پروتكل هايي را براي فيلمبرداري 

ايمن، تنظيم و تأييد و به امضا برسانند. اكنون در مرحله تنظيم نهايي اين پروتكل ها هستيم.

گشايش دوباره استوديوهاي توليد فيلم در اروپا 
كشورهاي ايسلند و جمهوري چك ازجمله نخستين كشورهاي اروپايي هستند كه مجوز توليد و ساخت 
فيلم را صادر كرده اند. به گزارش هاليوود ريپورتر، در هفته اخير همچنين كشورهايي از لهستان گرفته 
تا پرتغال از طراح هاي خود براي راه اندازي دوباره دوربين هاي فيلمبرداري در استوديوهاي فيلمسازي 
پرده برداري كردند. اين كشــورها با تنظيم پروتكل هاي جديد بهداشتي اجازه خواهند داد تا توليدات 
فيلم ها چه به صورت محلي و چه بين المللي از سر گرفته شود. برخي از ضوابط بهداشتي كه قرار است در 
پروتكل هاي بهداشتي جديد در نظر گرفته شود، جنبه عمومي دارد و هم اكنون از سوي بسياري از كشورها 
در عرصه بين الملل رعايت مي شود؛ ازجمله رعايت فاصله گذاري اجتماعي در زمان فيلمبرداري به معناي 
اينكه عوامل توليد و بازيگران نبايد از شعاع 2 متري به يكديگر نزديك شوند. استفاده از ماسك و ضد عفوني 
كردن مداوم محل توليد فيلم ها نيز ازجمله مواردي است كه در پروتكل هاي بهداشتي مربوط به توليد آثار 

سينمايي بايد رعايت شود.

شرايط فيلمبرداري در اسپانيا و فرانسه 
طبق پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا، در اسپانيا مجوز ساخت فيلم دست كم تا اطالع ثانوي در تمام 
مناطق صادر نخواهد شد؛ به عنوان مثال در برخي از مناطق اين كشور نظير جزاير قناري و والنسيا كه شيوع 
كرونا كمتر است در آينده مجوز فيلمبرداري و توليد فيلم به احتمال زياد صادر خواهد شد، اما در شهرهاي 
بزرگ تر مثل مادريد و بارسلونا كه ميزان شيوع كوويد-19باالتر است، احتمال كمتري وجود دارد كه مجوز 
فيلمبرداري صادر شود. شهر پاريس در فرانسه اما از نظر ابتال به كرونا به مناطق سبز و قرمز تقسيم شده 
كه به احتمال زياد در مناطق سبز پاريس امكان فيلمبرداري در زمان صدور مجوز توليدات سينمايي مقدور 

خواهد بود و به طور طبيعي براي مناطق قرمز همچنان مجوزي براي فيلمبرداري صادر نخواهد شد.

مشابهات مضمون ساز، تفاوت هاي تكنيكي 
يافتن اشــتراكات مفهومي و نيز مشــابهت هايي در فضا و ارجاعات فرهنگي در 
داستان هاي اين مجموعه كار دشواري نيســت اما نقطه قوت كتاب آنجاست كه 
نويسنده توانسته در كنار عناصر مشابه مضمون ساز، تفاوت هاي بنياديني در نحوه 
اجرا و تكنيك بيافريند.   به طور كلي در بررسي هر مجموعه  اي آنچه بيشتر نمود دارد 
تشابهات و تكرارهاست كه گاهي آگاهانه و با هدف ايجاد انسجام و يكدست سازي  از 
طرف نويسنده ايجاد مي شود و گاه نيز به غلبه ناخودآگاه او مربوط است. مواردي كه 
به عنوان نقاط قوت هر اثري شمرده مي شوند غالبًا پرداخت به مضمون هاي انساني، 
خلق جهان منحصر به فرد يا اجراي موفق تكنيك ها هستند كه اين مجموعه نيز به 
قدر كفايت از آنها برخوردار است اما بسياري اوقات ارزش كار نويسنده  جايي معلوم 
مي شود كه بدانيم او آگاهانه از چه چيزهايي اجتناب كرده، چه خطراتي را با موفقيت 
پشت سر گذاشــته يا در چه دام هايي نيفتاده است. يكي از اين خطرات كه همواره 
داستان نويسان را تهديد مي كند اين اســت كه مقهور ايده داستاني خود شوند يا 

شيفتگي شان نسبت به مضامين، آنها را از قضاوت درست دور كند. 

ث
مك
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 بهترین لپ تاپ ها 
برای دوركاری

با وجود پیشرفت  موبایل ها و تبلت ها هنوز هم مردم بی نیاز 
از استفاده از لپ تاپ ها نشده اند و این وسیله در روزهای 

خانه نشینی بیشتر از همیشه در جهان خودنمایی كرده است
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بازار

از ممنوعیــت واردات تا محرومیــت از ارز 
نیمایی

یك ماه پیــش وزارت صنعت، ثبت ســفارش 
واردات كاالهای حوزه آی تی را با هدف حمایت 
از تولید داخلی و به بهانه تولید اقالمی مشابه در 
داخل كشور، ممنوع اعالم كرد. این ممنوعیت 
واكنش فعــاالن این حوزه را به دنبال داشــت. 
آنان معتقد بودنــد توقــف واردات تجهیزات 
ســخت افزاری به زیرســاخت های كشــور و 
كسب وكارهای فعال این حوزه آسیب جدی وارد 
خواهد كرد، آن هم در شــرایطی كه نیاز به این 
تجهیزات، به دلیل وضعیت خاص ناشی از كرونا، 
بیشتر شده و فعالیت های اقتصادی، آموزشی و 
بسیاری دیگر از فعالیت ها تنها بر بستر فناوری 
ارتباطات امكان ادامه یافته است. این ممنوعیت 
كه رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه تهران، آن را 
ناشی از یك اشتباه ســهوی و ادعای نادرست 

معدودی شركت فعال در این حوزه می داند، با 
مذاكرات اتحادیه ها و انجمن های حوزه  آی تی 
پس از یك ماه لغو و ثبت ســفارش دوباره آغاز 
شد. اما مشكالت دومینویی ادامه یافته و این بار 
بازار با بانك مركزی دچار چالش شده است. تا 
پیش از این واردكنندگان كاالهای حوزه فناری 
اطالعات از ارز نیمایی بــرای واردات كاالهای 
خود اســتفاده می كردند اما در تصمیم جدید 
كاالهای ردیف 22تا 24اولویت های وارداتی، كه 
كاالهای  آی تی را نیز شامل می شود، از شمول 
دریافت ارز نیمایی خارج شدند و حاال این دسته 
از كاالها ناچارند بــرای واردات از ارز حاصل از 

صادرات استفاده كنند.

مشكالت تهیه ارز حاصل از صادرات
بر مبنــای تصمیم اخیــر بانك مركزی، بخش 
عمده ای از تجهیزات آی تــی باید با ارز حاصل 

از صادرات وارد شــوند در نتیجه واردكنندگان 
كاالهای آی تی دیگر امكان تهیه ارز از سیستم 
بانكی را نخواهند داشــت. این رونــد به اعتقاد 
فعــاالن بخش خصوصــی و واردكننــدگان، 
دسترسی بازار فناوری اطالعات به ارز را با چالش 
جدی  روبه رو می كند و به ورشكستگی و بسته 
شدن بسیاری از كسب وكارها منجر خواهد شد. 
گفته می شود از این پس در فرایند واردات بخش 
عمده ای از كاالهای آی تی، واردكنندگان باید به 
جای ثبت سفارش و انتخاب گزینه تخصیص ارز 
از سیستم بانكی، گزینه درخواست ارز حاصل 
از صادرات را انتخاب كننــد یعنی از این به بعد 
متقاضیان واردات باید به دنبال صادر كنندگانی 
باشند كه حاضر باشند ارز خود را برای واردات 
به فعــاالن  آی تی بدهند؛ رونــدی كه به گفته 
دبیر كمیســیون شبكه ســازمان نظام صنفی 
رایانه، با توجه به كم بودن منابع ارزی و امكان 

 فشار كرونا 
بر آی تی
رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه تهران: 
امسال با توجه به 
دوركاری كارمندان 
بیشتر سازمان ها 
و آموزش آنالین 
مدارس، بازار  آی تی با 
20تا 30درصد افزایش 
تقاضا مواجه شد. 
بسیاری از خانوارها 
سال گذشته را در 
پی افزایش قیمت 
ناشی از گرانی ارز 
با روی آوردن به 
خرید دست دوم 
و تعمیر كاالهای 
خود گذراندند، اما 
محرومیت از ارز 
نیمایی به جهش 
دوباره قیمت در این 
حوزه منجر 
خواهد شد

سركشی قيمت 
در ماشين
به گفته برخی 
تولیدكنندگان، وقفه 
چندماهه در توزیع 
نهاده های دامی و 
نوسان قیمت ها، 
آنها را مجبور كرده 
هر كیلوگرم ذرت 
را با قیمتی فراتر 
از 2500تومان و 
كنجاله سویا را تا 
5هزار تومان بخرند، 
در حالی  كه قیمت 
مصوب هر كیلوگرم 
ذرت 1500تومان 
و كنجاله سویا 
2450تومان است
××× 
به گفته مدیرعامل 
شركت پشتیبانی 
امور دام، كل فروش 
نهاده ها در 50روز 
گذشته با قیمت های 
مصوب و در سامانه 
بازارگاه انجام شده و 
مبادله با قیمت های 
بیش از این، مربوط به 
عرضه دان مازاد در 
بازار بوده است

بن بست تعیین نرخ واقعي خودرو
نرخ مصوب غیرواقعي گره گشاي بازار خودرو نیست

نرخ مصوب جدید خودرو در 
حالي از سوی شوراي رقابت 
و ستاد تنظیم بازار كشور 
تعیین و ابالغ شده كه شكاف 
قیمت مصوب و حاشیه بازار 
برخي خودروهاي پرتیراژ 

داخلي تا 3برابر افزایش یافته اســت؛ اما با بازگشت 
شوراي رقابت به عرصه قیمت گذاري ورود دستگاه هاي 
اجرایي و قضایي به بازار خودرو، دست اندركاران تنظیم 
بازار خودرو سعي مي كنند با تشدید نظارت بر عرضه 
و بازار خودرو، نرخ حاشیه بازار خودروهاي پرتقاضا را 
كاهش دهند. با سعید مدني، مدیرعامل اسبق سایپا 

گفت وگو كرده ایم.
 

علت اصلي بازگشــت شــوراي رقابت به 
قیمت گذاري خودرو چیست؟

بازگشت شوراي رقابت به قیمت گذاري خودرو نخستین بار 
نیســت و طي سال هاي گذشــته با افزایش شدید قیمت 
خودرو در حاشیه بازار بنا بر شرایط خاص، بالفاصله شوراي 
رقابت وارد این عرصه شده است، چراكه قیمت هاي مصوب 
این شورا برخالف سازمان حمایت همه هزینه هاي تمام شده 
خودروسازان در قیمت تمام شده خودرو را لحاظ نمي كند. 
تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه در سال91 نیز 
با 3برابر شــدن نرخ دالر، قیمت پراید 9 تا 12میلیوني به 
22میلیون تومان رسید اما با دریافت مجوز عرضه پراید به 
نرخ حاشیه بازار، قیمت كارخانه این خودرو به 18میلیون 
تومان افزایش یافت كه منجر به كاهش قیمت حاشیه بازار 
به 18میلیون و500هزار تومان با خروج دالل ها از بازار شد، 
مشتریان نیز از این قیمت ها استقبال كرده، صف خریدي 
نیز براي خودروسازان وجود نداشت،  وضعیت تولید خودرو 
نیز مناســب بود. اما اظهارنظر معروف رئیس جمهور وقت 
»پراید كیلویي چند« موجب بازگشت تنش به بازار خودرو 
شد كه درنهایت فرایند قیمت گذاري خودرو را از سازمان 

حمایت گرفته و به شوراي رقابت دادند.

سهم تقاضاي انباشــته در وضعیت كنوني 
بازار چقدر است؟

تا ســال94 با تغییرات مدیریتي ســایپا مبناي قیمتي 
پراید تغییري نداشت و كســي براي درخواست افزایش 
رسمي قیمت پراید اقدامي نكرد. این امر موجب شد تا با 
باقي ماندن تقاضاي انباشته در بازار، در اواخر سال97 نرخ 
پراید از 39میلیون به 50میلیون تومان افزایش یابد. این 
شرایط موجب شد تا ستاد تنظیم بازار در ماه هاي پایاني 
سال گذشته، مجوز عرضه خودرو به نرخ 5درصد كمتر از 
حاشیه بازار را صادر كند اما بازهم مبناي تعیین قیمت ها، 
نرخ حاشیه بازار خودرو در بهمن ماه97 و پیش فروش هاي 
جدید براي سال98 برمبناي قیمت 37میلیون انجام شد. 
همچنین با دستور وزارت صنعت مقرر شد تا فروش هاي 
قبلي پراید با قیمت هاي تكلیفي 22میلیون تومان انجام 
شود كه منجر به شكل گیري تقاضاي انباشته ناشي از تورم 
انباشته در بازار خودرو شــد،  وضعیتي كه یك بار دیگر با 
افزایش لجام گســیخته قیمت خودرو طي چند ماه اخیر 
خود را نشــان داده و درنهایت منجر به بازگشت چندباره 

شوراي رقابت به عرصه قیمت گذاري خودرو شد.

ریشه اصلي گراني خودرو در حاشیه بازار 
چیست؟

ریشــه مشــكالت كنوني مردم براي خرید خودرو، ناشي از 
پرســود بودن بازار خودرو نیســت، بلكه علت اصلي كاهش 
ارزش پول مردم است و در این شرایط حتي داللي نیز معنایي 
ندارد، چراكه به اندازه كافي تولید و عرضه خودرو وجود ندارد 
و مردم براي حفظ ارزش پول خود به ســمت خرید خودرو 
روي آورده اند. گرچه قیمت اغلب كاالها به روز شده اما مردم 
با خرید آن انتظار دریافت سود ندارند، مثال یخچال 5میلیوني 
را با قیمت 10میلیون تومان مي خرند اما در خودرو اگر كسي 
بتواند هم اكنون براي خرید خودرو ثبت نام كند درجا دوبرابر 
سود برده و با فروش آن در آینده نیز متضرر نمي شود. درواقع 
مي توان گفت خرید بقیه كاالها بــراي حفظ ارزش پول در 
آینده است اما خرید خودرو به معناي سود آني و آینده است. 
در چنین شرایطي است كه اكنون تعیین تكلیف قیمت خودرو 
در بازار با مشكل مواجه شده است،  به نحوي كه مسئوالن اگر 
بخواهند به سمت قیمت حاشــیه بازار بروند، گراني خودرو 
مشكل ساز مي شود و قیمت گذاري شوراي رقابت نیز قادر به 

رفع مشكالت خودروسازان و بازار نیست.

با قیمت هاي كنوني و مشخص نبودن مبناي 
قیمت ها، امكان عرضه خودرو به نرخ حاشــیه بازار 

وجود دارد؟
 قبال مي توانستیم به دلیل اختالف 5میلیوني قیمت كارخانه 
و بازار به ســمت حاشیه بازار برویم و ســازمان حمایت با 
كشف روزانه قیمت ها خودروسازان را ملزم مي كرد تا هر 
روز خودرو را با نرخ 5درصد كمتر از حاشیه بازار بفروشند 
و در قراردادهاي روزانه نیز قیمت روز فروش خودرو ذكر 
مي شد، اما اكنون تفاوت حاشــیه بازار و نرخ كارخانه زیاد 
شده است. بااین وجود هنوز هم مي توان با آزادسازي قیمت 
خودرو از خودروسازان بابت اســتفاده از سود در افزایش 
تولید تعهد گرفت و اجازه داد تا هركسي كه پول بیشتري 
داشته و به دنبال حفظ سرمایه است، خودرو خریداري كرده 
و بفروشد و با نظارت بر خودروسازان براي افزایش تولید و 
سرمایه گذاري و عرضه، زمینه كاهش قیمت حاشیه بازار 
خودرو را فراهم كرد؛ اما اكنون در شرایط تورمي نمي توان از 
هیچ كس انتظار داشت تا براي حفظ پول خود تالش نكند، 
چراكه با افزایش قیمت بنزین و گراني نرخ مســكن، طال، 

ارز و... ارزش پول مردم روزبه روز در حال كم شدن است.

 كاالهای حوزه  آی تی با تصمیم جدید بانك مركزی از شمول تخصیص 
ارز نیمایی خارج شدند و این تصمیم به باور كارشناسان، بازار را با افزایش 

شدید قیمت مواجه خواهد كرد
شــیوه های مدرن كار و آموزش از راه 
دور مدت هاست كه در بسیاری از نقاط 
دنیا جای خود را باز كرده و بسیاری از فعالیت ها در حوزه های مختلف 
با استفاده از فناوری ارتباطات از راه دور انجام می شود اما تا نفوذ آن به 
تك تك خانه های دنیا، راه درازی در پیش بود. با این حال این راه دراز در 
ایران به كمك همه گیری یك ویروس یك شبه طی شد و كرونا فناوری 
را به پای ثابت زندگی، كار و نظام آموزشــی تبدیل كرد. شیوع كرونا 
با تعطیلی ادارات و دانشــگاه ها، كارمندان و دانشجویان را به خانه ها 
فرستاد و دوركاری شد تكیه كالم روزگار قرنطینه. در ایران، تعطیلی 

مدارس و بالتكلیفی دانش آموزان درســت در میانه سال تحصیلی، 
آموزش آنالین را اجتناب ناپذیر كرد و معلم ها و خانواده هایی را كه تا 
پیش از آن تنها به بازدهی شیوه های آموزش سنتی و حضوری معتقد 
بودند، به تغییر رویكرد وادار كرد. این تحوالت در مدت زمانی كوتاه، 
ارزش كاالهای حوزه آی تی را به عنوان ابزارهای استفاده از فناوری های 
ارتباطی باال برد و آنها را از كاالهای لوكس و تجملی به كاالهای ضروری 
تبدیل كرد، اما به رغم این ضرورت، دسترسی به كاالهای این حوزه برای 
بخش زیادی از جامعه به راحتی امكان پذیر نیست و برای بقیه هم هر 

روز سخت تر و گران تر می شود.

دومینوی ارزی در بازار آی تی 

گفت وگو

علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

كاالهای  آی تی لوكس نیستند
الزمه همگام شدن با تحوالت عصر كرونا استفاده از كاالهای 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است و این حقیقت باعث 
می شود دیگر مثل گذشته كاالهای مزبور در زمره كاالهای لوكس 
به حساب نیایند. می گفتند عصر، عصر ارتباطات است، ولی تا همین 
یك ماه پیش این عصر برای بسیاری از خانواده های ایرانی آغاز نشده 
بود. امروز اما هیچ دانش آموزی بدون تجهیزات سخت افزاری مثل 
موبایل یا تبلت امــكان ادامه تحصیل ندارد. عضو كمیســیون 
سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران درباره 
مشــكالت ماه های اخیر در حوزه واردات تجهیــزات كاالهای 
آی سی تی می گوید: هرچه در بستر اینترنت است، نیاز به تجهیزات 
سخت افزاری دارد. حمید توسلی می افزاید: اختالف زاویه دید ما با 
تصمیم گیرندگان این است كه ما معتقدیم كاالهای صنف آی تی 
كاالهایی با اولویت باال هستند و این را همه افراد در دوران كرونا و 
دوركاری و قرنطینه با تمام وجود حس كردند؛ وقتی یك دانش آموز 
در خانه می نشــیند و می خواهد از راه دور درس یاد بگیرد نیاز به 
تجهیزات سخت افزاری دارد؛ تبلت و لپ تاپ و گوشی و اینترنت. 
همین اینترنت سرور می خواهد، سرور سی پی یو می خواهد، به دنبال 
آن هم هارد و رم نیاز است. اینها همه زیرساخت هایی است كه باید 
وجود داشته باشد، بانكداری دیجیتال و فروش های آنالین هم بر 
همین مبنا یعنی سخت افزار استوار است. ما شرایط تحریم را درك 
می كنیم اما بحث سر این اســت كه كدام كاالها اولویت دارند. به 
عقیده كارشناسان، تجهیزات آی تی جزو 10اولویت اول كشور و از 
ضرورت های وارداتی است و شــرایط دوركاری، آموزش آنالین، 
بانكداری الكترونیك و مثال هایی از این دست توجه به این ضرورت 

را اجتناب ناپذیر كرده است.

جابه جایی پول هر صادر كننده در خارج از كشور 
بسیار سخت، زمان بر و پرهزینه  است. به گفته 
احســان زرین بخش بر اســاس اعالم شفاهی 
كارشناسان بانك مركزی حداقل 30 روز طول 
خواهد كشید تا بانك مركزی مجوز تخصیص 
ارز حاصل از صــادرات را تأیید كنــد و مجوز 
صادر شده هم فقط 30 روز اعتبار دارد اما پیدا 
كردن یك صادر كننده و جلب رضایت آن برای 
تخصیــص ارز صادراتی به واردكننــدگان و از 
ســوی دیگر واریز ارز به  حســاب بانكی زمانی 
بیشــتر از 30 روز را طلب می كند. این روند به 
اعتقاد كارشناسان این حوزه پروژه های مربوط 
به توسعه زیرســاخت های شبكه كشور را نیز با 
مشــكل مواجه خواهد كرد؛ زیرا شركت ها باید 
پروژه های قــراردادی خود را براســاس زمان 
تعیین شده و تعهدات مندرج در قرارداد تحویل 
دهند، حال آنكه این شــركت ها بعد از یك ماه 
ممنوعیت ثبت سفارش امروز با مشكل تامین 
ارز مواجه شــده و از ادامه كار و اجرای تعهدات 

خود دور مانده اند.

ارز گران تر، كاالی گران تر
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت وگو 
با همشــهری با بیان اینكه این تصمیم به طور 
قطع به گرانی كاالهای حوزه فناوری اطالعات 
منجر خواهد شــد، می گوید: اگر پارسال این 
تصمیم گرفته می شــد اتفاق خاصی نمی افتاد 
چون هم قیمت ارز آزاد به ایــن گرانی نبود و 
هم كاالی حوزه آی تی ضــرورت امروز را برای 
خانوارها نداشت اما امسال با توجه به دوركاری 
كارمندان بیشتر سازمان ها، بازار  آی تی با 20تا 
30درصد افزایش تقاضا مواجه شد. محمدرضا 
فرجی ادامه می دهد: گرانی ارز در سال گذشته 
افزایش قیمــت كاالها را به دنبال داشــت اما 
بسیاری از مشــتریان با روی آوردن به خرید 
اجناس دســت دوم و تعمیر كاالهای قدیمی 
خود، دوران گرانی را گذراندند، امسال اما ادامه 

روند افزایش قیمت ارز با افزایش تقاضا همراه 
شده و امروز محرومیت از ارز نیمایی به جهش 
قیمتی در این حوزه منجر خواهد شد. او با اشاره 
به زمان بر بودن دریافت ارز حاصل از صادرات 
ادامه می دهد: واردكننده بــرای دریافت این 
ارز ممكن اســت یك تا دومــاه در نوبت بماند 
و با توجه به اینكه ســود تجار حوزه آی تی 2تا 
3درصد بیشتر نیســت، خواب سرمایه به زیان 
ســرمایه گذاران منجر خواهد شد. این موضوع 

نیز ناخواسته بر نرخ كاال تأثیرگذار خواهد بود.

در چه اقالمی واردات داریم؟
به گفته رئیس اتحادیه فنــاوران یارانه تهران 
تولیدات داخلــی در حوزه  آی تــی تنها چند 
قلم كاال را شــامل می شــود كه همان نیز كل 
نیاز بازار را پاســخ نمی دهد. فرجی می گوید: 
كیس، كیبورد و موس تنها كاالهایی هســتند 
كه بازار آنها می تواند به طور تقریبی با تولیدات 
داخلی تامین شود اما در ســایر كاالها متكی 
به واردات هســتیم. این فعــال صنفی معتقد 
اســت: هم اكنون در زمینه تولید لوازم جانبی 
كامپیوتر و ماشــین های اداری كاالهایی چون 
كیبورد، موس، اســپیكر، پول شمار، صندوق 
مكانیزه فــروش، كاغذ خردكــن، آل این وان، 
پاوربانك، كارتریج و مــواد مصرفی پرینتر در 
 یك سری از مدل های خاص، به موفقیت هایی 
دســت یافته ایم، اما امكان تولید برخی كاالها 
و قطعــات مانند مادربورد، هارددیســك، رم، 
سی پی یو، كارت گرافیك، تبلت، لپ تاپ و سرور 
و ... در كشور فراهم نیست. فرجی اضافه می كند: 
این كاالهــا نه تنها در ایران بلكه در بســیاری 
از كشــورهای دیگر هم تولید نمی شوند، زیرا 
انحصار تولید آنها در دســت یك یا دو كمپانی 
خاص است؛ به طور مثال سی پی یو تنها توسط 
دو كمپانــی Intel و AMD در جهــان تولید 
می شود، لذا واردات و دسترسی ارزان تر به این 

كاالها از الزامات كشور است.

 مرغداران: از بازار آزاد خرید می كنیم
تولیدكنندگان دام و طیــور می گویند در ماه های 
اخیر به دلیل تخصیص نیافتن به موقع ارز و رسوب 
نهاده ها در گمرك، فاصله ای در عرضه و تقاضا ایجاد 
شده كه به گرانی این محصوالت  منجر شده است. 
به گفته مرغداران مشكالت توزیع نهاده های دام 
و طیور و تأخیر در عرضــه، تاجایی پیش رفته كه 
تولیدكنندگان برای جلوگیری از تلفات، به خرید 
نهاده ها با نرخ آزاد ناچار شــده اند. گفته می شود 
ذرت و كنجاله ســویا به دوبرابر قیمت مصوب در 
بازار آزاد فروخته می شــود. مرغداران می گویند 
ناچارند برای تغذیه طیورشان این نهاده ها را با هر 
قیمتی تهیه كنند. تولیدكننــدگان صنعت دام و 
طیور براین باورند كه تولیداتشان با سایر تولیدات 
متفاوت است زیرا به دلیل سرو كار داشتن با موجود 
زنــده نمی توانند وقفه ای در تامیــن خوراك آنها 
ایجاد كننــد و درصــورت كوچك ترین تأخیری 
در تامین خوراك با ضرر هنگفــت و از بین رفتن 
محصول و سرمایه روبه رو می شوند. به گفته برخی 
تولیدكنندگان، وقفه چندماهه در توزیع و نوسان 
قیمت ها در بازار، آنها را مجبور كرده هر كیلوگرم 
ذرت را با قیمتی فراتر از 2500تومان و كنجاله سویا 
را تا 5هزار تومان در بازار بخرند. درحالی كه قیمت 
مصوب هر كیلوگــرم ذرت 1500تومان و كنجاله 
سویا 2هزار و 450 تومان است. حتی گفته می شود 

برخی تولیدكنندگان، بابت خرید نهاده ها، با دوبرابر 
قیمت، از بازار آزاد، حتی از فروشندگان فاكتوری 
دریافت نكرده اند. پرسش این است كه فروشندگان 

نهاده ها در بازار آزاد چه كسانی هستند؟ 

واردات نداشتیم
مدیرعامل شــركت پشــتیبانی امور دام كشور 
در گفت وگو با همشــهری علت اصلی مشكالت 
دسترســی به نهــاده را خالی شــدن بــازار از 
نهاده ها به دلیل تخصیص نیافتــن ارز مورد نیاز 
برای واردات و مشــكالت به وجود آمده بر ســر 
راه ترخیــص این مواد از گمــرك اعالم می كند. 
حســن عباســی معروفان در توضیح این مطلب 
می افزاید: بانك مركزی به مــدت 4 ماه، یعنی از 
بهمن ماه پارسال تا امروز، هیچ ارزی برای واردات 
نهاده های دامی اختصاص نداده؛ هرچند تامین ارز 
را متعهد شده ولی هنوز تخصیصی صورت نگرفته 
است. او ادامه می دهد: در مدتی كه واردات انجام 
نشده، شركت پشتیبانی امور دام از محل ذخایر 
خود نهاده های دامی شــامل ذرت، جو و كنجاله 
ســویا را تامین كرده اما موجودی این شــركت 
هم محدود است و مســلما نمی توانیم تمام نیاز 
تولیدكنندگان مرغ و گوشــت را تامین كنیم. به 
گفته مدیرعامل شركت پشتیبانی امور دام، نیاز 
دامداران و مرغداران كشــور به نهاده های دامی 

18میلیون تن اســت؛ یعنی ماهانه یك میلیون 
و 500هزار تن، كه شركت پشــتیبانی امور دام 
به تنهایی تــوان تامین آن را نــدارد و بین 70تا 
80درصد این میزان را بخش خصوصی باید تامین 
كند. البته بخش خصوصی هم در 4 ماه اخیر برای 
واردات خوراك دام ارزی دریافت نكرده اســت. 
عباسی می افزاید: در نتیجه تأخیر در پرداخت ارز، 

هرچند با وجود حذف ارز 4200تومانی برای اغلب كاالهای وارداتی، 
اعالم شده نهاده های دامی همچنان با ارز دولتی وارد و تامین خواهد 
شد اما بازار نهاده های دامی همچنان ملتهب است. كاهش تقاضا برای 
مصرف مرغ و تخم مرغ در پی شیوع كرونا از یك سو و توزیع نشدن 
به موقع نهاده های دامی بیــن تولیدكنندگان دام و طیور، این صنف 

را با مشكالتی مواجه كرده اســت. به گفته برخی مسئوالن دولتی و 
همچنین مرغداران، این روزها صنعت طیور با مشكالتی نظیر كمبود 
ذرت، سویا و دان، كاهش قیمت مرغ و جوجه، كاهش مصرف مرغ، 
كاهش صادرات و تولید بیش از حد نیاز مواجه است و روزهای سختی 

را سپری می كند.

شيوع بيماری خودخوری در مرغ ها
تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی در 4 ماه اخیر، مرغداران را به دردسر 

انداخته، تا جایی كه بیماری خودخوری طیور هم به مشكالت  آنها افزوده شده است

گزارش دو    
بازار از نهاده ها خالی شــده و تامین نیاز به میزان 
مورد تقاضا و ایجاد ثبات در بازار نیز با وجود آغاز 

روند ترخیص و توزیع، زمان بر است.
به گفته مدیرعامل شركت پشــتیبانی امور دام، 
از 15روز پیش با تعهد بانك مركزی به پرداخت 
ارز، گمرك ترخیص نهاده ها را از بنادر آغاز كرده 
و تا امروز یك میلیــون و 400هزار تن نهاده های 
دامی در بازار توزیع شــده كــه 800هزار تن آن 
را شركت پشــتیبانی امور دام و 600هزار تن را 

بخش خصوصی توزیع كرده اند.
كل نیــاز متقاضیــان نهاده های دامی شــامل 
گاوداران و مرغداران كه در سامانه بازارگاه ثبت نام 
شده اند در 50روز اول ســال حداقل 2میلیون و 
500هزار تن اســت كه تا امــروز یك میلیون و 
400هزار تن آن توزیع شده و حداقل یك میلیون 
تن نهاده دامــی دیگر مورد نیاز اســت تا بازار به 
تعادل برسد. عباسی پیش بینی می كند تا 20روز 
آینده با ورود نهاده های ترخیصی از گمرك، نیاز 
بازار تامین و عرضه و تقاضا متعادل شــود. او در 
عین حال ادامه ثبات بازار را نیز منوط به تزریق 

منظم ارز از بانك مركزی می داند و می گوید: اگر 
داستان تامین نشــدن ارز و توقف واردات دوباره 
تكرار شود تا یكی دو ماه آینده بازار از تعادل خارج 

و متالطم می شود.

بازار آزاد نداریم
مدیرعامل شركت پشــتیبانی امور دام ضمن رد 
وجود بازار آزاد نهاده های دامــی می گوید: بازار 
آزادی برای نهاده های دامی وجود ندارد. آنچه از 
نهاده ها وارد می شود با اسم و مشخصات و میزان 
دقیق و مقصــد مورد نظر به مرغــداری مربوطه 
حمل شــده و هیچ داللی نمی تواند نهاده ها را در 
بازار آزاد به فروش برســاند. عباســی می افزاید: 
95درصد متقاضیان، نهاده های مورد نیاز خود را 
از كانال دارای قیمت مصوب می خرند كه در آن، 
قیمت ذرت در بنادر یك هــزار و 500 و در مراكز 
اســتان ها یك هزار و 750تومان، قیمت كنجاله 
در بنادر 2هزار و 450تومان و در مراكز استان ها 
2هزار و 700تومــان و جو در بنــادر یك هزارو 
350تومان و در اســتان ها یك هزار و 600تومان 
تعیین شــده اســت. به گفته عباسی كل فروش 
نهاده ها در 50روز گذشــته با قیمت های فوق و 
در ســامانه بازارگاه انجام شده كه در آن خریدار، 
میزان كاالی مورد مبادله و مبلغ پرداخت شــده 
كامال معلوم اســت و سوءاســتفاده ای نمی تواند 
انجام شود. او معتقد است قیمت های بیش از این، 
مربوط به مواردی است كه به طور مثال فردی دان 
مازاد خود را در بازار عرضه كرده و فردی كه نیاز 
داشــته با هر قیمتی آن را خریداری كرده است. 
عباســی تأكید می كند این قیمت توافقی بوده و 
مبنای قیمت گذاری نیســت با این حال افرادی 
كه به این شكل متضرر شده اند می توانند برای هر 
میزان پرداخت اضافه به سازمان تعزیرات حكومتی 
شكایت كنند. این پیشــنهاد مدیرعامل شركت 
پشتیبانی امور دام البته نمی تواند برای خریدارانی 
كه نهاده ها را گران خریده اند مفید باشــد چون 
به گفته این افراد آنهــا در قبال خریدی كه انجام 

داده اند، فاكتوری دریافت نكرده اند.

خودخوری مرغ ها
تامین نشدن نهاده ها و ضرر و زیان تولیدكنندگان مرغ در شرایطی رخ می دهد كه در یك ماه 
اخیر تولیدكنندگان مرغ گوشتی و جوجه یك روزه با افت قیمت گوشت مرغ به دلیل تعطیلی 
رستوران ها و كاهش تقاضای مصرف نیز متضرر شدند تا جایی كه برخی واحدها جوجه های یك روزه ای 
را كه روی دستشان مانده بود، از بین بردند. امروز اما به نظر می رسد مشكل دیگری نیز به مشكالتشان 

افزوده شده؛ بیماری كانی بالیسم یا خودخوری... .
این روزها تصاویری در فضای مجازی منتشر شده كه نشان می دهد بسیاری از پرورش دهندگان مرغ 
نگران شیوع بیماری كانی بالیسم یا خودخوری طیور به دلیل كمبود دان در مرغداری هایشان هستند. 
حبیب اسداهلل نژاد، رئیس كانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با تأیید این موضوع می گوید: نبود 
امكان تهیه جیره مناسب، كمبود و باالنس نبودن آن یا استاندارد نبودن تركیبات از نظر انرژی، پروتئین 
و اسیدهای آمینه مصرفی طیور منجر به تلفات آنها یا عوارضی از قبیل بروز بیماری كانی بالیسم یا 
خودخوری در بین آنها می شود كه عواقب بســیار بد و زیانباری را برای تولید كننده به همراه دارد. 
در این بیماری جوجه ها یكدیگر را نوك می زنند و گاهی به حدی زخمی می شوند كه به دلیل پارگی 
شكم و بیرون ریختن روده هایشان تلف می شوند. به گفته نایب رئیس كانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی، پرنده های زخمی قابلیت عرضه به بازار را ندارند و كشتارگاه ها نیز چنین مرغی را خریداری 
نمی كنند؛ بنابراین به ناچار آنها را قطعه بندی می كنند كه این اقدام هم ضایعات و زیان زیادی برای 

مرغدار به همراه دارد.
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سبك زندگی

در دنیای امروزی كه تنها با كلیك كردن می توانیم به تمام دنیا 
دسترسی داشته باشیم تمركز كردن، امری نه چندان راحت 
برای ماست. حاال اگر تمركز كردن ما بسته به كاری مهم باشد 
كه در آینده ما اثر می گذارد باید برایش فكری اساسی كنیم. 
در واقع تمركز كردن برای یادگیری مسائل جدید، دستیابی 
به هدف و هنر حل كردن مشكالت در وضعیت های مختلف 
است. برای موفقیت باید بر آنچه می خواهید و انجام می دهید 

تمركز كنید.
 قدم اول؛ با ارزیابی تمركز ذهنی خود شــروع می شود. بهتر 
است قبل از اینكه به باال بردن تمركز خود كمك كنید، تمركز 
اولیه ذهن خود را آزمایش كنید. اگر با صدای زنگ هشــدار 
تلفن از خواب بیدار می شوید یا برای خود برنامه ریزی دارید 
و براساس برنامه عمل می كنید، بدانید تمركزتان وضع خوبی 
دارد. اما اگر، مرتب در فكر و خیال فرو می روید، قدرت تفكیك 
مسائل را ندارید و سریعاً دچار استرس می شوید یا بخشی از 
زمان را همیشه از دست می دهید تمركز شــما نیاز به بهتر 

شدن دارد. 
قدم دوم این اســت كــه حاشــیه ها و مواردی كــه باعث 
حواس پرتی تان می شود را حذف كنید.  ممكن است فرزند، 
همسر یا خواهر و برادر شما موجب حواس پرتی شما شوند. 
در این صورت، زمانی را انتخاب كنید كــه این عوامل كمتر 

مزاحمت ایجاد می كنند. 
قدم سوم، در یك زمان روی یك موضوع تمركز كنید. احساس 
كنید كه در اتاقی هســتید كه تاریك است و تنها چیزی كه 
می بینید ســایه های روی دیوار است. شــما نباید به موارد 

دیگری دقت كنید. 
قدم چهارم، ســعی كنید در لحظه زندگی كنید. اگر شــما 
بخواهید با افكار گذشته و آینده در حال زندگی كنید، كیفیت 

زندگی شما به طور قابل توجهی كم می شود.
 پنجمین قدم این اســت كه ذهن خود را خالی كنید و آن را 
تمرین دهید. این تمرین  برای سالمتی جسم و ذهن انسان 

مفید است. 
برای این تمریــن ذهن خالی، بهتر اســت نفس های عمیق 
بكشید و یوگا را شروع كنید. نفس های عمیق را می توانید در 

همه جا و در همه ساعت امتحان كنید. 
در قدم ششم، استراحت های كوچك بین كار به خود بدهید. 
بین درس  خواندن و كار كردن بهتر اســت هــر ۴۵ دقیقه 
به خودتان ۱۵ دقیقه اســتراحت بدهید. استراحت شما باید 

به گونه ای باشد كه ذهن تان آرامش بگیرد و استراحت كند.

مداخله مؤثر در 
حل مشكالت

مداخله مؤثر 
مسئوالنه كمك 

می كند كه به جای 
اینكه طلبكار دیگران 

باشیم نقش خود را 
بشناسیم. مداخله 

مؤثر به این معنی است 
كه ما وقتی پدیده ای 

را می شناسیم و 
می خواهیم تغییری در 
آن پدیده ایجاد كنیم 
از روش هایی استفاده 

كنیم كه اثر گذار باشد. 
در این فرایند فرد از 
روش های متعارفی 

كه تأثیر زیادی بر 
پدیده ای كه مورد نقد 
قرار گرفته است دارد، 

دوری كرده و با حس 
مسئولیت پذیرانه ای 

می كوشد بخشی از 
مشكالت را برطرف 

كند

راهنما

 چند قدم
 برای تمركز بهتر

با شما، برای شما
قرار اســت بنویسید... كوتاه اما بنویســید... ساده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی 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 هست( 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، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگر فكر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت 
به برخی تصمیم ها، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشغول گپ وگفت هســتید، یا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گذرد و می خواهیــد آن را برای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامك كنید، بقیــه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامــه یا مجوز ورود و 
انتشار 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 شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات 
و دیدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، 
اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری 
هم داریم و بنا داریم كه خیلــی زود با طرح موضوع های 
هفتگی، جای شــما را خیلی بیشــتر از قبل در صفحات 
روزنامه باز كنیم و از صحبت ها و نظــرات و دیدگاه های 
شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق به خود شماست 
و قرارنیست پای مسئولی به آن باز شــود!  برای گرفتن 
نظرات و پیام های شــما یك شــماره تلفن همراه و نام 
كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویســید...  قرار هم همین اســت؛ بنویســید... ساده و 

كوتاه... ُرك و راست.

پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.

رُك 

قاب دیروزقاب امروز

زندگی روی ناخوش بسیار دارد. كودكانی كه به جای درس و مشق و بازی باید برای تامین معاش خانواده 
كار كنند این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شده اند. آنها را از خود نرنجانیم .

عكس :  همشهری، محمد عباس نژاد

قنادی یاس در میدان بهارســتان یكی از معروف ترین قنادی های قدیم تهران بود. ساختمانی كه 
قنادی در آن قرار داشت در یكی از قدیمی ترین نمونه های معماری مدرن تهران ساخته شده بود.

عكس :  سال 1347 تهرانیكا

حمیدرضا بوجاریان
خبرنگار

 فواید بســتنی شــاید بیشــتر از چیزی باشد كه ما 
فكر می كنیم. بســتنی محصولي لبنی است كه با داشتن 
مواد مغذی باال اثرات ســالمت بخش زیــادی دارد. پایه 
اولیه بستنی، شیر و خامه اســت كه دارای كلسیم، فسفر، 
ریبوفالوین، ویتامین های A و D هستند. ویتامین ها و مواد 

مغذی برای بدن فواید زیادی دارند.
بستنی طعم های بی شماری دارد كه بعضی از آنها میكس 
دو یا چند طعم مختلف است. این روزها حتی  بستنی های 
عجیب با پودر زغال یــا ادویه هایی مثل كاری، ســیر و... 
درســت می شــود و طرفداران خاص خودش را دارد. ما 
می توانیم بستنی هایمان را با انواع میوه ، انواع مغزو خشكبار، 
چیپس شكالت، بیسكوییت، سس ها و شیره های مختلف، 
خاص تر و خوشمزه تر كنیم. اما باید در نظر داشته باشیم كه 

تنها در صورت مصرف درست و به اندازه می توانیم از فواید 
بستنی بهره ببریم.

كاهش وزن
نتایج تحقیقات نشان می دهد، زنانی كه روزانه یك اسكوپ 
بستنی كم چرب مصرف كردند، ۲۶درصد بیشتر از افرادی 
كه بستنی را در رژیم غذایی شان نداشتند، وزن كم كردند. 
دلیل این موضوع را می توان به كلسیم موجود در بستنی 
ربط داد. كلســیم، بدن را قوی نگه  مي دارد و باعث بهبود 
سوخت وساز می شود. اگرچه همین نتیجه را با مصرف قرص 
كلسیم می توان گرفت ولی تا وقتی بستنی هست چرا باید 

به دنبال جایگزین بود؟

تقویت استخوان ها
كلسیم برای دندان و رشد و اســتحكام استخوان ها الزم 
اســت، پس مصرف بســتنی عالوه بر اینكــه از دندان ها 
محافظت می كند باعث پیشــگیری از پوكی استخوان هم 

می شود.

تقویت عملكرد مغز
طی آزمایشی، یك دسته از افراد مورد آزمایش اول صبح 
و قبل از هر چیز دیگر، بستنی و دسته دیگر یك لیوان آب 
سرد خوردند. نتایج نشان داد، دسته  اول هوشیارتر از دسته 
دوم بودند. متخصصان تغذیه بیان می كنند كه این موضوع 
می تواند به این دلیل باشد كه بستنی باعث باال رفتن سطح 

دوپامین می شود.

افزایش انرژی
بســتنی غنی از كربوهیدرات، چربی و پروتئین اســت. با 
كالری ای كه از بستنی دریافت می كنید انرژی از دست رفته 

خود را به دست خواهید آورد.

تقویت سیستم ایمنی
یكی از فواید بســتنی كه شــاید تصورش را نمی كردید، 
تقویت سیستم ایمنی بدن است. بســتنی نوعی فراورده 
لبنی تخمیرشده است. فراورده های تخمیری باعث تقویت 
سیستم گوارشی و تنفســی در مقابل عفونت ها می شود. 

هرچه سیســتم گوارش و سیستم تنفســی قوی تر باشد، 
ایمنی بدن هم باالتر می رود.

كاهش احتمال ابتال به سرطان سینه
كمبود كلسیم در تمامی زنانی كه ســرطان سینه در آنها 
تشخیص داده شــده است، دیده می شــود. همانطور كه 
قبل تر گفته شد بســتنی منبع غنی از كلســیم است، با 
دریافت میزان كافی كلسیم می توان از ابتال به این بیماری 

پیشگیری كرد.

شادی آور
با بررسی عملكرد مغز افراد هنگام خوردن بستنی وانیلی 
مشــاهده شــد به محض اینكه افراد مورد مطالعه بستنی 
را قورت دادنــد؛ تغییر فوری در مغز به خصوص در قشــر 
اربیتوفرانتال آنها رخ داد. به این بخش از مغز مركز شادی 
می گویند چون هنگامی فعال می شــود كه فرد خوشحال 
باشــد. پس هرگاه احســاس ناراحتی یا افسردگی كردید 

با خوردن یك كاسه بستنی حال خودتان را خوب كنید.

آنچه درباره خواص بستنی 
نمی دانید

افراد مسئولیت پذیر چه ویژگی هایی دارند و چه سبكی از زندگی 
را انتخاب كرده اند كه سبب موفقیتشان می شود؟

برخورداری از حس مسئولیت پذیری در زندگی و كار، 
از موهبت هایی است كه بسیاری از آن بی بهره اند. در 
این میان هستند افرادی كه دوســت دارند با كسانی رفت وآمد كنند كه چنین ویژگی ای 
داشته باشند و بتوانند با یادگرفتن رفتارهای آنها و الگوبرداری از سبك زندگی این دسته 
از افراد، برای خود فرصت های تازه ای برای داشــتن آینده ای بهتر خلق كنند. اما سؤال 
اینجاست كه چگونه می توان افراد مسئولیت پذیر را شناخت؟ آنها چه ویژگی هایی دارند 
و چه خطراتی تهدیدشان می كند؟ برای رسیدن به جواب این سؤاالت، همشهری با سید 

محسن موسوی روانشناس، گفت وگو كرده است.

جذاب های 
دوست داشتنی 

تعریف مسئولیت پذیری
اگر صاف و پوست كنده بخواهیم تعریفی ازمسئولیت پذیری 
ارائه كنیم، تنها یك جمله می توان گفت؛ مســئولیت پذیری 
یعنی به  عهده گرفتن كار یا پاســخ دادن بــه موضوعی كه 
می توانیم به اختیار خود آن را انجام دهیم یا ندهیم. در واقع 
مسئولیت پذیری انتخابی آگاهانه است. درست مثل قراردادی 
نانوشته كه تمام اجزای آن برای فرد مشخص است. هنگامی 
كه فردی احســاس مســئولیت كند، دیگر لزومی ندارد كه 
دیگران به او بگویند كه در هر موقعیتــی چگونه عمل كند. 
افرادی كه در زندگی خود بــار مأموریت ها یا انتخاب هایی را 
به دوش می كشند كه می توانستند آنها را بر عهده نگیرند اما 
با همه توان خود تالش می كنند آن مأموریت ها را به درستی 

انجام دهند، افراد مسئولیت پذیری هستند.

قابل اعتمادترند 
یكی از چالش های امروز جامعه ناتوانی در پیدا كردن افرادی 
است كه بتوان به آنها اعتماد كرد. شــاید در نگاه اول یافتن 
افراد معتمد كار ســختی باشــد اما با دقت در برخوردها و 
رفتارهای افراد می توان معتمدانی كه در اطرافمان هســتند 
را زود شناخت. افراد مسئولیت پذیر ازجمله كسانی هستند 
كه می توان به آنها اعتماد داشــت. این اعتماد از آنجا ناشی 
می شود كه آنها در قالب ماموریتی كه به عهده گرفته اند، هم 
به  خود و هم به كسی كه آن مســئولیت را به او واگذار كرده 
است، پاســخگو هستند. پاسخگویی ســبب افزایش اعتماد 
میان افراد می شــود و از این رو، می توان به كسانی كه حس 
مســئولیت پذیری باالیی دارند بیش از سایر گروه ها اعتماد 

كرد.

خوش اخالق و روابط عمومی باال 
افراد مســئولیت پذیر، همــواره مورد اعتمــاد دیگران قرار 
می گیرند. این اعتماد ســبب ایجاد نشــاط روحی در افراد 
شده و این نشاط ســبب می شود آنها از حســن خلق باال و 
رفتار اجتماعی بهتری در مقایسه با دیگران برخوردار شوند. 
خوش اخالقی افراد مسئولیت پذیر منجر به ایجاد روابط تازه ای 
در فرد شده و می تواند در رشد و تعالی آنها اثر مثبتی داشته 
باشد. تأیید از سوی دیگران محركی است كه می تواند، حس 
مسئولیت پذیری فرد را تقویت كند اما این حس نباید به شكل 
افراطی رشد كند چرا كه رشد افراطی آن، می تواند به اتخاذ 

تصمیم هایی در فرد منجر شود كه او توانایی انجامش را ندارد.

فرار از حاشیه ها 
افرادی را می شناســیم كــه از رویدادهــا و اتفاقاتی كه در 
اطرافشان رخ می دهد شكایت می كنند. آنها عموماً مشكالتی 
را كه در زندگی و كار برایشــان پیش می آید را به این عوامل 
نسبت می دهند. افراد مسئولیت پذیر چنین رفتاری را از خود 
نشان نمی دهند و اجازه رشد احساســات منفی را در ذهن 
خود نمی دهند. مسئولیت پذیرها با دور شدن از هر موضوعی 
كه ذهن آنها را به كاری غیراز آنچه مســئولیتش را بر عهده 
دارند مشغول می كند، سعی می كنند از حاشیه ها فرار كنند 
و به اصل كار بپردازند. به این دلیل اســت كــه معموال افراد 
مســئولیت پذیر را نمی توان در كنار افرادی كه حاشیه های 
زیادی دارند، دید. این ویژگی یكی از رازهای موفقیت افراد 

مسئولیت پذیر به شمار می رود.

مسئولیت پذیری بیش از اندازه؛ خطای بزرگ 
شاید شما هم با افرادی برخورد كرده باشید كه به دلیل داشتن 
اعتماد به نفس باال می كوشند با یك دست چند كار مختلف 
را به شــكل همزمان انجام دهند. این دســته از افراد، حس 
مسئولیت پذیری بیش از اندازه ای دارند و به این دلیل، تجربه 
ثابت كرده است برای انجام كاری كه به عهده گرفته اند، نظم و 
انضباط را كه گام اول در اجرای درست مسئولیت پذیری است 

فراموش می كنند و عملكرد درستی از خود نشان نمی دهند. 
این مسئله سبب ایجاد ســرخوردگی در این افراد شده و در 
نهایت سبب می شود نگاه دیگران به افرادی كه بیش از اندازه 
احساس مسئولیت می كنند منفی شود. از این رو، افراد باید 
متناسب با ظرفیت ها و توانمندی هایی كه دارند، مسئولیت 
به عهده بگیرند تا هم بــا این كار اعتماد دیگــران را به خود 
دوچندان كنند، هم كاری كه برعهده گرفته اند به درســتی 

انجام شود.

مداخله مؤثر ومسئوالنه 
مداخله مؤثر مسئوالنه كمك می كند كه به جای اینكه طلبكار 
دیگران باشیم نقش خود را بشناسیم. مداخله مؤثر به این معنی 
است كه ما وقتی پدیده ای را می شناسیم و می خواهیم تغییری 
در آن پدیده ایجاد كنیم از روش هایی استفاده كنیم كه اثر گذار 
باشد. در این فرایند فرد از روش های متعارفی كه تأثیر زیادی 
بر پدیده ای كه مورد نقد قرار گرفته است دارد، دوری كرده و 
با حس مســئولیت پذیرانه ای می كوشد بخشی از مشكالت را 
برطرف كند. افــرادی كه چنین توانایــی ای را در خود دارند، 
مســئولیت تصمیم گیری، عواقب و پیامدهای آن را پذیرفته 

و از زیر بار تصمیم هایی كه می گیرند شانه خالی نمی كنند.

اجازه ارزیابی می دهند 
در بســیاری از موارد شــاهد هســتیم افراد تصمیم هایی را 

می گیرند كه ممكن اســت خروجی آن چنــدان قابل قبول 
نبوده باشد. افرادی كه حس مســئولیت پذیری باالیی دارند 
می كوشــند تصمیم ها و اقداماتی را كه انجام داده اند ارزیابی 
كنند. این دسته از افراد می دانند كه خودشان افراد صادق و 
عادلی برای ارزیابی عملكرد خود نیســتند و از این رو، آنها از 
افراد دیگری می خواهند كه عملكردشــان را ارزیابی و نقاط 
ضعف و قدرت در تصمیم ها و اقداماتی كــه انجام داده اند را 
بررسی و تعیین كنند. افراد مسئولیت پذیر معموالً ارزیابی ها 
را می شــنوند و تالش می كنند با اســتفاده از آن، در آینده 
تصمیم های بهتــر و مؤثرتری را برای خــود و فعالیت هایی 
كه انجام می دهند بگیرند، حتی اگر، ارزیابی ها باب میلشان 

نباشد.

خطاها را جبران می كنند 
اگر بین اطرافیانتان افرادی را می بینید كه به دلیل یك اشتباه 
درصدد جبران كردن آن خطا هستند، بدانید با فردی روبه رو 
هستید كه احتماالً مسئولیت پذیری باالیی دارد. افرادی با این 
شرایط معموالً وقت خود را به حسرت خوردن و پیدا كردن 
مقصر برای ناكامی های خود صرف نمی كنند بلكه، می كوشند 
با استفاده از تجربه ای كه به دست آورده اند، خطا یا اشتباهی را 
كه مرتكب شده اند جبران كنند. این افراد از عذرخواهی كردن 
خجالت نمی كشند و سعی دارند با رفتارشان عذرخواهی خود 
را نمود عینی دهند و به گونه ای عمل كنند كه خطایشان در 

كوتاه ترین زمان ممكن جبران شود.

جهت دهی به عوامل بیرونی 
باید به این نتیجه برسیم كه انسان موجودی است مختار و به 
این دلیل توان اینكه بتواند بر محیط خود به خوبی اثر گذاری 
داشــته باشــد را دارد. باید بپذیریم كه اگر عوامل بیرونی بر 
زندگی ما اثرگذارند كه حتماً هم اثرگذاری دارند، ما با عقل، 
درك، درایت، دانش و تجربه می توانیم به این اثرگذاری جهت 
دلخواه بدهیم. می توانیم مباحث را به ســمتی ببریم كه فكر 
می كنیم درست است و تغییر دهیم. در این مسیر بدون شك 
اعتماد به نفس و عزت نفس در افراد تقویت شده و با تقویت 
آن حس مســئولیت پذیری در فرد افزایش پیدا می كند. بر 
این باوریم كه انســان مختار و توانمند انسانی است كه این 
امكان برای او فراهم اســت كه بتواند مستقل زندگی كند و 

مسئولیت های خود را به درستی ایفا كند.

اشتراك اطالعات با دیگران 
اوقات فراغت فرصتی برای گذران لحظاتی شاد 
برای تغییر دادن ذائقه هاست. افرادی كه حس 
مسئولیت پذیری دارند از این فرصت استفاده می كنند 
و با اســتفاده از منابــع مختلف از كتــاب گرفته تا 
رســانه های دیجیتال و آنالین، تــالش می كنند راه 
مناسبی برای عمل به وظایف خود پیدا كنند. حتی آنها 
در گفت وگوهــای دوســتانه خــود گریــزی به 
مسئولیت هایی كه دارند می زنند و از جمع دوستانشان 
در اوقات خوشی كه می گذرانند نظرخواهی می كنند. 
مســئولیت پذیرها از اشــتراك اطالعات كار خود با 

دیگران با هدف بهره گیری از نظرات افراد دیگر لذت 
می برند هر چند ممكن است در نهایت نظر خود را در 

نحوه اجرای مسئولیت خود اعمال كنند.
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به نظر می رســد در جهان به نسبت بزرگســاالن تعداد 
كمتری از كودكان به ویروس جدید كرونا مبتال شــده اند 
و بیشترشــان نیز عالئم خفیفی داشــته اند. اما آیا بچه ها 
می توانند ویروس را به بزرگســاالن منتقــل كنند و این 

زنجیره را ادامه دهند؟ 
پاسخ برای تصمیم گیری در مورد بازگشایی مدارس بسیار 
مهم اســت. ترامپ از ایالت های آمریكا خواسته تا قبل از 

تابستان در این باره تصمیم گیری كنند.
به گــزارش نیویورك تایمــز، 2مطالعــه جدید شــواهد 
قانع كننده ای را مبنی بر انتقال ویروس از طریق كودكان 
ارائه می دهند. بســیاری از اپیدمیولوژیست ها می گویند 
با اینكه این امر هنوز اثبات نشــده، اما شــواهد به اندازه 
كافی برای اینكــه مدارس همچنان بســته بمانند، قوی 
است. در برخی كشــورها مدارس بازگشایی شده اند یا در 
نظر دارند طی چند هفته آینده ایــن كار را انجام دهند. 
اپیدمیولوژیست ها پس از بررســی نتایج جدید مطالعات 
اعالم كردند در برخی از این كشــورها میــزان انتقال در 
جامعه به اندازه كافی كم است و می توانند ریسك بازگشایی 
مدارس را بپذیرند، اما در سایر موارد، ازجمله ایاالت متحده، 
بازگشایی مدارس ممكن است تعداد موارد ابتال را تا حد 
خطرناكی باال ببرد. در مطالعه ای كه هفته گذشته در مجله 
Science منتشر شد، یك تیم پژوهشی داده های 2شهر 
ووهان -جایی كه ویروس ابتدا از آنجا شیوع پیدا كرد- و 
شانگهای را تجزیه و تحلیل كردند و دریافتند كه كودكان 

در حدود یك سوم مستعد ابتال به ویروس كرونا هستند.
اما نكته مهم این بود كه صبح ها در زمان بازبودن مدارس، 
كودكان تقریبا 3برابر بیشتر از بزرگساالن مراوده اجتماعی 
داشته و 3برابر بیشــتر از آنها نیز امكان آلوده شدن به این 
ویروس را داشته اند، اما بعدازظهرها سطح خیز ابتال از بین 
می رفت. محققان براساس داده های خود تخمین زدند كه 
تعطیلی مدارس به  خودی خود برای جلوگیری از شیوع 
بیماری كافی نیســت، اما می تواند حدود 40 تا 60درصد 
انتقال را كاهش داده و روند بیماری همه گیر را كندتر كند.
»ماركو آژلی« یك اپیدمیولوژیســت ریاضی كه در بنیاد 
برونو كســلر تورنتوی ایتالیا در حال كار روی این تحقیق 
بود می گوید: مدل های شبیه سازی  من نشان می دهد كه 
بله، اگر مدارس باز شوند تعداد زیادی از تولید مثل ویروس 
را شــاهد خواهیم بــود؛ دقیقا همان چیــزی كه ما اصال 

نمی خواهیم اتفاق بیفتد.
مطالعه دوم كه توسط گروهی از محققان آلمانی انجام شد، 
سرراست تر بود. این تیم كودكان و بزرگساالن را آزمایش 
كردند و دریافتند كودكانی كه آزمایش شــان مثبت شده 
است به اندازه بزرگساالن درگیر ویروس ها بوده اند -حتی 
گاهی اوقات بیشــتر- بنابراین احتماال به همان اندازه نیز 

ناقل به حساب می آیند.
جفری شامان، اپیدمیولوژیست دانشگاه كلمبیا می گوید: 
آیا این مطالعات قطعی اســت؟ جواب، این است: خیر. اما 
بازگشــایی مدارس فقط به این دلیل كه چندین بار گفته 
شده ویروس كرونا با كودكان كاری ندارد نیز كاری اشتباه 
اســت. این مطالعه آلمانی توسط كریســتین دروستن، 
ویروس شناس انجام شده كه به دلیل اظهارنظرهای صریح 
و روشــن خود در مورد بیماری همه گیر كووید-19، در 
ماه های اخیر بسیار شهرت پیدا كرده است. دكتر دروستن 
یك آزمایشگاه بزرگ ویروس شناسی در برلین را هدایت 
می كند كه حدود 60هزار نفر را برای ویروس كرونا آزمایش 
كرده است. مطابق مطالعات او و همكارانش، بزرگساالن 
نسبت به كودكان بیشــتر در معرض ابتال به این ویروس 
هســتند. این تیم همچنین یك گروه از 47كودك مبتال 
بین سنین یك تا 11سال را مورد بررسی قرار دادند. 15نفر 
از آنها شرایط خطرناكی داشتند و در بیمارستان بستری 
بودند، اما بقیه آنها عمدتا عاری از هرگونه عالئمی بودند. 
كودكانی كه بدون عالمت بودند، دقیقا به اندازه افرادی كه 

عالئم بیماری در آنها بروز كرد، بار ویروسی داشتند.
فرضیات مربوط بــه اینكه كودكان درگیــر این بیماری 
ویروسی نمی شوند چون كمتر بیماری زمینه ای دارند، تنها 
یك فرضیه است كه باید در مواجهه با یك بیماری پاندمی 
آن را زیر سؤال ببرید، چراكه اگر اشتباه باشد، عواقب بسیار 
فاجعه باری دارد. یك مطالعه جدید توســط مؤسسه ملی 
بهداشت ممكن است به ارائه اطالعات بیشتر برای هدایت 
تصمیمات در ایاالت متحده كمك كند. همه كارشناسان 
در مورد یك چیز توافق داشــتند: دولت ها باید در مورد 
بازگشایی مدارس پروتكل هایی را تصویب و طبق آن عمل 
كنند. به عنوان مثال برای دانش آموزان برنامه ریزی كنند 
تا به صورت دسته بندی شده در روزهای مختلف به مدرسه 
بروند تا تعداد افراد حاضر در ساختمان مدرسه در یك زمان 
كاهش پیدا كند. میزها نیز با فاصله چندمتری از هم قرار 
بگیرند و مدارس نیز می تواننــد از تجمع دانش آموزان در 

گروه های بزرگ جلوگیری كنند.
دكتر جنیفر نوتزو، اپیدمیولوژیست دانشگاه جان هاپكینز 
می گوید: معلمان دارای بیماری های زمینه ای یا مســن 
می توانند درصورت امكان بازنشســته شــده و یا مشاغل 
جایگزین را در خارج از كالس برعهده بگیرند و كودكانی 
كه شــرایط خاص دارند نیز همچنان باید درس را از خانه 

ادامه بدهند.

كودكان و چالش كرونا
یكی از مهم ترین سؤاالت بی پاسخ در مورد 

كووید-19 این است: كودكان چه نقشی در ادامه 
روند این بیماری همه گیر دارند؟ 
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آپدیت

ریسك بازگشایی 
مدارس

اپیدمیولوژیست ها 
پس از بررسی 

نتایج جدید 
مطالعات اعالم 

كردند در برخی 
كشورها میزان 

انتقال در جامعه 
به اندازه كافی 

كم است و 
می توانند ریسك 
بازگشایی مدارس 

را بپذیرند، اما 
در سایر موارد، 
ازجمله ایاالت 

متحده، بازگشایی 
مدارس ممكن 

است تعداد موارد 
ابتال را تا حد 

خطرناكی باال ببرد

 شرایط سخت
در صورت 
عدم تولید واکسن
بحران در جهان 
به حدی بزرگ 
است كه هركدام 
از ما مجبوریم 
به شكلی علیه 
این بیماری قیام 
كرده و آن را 
متوقف كنیم. اگر 
نتوانیم به سرعت 
یك واكسن 
كارآمد تولید 
كنیم، شرایط 
خیلی سخت تر 
خواهد شد

 بهترین لپ تاپ ها 
برای دوركاری 

با وجود پیشرفت  موبایل ها و تبلت ها هنوز هم مردم بی نیاز از استفاده از لپ تاپ ها نشده اند 
و این وسیله در روزهای خانه نشینی بیشتر از همیشه در جهان خودنمایی كرده است

DELL XPS 13 (2020(
اگــر به دنبال یك لپ تاپ هســتید 
كه هر كاری را انجــام دهد، آخرین 
ورژن XPS 13 توصیه می شــود. 
این دســتگاه دارای بدنــه محكم، 
پردازشــگرهای نســل 10اینتل با 
گرافیك یكپارچــه قدرتمند و یك 
پنل 16:10تقریبا بدون لبه اســت.

صفحــه نمایش آن دارای نســبت 
91/5درصدی با بدنه است كه فقط 
یك لبه پایینی 4/6میلی متری دارد. 

می توانید XPS را با وضوح 1920×1200پیكســل یا 4K پیكربندی كنید، اما حالت وضوح كمتر 
برای كســانی كه كار حرفه ای انجام نمی دهند، می تواند كافی باشد. این لپ تاپ، روشنایی حداكثر 
500نیت)برای كار در اتاق روشــن یا حتی در فضای باز( و رنگ های دقیق و واضحی را برای شــما 
فراهم می كند و عالوه بر هزینه كمتر در مصرف برق، باتــری آن به طرز قابل توجهی دوام می آورد. 
Core i5- شما می توانید بعضی از ویژگی های دیگر را شخصی ســازی  كنید. مدل فعلی دارای یك
1035G1، 8گیگابایت رم، یك اس اس دی 256گیگابایتی و نمایشگر غیرلمسی 1920×1200است.

MACBOOK PRO (16-INCH, 2019(
این لپ تــاپ 16اینچــی بهترین 
لپ تاپ اپل برای كاربران حرفه ای 
است. اپل همیشه با شكایت كاربران 
از مك بوك پروها روبه رو بوده است، 
اما اگر می توانید از پس قیمت آن 
بربیایید، این بار  دیگرچیزی برای 
شكایت وجود ندارد. از همه مهم تر 
اینكه صفحه كلیــد این مك بوك 
خوب است. این كلیدها دارای یك 
میلی متر فاصله از هم هســتند و 

اگرچه تجربه تایپ كردن با آن عالی نیست، اما از صفحه كلید پروانه ای بدنام مك بوك ها استفاده 
نكرده و نسبتا بی صداست. این مك بوك همچنین بهترین صدایی را كه در یك لپ تاپ ممكن 
است بشنوید، برای شما فراهم كرده است. اپل 3بلندگو را در هر طرف، ازجمله 2ووفر در این مك 
بوك تعبیه كرده كه نتیجه آن، یك صدای متعادل با باس شنیدنی و جداسازی عالی استریو است. 
برای كسانی كه به لپ تاپی نیاز دارند كه بتواند در زمان ویرایش ویدئو، با چند آهنگ كار كند یا 

مجموعه های بزرگ عكس را ویرایش كند، MacBook Pro 16 اینچی بهترین انتخاب است.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14
این لپ تاپ برای كســانی مناسب 
اســت كه می خواهنــد بازی های 
قدرتمند و كارهای چندگانه را اجرا 
كنند. Zephyrus G14 یك لپ تاپ 
شــگفت آور و قدرتمند بــا قیمت 
پایین)نسبت به ســایر نوت بوك ها 
با ســخت افزار قابل مقایسه( برای 
بازی های پیشرفته است. این لپ تاپ 
 AMD جدید Ryzen 94900HS
 GPU Nvidia RTX را بــا یــك

2060Max-Q و صفحه نمایش 120HZ پیوند داده است و می تواند بدون هیچ مشكلی بازی های 
درخواســتی را در باالترین تنظیمات خود اجرا كند. همچنین این لپ تاپ قدرتمند بسیار سبك 
است و وزن آن حدود 1/6كیلوگرم است. عمر باتری آن نیز برای تجهیزات بازی قابل توجه است و 
تقریباً 9ساعت می توان كارهای روزمره چندگانه را انجام داد. اما الزم نیست شما برای استفاده از 
Zephyrus G14 یك گیمر باشید. این دستگاه یك نوت بوك عالی برای مشاغل و كارهای روزمره 
با طراحی یك سیستم عامل منحصر به فرد اســت. به عالوه، كیبورد و پد لمسی آن استثنایی و به 
اندازه كافی بی صداست كه باعث مزاحمت و ناراحتی در محل كار نمی شود. با این حال، اگر نیاز به 

ویدئوكنفرانس دارید، G14 به دلیل نداشتن وب كم، انتخاب خوبی نخواهد بود.

MACBOOK AIR 2 (2020(
MacBook Air 2020 بهتریــن 
گزینه برای بیشتر افرادی است كه 
اكوسیستم اپل را ترجیح می دهند. 
این لپ تاپ دارای پردازشــگرهای 
نســل 10اینتل)هرچنــد كــه 
 دارای قــدرت كمتری نســبت به
XPS 13اســت(، صفحه نمایش 
Retina بــا وضــوح بــاال و یــك 
صفحــه كلیــد جدید ســوئیچ-
قیچی)scissor-switch( اســت. 

پیكربندی پایه كه شــامل یك پردازنده Core i3، 8گیگابایت حافظه رم و 256گیگابایت حافظه 
است، كمتر از هزار دالر قیمت گذاری شده اما توصیه می شود كه به دنبال مدل ارتقا یافته با پردازشگر 
Core i5 باشید. صفحه كلیدهای مك بوك در چند سال گذشته تقریباً به شكل جهانی بدنام شده اند. 
اما Air 2 صفحه كلید جدید و بهبودیافته ای را از جدیدترین MacBook Pro 16اینچی به ارث برده 
است. اگرچه هیچ نوار لمسی)Touch Bar( وجود ندارد، اما این یك ویژگی بحث برانگیز است و به نظر 
می رسد بیشتر كاربران نباید با كلیدهای عملیات)F( و ردیف باال مشكلی داشته باشند. این لپ تاپ 

همچنین از اسكنر اثر انگشت Touch ID برای ورود آسان به سیستم و تأیید اعتبار بهره می برد.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

شاید تا همین چند وقت پیش زندگی خیلی ها به 
سیستم های اداری و دفتری شان خالصه می شد. 
اما خیلی ها به خاطر كرونا در ماه های اخیر مجبور 
شده اند كه كارهایشان را از خانه انجام دهند. لپ تاپ ها به خاطر جای كمی كه می گیرند و 
قابلیت حمل ونقل شان مورد توجه خیلی ها هستند. شاید تا پیش از این بسیاری خارج از 
دفتر كار زندگی شان با موبایل و تبلت می گذشت اما دوركاری نشان داد كه نیاز به لپ تاپ ها 
هنوز هم در دنیا وجود دارد. ما در دنیایی زندگی می كنیم كه تلفن های هوشمند تقریبا 
همه جا در دسترس هستند، تبلت ها به ابزاری معمولی تبدیل شده اند و حتی مردم به طور 
مرتب درباره ساعت های هوشــمند صحبت می كنند اما در میان همه این پیشرفت ها، 
لپ تاپ ها به دالیلی همچنان ماندگار هســتند. درواقع، وقتی نوبت كارهای جدی تر و 
زمانبرتر می رسد و چه ویرایش عكس باشد و چه نوشتن ای میل های طوالنی و زیاد یا ایجاد 
و تركیب اســناد یا برقراری ارتباط طوالنی مدت با همكاران و خانواده، آنگاه نیاز به یك 
لپ تاپ مناسب بیش از پیش احساس می شود. كار زمانی دشوار می شود كه شما اقدام به 
خرید یك لپ تاپ نامناسب كنید و حتی شاید برای خرید یك لپ تاپ در شرایط »انتخاب 
بین خوب و بهتر« قرار بگیرید. اما ویژگی هایی كه بهترین لپ تاپ را از لپ تاپ خوب جدا 
می كند، شامل نحوه توازن انرژی، كارایی، قابلیت حمل و راحتی كار با آن است. بهترین 
لپ تاپ باید دارای یك صفحه كلید و پد لمسی عالی باشد؛ چراكه این دو بخش باعث تمایز 
كلی لپ تاپ از گوشی هوشمند و تبلت می شود و در كل دلیل شما برای خریدن لپ تاپ 
است. صفحه نمایش لپ تاپ باید برای چشمان شما راحتی و روشنایی الزم را فراهم كند. 
همچنین وضوح آن باید در حدی باشد كه لبه های دندانه دار و پیكسل ها به چشم نیاید. یك 
لپ تاپ باید به اندازه ای قوی باشد كه بتوانید ویدئوهای خود را ویرایش كنید و بازی های 
جدید و پیشرفته به راحتی در آن اجرا شود. همچنین باید بتوانید به راحتی آن را حمل كنید 
و بدون نیاز به شارژ باتری، در كل روز دوام بیاورد. به همین خاطر در این متن، به انتخاب 
سایت ورج مناسب ترین و بهترین لپ تاپ هایی كه می توانند به شما در امور مختلف كمك 
كنند، معرفی می شوند. بعضی از این لپ تاپ ها هنوز به ایران نرسیده اند اما دیر یا زود سر 

و كله شان در بازار كشور پیدا می شود.

هزینه های سنگین و پرریسك 
تولید واكسن 

همه جهان در انتظار آمدن واكســن بیمــاری كووید- 19 
لحظه شماری  می كنند، اما صنعت بیوتكنولوژی شاهد یكی 
از پرریسك ترین و هنگفت ترین هزینه های دارویی دنیاست. 
چندین كشور، مؤسسه خیریه و شركت بزرگ دارویی مدتی 
اســت تالش فوق العاده ای را برای تولید واكســن در جهت 
خاتمه دادن به بیماری همه گیر كووید-19آغاز و در این میان 
میلیاردها دالر برای رسیدن به واكسنی كه شانس موفقیت در 
آن كم است، سرمایه گذاری كرده اند. مشخص نیست از میان 
شركت های زیادی كه برای ساخت واكسن كووید-19نامزد 
شــده اند در نهایت كدام یــك مراحل آزمایــش بالینی را با 
موفقیت پشت سر می گذارد و به مرحله دریافت مجوز و تولید 
انبوه می رسد. اما تك تك این شــركت ها با داشتن حامیان 
مالی خصوصی و دولتی باسرعتی غیرقابل باور در حال تحقیق 

و كار روی ساخت این واكسن هستند.
به گزارش رویترز، این الگوی پاندمی جدید است كه سرعت 

را در كنار ریسك بسیار باال دارد.
 »پل استافلز«، رئیس ارشد علمی بنیاد جانسون و جانسون 
كه با دولت آمریكا با سرمایه گذاری یك میلیارد دالری برای 
سرعت بخشیدن به توسعه و تولید واكسنی كه هنوز تأیید 
نشده همكاری می كند، می گوید: بحران در جهان به حدی 
بزرگ اســت كه هركدام از ما مجبوریم به شكلی علیه این 
بیماری قیام كرده آن را متوقف كنیم. اگر نتوانیم به سرعت 
یك واكسن كارآمد تولید كنیم، شــرایط خیلی سخت تر 
خواهد شــد. از نظر تاریخی فقط 6 درصــد از كاندیداهای 
سازنده واكسن موفق می شــوند محصول را به بازار عرضه 
كنند كه آن هم اغلب روند انجام سرمایه گذاری های بزرگ 



17 newspaper.hamshahrionline.ir

نگاه دیگر

یكشنبه  |  28 اردیبهشت 99   |  شماره 7944

 یک آمار تاریخی
از نظر تاریخی 
فقط 6 درصد 

از كاندیداهای 
سازنده واكسن 
موفق می شوند 

محصول را به بازار 
عرضه كنند  و 

اغلب روند انجام 
سرمایه گذاری های 

بزرگ تا زمانی كه 
آزمایش ها كارایی 

واكسن را اثبات 
كنند و مجوز 

بگیرند، سال ها 
زمان می برد

 كار روی
یک ایده
 انفجار با 
استفاده از توده 
سوخت، به شكل 
قابل توجهی 
انرژی بیشتری در 
مقایسه با احتراق 
آزاد می كند. 
بنابراین بیش 
از 60سال است 
كه دانشمندان 
موشك در حال 
كار برروي  ایده 
موشك انفجاری 
چرخشی 
به عنوان یك 
روش بالقوه برای 
كاهش وزن و 
اضافه كردن رانش 
هستند

گروهی از ایالت فلوریدای آمریكا در حال همكاری با نیروی 
هوایی این كشــور هســتند و ادعا می كنند كه یك مدل 
آزمایشــگاهی از یك موتور انفجاری و چرخشی موشك 
را ســاخته و آزمایش كرده اند. این موتــور از انفجارهای 
چرخشی در داخل یك كانال حلقوی استفاده می كند تا 

نیروی رانشی بسیار مؤثری تولید كند.
نیواطلس در گزارشــی نوشــته اســت: البتــه اكثریت 
قریب به اتفاق موتورها برای دســتیابی بــه اهداف خود از 
احتراق به جای انفجار استفاده می كنند. احتراق فرایندی 
نســبتا كند و كنترل شده است كه ناشــی از واكنش بین 
سوخت و اكســیژن در دماهای باالســت و به عنوان یك 

فناوری بسیار خوب شناخته می شود.
از طرف دیگر، انفجار فرایندی سریع و بی قاعده است كه 
قابلیت پیش بینی بسیار كمتری دارد. یك انفجار برخالف 
احتراق، مقدار زیادی انرژی تولید می كند كه شما می توانید 
از آن استفاده كنید. هنگامی كه تركیبات شیمیایی را جدا 
می كنید، با ایجاد یك تكانه انرژی، یك مولكول انفجاری، 
چه به صورت الكتریكی و چه به شــكل جنبشــی ایجاد 

می شود.
 این مولكول انفجاری به صورت یك موج شوك دهنده به 
اندازه كافی قدرتمند، این تركیبات شیمیایی را بی ثبات 
می كند. فراینــد انفجار بــرای مواقعی خوب اســت كه 
می خواهید مواد را به صورت كامل تخریب كنید كه البته 

كنترل دقیق آن هم بسیار سخت است.
با این حال، هنگامی كه شــما می خواهید زنجیره گرانش 
زمین را بشــكنید و به فضــا بروید، هر گرم هــر كاری را 
ســخت تر و پرهزینه تر می كند. انفجار با استفاده از توده 
سوخت، به شكل قابل توجهی انرژی بیشتری در مقایسه 
با احتراق آزاد می كند. بنابراین بیش از 60ســال است كه 
دانشمندان موشــك در حال كار بر ایده موشك انفجاری 
چرخشــی به عنوان یك روش بالقوه برای كاهش وزن و 

اضافه كردن رانش هستند.
در اصل، این وسیله با استفاده از یك سیلندر كه در داخل 
یك ســیلندر بزرگ تر دیگر قرار گرفته كار خود را شروع 
می كند. همچنین یك فاصله بین ســیلندرها و تعدادی 
ســوراخ كوچك یا روزنه هایی كه از طریــق آن مخلوط 
ســوخت می تواند منفجر شود، در این وســیله مشاهده 
می شود. نوعی از احتراق باعث ایجاد انفجار در آن فاصله 
حلقوی می شود و به این ترتیب گازهایی تولید می شود كه 
در انتهای كانال حلقه ای به بیرون رانده می شوند تا نیروی 
رانش را در جهت مخالــف تولید كنند. همچنین این كار، 
یك موج شــوك ایجاد می كند كه با سرعت تقریبا 5برابر 
سرعت صوت در اطراف كانال پخش می شود. از این موج 
شوك، درصورت اضافه شدن سوخت در نقاط مناسب و در 
زمان های مناسب، می توان برای ایجاد انفجارهای بیشتر 

در یك الگوی پایدار و چرخشی استفاده كرد.

موتور انفجار دّوار
پیش از این، موتور انفجار دوار به شــكلی ساده، به معنای 
مكانیكی، از ســوی مهندســان دانشگاه میشــیگان در 
دهه 1950 ابداع شده بود، اما دستیابی به این موج انفجاری 
و پایدار ماندن آن كه خود را تكثیر و منتشر می كرد، بسیار 

سخت و دشوار بود.
این وضعیت به همین شكل ادامه داشت تا اینكه تیمی كه 
در دانشگاه فلوریدای مركزی مشغول به كار است، اكنون 
ادعا می كند كه یك مدل آزمایشگاهی ساخته و آزمایش 
كرده است. این مدل آزمایشی یك وسیله 7/5سانتی متری 
مسی اســت كه از مخلوطی از هیدروژن و اكسیژن برای 

سوخت استفاده می كند.
 این تركیب بیشــترین كارایی را برای سوخت موشك در 

موتورهای موشك مراحل باالیی دارد.

شواهد تجربی انفجار هیدروژن و اكسیژن ایمن
كریم احمد، اســتادیار گروه UCF در گروه مهندســی 
مكانیك و هوافضا كه هدایت این تحقیق را بر عهده دارد، 
می گوید: این مطالعه برای نخســتین بار، شواهد تجربی 
انفجار هیدروژن و ســوخت اكســیژن ایمن و كارآمد در 
موتور انفجاری و چرخشی موشــك را ارائه می دهد. این 
انفجار تا زمانی كه سوخت را قطع كنید، به شكلی پیوسته 
پایدار است. ما تا 200پوند)90كیلوگرم( نیرو را آزمایش 
كرده ایم، اما رانش به طور خطی با جریان جرم پیشــرانه 
افزایش می یابد. به گفته این پژوهشگران، این راز به همین 

سادگی بود.
احمد می گوید: ما باید میزان پرتاب هایی كه پیشــرانه ها 
را آزاد می كنند برای ارتقای مخلوط هیدروژن و اكسیژن 
تنظیم كنیم. بنابراین، هنگامی كه انفجار چرخشــی به 
وسیله این مخلوط تازه ایجاد می شــود، همچنان پایدار 
می ماند. به همین ترتیب، اگر تركیب خود را كمی غیرفعال 

كنید، از بین می رود یا به جای انفجار، می سوزد.
او می گویــد: همیــن چند ماه قبــل بود كه تعــدادی از 
كارشناسان موتور موشــك آمریكا اعالم كرده بودند كه 
تولید موتورهای انفجاری هیدروژن- اكسیژن امكان پذیر 
نیست. با این حال، این مقاله شواهدی از آزمایش های ما 
ارائه می دهد و بدون شك نشان می دهد كه انفجار اكسیژن 
و هیدروژن در یك موتور انفجاری چرخشــی موشــك 

می تواند اتفاق بیفتد.

آزمایش نخستین موتور انفجاری 
و چرخشی موشك

انفجار به شكل قابل توجهی انرژی بیشتری در مقایسه 
با احتراق آزاد می كند كه باعث رانش مؤثرتر شده و 

می تواند تحول جدیدی در صنعت هوا و فضا ایجاد كند

LG GRAM 17
این لپ تاپ برای كســانی كه به یك 
صفحه بــزرگ نیاز دارند، مناســب 
اســت. LG Gram 17 یكــی از 
بهترین لپ تاپ های 17اینچی است 
كــه می توانید خریــداری كنید. این 
لپ تاپ وزنی معادل 1/1كیلوگرم دارد 
كه از برخی لپ تاپ هــای 13اینچی 
هم سبك تر اســت. Gram باوجود 
اینكه یك دســتگاه باریك محسوب 
می شود، دارای پورت های شگفت آور 

و قدرتمندی، ازجملــه یــك Thunderbolt 3، دو USB 3.0Type-A، یك HDMI، یك اســالت 
microSD، یك جك هدفون و یك قفل Kensington است. البته اشكاالتی در مورد صفحه نمایش 
17اینچی این لپ تاپ وجود دارد. به عنوان مثال، شما ممكن است برای جا دادن آن در كوله پشتی یا یك 
كیف كوچك تر مشكل داشته باشید و در پروازها و قطارهای شلوغ غیرقابل استفاده باشد. از نظر قیمت هم 
همینطور است و اگر به یك دستگاه 17اینچ نیاز ندارید، می توانید از یك دستگاه كوچك تر استفاده كنید. 

اما اگر نیاز به نمایشگر بزرگی دارید، نمی توانید دستگاهی بهتر از Gram 17 را با این قیمت پیدا كنید.

LENOVO  YOGA  C740
ایــن لپ تاپ بــرای كســانی كه 
 یــك طراحــی in-1-2 و مقاوم با 
قیمت مناسب می خواهند ایده آل 

است.
برای به دســت آوردن یك لپ تاپ 
كامل ویندوز نیازی نیست كه همه 
پولتان را از بانك بیرون بكشــید. 
البته هیچ چیز خاص و استثنایی در 

مورد C740 وجود ندارد.
 با این حال، هیچ نقص قابل توجهی 

هم در آن نمی توانید پیدا كنید.
 شما می توانید عملكرد كافی، شاسی قابل تبدیل محكم، صدای خوب، خنك كننده مناسب و 

باتری كارآمد را در این دستگاه مشاهده كنید.
 از بین همه گروه ها، C740 یكی از بهترین لپ تاپ های باارزش بازار است. این دستگاه یك گزینه 
مطمئن و كم خطر برای دانشجویان، كاربران اداری و شخصی است كه نمی خواهند همه پس انداز 

خود را هزینه كنند.

HP SPECTER X360 13)اواخر سال 2019(
ایــن لپ تاپ بــرای افــرادی كه 
خواهان یك ظاهــر زیبا و طراحی 

in-1-2 هستند مناسب است.
Specter x360 یك لپ تاپ ویندوز 
in-1-2 سطح باال با آخرین گزینه های 
پردازشــگر اینتل، یك صفحه لمسی 
چاالك و پورت های بیشــتر نســبت 
به ســایر لپ تاپ های این گروه است. 
وزن x360 حــدود 1/3كیلوگــرم 
اســت و وقتی تا شده اســت، حدود 

1/5سانتی متر ضخامت دارد كه حمل آن را بسیار آسان می كند. آخرین مدل به لطف وجود خمیدگی های 
كوچك در باالی صفحه و پایین صفحه، دارای حجم كمتری نسبت به ورژن های قبلی است، اما هنوز هم 
یك كیبورد كامل و یك صفحه نمایش بزرگ دارد. عالوه بر این، هم سیستم بیومتریك تشخیص صورت 
و هم اثر انگشت را برای شما فراهم كرده است. بنابراین هركدام را كه ترجیح دهید، می توانید برای ورود 
 Precision درایورهای پد لمسی را كه در آخرین مدل مجموعه HP .به سیستم، از آن استفاده كنید
مایكروسافت استفاده شده، به روز كرده است و این كار نسبت به نسخه های قدیمی تر بهتر شده است تا 
جایی كه دیگر مشكلی پیش نمی آید. پد لمسی x360 اكنون با بهترین گزینه های پد لمسی ویندوز از 

نظر اسكرول كردن، حركات چندانگشتی و نادیده گرفتن كف دست ارتقا یافته است.

DELL XPS 15)2019(
این لپ تــاپ برای ویرایشــگرهای 
ویدئــو، گیمرهای تفننــی و دیگر 
كاربران حرفه ای ویندوز مناســب 
است. شــما می توانید XPS 15 را 
 ،Core i9 با پردازنده 8هســته ای
 Nvidia GTX 1650 گرافیك های
و یك صفحه OLED 4K پیكربندی 

كنید.
 این ویژگی ها بــرای خیلی از افراد 
بیشتر از نیازشان است، اما برای هر 

كسی كه نیاز به ویرایش ویدئو یا انجام كارهای خالقانه سنگین با Adobe Premiere داشته 
باشد، ایده آل است. توصیه می كنیم هر كسی كه در حال جست وجوست، به دنبال صفحه نمایش 
p 1080و Core i7 باشد، چراكه باعث صرفه جویی قابل توجه در هزینه و دوام باتری می شود. 
ما در استفاده از i9 با برخی از مشكالت در مورد گرم شدن دستگاه روبه رو شدیم. XPS 15 یك 
وسیله كامل برای بازی نیست، اما 1650GTX می تواند بار مناسبی از بازی را تحمل كند. ما قادر 
به اجرای بازی های Shadow of the Tomb Raider و The Witcher 3 در تنظیمات متوسط 
در 1080p بودیم. اگر به دنبال یك لپ تاپ بزرگ و جذاب ویندوز هستید كه دارای قدرت باالیی 

باشد، این دستگاه برای شما مناسب است.

HP ELITE DRAGONFLY
این لپ تاپ برای كاربران تجاری كه 
جیب های پرپولی دارند، مناســب 
اســت. اگر در زمینه تجارت، یك 
حرفه ای محســوب می شــوید و 
پول آن برای شــما یا شركت تان 
مهم نیســت، نمی توانید لپ تاپی 
 HP Elite Dragonfly بهتــر از
 پیدا كنید. مدل 2020نخســتین
 Dragonfly اســت كه از فناوری 
 SureView فوق العــاده مطمئن

Reflect شركت HP بهره می برد. این فناری، صفحه نمایش را به گونه ای سایه روشن می كند 
كه هنگام كار در مكان های عمومی، كســی نمی تواند صفحه نمایش شما را ببیند. هنگامی كه 
سایه روشن صفحه نمایش فعال نشده است، بسیار روشــن)بیش از 700نیت( و دارای زوایای 
دید عالی است. تقریباً همه  چیز در مورد Dragonfly خوب است، بهترین عمر باتری را در میان 
لپ تاپ های بازار به خود اختصاص داده است و دارای طراحی براق و خیره كننده in-1-2 و یك 
كیبورد استثنایی است. این دستگاه نخستین لپ تاپی است كه دارای یك ردیاب داخلی به نام 

Tile tracker است كه درصورت گم شدن یا سرقت می توانید آن را پیدا كنید.

MICROSOFT  SURFACE  LAPTOP 3
ایــن لپ تاپ بــرای كســانی كه 
یك دســتگاه مطمئــن و منطقی 

می خواهند مناسب است.
Surface Line مایكروســافت 
شــامل تعــدادی از محصــوالت 
نوآورانــه و عجیب بــا قیمت های 

متنوع است. 
 13/35 Surface Laptop ایــن
اینچی »قدیمی تریــن« گزینه در 
نوع خــود و بهتریــن گزینه برای 

بیشتر افراد است.
این لپ تاپ دارای یك صفحه كلید و پد لمسی فوق العاده و همچنین یك شاسی محكم و جذاب 

است كه تقریباً 1/3كیلوگرم وزن دارد.
 این دســتگاه، عملكرد عالی روزانه را با قدرت كافی فراهم كرده تا الیت روم، فتوشــاپ و حتی 
كارهای فشــرده گرافیكی در Premiere Pro را مدیریت كند. بزرگ ترین مسئله ای كه این 
لپ تاپ دارد پورت های محدود آن اســت. فقط یك USB-C و یــك درگاه USB-A دارد و از 

Thunderbolt 3 هم پشتیبانی نمی كند.

تا زمانی كه آزمایش ها كارایی واكسن را اثبات كنند و مجوز 
بگیرد، ســال ها زمان می برد. اما قوانین سنتی تولید دارو و 
واكسن در مواجهه با ویروس جدید كرونا كه تاكنون نزدیك 
به 3میلیون نفر را در جهان مبتال و 200هزار نفر را نیز به كام 
مرگ كشانده و اقتصاد جهانی را ویران كرده كنار گذاشته 

شده است.
برای مقابله با كووید-19، هدف این اســت كه یك واكسن 
در مقیاس صدها میلیون دوز طــی مدت زمان غیرمعمول 
12تا 18 ماه بررسی، آزمایش شود و در دسترس قرار بگیرد. 
شركت های دارویی و دولت ها و سرمایه گذارانی كه هزینه 
آنها را تأمین می كنند، هزینه های در معرض خطر خود را به 

طرز بی سابقه ای افزایش می دهند.
بیش از 30مدیر شركت دارویی، مقامات بهداشتی دولت ها 
و كارشناسان واكنش همه گیر در مصاحبه با رویترز به این 
نتیجه رسیدند كه باید ریسك سرمایه را بپذیرند تا بتوانند با 
سرعتی زیاد واكسنی تولید كنند كه به محض گرفتن مجوز 

آماده توزیع در ارقام بسیار باال باشد.
ســرمایه گذاران دولتی، گروه های بهداشت جهانی و امور 
بشردوســتانه عمدتاً بیشــترین امید خود را بــه بیش از 

100كاندیدایی بســته اند كه قرار است واكســن را تولید 
كنند. اما تاكنــون تعداد كمی از این شــركت ها به مرحله 
آزمایش هاي انسانی - شــاخص واقعی ایمنی و اثربخشی 
- رسیده اند؛ جایی كه ممكن است بسیاری از واكسن ها به 
مرحله گرفتن مجوز نرســند. حتی در بین چشم اندازهای 
دلگرم كننده تر، تعداد بســیار اندكی نیز ممكن است موفق 
شــوند. حتی ممكن اســت تنها یك واكســن كاندید، به 
مرحلــه نهایی تصویب برســد و حتی بدتــر از آن، ممكن 
اســت هیچ واكســنی رنگ مجوز را به خود نبیند. اما همه 
شركت هایی كه در این رقابت حضور دارند، مزایای زیادی 
از ایــن رقابت به دســت می آورند، این رقابــت یك زمینه 
اثبات برای فناوری های واكســن و فرصتی برای به دست 
 آوردن اعتبار و افزایش ســهام اســت. درحالی كه برخی از 
شــركت های بزرگ ازجملــه Johnson & Johnson و 
)GlaxoSmithKline Plc )GSK.L گفته انــد كه قصد 
دارند این واكســن را با هزینه حداقلی در ابتدا در دسترس 
عموم قرار دهند، اگر واكسیناســیون فصلی الزم باشــد و 
كشورها ســرمایه گذاری كنند، ممكن است سود خود را از 
این راه به دست آورند. اما مهم این است كه تولید واكسنی 

كارآمد، بدون توانایی تولید و توزیع آن، تقریبا یعنی هیچ؛ 
پس این یعنی ساخت كارخانه های تولیدی برای این واكسن 

باید كلید بخورد. 
»ریچــارد هچــت« پزشــك متخصصــی كــه در زمان 
ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش مدیریت كنترل پاندمی 
آنفلوآنزا را برعهده داشــت و ســپس در زمان باراك اوباما 
مشاور كاخ سفید در كنترل پاندمی آنفلوآنزای خوكی شد، 
می گوید: ما می خواهیم قبل از اینكه بدانیم واكسن ها كار 
می كنند سرمایه گذاری هایی انجام دهیم و ریسك كنیم تا 
بتوانیم بالفاصله آنها را در مقیاس ده هــا یا صدها میلیون 

دوز تولید كنیم.
هم اكنون او رئیس ائتالف برای نوآوری های آمادگی اپیدمی 
)CEPI( یك كنسرسیوم توســعه واكسن است كه توسط 
اهدا كنندگان خصوصــی و همچنین كشــورهایی مانند 
انگلیس، كانادا، بلژیك، نروژ، سوئیس، آلمان و هلند حمایت 
می شود. این سازمان بیش از 915میلیون دالر از 2میلیارد 
دالری را كه پیش بینی می شــد برای تسریع در آزمایش و 
ســاخت كارخانه های تخصصی تولید حداقل برای 3 نامزد 

واكسن ویروس كرونا هزینه شود، هزینه كرده است.

یكی از نگرانی های اساســی كه همه گفت وگوكننده ها با 
رویترز به آن پرداختند، این بود كه حتی اگر یك واكســن 

اثربخش تولید شود، برای كل جهان كافی نیست.
دكتر هچت می گوید: با داشــتن ذخایر آماده در سراســر 
جهان می توان برای تزریــق، جمعیت های بحرانی ازجمله 
كادر درمان، سالمندان، افراد در شرایط پزشكی آسیب پذیر 
را در اولویت قرار داد و این بیمــاری را متوقف و اقتصاد را 
احیا كرد. اما یك نســخه اجرایی جایگزین این است كه در 
زمان شــیوع آنفلوآنزای H1N1 در سال 2009اجرا شد و 
كشورهای ثروتمند توانستند واكسن را برای خود خریداری 
كنند. اما كارشناسان بیماری های همه گیر هشدار می دهند 
كه اگر این روش در پاندمی جدیــد اتفاق بیفتد، نقاط اوج 
بیماری دوباره بیدار شــده و هر كدام پتانسیل ایجاد موج 

جدید بیماری را دارند.
با اینكه هیچ كشــوری نمی تواند مطمئن باشد تیم تولید 
واكسنی كه در حال پیشــتیبانی از آن هستند با موفقیت 
كار را تمام می كند، اما متعهد شــده اند كه درصورت تولید 
آن، ابتدا آن را برای مایه كوبی كادر درمان و افراد در معرض 

خطر تامین كنند.
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این شمارهدرنگ

کرونای
سیاسی

گزارش

كرونا و انتخابات
با افزايش موج 
ويروس كرونا، 
يكي از مهم ترين 
جنبه هاي كمپين 
انتخاباتي ترامپ 
تهديد مي شود؛ 
يعني قدرت 
اقتصادي آمريكا. 
اطالعات آماري 
كه منتشر شده 
نشان مي دهد 
رشد اقتصادی 
آمريكا در 
سه ماهه اول 
سال 2020معادل 
4.8درصد كاهش 
داشته است و 
انتظار مي رود آمار 
و ارقام سه ماهه 
دوم بسيار بدتر 
باشد

تنش هاي كرونايي در روابط ديپلماتيك كشورهاي جهان
تهديد آمريكا به دريافت 

غرامت از چين 
دولت آمريكا از زمان آغاز همه گيري  

كوويد-19، يا شايد از زمان اعتراف 
چين به آغاز شيوع ويروس كرونا در 
دسامبر سال2019، اتهام زني عليه اين كشور را آغاز كرد. مقامات 
ارشد دولت اياالت متحده آمريكا، از ترامپ گرفته تا مايك پمپئو، 
وزير امورخارجه اين كشور، بارها و بارها در فواصل زماني مختلف چين 
را به ناكارآمدي در زمينه برخورد مؤثر با همه گيري ويروس كرونا، 
تأخير در اعالم آغاز شيوع و خودداري از ارائه اطالعات دقيق براي 
جلوگيري از ابتالي انسان هاي بيشتر به اين بيماري متهم كرده اند. 
با وجود اين، همه گيري كوويد-19 تنها تنش ميان آمريكا و چين را 
افزايش نداده  است. اين وضعيت بر روابط بين الملل جهاني تأثيرگذار 
بوده و تنش هاي ديپلماتيك فراواني ايجاد كرده است و تنش ها تنها 
بر سر مديريت همه گيري يا پنهان كاري كشورها درباره نحوه مديريت 
شيوع نيست. دولت هاي مختلف در وضعيت بحراني همه گيري كرونا 
با يكديگر بر ســر تجارت، حمل ونقل دارو و تجهيزات، كيت هاي 
آزمايشي و تجهيزات بيمارستاني وارد چالش شده اند. رهبران تعدادي 
از كشورها، ديگر دولت ها را به مديريت ضعيف و شدت يافتن شيوع 
بيماري متهم مي كنند و تعدادي از كشورهاي در حال توسعه مانند 
كشورهاي آمريكاي التين و آفريقا به  دليل هدر رفتن منابع توسط 
كشورهاي اروپايي و آمريكا، به مواد كافي براي انجام آزمايش و درمان 

دسترسي ندارند.
چين از زمان آغاز بيماري به ســيبل بزرگي براي نشانه گيري هاي 
آمريكا و گاه و بيگاه چند كشور ديگر تبديل شده  است. دونالد ترامپ 
كمتر از يك هفته پيش بود كه اتهاماتش عليه چين را تكرار و اعالم 
كرد كه دولتش در حال انجام تحقيقات بســيار جدي درباره نحوه 
مديريت شيوع ويروس كرونا توسط پكن است و هشدار داد كه دولت 

آمريكا مي تواند از چين درخواست غرامت كند. 
براساس گزارش بي بي سي، اتهام زني هاي آمريكا عليه چين تا جايي 
پيش رفته  است كه به تازگي تعدادي از اعضاي كادر درماني و صاحبان 
كسب وكار در آمريكا به دادگاهي در ايالت فلوريدا دادخواستي عليه 
دولت چين تسليم كرده اند تا اين دولت را به پرداخت غرامت مجبور 
كنند. در صورتي كه قرار باشد چين در نتيجه شكايت هاي رسمي 
مشــابه، به آمريكا غرامت بپردازد، به تدريج كشــورهاي ديگر نيز 
خواستار غرامت خواهند شــد. براي مثال در گزارش پژوهشكده 
»هنري جاكسون« تخمين زده شده  است كه احتماال دولت بريتانيا 
351ميليارد دالر غرامت و دولت آمريكا يك هزار ميليارد دالر غرامت 
از چين خواهند خواســت و در صورت ادامه شكايت ها، چين بايد 

هزاران ميليارد دالر به كشورهاي مختلف جهان خسارت بپردازد.
اين اتهامات در شــرايطي عليه چين مطرح شــده اند كه چين نيز 
به تازگي شــفافيت و دقت اياالت متحده را در اطالع رساني درباره 
شيوع كوويد-19 زير سؤال برده است. به تازگي شبكه اي دولتي در 
چين در برنامه اي اعالم كرد كه پمپئو خود را به دشمن بشريت تبديل 
كرده  و حد و مرزهاي انسانيت را زير پا گذاشته است. بعضي از مقامات 
چيني حتي پس از رد شدن فرضيه آغاز همه گيري ويروس كرونا 
توسط اعضاي نيروي دريايي آمريكا، به اين كشور اتهام زده اند كه با 
هدف بهره برداري اقتصادي، اقدام به پخش كردن ويروس كرونا در 
جهان كرده است؛ به ويژه به اين دليل كه تعدادي از مقامات آمريكايي 
درباره آثار مثبت ناشي از شيوع اين بيماري در چين بر اقتصاد آمريكا 
ســخن گفته اند. براي مثال ويلبر راس، وزيــر بازرگاني آمريكا، در 
31ژانويه2020 در اظهاراتي شــيوع ويروس كرونا در چين را براي 

اقتصاد آمريكا خوب دانست.
كشورهاي استراليا، آلمان و برزيل نيز بر سر شيوع كرونا تنش هايي 
با چين دارند. استراليا همگام با آمريكا خواستار برگزاري تحقيقاتي 
وسيع درباره علل شيوع بيماري شده  است. استراليا دولت چين را به 
گسترش بحران كرونا در جهان متهم كرده  است و قصد دارد براي 
روشن شدن ابعاد اين موضوع از كارشناسان بين المللي كمك بگيرد. 
در مقابل، چين استراليا را تهديد به تحريم كرده  است. همچنين دولت 
آلمان به تازگي از تالش چين براي اعمال نفوذ در گزارش اتحاديه 
اروپا درباره مديريت بحران كرونا در چين خبر داده است؛ تالش هايي 
كه به گفته مقامات آلماني با پاسخ منفي آلمان ها مواجه شده  است. 
نشريه هاي پوليتيكو و نيويورك تايمز با استناد به سخنان منابع آگاه 
خبر داده اند كه پيش نويس گزارش اتحاديــه اروپا لحن انتقادي و 

صريح تري داشته و تحت فشار چين، تعديل و ماليم تر شده است.
در كنار اتهام زني ها توسط كشــورهاي مختلف براي يافتن مقصر 
اصلي شيوع كرونا، تنش هاي متفاوتي نيز بر سر دريافت تجهيزات 
درماني و كمك هاي پزشكي در ميان دولت هاي مختلف درگرفته 
 اســت. در اتحاديه اروپا، ايتاليا كه يكي از كانون هاي شيوع در اروپا 
به شمار مي رود از ديگر كشــورها براي تامين امكانات و تجهيزات 
پزشكي درخواست كمك كرد كه با مخالفت آلمان و فرانسه مواجه 
شد. همچنين آلمان با مخالفت خود با طرح تامين مالي جمعي براي 
كشورهايي در اتحاديه اروپا كه بيشترين آســيب را از همه گيري 
ديده  اند، تنش ميان خود و ايتاليا را افزايش داد. هلند، اتريش و فنالند 
از ديگر مخالفان اين طرح و اسپانيا، فرانسه، بلژيك، يونان، ايرلند، 

پرتغال، اسلوني و لوكزامبورگ از موافقان آن به شمار مي روند.
از ديگر كشــورهايي كه به واســطه آغاز بحران كوويد-19 دچار 
تنش هاي ديپلماتيك شده اند مي توان به هندوستان و آمريكا اشاره 
كرد. ترامپ به تازگي هندوستان را تهديد به واكنش كرده است، زيرا 
اين كشور صادرات داروي هيدروكسي كلروكين، داروي ماالريا كه 
اكنون براي درمان كوويد-19 كاربرد دارد را ممنوع ساخته است. 
چين و برزيل نيز اتهام زني به يكديگر را مدت هاست آغاز كرده اند. 
وزراي دولت برزيل شيوع كرونا را برنامه ريزي دولت چين اعالم كرده   
كه هدف آن سلطه بر جهان بوده  است. پيش از اين اظهارات، برزيل 
بر سر خريد لوازم پزشكي و دستگاه هاي تنفسي از چين دچار تنش 
شــده  بود. چين در واكنش، اين اتهامات را بي اساس و نژادپرستانه 

توصيف كرد.
تنش هاي پيشــين ميان ونزوئال و كلمبيا پس از آغاز شيوع كرونا 
و به واســطه نپذيرفتن پيشــنهاد ونزوئال از ســوي كلمبيا براي 
دريافت 2دســتگاه آزمايش كرونا تشديد شــد. ميانه قطر و مصر 
بر سر شهروندان مصري گرفتارشــده در قطر شكرآب شده است. 
اتحاديه اروپا نيز در  ماه مارس روسيه را به پخش اخبار جعلي درباره 
كوويد-19 در كشــورهاي غربي متهم ساخته  اســت؛ اتهامي كه 
طبق انتظار، از سوي روسيه بي پايه و پوچ توصيف شده است. روابط 
كره جنوبي و ژاپن نيز پس از آن مكدر شد كه ژاپن اعالم كرد تمامي 
مسافراني كه از كره جنوبي وارد اين كشور مي شوند را قرنطينه خواهد 
كرد. كره جنوبي اين اقدام ژاپن را بي دليل، اغراق آميز و تأســف آور 

توصيف كرده است.

آينده جنگ سياسي آمريكا و چين چه خواهد شد؟

بعد ازكرونا؛ تقابل تازه واشنگتن و پكن

نورا عباسي
روزنامه نگار

پاي كدام مسئوالن ايراني به پرونده ابتال به كرونا باز شد؟
 ايرج حريرچي جزو نخســتين 
چهره هاي شناخته شــده اي بود 
كه در ايران به كرونا مبتال شــد. 
او با انتشار يك ويدئوي سلفي از 
خود گفت كه بعد از تب شديد و 
انجام تست اوليه متوجه شده كه 

ميزبان كروناست. او پس از 2هفته قرنطينه، سرانجام در 
بيست ودومين روز از اسفند ماه به طور كامل بهبود يافت.

 معصومه ابتكار نيــز در همان 
هفته ابتدايي اسفند بعد از انجام 
تست اوليه مشــخص شد كه با 
كرونا درگير اســت و با گذراندن 
دوران نقاهت، دوباره به دفتر خود 
در معاونت رياست جمهوري در 

امور زنان و خانواده بازگشت.
 علي اكبر واليتي جز مسئوليت 
سياسي اش در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، رياست بيمارستان 
مسيح دانشــوري، يكي از مراكز 
اصلي درمان كرونــا در تهران را 
برعهده دارد. او نيز مانند بسياري 

از مســئوالن در نخســتين روزهاي ورود اين ويروس 
ناشناخته به كشور، با خوش بيني از كرونا صحبت مي كرد 
و معتقد بود كه »بيمــاري كرونا ســخت تر از اپيدمي 
آنفلوآنزا نيست. ان شاءاهلل به  زودي كه زياد طول نخواهد 
كشيد، اين منحني اپيدمي به سمت نزول خواهد آمد و 

كنترل مي شود«.
اما گذر زمان پرده از واقعيت برداشت و علي اكبر واليتي 
نيز به دليل حضور در بيمارســتان مسيح دانشوري، در 
دسته مبتاليان كرونا قرار گرفت و سرانجام بعد از چند 

هفته قرنطينه بهبود يافت.

 علي الريجاني، رئيس مجلس، 
از نظر زماني در انتهاي ليســت 
مســئوالن مبتال بــه كرونا قرار 
مي گيــرد. روابــط عمومــي 
مجلس در 14فروردين با انتشار 
اطالعيه اي اعالم كــرد: »در پي 

تماس هاي برخــي نمايندگان محتــرم و همكاران در 
مجلس شوراي اســالمي كه جوياي حال جناب آقاي 
دكترالريجاني، رياســت محترم مجلس شــده اند، به 
آگاهي مي رساند حســب اطالع واصله از حوزه رياست 
مجلس، به دنبال بروز برخي عالئم، از وي آزمايش كرونا 
به عمل آمد و با توجه به نتيجه مثبت آن هم اكنون در 
قرنطينه و تحت درمان است«. الريجاني پس از گذشت 
يك  ماه سر كار بازگشت و با رفتن به جلسه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در تاريخ 13ارديبهشت، نخستين 

جلسه كاري اش پس از بهبود را رقم زد.
اما همه چهره هاي سياســي در مســير مقابله با كرونا 
خوش اقبال نبودند و برخي در اين مســير جان خود را 

از دست دادند.
  حسين شــيخ االســالم، يكي از چهره هاي 
شناخته شده عرصه سياست كه بســياري او را با 
سمت سفير سابق كشــورمان در دمشق و معاون 
پيشين وزارت خارجه ايران مي شناسند، همچون 
فاطمه رهبر و محمدعلي رمضاني دستك، منتخبان 

مجلس يازدهم، به دليل ابتال به كرونا جان باخت.

مسئوالن كدام كشورها با كرونا درگير شدند؟
  بوريس جانســون، نخست وزير 
انگليس جزو افرادي بود كه كرونا را 
يك بيماري ساده مي دانست و براي 
اثبات ادعاي خودش از هيچ اقدامي 
فروگذاري نكرد و حتي پس از آنكه 
دســت دادن با بيماران كرونايي را 

امري عادي جلوه داد، مقابل دوربين هاي تلويزيون خطاب 
به شهروندان بريتانيا گفت: »من فعاليت هاي عادي و روزمره 
خود را انجام مي دهم. با همه نيز دســت مي دهم. از چنين 
كاري پشــيمان نيســتم و در آينده نيز آن را تكرار خواهم 
كرد«. سرانجام نخست وزير انگليس در 8فروردين به كرونا 
مبتال شد و براي مبارزه با اين بيماري گزينه قرنطينه در خانه 
را انتخاب كرد، اما بعد از گذشت 10روز به دليل عودكردن 
بيماري، راهي بيمارستان شد. در ادامه روند درمان بيماري 
براســاس اطالعيه دفتر نخســت وزيري، وضعيت بوريس 
جانسون رو به وخامت گذاشت و بنا به توصيه تيم درماني، او 
به بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان منتقل شد. جانسون 
بعد از گذشت 22روز، توانست بر بيماري غلبه كند و كار خود 
را در دفتر نخست وزيري بريتانيا از سر بگيرد. ناگفته نماند كه 
در كنار جانسون، وزير بهداشت و مشاور ارشد دولت او نيز به 

اين بيماري مبتال شدند.
 پرنس چارلز، وليعهد انگليس 
نيز ازجمله مقامــات بريتانيايي 
مبتال بــه كرونــا بــود. فرزند 
ارشــد ملكه انگليس كــه پا به 
هفتادويك سالگي گذاشته، براي 
گــذران دوران قرنطينــه راهي 

اسكاتلند شــد. او پس از بهبود، با انتشار ويدئويي در 
رابطه با كرونا صحبت كرد: »پــس از تجربه اخيرم در 
ابتال به ويروس كرونا كه خوشبختانه نشانه هاي نسبتا 
خفيفي داشــت حال خود را در ســوي ديگر بيماري 

يافته ام اما هنوز فاصله گذاري اجتماعي و جداســازي 
كلي را رعايت مي كنم«.

 خاوير ســوالنا، دبيركل سابق 
ناتو هم جزو چهره هاي سياسي 
مبتال به كروناست كه براي درمان 
بيماري راهي بيمارســتان شده 

است.
 پيتر داتون، وزير كشور اســتراليا، خبر بيماري اش را 
از طريق توييتر اطالع رساني كرد و پس از ابتال به كرونا 
نوشت: »صبح با تب و گلو درد از خواب بيدار شدم و به 
بيمارستاني در كوئينزلند مراجعه كردم و آزمايش كرونا 
دادم و نتيجه آن مثبت بود«. او نيز با گذشــت زمان بر 

بيماري غلبه كرد.
  فرانك ريســتر، وزير فرهنگ 
فرانســه، نخســتين وزير دولت 
مكرون بود كه به كرونا مبتال و با 

گذشت زمان درمان شد.
 بنتو آلباكــرك، وزير معدن و 
انرژي برزيل، دومين عضو كابينه 

برزيل بود كه بعد از آگوســتو النو، مشاور امنيت ملي، 
تست كرونايش مثبت اعالم شــد، اما هيچ نشانه اي از 

بيماري از خود بروز نداد.
  ميشــل بارنيه، مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا، در 
پيامي ويدئويي گفت كه به كرونا مبتال شد و يك  ماه بعد 

و با گذران دوران نقاهت در محل كار خود حاضر شد.
 خبر كرونا گرفتــن ميخائيل 
ميشوستين، نخست وزير روسيه، 
در يازدهمين روز ارديبهشت ماه 
منتشر شد. او اكنون با قرنطينه، 
در تالش اســت تا از دست كرونا 

خالصي يابد.

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

رئيس جمهور آمريكا، در هفته هاي گذشته اين 
تئوري را كه ويروس كرونا در يك آزمايشگاه در 
ووهان چين ساخته شــده است، مطرح كرد. او 
گفت كه اين ادعا براســاس مداركي اســت كه 
ديده ولي هيچ مدركي را منتشــر نكرد. صبح 
همان روزي كه اين صحبت ها مطرح شد، دفتر 
مديريت اطالعات ملي آمريكا، بيانيه اي را منتشر 
كرد كه مي گفت با توافقــات علمي جهاني كه 
مي گويد ويروس كوويد- 19ساخته دست بشر 
نيست، هم نظر است؛ »اما تحقيقات ادامه خواهد 
يافت تا اطمينان حاصل شود كه آيا آغاز شيوع 
اين بيماري از طريق تماس بــا حيوانات آلوده 
بوده يا اينكه نتيجه حادثه اي در آزمايشــگاهي 

در ووهان.«
تحوالت اخير نشان مي دهد كه اگر روزي جهان 
به حالت عــادي برگردد، احتمــاالً رقابت هاي 
آمريكا و چين حتي شديدتر از قبل خواهد بود. 

در ادامه خواهيد خواند كه چرا.

چرا اين موضوع مهم است؟
جنگ دونالد ترامپ عليــه چين خيلي پيش از 
آنكه او وارد دفتر رياست جمهوري شود، شروع 
شد. او در كمپين انتخاباتي اش در سال 2016از 
چين به عنوان بزرگ ترين دشمن آمريكا در اين 
قصه كه چه كسي نخستين كشور دنياست، نام 
 برد. در آن زمان ترامپ از تهديدهايش به خوبي 
براي اذيت كردن چين اســتفاده كــرد. 3دهه 
پيش، با اين شرط اجازه صعود اقتصادي به چين 
داده شــد كه اين صعود به ضرر آمريكا نشود و 

آمريكايي ها همچنان رهبري جهان را همراه با 
همه هزينه هايش بر عهده داشــته باشند و در 
كنار آن چين از منافع جهاني شــدن و پايداری 
ژئوپليتيكي برخــوردار باشــد. ترامپ به هيچ 
وجه تنها شــكارچي چين در سال 2016نبود 
و پرخاشــگري او عليه چيــن طرفداراني از هر 
طرف پيــدا كرد. حتي اگر افراد زيادي باشــند 
كه فكر كنند ترامپ حامــل خوبي براي انتقال 
پيام آمريكا به چين نيســت، اما جاه طلبي هاي 
جهاني چين باعث به وجودآمدن يكي از معدود 
موقعيت هايي شد كه واشــنگتن را درباره يك 

موضوع متحد كرد.
با اين حال در رقابت چين و آمريكا، اين چيني ها 
بودند كه در بيشتر اوقات رهبري جهان را از نظر 
قدرت نظامي، اندازه اقتصادي و قدرت فناوري 
به دســت گرفتند و توانســتند از آمريكا پيشي 
بگيرند. عامل ديگري كه به نفع چين كار مي كرد، 
اين واقعيت اســت كه روســاي جمهور آمريكا 
براي انتخاب مجدد بايــد تالش كنند و همواره 
بايد ســطح محبوبيت خود را بسنجند و سطح 
اقتصادي كشــور را زيرنظر داشته باشند. همه 
اين موارد باعث مي شود كه در سياست بازي ها 
دستشان باز نباشــد. در عوض، روساي جمهور 
چين توســط چيني ها انتخاب نمي شوند و به 
اين ترتيب طراحي و اجراي سياست ها در حوزه 
صنعت و اصالحات سياســي در طوالني مدت 
به راحتي براي آنها قابل اجراســت. اين موضوع 
به خصــوص دربــاره شــي جين پينــگ كه 
مسلط ترين چهره سياســي چين از زمان مائو 
بوده اســت، صدق مي كند. به خصوص كه او در 
سال 2018با برداشــتن محدوديت دوره هاي 
تصدي رياســت جمهوري، راه را براي خود باز 

كرد كه بتواند رهبري هميشگي چين را بر عهده 
داشته باشد؛ اما از آن زمان تغييرات زيادي رخ 

داده است؛ به خصوص در 3 ماه گذشته.

حاال چه مي شود؟
با افزايش موج ويروس كرونا، يكي از مهم ترين 
جنبه هاي كمپيــن انتخاباتــي ترامپ تهديد 
مي شود؛ يعني قدرت اقتصادي آمريكا. اطالعات 
آماري اي كه منتشــر شــده نشــان مي دهد 
رشــد اقتصادی آمريكا در ســه ماهه اول سال 
2020معادل 4.8درصد كاهش داشته است و 
انتظار مي رود آمار و ارقام ســه ماهه دوم بسيار 
بدتر باشد. ســه ماهه دوم برابر اســت با زماني 
كه قرنطينه در آمريكا با جديت شــروع شــد و 
در كمترين حالت 30ميليون شــغل در آمريكا 
تحت تأثير قرار گرفت. اين ضربه به اقتصاد آمريكا 
براي ترامپ بسيار بد خواهد شد و اميد به انتخاب 
مجــدد وي را كاهش مي دهد. امــا او با تهديد 
چين و طرح اتهام عليه آن، دستورالعمل هايي 
كه درباره درمان هاي معجزه آســاي كرونا ارائه 
مي كند، دعوا با فرمانداران و به طور كلي شــانه 
خالي كردنش از بار مســئوليت شيوع ويروس 
كرونــا و تبعات ناشــي از آن، اوضــاع را براي 
خودش هم بدتر كرده اســت. به گزارش تايم، 
امروز محبوبيت او به 43درصد رســيده است 
و نظرســنجي هاي داخلي جديد آمريكا نشان 
مي دهد كه او در بعضي ايالت هاي مهم، انتخابات 
را به رقيب دمكرات خود جو بايدن باخته است. 
همه اينها براي ترامپ بد است. به گزارش تايم، 
او تاكنون از هرگونه بحران سياســي معني دار 
توانسته با موفقيت جاخالي دهد. اما امروز يك 
بحران واقعي به ترامپ ضربه زده اســت و هيچ 

راه فريبي وجود ندارد كه بتواند از اين موقعيت 
نيز فرار كند.

او تالش بيهوده اي مي كند تا از ســرزنش هاي 
سياسي به خاطر پاسخ هاي نامناسب نسبت به 
بحران ويروس كرونا، جلوگيــري كند. ترامپ 
حين اين تالش ها به سناريوي »سرزنش چين« 
رسيده است و در ماه هاي آينده با نزديك شدن 
به انتخابات، حتي بيشــتر از قبل بر اين سناريو 
تأكيد خواهد كرد. در كمتريــن حالت، انتظار 
داشته باشيد كه آمريكا اقدامات بيشتري عليه 
برند هواوي و همچنين تحقيقات بيشتري درباره 

اقدامات چين در واكنش به كرونا انجام دهد.
هيچ كدام از اينها تعجب آور نيست اما لغزش هاي 
چين از زماني كه بحران آغاز شد، تعجب آورتر از 
همه اينهاست. واضح است كه منشأ اين ويروس 
چين بوده و اين يك واقعيت است كه چين ابتدا 
روي مسئله سرپوش گذاشــت و رفت وآمدها 
از ووهان به ســاير نقاط را كاماًل  تعطيل نكرد و 
در نتيجه ويروس در سطح جهاني منتشر شد. 
چين به جاي نشان دادن هرگونه ندامت، تصميم 
گرفت از بدترين شــرايط، به نفع خود استفاده 
كند و بــا پيگيري اقدامات بشردوســتانه براي 
خود متحداني به دســت آورد و به نظر مي رسد 
كه تا حدودي هم جواب گرفت؛ به خصوص آنكه 
آمريكا به خاطر شرايط بحراني، كاماًل از عرصه 

رهبري جهاني غايب شد.
 اما متأسفانه جنگ تبليغاتي چين دوامي نيافت. 
با توجه بــه كمبود تجهيزات پزشــكي در اين 
كشــور و گزارش هاي غيرقابل باوري كه درباره 
كاهش تعداد مبتاليان مي دهد، اثرات اقدامات 
تبليغي اش كاهش يافت. چيــن تا حال خود را 
به عنوان الگوي درســت در واكنش نســبت به 

ويروس معرفي كرده اســت، چــرا كه اقدامات 
اين كشور در قرنطينه فراتر از قابليت هاي اكثر 
جوامــع دمكراتيك بود. حاال ايــن موضوع نيز 
زيرسؤال رفته است. همچنين چين كشورهايي 
كه خواستار تحقيقات بين المللي در مورد منبع 
شيوع ويروس هستند را تهديد كرده كه برايشان 
پيامدهــاي اقتصادي به بار مــي آورد. اين كار، 
حسن نيت اين كشور را زيرسؤال مي برد. فقط 
انتقادات بين المللي نيســت كــه باعث نگراني 
شي جينگ پينگ شده اســت. تحقيقات اخير 
عليه سان ليژون، معاون وزير امنيت عمومي كه 
با اتهام فساد مواجه است، ممكن است باعث شود 
انتقادات داخلي عليه شي جينگ پينگ شديد 
باشد. شــايعات مي گويد كه شايد شي  نتواند با 
اتمام اين دوره، دوباره به رياست جمهوري برسد. 
اگرچه اين احتمال كم است اما باعث مي شود او 
در عرصه جهاني با انتقادات بيشتري مواجه شود 
و احتماالً واكنش هاي شديدتري نيز نشان دهد.

تحليلگران مي گويند چنيــن اتفاقاتي، رابطه 
چين- آمريكا را به طور كلي وارد مرحله ديگري 
مي كند. تا زماني كه آينده سياسي شي جينگ 
پينگ مورد بحث نبود، اين اميد وجود داشت كه 
طرف چيني كمي عاقالنه تر رفتار كند و حداقل 
اقتصاد جهاني از يك تعادل نســبي برخوردار 
باشــد. اكنون كه اقتصاد جهانــي تحت تأثير 
ويروس كرونا قرار گرفته اســت و هر دوطرف 
يعني ترامپ و شي داليل سياسي داخلي براي 
تشــديد درگيري با يكديگر دارند و هيچ كدام 
نمي خواهند خانه نشين شــوند، اين پتانسيل 
وجود دارد كه به محض پايــان پاندمي كرونا، 
جنگ تكنولوژي و تجاري ميان دو كشور به يك 

جنگ سرد واقعي تبديل شود.

كرونا بالي جان كدام يك از مسئوالن  در سراسر جهان شد؟

مقامات سياسي در دام كرونا
 كرونا زودتر از كشورهاي اروپايي به ايران آمد و همين فاصله زماني كافي بود تا برخي از اتفاقات، به پاي عملكرد 
يك كشور جهان سوم در مسير مقابله با كرونا نوشته شود. ابتالي مسئوالن ايران به كرونا نيز در اين دسته بندي 
قرار گرفته بود و در همان روزهاي ابتدايي، ابتالي ايرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشت، موجي از انتقاد و حتي 
تمسخر را ايجاد كرد. اما گذر زمان نشان داد كه اين ويروس مسئول و غيرمسئول نمي شناسد و ممكن است اين اتفاق براي مقامات هر كشوري 

تكرار شود. در اين گزارش وضعيت برخي از چهره هاي سياسي ايراني و خارجي كه با كرونا درگير شدند را مرور مي كنيم.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار
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این شمارهدرنگ

کرونای
سیاسی

گپوگفتبارحمانقهرمانپور؛كارشناسمسائلبينالملل
دربارهبهرهبرداريسياسيدولتهاازكرونا

اگركروناسياسينميشد
جايتعجبداشت

از همان روزهاي ابتدايي ظهور كرونا، جنگ لفظي و برخوردهاي سياســي باال گرفت؛ 
تا جايي كه اين ويروس ناشناخته به صحنه اي براي جنگ رسانه اي ميان كشورهايي با 
پيشينه اختالف تبديل شد. اتهام زني هاي آمريكا و چين عليه يكديگر در كنار فضاسازي برخي از كشورهاي عربي 
در رابطه با نقش ايران در شيوع اين ويروس، اين واقعيت را عيان ساخت كه ويروس كرونا با سياست گره خورده 
است. رحمان قهرمان پور، كارشناس مسائل بين الملل، در رابطه با گره خوردن كرونا با سياست به همشهري گفت: 
»اين اتفاق عجيب و غريب نيست و نبايد انتظار خالف اين را داشتيم. اگر كرونا سياسي نمي شد جاي تعجب داشت«.

ليالشريف
روزنامهنگار

به نظر مي رسد ويروس كرونا در به هم ريختن برنامه ريزي های انتخابات 
رياست جمهوري اياالت متحده موفق بوده و همه معادالت را برهم زده 
است. اما انتخابات چگونه تحت تأثير كرونا قرار خواهد گرفت؟ كشورهاي 
ديگر با آن چگونه روبه رو خواهند بود؟ آيا آمريكا مي تواند نمونه خوبي در انتخابات پساكرونا باشد؟ يووال 
نوح هراري، نويسنده كتاب »انسان خردمند« در تازه ترين مقاله خود، پس از شيوع ويروس كرونا مي نويسد 
كه بحران حال حاضر جهان، بحراني سياسي است نه پزشكي. اين نويسنده معتقد است: »گزينه هايي كه 
امروز انتخاب مي كنيم احتماال زندگي ما را براي سال هاي سال شكل خواهد داد. اين بحران ما را به اتخاذ 

تصميم هاي بسيار بزرگ و تصميم گيري هاي سريع، ناگزير خواهد كرد«.

انتخابات در كوران بحران كرونا 
انگارمردمديگرنگرانانتخاباتنيستند.معادالتتغيير
كردهونگرانيشكلتازهايبهخودگرفتهاست.ايران
درتازهترينانتخاباتخوددرگيرويروسكروناشــد.
شيوعكرونادرافغانستانخصوصاوالياتغربي،ماهيت
نگرانيهاراازتحليفهمزماناشــرفغنيوعبداهلل
عبداهللبهسمتمبارزهباويروسكشاند.افغانستانكه
بامسئلهانتخاباتوروندصلحدرگيربود،يكبارهخود
رادركارزارديگرييافت.باالرفتنقيمتهادربازارو
ترسازشــيوعغيرقابلكنترلكروناوظرفيتپايين
مقابلهبااينبيماريدراينكشور،اكنونجديترين
نگرانيعموميشدهاست.امادرآمريكاهمهچيزفرق

ميكند.
ويروسآمدهومردمبايددرانتخاباترئيسجمهوري
درماهنوامبرشــركتكنند.بزرگترينتهديدعليه
ترامپدراينانتخاباتنزولوركوداقتصادياستكه
ميتوانددستاوردهايشرادربخشاشتغالودستمزد
معكوسكند.ترامپخــودشرارئيسجمهورجنگ
ميداندومعتقداستآمريكاموردحملهيكويروس

قرارگرفته.
درجريانجنگجهانيدوموقتيروزولتميخواست
برايســومينباردرانتخاباتشــركتكند،بهرغم
اينكهروزولتبهديكتاتوربودنمتهمشــدهوممكن

بودبهپادشاهآمريكاتبديلشود،مردمترجيحدادند
درشــرايطيكهكشــوردرگيرجنگجهانياست،
رئيسجمهورراتغييرندهندتامديريتتثبيتشود.
البتههمهاينهاوابستهبهايناستكهكمپينرقيب
تاچهاندازهبتوانددراينموضــوعتغييرايجادكند.
اميرعليابوالفتح،كارشناسمسائلآمريكا،معتقداست
كروناوچگونگيمديريتاينموضوعواينكهآمريكا
تاچهاندازهبتواندازآسيبهايجانيواقتصادياين
بحرانجلوگيريكند،قطعابرايدولتاينكشورحائز

اهميتاست.
اومعتقداســت2پيشبينيدربارهتأثيــركرونابر
انتخاباتآمريكاقابلتصوراســت؛يكياينكهدولت
ترامپقادربــهمديريتبحراننخواهدبــودوارقام
جانباختگانبســيارباالبودهوممكناســت،طبق
گفتهترامپ۱۰۰تا۱۵۰هزارنفرجانخودراازدست
بدهند،اقتصادآمريكابهسمتتوقفكاملپيشبرود،
نرخبيكاريبهحدود2۰درصدبرسدوبستههايمالي
بســياربزرگچندتريليوندالريتصويبشود.اين
مواردپيشبينيهايياستكهميتوانددولتمستقر
رادرمظانناتوانيواهمالقراردهــدودرانتخابات
رئيسجمهورباعثشكستشود.فرضدومهماين
استكهباوخامتاوضاع،جامعهبهايننتيجهبرسدكه
دركورانبحرانبزرگكرونا،بهمصلحتنيستدولت

جابهجاشودوبهتراستفرماندهجنگحفظشودتا
شرايطبهوضعيتثباتبرگردد.

انتخابات پس از كوران بحران كرونا 
امادرشرايطكرونازدهجهان،كرهجنوبينيزانتخابات
راتجربهكرد.اينكشــوركهانتخابــاتپارلمانيرا
پيشروداشتتوانستحزبحاكمرابرندهانتخابات
كند.علت؛موفقيــتدرمديريتبحرانكرونا.دراين
انتخاباتكهتحتشرايطويژهايبرگزارشدبيشاز۶۶
درصدواجدانشرايطشركتكردند.دولتاينكشور
كهباشفافيتعملكردوبهســرعتبافاصلهگيري
اجتماعي،آزمايشهايگســتردهوقرنطينهموفقبه
قطعزنجيرهابتالشدودرانتخاباتپساكروناتوانست
مزدبرنامهريزيومديريتدرســتخــودراازمردم

بگيرد.
درفرانســهنيزدوراولانتخاباتشــهرداريها،در
بحبوحهشــيوعويروسكروناوتحتتدابيرشــديد
بهداشتي،باپايينتريننرخمشاركتبرگزارشد.اما
دوردومبهتعويقافتادوبايدديدچهنتايجيپيشرو
خواهدداشت؟درســوريهنيزدفتررياستجمهوري
اعالمكرددرراســتايپيشگيريازشــيوعبيماري
كرونا،ســوميندورانتخاباتپارلمانيكهقراربوددر
۱۱آوريل)2۳فروردين(برگزارشودبه2۰ماهمي)۳۱

ارديبهشت(موكولشد.
اتيوپينيزطرحتعويقدربرگزاريانتخاباتپارلماني
راتصويبكرد.اينانتخاباتقراربوددر2۹اوت2۰2۰
برگزارشود.باتوجهبهاينكههمهپيشبينيهادرهمه
حوزههاايناستكهدنيایپساكروناشرايطتازهايرا
تجربهخواهدكرد،بايدمنتظرماندوديدچقدرشرايط
گذرازبحــرانفعلي،درانتخابمــردممؤثرخواهد
بود؟اينمسئلهشــايدپسازانتخاباتآمريكاشكل

روشنتريبهخودبگيرد.

گزارش

حمله های 
 كرونايی

همه كشورها از 
شرايط پيش آمده 

به نفع خود 
استفاده مي كنند. 

ترامپ بخشي از 
ناكارآمدي اش 
را ناشي از اين 

مي داند كه اين 
ويروس در چين 

ساخته شده 
است، گروه هاي 

اپوزيسيون، 
ايران را به ضعف 

در عملكرد متهم 
مي كنند، حزب 

دمكرات آمريكا، 
 ترامپ را متهم 

مي كند كه براي 
مقابله با كرونا 
درست اقدام 

نكرده است و...

  ثبات مديريت
در جريان جنگ 

جهاني دوم 
وقتي روزولت 

مي خواست براي 
سومين بار در 

انتخابات شركت 
كند، به رغم 

اينكه روزولت 
به ديكتاتور 

بودن متهم شده 
و ممكن بود به 
پادشاه آمريكا 

تبديل شود، 
مردم ترجيح 

دادند در شرايطي 
كه كشور 

درگير جنگ 
جهاني است، 

رئيس جمهور را 
تغيير ندهند تا 

مديريت تثبيت 
شود

آيارفتاردولتهادربرجستهكردنمشكالت
كشورهايديگردرستاست؟

مبارزه با هم، به جای مقابله با ويروس

درســالهاييزندگــي
ميكنيمكهبيشازهرزمان
ديگر،سياســتبينالمللو
مليدرهمهكشورها،آشــوبزدهوبحرانياست.مناسبات
بينالملليميانهقدرتهاوكشورهايمختلفراتنشزاكرده
وتقريباهمهكشورهايدرحالتوسعه،بابحرانمليومحلي
دستوپنجهنرمميكنند.روابطتيرهوتارقدرتهايجهاني
ومنطقهاي،مســائلخاورميانه،فلسطين،سوريه،يمنو...،
تحريمهاياقتصادياياالتمتحدهعليهايران،مشــكالت
اتحاديهاروپاوخروجانگليسازآنتحتتأثيركروناقرارگرفته
وشرايطراوخيمتركردهاست.اينوخامتالبتهدرجنگهاي
لفظيميانقدرتهايجهانيبيشــترنماياناست.اياالت
متحدهوچينبرسرمنشأويروسكرونادرگيرهستند.دولت
چيندركناراعترافبهعملكردناكافيوناقصخوددرمقابله
باشيوعويروسكروناهمزمانآمريكارامتهمميكندكهبا
اقداماتخوددرمقابلهبااينويروس،عمالهراسافكنيكرده
است.آمريكاكهخودتبديلبهيكيازكانونهايبحرانشيوع
كرونادرجهاناستدرفشارحداكثريخودعليهايرانكوتاه
نيامدهوازابزارهايسياسيورسانهايخودعليهكشورمانو
چينبهرهگرفتهاست.تهديدخبرنگاراندرچينوآمريكااز
سويرئيسجمهورآمريكا،سخرهگرفتنشيوعاينبيماري،
متهمكردنديگران،ظرفيتهايجهانيوچندجانبهمقابلهبا
اينويروسراباچالشجديمواجهكردهاست.ازسويديگر،
باباالرفتنتلفاتكرونادرايتاليا،خشــمعموميازاتحاديه
اروپابهخاطربياعتناييبهوضعموجود،شدتيافتهوراهكار
سازمانمللمتحدبرايمقابلهباكرونادرمناطقجنگيولزوم
برقراريآتشبسبرايايجادكريدورهايبشردوستانهدردنيا

باشكستمواجهشدهاست.

انسان خردمند در تشويق مبادالت علمي
بحرانكرونا،شكافهايزياديبرايسازمانهايمنطقهاي
ودولتهاايجادكردهاست؛نخستدفاعبيولوژيككهمولفه
اساسيامنيتملياستوسپسآسيبپذيريسيستمهاي
اقتصادي.سازمانهايبينالملليبهجاياينكهدربحرانهاي
جهانيشبيهاين،نقشمؤثريداشتهباشنداسيررقابتهاي
سياسيشدهاند.كوويد-۱۹بهعنوانيكچالشجهاني،دير
يازودحلخواهدشد،اماهزينههايانســانيواقتصاديآن
بهزوديبرطرفنميشود.مدتيپيش،باشيوعويروسكرونا،
يووالنوحهراري،نويسندهكتاب»انسانخردمند«،درمقالهاي
كهدرفاينشنالتايمزمنتشــركرد،بهنكاتياشارهكردكهبه
جايجدلهايسياسيبايدهمهدنياهمدلشوند؛»ماداراي
انديشهوعقيدهنيزهستيم.شايد2انتخاببسيارمهميكهبا
آنهامواجهيمايناستكهآيابايدازطريقانزوايمليگرايانهبا
اينبيماريمقابلهكنيمياراههمكاريويكپارچگيبينالمللي
رابرگزينيم؟دوماينكه،درسطحهركشور،آيابايدباتوسلبه
نظارتمتمركزوتماميتخواهانهبراينبيماريغلبهكنيميا
اينكهشيوهيكپارچگيوتواناسازيشهروندانرابهكاربگيريم؟
بادرنظرداشتنامكاناتهمكاري،هماكنوندرسهاييكهيك
گروهپژوهشــگرانچينيدرروزفراگرفته،ممكناستشب
هنگامبراينجاتجانانسانهادرتهرانبهكاررود.عقالنيتر
ايناستكههمكاريبينالملليراازطريقتشويقمبادالت
علميوپيشبردتوزيعمنصفانهمنابعانسانيوماديبينتمامي
كشورهايدرگيربااينبيماريتقويتكنيم.بهنظرمنوقتيكه
اينبحرانخاتمهيابد،مردماحساسخواهندكردكهحتيبيش
ازگذشتهبهپيوستگيبايكديگرنيازدارند.منفكرنميكنمكه
اينبيماريبتواندفطرتانسانيمارابهشكلياساسيدگرگون
كند.«اماچقدردولتمردانكشورهايمختلفپذيرايچنين

همراهيويكدليایهستند؟
دراينميانامانوئلماكرون،رئيسجمهورفرانســهنيزابراز
اميدواريكردهكهكشــورهايثروتمنــدجهانبدهيهاي
كشورهايآفريقاييرابهحالتعليقدرآورندوازدلبحران
حاضر،اقدامهــايچندجانبهوهمبســتهايبرايكمكبه
كشــورهايفقيرايجادكنندكهبيشترينآســيبرادراثر
ويروسكرونامتحملشــدهاند.بااينحال،اوبعيدندانسته
كهبحرانحاضرعالوهبــرركوداقتصادي،بهبستهشــدن
مرزهاوكاهشاعتمادملتهابهدمكراسينيزمنجرشود.هر
چندماكرونتأكيدكردهكهدرقياسباديگرحاكمان،اين
حكومتهايدمكراتيكهستندكهميتوانندعليهپاندمي
كرونابجنگندومردمانراازبحرانجاريجهانيبيرونآورند.

ترس از حمله به حريم خصوصي
بااينكهمحدوديتهايرفتوآمدبنابهمالحظاتاقتصادي
دراكثركشــورهادرحالكمشدناســت،دولتهاراههاي
ديگريراامتحانميكنند.ازجملهايجاداپليكيشــنهاي
رديابيبرايشناســاييومهارويروسكرونــا؛مثالدولت
اســتراليااپليكشــنيبهنامCOVIDSafeمنتشركرده،
يادولتهنــدهميــنراهرادرپيشگرفتــهواعالمكرده
كسانيكهشغلدارندبايداپليكشــنAarogya Setuرا
رويتلفنهايهمراهخودنصبكنند.هرچنداســتفادهاز
برنامهپايشرفتوآمدشــهروندانراهيمؤثربرايكنترل
وپيشبينيشــيوعكروناســت،عدهاينگراننقضحريم
خصوصيشــهروندانهســتند.منتقدانميگويندچنين
برنامههاييدســتدولتهارابرايسوءاستفادهازاطالعات
كاربرانكهاغلبشــاملاطالعاتمكانيافرادميشود،باز
ميگذارد.حتيعدهايپارافراترگذاشتهاندوازپايانحريم
خصوصيحرفزدهاند.همينامرباعثشــدههردولتيدر
مقابلسياســتهايدرپيشگرفتهشدهدركشورهايديگر
مواضعضدونقيضياتخاذكند.اماهراريدرمقالهاشبهاين
اشارهميكندكهبايدمردمنسبتبهتصميمهايدولتهاي
خودهوشمندباشند.سياستهايجاريدرجهانپسازاين
ويروسبهاندازهايمتشتتوعجيباستكهگاهيبهترس
عموميوناامنيجهانيمبدلميشود.ازاينروباتوجهبهاين
جهانآشفته،دولتهابهجايپيشــبردَمَثل»بهتريندفاع
حملهاست«بهتراستباايجادشرايطبهتردركشورخودو

همدليبامردمجهان،ازاينبحرانگذركنند.

نگارحسينخاني
روزنامهنگار

اينكه بسياري از سياست زده شدن 
كرونا صحبــت مي كنند، تا چه حد 

درست است؟
سياســتزدگي،واژهاياستكهدر
دهه7۰ميالديدرعالمسياسترايج
بودودرعلومسياسينيزبهكارگرفتهميشد.رويكردهاي
كاركردگرايانهمعتقدبودندكهعرصهسياستنبايدشامل
كلجامعهشــود،بخشهاييمانندNGOها،انجمنهاي
علميوفعاليتهايتجاريبايدفارغازسياســتبهحيات
خودادامــهدهند.بنابرايــنزمانيكهسياســيوندراين
حوزههايدخالتميكردند،ازلفظسياستزدگياستفاده
ميشــد.درآمريكايالتين،احزابيكهعموماچپبودندبه
روســتاهاميرفتندومرامايدئولوژيكخودشــانراتبليغ
ميكردند.درآمريكابهايناقدام،سياستزدگيميگفتند
وازآنانتقادميكردند.اينادبياتدردهه۱۹7۰رايجبود
اماوقتيسياستتغييركردواينرويكردهايپستمدرن
پديدارشد،ايننگاهشكلگرفتكهتمامپديدههاميتوانند
اهميتسياسيداشتهباشــند؛چراكهدررابطهباآموزش
وپرورشهمتصميمسياســيگرفتهميشــود؛اينكهچه
تصويريازكشورهايديگردركتابهايدرسيچاپشود،
يكتصميمسياســياســت.بنابراينبايدگفتكهمفهوم
سياستزدگيبهآنمعنايدهه7۰درعلمسياستخيلي
كاربردندارد.سياست،ســايهاشرابرهمهحوزههاانداخته
است.برايناســاسهرپديدهايحتيكرونايكفراگيري
داردوهمهمــردمباآندرگيرميشــوند.زمانــيكهاين
درگيريشــكلبگيرد،اينموضوعبهمسئلهافكارعمومي
تبديلميشودونميتوانايناتفاقراسياستزدگيناميد.

اما در شرايط فعلي برخي معتقدند كه ويروس 
كرونا به ابزاري سياســي و حتي حربه اي براي جنگ 

رسانه اي تبديل شده است؟
وقتيموضوعــيبهدغدغهعموميوموضوعداغرســانهها
تبديلميشود،فضارابراياستفادهسياسيوايدئولوژيك

مهياميكند.ماشــاهدهستيمكهرســانههاييهمچون
بيبيسيوايراناينترنشنالباتكيهبرمنابعآگاهشان!در
حالوخيمنشاندادنشرايطايراندربحرانكروناهستند.
درواقعافكارعمومي،پرسشــگراينسؤاالتنيستندبلكه
دولتهاباتكيهبررسانههايتحتامرشاندرحالاستفاده

سياسيازكروناهستند.
درواقع بهتر است سؤال را اينگونه طرح كنيم 
كه ويروس كرونا تا چه حد مورد اســتفاده سياســي 

كشورها قرار گرفت؟
همهكشــورهاازشــرايطپيشآمدهبهنفعخوداســتفاده
ميكنند.ترامپبخشــيازناكارآمدياشراناشــيازاين
ميداندكهاينويروسدرچينساختهشدهاست،گروههاي
اپوزيســيون،ايرانرابهضعفدرعملكردمتهمميكنند،
حزبدمكراتآمريــكا،ترامپرامتهــمميكندكهبراي
مقابلهباكرونادرســتاقدامنكردهاستو...ايناتفاقاتدر
عالمسياست،امريطبيعياســتونميتوانآنراامري
عجيبجلوهدادوازچراييآنسخنگفت.اگركروناسياسي
نميشدجايتعجبداشت.نبايدفراموشكنيمكهساحت
سياست،يكساحتاخالقينيستكهتوقعداشتهباشيم
براساساعتمادمتقابليكسرياقداماتانجامنشود.درعالم
سياستوروابطميانكشــورهااينگونهنيستكهبهدليل
شيوعكرونامثالانتظارداشــتهباشيمترامپشرمسارشده
باشــدوتحريمهايايرانرالغوكند.تازمانيكهزورنباشد
كاريپيشنميرود.قاعدهسياستقدرت،نفوذوفشاراست.
شايدبهترباشدكهبگويم۹۰درصداموردرعالمسياستبا
همينقواعديكهذكرشد،پيشميرود،نهنصايحاخالقي.

بنابراين شــما مي  گوييد گره خوردن كرونا به 
سياســت – با توجه به ماهيت دنياي سياست - امري 

طبيعي است؟
بله!اتفاقيعجيبوغريبنيســتونبايدانتظارخالفاين
رامیداشتيم.بههرحالاتفاقمهميافتادهاستودولتها
ميخواهندخودراقدرتمندنشاندادهودرعينحالخودرا

درمديريتبحراندرجايگاهيباالترازرقيبشانقراردهند.
بههرحالايــناتفاقيكهدرچينوشــبهفاجعهايكهدر
انگلستانوآلمانرخداد،بسياريازتصوراتافكارعمومي

رابههمريختهاست.
هيچوقتپيشنيامدهبودكهدرآمريكا،بريتانياواســپانيا
مردمباكمبوددســتمالكاغذيمواجهشوند.تصويريكه
مسئوالناينكشورساختهبودنداينبودكهبدبختيبراي
كشورهايعقبماندهوجهانسوماســتاماباشيوعكرونا
مردمكشورهايپيشرفتهباتصويرديگريازكشورهايشان
مواجهشدند.نظامسياســيدراينشرايطمجبوراستكه
دستبهتوجيهبزند.مردمازمســئوالنكشورشانسؤال
ميكنندكهشماتابهحالكشورمارايككشورقدرتمندو
مقاومدربرابرحملهبيولوژيكنشــانميداديد،چراعكس
ايننگاهرخداد؟ازطرفديگرافــكارعموميمردمآمريكا
بااينسؤالدرگيراســتكهچراچينبهعنوانيككشور
ديكتاتوريدربازهزمانيدوماههتوانســتكروناراكنترل

كنداماآمريكانتوانست؟
سياستمدارانمجبورهستندكهبهاينقبيلمسائلپاسخ
بدهند،بنابراينسياستمدارنميتواندنسبتبهيكموضوع

مهموسرنوشتسازمانندكرونابيتفاوتباشد.
زماني كه شيوع كرونا سرعت بيشتري گرفت 
و بسياري از كشــورها را درگير كرد، برخي اين تحليل 
را ارائه دادند كه اين مشــكل مشترك مي تواند موجب 
نزديكي كشــورها به يكديگر شــود اما از سوي ديگر 
ما ديديم كه دبيركل ســازمان ملــل از نبود همكاري 
بين المللي در مقابله با كرونا گله كرد و گفت شرايطي كه 
كرونا ايجاد كرده موجب اختالل و شكنندگي در دنياي 
امروز شده است. به نظر شما كدام يك از اين تحليل ها 

مي تواند نزديك به واقعيت باشد؟
بندهمعتقدمكهكروناآنفضــايايدهآليكهبرخيانتظار
دارندراايجادنخواهدكرد.مشــكالتسياســتبينالملل
بهمراتبحادترازآناستكهبحرانيمانندكرونابتواندآنرا

حلكند.ازسويديگربايددرنظرداشتهباشيمكهبهدليل
تدريجيبودنبحرانكرونا،اينبيمارياثردفعيوچكشيرا
نداشت،بنابراينميخواهمبگويمكهشايدكرونادرجامعه
روشنفكرياثرگذاشتهاستامانتوانستهدرقامتيكبحران
حاد،افكارعموميرامتحولكندتادرادامه،افكارعمومي

بتوانددولتهاراواداربهتغييرسياستكند.
ازسويديگرمناسباتشمالوجنوبوجهانتوسعهيافته
وعقبماندهبههمريختهاســت؛يعنيزمانيدرآلمانبراي
حمايتازكشورهايخاورميانهتظاهراتميكردندامااالن
مردماينكشورباكرونابهشــدتدرگيرهستند،بنابراين
نميتواننداقداميبراينزديكيكشــورهاانجامدهندزيرا
برداشتوسهمواحديازبحرانيبهنامكروناوجودنداشت
كهتوقعداشتهباشيمتمامرهبرانجهانمتفقالقولدريك
مسيرگامبردارندوزمينههمكاريميانكشورهافراهمشود.
رويترز مدعي وجود سندي شد كه براساس آن 
وزارت امنيت ملي چين از احتمال تقابل نظامي ميان چين 
و آمريكا صحبت كرده است. با توجه به اين نكته، به نظر 
شما درگيري هايي كه به واسطه كرونا در ميان كشورها 

ايجاد شده است چه تبعاتي خواهد داشت؟
تصوراينكهجنگخواهدشد،بسياردورازذهناست.كرونا
بهاينســرعتمنجربهجنگدرسطوحباالنخواهدشداما
تأثيراتتدريجيخواهدگذاشــت،ازجملهاينكهدرنظام
بهداشتتغييراتيايجادميشود.تابهحالبحثبرسراين
بودكهبازارآزاد،كارآمدترينسيستماقتصاديدنياستوما
ديديمكهآمريكاوانگليس،دوكشورطرفداراصليبازارآزاد،
بيشترينصدمهرادردورانكروناديدند،بنابرايندولترفاه
وسياستهايرفاهيپسازاينبهتدريجبيشترمورداقبال
قرارخواهدگرفت.البتهبهاينمعنانيســتكهتمامدنيابه
ســمتدولترفاهخواهندرفتبلكــهميتوانيمبگوييمدر
سياستهايخصوصيسازيبخشبهداشت،نحوهمبارزه
باجنگهايبيولوژيكورويكردهايعلومپزشكيبازنگري

خواهدشد.

نحوهواكنشسياسيواجتماعيبهكرونا
درميانايرانيانوديگركشورهامتفاوت
است.اگربحثهاييكهدرموردكرونااز
سوينخبگانوسياستمداراندرديگركشــورهامطرحميشودرارصدكنيم،
مشخصميشودكهبيشتراينبحثهاپيراموننحوهمبارزهباكروناومشكالت
اقتصاديناشيازقرنطينهوكروناست.بخشديگريازموضوعاتيكهموردتوجه
قرارگرفتهمربوطبهمشكالتومسائليمانندخشونتخانگي،افسردگيو...است
كهدرنتيجهخودقرنطينهايجادشدهاست.درواقعدركشورهايديگرمشكالت
ومسائلازسويمخالفانوموافقاندولتهادرقامتمسائلواقعيوعينيطرح

ميشوندنهيكسريمسائلكليوايدئولوژيك.
باگذرازنگاهسياســيونونخبگانكشــورهايديگربهموضوعكرونا،نوبت

بهايرانميرســد.نخســتيننكتهايكهدرايرانبهچشــمميخورد،اين
استكهخيليكمتربهمســائلومشــكالتجديدرايرانتوجهميشودو
برعكسموضوعاتيمانندجهانومناســباتبينالملليبعدازكرونا،ساختار
اقتصاديجهانوغرببعدازكرونابسيارداغهستند.تالشتماماينعناوين
درتصويرسازياضمحاللوفروپاشــيغربخالصهميشود.بهعبارتديگر
نخبگانوچهرههايسياسيمابهجايآنكهبررسيعملكردكشوردرمقابلهبا
كرونارادردستوركارقراردهند،تمامهمتشانرابراينشاندادنشرايطبد

درغربگذاشتهاند.
منمعتقدمكهايناتفاقنشــاندهندهعقبماندگينخبــگانوتحليلگران
سياسيايراناست.اينكههراتفاقيدردنياميافتدنخبگانما،آناتفاقراآغازي
برايشكافدرتمدنغربتفســيرميكنند،كامالغلطاست.دربرابرچنين
ديدگاههاييبايداينســؤالرامطرحكردكهاگربرفرض،كشورهاياروپايي
وآمريكابهدليلكرونانابودشــوند،چهمشكليازمشكالتماحلميشود؟آيا
مفاســداقتصاديايرانازبينميرود؟آيااگرآمارمبتاليانبهكرونادرآمريكا
افزايشيابد،درايراناينآماركاهشمييابد؟اگرتعدادفوتيهادرانگليسدر
نتيجهكروناخيليزيادشود،باعثخواهدشدكهاينآماردرايرانكاهشيابد؟

نكتهقابلتوجهايناســتكهتازمانحضوركرونادرچيــن،هيچكدامازاين

تفكراتمطرحنشدهبوداماوقتيپاياينويروسبهايتاليا،اسپانياوبهخصوص
انگليسوآمريكارســيد،ايرانيهامتوجهشــدندكهكروناتاچهاندازهسستي
وپوچيتمدنغربرابهنمايشگذاشــت.درواقعبهجايآنكهمســئوالنما
بهواقعيتهايداخلينگاهكنند،ازدريچهسياســيبهتفســيرشرايطغرب
ميپردازند.نبايدفراموشكردكهدرمجموعايننگاهازجانبكسانيكهبهنحوي

بهانديشههايحكومتيدرايرانعنايتدارند،پيگيريميشود.
بحثديگركرونادرايرانمربوطبهبهرهبرداريسياسيازاينويروسواستفاده
ازآنبراينقددولتاست.ازيكسواصولگرايانوتندروهاميخواهندازكرونا
بهرهبرداريكنندوبرايناســاسهركاريدولتانجامميدهدراامرياشتباه
تفسيرميكنندوازسويديگرمخالفانحكومتمعتقدندكهكارهايحكومتو

قوهمجريهازاساساشتباهاست.
بنابراينبايدگفتكهدركشــورهاييمثلايرانكــهبخشهايمختلفنظام
انتقادپذيرنيستنداگردررابطهباكرونااشتباهاتيرخدهد،نقدايناشتباهاتزير
سايهحمالتسياسيوايدئولوژيكگمميشود.مقصودايناستكهاگردولت
ضعفهاوخطاهاييداشتهباشــد-كهخيليهمدارد-اينحمالتكرونايي
موجبايجاديكپوششدفاعيقويبرايدولتميشودوزمينهرابرايحركت

مسئوالندولتيدرهمانمسيرقبليمهياميكند.

آياكروناپوششيبرايناكارآمديمسئوالناست؟
نگاه سياست زده

مسئوالن و نخبگان ايران به كرونا 
صادقزيباكالم

استادعلومسياسيدانشگاهتهران

تأثيركرونابرانتخاباتكشورها
تصميم هاي بزرگ

 تصميم گيري هاي سريع 

زهرارستگارمقدم
روزنامهنگار
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تئاتر

شاهین چگینی:
از همان آغاز كرونا از 
طرف انجمن صنفی 
تماشاخانه های 
خصوصی مسائل 
را پیگیری كردیم 
چون مشخص بود 
این وضعیت ادامه دار 
خواهد شد. پیش 
از عید جلسه ای با 
آقای كرمی - مدیر 
پیشین مركز هنرهای 
نمایشی- داشتیم و 
بعد از عید هم 2جلسه 
با آقای آشنا، مدیر 
فعلی مركز. عالوه بر 
این نامه نگاری های 
بسیاری به كمیسیون 
فرهنگی مجلس، 
شورای شهر و... 
داشته ایم

عماد عامری:
هم اكنون كه در برزخ 
هستیم. اگر این 
وضعیت تا دو سه ماه 
دیگر ادامه پیدا كند، 
احتمال بسته شدن 
سالن وجود دارد. 
پلن اجراهایمان را 
چیده ایم ولی باید 
دید چقدر امكان 
عملی شدن آن 
وجود دارد. پیشنهاد 
خودمان این است كه 
برای ادامه فعالیت، 
چند ماه كار كنیم 
تا ببینیم شرایط 
چگونه خواهد شد

بالتكلیفی در بخش خصوصی
اجرای بیش از 50نمایش در بخش خصوصی به دلیل 

شیوع كرونا متوقف شد

اسفند سال گذشته سالن های تماشاخانه های خصوصی 
میزبــان 56نمایش بودند؛ نمایش هایی كه در شــروع یا 
میانه اجرا به دلیل شیوع بیماری كرونا، اجرایشان متوقف 
شد و هر كدام از گروه های نمایشی به دلیل آغاز قرنطینه 
خانگی خانه نشین شــدند. عالوه بر گروه های نمایشی، 
سالن دارها هم با بیكاری مواجه شدند، صاحبان سالنی كه 
هزینه های خود را از اجرای آثار نمایشی تامین می كردند، 
با بسته شدن درهای سالن نتوانســتند از تعهدات مالی 
خود اعم از اجاره مكان، هزینه هــای جانبی و... بربیایند. 
برخی بدهكار شدند و برخی از سالن دارها نیز از اندوخته 
خود هزینه كردند. 3 ماه از آغاز این تعطیلی می گذرد و با 
گذشت هر روز نگرانی ها بیشــتر و بیشتر می شود و این 
نگرانی در بخش خصوصی بیشــتر از دیگر بخش هاست. 
كسانی كه بعد از بازگشایی سالن ها نیز با یك برهه زمانی 
تعطیلی به خاطر آغاز مجدد فعالیت مواجه می شوند و با 
توجه به تعداد ســالن های فعال در بخش خصوصی باید 
دید با بازگشایی سالن های نمایش و افزایش هزینه هاي 
تولید آیا سالن دارها می توانند همچنان به حیات شغلی 

خود ادامه دهند؟

50 اجرای معلق در سال جدید
عالوه بر سالن های خصوصی، سالن های نیمه دولتی نیز 
در اسفند ماه پذیرای بیش از 30اجرا بودند و در سالن های 
دولتی نیز بیش از 40نمایش روی صحنه بود. با پایان سال 
و شروع سال جدید بسیاری از گروه های نمایشی خود را 
برای اجرا در روزهای اول بهار آماده مي كردند. نزدیك به 
50 اجرا؛ مجوزشان از سوی شــورای نظارت و ارزشیابی 
صادر شده و آماده بودند بهار 99را با اجرای نمایش آغاز 
كنند. با یك حســاب سرانگشــتی در 3 ماه اخیر بیش از 
150گروه نمایشی موفق به اجرای نمایش خود نشدند و 
در این 90روز بیكار و خانه نشین شدند؛ خانه نشینی ای كه 
هنوز پایانش مشخص نیست و باید دید این وضعیت چه 

زمان به پایان می رسد؟

سرنوشت 49سالن خصوصی

 عالوه بر گروه های نمایشی بیشترین مشكل را سالن دارها 
دارند؛ ســالن دارهایی كه در بخــش خصوصی فعالیت 
می كنند و بدون هیچ حمایتی روزگار می گذرانند. تعداد 
كل مجموعه سالن های نمایشی 73 ســالن بوده كه در 
مجموع 98ســالن وجود دارد و از این تعداد 49سالن در 
بخش خصوصی فعالیت می كند. این ســالن ها براساس 
آمار موجود در سال حداقل 4اجرا با مجوز شورای نظارت 
و ارزشیابی داشته اند؛ سالن هایی كه امیدشان به انجمن 
صنفی تماشــاخانه های ایران بوده كه ایــن انجمن نیز 
نزدیك به 2سال است، راه اندازی شده اما با گذشت 2سال 
هنوز درگیر تدوین و تصویب آیین نامه صنفی اســت كه 

هنوز به تأیید نرسیده و متوقف باقی مانده است.
بسیاری از تماشاخانه های خصوصی كه در حال فعالیت 
هســتند به گونه ای نیمه دولتی بوده اما از تعداد موجود 
تنها 16تماشــاخانه عضو انجمن صنفی اســت. با اینكه 
تماشــاخانه های خصوصی توانســتند در بدو تاسیس و 
بعدها با ازدیاد سالن ها؛ بر تعداد صندلی های تئاتر اضافه 
كنند اما همین سالن ها با وجود مشكالت اقتصادی فراوان 
همچنان منتظر حمایت دولتی هستند؛ حمایتی كه اگر 
نباشد شاید برخی از آنها بعد از بازگشایی مجدد سالن های 

نمایشی نتوانند به حیات خود ادامه دهند.

دردناك تر از همیشه
بســیاری از فعاالن حوزه تئاتر در شــرایط عادی هم با 
مشكل مالی روبه رو بودند و چه برسد به این برهه زمانی 
كه بیكاری و خانه نشــینی مشــكل بزرگــی را بر دیگر 
مشكالتشان اضافه كرده است. به سراغ اجراهای آنالین 
رفتن راه حلی بود كه در این سه ماه مطرح شد و برخی از 
تماشــاخانه ها هر چند خیلی كم؛ برای حل گوشه ای از 
مشكالت خود پذیرای اجراهای آنالین شدند. اما به نظر 

این حجم اجرا نتوانسته گرهی از مشكالت را باز كند.
اما همین خالصه شــدن تئاتر در شبكه های اجتماعی و 
پخش آنالین، باعث نگرانی های بیشتری هم شده است. 
حاال قرار است اواخر اردیبهشــت ماه تكلیف سالن های 
نمایشی مشــخص شــود؛ ســالن هایی كه به بن بست 
رسیده اند و سالن هایی كه به امید كمك هزینه و وام ها و 
وعده هایی هستند كه قرار است به آنها برسد. اما نكته قابل 
تامل این است كه چشم انداز روشنی از وضعیت تئاتر در 

پساكرونا با وجود تمام صحبت ها و تالش ها وجود ندارد.

بسیاریازمدیرانتماشاخانههایخصوصیمعتقدندتادولتبخواهدقدمموثریبردارد،نابودشدهایم

تماشاخانه های خصوصی در برزخ صحنه

وضعیت همه ما بحرانی است. ضررهای بسیار زیادی متحمل 
شــده ایم به طوری كه برخی از همكاران ناچار شده اند برای 

تامین هزینه ها، خانه و ماشین خود را بفروشند«.

مدیران دولتی فقط عكس یادگاری نگیرند
مســئله  دیگری كه انتقاد و تأســف مدیران تماشاخانه های 
خصوصی را در پی داشــته، كم توجهی مدیران دولتی است.
در همین زمینــه چگینی می گوید: »50درصــد بار تئاتر بر 
دوش بخش خصوصی است. حال كه شانه های این بخش زیر 
فشار بدهی خم شده، به حرمت كمكی كه به تئاتر كرده، ما را 
دریابند كه اگر چنین نكنند، به زودی سه، چهار سالن خوب 

تئاتر خصوصی را از دست خواهیم داد«.
او تأكید می كنــد: »متولیــان فرهنگی كه فقــط نباید در 
جشنواره ها كنار هنرمندان بایستند و ردیف جلو بنشینند و 
عكس بگیرند و جایزه بدهند. چنین روزهایی كجا هستند؟ 

چرا ما را تنها گذاشته اند؟«.
نامور نیز در تأیید سخن همكارش می گوید: »در جشنواره ها 
مسئوالن در ردیف اول سالن می نشینند ولی امروز خبری از 
آنان نیست. تنها شهرداری منطقه 11 برای ضد عفونی سالن و 
كمك های اولیه اعالم آمادگی كرده است كه جای تقدیر دارد 

ولی از دیگران هیچ خبری نیست«.
او از یك مسئله دیگر هم سخن می گوید؛ »دولت هم بخش 
خصوصی را قبول دارد و هم نه. وقتی شــرایط، عادی است 
قبول دارد چون بخش بزرگی از بار تئاتر بر دوش سالن های 
خصوصی است. البته در همان شرایط عادی هم دولت فقط 
در حد صدور مجوز با ما ســر و كار دارد. حال آنكه 60درصد 
نمایش هایی كه ســال گذشته در جشــنواره فجر به صحنه 
رفتند و جایزه گرفتند، در ســالن های خصوصی اجرا شــده 
بودند. وقتی در بزرگ ترین رویدادی كه ویترین تئاتر ماست، 
از بخش خصوصی كمك می گیریــد، در وضعیت بحران هم 
موظف به حمایت از آن هستید ولی در بحران كرونا، دولت، 
نه تنها كمكی نمی كند و بدتر از آن هیچ برنامه ای هم ندارد«.

عماد عامــری هم در ادامــه این ســخنان، ظرفیت محدود 
ســالن های دولتــی را در ســال های گذشــته یــادآوری 
می كند:»تئاتر خصوصی بســیار شــكننده و در عین حال 
تأثیرگذار اســت. پیش از پیدایش سالن های خصوصی مگر 
به راحتی می شد سالن گرفت؟! یكسری سالن محدود دولتی 

داشتیم كه نوبت اجرا نمی دادند«.

چه باید كرد؟
در وضعیتی كه هیچ كســی نمی تواند از ســرگیری دوباره 
فعالیت هــا را پیش بینی كنــد، دولت چگونــه می تواند به 

سالن های خصوصی كمك كند؟
عامری در این باره می گوید: »تماشاخانه های خصوصی برای 
بقای خود نیاز به كمك مالی دارند. كمترین خواسته ما این 

است كه برای فعالیت یك ســری جوان كه با كارشان فضایی 
فرهنگی و پرنشاط ایجاد می كنند، حمایت شویم. دنبال سود 
نیستیم ولی باید بتوانیم خود را ســرپا نگه داریم. در غیراین 
صورت، چاره ای جز تعطیلی نداریم. پیش از عید هم گفته ام 
برای پرداخت حقوق كاركنان مان عیدی، اجاره و... نیازمند 
بودجه هستیم. خوشبختانه مالك ما همراه است ولی دست كم 
باید بخشی از اجاره را با تأخیر پرداخت كنیم همچنان كه باید 
حقوق كاركنان را بپردازیم چون تعدیل نیرو نكردیم زیرا توان 

مالی كاركنان مان از خود ما ضعیف تر است«.
این سالن دار اضافه می كند: »آقای آشنا گفتند قولی نمی دهیم 
ولی مساعدت می كنیم. صورت خسارت ها را در سایت وزارت 
ارشاد اســالمی اعالم كرده ایم ولی تا وارد سیستم و مراحل 
اجرایی شود، زمان می برد. مثال اگر بعد از 7-6ماه 10میلیون 

تومان بدهند كه به كار ما نمی آید«.
او برای كمك به تماشاخانه های خصوصی پیشنهاد می دهد؛ 
»همیشه كارهای خوبی روی صحنه می آید. می توان این آثار 
را از مجموعه تئاتر شهر و ایرانشهر به بخش خصوصی سوق 
داد تا این سالن ها رونق بگیرند. ما هم حاضریم با همان شرایط 
سالن های دولتی، به این نمایش ها سالن بدهیم چون همین 

كه بتوانند سالن را پر كنند، برای ما آورده مالی دارد«.
نامور نیز خواستار همدلی و همراهی مركز هنرهای نمایشی 
می شود و می گوید: »تماشــاخانه های خصوصی یك بنگاه 
اقتصادی هنری هستند كه به شرط حمایت دولت، می توانند 
فعالیت كنند. قطعا شرایط سه ماه بعدی كه در پیش داریم، 
سخت تر از سه ماه گذشته است چون نه كسی برای تماشای 
تئاتر می آید و نه گروهی تمایل به كار دارد. دولت اعالم كرده 
40درصد صندلی های سالن پر شــود و خوب است خودش 
نیمی از 60درصد باقی مانده را پرداخت كند تا گروه ها برای 

كار ترغیب شوند«.
او می افزاید: »برخی پیش بینی می كنند تا آخر سال تئاتر اجرا 
نخواهد شد ولی باید تماشاگر را به دیدن تئاتر ترغیب كنیم. 
مهم ترین نكته اعتمادسازی اســت كه بحث روانی دارد. این 
روزها حتی كســی برای تمرین به پالتوها نمی آید. امیدوارم 
كرونا هر روز كمرنگ تر شود. همه باید انرژی مثبت بدهیم كه 
این شــرایط تغییر كند و تئاتر باز شود هرچند سه ماه پس از 

كرونا ماه های دشواری خواهد بود«.

اصال كسی ما را می بیند؟
زیان و ضرر مالی از یك سو و حس تنهایی و بی پناهی از سوی 
دیگر، مدیران تماشاخانه های خصوصی را دلزده كرده است. 
آنان معتقدند در این وضعیت بحرانی هیچ كس آنها را ندیده و 

برای هیچ مرجعی اهمیت نداشته اند.
چگینی كه مدیریت تماشاخانه اســتاد مشایخی را برعهده 
دارد، در این زمینه می گوید:»به عنوان صاحب یك ســالن 
و رئیس یك صنف می گویم این برخورد نه انســانی اســت 

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار

معضالت تماشــاخانه های خصوصی مســئله تازه ای 
نیســت. شــكل عجیب راه اندازی تئاتر خصوصی در 
ایران از همان آغاز، این تماشاخانه ها و البته هنرمندان 
را دچار مشــكالت گوناگونی كرد. سال 98اما به دلیل 
اتفاقات بی شمار و غیرقابل پیش بینی اش سالی دشوار 
برای تئاتر بود. سیل، آلودگی هوا، درگیری های آبان، 
قطع اینترنت، ترور سردار سلیمانی و حادثه هواپیمای 
اوكراینی تهدیدی جدی برای تماشاخانه های خصوصی 
به شــمار می رفت ولی آنچه شــمارش معكوس برای 
تعطیلی این تماشاخانه ها را رقم زده، ویروس ذره بینی 
كروناست كه تمام جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
و در این میان سالن های خصوصی تئاتر ایران كه جای 

خود دارد.
این مهمان ناخوانده بیش از هر چیز دیگری نشان داد تئاتر 
خصوصی در كشور ما چقدر آسیب پذیر است. وضعیت 
مبهم و نابسامان این تماشاخانه ها، انگیزه اصلی نگارش 

گزارشی است كه پیش رو دارید.

به مرحله فریاد رسیده ام
اسفند سال گذشته كه نخســتین اطالعیه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی درباره تعطیلی تمام فعالیت های جمعی 
هنری منتشر شــد، تماشــاخانه های خصوصی خیلی زود 
احســاس خطر كردند و نخســتین پیگیری های خود را با 
 بخش دولتی انجام دادند و جلســات گوناگونــی با مدیران 
برگزار كردند؛ جلســاتی كه ظاهرا هنوز به نتیجه مشخصی 

نرسیده است.
شــاهین چگینی، رئیس صنف 
خصوصــی  تماشــاخانه های 
پیگیری های انجام شده را اینگونه 
توضیح می دهــد: »از همان آغاز 
كرونــا از طرف انجمــن صنفی 
تماشاخانه های خصوصی مسائل 
را پیگیری كردیم چون مشــخص بود این وضعیت ادامه دار 
خواهد شــد. پیش از عید جلســه ای با آقای كرمی - مدیر 
پیشین مركز هنرهای نمایشی- داشــتیم و بعد از عید هم 
2جلســه با آقای آشــنا، مدیر فعلــی مركز. عــالوه بر این 
نامه نگاری های بسیاری به كمیسیون فرهنگی مجلس، شورای 
شهر و... داشته ایم. كمیسیون فرهنگی مجلس هم عطف به 
نامه ما نامه ای به وزیر ارشاد نوشتند یعنی صدای ما از طریق 
مجلس به گوش وزیر رسید ولی متأسفانه هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. شخصا همیشه ســعی كرده ام برخورد تعاملی داشته 

باشم ولی دیگر به مرحله فریاد رسیده ام«.

نابود شده ایم
او یادآوری می كند: »پیش از عید آقای كرمی گفتند تصویب 
شــده هر ســالن با توجه به میزان اجــاره ماهانه اش كمك 
هزینه ای دریافت كند و من نیز با خوشــحالی این موضوع را 
به دوستان خبر دادم كه دست كم گوشــه ای از زخم مان را 
مرهمی باشد ولی آقای آشــنا اعالم كردند این پیشنهاد در 
مراحل بعدی تصویب نشــده! و همان دل خوشی كوچك را 

هم از دست دادیم!«.
چگینی با ابراز تأسف از بی توجهی دولت به این تماشاخانه ها 
ادامه می دهد: »مدیران مدام می گویند فكری می كنیم ولی 
تا بیایند و فكری كنند، ما نابود شــده ایم! نه راه حلی دارند نه 
مسیری مشــخص می كنند و فقط آمار می گیرند. ای كاش 
یك بــار از این آمارها اســتفاده كنند. اگر دولــت در چنین 
روزهایی نمی تواند كمكی كند پس كی می خواهد وارد عمل 

شود؟«.

در برزخ هستیم
عمــاد عامــری، موســس و 
سرمایه گذار تماشاخانه ملك هم 
نگرانی خود را از چشم انداز مبهم 
فعالیت تماشاخانه های خصوصی 
ایــن چنیــن بیــان می كنــد: 
»هم اكنون كه در برزخ هستیم. 
اگر این وضعیت تا دو ســه ماه دیگر ادامه پیدا كند، احتمال 
بسته شدن سالن وجود دارد. پلن اجراهای مان را چیده ایم ولی 
باید دید چقدر امكان عملی شــدن آن وجود دارد. پیشنهاد 
خودمان این است كه برای ادامه فعالیت، چند ماه كار كنیم تا 

ببینیم شرایط چگونه خواهد شد«.
او ادامه می دهد: »فراخوان اجراهای امسال را منتشر كرده ایم 
ولی نمی توانیم با هیچ گروهی قــرارداد ببندیم چون تاریخ 
بازگشایی تئاتر مشخص نیســت. فراموش نكنیم تئاتر یك 
روزه آماده اجرا نمی شــود. حتی بعد از عادی شدن شرایط و 
آغاز فعالیت ها، دست كم یكی دو ماه زمان می برد تا نمایشی 

بتواند به صحنه برود«.
داوود نامور، مدیر تماشاخانه »نوفل لوشاتو« هم دیگر مدیری 
است كه از شرایط دشوار این روزها سخن می گوید؛ »طبیعتا 
شرایط مناسبی نیست. همه همكاران ما به مرز ورشكستگی 
رســیده اند به ویژه كه ملك اغلب تماشاخانه های خصوصی 
استیجاری است و صاحبان ملك برایشــان تفاوتی ندارد ما 
درآمدی داریم یا نه. آنان اجاره خود را می خواهند چون حتما 

برایش برنامه ریزی كرده اند«.
او سخن خود را با تشریح وضعیت غم انگیز اشتغال هنرمندان 
تئاتر و كاركنان تماشــاخانه های خصوصــی ادامه می دهد: 
»170كارمند و بیش از 3500هنرمند در تماشــاخانه های 
خصوصی فعال بودند و حال بیكار شده اند. هم اكنون منتظر 
تصمیم گیری آقــای اتابك نــادری كه مســئول پیگیری 
خسارت هاست، هستیم. ایشان خواسته اند اسامی كارمندان 
و لیســت خســارت ها را اعالم كنیم كه چنین كرده ایم ولی 
بالتكلیفیم. باید دید تا پایان خرداد كدام سالن ها می مانند. 

یلدا آذری
روزنامه نگار

نه شــرعی و نه عرفی. با این بی توجهی ما را نابود می كنید! 
درحالی كه اگر بخشــی از بودجه دولتی را صرف حمایت از 
ســالن ها كنید- بودجه ای كه در مقیــاس كلی بودجه های 
ما رقم بســیار ناچیز اســت- می توانیم باقی بمانیم. چندی 
پیش در جلسه ای با آقای آشنا درباره ضد عفونی كردن سالن 
گفت وگو كردند. اینها دغدغه ما نیست. مسئله این است كه 
دیگر نه گروهی حاضر به اجراست و نه تماشاگری حاضر به 
تماشای نمایش. اینها مسائلی اســت كه باید برایش كاری 
كرد«. او البته بالفاصله ادامــه می دهد: »گاهی فكر می كنم 
این شــرایط برای بعضی مخالفان، بد هم نشد چراكه تئاتر 
خودبه خود تعطیل شده است. تقدیر چنین رقم زد و هیچ كس 
هم برایش مهم نبود كه جلوی این تقدیــر را بگیردیا برای 

تغییرش كاری انجام بدهد«.
نامور هم خواستار جدی گرفتن مسائل تئاتر است؛ »در طول 
ســال، 14هزار هنرمند در مجموعه های خصوصی مشغول 
به كار هستند. كاركنان سالن ها را هم به این جمع اضافه كنید. 
هیچ كس متوجه نیست كه همه اینها بیكار شده اند. چندی 
پیش مشاغلی كه دچار زیان شــده بودند، اعالم شدند ولی 
متأسفم كه اهالی تئاتر و ســینما را اصال ندیدند! گاهی وزیر 
توییتی می كند و حرفی... ولی دوستانی كه تا دیروز صف اول 
جشنواره ها یا رویدادها بودند، ما را تنها گذاشته اند. اگر ادعای 
روشنفكری و كار فرهنگی دارند، امروز كنار ما باشند. یعنی 
كار ما در حد دستفروش و كســبه كوچك نیست كه بدون 
ضامن، تسهیالت 2میلیون تومانی برایشان تعریف شد اما به 

كارمندان و سالن داران هیچ كمكی نشد«.
او كه خواســتار همدلی و همراهی مركز هنرهای نمایشــی 
اســت، اضافه می كند: »تئاتر جزء نخســتین مشاغلی است 
كه تعطیل شده و جزء آخرین مشــاغلی است كه بازگشایی 
خواهد شد. ممكن است تا یك ســال تعطیل بماند. در این 
وضعیت كشاندن تماشاگر به تئاتر بسیار دشوار خواهد بود و 
تصور كنید چه جمعیتی بیكار می شوند. آیا اصال تئاتر برای 
مردم مهم است؟! مردم این روزها سوار مترو می شوند چون 
كار روزمره شان به مترو وابسته است ولی اگر 6 ماه تئاتر نروند، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. چون تئاتر برای مــردم اولویت دوم و 

سوم هم نیست«.
عامری هم در این باره می گوید: »از طــرف صنف كه خیلی 
پیگیری می شود ولی متأسفانه دولت اصال تئاتر را نمی بیند 
البته درك می كنیم كه بودجه مركز هنرهای نمایشی اندك 
است و برای این وضعیت بودجه ای در این مركز تعریف نشده 
است ولی متأســفیم كه این بودجه ها به مشاغل دیگر تعلق 

می گیرد و گویا قرار نیست ما دیده شویم«.

پشیمان نیستید؟
شرایط دشوار فعلی بسیاری از ســالن داران را درباره ادامه 
فعالیت خود دچار تردیدهای جدی كرده است. در این میان 
هیچ بعید نیست برخی از آنان از این شــغل پشیمان شده 
باشــند و افســوس بخورند چرا كاری كم دردسرتر انتخاب 

نكردند؟
عامری در این باره می گوید: »قطعا پشیمانم. در دوران قرنطینه 
دلم می خواست سوپرماركت می داشتم. االن هم هیچ معلوم 
نیست تئاتر چه زمانی باز شود و اگر هم بازگشایی شود، معلوم 
نیست دوباره از چه زمانی بتوان كار كرد. گروه ها حاضر به اجرا 
و تماشاگران هم حاضر به دیدن تئاتر باشند. این همه سرمایه 
خوابیده و این چنین است كه اقتصاد كشور راه نمی افتد. گاهی 
فكر می كنم اگر پول مان را در بانك گذاشته بودیم خیلی بهتر 

بود هم اصل پول را داشتیم و هم سود می كردیم«.
داوود نامور اما اصال پشیمان نیست؛ »پشیمان نیستم چون 
رشته تخصصی ام اســت. شاگرد اســتاد ناظرزاده كرمانی 
هستم. وقتی ایشان تشویقم كرد مجموعه ای به فضای هنری 
كشور اضافه كنم، پشیمان نخواهم شد ولی ناراحتی ام از این 
است كه چرا ما را نمی بینند. استاد ناظرزاده می گوید قطار 
تئاتر خصوصی راه افتاده حتی اگر به آن ســنگ بزنند ولی 
به كندی حركت خود را ادامه می دهد. البته شــاید شرایط 
همكارانم متفاوت باشد و آنان این شناخت را از تئاتر نداشته 

باشند.«
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   عوارض آزادراهي، عامل عدم استقبال از آزادراه گرمدره
درحالي كه دلخوش به كاهش ترافيك آزادراه تهران -كرج با افتتاح 
آزاده راه گرمدره بوديم اين اتفاق نيفتــاد. آزادراه گرمدره، همچنان 
خلوت و اتوبان در ساعات اوج ترافيك، قفل از ترافيك است. علت هم 
واضح اســت؛ اول اينكه براي هر تردد از اين آزادراه بايد 4هزارتومان 
پرداخت كه طبيعتا براي مسافران هر روز اين مبلغ، مقرون به صرفه 
نيســت و بعد اينكه وقتي بزرگراه به پايان مي رســد دو برابر مسير 
طي شــده بايد راه برويد تا بتوانيد وارد آشــفته بازار ورودي كرج در 
نزديكي هاي ورودي جاده چالوس شــويد. شــايد با برطرف كردن 

اشكاالت، اين آزادراه بتواند باري از ترافيك مسير كم كند.
دارسنجي از تهران 

   پسته هاي صادراتي در انبارهاي دپو مانده اند
درحالي كه صادرات محصول استراتژيك پسته متوقف شده، صدها 
هزار تن پسته در انبارها دپو شــده است و من به عنوان كسي كه تنها 
100تن پسته دپويي داريم شب و روز آرامش ندارم. نه امكان صادرات 
فراهم است و نه امكان عرضه آن در بازار و اوضاع كنوني. مسئوالن به 

داد ما برسند.
بهرام پور از رفسنجان 

   تعريض و بهسازي سواره رو هم در دستور كار شهرداري باشد
همانگونه كه شهرداري تهران براي گسترش پياده راه ها برنامه هايي 
دارد و آنها را به اجرا در مي آورد، تقاضا داريم براي بهسازي و تعريض 
سواره روها و افزايش استانداردسازي خيابان هاي اصلي و فرعي مناطق 
مختلف شهر به خصوص نواحي 1، 2، 3 و4كه بيشتر اوقات بار ترافيكي 

سنگيني دارند، برنامه داشته باشد.
عطرچين از شميرانات

   براي جلوگيري از آتش سوزي ارسباران برنامه ريزي كنند 
 جنگل هاي ارسباران همه ساله با گرم شــدن هوا در چندين نوبت 
طعمه حريق مي شود و خســارات زيادي برجاي مي ماند، نمونه آن 
سال گذشته است كه حجم آتش ســوزي به قدري گسترده بود كه 
حتي هلي كوپترهاي امدادي نيز به كار نيامد. علت، چه خطاي انساني 
باشد چه گرماي بي اندازه، براي جلوگيري از آن، خاموش كردن سريع 
و كنترل آتش مي توان برنامه ريزي كرد. هنوز يادمان نرفته كه سال 

گذشته با خاك و بيل قصد داشتند آتش را بنشانند.
قره بالغي از ارسباران

   درخت فروشي در منطقه 2متوقف شود
درمنطقه 2 ناحيه ٥ تهران كه محدوده بزرگراه جالل آل احمد، تقاطع 
پل يادگار امام است، درست روبه روي در غربي مركز خريد پاسارگاد، 
كوي ارمكان، ارمكان 3، نبش كوچه سوم، درختان كاج و درختان چند 
ساله را كه حاصل زحمات چندين ســاله و فضايي براي كهنساالن و 
فرزندان است با پول مبادله مي كنند. يعني كسي مي تواند درختي را از 
جا درآورد و پولش را بدهد! مگر آيندگان به هوا و اكسيژن نياز ندارند 

كه اين درختان را با دادن پول براي ساخت وساز قطع مي كنند.
اماني از اميرآباد شمالي

   محرومان گرسنگي و گرما را با هم تحمل مي كنند
برخي براي محرومان فقط غذاي گــرم تهيه مي كنند درحالي كه در 
شهرهاي خوزســتان، خوردن غذاي گرم بدون امكانات سرمايشي 
نظير كولر و پنكه غيرممكن است. چطور مي توان در دماي 4٥درجه 
بدون سرپناه قيمه داغ خورد. پس نياز محرومان فقط خوراكي نيست 
و مثال مردم محروم در استان خوزستان به كولر و وسايل سرمايشي 

هم نياز دارند.
ابوعلياني از اهواز

   پايانه هاي مسافربري به دفاتر خدماتي مجهز شوند
پايانه هاي مسافربري كشور به دفاترخدمات ارتباطي، پستي، اينترنتي و 
كافي نت نياز دارند. تاكنون نديده ام اين پايانه ها اينگونه خدمات را ارائه 

دهند و شما فقط امكان استفاده از اينترنت شانسي محوطه را داريد!
فتحي از تهران 

   بازگشايي مدارس بدون ضدعفوني چه فايده اي دارد
مدرسه ما باز شد و سر كالس هم نشستيم و درس هم گرفتيم، اوال 
كه همه دانش آموزان آمده بودند و كســي غايب نبــود، دوما كه از 
ضدعفوني در زماني كه ما بوديم خبري نبود. نظارتي هم بر استفاده از 
ماسك و دستكش نبود و بچه ها خودشان كم و بيش رعايت داشتند، 
اما دقتي در كار نبود. سرويس هاي بهداشتي هم آلوده بودند و فقط 
اول صبح تقريبا تميز بودند. در اين شرايط واقعا توقع دارند مدارس 

منبع كرونا نشوند.
اسالمي فرد از زنجان 

   كارتخوان اتوبوس، 2 بار وجه كرايه كم مي كند
چند وقتي است كارتخوان )گيت( ورودي اتوبوس به جاي يك بار،  دو 
بار وجه كرايه را از كارت هاي مسافران كم مي كند و هيچ راه برگشتي 
هم وجود ندارد،  امكان استفاده بعدي از وجه دوم كم شده هم نيست. 

لطفا مسئوالن، گيت ها و كارتخوان ها را تنظيم كنند.
ديوانفر از تهران 

 دستفروشي؛ واپسين اميد 
براي گذران زندگي

شيوه رايج حاكم بر شهرداري، همواره چنين بوده  ادامه از 
كه دستفروشي را به عنوان يكي از مصاديق سد صفحه اول

معبر برشمرده اند و با آن مقابله كرده اند. نگاه انساني و متفاوت شوراي 
پنجم، فضاي متفاوتي رقم زد و دستفروشــي را از مصاديق سدمعبر 
خارج كرد و شــهرداري را ملزم به ســاماندهي آن به عنوان يكي از 

مصاديق مشاغل سيار و بي كانون كرد.
از ديگر سو، خوشبختانه از سال گذشته گفت وگوي نمايندگان شهري 
با دستفروشان آغاز شده و اين امر نيز به معناي به رسميت شناختن 
فعاليت آنهاســت و در اين زمينه بايد به راه حل مشترك رسيد. بايد 
بپذيريم كه دوران برخوردهاي سلبي و قهري با دستفروشي گذشته 
است. دستفروشان بايد ساماندهي شده و در مكان و زماني مشخص 

ارائه خدمت كنند و شناسنامه دار شوند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

وعده كار، دام زورگير 
خشن براي زنان جوان بود

طالســاز قالبي به زنان و دختران جوان وعده 
كار در كارگاه طالسازي مي داد؛ اما اين وعده و 
وعيدها شگردي بود تا آنها را به محلي خلوت 

بكشاند و جواهرات شان را زورگيري كند.
به گزارش همشهري، نخســتين شاكي اين 
پرونــده زن جوانــي بود كه چنــدي قبل به 
كالنتري 110شهدا رفت و مدعي شد در دام 
يك زورگير گرفتار شــده است. او به مأموران 
گفت: در ميدان شــهدا ســوار يك خودروي 
سايناي سفيد شدم اما پس از مسافتي راننده 
كه مرد جواني بود با تهديــد چاقو جواهراتم 
را كه حدود 10ميليون تومان ارزش داشــت 
زورگيري كرد و در نهايت مــن را در نزديكي 

نازي آباد از خودرواش بيرون انداخت.
با اين شــكايت پرونده به پايگاه ششم پليس 
آگاهي فرستاده شد و شاكي در آنجا جزئيات 
بيشــتري از آنچه اتفاق افتاده را بازگو كرد. او 
گفت: مدت هاست شغلي ندارم و به دنبال كار 
هستم. چند وقت قبل در فضاي مجازي با مرد 
جواني به نام رامين آشــنا شدم كه مدعي بود 
صاحب يك كارگاه طالسازي است. او به من 
پيشنهاد كار داد و قرار شد براي شروع يكديگر 
را ببينيم. او با من در ميدان شهدا قرار گذاشت 
تا من را به كارگاه طالسازي ببرد اما وقتي سوار 
ماشينش شدم پيشنهاد كرد براي صرف ناهار 
به رستوراني در نازي آباد برويم. من هم قبول 
كردم اما در بين راه با تهديد چاقو طالهايم را 
سرقت و من را از ماشــين به بيرون پرت كرد. 
ماموران با سرنخ هايي كه اين زن در اختيارشان 
قرار داده بود  توانســتند متهم 34ســاله را 
دستگير كنند. او در بازجويي ها به زورگيري 
جواهــرات زن جوان اعتراف كــرد و عالوه بر 
آن به سرقت هاي مشابه از 3زن ديگر اعتراف 
كرد. ســرهنگ بهزاد اختياري، رئيس پايگاه 
ششم پليس آگاهي پايتخت در اين باره گفت: 
متهم به 4فقره سرقت اعتراف كرد و گفت كه 
از طريق فضاي مجازي با خانم هايي كه دنبال 
كار بودند آشنا مي شــد و پس از آنكه خودش 
را مالك كارگاه طالسازي معرفي مي كرد، به 
آنها قول كار مي داد و از اين طريق اعتمادشان 
را جلب مي كــرد و در نهايت در محلي خلوت 
جواهرات آنها را سرقت مي كرد و مي گريخت.  
وي ادامه داد: اين مرد هم اكنون با قرار قانوني 
در بازداشت به ســر مي برد و بررسي ها در اين 

خصوص ادامه دارد.

مرد ٥2ساله وقتي شنيد 
همسرش مهريه  خود را به داخلي

اجــرا گذاشــته اســت 
عصباني شد و همســر و مادرزنش را به 
ضرب گلوله به قتل رساند و 2دخترش را 

مجروح كرد.
به گزارش همشهري، حدود ساعت7:4٥ 
ديروز صداي شليك گلوله در خانه اي در 
روستاي گالشكال در حوالي شهرستان 
بابلسر مردم روستا را به وحشت انداخت. 
صدا از خانه يكي از ســاكنان روستا به 
گوش مي رســيد و اهالي وقتي خود را 
به آنجا رساندند با پيكر غرق خون زني 
70ســاله و دختر 47ســاله اش روبه رو 
شدند. هردوي آنها هدف اصابت گلوله 
قرار گرفتــه بودند و شــاهدان پليس و 

اورژانس را خبر كردند.
دقايقي بعد مأموران پليس و امدادگران 
اورژانس پا در محل حادثه گذاشتند اما 
بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت 
كه مادر و دخترش جانشــان را از دست 

داده بودند. در اين شرايط تحقيقات براي 
شناسايي عامل جنايت آغاز و معلوم شد 
كه مرد تيرانداز كســي نبوده جز داماد 
٥2ساله خانواده. اين مرد از مدتي قبل 
با همسرش دچار اختالف شده و پس از 
آن همسرش با مراجعه به دادگاه مهريه 
خود را به اجرا گذاشته بود. او نيز وقتي در 
جريان اين ماجرا قــرار گرفته، عصباني 
شــده و دســت به اين جنايت هولناك 

زده بود.

تيراندازي دوم
هنوز تحقيقات اوليــه در محل حادثه 
ادامه داشت كه اين بار پليس در جريان 
تيراندازي در روســتاي ازنــوا در همان 
حوالي قرار گرفت. تيرانــدازي در خانه 
همان مردي رخ داده بــود كه دقايقي 
قبل تر با حضور در خانــه مادرزنش در 
روستاي گالشــكال اين زن را به همراه 
همسرش به گلوله بسته و به قتل رسانده 
بود. بررســي ها نشــان مي داد كه مرد 

٥2ساله پس از ارتكاب جنايت نخست، 
راهي خانه خودش در روستاي ازنوا شده 
و اين بار 2دختر 2٥ و 17ســاله خود را 
هدف گلوله قرار داده است. اين دو دختر 
كه مجروح شــده بودند به بيمارستان 
منتقل شدند و خوشبختانه تحت درمان 

قرار گرفته و از خطر مرگ نجات يافتند.
به دنبال تيرانــدازي دوم، چندين تيم 
عملياتــي پليــس وارد عمل شــدند و 

درحالي كه بررسي ها نشان مي داد مرد 
جنايتكار پس از شــليك به دخترانش 
از خانه گريخته اســت، طرح مهار براي 
دســتگيري او آغاز شــد. مأمــوران به 
جست وجو در تمامي كوچه هاي روستا 
و جاده هاي منتهي به آنجا پرداختند تا 
اينكه موفق شدند خودروي مرد تيرانداز 
را شناسايي و او را كه قصد فرار از روستا 
را داشت، دســتگير كنند. مرد ٥2ساله 

مهريه خونين
مرد عصباني 4عضو خانواده اش را به رگبار بست

وقتي قاتل براي دوستش تعريف كرد كه در اينستاگرام 
كليپي از يك جنايت هولناك ديــده كه 3نفر به بهانه 
سرقت طال، پيرزني را به قتل رسانده اند، در حقيقت از 
ماجراي جنايتي مي گفت كه خودش چند روز قبل تر 

رقم زده بود.
به گزارش همشهري، بعد از ظهر جمعه، زني 70ساله 
در خانه اش در جنوب شــرق تهران به قتل رســيد و 
وقتي ماجراي جنايت به پليس گزارش شــد، تيمي از 
كارآگاهان به همراه قاضي مصطفي واحدي، كشيك 
جنايي پايتخت راهي محل حادثه شدند. زن 70ساله با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود و داخل خانه اش 
كامال به هم ريخته بود و ظاهرا همــه طالهاي وي به 

سرقت رفته بود.
نخستين كسي كه با جسد خونين مقتول روبه رو شده 
بود، پســر وي بود. او كه در ابتدا كامال شوكه شده بود، 
كمي كه آرام تر شــد به كارآگاهان گفــت: مادرم تنها 
زندگي مي كرد و چون در جواني از علم مامايي و كارهاي 
شكسته بندي سررشته داشت، معموال زنان زيادي به 
خانه اش رفت وآمد داشتند. اما از 3-2ماه قبل كه كرونا 
در ايران شايع شد، ديگر هيچ كس به خانه او رفت وآمد 

نمي كرد و اكثر اوقات تنها بود.
او ادامــه داد: با اين حال من و بــرادر و خواهرانم مدام 
به او ســر مي زديم و هرچه مي خواست برايش تامين 
مي كردم. به خاطر بيماري كرونا و استرسي كه از تنهايي 
او داشتيم يك دوربين در خانه اش نصب كرديم تا براي 
حفظ سالمتي اش كمتر به خانه اش برويم و در عوض از 
طريق دوربين او را زيرنظر داشته باشيم كه اگر مشكلي 
به  وجود آمد فورا خودمان را برسانيم. از وقتي دوربين 

را نصب كرده بوديم خيالمان راحــت بود؛ با اين حال 
مادرم هر وقت كاري پيش مي آمد به من زنگ مي زد. او 
آخرين بار به من زنگ زد و گفت يكي از بچه هاي محل 
كه پسري جوان است زنگ خانه را زده و مي گويد براي 
كمك معيشتي چند بســته غذا آورده است. مادرم به 
من زنگ زده بود تا بپرسد كه بسته معيشتي را تحويل 
بگيرد يا نه؟ من از همه جا بي خبر گفتم تحويل بگيرد، 
اما نمي دانستم كه چه سرنوشتي در انتظار مادرم است. 
بعد از آن ديگر مادرم جواب تلفنش را نداد و من فورا به 
ســراغ دوربين رفتم، اما تصويري از خانه مادرم وجود 
نداشــت. اين يعني دوربين تخريب شده بود و من كه 
به شدت نگران شده بودم خود را به خانه مادرم رساندم، 
اما ناباورانه با جسد خونين او روبه رو شدم. از سوي ديگر 
دوربين نيز به سرقت رفته بود و قاتل پس از قتل مادرم، 
تمام طالهايش را از دست و گردن او كشيده و دزديده 
بود. من شكي ندارم كه همان پســر جواني كه مادرم 
مي گفت بچه همين محل است و كمك معيشتي آورده 

به اين جنايت دست زده است.

بازداشت يك متهم
هر چند دستگاه ضبط تصاوير دوربين مداربسته سرقت 
شــده بود، اما كارآگاهان براي يافتن سرنخي از قاتل، 
راهي محلي شدند كه بسته هاي معيشتي در آنجا تهيه 
شــده بود. آنها با پرس و جو از اهالي محل به پســري 
21ساله رســيدند كه احتمال مي رفت وظيفه انتقال 
بسته معيشتي به خانه مقتول را داشته است. او دستگير 
شد اما در تحقيقات گفت كه بسته كمك  معيشتي را از 
مسئول مسجد محله دريافت كرده تا به پيرزن برساند، 

اما از قتل خبري ندارد و نقشي در جنايت ندارد. با اين 
حال شواهد عليه او بود و قاضي دادسراي جنايي تهران 

دستور بازداشت وي را صادر كرد.

ماجراي كليپ، يك جنايت 
تحقيقات كارآگاهان جنايي در پرونده ادامه داشت و آنها 
براي كشف حقايق و افشاي راز قتل به بررسي مكالمات 
تلفني پسرجوان كه تنها مظنون پرونده بود پرداختند تا 
شايد سرنخي كه ثابت كند او قاتل است به دست آورند. 
او آخرين بار با يكي از دوستانش تماس گرفته و با او قرار 
مالقات داشت. همين كافي بود تا مأموران به تحقيق 
از دوســت تنها مظنون پرونده بپردازند و او ســرنخي 
مهمي را پيش روي تيم تحقيق قــرار داد. وي گفت: 
آخرين بار يعني درست شــبي كه زن 70ساله به قتل 
رسيد، محمود)متهم پرونده( كه دوست و بچه محلمان 
اســت و حاال به اتهام قتل بازداشت شده، نزد من آمد. 
شــروع كرديم به صحبت كردن و او حرف عجيبي زد. 
او مي گفت روز قبل در اينستاگرام كليپ يك جنايت 
ديده است؛ مي گفت كه 3نفر به بهانه كمك معيشتي 
وارد خانه يك پيرزن شده و پس از قتل وي، طالهايش 
را سرقت كرده  بودند. وقتي محمود اين ماجرا را برايم 
بازگو كرد كنجكاو شدم و از او خواستم كليپ را به من 
نشان بدهد اما گوشي اش را باز كرد و هرچه جست و جو 
كرد فيلمي پيدا نكرد. مي گفت روز قبل به صورت اتفاقي 
در يك پيج عمومي اين كليپ را ديده است، اما حاال پيج 
را پيدا نمي كند. بعد از اين ديدار شنيدم كه پيرزني را 
در محله مان به قتل رسانده اند و طالهايش را سرقت 
كرده اند. چند ســاعت بعد هم خبردار شدم محمود را 

دستگير كرده اند كه با توجه به تعريف كردن اين ماجرا 
حدس مي زنم آن روز داســتان جنايتي را كه خودش 

مرتكب شده بود برايم شرح داده بود.
پس از تحقيق از پسر جوان معلوم شد كه اصال كليپي 
درباره اين جنايت وجود نداشته و متهم پرونده احتماال 
درباره جنايتي صحبت كرده كه خــودش  آن را رقم 
زده بود. به اين ترتيب او كه مدعي اســت قاتل نيست، 
در اختيار مأمــوران اداره دهم پليــس آگاهي تهران 
قرار گرفت تا با انجام تحقيقات بيشــتر راز اين جنايت 

آشكار شود.

فرار پدر و پسر بعد از مرگ مادر 
به دنبال مرگ اسرار آميز يك زن و ناپديد شدن عجيب همسر و پسرش، اين پدر و پسر براي 

كشف راز ماجرا تحت تعقيب پليس قرار گرفتند. 
به گزارش همشهري، زن 43ساله  اي كه حميرا نام دارد پنجشنبه گذشته به طرز مشكوكي 
در خانه اش جان باخت و جسدش 18ساعت بعد از مرگ پيدا شد. با پيدا شدن جسد قرباني، 
قاضي مصطفي واحدي، كشــيك جنايي پايتخت و تيمي از كارآگاهان در محل حاضر 
شدند و تحقيقات آغاز شد. نخستين افرادي كه با جسد قرباني روبه رو شده بودند، اعضاي 
خانواده اش بودند. آنها ساكن يكي از شهرهاي شمالي كشور بودند. چون روز قبل هرچه با 
او تماس گرفته بودند وي جواب تلفن را نداده بود. براي همين با نگراني راهي پايتخت شده 
و در نهايت  با جسد وي روبه رو شــده ا ند. كارآگاهان به تحقيق از برادر اين زن پرداختند. 
اوگفت: چند وقتي مي شد كه خواهرم با شــوهرش دچار اختالف شده بود. از طرف ديگر 
خواهرم تمام ارثيه پدري اش را در بانك گذاشته بود. شوهرش اما اصرار داشت كه پول را از 
بانك بردارد و ماشين يا خانه بخرد. خواهرم اما قبول نمي كرد و بر سر اين موضوع با يكديگر 
اختالف داشتند.  وي ادامه داد:3روز قبل از حادثه هم شنيديم كه با يكديگر دعواي شديدي 
كرده اند. بعد از آن هرچه به خواهرم زنگ زديم پاسخ نداد، به دامادمان هم زنگ زديم، اما 
جواب نداد. نگران شديم و به تهران آمديم و ناباورانه با جسد او روبه رو شديم. اما ازشوهرش و 
پسر 12ساله خواهرم خبري نيست و آنها به طرز عجيبي ناپديد شده اند. كارآگاهان در ادامه 
به تحقيق از همسايه ها پرداختند و دريافتند كه آنها پنجشنبه صداي دعوا و درگيري از خانه 
اين زن و شوهرش شنيده اند و پس از آن ديگر پدر و پسر را نديده اند. در اين شرايط فرضيه 
جنايت قوت يافت و قاضي جنايي دستوربازداشت شوهرفراري اين زن را صادر كرده است. 

سارق سابقه دار با همدستي 2نفر از دوستانش با سوراخ كردن 
ديوار و سقف مغازه هاي بازار از آنجا سرقت مي كردند. آنها در 
مدت كوتاهي موفق شدند به 1٥مغازه دستبرد زده و حدود 
يك ونيم ميليارد تومان به جيب بزنند اما سرانجام دستگير 

شدند.
به گزارش همشهري، چندي قبل به مأموران كالنتري116 
مولوي گزارش شد كه از مغازه اي در بازار سرقت شده است. 
وقتي مأموران به محل حادثه رفتند با صحنه عجيبي روبه رو 
شدند. نه قفل در آنجا تخريب شده بود و نه صاحب مغازه به 
فرد آشنايي مظنون بود. مأموران در كمال تعجب سوراخي در 
سقف مغازه ديدند كه شواهد نشان مي داد سارقان از آنجا وارد 
و بعد از عملي كردن نقشه سرقت از همانجا نيز خارج شده اند. 
اين بررسي ها نشان مي داد سرقت نيمه شب و زماني كه همه 

مغازه ها تعطيل بودند اتفاق افتاده است.
تحقيقات در اين باره ادامه داشــت كه چنــد روز بعد چند 
ســرقت ديگر از مغازه هاي همان محدوده و با همان شيوه 
سوراخ كردن سقف يا ديوار به پليس گزارش شد. مأموران در 
برابر سرقت هاي سريالي از مغازه هاي محدوده بازار كه اغلب 
مغازه هاي فروش مس و ساخت ظروف مسي بودند قرار گرفته 
بودند و معلوم نبود پشت پرده اين سرقت ها چه گروهي قرار 

دارند. با وجود اين، تحقيقات در اين خصوص ادامه يافت.
در جريان بررسي ها مأموران به چند نفر از نگهبانان و باربرهاي 

بازار مظنون شــدند اما تحقيقات نامحسوس نشان مي داد 
كه هيچ كدام از آنها در اين ســرقت هاي شبانه دست ندارند. 
با وجود اين ادامه تحقيقات نشــان داد يكــي از باربرها فرد 
سابقه داري اســت كه ٥سال قبل به اتهام ســرقت در اهواز 
دستگير شده است. بازخواني پرونده قبلي او حاكي از آن بود 
كه او در اهواز با سوراخ كردن ديوار مغازه ها دست به سرقت 
زده بود. به دست آمدن اين اطالعات كافي بود تا انگشت اتهام 
به سوي اين باربر نشانه گرفته شــود. به اين ترتيب مأموران 
با مجوز قضايي مظنون 33ساله را دســتگير كردند. او ابتدا 
دست داشــتن در اين ســرقت ها را انكار مي كــرد اما وقتي 
فيلم هاي ضبط شده توسط دوربين هاي مداربسته به او نشان 
داده شد به ناچار به سرقت هايي كه مرتكب شده بود اعتراف 
كرد. اين تصاوير نشان مي داد كه اين متهم و 2جوان ديگر كه 
همگي چهره هايشان را پوشانده بودند با تخريب سقف مغازه ها 
وارد شده و دست به سرقت مي زنند. در اين شرايط مأموران 

2همدست ديگر وي را نيز دستگير كردند.
سرهنگ دوســتعلي جليليان، ســركالنتري هفتم پليس 
پايتخت در اين باره گفت: متهمان اعتراف كردند با ســرقت 
از مس هاي مسروقه يك ونيم ميليارد تومان به جيب زده اند. 
آنها اعتــراف كردند كه چــون اغلب اين مغازه هــا در بافت 
فرسوده قرار داشتند به ســادگي مي توانستند ديوار و سقف 

آنجا را تخريب كنند.

وي ادامه داد: آنها تاكنون به 1٥فقره ســرقت از مغازه هاي 
مختلف اعم از لوازم، بلورفروشــي، آلومينيوم فروشي و... به 
همين شيوه اعتراف كردند و سوابق متهم اصلي نشان مي دهد 
كه او تا كنون 7فقره ســابقه كيفري دارد و به خاطر سرقت 
ديگري تحت تعقيب پليس آگاهي تهران قرار داشت. به گفته 
وي تحقيقات براي شناسايي مالخران اموال سرقتي و كشف 

ساير جرائم احتمالي متهمان ادامه دارد.

زن جوان كه به دليل وحشت از ابتال به كرونا، 
3 ماه خودش را در خانه قرنطينه كرده بود در 

نهايت دچار سرنوشتي دردناك شد.
به گزارش همشهري، جمعه گذشته مأموران 
يكي از كالنتري هاي تهــران گزارش مرگ 
زني را به قاضي مصطفي واحدي، كشــيك 
جنايي تهران اطالع دادند و با دستور قاضي 
تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. بررسي ها 
حكايت از اين داشــت كه زني 3٥ســاله از 
طبقه ششم ســاختماني به پايين سقوط 

كرده و جانش را از دســت داده است. هنوز 
مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار است اما 
وقتي مأموران به ســراغ خانواده وي رفتند 
و به تحقيــق از آنها پرداختنــد دريافتند 
كه زن جوان در اقدامــي هولناك تصميم 
به خودكشــي گرفته و به زندگي اش پايان 
داده است. خانواده زن جوان مي گفتند كه 
او با شيوع كرونا به وحشت افتاده و هميشه 
استرس اين را داشت كه مبادا مبتال به اين 
بيماري شــود و هم خودش عذاب بكشــد 

و هم خانــواده اش را عذاب بدهــد. يكي از 
بســتگان اين زن به مأمــوران گفت: ميترا 
3ماهي مي شــد كه خــودش را قرنطينه 
كرده بود. او حتي پايش را تا جلوي در خانه 
هم نمي گذاشــت. دچار وسواس شديدي 
شــده بود و هرچه مي خريديم چندين بار 

مي شست.
او ادامه داد: تا پيش از اين ميترا هيچ مشكلي 
نداشت اما از وقتي كه اين بيماري شيوع پيدا 
كرد به طرز عجيبي دچار اســترس شديد 

كليپ خيالي، متهم به قتل را به دردسر انداخت

در همــان بازجويي هاي اوليــه به قتل 
همسرش و مادر او اعتراف كرد و مدعي 
شــد به دليل اختالفاتي كه با همسرش 
داشته با وي درگير شــده اما زماني كه 
شــنيده او مهريه اش را به اجرا گذاشته، 
عصباني شــده و با حضور در خانه مادر 
همسرش، دست به اين جنايت زده است. 
او همچنين مدعي شد كه دختر بزرگش 
تحصيلكرده رشــته حقوق بوده و وي 
تصور مي كرده كه او نيــز در اين ماجرا 
نقش داشــته و به مادرش براي به اجرا 
گذاشتن مهريه اش مشاوره حقوقي داده 
اســت. براي همين پس از قتل همسر 
و مادرزنش، به خانه شــان برگشته و به 
سمت دخترانش نيز شــليك كرده اما 

قصد كشتن آنها را نداشته است.
كارآگاهان پليس همچنيــن در ادامه 
تحقيقات متوجه شــد كه مرد تيرانداز 
نگهبان بانــك بوده و بــه همين دليل 
اسلحه در اختيار داشته و با همان سالح 

دست به اين جنايت زده است.
در همين حال سرهنگ حسين اسدي، 
فرمانده انتظامي شهرســتان بابلســر 
گفت: عمليات دستگيري اين مرد تنها 
30دقيقه به طول انجاميــد و با حضور 
بازپرس ويــژه قتل و كارآگاهــان اداره 
مبارزه با جرايم جنايــي پليس آگاهي 

بابلسر موضوع در دست بررسي است.

سرقت هاي شبانه با سوراخ كردن سقف 15مغازه

شده بود. مدام قرص مي خورد و تصور مي كرد تصميم هولناك يك زن در قرنطينه كرونا
كرونا گرفته اســت. اما اينطور نبود، او حتي 
از ترســش مدام داروهــاي تقويتي مصرف 
مي كرد. مرتب مي گفت اگر كرونا بگيرم هم 
خودم عذاب مي كشم و هم شــما را عذاب 
مي دهم و حتــي نمي توانيد برايم مراســم 
ترحيم بگيريد. رفتارهاي عجيب او و استرس 
شديدش از وحشــت ابتال به اين بيماري تا 
جايي پيش رفت كه او روز حادثه وقتي بقيه 
خانواده در پذيرايي بودند به اتاق خواب رفت، 
در را قفل كرد و خــودش را به پايين پرتاب 
كرد. با اين اطالعات، قاضي دســتور انتقال 

جسد را به پزشكي قانوني صادر كرد.



 از كوچه گردان عاشق 
به كولبران كردستان

عسل نعمت اهلل زاده
مسئول بيست ويكمين طرح كوچه گردان عاشق

برنامه كوچه گردان عاشــق، اهدايي خيرين 
از سوي جمعيت امداد - دانشجويي مردمي 
امام علي)ع( به محرومان از 21سال قبل آغاز 
شده اســت. در اين طرح شــب بيست ويكم 
 ماه رمضان، كيسه هاي حاوي اقالم غذايي و 
بهداشتي به خانواده هاي نيازمندي كه پيشتر 
شناسايي شــده اند، اهدا مي شــود و مابقي 
بســته هاي مواد غذايي و اقالم ضرورتي در 
شب بيست و ســوم ماه بين خانواده ها توزيع 
مي شود.  امســال قرار اســت در كل كشور 
10هزار خانوار تحت پوشــش اين طرح قرار 
گيرند. از اين تعداد يك هزار و 217كيســه 
آذوقه متعلق به تهران وكرج است و مابقي به 
ساير شهرها اختصاص يافته است. جمعيت 
امام علي پارسال به 8هزار خانوار كيسه های 
حاوي آذوقه، مواد شــوينده و بهداشــتي را 
اهدا كرد امســال اما به دليل شيوع ويروس 
كرونا تعداد خانوارهاي نيازمند بيشتر شد و 
خانوارهايي كه زندگي شان تحت تأثير شيوع 
اين ويروس قــرار گرفته بود نيز شناســايي 

شدند و تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند.
اولويت جمعيت در سال هاي قبل براي اهداي 
كيسه هاي آذوقه افرادي بودند كه در مناطق 
خيلي محروم زندگي مي كردند و در خانه هاي 
ايراني جمعيــت امام علي عضــو نبودند - به 
خانواده هاي عضو   ايراني در طول سال كمك 
مي شــود - امســال اما عالوه بر خانوارهاي 
ســاكن در مناطق محروم خانواده هايي كه 
عضو خانه هاي ايراني بودند نيز -به اين دليل 
كه زندگي شان تحت تأثير شيوع ويروس كرونا 
قرار گرفته و بيش از قبل نيازمند شده اند - در 

آمار اهداي كيسه هاي آذوقه قرار گرفتند.
از تعداد 10هزار كيسه آماده شده، امسال قرار 
شد تا 2هزار كيسه به كولبراني كه درمناطق 
كردنشين ساكن هستند، اهدا شود، تعدادي 
از اين كيســه ها نيز به خانوارهاي كارگران 
فصلي، نظافتچي هاي منازل، افرادي كه شغل 
روزمزد داشــتند و چند ماه است كه به دليل 
شــيوع ويروس كرونا بيكار شده اند به عالوه 
تعــدادي از خانوارهايي كه تحت پوشــش 

جمعيت امام علي)ع( هستند، اهدا مي شود.
اقالمي كه در كيســه هاي آذوقــه قرار دارد 
شــامل 10كيلو برنج، 2عدد روغن مايه، دو 
عدد ماكاروني، 2كنسروماهي تن، يك عدد 
مرغ، يك بســته گوشــت يك كيلويي، قند 
و چــاي، نخود و عــدس، خرمــا، رب، پودر 
شستشــو، مايع ظرفشــويي و دستشويي، 
شــامپو و بســته هاي بهداشــتي به ارزش 
400هزار تومان است. مددكاراني كه وظيفه 
توزيع اقالم را به عهده دارند، باتوجه به تعداد 
افراد خانوار كيسه هاي حاوي اقالم را توزيع 
مي كنند و اگر تعداد افراد خانواري زياد باشد 
به تشــخيص مددكار به آنها 2كيسه حاوي 

اقالم اهدا مي شود.

گزارش كوتاهايثارگران بدانند

 خودرويي كه به دست جانبازان نمي رسد
 از ضرورت هاي زندگي جانبازان بــراي حضور در عرصه هــاي اجتماعي، فرهنگي، 
اشــتغال و درمان به ويژه جانبازاني كه دچار عارضه جسمي حركتي هستند خودرو 
است. جانبازاني كه دچار مشكل جسمي، حركتي هستند و قادر به استفاده از وسايل 
حمل ونقل عمومي نيستند، به همين منظور داشتن خودرو از ضروريات زندگي آنان 
محسوب مي شود. افزايش ميانگين سني جانبازان كه نياز درماني آنان را نيز افزايش 
داده است مزيد بر علت است. متوليان امر در بنياد شهيد و دولت بايد متوجه اين امر 
باشند كه داشــتن خودرو براي برخي از جانبازان حياتي است. با نابساماني ای كه در 
سال هاي اخير در نظام توزيع خودرو داشته ايم و افزايش روزبه روز قيمت آن امكان تهيه 
خودرو توسط جانبازان با توجه به مشكالت معيشتي آنان متصور نيست و اجراي قانوني 
كه سال ها مورد بي توجهي متوليان امر قرار گرفته بسيار ضروري به نظر مي رسد. قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران در تاريخ 2 دي ماه ۹1 به تصويب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رسيده است، بيش از 7سال از تصويب اين قانون مي گذرد. در ماده4۵ اين 
قانون آمده است:  دولت مكلف است ساالنه اعتبار و تسهيالت الزم را براي تهيه خودرو 
مناسب براي كليه جانبازان پنجاه درصد )۵0 %( و باالتر و آن تعداد از جانبازان بيست 
و پنج درصد )2۵ %( الي چهل و نه درصد )4۹ %( كه به تشخيص كميسيون پزشكي 

بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند، پيش بيني نمايد.
تبصره 1 - آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون 
پزشكي بنياد معلول شناخته مي شوند مي توانند از تسهيالت موضوع اين ماده استفاده 
نمايند. تبصره 2 – آيين نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيالت، كارمزد و ميزان كمك 
بالعوض توسط بنياد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تهيه 
و به تصويب هيأت وزيران خواھد رســيد. جانبازان و ساير ايثارگران مشمول ماده4۵ 
بيش از 7سال است كه در انتظار اقدام مسئولين درخصوص واگذاري خودرو هستند 
الكن دريغ از حركتي از جانب آنان. گويا اين خودرو توان حركت به سوي جانبازان را 
ندارد. تبصره 2 اين ماده بنياد و سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي سابق( را مكلف كرده است نسبت به تهيه آيين نامه چگونگي واگذاري ميزان 
تسهيالت، كارمزد و ميزان كمك بالعوض در واگذاري خودرو را تهيه كند و به تصويب 
هيأت وزيران برساند، اما گويا اين دو نهاد متولي به خواب عميقي فرو رفته اند و ايثارگران 
را در يكي از ضروري ترين نيازهاي آنان فراموش كرده اند. جاي سؤال دارد كه آيا تهيه 
آيين نامه براي يك ماده قانوني كه ضرورت آن را همه مي دانند و اهميتش بر كســي 
پوشيده نيست چرا بايد سال ها طول بكشد؟ چه پاسخي براي جانبازاني كه در انتظار 
تحويل خودرو خود هستند، دارند؟ آيا در درك نياز ضروري جانبازان به خودرو با مشكل 
مواجهند؟ و آن را نمي فهمند؟ يا براي قصور تقصير و كوتاهي خود دليل ديگري دارند؟ 
اميد است اين انتظار بيش از اين طوالني نشود و بنياد و دولت همتي كنند تا اين قانون 

سال ها رها شده به سرانجام برسد.

بازنشستگان تأمين اجتماعي و يك تصميم
ادامه از  پس از اخذ نظر هيأت 

مديــره ســازمان صفحه اول
مراتب به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
اعالم و پس از اخذ نظرات وزارت پيشنهاد 
نهايي براي طرح در هيأت دولت آماده و به 
دولت ارسال مي شود.  بديهي است پس از 
مصوبه هيأت دولت تكليف ساير سطوح 
مشخص شده و ســازمان قابليت اجراي 
افزايش حقوق ها در سال بعد با حدود 2 تا 
۳ ماه تأخير و بعضا در برخي سال ها بيشتر 
را پيدا مي كند. پيشنهاد اضافه كردن يك 
تبصره به ماده1۶7 قانــون كار مي تواند  
اقدامي اساسي براي حل اين مشكل باشد؛ 
تبصره: عضويت ۳نفر نماينده بازنشستگان 
كارمنــدي و كارگري در جلســاتي كه 
درخصــوص تعيين حداقل دســتمزد 
تشــكيل مي شــود. الف- با اين تبصره 
بازنشستگان در جايي كه براي سرنوشت 
حقوق آنها تصميم گيري مي شود با تأخير 
چندين 10ساله حضور پيدا مي كنند و با 

مشاركت آنان تصميم گيري مي شود.
ب- اعضــاي جديد مي تواننــد ترتيبي 

اتخاذ نمايند تا جلســات به جاي 28 يا 
2۹اســفند در پايان بهمن ماه هر سال به 
نتيجه رســيده و فرصت كافي يك ماهه 
براي سازمان تأمين اجتماعي وجود داشته 
باشد تا براي اخذ مصوبات، تهيه بخشنامه 
و تهيه نرم افزار اقدام و افزايش حقوق ها را 
از فروردين هرسال اعمال كند. مشكلي 
كه اين روزها بازنشســتگان عزيز تامين 
اجتماعي را رنج مي دهد احساس تبعيضي 
اســت كه بين خود و بازنشستگان عزيز 
كشوري و لشكري احساس مي كنند كه 
نمايندگان محتــرم مجلس مي توانند با 
تهيه طرحي حتي با اولويت باال و با اضافه 
كردن تبصره پيشنهادي اندكي دل اين 
جامعه چند ميليون نفري را شاد و ضمن 
رفع اين احساس تبعيض مشكلي را براي 

هميشه حل كنند.

 پي نوشــت: ۱- ماده۱۱۱ مســتمري 
ازكارافتادگــي كلــي و مســتمري 
بازنشســتگي و مجموع مســتمري 
بازماندگان را درهرحال نبايد از حداقل 

مزد كارگر عادي كمتر باشد.
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مهديه تقوي راد
خبرنگار

تاريكي شــب، محمل خوبي براي 
كمك رساني به خانواده هايي است رمضان

كه اين روزها نه آهي در بساط دارند 
نه آذوقه اي سر سفره. آسمان نيمه ابري است و باد 
در كوچه پس كوچه هاي محله لب خط به در و ديوار 
مي زند. گاهي كيسه هاي زباله و كاغذ هايي به دست 
باد به گردش در مي آيند و دوباره گوشــه اي ديگر 

مي افتند.
امسال بيست و يكمين ســالي است كه جمعيت 
دانشجويي امام علي)ع( در شب بيست و يكم  ماه 
رمضان، طرح كوچه گردان عاشق را برگزار مي كند؛ 
طرحي كه در سال آغازين آن توسط 7 دانشجو و با 
توزيع ۳0كيسه آذوقه در محالت فقيرنشين شهر 
تهران پايه گذاري شد. امسال در بيست و يكمين 
ســالگرد اجراي اين طرح 10هزار كيسه آذوقه در 
تهران و شهرســتان ها توزيع مي شــود. روبه روي 
يكي از شعبه هاي فروشــگاه رفاه كه چند ماهي 
از تاسيســش مي گذرد، در خانه اي نيمه باز است. 
حياط خانه پر از كيســه هاي سفيدرنگي است كه 
براي جلوگيري از خيس شدنشــان در بارش هاي 
پراكنده بهار، رويشان را با محافظ پوشانده اند. هر 
چند دقيقه يك بار چند جوان كيسه به دوش از خانه 
خارج مي شوند و كيســه ها را داخل ماشين هايي 
مي گذارند كه جلوي در پارك شــده و محل را به 
مقصدي كه برايمان نامعلوم است، ترك مي كنند. 
ما در ميانه حياط و كنار چندصد كيسه سفيدرنگ 
ايســتاده ايم. حياط خانه علم در خيابان شــوش 
شرقي، حدودا ۳0متر است و دخترها و پسرهاي 

جوان مشــغول پركردن و چك كردن كيســه ها 
هستند تا مبادا جنســي از قلم افتاده باشد. گاهي 
دو، سه تا كيسه كول مي كنند و مي گذارند پشت 
ماشين ها. اين ميان، دختركي با روسري الجوردي 
و مانتوي آبي، مشغول هماهنگي بين نيروهاست. 
از پشت ماسك سفيدرنگش پيداست كه عاقله زني 
اســت، اما اندام او نحيف  اســت آنقدر كه از پشت 
گويي دخترك نوجواني اســت كه 14 يا 1۵ بهار 

بيشتر نديده است.
در هر كيســه  اي  كه از در اين خانه خارج مي شود 
بايد برنج باشد و روغن؛ گوشت و مرغ، عدس، نخود 
و البته مواد شوينده كه جزو ضرورت هاي زندگي در 
زمانه كروناست. وقتي ۵، ۶ ماشين آماده مي شود، 
دختران و پسران جمع مي شوند آدرس ها را چك 
مي كنند. مقصد اين ماشين ها »دروازه غار« است، 

»هرندي«، »لب خط«، »تير دو قلو« و »بي سيم«.
شب بيست و يكم  ماه رمضان است.چشماني انتظار 
رسيدن كيسه هاي مواد غذايي را مي كشند. به رسم 
هر ساله. در واقع بنا به رسمي كه بيست و يك سال 
است كه در بيست و يكمين شب  ماه رمضان برقرار 
بوده؛ كوچه گردي به تأسي از اميرالمونين)ع(. شايد 
كه آه از دل يتيمي بردارد و اميد را در چشــم هاي 

گرسنه اي زنده كند.
ساعت يك بامداد جمعه، بيســت و يكم رمضان، 
همايش كوچه گردان عاشق جمعيت امام علي)ع(، 
در كوچه پس كوچه هاي شوش صداي بلندگوهاي 
مســجد مي آيد:...»يا رازق الطفل الصغير، يا راحم 

الشيخ الكبير، سبحانك يا ال اله اال انت«.
 * * *

با بهنام كه اين شب ها مسئول هماهنگي و رساندن 
ارزاق به محله است، سوار ماشين تيره رنگ، راهي 

نخستين آدرس مي شويم. كجا؟ »لب خط«. اگر 
تا كنون كوچــه پس كوچه هاي شــهر لندن قرن 
هجدهم را در تلويزيون هاي ســياه و سفيد ديده 
باشيد، مي توانيد لب خط را تصور كنيد. البته لندن 
معتاد نداشت، اما لب خط، تا بخواهيد معتاد دارد. 
دسته دسته نشسته اند، گوشه و كنار، بريده از اين 
لحظه ها و سرگردان در عالم هپروت. زن و مرد هم 
ندارد؛ خود را پوشــانده اند در لباس هاي مندرس، 
چهره هاي شان تكيده و چروكيده و هفته ها رنگ 

حمام به خود نديده.
 در كوچه هاي تنگ و تاريك محله شوش، لب خط و 
بي سيم كالبد هاي نحيف و سيه چرده با چشم هاي 
در كاسه افتاده، همه جا پرسه مي زنند. جا به جا، 
شيشه هاي نوشابه شكســته روي زمين پراكنده 
است و زباله ها گوشه و كنار كوچه ها انبار شده است.

بهنام مي گويد:»خانواده مورد نظــر ما در يكي از 
اين كوچه ها هســتند. پدري كه كمرش شكسته 
و فرزندانش با كمك خيريه، يك دستگاه خراطي 
تهيه كرده اند و مشغول كســب روزي حالل اند، 
اما روزگارشــان ســخت مي گــذرد. نبش كوچه 

مي ايستيم.« 
ســراغ خانواده بعــدي را چند كوچــه آنطرف  تر 
مي گيريم. خانه اي اســت ابتداي كوچه اي تنگ 
و تاريك. خانــه، چند اتــاق دارد، اتاق ها در اجاره 
معتادهاست. هر اتاق چند نفر در خود جاي داده، 
بوي تند مواد فضا را پر كــرده. اين خانواده يكي از 
اتاق ها را اجاره كرده اند و همخانگي در يك خانه را 
به خيابان خوابي ترجيح داده اند. در همسايگي آنها 
زني به همراه 2 دختر خردسالش زندگي مي كند. 
زنگ در خانه آنهاســت كه به صــدا در مي آيد اما 
كسي پاسخگو نيست. از وسط كوچه مبينا مي آيد 
جلوي در، با لحن داش مشتي ها حرف مي زند و با 
ديدن هيبت عكاس و ديگر اعضاي جمعيت امام 
علي)ع(، پيجور مي شود تا ســر از كارمان در آورد. 
در آن تاريكي، صداي دعاي جوشن كبير مي آيد، از 
خانه روبه رو...» يا من ال يشغله سمع عن سمع... اي 

كه سرگرم نكند او را شنيدني از شنيدني ديگر،  اي 
كه بازش نــدارد كاري از كاري،  اي كه او ســرحد 
نهايي وجهه همت عارفان اســت«....كمي گوش 
تيز مي كنم و صــداي بلندگوي هيأت هاي اطراف 

را مي شنوم.
صداي هراسناك مبينا در گوشم مي نشيند:  عمو 
بهنام چكارشــان داري؟ تازه دليل وحشت را در 
چشمان مبينا مي فهمم و فلسفه فرار معتادان را. 
مردهاي همراهمان، پيراهن سياه و شلوار سرمه اي 
پوشيده اند و زنان همه چادر به سر دارند، با مانتوي 
رسمي. رنگ ماشينمان هم تيره است. اينها همگي 
مشخصات اكيپ عمليات و دستگيري پليس مواد 

 مخدر است.
 با مبينا ســراغ خانــواده مي رويم تا بســته را به 
مادربزرگش تحويل دهيــم. اعضاي جمعيت امام 
علي)ع( مي گويند امسال بســياري از كارخانه ها 
به دليل كسادي بازار و شرايط دشــوار اقتصادي 
مشاركت خيلي كمتري در طرح كوچه گردان عاشق 
داشته اند، اما چرخ جمعيت امام علي)ع( از َدَوران 

نيفتاده است. به گفته آنها امسال تعداد بيشتري از 
خانواده ها به دليل شيوع كرونا از نظر اقتصادي در 
مضيقه قرار گرفته  اند و نياز به كمك رساني و همدلي 

در اين شرايط، بيشتر از گذشته است.
همزمان، وقتي ما در حال رســاندن بســته ها به 
خانواده هاي محله »بيسيم« هستيم، ديگر اعضاي 
همايش كوچه گردان عاشــق تا رباط كريم پيش 
رفته اند، امشــب و شب بيست و ســوم نزديك به 
10 هزار بســته در سراسر كشــور توزيع مي شود 
و در تهران، حدود 2 هزار بســته.  خانه سوم، چند 
كوچه پايين تر است. مادر و دخترند، تنها و آبرودار. 
بهنام اصرار دارد فقط يكي از زنان همراهش باشد. 
به خاطر مراعات حرف و حديث همسايه ها. كيسه 
تحويل مادر و دختري مي شود كه شب بيست و يك  
ماه رمضان چشم انتظار فرجي بوده اند تا از گرسنگي 
در آيند. ساعت حدودا دو و نيم بامداد است. طرح 
كوچه گــردان عاشــق در تهران و شهرســتان ها 
همچنان ادامه دارد؛ آيين همدلي بيســت و يكم 

رمضان امسال، بيست و يك ساله شده است. 

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

  مينا در رديف اول ميز و نيمكت هاي 
خالي، تــك و تنها جلــوي معلم گزارش

نشسته. با ماسكي كه نصف صورت 
كوچــك و الغرش را پوشــانده. دســتكش هاي 
پالســتيكي براي انگشــتان ظريف كودكانه اش 

حسابي گشادند.
معلمي 2نيمكت گذاشــته جلوي ميزش و پشت 
آنها سنگر گرفته، به دســتور او كالس را با درس 
علوم شــروع مي كنند. از همان درسي كه آخرين 
روز بهمن ســر كالس ياد گرفته و ديگر نتوانسته 
آن را ادامه بدهد: »مينا تنها شاگرد ماست كه اصال 
نتوانسته بود آنالين بشــه.« مينا سرش را پايين 
مي اندازد، انگار كه از اين موضوع شرمســار باشد. 

معلم درس را شروع مي كند.
از كوچه مدرســه جز جيك جيك گنجشك هاي 
سحرخيز و صداي لخ لخ كفش عابر پياده اي كه تن 
خواب آلودش را به زور دنبال خودش مي كشد، هيچ 

صدايي نمي آيد.
درهاي هر ۳مدرسه ابتدايي، راهنمايي و متوسطه 
محله ميثم رو به كوچه باز است و باباهاي مدرسه 
ماسك بر دهان و محلول ضد عفوني به دست، دم 
در نشسته اند تا از دانش آموزان استقبال كنند اما 
دريغ از يك نفر. ساعت از 8صبح كه گذشت، معلم ها 
يكي يكي وارد مدرسه مي شوند؛ با لباس هاي تيره 
و ماســك هاي بزرگ بر چهره و انگشتان پوشيده 
در دستكش هاي پالستيكي. با وسواس مراقب اند 
دستشان به در و ديوار نخورد. مي ايستند در راهروي 
تاريك و بلند مدرســه و كمي بعــد پچ پچ هاي در 
گوشي و آرامشان شــروع مي شود؛  حرف هايشان 
گاليه هايي است درباره باز شدن بي موقع مدرسه ها.

دانش آموزان ناشاد در مدرسه
باالخره ساعت 8و نيم نخستين دانش آموز مي رسد. 
كف كفشش را همان جلوي در ورودي با اسپري آب 
وايتكس شست وشو مي دهند، وارد مدرسه مي شود. 
مادرش هم مي خواهد بيايد داخل كه خانم نيكدل، 
مدير مدرســه خودش را از ته راهرو سراســيمه 
مي رســاند دم در و تذكر مي دهد كه »مگه نگفتم 
ورود والدين ممنوعه، چرا اومدين؟« مادر از همان 
دم در برمي گردد: »ايشــون از شاگرداني است كه 
حتي يك بار هم آنالين نشده، چرا آنالين نشدي؟ 
بدو برو سر كالســت.« دختر نوجوان بدون اينكه 
جواب مدير مدرسه را بدهد، مي دود به سمت پله ها 
و دو تا يكي آنها را باال مي رود. تا ســاعت 10صبح، 
11دانش آمــوز ديگر متوســطه اول هم مي آيند. 
اوضاع مدرســه ابتدايي ابرار و متوســطه سميه 
نيز همين اســت؛ مدير و معــاون حاضر، معلمان 
حاضر، باباي مدرسه حاضر و دانش آموزان غايب. 
از ۵۵4دانش آموز مدرسه ابتدايي دخترانه ابرار در 
منطقه14 تهران، فقط 4نفر، از مدرســه دخترانه 
متوســطه دوره اول تربيت كــه 4۹4دانش آموز 
دارد فقط 11نفر و از دبيرســتان متوســطه دوره 
دوم سميه با 2۹0دانش آموز فقط 7نفر به مدرسه 
مي آيند. يعني مجموعــا از 1۳۳8دانش آموز هر 
۳مدرسه فقط 22نفر. اينها دانش آموزاني هستند 
كه به گفته مديران مدرسه، سر كالس مجازي اصال 

حاضر نشده اند.

دانش آموزان تكي يا 2نفري و نهايتا ۳نفر در كالس 
روي نيمكت ها با فاصله از هم نشســته اند. اغلب 
كالس ها خالي و با حضور معلماني كه پشت ميزش 
نشسته و منتظر آمدن دانش آموزي هستند، شروع 
مي شود. معلمان تعداد كم بچه ها را كه مي بينند، 
با كالفگي و سردرگمي كارشان را شروع مي كنند. 
بعضي ها از آخرين درسي كه در بهمن ماه داده اند 
و برخي بنا را مي گذارند بر رفع اشــكال درســي 
دانش آموزان. تك صداهــاي بلند در كالس هاي 
خلوت مي پيچد. فاطمه كه جــزو غايبان آموزش 
مجازي بوده، با ترس و لرز سؤاالتش را مي پرسد. 
انگار كه مرتكب جرم بزرگي شــده باشد، دائم از 
معلمش معذرت مي خواهد: »تلويزيون هم خوب 

درس نداد، ما نفهميديم، ببخشيد.«
 معلم دايره ۳۶0درجه را روي تخته تقسيم بر چهار 
كرده و ۶0درجه از پايين و 20درجه از باالي آن كم 
كرده. فاطمه بايد جواب بدهد چند درجه از دايره 
باقي مانده. او حواسش اما جاي ديگري است: »خانم 
اگه بچه ها نيان و فقط ما دوتا باشــيم، به خاطر ما 
مياين يا مدرسه رو تعطيل مي كنين؟« معلم لبخند 
مي زند و مي گويد به خاطر شــما مي آييم. بچه ها 
خيالشان راحت مي شود و فاطمه بدون اينكه برود 

پاي تخته مسئله را حل مي كند.

سرگرداني در شروع درس
براي متوسطه اول فقط 11دانش آموز آمده اند و به 
دستور مدير مدرسه طبق برنامه درسي كه قبل از 
كرونا داشتند، به كالس هايشان مي روند اما براي 
شروع درس ســرگردانند. معلم ادبيات كالس را 
شــروع نكرده، مي آيد بيرون و به مدير مي گويد 
كه دانش آموز كالســش براي حل مشكل درس 
عربي آمده و در ادبيات مشكلي ندارد. چند دقيقه 
بعد معلم ادبيــات در حال عربــي درس دادن به 

دانش آموز است.
كالس ديگــري زبان انگليســي دارنــد و معلم 
مي خواهد از ادامه درس ها كه در بهمن ماه آموزش 
داده، شروع كند اما هردو دانش آموز كالس، مباحث 
درس هاي قبل تر را هم فراموش كرده و معلمشان 
را هاج و واج نگاه مي كنند. او درس ها را يكي يكي 
عقب مي رود و فقط سرش را تكان مي د هد: »اوضاع 
عجيبي شــد. اين بچه ها هم تقصير ندارند، به هر 
دليلي نتوانســتند خودشــان را به كالس آنالين 
برســونن. انگار از آموزش تلويزيوني هم استفاده 
نكردن و از همه مهم تر سه ماه فاصله افتاده و نتيجه 
همين است كه مي بينيد. حاال سال آينده كه همه 
برگردند مدرسه مشخص ميشــه چند نفر ديگه 

همين اوضاع رو دارن و افت تحصيلي چقدره، امسال 
واقعا سال تحصيلي بدي بود.«

اولويت حضور دانش آموزان در مدرســه با آنهايي 
است كه اصال در آموزش مجازي شركت نكرده يا 
وضعيت درسي شان به شدت ضعيف است و از بقيه 
خواسته شده كه به مدرسه نيايند اما با اين حال از 
بين 2گروه اول باز هم تعداد غايبان باالست. خانم 
رستمي، معاون آموزشي دبيرستان متوسطه دوره 
دوم سميه مي گويد در 2روز گذشته با دانش آموزان 
اولويت دار تماس تلفني داشــته اما فقط 7نفر به 
مدرسه آمده اند. 4نفر براي شــيمي و ۳نفر براي 
رياضي. »خيلي از خانواده ها مي ترسند فرزندشان 
را به مدرسه بفرستند، بعضي ها از همان اول شيوع 
كرونا رفتند شهرستان و تماس كه گرفتيم، گفتند 
نمي آيند. بعضي ديگر گفتند اگر نياز باشــد سال 
ديگر بچه هاي شــان تكرار پايه بشوند، خيال شان 
راحت تر است. به هرحال چون آموزش و پرورش ما 
را ملزم كرده مي آييم ولي اصراري به حضور بچه ها 
نداريم. چون اگر مدرسه شلوغ شود خودمان هم 

نمي توانيم اوضاع را كنترل كنيم.«

ورود بدون ماسك و دستكش ممنوع
يكي از دختران نوجوان مي خواهد وارد مدرســه 
شود اما مدير مدرســه جلوي او را مي گيرد: »پس 
كو ماسك و دستكشــت؟« »خانم هيچ كدوم رو 
نداشتيم.« او را از همان دم در مدرسه برمي گردانند 
چون پروتكل بهداشــتي را رعايت نكرده اســت. 
دختر مي رود و چند دقيقه بعد با ماسك و دستكش 
پالستيكي بر مي گردد: »از مغازه روبه روي مدرسه 
خريــدم.« روي ميز مدرســه ابتدايــي، تعدادي 
دستكش و ماسك براي دانش آموزاني كه هيچ كدام 
را ندارند، گذاشــته اند اما در دبيرستان دوره اول و 
دوره دوم از اين خبرها نيست و خود دانش آموزان 
بايد اين ملزومات بهداشتي را تهيه كنند. ماسك ها 

و دستكش هايي كه كار را سخت كرده اند.
صداي داد و فرياد معلمان در هر كالس بلند شده، 
انگار كه بحث و دعوايي بين آنهــا و دانش آموزان 
شــكل گرفته. چند دقيقه بعد اما معلوم مي شود 
اين همه فرياد به خاطر اســتفاده از ماسك است: 
»خانم ميشــه بلندتر توضيح بدين، نمي فهميم 
چي مي گيــن؟« از آن طرف دانش آمــوزان هم 
براي سؤال پرســيدن بايد داد بزند تا معلم بفهمد 
موضوع چيســت: »به ما گفتن اجازه برداشــتن 
ماسك و درآوردن دستكش رو اصال ندارين حتي 
حين تدريــس و بچه ها هم بايد ســر كالس دائم 
ماســك رو دهن و بيني شون باشــه.« معلمان و 

دانش آمــوزان فقط با چشم هايشــان همديگر را 
مي شناسند: »صورت معصوم و كوچيك بچه ها زير 
اين ماسك هاي بزرگ معلوم نيست. اما چاره چيه؟ 

اين هم تجربه اي شد.«

زنگ تفريح نداريم
كنار بعضي از بچه ها، قوطي هاي كوچك محلول 
ضدعفوني اســت، آنها كه حســاس ترند از خانه 
آورده و خودشــان ميز و نيمكــت را ضد عفوني 
مي كنند: »مامانمون گفته كه قبل از نشســتن 
حتما بزنيم.« مادران نگراني كه دم در مدرســه 
ايســتاده اند تا ببينند چنــد دانش آموز مي روند 
داخل و نكند مدرسه شــلوغ باشد و كانون شيوع 
كرونا گرم و گيرا شــود: »دختر من خيلي شوق 
اومدن به مدرسه و ديدن دوستانش رو داشت، هر 
كاري كردم حريفش نشدم كه نياد مدرسه. صبح 
يواشكي داشت مي آمد مدرسه. اين شد كه به رغم 
ميل باطني ام خودم آوردمــش و االن هم نگرانم 
رعايت نكنه و مريض بشــه. منتظــر ميمونم كه 

كالس تمام بشه و برش گردونم.«
مادر نگران دائم از پشت در به حياط مدرسه سرك 
مي كشد تا ببيند يك وقت بوفه خوراكي ها باز نباشد. 
باباي مدرسه خيالش را راحت مي كند: »اصال زنگ 
تفريح نداريم. بچه ها فقط اجــازه دارند در كالس 

بمانند و رفع اشكال كنند و بروند.«
 كالس هاي رفع اشــكال ســؤال و جوابي است. 
دانش آموزان در هر مبحثي مشــكل داشــتند، 
مي پرســند و فقط يكي دو معلم هستند كه بنا را 
گذاشته  اند به درس هاي باقيمانده براي بچه هايي 
كه در كالس مجــازي حاضر نبودند: »بســته به 
درخواســت دانش آموز و ســليقه معلم كالس ها 
متفاوت برگزار ميشه. اگر نياز به تدريس باشه انجام 

ميدن، اگر نه در حد رفع اشكاله.«
 خانم رســتمي، معاون دبيرستان ســميه اين را 
مي گويد و دوباره از نگراني اش درباره شيوع كرونا 
در مدرســه حرف مي زند: »دانش آموز زنگ زده 
ميگه خانم من بابابزرگم، زن دايي ام و پسر دايي ام 
رو كرونا كشته، من بيام؟ گفتم نه تو رو خدا! بمون 
خونه.« به نظر او و تمام معلمان 2مدرســه ديگر، 
آموزش مجــازي كفايت مي كرده و نيــازي به باز 
شــدن مدرســه ها نبوده: »وضعيت تهران هنوز 
قرمزه و اين كار اشتباه بود، مدرسه با اين وضعيت 
امكانات ميتونه كانون گسترش كرونا باشه. ترجيح 
ما هم اينه كه بچه ها نيان. گرچه ما خودمون چون 
مكلف شديم در مدرسه حاضر ميشيم.« هانيه تنها 
دانش آموز كالسشان است كه براي رفع اشكال در 
درس زيست آمده، نشسته روي نيمكتي در رديف 
سوم كنار پنجره و چشمش به حياط خالي است. 
كتاب را باز كــرده و آماده گذاشــته جلويش و به  
خودكارهايش اسپري مي زند. معلم كه مي آيد، برپا 
مي ايستد و بعد هم دست به سينه مي نشيند:» فقط 
تو يكي اومدي؟ -بله خانم.« معلم با ترديد كتاب را 
باز مي كند. »اخه اينجوري كه نميشه« درس كه 
شروع شد، هانيه تند تند نت برمي دارد و به معلم 
گوش مي دهد، انگار كه بخواهد بــه معلم انگيزه 
بيشتري براي درس دادن بدهد. از توي كوچه هيچ 
صدايي نمي آيد. حتي گنجشك هاي هميشه شلوغ 
هم ساكت شده اند، تنها صداي دويدن و نفس نفس 
زدن از پله هاي مدرســه مي آيد كه خيلي زود در 

كالس خالي ديگر گم مي شود.

گزارش همشهري  از بازگشايي مدارس در پايان سال تحصيلي

استقبالسردازحضوراختياري
معدود دانش آموزانی كه ديروز به مدرسه ها رفتند به »همشهری« گفته اند كه  موبايل هوشمند يا دسترسی مناسب به اينترنت نداشته اند
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برزيــل، در بدتريــن زمــان ممكــن گرفتار 
همه گيري ويروس كرونا شده است؛ دولت ژائير رويداد

بولسونارو، با عملكرد اسفبار خود در مديريت 
يكي از بدترين بحران هاي سالمتي تاريخ معاصر دنيا، نه تنها 
جان مردم را به خطر انداخته و آشــوبي سياسي در كشور 
ايجاد كرده، كه اقتصاد را به تاريك ترين روزهاي تاريخ برزيل 

هدايت مي كند.
به گزارش نيويورك تايمز، مديريت فاجعه بار همه گيري كرونا 
در برزيل، جمعه با استعفاي ناگهاني وزير بهداشت اين كشور 
ضربه سنگين ديگري خورد تا ناكارآمدي و شيوه مديريت 
كامال غيرعملي دولت، بيش از گذشته جان ده ها ميليون نفر 

را در برزيل به خطر بيندازد.
نلســون تيچ كه هميــن 4 هفته پيش مســئوليت وزارت 
بهداشــت كشــورش را به عهده گرفته بــود، دومين وزير 
بهداشــت برزيل اســت كه از ابتداي جهان گيري كرونا، از 
اين وزارتخانه مي رود. هرچند تيــچ جزئيات زيادي درباره 
اســتعفاي خود فاش نكرده اما رســانه ها در برزيل گزارش 
داده اند كــه دخالت هاي مســتقيم و غيرعلمي شــخص 
بولسونارو در مديريت همه گيري كرونا عامل اصلي بحران 
مديريــت در كليدي ترين وزارتخانه برزيــل در اين بحران 
عظيم جهاني بوده است. وزير پيشين هم به خاطر مخالفت 
با اين دخالت هاي بولسونارو از سوي رئيس جمهور جنجالي 
برزيل بركنار شد. بولسونارو برخالف متخصصان كشورش، 
از كارگران و مردم برزيل مي خواهد كه قرنطينه دولت هاي 

محلي را ناديده بگيرند و به سر كار خود بازگردند.
هرج و مرج در وزارت بهداشــت، آن هم درحالي كه روزانه 
800نفــر در برزيل به خاطر ابتال بــه كوويد-19 جان خود 
را از دســت مي دهند و اين كشــور بعد از آمريكا بيشترين 
نرخ مرگ ومير روزانه را دارد، نه تنها يك شرمســاري بزرگ 
براي بولســونارو به شــمار مي رود كه مخالفان سياسي او 
را مصمم كرده اســت تــا عدم كفايت سياســي او را براي 
رهبري بزرگ ترين اقتصاد آمريكاي التين پيگيري كنند و 
زمزمه هاي اســتيضاح او بيش از هر زماني در برزيل شنيده 

مي شود.
تيچ كه يك پزشك است و هيچ گونه سابقه كار سياسي ندارد 
بعد از استعفا در يك نطق كوتاه گفت: »زندگي را تصميم هاي 
ما مي سازند و من امروز تصميم گرفتم كه بروم. من اين شغل 

را تنها به خاطر كمك به كشور و مردمش انتخاب كردم.«
رســانه ها در برزيل گزارش داده اند كه تيچ از اينكه دولت 
در دســتورالعملي ســالن هاي زيبايي و ورزشي را مشاغل 
ضروري اعالم كرده و دستور بازگشــايي آنها را داده شوكه 
شده اســت. با اين حال به گزارش روزنامه گلوبوي برزيل، 
تيچ به خاطر اختالف نظر عميق درباره اســتفاده از داروي 

هيدروكسي كلوروكين با بولسونارو از سمت خود كناره گيري 
كرده است. گفته مي شود اين داروي ضدماالريا مي تواند به 
بيماران كوويد-19كمك كند. با اين حال سازمان بهداشت 
جهاني گفته است: شواهدي در دســت ندارد كه اين دارو 
روي اين بيماران جواب دهد. وزير بهداشت پيشين برزيل 
هم به خاطــر همين اختالف نظر شــغل خود را از دســت 
داد. بولســونارو با ناديده گرفتن نظرات كارشناســان، به 
البراتوارهاي ارتش دســتور داده كه با تمام ظرفيت، توليد 

اين دارو را باال ببرند.
به گزارش رويترز، كادر درماني برزيل به شــدت از استعفاي 
تيچ ناراحت هستند و معتقدند دولت با تصميم هاي نا به جا، 
باري اضافي روي دوش آنها گذاشــته است. ويروس كرونا 
به شدت در برزيل در حال انتشار است و اين كشور به زودي 
با ثبت 224هزار مورد ابتال، از ايتاليــا، كانون بحران اروپا، 

عبور خواهد كرد.
تيچ، 3 هفته بعد از آن از كابينه جدا مي شــود كه سرجيو 
مورو، يكي از محبوب ترين چهره هاي دولت راســت گراي 
برزيل از ســمت خود استعفا داد. وزير ســابق دادگستري 
برزيل، بولســونارو را متهم كرده كه با اعمــال نفوذ و تغيير 
برخي فرماندهان پليس، جلوي تحقيق درباره فساد دوستان 
و خويشاوندانش را گرفته است. در پي اين اتهام زني، مسئله 
جلوگيري از اجراي عدالت توسط رئيس جمهور مطرح شده 
و انتظار مي رود ديوان عالي برزيل به اين مســئله رسيدگي 

كند.
درپي كناره گيري وزير بهداشــت، فرمانداران و شهرداران 
با نارضايتي بيشتري از بولســونارو انتقاد مي كنند و او را به 

دخالت در امور ايالت ها متهم مي كنند.
ويلسون ويتسل، فرماندار ريودو ژانيرو و يكي از حاميان سابق 
بولسونارو در توييتر نوشته است: »رئيس جمهور بولسونارو، 
هيچ كس نمي تواند در شرايطي كه شما در كار پليس فدرال 
و وزرا دخالت مي كنيد كار جدي انجــام دهد. فرمانداران 
ايالتي و شــهرداران بايد اين همه گيري را مديريت كنند نه 

رئيس جمهور.«
اوضاع به هم ريخته و ريســك سياســي بــاال در برزيل و 
همينطور قوت گرفتن احتمال اســتيضاح بولسونارو، باعث 
شده است شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري به مشتريان 

خود درباره حضور در اين كشور هشدار بدهند.
اقتصاددانان هم هشدار داده اند كه بحران سياسي و سالمتي 
مي تواند برزيل را وارد بدترين بحران اقتصادي تاريخ كند. 
رئال، واحد پول ملي برزيل، در ماه هــاي اخير 30درصد از 
ارزش خــود را در برابر دالر از دســت داده و برخي ايالت ها 
گفته اند كه نمي توانند بــدون وام از دولت مركزي، حقوق 

كارمندان بخش عمومي را پرداخت كنند.
بانك مركزي هم روز جمعه در گزارشي اعالم كرد كه توليد 
ناخالص داخلي اين كشــور در  ماه مارس، 5.9درصد افت 

كرده است.

كيوسك

 خط و نشــاني كم ســابقه از سوي 
پادشاه اردن براي اسرائيل، آن هم گزارش

دقيقا زماني كــه مايك پمپئو، وزير 
خارجــه تنــدروي آمريــكا بــراي حمايــت از 
سياست هاي رژيم صهيونســتي به تل آويو سفر 
كرده است. ملك عبداهلل دوم در مصاحبه  با نشريه 
اشپيگل آلمان كه روز گذشته منتشر شد، گفته 
است: راه حل يك كشوري )به معناي انحالل كامل 
فلسطين و برپايي كشور واحد و جعلي اسرائيل( 
همچنان از سوي جهان عرب مردود است و بر اين 
اســاس، اگر تشــكيالت خودگردان با فشارهاي 
خارجي منحل شود، منطقه شاهد موج شديدتري 
از آشوب و تنش خواهد بود. عبداهلل همچنين در 
بخش ديگري از اين مصاحبه ضمن هشدار نسبت 
به احتمال نابودي معاهده صلح با اسرائيل گفت: 
نمي خواهم با زبان تهديد سخن گفته و به فضاي 
اختالف و جدل دامن بزنم امــا اگر اين تكروي ها 
ادامه داشته باشــد تمام گزينه ها از جانب ما قابل 
بررســي اســت. خاورميانه محل مناسبي براي 

استفاده از منطق زور نيست و الحاق كرانه غربي به 
سرزمين هاي اشــغالي منجر به درگيري با اردن 

خواهد شد!
همزمان با انتشــار اين مصاحبه، ايمن الصفدي، 
وزير خارجه اردن هم در تماس تلفني با همتاي 
فرانسوي خود خواست تا با استفاده از جايگاه خود 
در شوراي امنيت سازمان ملل، مانع از اجراي طرح 
موسوم به معامله قرن شود؛ امري كه نشان مي دهد 
اراده اردن براي مقابله بــا مهم ترين برنامه دولت 
ترامپ در منطقه خاورميانه، دســت كم در سطح 
سياسي و رسانه اي جدي اســت. اين مواضع تند 
اما تاكنون با واكنش معتدل آمريكا روبه رو شده؛ 
واكنشي كه به نظر مي رســد ريشه در حساسيت 
جايگاه سياسي، تاريخي و البته امنيتي اردن در 

سطح جهان عرب و اسالم داشته باشد.
مورگان اورتاگــوس، ســخنگوي وزارت خارجه 
آمريكا روز گذشته در واكنش به مصاحبه عبداهلل 
دوم با نشريه اشپيگل گفت: آمريكا روابط عميقي 
با اردن داشته و نقش ويژه اين كشور در تحوالت 
خاورميانه و مخصوصــا رابطه با اســرائيل براي 
ما روشن و شــناخته شده اســت. وي همچنين 
افزود: بدون شــك نگراني هاي پادشاه اردن براي 

ما قابل درك اســت و بر همين اساس معتقديم 
كه بايد همه طرف ها بر مبناي چشــم انداز صلح 

رئيس جمهور ترامپ بر سر ميز مذاكره بنشينند.
روزنامه القدس العربي در تحليل خود از مصاحبه 
عبداهلل دوم نوشــت: بخش مهمي از اهداف سفر 
مايك پمپئو به ســرزمين هاي اشغالي كه از روز 
چهارشنبه آغاز شــده به هماهنگي هاي نهايي 
براي اجراي طرح معامله قرن بر مي گردد. عمده 
منابع و تحليلگران، سفر وزير خارجه آمريكا را در 
اين شرايط به معناي آخرين چراغ سبز واشنگتن 
براي نتانياهو و الحاق بخش هاي قابل توجهي از 
كرانه غربي تفسير كرده اند. بر اين اساس مي توان 
گفت هشدار پادشــاه اردن بيش از آنكه متوجه 
تل آويو باشد به واشنگتن است. اين در حالي است 
كه هشدارهاي مطرح شده در مصاحبه اشپيگل با 
محتواي منتشر شده از مذاكرات محرمانه عبداهلل 
دوم با جرد كوشنر تا حد زيادي همخواني دارد. 
مجموعه اين نشــانه ها مي گويــد اجراي معامله 
قرن با خروج اردن از پيمــان وادي عربه همراه 
خواهد شــد؛ پيماني كه بيش از 30ســال قبل 
با ميانجيگري هــاي آمريكا به دســت آمده و تا 
حد قابل توجهي به تنش هاي عربي-اســرائيلي 

خاتمه داد.
نگاهي به تحوالت اخير اسرائيل نشان مي دهد اين 
رژيم با مهار حداقلي بحران هاي سياسي خود طي 
يك سال گذشــته بيش از هر زمان ديگري براي 
اجراي فاز دوم طرح معامله قــرن آمادگي دارد. 
روزنامه هاآرتــص در اين باره مي نويســد: توافق 
نتانياهو-گانتز بر ســر تشكيل دولت وحدت ملي 
به مدت 3ســال، بحران 16ماهه سياســي را در 
اسرائيل پايان داده و انتظار مي رود نخستين گام 
براي تشكيل اين دولت با موافقت كنست در روز 
يكشنبه برداشته شود. بخشي از اين توافق شامل 
تعهد طرفين براي اجراي طرح صلح رئيس جمهور 
آمريكا، موسوم به معامله قرن است و براساس آن، 
اقداماتي نظير الحاق بخش قابل توجهي از كرانه 
غربــي و همچنين وادي اردن به ســرزمين هاي 
اشــغالي بايد تا پيش از پايان پاييز ســال جاري 

صورت گيرد.

پادشاه اردن همزمان با سفر پمپئو به سرزمين هاي اشغالي نسبت به پيامدهاي اجراي طرح معامله قرن هشدار داد

خط و نشان اردن براي ترامپ

   هشدار پزشكان: بازگشايي 
مدارس )انگليس( در ابتداي ژوئن 

)12خرداد( بسيار خطرناك است

   پيشتازي آلمان در رفع 
محدوديت ها در اتحاديه اروپا

   كاهش آمار فروش خرده فروشان، 
بدترين در تاريخ آمريكا

   افزايش نگراني ها براي كمپ 
پناهجويان روهينگيا در پي شيوع 

كرونا

   ترديد درباره صحبت هاي ترامپ 
درباره زمان رسيدن به واكسن كرونا

   افزايش نرخ جهاني نفت در پي 
كاهش توليد كشورهاي بيشتر

جواد نصرتي
خبرنگار

چرا اردن مخالف معامله قرن است؟
اردن تنها كشور عرب متحد آمريكاست كه طي 2سال گذشــته، بارها مخالفت خود را با طرح 
معامله قرن به شكل علني اعالم كرده است؛ مخالفتي كه ريشه آن به 2 موضوع اقامت شهروندان 
فلسطيني و توليت هاشمي بر اماكن مقدس شهر قدس بر مي گردد. اجراي معامله قرن به معناي 
سلب تابعيت دست كم 2ميليون شهروند فلسطيني است كه خود يا پدرانشان به واسطه حمالت 
نظامي اسرائيل آواره شده و طي تمام اين سال ها به دنبال اثبات »حق بازگشت« براي خود بوده اند. 
براساس طرح ترامپ، بخش عمده اين جمعيت بايد از سوي دولت اردن به عنوان شهروندان رسمي 
اين كشور پذيرفته شــوند؛ امري كه با توجه به وضعيت اقتصادي اردن، حكم فاجعه انساني-

اقتصادي براي اين كشور دارد.از سوي ديگر بخش مهمي از نفوذ سياسي و امنيتي اردن در سطح 
منطقه به توليت خاندان هاشمي )پادشاهي اردن( بر اماكن مقدس شهر قدس بر مي گردد كه با 
وجود اشغال اين شهر به دست اسرئيل از سال 1967همچنان پا برجاست. حاال اما براساس طرح 
معامله قرن ترامپ قرار است اين حق تاريخي ملغي و در عوض، توليت »اماكن اسالمي« قدس به 
كميته اي مشترك از چند كشور عربي، ازجمله عربستان سعودي سپرده شود. عبداهلل دوم پيش 
از اين با اشاره به فشارهاي مالي برخي »كشورهاي ثروتمند عربي« بر اردن براي پذيرش معامله 

قرن گفته بود: قدس خط قرمز اردن است و از آن عقب نخواهيم نشست.
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ويروس بولسونارو 
همه گيري كرونا و عملكرد پر هرج و مرج دولت ژائير بولسونارو، برزيل را با بحران سياسي 

اقتصادي روبه رو كرده است

2حملــه مرگبــار هفته 
گذشــته در افغانســتان خاورميانه

نشــان داد توافقــي كه 
حدود 3 ماه قبل در دوحه ميان طالبان و 
آمريكا براي پايان جنگ به امضا رسيد، 
ناتوان از برقراري صلح در اين كشور بوده 
و اين مردم هستند كه همچنان قرباني 

مي شوند.
در حمله اي كه صبح روز سه شنبه اتفاق 
افتاد، 3فرد مهاجــم در لباس پليس به 
بيمارستان پزشكان بدون مرز در منطقه 
غرب كابل كه منطقه اي شيعه نشــين 
است حمله كردند. در اين حمله 24نفر 
كشته شدند كه اغلب آنها مادران بستري 
در بخــش مامايي بيمارســتان بودند. 
2نوزاد هم در اين حمله قرباني شده اند. 
مهاجمان پس از 5ســاعت درگيري با 
نيروهاي امنيتي از پــا در آمدند. دولت 
طالبان را مســئول حملــه مي داند اما 
طالبان دست داشــتن در اين حمله را 

رد كرده است.
همزمان با آنچه در پايتخت اتفاق افتاد، 
يك عامل انتحاري در واليت ننگرهار در 
شرق افغانستان با منفجر كردن خود در 

ميان يك جمع عزادار، حدود 30نفر را 
كشــت و بيش از 70نفر ديگر را زخمي 
كرد. اغلب قربانيان، مردم عادي هستند 
كه در مراســم تشــييع فرمانده پليس 
محلي در شهر شيوا شركت كرده بودند. 
مســئوليت اين حمله را شاخه خراسان 

داعش به عهده گرفت.
قرباني شــدن مــردم در درگيري هاي 
افغانســتان در حالي ادامه دارد كه قرار 
بود بعــد از امضاي توافــق صلح ميان 
طالبان و آمريكا، از خشــونت ها كاسته 
شده و آتش بس سراسري اعالم شود. در 
چارچوب توافقي كه از سوي مال برادر، 
معاون سياسي طالبان و زلماي خليلزاد، 
فرستاده ويژه رئيس جمهور آمريكا، در 
پايتخت قطر به امضا رسيد، آمريكايي ها 
متعهد شدند نيروهاي خود را طبق يك 
جدول زمانبندي طي يك سال و به طور 
كامل از افغانستان خارج كنند. در مقابل، 
طالبان متعهد شد كه اجازه ندهد هيچ 
فرد يا گروهي ماننــد القاعده از خاك 
افغانستان براي حمله به منافع آمريكا يا 

متحدان آمريكا استفاده كند.
ابتدا تصور مي شــد كه همين توافق 
به معنــاي پايــان درگيري هــا در 
افغانســتان اســت. نيروهاي طالبان 
طي 3 ماه گذشته حمالت خود عليه 

نيروهاي آمريكايــي و ديگر نيروهاي 
خارجي مستقر در افغانستان را كامال 
متوقــف كرده اند اما حمــالت عليه 
مواضــع دولتي هرگز متوقف نشــده 
است چراكه سران طالبان از ابتدا اعالم 
كردند كه توافق امضا شده، تنها ميان 
اين گروه و دولت آمريكا برقرار است. 
طبق اعالم دولت افغانستان، تنها طي 
45روز پس از امضــاي توافق، حدود 
4هزار و 500حمله كوچك و بزرگ از 
سوي نيروهاي طالبان به ثبت رسيده 
است. از سوي ديگر طبق آمار سازمان 
ملل، در 3 ماه نخســت ســال2020 
بيش از 500نفر در افغانستان كشته 
شده اند؛ آماري كه نه تنها نشان دهنده 
كاهــش خشــونت ها نيســت، بلكه 
به معناي افزايش بي سابقه درگيري ها 

در خاك افغانستان است.
طالبان حمالت خود به مواضع نيروهاي 
دولتي را در واكنش بــه ادامه حمالت 
نيروهاي امنيتي مي  داند. در مقابل، دولت 
نيز حمالت خود را اقدامي دفاعي در برابر 
حمالت طالبان اعالم مي كند. بسياري 
گمان مي كردند بــا امضاي توافق، نوك 
پيكان حمالت دولت و طالبان به سمت 
داعش نشانه خواهد رفت. داعش اما در 
سايه ادامه اين درگيري ها، همچنان به 

حمالت مرگبار خــود ادامه مي دهد كه 
نمونه آن حمله اخير در ننگرهار است.

توافق پر نقص
توافق امضا شده ميان مالعمر و خليلزاد، 
درباره توقف درگيري ها ميان طالبان و 
دولت افغانستان و همچنين جلوگيري 
از ادامه كشتار مردم مسكوت است؛ چرا 
كه تصور مي شد با تعيين تكليف جنگ 
18ساله ميان طالبان و آمريكا، گروه هاي 
افغان نيز ترك مخاصمه خواهند كرد و 
با آغاز مذاكرات، از ادامه كشتار مردم هم 

جلوگيري مي شود.
اكنون بسياري بر ناقص بودن توافق امضا 
شــده تأكيد دارند. خبرگزاري رويترز 
ديروز به نقل از يكــي از ديپلمات هاي 
غربي مســتقر در كابل نوشت: »توافق 
ميان طالبان و آمريكا پر از حفره اســت 
و شرايط را به ضرر نيروهاي دولتي و به 
نفع نيروهاي طالبان تغيير داده است.« 
به گفته اين ديپلمات كه نخواسته نامش 
فاش شود، طبق توافق تعهداتي كه در 
برابر خروج نيروهاي آمريكايي بر عهده 
طالبان گذاشته شده بسيار ناچيز است.

زلمــاي خليلــزاد ناتوان از اســتناد به 
مفاد توافق، طي هفته هاي اخير ســعي 
كرده با ميانجيگري كالمــي طالبان و 

دولت را به ميز مذاكره بكشاند. خليلزاد 
حتي عدم دخالــت طالبــان در حمله 
به بيمارســتان كابل را تأييــد كرده اما 
دولت افغانســتان، همچنان طالبان را 
مسئول اين حمله مي داند. اشرف غني، 
رئيس جمهور افغانستان، حتي دستور 
داده عمليــات نظامي ارتــش از حالت 
»دفاعي« به حالــت »تهاجمي« تغيير 

وضعيت دهد.

طبق توافق قرار بود توقف درگيري ها و 
مبادله زندانيان زمينه را براي مذاكرات 
طالبــان و دولــت فراهم كنــد اما نه 
درگيري ها متوقف شده و نه زندانيان 
طبق برنامه تعيين شده مبادله شده اند. 
طبق توافق بايد هزار نيروي دولتي در 
بند طالبان با 5هزار نيروي طالبان كه 
زنداني دولت هســتند، مبادله شوند. 
تاكنــون اما تنها 100نيــروي دولتي 

در برابر هزار نيروي طالبان آزاد شده 
است.

توافق ناقص طالبان و آمريكا بر سر جنگ 
افغانستان، شــايد در نهايت نيروهاي 
آمريكايــي را بدون درگيــري  از خاك 
افغانســتان خارج كند، اما روند وقايع 
نشــان مي دهد صلــح در اين كشــور 
همچنان بــراي مردم دســت نيافتني 

خواهد ماند.

توافق صلح، ناتوان از برقراري صلح
با گذشت 3 ماه از امضاي توافق صلح ميان طالبان و آمريكا، جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد

محمدامين خرمي
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار



صبحدم مرغ چمن با گل نوخاســته گفت
ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكفت

گل بخنديد كــه از راســت نرنجيم ولي
هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

بزرگ ترين تصوير با استفاده از ادويه
بمبئي: يك دانشجو، بزرگ ترين تصوير از ادويه  را در جهان 
ايجاد كرد. به گزارش اســپوتنيك به نقل از UPI، در هند، 
نماينده كتــاب گينس اين ركورد را ثبــت كرد. بزرگ ترين 
تصوير در جهان، با ادويه ، ازجمله زردچوبه و ســولفيد جيوه 
نقاشي شــده اســت. مســاحت بوم، دختري را كه در حال 
تماشاي طلوع آفتاب نشان مي دهد، 588فوت مربع )حدود 
180مترمربع( است. خالق اين اثر، Tatineni Srei دانشجوي 
دانشكده الكترونيك و ارتباطات دانشگاه آندرا پرادش است. 

سفر خارجي در ايتاليا آزاد مي شود
رم: دولت ايتاليا دستورالعملي را صادر كرد كه براساس 
آن از ۳ ژوئن )1۴ خرداد( سفرهاي خارجي به مقصد يا از 
مبدأ اين كشور آزاد مي شــود. به گزارش يورونيوز، اين 
تصميم در چارچوب سياســت كاهــش محدوديت هاي 
اجتماعي كه در پي شــيوع ويروس كرونا وضع شده بود، 
گرفته شده اســت. دولت همچنين اعالم كرد كه از اين 
تاريخ، امكان ســفر آزادانه در داخل اين كشور و به تمام 

نقاط آن نيز ميسر خواهد شد. 

اعتراف چين به از ميان بردن نمونه كرونا
پكن: چين تأييد كرد كه به شماري از آزمايشگاه هاي اين كشور 
در اوايل شيوع كرونا دســتور داده كه نمونه هاي اين ويروس را 
نابود كنند. به گزارش اسپوتنيك، »ليو دنگ فنگ«، از مقام هاي 
كميسيون سالمت ملي چين در گفت وگو با روزنامه ساوث چاينا 
مورنينگ پست گفت كه اين نمونه ها در آزمايشگاه هاي غيرمجاز 
»براي جلوگيري از به خطر افتادن امنيت اين آزمايشــگاه ها و 
وقوع فاجعه« نابود شده اند. وي تأكيد كرد: اين اقدام براي امنيت 

زيستي صورت گرفته و انگيزه آن پنهان كاري نبوده است.

ممنوعيت قبرستان رفتن در روسيه
مسكو: سرگئي سوبيانين، شهردار مسكو  پايتخت روسيه، 
به طور موقت حضور شهروندان در قبرستان هاي اين شهر را به 
جز كساني كه در مراسم خاكسپاري شركت مي كنند، ممنوع 
كرد. به گزارش ديلي ميل، در گورستان بوتوو در حومه مسكو  
پايتخت روسيه، اجساد كســاني كه به دليل ابتال به ويروس 
كرونا جان باخته اند، فقط با حضور تعداد اندكي از بستگانشان 
تشييع مي شــود. كارمندان گورستان از ماسك و لباس هاي 

محافظ شخصي استفاده مي كنند.
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روابط عمومی آينده، نيازمند چه 
الزاماتی است؟

شــكی نيســت كه تمام ســازمان ها، 
بنگاه ها و فعاليت ها اعــم از اقتصادی 

و غيراقتصــادی بــدون ارتباط با 
فضای پيرامونی و افكارعمومی در 
تكميل زنجيره ارزش خود دچار 

مشكالت و نارسايی می شوند. 
از اين رو حوزه  عمومی و بالطبع حوزه روابط عمومی كه 
پيوست بين سازمان و متن اصلی جامعه را ايجاد می كند، 
اهميت مضاعفی می يابد. اهميتی كه روز به روز بيشــتر 
نمايان شده است. تا جايی كه عده ای روابط عمومی را هنر 

هشتم لقب داده اند.
روابط عمومی از جمله موضوعاتی است كه وجه مشترك 
تمامی فعاليت ها اعم از شــخصی و ســازمانی اســت و 
همگان برای پيشرفت و توســعه، به داشتن و يا رعايت 
تمام يا بخشــی از لوازم آن نيازمندند. اين شاخه علمی 
و عملی تالش دارد به افراد و ســازمان های عالقه مند به 
تداوم موفقيت بگويد كه چه بايد كرد تا در مسير پرشتاب 

تحوالت از قافله پرسرعت تغيير و تحول عقب نمانند.
واقعيت اين است كه جماعت دلسوزی از كارشناسان و 
دانشــگاهيان عالقه مند به بهبود جايگاه نظری و عملی 
روابط عمومی تالش كرده اند، تا تاليف صدها يادداشت 
و مقاله و انجام تحقيقات پيمايشــی يا نظری، برگزاری 
دوره ها و كارگاه هــا و همايش های تخصصــی، روابط 
عمومی های كشــور را در مســير تعالی و پيشرفت قرار 
دهند؛ اقدامی ارزشمند كه تاثير و نمود ملموسی داشته 
و استقبال مديران و كارشناســان روابط عمومی از اين 

اقدامات،  نشانگر عطش و نياز در اين زمينه است.
امــا رويكــرد و اقدامی كــه می تواند مكمــل تالش های 
صورت گرفته باشد، باور دســت اندركاران روابط عمومی 
به جايگاه خــود در ســازمان ها و تالش بــرای صيانت از 
آن با اقدامات به موقع و البته خالقانه اســت؛ باوری كه با 
نگرش نوين و تدارك برنامه های پويــا، نوآورانه و مدبرانه 
در حوزه اطالع رســانی، فعاليت های تبليغــی و ترويجی، 
افزايش همبستگی ســازمانی، ايجاد ارتباط دوسويه بين 
مجموعه و مشتريان، درك نيازها و پاسخ به آنها با رويكرد 
پژوهش محور و در نهايت توجه به دو موضوع كليدی اقناع و 
ترغيب، موجب پذيرش بيشتر واحد روابط عمومی از سوی 

مديران ارشد، بازيگران سازمان ها و كاركنان خواهد شد.
بی باور بودن به قدرت روابط عمومی يا حتی كم باور بودن 
آن موضوعی است كه گريبانگير بسياری از مديران روابط 
عمومی در كشور است. اين موضوع موجب افت راندمان 
و بسنده كردن روابط عمومی ها به پالكاردنويسی و ارسال 

خبرهای بفرموده به رسانه ها می شود. 
همچنين برخی مديران كه از شــفافيت می هراسند از 
داشــتن روابط عمومی های بله قربان گو راضی هستند؛ 
وضعيتی كه با منافع ملی و جايگاه شغلی روابط عمومی 
در تضاد بــوده و موجب ايجــاد رانت و مســائل حادتر 

می شود.
موضــوع بايدهــا و نبايدهــا درروابط عمومــی، ايجاد 
خودباوری و توســعه ضريب نفوذ از صدر تا ذيل فعاليت 
سازمان ها توسط مديران و كارشناسان روابط عمومی، 
بايد به عنوان دغدغه همواره همــراه افراد فعال در اين 

حوزه باشد.
توجه به فناوری و اســتفاده از ظرفيت های آن در روابط 
عمومی ها، مهارت هــای عملی، درك فضــای مجازی 
و مواردی از اين دســت برای دســت اندركاران بســيار 
ضروری است، اما بايد بدانيم كه تنهايی رويكرد راهبردی 
در مديريــت روابط عمومی ها را پوشــش نمی  دهد و ما 
بايد برای اين موضــوع به تحول در نگرش و ســاختار 
برســيم. اتفاقی كه ســرعت شــكوفايی و تاثيرگذاری 
روابط عمومی ها برای خدمت به كشــور و مردم را بيش 
از پيش خواهد كرد.روابط عمومــی آينده كه از عناوين 
جذاب برای همه كســانی اســت كه به نحوی در زمينه 
روابط عمومی فعاليت دارند، بدون نگاه آينده نگر، جامع، 
همه جانبه و جســت وجوگری برای كشف افق های تازه 
محقق نمی شود. روابط عمومی آينده از جنس روزمرگی 
نيســت. روابط عمومی آينده از تركيب تالش و دانش و 
هم افزايی است. ارتباط، يكی از شاه كليدهای موفقيت در 
دنيای امروز است. مديران روابط عمومی در دوره جديد 
بايد با بهره گيری از تمــام ظرفيت ها  و با خلق تجربه ای 

تازه، طرحی نو دراندازد.

 سيدعليرضا علوی رضویيادداشت

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

آرمان مسعودي
ويترينروانپزشك كودك و نوجوان

 ويروس كرونا به روده ها هم حمله 
مي كند

ويــروس جديد كرونا جــزء ويروس هاي 
تنفســي رده بنــدي شــده و از طريق 
قطرك هاي تنفسي منتقل مي شود، اما 
گاهي بيماري كوويد-19 ناشــي از اين 

ويروس با عالئم گوارشي مانند اسهال 
بروز مي كند. پژوهشگران شواهدي 
از وجود ويروس كرونــا در مدفوع 

بيماران يافته اند و احتمال انتقال اين 
ويروس از راه گوارش يــا به اصطالح »مدفوعي - دهاني« 

مطرح شده است.
پژوهشگران چيني در يك بررسي روي گروهي از بيماران 
كوويد-19 گزارش داده بودند در يك چهارم اين بيماران، 
اسهال و ساير عالئم گوارشي تنها عالئم بيماري در موارد 
خفيف بيماري بوده اند. در اين بررســي فقط يك ســوم 
بيماران داراي عالئم گوارشــي، تب داشــتند و ديرتر از 
بيماران داراي عالئم تنفسي هم به پزشك مراجعه كرده 
بودند. همچنين در بيماران داراي عالئم گوارشــي مدت 
بيشتري طول كشيده بود تا ويروس كرونا از بدن بيماران 

پاك شود.
يك بررســي ديگــر به وســيله پژوهشــگران چيني در 
كشت هاي ســلولي در آزمايشگاه نشــان داده است كه 
ويروس كرونا مي تواند ســلول هاي روده اي را آلوده و در 

آنها تكثير كند.
همچنين گزارش هايي از آســيب روده ها در موارد شديد 
بيماري كوويد-19 هم منتشر شــده است. يك بررسي 
جديد در آمريكا بر مبناي تصاويــر راديولوژي از بيماران 
كوويد-19 بستري شــده نشــان دهنده ناهنجاري هاي 
شديد در روده ها بود كه در شماري به نابودي بخش هايي 
از روده ها و نياز به جراحي انجاميــده بود. در اين گروه از 
بيماران، عالئم شديد گوارشــي به صورت تهوع، استفراغ 
و اســهال بروز كرده بود و بيماران دچار عالئم تنفســي 

چنداني نبودند.
اين عوارض شديد روده اي ممكن است به علت اثر مستقيم 
عفونت روده با ويروس كرونا باشد، يا اختالل خون رساني 
به روده ها به علت لخته شــدن خون در رگ هاي كوچك 
روده ها يا تنگ شــدن رگ هاي خون رساننده به روده ها 

به علت واكنش شديد التهابي به ويروس باشد.
با توجه به اين يافته ها پژوهشگران توصيه مي كنند افرادي 
كه در تماس با بيماران كوويــد-19 بودند و دچار عالئم 
گوارشي مي شوند حتي در نبود تب و عالئم تنفسي مانند 
تنگي نفس و ســرفه بايد از لحاظ عفونت با ويروس كرونا 

بررسي شوند.

 شب ادراري در كودكان
شب ادراري و عدم كنترل ادرار كه مي تواند شب ها در 
هنگام خواب يا طي روز رخ دهد يكي از مشكالت شايع 
در كودكان و برخي نوجوانان اســت.كودكان معموال 
بين 1/5 تا ۳ سالگي و حداكثر تا ۴الي5سالگي توانايي 
كنترل ادرار را به دســت مي آورنــد و مي توان در اين 

سنين به آنها آموزش دستشويي رفتن داد.
وقتي كودكي با حداقل 5 سال سن توانايي كنترل ادرار 

خود را به طور كامل به دست نياورده باشد و در رختخواب يا در لباس خودش ادرار
 مي كند يا پس از چندماه خشــك بودن دوباره دچار شب ادراري و عدم كنترل 
ادرار مي شود، نياز به ارزيابي تشــخيصي وجود دارد. در ابتدا بايد مطمئن شد 
علت آن عوامل طبي مثل عفونت ادراري، يبوست، ديابت، عوارض برخي داروها، 
تشنج، مشكالت خواب و به ندرت مشكالت دستگاه ادراري-تناسلي نباشد. با 
شرح حال و درصورت نياز، آزمايش هاي ســاده تشخيصي مي توان اين علل را 
بررسي كرد. بعد از اطمينان از نبود مشكالت فوق، شايعترين علت شب ادراري، 
تأخير در تكامل عصبي براي كنترل ادرار است.  با توجه به اينكه تعداد زيادي 
از كودكان ونوجوانان مبتال به شــب ادراري و عدم كنتــرل ادرار روزانه، دچار 
مشكالت رفتاري و اختالل توجه و تمركز هستند و از طرف ديگر شب ادراري 
مي تواند ســبب خجالت، كاهش اعتماد به نفس و مشكالت اضطرابي و حتي 
افسردگي براي آنها شود، ارزيابي تشخيصي و درمان توسط روانپزشك كودك 
و نوجوان توصيه مي شــود. والدين كودكان مبتال بايد از واكنش هاي هيجاني 
مثل تنبيه، سرزنش و تحقير كودك خودداري كنند. اين اختالل با ميزان باالي 
بهبود خودبه خودي همراه است و اكثر بيماران با افزايش سن بهبود مي يابند و 
در برخي موارد مي توان براي بهبودي صبركرد.  در كودكاني كه تعداد دفعات 
شب ادراري زياد است يا اين مشكل سبب رنج و ناراحتي براي خودشان و خانواده 
شده است يا به دليل مشكالت، تمركز متوجه زمان دستشويي رفتن نمي شوند 
يا به دليل مشكالت رفتاري عمدا در لباس ادرار مي كنند مي توان از درمان هاي 
دارويي و غيردارويي مثل مداخالت رفتاري زيرنظر روانپزشك كودك و نوجوان 

استفاده كرد.

خانه  بي سقف
رمـــــــــان 
نه   »خــــــــا
 » بي ســــقف
نوشته اليزابت 
برگ با ترجمه 
ندا لُُهــردي از 
سوي نشر خزه 

منتشر شد.
بت  ليـــــــزا ا

برگ از نويسندگاني اســت كه همواره 
رمان هايــش جــزو پرفروش تريــن 
كتاب هــاي نيويورك تايمز هســتند. 
اما در ميان آثارش، »خانه  بي ســقف« 
جايگاه ويــژه اي دارد و عــالوه بر پيدا 
كردن مخاطباني فــراوان، رماني مهم 
و جدي محســوب مي شــود. چنان كه 
باشگاه كتابخواني اپرا وينفري اين رمان 
را به عنــوان كتابي تأثيرگــذار انتخاب 
كرد تــا خوانندگانش دربــاره  آن بحث 
و تبادل نظــر كنند. »خانه  بي ســقف« 
همچنين دستمايه ســاخت يك فيلم 
تلويزيوني به همين نام شد؛ فيلمي كه 
سال 200۳از تلويزيون آمريكا پخش و با 

استقبال گسترده اي مواجه شد.
اليزابــت برگ در اين رمــان، از ترس ها 
و ترديدهــا و البتــه اميدواري هاي زني 
سخن مي گويد كه بسياري از انسان ها در 
زندگي خود تجربه كرده  اند. نشريه سنت 
لوييس پست ديسپچ در همين باره عنوان 
كرده است: »اليزابت برگ با شوخ طبعي 
و درك مسائل احساســي يك زن، اين 
رمان را نوشــته اســت. ديدگاه مثبت و 
درست اين نويسنده نسبت به انسانيت، 
در شخصيت هاي داســتانش و البه الي 

صفحات كتابش كاماًل پيداست.«
اين هم نظر مجلــه نيويورك ديلي نيوز 
درباره اين رمان اســت: »ديالوگ هاي 
سرگرم كننده و بي نقص... خواندن اين 
كتاب شبيه گوش دادن به درددل هاي 

محرمانه و خصوصي يك زن است.«
»خانه بي ســقف« در 272 صفحه و با 
بهاي ۳7 هزار تومان از ســوي نشر خزه 

منتشر شده است.

تأثير دهانشويه بر كنترل كرونا
پژوهشــگران به تازگي مدعي شده اند 
كه دهانشــويه مي تواند پيش از اينكه 
»كروناويروس« ســلول هاي انسان را 
آلوده كند، آنها را نابود كند. به گزارش 
ديلي ميل، كروناويروس ها با اليه هاي 
چربي كه دربرابر بعضي مواد شيميايي 
آسيب پذير هستند، پوشيده شده است. 

دهانشويه )mouthwash( مي تواند بيروني ترين اليه پوششي ويروس را از بين 
ببرد و از تكثير آن در دهان و گلو جلوگيري كند. پژوهشگران مي گويند كه يك 
نياز فوري بــراي آزمايش مرحله باليني درباره تأثير دهانشــويه در جلوگيري از 
آلودگي كروناويروس وجود دارد. البته هنوز هيچ شواهد و مدركي در مرحله باليني 
اثرگذاري دهانشويه وجود ندارد و سازمان بهداشت جهاني اخيرا گفته بود كه هيچ 
مدركي مبني بر اثرگذاري استفاده از دهانشويه دربرابر كروناويروس وجود ندارد. 
اين محققان بين المللي كه توسط دانشگاه »كارديف« )Cardiff( رهبري شدند، 
مي گويند كه اطمينان از اثربخشي شست وشوي دهاني نيازمند آزمايش باليني 
است. در اين پروژه، عالوه بر پژوهشگران دانشگاه كارديف، محققان دانشگاه هاي 

كلرادو، ناتينگهام، اتاوا، بارسلونا و مؤسسه بابراهام كمبريج حضور دارند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 28 ارديبهشت 1۳79
دستگاه قضايي كشور نياز به اصالحات دارد

آيت اهلل سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه ديروز گفت: همانطور 
كه مقام معظم رهبري فرمودند؛ نظام و به ويژه دســتگاه قضايي كشــور نياز به 
اصالحات و تحوالت دارد. وي در ديدار رئيــس و معاونان مركز تحقيقات فقهي 
قوه قضاييه افزود: مراكز تحقيقاتي در قوه قضاييه بايد كمك هاي كاربردي و ميداني 
داشته باشــند و به گونه اي ايفاي نقش كنند كه دستگاه قضايي بتواند مشكالت 

ساختاري و سيستمي خود را بهبود و اصالح كند.
آيت اهلل شاهرودي تصريح كرد: رفع مشكالت قضايي بايد مالك اولويت تحقيقات 
در مراكز تحقيقاتي قوه قضاييه باشد. وي گفت: در كارهاي تحقيقاتي كميت خيلي 
مؤثر نيست، بلكه كيفيت كار محقق مؤثر است و بايد زمينه براي نيروهايي فراهم 
شود كه به مسائل فقهي اشراف داشته و قدرت استفاده از آن و استنباط مسائل 

جديد و تطبيق و مدل سازي  براساس قالب ها و مسائل روز را داشته باشند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

دعاي روزبيست و سوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ْرنِي فِيِه ِمَن الُْعيوِب َو اْمَتِحْن َقلِْبي فِيِه بَِتْقَوي  نُوِب َو َطهِّ اللَُّهمَّ اْغِسلِْني فِيِه ِمَن الذُّ

الُْقُلوِب يا ُمِقيَل َعَثَراِت الُْمْذنِِبيَن
 

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين  ماه از گناهانم شست وشــويم ده و از عيب ها پاكــم كن و دلم را به 

پرهيزكاري دل ها بيازماي،  اي ناديده گيرنده لغزش هاي اهل گناه.

پدرها، دليل مهم موفقيت هاي علمي كودكان
بچه هايي كه پدرانشــان در امور تحصيلي آنان مشــاركت دارند، بيشتر در 
فعاليت هاي فوق برنامه شــركت كرده، از مدرسه لذت برده و نمرات بهتري 
در دروس كسب مي كنند. اين مســئله بين پسران و دختران يكسان است. 
2 دليل مهم براي تأثير مشاركت پدران در پيشرفت و موفقيت  هاي علمي 

كودكان اين است: 
1- كودكان با پيشرفت خود درپي جلب رضايت پدر هستند. 2- مشاركت 
پدر، باعث برقراري رابطه عاطفي با كودك است و انگيزه كودك را افزايش 

مي دهد.

آموزش

كاهش ميدان مغناطيسي خورشيد

خورشيد كه 9۳ ميليون مايل از ما فاصله دارد و منبع اصلي گرما و نور در زندگي ما 
انسان ها ست، فعاليتش كاهش پيدا كرده و گويا ميدان مغناطيسي آن ضعيف تر 
شده و به همين علت اجازه مي دهد تا توفان هاي سرشار از رعد و برق به وجود آمده 
و البته اختالل در فعاليت فضانوردان را هم موجب شود. به گزارش توييت پرس، 
بعضي هم مي گويند تابســتاني مطلوب را پيش رو خواهيم داشت و سپس گرما 

كاهش پيدا كرده و شايد زمستاني بسيار سرد در انتظارمان باشد.

دانستني ها
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