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ائتالف تحريمي ها عليه تحريم
 2 نفتكش از 5 نفتكش ايران ديروز 

 وارد آب هاي ونزوئال شدند؛ 
مادورو از ايران تشكر كرد

عفو محكومان امنيتي

 وعده  حناچي
 براي ثبت جهاني 

خيابان وليعصر

 تقدير مراجع و علما 
از علي الريجاني

رهبرمعظم  انقالب با عفو و تخفيف 
مجــازات تعــدادي از محكومــان 

موافقت كردند

حفظ شكل فعلي خيابان وليعصر در 
گرو دوام درختان چنار آن با وجود 

كمبود آب و مخاطرات ديگر است

رئيس جمهــور از ســال ها تالش و 
خدمتگزاري الريجاني تجليل كرد

يادداشت
حميدرضا اسالمي ؛ عضو شوراي سردبيري

در ظاهر اوضاع زندگي و كســب و كار با سرعت زيادي 
به سمت عادي شدن پيش مي رود. سفرها به راه است، 
كســب و كارها كمابيش راه افتاده اند و روابط انســاني 
به ســمت روزگار پيش از همه گيري رونق مي يابند. با 
درست و غلط اين سرعت بازگشت كاري نداريم كه امري است تخصصي و موكول به 
يك عامل و آن هم بهداشت و يا ميزان ابتال و مرگ ومير نيست. تقريبا اكثر كشورهاي 
جهان همين راه كاهــش محدوديت ها را در پيش گرفته انــد و دولت ها و نظام هاي 
بهداشت و درمان اميدوارند كه مردم خود تا آنجا كه ممكن است، بهداشت فردي را 
رعايت كنند و از نقاط اوج ابتالي غيرقابل تحمل براي نظام درمان پيشگيري شود. 

اينها مقدمه نكته اي است كه در سطور بعدي به اجمال خواهم گفت.
اتفاقي كه افتاد، همه گيري يك بيماري، جهانيان را بايد متوجه ارزش دارايي هايي كه 
داشتند و به آن بي توجهي مي كردند، كرده باشد. در دهه هاي گذشته ما مردم متوجه 
ارزش چيزهايي مثل هوا و آب سالم شديم. اين متوجه شدن وقتي اتفاق افتاد كه اين 
دارايي هاي ما به خطر افتاد. وقتي كه سينه هامان از هواي ناگوار سوخت، دچار تنگي 
نفس شديم و عزيزاني را به خاطر هواي آلوده از دســت داديم يا در تامين آب شرب 
كافي درمانديم، آب هم اگر تامين شد با هزينه زياد بود و براي كارهايي كه تا پيش از 

آن بدون نگراني از كمبود يا نبود آب انجام مي داديم، دچار سختي شديم.
ويروس كرونا كه بيش از 3ماه اســت زندگي ما را تحت تأثير قرار داده اســت، روي 
ديگــري از ارزش ها و دارايي هاي گرانقدر انســاني را كه مي توانــد در معرض خطر 
باشد، نشان داد. وجود اين دارايي يعني روابط انساني آنقدر براي ما بديهي بود كه از 
پاسداشت آن و تالش براي از دست ندادن آن غافل بوديم. روابط انساني براي ما حكم 
آب را داشــت براي ماهي و نبود آن برايمان متصور نبود. نويسندگان خيال پرداز در 
قصه هايي از آينده نبود روابط معمول انساني را تخيل مي كردند و ما آدم ها البته آن 
را دور مي پنداشتيم. اينكه فرزندان، والدين و دوستان را نتواني در آغوش بكشي، با 
آنها زير يك سقف بنشيني و غم روزگار را با گفت وگو عقب براني، از كافه و سينما و 
نمايش و ورزشگاه محروم باشي و به جاي همه اينها به گوشي تلفن و نمايشگر رايانه 

و صفحه تلويزيون چشم بدوزي.
رعايت همه دســتورالعمل هاي بهداشــتي جــداي از وجه قانونــي آن حكم عقل 
است و واجب، اما خوب شــد كه با از دســت دادن موقت بخشــي از روابط معمول 
زندگاني و مورد تهديد قرار گرفتن ســلوك و ســبك زندگاني مــان متوجه ارزش 
بي بديل دارايي هايي شديم كه گاهي و چه بسا بيشــتر اوقات به آن بي توجه بوديم. 
حاال خيلي بهتر و بدون آنكه الزم باشــد در فضايي فرضي تصــور كنيم، فهميديم 
)خيلي از مردم جهــان فهميدند( كه چقــدر ديدار، هم صحبتي، مســافرت رفتن 
با عزيزان، كافه و ســينما رفتن و چشــم دوختن به دهان و چشــم كســي كه با ما 
حرف مي زند، ارزشمند اســت. چقدر خوب اســت كه بتوانيم براي دوستي قدمي 
 برداريم، براي همســايه نان بخريم و دســت كســي را )پير يا ناتوان( براي عبور از

 خيابان بگيريم.

ارزيابي دوباره ارزش ها

نگاه
ابراهيم متقي؛  استاد روابط بين الملل

عبور بي ضــرر بخشــي از واقعيت هــاي تاريخي حقوق 
درياها تلقي مي شود، اقتصاد ســرمايه داري و تجارت در 
شرايطي گسترش پيدا كرده اند كه توانسته اند نشانه هايي 

از عام گرايي را در قواعد و حقوق بين الملل اعمال نمايند.
ريشه هاي عام گرايي در منطق رقابت آدام اسميت قرار دارد، آدام اسميت به اين موضوع 
اشاره داشت كه صلح و امنيت بين الملل از طريق گسترش روابط تجاري حاصل مي شود.

بحران هاي منطقه اي عموما در شرايطي شكل مي گيرند و گسترش مي يابند كه امكان 
حل و فصل مسالمت آميز اختالفات وجود نداشته باشد.

اگر كشوري همانند آمريكا به جاي اتخاذ سازوكارهاي مربوط به چندجانبه گرايي و موازنه 
قدرت از الگوي ه ژموني و يكجانبه گرايي استفاده كند، طبعا چنين فرايندي تأثير خود را 

در گسترش بحران هاي منطقه اي و بين المللي به جا مي گذارد.
در اواسط دهه1960 ميالدي مورگن تاو بر ضرورت ديپلماسي، موازنه قدرت و اجتناب از 
روح صليبي در رقابت هاي منطقه اي تأكيد داشت. سياست قدرت در شرايطي مي تواند 
براي كشورها سازنده باشد كه زمامداران واحد هاي سياسي از ماجراجويي برتري طلبي 

و روح صليبي برخوردار نباشند.
واقعيت آن است كه هريك از الگوهاي رفتاري ترامپ نه تنها مي تواند چالش هاي امنيتي 
جديدي را براي نظام بين الملــل ايجاد كند، بلكه نقش تعيين كننده اي در گســترش 

بحران هاي منطقه اي دارد.
محورهاي اصلي سياست خارجي ترامپ مقابله كم شدت، مهار و براندازي مرحله اي ايران 
و ونزوئال بوده است. ترامپ هيچ گونه تمايلي به ادامه سياست هاي اوباما و جان كري در 
برخورد با كوبا، ونزوئال و ايران نشان نداد، به همين دليل است كه سياست خارجي ترامپ 

همواره با نشانه هايي از بحران امنيتي پيوند يافته است.
ترامپ احســاس مي كرد كه تحريم اقتصادي ايران منجر به فلج شدن الگوهاي كنش 
راهبردي در سياست خارجي جمهوري اســالمي مي شود؛ درحالي كه چنين فرايندي 
صرفا در شرايطي ايجاد مي شد كه ايران از ســازوكارهاي مماشات، سازش و درجازدن 
استفاده كند. سياست خارجي ايران نشــانه هايي از همكاري فراگير، ائتالف سازنده و 

تحرك بين المللي مسالمت آميز را دربر داشته است.
ورود كشــتي هاي حامل انرژي براي ونزوئال از اين جهت اهميــت دارد كه قاعده عبور 
بي ضرر كشتي هاي بازرگاني بار ديگر توانســت در فضاي منطقه اي و بين المللي اعمال 
شود. ماده82 حقوق دريا ها به اين موضوع اشاره دارد كه هرگونه روابط اقتصادي كه از 
سوي شوراي امنيت با محدوديت روبه رو نشده باشــد مي تواند آزادانه در آب هاي آزاد 
بين المللي انجام گيرد. مقابله با تجارت عليه كشتي هاي يك كشور مي تواند تأثير خود را 

در سطوح و حوزه هاي گسترده تري به جا گذارد.
ترامپ درصدد برآمد تا امنيت اقتصادي ايران و ونزوئال را براساس 
سازوكارهاي فراقانوني تهديد كند. طبعا ايران از سياست انفعال 

بهره نگرفت و به مقامات آمريكايي از طريق فضاي عمومي پيام داده شــد كه هرگونه 
اقدام تهديدآميز آمريكا مي تواند مخاطراتي را در ساير حوزه هاي جغرافيايي ايجاد كند.

ائتالف سازنده و عبور بي ضرر
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 نوشدارو براي  
جنگل هاي  سوخته گچساران 
 بالگردهای اطفاي حريق پس از 3 روز آتش سوزی 
در 150 هكتارجنگل زاگرسی به گچساران اعزام شدند  

بازگشت مشروط 
به زندگي

بيشتر كشورهاي جهان با لغو محتاطانه محدوديت هاي 
قرنطينه، به زندگي عادي بازگشته اند

گزارش همشهري  از جزئيات بازگشايي مراكز مذهبي، مشاغل و مكان هاي عمومي از امروز در سراسر كشور

وعده جدید به»غیزانیه« ؛آب تا 2 هفته دیگر
 مردم روستاهای بزرگترين بخش شهرستان اهواز بعد از سال ها خلف وعده 

و تكميل نشدن طرح های آبرسانی، به نبود آب شرب و تشنگی شان اعتراض كردند  

22و23

 نسيم وصل
 اينترنت را 

غافلگيركرد
اينترنت نگذاشت تاكنسرت 

همايون شجريان بزرگ ترين 
كنسرت آنالين  كشور شود
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ادامه در 
صفحه2

آغاز پيش ثبت نام حدود 25هزار محصول سايپا و ايران خودرو بر مبناي 
قيمت ها و شــيوه فروش مبهم، موجب ســردرگمي مشــتريان و خودرو

نارضايتي خودروسازان و تشديد ركود بازار شد.
به گزارش همشــهري، با اعالم نرخ مصوب برخي انواع خودروهاي داخلي توسط 
ستاد تنظيم بازار از ساعت24 سوم خرداد ماه جاري به مدت 10روز، پيش ثبت نام 
براي خريد 4محصول ايران خودرو و 7محصول سايپا در حالي آغاز شد كه عالوه بر 
مشكالت ناشي از درنظر گرفتن پيش شرط هاي سختگيرانه براي ثبت نام متقاضيان 
و دريافت كد كاربري و رمز عبور، ضرورت ثبت نام در ســامانه »امتا« )احراز هويت 
مشتريان تجارت الكترونيكي( و ارائه چك صياد نيز براي مشتريان پيش ثبت نام اين 
خودروها مشكل ساز شد. گرچه در ادامه فرايند پيش ثبت نام سرپرست وزارت صمت 
و مسئوالن فروش شركت هاي خودروسازي از حذف پيش شرط ارائه چك صياد و 
پذيرفتن چك عادي از ساير بستگان درجه يك براي انجام فرايند ثبت نام خبر دادند 
اما مشكالت ورود و پيش ثبت نام در سامانه امتا، مشتريان را به دردسر انداخت. با 
وجود اين، مهدي صادقي نياركي، معاون امور صنايع وزارت صنعت با توصيه به مردم 
براي عجله نكردن در پيش ثبت نام خودرو تأكيد كرده كه تا پايان امسال 300هزار 

خودرو در 4مرحله به مشتريان عرضه خواهد شد.

نداشتن دسته چك و از دسترس خارج شدن امتا
الزام مطابقت شــماره حساب، شــماره تلفن همراه، آدرس، كد پســتي، چك و... 
متقاضيان پيش ثبت نام با كد ملي و مشخصات شناسنامه اي آنها ازجمله موضوعاتي 
بود كه موجب گاليه و ســردرگمي و اعتراض اين متقاضيان با گذشت چند روز از 
آغاز پيش ثبت نام محصوالت ايران خودرو و سايپا  شده است. درنظر گرفتن حداقل 
سن 18ســال براي پيش ثبت نام اين خودروها موجب شــد تا برخي متقاضيان با 
سن كمتر از 20سال كه دســته چك در اختيار نداشتند، نسبت به اين پيش شرط 
اعتراض كنند. برخي متقاضيان خود را اقشار متوسط و پايين جامعه تلقي و تأكيد 
كردند كه دسته چك براي پيش ثبت نام اين خودروها ندارند. همچنين متقاضيان 
پيش ثبت نام در حالي نسبت به از دسترس خارج شــدن چند باره سامانه امتا براي 
مدت طوالني اعتراض داشتند كه دســت اندركاران فروش خودرو هجوم تقاضا به 
اين سايت و عدم آشنايي متقاضيان پيش ثبت نام را عامل مشكالت پيش آمده براي 
پيش ثبت نام آنها در اين سامانه تلقي و تأكيد كردند.  از دسترس خارج شدن سامانه 
در مراحل مختلف مانند ثبت كارت بانكي يا مشخصات هويتي و چك همچنان از 
موارد اعتراض مشتريان است. عالوه بر آن ســامانه فروش ايران خودرو و سايپا نيز 

بارها از دسترس خارج شده است.

ابهامات سرنوشت وجوه پيش ثبت نام 
احتمال پيش ثبت نــام 2 تا 3ميليون نفر براي شــركت در 
قرعه كشي خريد 250هزار دستگاه خودرو موجب شائبه هايي 

درمورد به كارگيري اين شيوه فروش براي تامين نقدينگي مورد نياز خودروسازان 
بدون پرداخت سود مشاركت و خسارت تأخير شد.

 ثبت نام خودرو؛ مشتريان سردرگم 
و خودروسازان ناراضي

ادامه در 
صفحه21



ادامه از 
صفحه اول

گزارش

توافقات پنهاني، جدل هاي ناتمام بيروني

كمتر از 24ســاعت ديگــر افتتاحيه 
مجلس يازدهم برگزار مي شود؛ مجلسي 
با اكثريتي يكدست و برخاسته از جريان 
راست كه حداقل با 3 تابلوي متفاوت، ميداندار برداشتن گام دوم انقالب 
شده اند. شعارشان شــكل دادن مجلس انقالبي و پيگيري فرمان هاي 
رهبر انقالب در گام دوم اســت. خود را مجلســي مي دانند كه موظف 
به پيگيري اين فرمان براي درانداختن طرحــي نو در نظام جمهوري 
اسالمي پس از 4دهه است. ماموريتي كه فعال انتخابات هيأت رئيسه 
مجلس و سهم هاي جريان هاي راه يافته به اين مجلس بر آن سايه افكنده 
و سهم خواهي اي كه اگرچه از توافقات پشت پرده خبر مي دهند اما نزاع 
و رودررويي تمام عيار رسانه اي ميان مدعيان كرسي هاي مهم مجلس 

را ايجاد كرده است.
براســاس اين رايزني ها ســهم 3جريان اصولگراي راه يافته به مجلس 
يازدهم - نواصولگرايان، جبهه پايداري و ياران احمدي نژاد - تا اينجاي 
كار كاپيتان قاليباف، سكاندار مجلس يازدهم خواهد شد و در نشست 
بعدي افتتاحيه مجلس كانديداتوري اش را به رأي نمايندگان خواهد 
گذاشت اما مسير براي تحقق رؤياي رياست او تك رقابتي نخواهد بود و 
قرار است حميدرضا حاجي بابايي هم كه وزنه رقابت شان در حد قاليباف 
نيست وارد گود رقابت بر سر كرسي رياست مجلس شود. رقابتي كه در 
نهايت مسير تكيه زدن حاميان يا نمايندگان مورد وثوق آنها بر كرسي 
رياست كميسيون هاي شاخص و تأثير گذار مجلس از كرسي هاي نواب 
رئيس مجلس و ديگر صندلي هاي هيأت رئيســه گرفته تا كرسي هاي 
رياست كميسيون تخصصي مجلس و در صدر آن امنيت ملي و سياست 
خارجي و برنامه و بودجه، اصل نودم، اقتصادي و صنايع مركز پژوهش ها 
و ديوان محاسبات را سهل تر خواهد كرد. اين ورود و تقديم بي حاشيه 
كرسي رياســت مجلس يازدهم به قاليباف محصول جلسات مختلفي 
است كه از فرداي انتخابات توسط نزديكان و مشاوران قاليباف در جريان 
است كه بخشي از آنها به واسطه تصاوير منتشر شده در رسانه ها خواسته 
يا ناخواسته علني مي شود و بخش ديگري هم پشت ديوارهاي دفاتر كار 
و خانه ها يا گوشي هاي همراه منتخبان برگزار مي شود و علني نمي شود 
و آنچه به بيرون درز مي كند جدل هاي رسانه اي آنهاست كه تا پايان كار 

اين دوره مجلس همراه عملكرد آن خواهد بود.

 نشست فرداي مجلس چگونه است 
به هر روي جدل ها و رايزني ها ميان اكثريت چند پاره مجلس يازدهم در 
جريان است و در لواي همين جدل ها مراسم افتتاحيه يازدهمين دوره 
مجلس، از ساعت 8 فردا- چهارشــنبه هفتم خرداد- برگزار مي شود و 

هيأت رئيسه سني مجلس در اين نشست تشكيل مي شود.
اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراســم تحليف، قرعه كشي براي تعيين 
اعضاي شــعب، توزيع اعتبارنامه ها بين شــعب، برگــزاري انتخابات 
هيأت رئيسه و تمشيت امور اداري مجلس تا زمان انتخاب هيأت رئيسه 
ازجمله وظايف هيأت رئيسه سني اســت. پس از تحويل رياست سني 
مجلس به حجت االســالم ســيدرضا تقوي، پيام مقام معظم رهبري 
توسط حجت االسالم محمدي گلپايگاني نيز قرائت مي شود. براساس 
آيين نامه داخلي مجلس، انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه 
علني انجام مي شود كه براساس تكاپوي منتخبان مجلس يازدهم در 
نشست بعدازظهر چهارشنبه انجام خواهد شد.تركيب و طرز انتخاب 
آن مانند هيأت رئيسه دائم است، به جز اينكه اكثريت نسبي در انتخاب 

رئيس كافي خواهد بود.

چه كساني سوداي چه كرسي هايي دارند؟
با توجه به 12كرسي هيأت رئيسه و 15كرسي رياست كميسيون هاي 
تخصصي و كرسي رياست مركز پژوهش ها و رياست ديوان محاسبات 
29كرسي به صورت جدي و فشرده محل رايزني و چانه زني منتخبان 
مجلس يازدهم اســت. براســاس شــنيده هاي خبرنگار همشهري، 
رياست محمدباقر قاليباف بر مجلس يازدهم قطعي است؛ با اين حال 
حاميان حميدرضا حاجي بابايي رقيب محمدباقر قاليباف، شمار آراي 
حاجي بابايي را 170رأي تخمين مي زنند.  محمدرضا ميرتاج الديني، 
محمد حســين فرهنگي، عبدالرضا مصري، الياس نادران، احســان 
قاضي زاده، محمدمهدي زاهدي، عليرضا منادي و رضا تقوي 8گزينه اي 
هستند كه براي نواب رئيسي مجلس يازدهم به ميدان آمده اند. در اين 
بين شــانس الياس نادران و محمدمهدي زاهدي بيشتر از گزينه هاي 

ديگر است.
  عليرضا زاكاني، منتخب قم و رئيس كميسيون ويژه برجام در مجلس 
نهم كه تجربه 3 دور نمايندگي را دارد و كناره گيري اش به نفع قاليباف 
به كام فراكسيون انقالب خوش آمد ميان دو گزينه رياست كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي و رياست مركز پژوهش ها هنوز به انتخاب 
قطعي نرسيده است اما با توجه به سبك رايزني هاي صورت گرفته رفتن 

او به مركز پژوهش ها محتمل تر است.
  مهرداد بذرپاش، رايزن پشت پرده طيف پايداري ها نيز سوداي رياست 
ديوان محاسبات را در سر مي پروراند و هم طيفي هايش به جد مشغول 

همواركردن مسير مطلوب او هستند.
  همچنين براســاس توافق اوليه 3جريان مذكور، تكليف رياســت 
كميسيون فرهنگي در رقابت سيدرضا تقوي و مرتضي آقاتهراني روشن 
خواهد شد. رياست كميسيون برنامه و بودجه به جز البي هاي غالمرضا 
تاجگردون، رئيس3دوره  اخير اين كميســيون 3مدعي جديد دارد؛ 
حميدرضا حاجي بابايي، شمس الدين حسيني و الياس نادران 3فردي 
هســتند كه به طور جد براي تصاحب اين كرســي درصدد رايزني اند؛ 
رايزني هايي كه نقش تاجگردون در آن كم اثــر نخواهد بود و بايد ديد 

عاقبت اين كرسي پرطرفدار چه خواهد شد.
   عليرضا زاكانــي، مجتبي ذوالنوري و محمدحســن آصفري نيز از 
مدعيان كرسي رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اند. 
جدال بر سر كرسي رياست كميســيون اقتصاد هم بين شمس الدين 
حسيني و سيداحسان خاندوزي جدي است و تا اينجاي كار عزت اهلل 
اكبري تاالرپشتي براي رياست كميسيون صنايع مورد توافق قرار گرفته 
است. درصورت رســيدن محمدمهدي زاهدي به كرسي نايب رئيسي 

مجلس، كميسيون علوم و تحقيقات نيز محل البيگري خواهد بود.

2 سه شنبه 6 خرداد 99  شماره 7949 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

عيد فطر امســال نيز همانند سال هاي گذشــته،  جمعي از 
زندانيان به پيشنهاد و درخواســت رئيس قوه قضاييه مورد 
عفو رهبر معظم انقالب قرار گرفتند؛ به نوشته رسانه ها،  در 
ميان 3هزار و 721نفر زنداني كه مشــمول عفو و يا تخفيف 
مجازات شــده اند،  تعدادي از محكومــان امنيتي ازجمله 
تعدادي از دانشجويان،  برخي كارگران هفت تپه و چند نفر 
بازداشت شدگان روز كارگر در ليست عفو قرار دارند. اين يك 
تفاوت اساسي ميان ليست عفوشدگان امسال با ليست هاي 
مشابه سال هاي گذشته اســت. اين سومين بار در يك سال 
گذشته و در دوره رياست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضاييه 
است كه محكومان امنيتي مشــمول عفو رهبري مي شوند. 
پيش از اين،  محكومان امنيتي مستثني از عفو بودند و اساسا 
سهمي از ليست عفوهاي پيشنهادي روســاي قوه قضاييه 
نداشتند. به جز عيد فطر امسال،  در عيد نوروز 99 نيز تعداد 
قابل توجهي از محكومان سياســي و امنيتي مشــمول عفو 
ساالنه رهبري شدند؛ به گفته سخنگوي قوه قضاييه،  بيش از 
نيمي از محكومان امنيتي مشمول عفو مقام معظم رهبري 
قرار گرفته و از زندان آزاد شــدند. در اين مرحله،  براساس 
بخشنامه اي كه قوه قضاييه تصويب كرده بود،  جرائم امنيتي 
تا 5سال مشروط به اينكه محكومان يك سوم از حبس خود 

را گذرانده باشند،  مشمول عفو رهبري شدند.
در جريان اعطاي مرخصي هاي گســترده به زندانيان براي 
پيشگيري از شيوع كرونا نيز زندانيان سياسي و امنيتي مورد 
توجه مسئوالن قضايي قرار گرفتند؛ بنا بر گزارش رسانه ها،  
حدود 70 درصد زندانيان سياسي و امنيتي اوين در دوره پس 
از شيوع كرونا در كشــور به مرخصي اعزام شدند و مرخصي 
تعدادي از آنها نيز به آزادي آنها پيوند خورد و ديگر به زندان 
بازنگشتند. زندانيان امنيتي براي نخســتين بار در آبان ماه 
سال گذشته از سهميه ليست عفوهاي پيشنهادي برخوردار 
شدند؛ غالمحسين اسماعيلي،  ســخنگوي قوه قضاييه در 
مورد عفو تعدادي از محكومان امنيتي به مناســبت ميالد 
پيامبر اكرم)ص( گفته بود: »برخالف بســياري از عفوهاي 
ديگر كه معموال محكومان امنيتي مســتثني مي شــدند و 
سهمي در ليست عفو هاي پيشنهادي نداشتند با تدبير خاص 
رياست قوه قضاييه تعدادي از محكومان امنيتي،  تعدادي از 
دانشجوياني كه در حوادث ســال هاي اخير محكوميت پيدا 
كرده بودند،  تعدادي از اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه كه 
دوره هاي گذشته محكوميت پيدا كرده بودند و محكوميت 
آنها در حال اجرا و يا در آستانه اجرا بود،  در ليست پيشنهادي 

قوه قضاييه گنجانده شدند.«

تداوم بالتكليفي قانون جرم سياسي
شكل مواجهه دستگاه قضايي با مجرمان سياسي و امنيتي در 
هر كشور يكي از شاخصه هاي ارزيابي تاب آوري حكومت ها و 
ميزان مداراي نظام هاي سياسي با منتقدان و مخالفان خود 
است؛ در جمهوري اسالمي ايران نيز،  دولت ها،  نظام سياسي،  

دستگاه قضايي و مسئوالن عدليه براساس رويكردي كه در 
مواجهه با متهمان سياسي و امنيتي در پيش گرفته اند،  مورد 
تحســين يا انتقاد قرار گرفته اند. مهم تر از برخورد سليقه اي 
مســئوالن قضايي در هر دوره،  خوانش مسئوالن قضايي از 
قوانين و نيز نحوه رســيدگي به جرائم سياسي حائز اهميت 

است.
با وجود اينكه حدود 4ســال از ابالغ قانون جرم سياســي 
مي گذرد،  اما در رسيدگي به جرائم و اتهامات سياسي، اين 
قانون تاكنون مورد استفاده و مورد استناد قرار نگرفته است. 
تاكنون دادگاهي تحت عنوان رسيدگي به اتهامات و جرائم 
سياســي كه به صورت علني و با حضور هيأت منصفه برگزار 
شده باشد،  ســراغ نداريم؛ اغلب جرائم و اتهاماتي كه رنگ و 
لعاب سياســي دارند،  تحت عناوين امنيتي مورد رسيدگي 
قرار مي گيرند. به همين جهت اســت كه مســئوالن دولتي 
و قضايي كشــورمان همواره مدعي بوده اند كــه ما در ايران 
»زنداني سياســي« نداريم. صرف نظر از رويكرد مســئوالن 
قضايي نسبت به وضعيت محكومان سياسي و امنيتي در دوره 
15ماهه رياست رئيسي بر دستگاه قضا كه در اعطاي مرخصي 
به زندانيان سياســي و امنيتي و عفو و آزادي تعدادي از آنها 
نمود يافته اســت،  بالتكليفي قانون جرم سياســي در دوره 
رياست رئيسي هم تداوم يافته است و به نظر نمي رسد كه در 
اين زمينه تحول مهمي در دوره رياست جديد قوه قضاييه رخ 
داده باشد؛ صرفا يك نقل قول از رئيسي در مهرماه گذشته اين 
خوش بيني را ايجاد كرد كه شايد اراده اي براي ايجاد تحول 
در اين زمينه شكل گرفته باشد. قاضي ناصر سراج رئيس وقت 
سازمان بازرسي كشور گفته بود: »بنابر تأكيد آيت اهلل رئيسي،  
عالوه بر جرائم مطبوعاتي،  جرائم سياسي هم طبق قانون بايد 

با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود.« 
با اين حال،  طي  ماه هاي گذشته،  اساسا هيچ دادگاهي براي 
رسيدگي به جرائم سياســي برگزار نشده است كه نيازي به 
حضور هيأت منصفه باشــد. متهمان طبق روال گذشته،  با 
اتهامات امنيتي محاكمه شده اند. احضار و بازجويي از فعاالن 
سياســي همانند دوره هاي گذشــته ادامه داشته است. در 
جريان اعتراضات،  كارگران،  دانشجويان،  اعتراضات آبان ماه 
و... فعاالن مدني و سياســي و معترضين همواره در معرض 

اتهامات امنيتي از سوي مدعي العموم بوده اند.
با وجود اين،  برخي از اقدامات دستگاه قضاييه ازجمله اعزام 
محكومان امنيتي به مرخصي،  قرار گرفتن نام تعدادي از آنها 
در ليست عفوهاي پيشــنهادي رياست قوه قضاييه،  دستور 
ويژه رئيسي براي »تجديدنظر و رسيدگي منصفانه« درباره 
برخي احكام صادره در ارتبــاط با فعاالن كارگري و متهمان 
اعتراضات كارگران هفت تپه،  سركشي مسئوالن عالي قضايي 
به وضعيت بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در دوره اي از 
زمان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت كه نشان دهنده تساهل 
و مداراي رياســت قوه قضاييه با متهمان سياسي نسبت به 

روساي پيشين دستگاه قضايي است.

به مناسبت عيد سعيد فطر، 
رهبر معظم انقالب اسالمي رهبري

با عفو يا تخفيــف مجازات 
3721 نفر از محكومان محاكم عمومي و 
انقالب، ســازمان تعزيــرات حكومتي و 
ســازمان قضايي نيروهاي مسلح موافقت 

كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
مقــام معظم رهبــري، حجت االســالم 
والمسلمين رئيسي، رئيس قوه قضاييه به 
مناسبت فرا رســيدن عيد سعيد فطر در 
نامه اي به رهبر انقالب اســالمي پيشنهاد 
عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 3721 نفر 

از محكومان را كه در كميســيون مركزي 
عفــو و بخشــودگي، واجد شــرايط الزم 
تشخيص داده شــده اند، ارائه كرد كه اين 
پيشــنهاد در اجراي بند 11 از اصل 110 
قانون اساسي مورد موافقت حضرت آيت اهلل 

خامنه اي قرار گرفت.

به مناسبت عيد سعيد فطر انجام شد

2 نفتكش از 5 نفتكش ايران ديروز وارد آب هاي ونزوئال شدند. مادورو از ايران تشكر كرد

مجلس جديد از هفتم خرداد آغاز به كار مي كند و اصولگرايان تقريبا 
تكليف كرسي هاي هيأت رئيسه و رياست كميسيون ها را روشن كرده اند

موافقت رهبرمعظم انقالب با عفو و 
تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

محكومان امنيتي در فهرست عفوشدگان

اين روزها در بحبوحه بحران 
 سياست
كرونــا نگاه هــا بــه درياي خارجي

كارائيب اســت، نخستين 
سوپرتانكر از كاروان نفتكش هاي ايران روز 
گذشته در ســواحل ونزوئال پهلو گرفت و 
4نفتكــش ديگــر هــم در راه ونزوئاليي 
هستند كه به دليل تحريم هاي آمريكا دچار 

بحران سوخت است.
10روز قبــل خبرگــزاري رويترز خبري 
منتشــر كرد كه بر اساس آن يك نفتكش 
در حال عبور از تنگه سوئز بود. رويترز در 
ادامه، خبــر خود را تكميل كــرد و تعداد 
نفتكش هاي ايران در آب هاي بين المللي 

را 5 و مقصد آنان را ونزوئال اعالم كرد.
همان زمان ايــن خبرگزاري بــه نقل از 
منابعــي در دولت آمريكا مدعي شــد كه 
آمريكا در حال بررســي اقــدام مقابله اي 
با اعزام نفتكش ايران اســت؛ اقدامي كه 
سال گذشته مشــابه آن را دولت انگليس 
در جبل الطارق انجــام داد و به يك بحران 
تبديل شــد كه با عمل متقابــل ايران در 
توقيف نفتكش انگليسي بعد از 2ماه خاتمه 

يافت.
از همــان زمان كــه آمريكايي ها احتمال 
توقيف نفتكــش ايران را مطــرح كردند، 
ســايت هاي رصــد تردد هــاي دريايي 
چشــم از نفتكش هاي ايران برنداشــتند 
و به صورت لحظــه اي اخبــار و موقعيت 
آنــان را رصــد مي كردنــد. همزمــان با 
انتشــار اخباري درباره اعزام يك ناوگروه 
آمريكايي بــه منطقه كارائيــب، مقامات 
ديپلماتيك و نظامي ايــران تماس هايي 
برقرار و با مواضع خود ســيگنال هايي را 
به طرف آمريكايي مخابــره كردند كه اگر 
آمريكا اقدامي عليــه نفتكش هاي ايراني 
انجام دهد عمل متقابل خواهد شــد. نامه 
محمدجــواد ظريف به دبيركل ســازمان 
ملل و احضار سفير سوئيس به عنوان حافظ 
منافع آمريكا در ايران ازجمله كانال هايي 
بود كه براي ارسال پيام به طرف آمريكايي 
استفاده شد. از سوي ديگر حسن روحاني 
رئيس جمهــور ايران هم هشــدار داد كه 
اگر بــراي نفتكش هاي ايرانــي كه راهي 
ونزوئال شده اند مشكلي از طرف نيروهاي 
آمريكايــي پيش بيايــد ايران اقــدام به 

مقابله به مثل خواهد كرد.
در ونزوئال مقامات اين كشــور ابتدا اعزام 

نفتكش هاي ايران را تأييد كردند و در ادامه 
با برگزاري يك رزمايش موشكي و دريايي 
عزم خود را براي حفاظت از نفتكش هاي 

ايران نشان دادند.
طارق العيســمي، وزير نفــت ونزوئال در 
توييتي ورود نفتكــش فورچون به منطقه 
ويژه اقتصادي اين كشــور را تأييد كرده و 
آن را نشاني از »برادري و همبستگي قوي« 

2كشور خواند.
نماينده ونزوئال در ســازمان ملل هم ورود 
كشتي ايران با وجود مخالفت هاي آمريكا 
را »نقطه عطفي در مبارزه براي حاكميت 
ملي، استقالل و صلح« توصيف كرده است.

درنهايت وبسايت تانكر تراكر كه در حوزه 
تردد دريايي فعاليت مي كند روز دوشنبه 
در توييتي نوشــت: ابرتانكر ايراني كه در 
اواســط  ماه مارس در بندر شهيدرجايي 
ايران 43ميليون ليتر بنزين بار كرده بود 
در جايگاه »برث2« در مجاورت پااليشگاه 
»ال پاليتو« ونزوئال، در غرب كاراكاس لنگر 
انداخته است. فارســت، پتونيا، فاكسون 
و كالول 4نفتكــش ديگر ايران هســتند 
كه يك ونيم ميليون بشــكه بنزين حمل 
مي كننــد و با فاصله در حال طي مســير 
به مقصد ونزوئال بوده انــد. ديروز اخباري 
مبني بر ورود نفتكش فارست به محدوده 
آب هاي اقتصادي ونزوئال منتشــر شــد؛ 
منطقه اي در 370كيلومتري خاك ونزوئال 
كه قبال اعالم شده بود در آن محدوده ناوها 
و جنگنده هاي ونزوئاليي از نفتكش هاي 
ايران استقبال و آنان را تا مقصد اسكورت 
مي كنند. نيكوالس مادورو، رئيس جمهور 
ونزوئال هم در رســانه دولتي اين كشــور 
گفت: »ونزوئال و ايران هردو خواهان صلح 
هســتند و ما حق داريــم آزادانه تجارت 

كنيم.«
او از رهبران ايران به خاطر ارسال محموله 
سوخت به كشور تشكر و به زبان فارسي به 
مردم ايران ســالم كرد. پس از به سالمت 
رسيدن نخســتين نفتكش ايران، حجت 
سلطاني، سفير جمهوري اسالمي ايران در 
كاراكاس در حساب كاربري خود كنايه اي 
به اقدام مقابله اي ايران پس از ترور سردار 
سليماني در اواخر ســال گذشته زد و در 
توييتر نوشــت: خدا را شــكر كه ترامپ و 
مشــاورانش باالخره متوجه شدند اگر به 
قواعد و مقررات بين المللي احترام گذاشته 
و تصميمــات منطقي و عاقالنــه بگيرند، 
نه خودشــان و نه سربازانشان دچار ضربه 
ماليم مغزي نخواهند شد. در يك  ماه اخير 

مقامات آمريكا مدعي شده بودند ونزوئال كه 
با مشكالت شديد مالي مواجه است، هزينه 
تعمير و بازسازي صنايع نفتي خود توسط 

ايران را احتماال با طال پرداخت مي كند.
اليوت آبرامز، مسئول امور ونزوئال در دولت 
آمريكا، گفته بود كه ايران مشــغول اعزام 
هواپيماهاي زيادي به اين كشور آمريكاي 
جنوبي بوده و به همين دليل مايك پمپئو 
خواستار تحريم هواپيمايي ماهان توسط 

كشورهاي جهان شده بود.
در همين رابط شبكه خبري بلومبرگ به 
نقل از »منابع آگاه« مدعي شد كه دولت 
ونزوئال اين  ماه 9تن طــال -معادل حدودا 
500ميليون دالر- را در ازاي خدمات ايران 
براي بازسازي پااليشگاه هاي اين كشور با 
هواپيما به ايران ارسال كرده است؛ ادعايي 
كه سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 

خارجه ايران آن را رد كرد.
روز دوشــنبه آدميرال كريگ فالر، رئيس 
ســتاد فرماندهي جنوبي آمريكا گفت كه 
با نگراني محموله ايران به ونزوئال را دنبال 

مي كند اما امكان رويارويي را كم دانست.
در هفته هاي اخير ونزوئال با كمبود شديد 
بنزين روبه رو بوده و مــردم براي تهيه آن 
ســاعت ها در صف ايســتاده بودند و پس 
از رسيدن نخســتين نفتكش ايران مردم 
ونزوئال ترند تشــكر ايران را در توييتر داغ 
كردند. اواخر فروردين امســال نيكوالس 
مادورو، رئيس جمهور كشــور بحران زده 
ونزوئال با حســن روحاني، رئيس جمهور 
ايران تلفني صحبت كــرده بود و طرفين 

بر همكاري هاي بيشتر تأكيد كرده بودند.
رئيس جمهور كوبا كه كشور او هم با دولت 
فعلي آمريكا در تنش است، با اشاره به ورود 
نفتكش ايراني به غرب كاراكاس اظهار كرد 
كه ايران توانســته محاصره جنايتكارانه 
و غيرقابل قبول آمريكا را درهم بكشــند. 
ايران كه از 2ســال قبل و با خروج آمريكا 
از برجام با مشــكالت اقتصادي دســت و 
پنجه نرم مي كند توانســته به بسياري از 
كشورهاي تحت تحريم و محاصره ازجمله 
قطر، روسيه و... كمك رســاني و در قبال 
آن مايحتاج خود را تاميــن كند؛ اتفاقي 
كه مي تــوان از آن به ائتالف كشــورهاي 
تحريم شــده عليه آمريكا ياد كرد كه بعيد 
نيســت در آينده با يك سازوكار مشخص 
و مدون به عنوان باشگاه كشورهاي تحت 
تحريم اعالم موجوديت كند تا كشورها با 
معامله درون باشگاهي مشكالت خود را بر 

طرف كنند.

ائتالف تحريمي ها عليه تحريم

جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا 
عكس 

خبر
عصر شــنبه با حضور حســن روحاني 
رئيس جمهور، علي الريجاني رئيس مجلس 
شوراي اسالمي و ســيد ابراهيم رئيسي 
رئيس قوه قضاييه به ميزباني دولت در مجموعه حافظيه 
برگزار شــد. اين آخرين حضور علي الريجاني در مقام 
رئيس مجلس در جلسه ســران قوا بود. از جلسه بعدي 
سران قوا بايد منتظر حضور رئيس جديد مجلس در اين 
جلسات باشيم. در اين جلسه حسن روحاني رئيس جمهور 
با تقديم لوح تقدير و يك جلد قرآن نفيس به الريجاني از 
سال ها تالش و خدمتگزاري وي در سنگرهاي گوناگون 
نظام جمهوري اســالمي به ويژه رياست 3 دوره مجلس 

شوراي اسالمي تجليل كرد.

آخرين حضور الريجاني 
در جلسه سران قوا

ايران

ونزوئال

بندر  عباس

بندر
 امام خميني

كالول

فاكسون

پتونيا
فورچون

فارست

در چنين شرايطي بود 
كه كشتي هاي نفتكش 
و باري ايراني توانســتند در چارچوب ائتالف 
سازنده و از طريق سازوكارهاي اقدام بي ضرر 
از حوزه هاي جغرافيايي همجوار آمريكا عبور 
كنند. آمريكا در فضــاي موجود چاره اي جز 
پذيرش قواعــد حقوق بين الملــل و الگوي 
كنش مســالمت جويانه ايران نداشت. اقدام 
ايران نشــان داد كه اوال تهديدات آمريكا در 
شــرايطي مي تواند منجر به پيروزي شود كه 
بازيگران منطقه اي از ســازوكارهاي انفعال 
اســتفاده كنند، ثانيا آمريكا بتواند حمايت 

متحدين خود در آتالنتيك را به دســت آورد 
و ثالثا سياست هاي آمريكا با اجماع ساختاري 
همراه شــود. واقعيت آن است كه اقدام ايران 
به گونه اي شــكل گرفت و تداوم پيدا كرد كه 
دولت ترامپ قــادر به ســازوكارهاي كنش 
تهاجمي نبود؛ ترامپ به اين موضوع واقف است 
كه گســترش بحران بدون توجه به مقررات 
حقوق بين الملل نه تنهــا امنيت ملي آمريكا 
را با مخاطره روبه رو مي كند بلكه چالش هاي 
جديدي براي رقابت هاي انتخاباتي وي براي 
نوامبر2020 ايجاد خواهد كرد. شايد بتوان به 
اين جمع بندي رسيد كه سياست كنش فعال 

براساس ضرورت هاي حقوقي و قواعد روابط ائتالف سازنده و عبور بي ضرر
بين الملل مي تواند شــكل جديدي از تعادل 
را در فضاي امنيت منطقه اي ايجاد كند. طبعا 
چنين فرايندي مي توانــد زمينه هاي تغيير 
مرحله اي در سياست خارجي آمريكا نسبت 
به ايران را به وجود آورد. اقدامات پرشــدت 
محدود كننده عليه ايران در شرايط موجود 
مي تواند چالش هاي جديــد امنيتي ايجاد 
كند، بنابراين سياســت راهبردي ايران آن 
اســت كه از ماجراجويي اجتناب كرده و در 
برابر ماجراجويي فراقانوني بازيگراني همانند 
دونالد ترامپ مقاومت كنــد. مقاومت ايران 
نه تنها براي زندگي اقتصــادي مردم ونزوئال 
بلكه براي اقتصاد، امنيت و صلح بين المللي 

اثربخش خواهد بود.

پيام ظريف به سيد حسن نصر اهلل
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در پيام هايی جداگانه به ناصيف حتی، همتای لبنانی و سيد حسن نصراهلل، دبيركل حزب 
اهلل لبنان عيد مقاومت و آزادی و سالروز آزادسازی پيروزمندانه جنوب لبنان از وجود نيروهای متجاوز رژيم صهيونيستی 
توسط جوانان مقاومت را تبريك گفت و برای دولت و ملت لبنان و خانواده شهدا و جانبازان مقاومت عزت و سربلندی آرزو كرد.

فرزانه آئيني
خبرنگار

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار



جزئيات طرح ترافيك جديد
پس از كش و قوس هــاي فراوان، به تازگي 
شوراي ترافيك تصميم گرفته طرح ترافيك 
را به خيابان هاي تهران بازگرداند. ابتدا رأي 
به اجرا از ۲۹ ارديبهشــت داد اما با توجه 
به تعطيلي عيد ســعيد فطر، برابر تصميم 
شهردار تهران مقرر شــد اجراي مجدد 
محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي 
هوا، از نخستين روز پس از تعطيالت عيد 

سعيد فطر آغاز شود.
 ساعت اجراي طرح ترافيك جديد ۸ تا ۱۶

 خروج رايگان از محدوده هاي ترافيكي از 
ساعت ۱۴ به بعد 

 پنجشنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۳ فقط طرح 
محدوده كنترل آلودگي هوا

 تخفيف هــاي ۵۰ تــا ۷۰ درصدي براي 
ساكنين محدوده هاي طرح

سرانجام طرح ترافيك 99تهران از امروز 
اجرا مي شــود. 53روز پيش ستاد ملي گزارش

كرونا براي پيشــگيري از افزايش موج 
كرونا دســتور  لغو طرح ترافيك را داد و پيشنهاد كرد 
مردم از خودروي شــخصي براي تردد استفاده كنند. 
همين كافي بود تــا در ازاي كنترل كرونــا، ترافيك و 
آلودگي هوا به تهران هجوم آورند. البته مصوبه لغو طرح 
ترافيك توانســت ميزان جابه جايي مسافر را روزانه از 
۴ميليون به يك ميليــون كاهش دهد تــا در مترو و 
اتوبوس كرونا كمتر شود، اما ترافيك و آلودگي هوا چه 
مي شــدند؟  با لغو اجراي طرح ترافيك از ۱5فروردين 
ماه، بار ترافيك تهران چنــان افزايش يافت كه پس از 
۴0سال خيابان هاي مركزي شهر صحنه ميليون ها تردد 
افسار گســيخته شــد. در معابر منتهي به بازار تهران 
ترافيك روزهاي عادي تا ۱67درصــد افزايش يافت. 
همچنين نسخه استفاده از خودروهاي شخصي موجب 
شــد هواي تهران با وجود باد و باران هــاي مكرر بارها 
به دليل افزايش ازن حاصل از تردد خودروها آلوده شود.

 
آالينده تابستاني

تغيير الگوي ترافيك تهران طي ماه هاي اخير موجب 
شد براي نخستين بار ازن در روزهاي ارديبهشت ماه، 
در تهران افزايش چشــمگيري داشــته باشد و گاه تا 
شاخص ۱60و شــرايط اضطرار پيش رود. همچنين 
افزايش اين آالينده هوا موجب شد 2روز آلوده تا هفته 
نخست خرداد در تهران به ثبت برسد. در اين آالينده، 
اكسيدهاي نيتروژن و تركيبات آلي فرار، دو پيش ساز 
اصلي واكنش هاي توليدكننده ازن هســتند. حسين 
شهيدزاده، مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي 
تهران البته نگاه ها را به سمت تغيير سختگيرانه تر نحوه 
محاسبه  شــاخص ها برده اما ازن سال هاست آالينده 
تابستاني تهران است و هرگاه ترددهاي افسارگسيخته 
همراه با افزايش تابش نور خورشيد بوده اند، هواي بهار و 
تابستان پايتخت آلوده شده است. غلظت آالينده ها در 
پايتخت طي روزهاي اخير نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش يافته و توليد آالينده ها در پايتخت بيشتر 

شده است. البته اجرا نشدن طرح ترافيك و تردد زياد 
خودروها در سطح شهر يكي از داليل افزايش غلظت 
آالينده ها در پايتخت محسوب مي شود.اما اجرا نشدن 
طرح ترافيك تنها دليل آلودگي هوا طي روزهاي اخير 
نيست، چرا كه در 3روز گذشته وزش باد حتي با سرعت 
كم هم در پايتخت نداشته ايم و اين  سبب شده آلودگي 

موجود از تهران خارج نشود. آالينده غالب هوا در تهران 
طي 2 روز گذشته ازن بوده است كه اين آالينده  اصوال 
در روزهاي گرم ايجاد مي شــود و پيش ســازهاي آن 
اكسيدهاي نيتروژن و هيدروكربن هاست كه مي تواند 
از پمپ بنزين ها توليد يا از باك خودروها تبخير شود.  
از ســويي كارشناسان هشــدار داده اند كه هم اكنون 

غلظت ازن تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بسيار باالتر اســت و با توجه به اين موضوع مي توانيم 
انتظار اعالم غلظت هاي بااليي از ميزان ازن در تابستان 

داشته باشيم.

هشدار تابستان روشن شد
بر اساس داده هاي اندازه گيري شــده در ايستگاه هاي 
ســنجش كيفيت هوا، ميــزان انتشــار آالينده ها در 
سال جاري نسبت به بازه مشابه در سال گذشته به طور 
قابل مالحظه اي افزايــش يافته اســت. در اين زمينه 
ناوگان حمل ونقل، سهم عمده اي از انتشار آالينده هايي 
همچون اكســيدهاي نيتروژن و تركيبــات آلي فرار را 
در شــهر تهران به خود اختصاص مي دهد. با اطمينان 
مي توان تغييرات مذكور را به تغييرات الگوي ترافيك شهر 
به دليل اجرا نشدن طرح ترافيك    مرتبط دانست. البته 

كاهش سرعت باد در روزهاي اخير كه تجمع آالينده ها 
را در جو شــهر تهران به همراه داشته است نيز مي تواند 
به عنوان يكي ديگر از داليل افزايش غلظت آالينده ازن 
باشــد. همچنين با توجه به اينكه افزايش دما، سرعت 
واكنش هاي توليدكننده آالينده ازن را افزايش مي دهد، 
هر سال با ورود به فصل تابستان شاهد افزايش غلظت اين 
آالينده هستيم. در سال جاري تغييرات الگوي ترافيك 
نيز نقش مؤثري در افزايش غلظت آن ايفا كرده است. از 
اين رو انتظار مي رود درصورت تغيير نيافتن الگوي جاري 
ترافيك شهر تهران با افزايش دما، شاهد مقادير به مراتب 

باالتري از آالينده ازن در هوا باشيم.

ازن با ما چه مي كند؟
آالينده ازن مانند هــر آالينده ديگــري تأثيراتي 
سوء بر سالمت انسان دارد. براساس نتايج سازمان 
بهداشــت جهاني، مواجهه با اين آالينده مي تواند 
سبب تحريك سيستم تنفسي، ايجاد سرفه، تحريك 
گلو، درد قفسه سينه، ايجاد و تشديد آسم و آلرژي و 
درصورت مواجهه مكرر سبب تخريب بافت ريه شود. 
اين عوارض در كودكان و ســالمندان و افراد داراي 
بيماري هاي تنفسي عوارض بسيار جدي تري را به 
همراه دارد. از اين رو به افراد جامعه توصيه مي شود 
كه در برخي ساعات ظهر و عصر كه تابش خورشيد به 
بيشترين مقدار خود مي رسد حضور خود در فضاهاي 
باز را كاهش دهند همچنين بهتر است كه گروه هاي 
حساس در روزهايي كه شاخص آالينده ازن افزايش 
مي يابد از فعاليت هاي طوالني و سنگين در فضاهاي 

باز خودداري كنند.

 از امروز طرح ترافيك سال 99تهران اجرا مي شود، اما روش كج دار و مريز كنترل كرونا و ترافيك چه مي شود؟
جنگ كرونا و ترافيك وارد مرحله جديد شد

سيد محمد فخار
خبر نگار

برخورد نزديك

پيگيري اوراق مشاركت ۹۸ در سال ۹۹

با پايان محدوديت هاي كرونايي رفت وآمد در شهر به شدت زياد شده و 
تراكم جمعيت در مترو و اتوبوس به وضعيت قبل از اين بيماري باز گشته 
است. اما ســاخت خطوط جديد، ايجاد ايســتگاه هاي بيشتر و تامين 
تجهيزات و واگن ها، همه در گرو قســط هاي وام هستند كه پرداخت 
نشده اند و راه دريافت وام جديد را بســته اند. سال قبل دولت برنامه اي 
براي فروش اوراق مشاركت از ســوي يك بانك طراحي كرد تا از مبلغ 
به دست آمده براي ساخت متروي تهران استفاده شود، اما نه در سال98 
و در سال99 اين كار انجام نشده است. مديرعامل شركت متروي تهران 
با اشــاره به تالش براي فعال كردن هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
سال98 شركت مترو مي گويد: درصورت تامين منابع مالي امسال امكان 
بهره برداري از ۱۱ايســتگاه مترو  وجود دارد. اوراق مشاركتي كه علي 
امام از آن نام مي برد، قرار بود سال گذشته براي توسعه خطوط متروي 
تهران منتشر شود اما هنوز به نتيجه نرسيده است. او مي افزايد: بودجه 
ســال99 متروي تهران برابر با 2هزارو800ميليارد تومان است و بدون 
شك با چالش مالي اي كه شــهرداري تهران در سال جاري با آن مواجه 
است، فعال كردن اوراق مشاركت سال98 مي تواند بسياري از مشكالت 
مالي را برطرف كند. در اين صورت مي توانيم شــاهد شتابي چشمگير 
در افتتاح ايستگاه ها، بستر ســازي  براي كاهش سرفاصله حركتي در 
خطوط به بهره برداري رســيده و حتي تأمين ناوگان باشيم. علي امام، 
مديرعامل شركت مترو تأكيد مي كند: 7كيلومتر از خط6 با  6ايستگاه 
حدفاصل ســتاري تا تربيت مدرس و همچنين ايستگاه هاي محالتي، 
بوستان گفتگو، برج ميالد و ميدان قيام در خط7 از ايستگاه هايي است 
كه درصورت تامين منابع مالي درصدد بهره برداري از آنها در سال جاري 
هستيم.  اگرچه شهرداري بودجه سال99 را به نسبت بودجه سال98 در 
حدود 25درصدافزايش داد اما مشكالت اقتصادي و شرايط ركود ناشي 
از كرونا، باعث بيشتر شدن هزينه هاي توسعه شده است. ساخت شبكه 
مترو و ناوگان مورد نياز آن نيز وابسته به صنايعي است كه خود از مشكالت 
مالي آسيب ديده اند. سال پيش مبلغ اوراق مشاركت  هزار و 300ميليارد 
توماني به 2 قسمت تقسيم شده است. بخش اول آن شامل 390ميليارد 
تومان با عامليت يكي از بانك ها در مرداد98 پرداخت شد اما 9۱0ميليارد 
تومان باقيمانده كه عامليت آن برعهــده بانك ديگري بود همچنان در 
فرايند اداري بالتكليف مانده است. گويا بدهي شهرداري به شبكه بانكي 
كشور باعث توقف اين روند شده است. ظاهرا ميزان بدهي شهرداري به 
بانك ها بابت مترو بيش از 20هزار ميليارد تومان است. به گفته مديرعامل 
متروي تهران اگر شركت متروي در سال99 مبلغ ۴هزار ميليارد تومان 
از طريق بودجه شهرداري، اوراق مشاركت، كمك وزارت نفت و مواردي 
از اين قبيل دريافت كند، امكان دارد ۱8كيلومتر خط و ۱5ايستگاه به 
بهره برداري برسد اما با بودجه 2هزارو800ميليارد توماني تنها ۱0كيلومتر 

خط و 9ايستگاه به بهره برداري خواهد رسيد.

محمد سرابي
خبرنگار
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تالشبرايبازگشتزندگيبهپيادهروها
اليحه بهره برداري از عرصه هاي همگاني،  معابر و پياده روهاي شهر تهران پس از اصالح به زودي در شوراي شهر تهران بررسي مي شود

خبر مي رســد كه اليحه 
بهره برداري از عرصه هاي شهروند

و  معابــر  همگانــي،  
پياده روهاي شهر تهران پس از دريافت 
نظر كارشناسان اصالح شده است. با اين 
اوصاف به نظر مي رسد كه گام هاي عملي 
مديريت شــهري بــراي ســاماندهي 
پياده روهــاي پايتخت آغاز شــود كه 
نخستين گام،  بررسي اليحه در شوراي 

شهر و تصويب آن خواهد بود.
به گزارش همشــهري واقعيت آن است 
كه در هيچ قسمتي از شــهرهاي ما به 
اندازه پياده روها قوانين شهرنشيني زير 
پا گذاشته نمي شود. صداي هيچ كس هم 
درنمي آيد؛ مگر آنكه گاهي مغازه دارها از 
حضور دستفروشان كالفه شوند. بعضي 
موقع ها هم مثل تجريــش و هفت تير 
تهران،  عده اي از مغازه داران،  چاره كار را،  
پيوستن به جرگه دستفروشي مي بينند 
و درست روبه روي مغازه خودشان بساط 
مي كنند. به قول يكي مي گفت: »2سال 
پيش،  شب عيد،  دوستم ۴تا موزاييك 
جلوي مغازه خودش در خيابان وليعصر 
را روزي 35هزار تومان از يك نفر اجاره 
كرده بود تا حداقل جلوي ضرر را بگيرد.« 
جالبي قضيه اينجاســت كه در چنين 
راسته هايي گاهي اوقات هر ۱0متر نيز 
يك بنر پارچه اي نصب مي كنند كه: »در 
اين مكان بساط گستري ممنوع است؛ از 
مأموران در طرح ساماندهي دستفروشان 

تشكر مي كنيم.«
باور كنيد اينطوري پيــش برود،  هيچ 
بعيد نيست راهروها و راه پله هاي مراكز 
خريد و پاساژها پُر  شود از دستفروش و 
موتوري . حرف هم بزني مي شوي كسي 

كه مي خواهي نان دستفروشــان را در 
اين اوضاع ســخت اقتصادي آجر كني. 
نمونه اش همين 3هفتــه پيش كه پاي 
اليحه بهره برداري از پياده راه ها به ميان 
آمد. هنوز اليحه به شورا نيامده بود كه 
برخي مدعي شــدند اصل ماجرا روي 
شهرفروشي اســت،  برخي ديگر هم به 
دفاع از دستفروشــان برآمدند. اين در 
حالي است كه اصل اليحه بر ساماندهي 
استوار شده و قرار نيست پياده روها اجاره 
داده شــود يا عرصه را بر دستفروشان 

تنگ كند.

خارج شدن شهر از حالت مكانيكي
اساس اليحه بهره برداري از عرصه هاي 
همگاني،  معابر و پياده روهاي شهر تهران،  

كسب درآمد پايدار با تكيه بر ساماندهي 
فضاهاي عمومي اســت. شهردار تهران 
مي گويد: »در مورد اين اليحه،  ما بخشي 
از فضاهاي عموم شهر را درصورت امكان 
به حوزه اقتصادي مجاورشان اختصاص 
مي دهيم و حق شهر را محاسبه مي كنيم. 
بايد اجازه دهيم كه چنين اتفاقي رخ دهد 
چراكه به سر و سامان پيدا كردن فضاهاي 
همگاني كمــك مي كند. البتــه براي 
جلوگيري از مــوارد غيرقانوني نيز بايد 
تمهيدات الزم را درنظر بگيريم.« پيروز 
حناچي با بيان اينكه اليحه بهره برداري 
از عرصه هاي همگاني و پياده روهاي شهر 
تهران،  اتفاق ميموني است و شهر را از 
حالت مكانيكي خارج مي كند،  مي افزايد: 
»اينگونه بسياري از فضاهاي شهري كه 

در ساعت هايي از روز مي توانند به محلي 
براي اوقات فراغت شــهروندان تبديل 
شوند،  به عنوان يك ظرفيت وارد چرخه 

صحيح شهري مي شود.«

علي اعطا،  رئيــس كميته طرح ها و 
معماري شهري شوراي شهر تهران

بهره برداري از پياده روها به معني فروش 
آنها نيســت؛ فروش به معني انتقال 
مالكيت اســت اما در اين اليحه اصال 
قرار نيست انتقال مالكيت اتفاق بيفتد. 
طي  روزهاي اخير بعضا استدالل هايي 
از سوي برخي از افراد مطرح مي شود 
مبني بر اينكه چون به دستفروشــان 
اجازه استفاده از پياده روها داده نشده 
پس اين اليحه نبايد اجرايي شود. اما 

در استدالل هايي كه مطرح مي شود،  
در راستاي اجراي اين اليحه نمي توان 
دوگانه رفتار كرد؛ به عبارتي يا ما حق 
كسب منفعت از پياده رو را به يك فرد 
فارغ از اينكه چه شخصي است واگذار 
مي كنيم يا نمي كنيم. اگر كليات اين 
اليحه پذيرفته شد مي توان آن را براي 
تعدادي از اصناف و دستفروشــان نيز 
اجرايي كرد چون من فكر مي كنم اين 
كار قطعاً منافاتي بــا حقوق عمومي 
ندارد. ساماندهي معابر موضوعي است 
كه در اين اليحه مدنظــر قرار گرفته 
شده است. هم اكنون پياده رو هايي كه 
اين ظرفيت را دارند از آن بهره مي برند 
ولي نوع بهره برداري آنها بدون قاعده 
اســت. اگر چه اين اقدام بدون قاعده 
اســت اما به طور حتم در بســياري از 
اين نقاط ارقامي هم جابه جا مي شود 
و اين همان فســادي اســت كه دائماً 
درباره آنهــا صحبت مي شــود. يكي 
ديگر از دغدغه هايي كه در اين اليحه 
مطرح شده بدون شك درآمدزايي براي 
شهرداري تهران است،  ما نمي توانيم 
بگوييم كه اين موضوع را مدنظر قرار 
نداده ايــم. در نهايت ســرزنده كردن 
فضاي عمومي شــهر تهران موضوع 
ديگري بوده كه در اين اليحه مدنظر 
قرار گرفته اســت. شهرداري يك نهاد 
خصوصي نيست و درآمدي كه از اين راه 
كسب مي كند را براي كليه شهروندان 
و شــهر هزينه مي كنــد. در يك كالم 
نمي توانيم بگوييم كه در راستاي اجراي 
اين اليحه شهرفروشي اتفاق مي افتد؛ 
البته بايد ضوابط و مقرراتي تدوين شود 
كه اين كار از مصاديق سد معبر نباشد.

در بسياري از شهرهاي توسعه يافته دنيا براي پياده روها 
قوانين خاص و ســختگيرانه اي وجود دارد. در واقع 
پياده روها به عنوان يكي از عرصه هاي مهم شــهري 
داراي ضوابط ويژه اي هستند. شهرداري ها در قالب 
طرح هاي رسميت بخشي،  از ۲جهت اصلي براي آنها 
قواعد معيني را مشخص كرده اند؛ نخست آنكه برخي 
از مشاغل خاص و مراكز خدماتي مي توانند با پرداخت 
حق شهر از يكسو و درنظر گرفتن حقوق شهروندي،  
بخشي از فضاهاي همگاني را بدون سدمعبر،  اشغال 
كنند. دومين جهت تعيين قواعد هم اين است كه اگر 
كسي يا كساني به هر دليلي قوانين پياده رو را ناديده 
بگيرند و مرتكب تخلف شوند،  بايد جرايم قابل توجهي 
را بپردازند. به طور نمونه در شهرهاي آلمان،  برف روبي 
فضاي پياده روي جلوي خانه ها به عهده مالك ساختمان 

اســت. حال چنانچه عابري جلوي خانه اي به خاطر 
بي توجهي به برف روبي،  زمين بخورد و آسيب ببيند،  
مالك ساختمان ضمن پرداخت هزينه درمان آن فرد 
و جبران خسارت،  بايد جريمه اي را به شهرداري نيز 
بپردازد. در استانبول نيز ســاالنه حدود ۳درصد از 
بودجه اداره شهر از محل واگذاري اجاره پياده روها 
به يكسري از صنوف تامين مي شود. فرض بگيريد كه 
از بودجه حدودا ۳۱هزار ميليارد توماني شهر تهران،  
۳درصد منابع از طريق فضاهاي همگاني و پياده روها 
تامين شود. مبلغي حدود ۹۳۰ميليارد تومان ساالنه 
به دســت خواهد آمد كه مي تواند در مناسب سازي 
پياده روها و توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري و حتي 
خريد ناوگان اتوبوسراني كمك كننده باشد. البته اين 
روزها در برخي از شــهرهاي جهان نيز براي جبران 
خسارت هاي مالي كسبه،  به خصوص فست فودي ها و 
كافه داران،  فضاهاي همگاني به شكل جالبي در اختيار 
عموم قرار گرفته است. مثال سيماسيوس،  شهردار 

۴۶ساله شهر ويلنيوس پايتخت كشور ليتواني پس از 
۶هفته فاصله گذاري و قرنطينه به دليل شيوع ويروس 
كرونا بخشنامه اي زده كه تمام فضاهاي عمومي از قبيل 
برخي معابر،  ميادين و حتي پارك ها به صورت رايگان 
در اختيار صاحبان رستوران و كافه ها قرار داده شود تا 
از فاصله يك متري از مسير پياده رو و فاصله دو متري 
بين مشتريان استفاده شود و هم مردم لذت ببرند و هم 
درآمد نصيب شاغالن شود. همچنين براي سال ۲۰۲۰ 
آنها را از پرداخت عــوارض معاف كرده و حتي كوپن 
۲۵يورويي براي كادر پزشكي به عنوان هديه درنظر 
گرفته تا به كافه يا رستوران مراجعه كنند و با كوپن 
خريداري كنند. سيماسيوس پيامي هم در اين رابطه 
داده است: »فقط باز كنيد؛ كار كنيد.« شغل خود را حفظ 
كنيد و ويلنيوس را زنده نگه داريد.« شهردار ويلنيوس 
حتي گفته كاميون هاي حمل مواد غذايي كه فقط مجوز 
حمل در يك ناحيه را داشتند مجاز هستند در كل شهر 
تردد كنند. البته نكته جالب تر ماجرا اين اســت كه 

شهردار يعني كليددار شهر مديريت واحد اختيارات 
شهر را داراست. در بوردوي فرانسه نيز كه به عنوان 
يكي از شهرهاي پرچمدار پياده محور در جهان شناخته 
مي شود اعالم شده كه تا چند سال متوالي ده ها معبر 
ديگر شهري روزهاي يكشنبه به روي خودروها بسته 
خواهند بود و دستفروش ها و شغل هاي كوچك آزادانه 
فعاليت خواهند كرد. البته شهرداري بوردو براي اين 
اقدام،  مبلغي از آنهايي كه مي خواهند فعاليت كنند 
دريافت مي كند. شــهرداري اين شهر براي حفظ 
اين بافت،  تردد خودروي شــخصي در بسياري 
از بخش هاي مركزي شــهر را ممنوع كرده و تنها 
وســيله اي كه حق دارد در اين بافت حركت كند،  
ترامواست. تمام مركز شهر بوردو سنگفرش شده 
است. كافه ها و رستوران ها صندلي هايشان را روي 
اين سنگفرش ها و در فضاي باز شهري چيده اند تا 
شهروندان و گردشگران از نماهاي زيباي تاريخي 

اين شهر استفاده كنند.
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مقايسه هواي 4سال اخير تهران تا 5خرداد

آالينده اصليناسالم براي گروه هاي حساسسالمپاكسال/شاخص
ذرات معلق۱۳۹۶۹۵۱۷
ذرات معلق۱۳۹۷۷۵۱۹
۱۳۹۸۲۵۴۲--
ازن۱۳۹۹۱۵۵۰۲

پياده روهاي جهان در پساكرونا

تمركز مديريت بحران بر لحظه

در ستايش نقاط مكث شهري

درخصوص بحران هايي چون كرونــا، آلودگي هوا، ترافيك 
و انبوه بسياري از مشــكالت اجتماعي و شهري فراواني كه 
در كالنشــهرها وجود دارد بحث نشاط اجتماعي و پركردن 
اوقات فراغت شهروندان موضوعي بسيار مهم و جدي است 
كه مديريت شهري بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشد. بحث 
مديريت بحران در شهرهاي ايران متأسفانه متمركز شده بر 
مديريت حين و بعد از بحران و مسئولين امر هيچ گونه تالشي 
درخصوص مديريت قبل از بحران ندارند. در واقع همگي بر 
اين باور هســتيم كه دنياي پس از كرونا با دنياي قبل از آن 

بسيار متفاوت است. 
كرونا كل دنيا را در برگرفت و مرز بين فقير و غني را از ميان 
برداشــت و همه طبقات اجتماعي درگير شدند. تهديدي 
جهاني كه قطعا تأثير شــگرفي در شــكل زندگي انسان ها 
خواهد گذاشت كه يقينا يكي از مهم ترين تأثيرات دگرگوني 
در شهرســازي خواهد بود، چــرا كه شهرســازي همواره 
تحت تأثير رفتارها و شــيوه زندگي جوامع انســاني است. 
همانطور كه به دليل بيماري وبــا در قرن نوزدهم تغييرات 
اساســي در شهرســازي صورت گرفت در دوران كرونا به 
همگان اثبات شد كه بحث نشاط اجتماعي در شهرها بسيار 
مهم است، چرا كه متأسفانه ايران در زمينه نشاط اجتماعي 
رتبه بسيار نامناسبي را بين ساير كشــورها دارد به همين 

جهت كاري كه از مديريت شــهري درخصوص گســترش 
نشاط اجتماعي بر مي آيد اين است كه به نما و منظر شهري 
و مخصوصا پياده رو هاي شهري كه بر روح و روان مردم تأثير 
مي گذارد توجه داشته باشــد؛ پياده روهاي شهري نيازمند 

پوشش گياهي مناسب هستند. 
در پياده رو هاي شهري بايد ايستگاه هاي مكث طراحي شود 
كه مي تواند هم درآمدزا و هم نشــاط برانگيز و شــادي آور 
باشــد. مردم در اين فضاها باهم حــرف مي زنند و تعامل 
مي كنند. در واقع طراحي شهرها و پياده روهاي ما امروزه 
به گونه اي اســت كه شــهروندان كمترين ارتباط را باهم 

داشته باشند. 
مي توان ادعا كرد كه زنــدان طراحي كرده ايم؛ پياده روهاي 
شهري ما نيازمند نشاط پايدار هستند كه يكي از مولفه هاي 
جامعه سالم اســت. مي توانيم از ظرفيت هاي عمومي مانند 
پياده رو هــا و بوســتان ها و پارك ها و.... در افزايش نشــاط 
اجتماعي در شهرها بيشتر استفاده كنيم. خلق شادي هاي 
گروهي در فضاهاي پياده روهاي شــهري ضــروري به نظر 
مي رسد. در واقع شــادي و نشاط حق شــهروندان است و 

مديريت شهري نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشد. 
شــادي در فضاي شــهري و عمومي مي تواند نتايج خيلي 
بزرگ داشته باشد و انسجام اجتماعي را تقويت كند. از نگاه 
برنامه ريزي شــهري به وجود آوردن چشم اندازهاي زيبا در 
فضاهاي عمومي شــهري نقش بسزايي در سالمت روحي و 
رواني و نشاط عمومي شهروندان دارد كه نيازمند توجه ويژه 
مديريت شهري به اين مقوله است. به اميد روزي كه شاهد 

افزايش نشاط شهري در شهرهاي ايران عزيز باشيم.

مي دانيم كه شــهر يك موجود زنده اســت و تمام فضاهاي 
شهري هم جزئي از آن هســتند كه عمال كاركرد اجتماعي 
دارند. اين فضاها براي ايجاد تعامــالت اجتماعي و مراودات 
بين شهروندان بســيار مفيد بوده و حضور شــهروندان در 
فضاهاي عمومي شهري موجب نشاط اجتماعي بيشتر شهر 
و سرزنده ترشدن آن مي شود. در اين ميان؛ معابر شهري اعم 
از پياده روها و خيابان ها الزامــا نبايد به ابزاري جهت تكميل 
سفرهاي شهروندان تبديل شوند بلكه مي توانند خود تبديل 
به مقصد سفر گردند. در دوران پســاكرونا؛ فرصت مناسبي 
فراهم شده تا ديدگاه مديريت شــهري به سمت استفاده از 
فضاهاي عمومي شهر سوق داده شود تا هم فاصله اجتماعي 
مناسب بين شهروندان حفظ شود و هم شور و نشاط خاصي 
به شهر داده شود. اســتفاده از فضاهاي عمومي شهر را نبايد 
با پياده رو فروشي اشــتباه گرفت چرا كه تفكر درآمدزايي از 
اجاره پياده روها به كاسبين، اساس اجتماعي طرح را زير سؤال 
مي برد. تجربيات جهاني نشان مي دهد فضاهاي عمومي كه 
مردم در آن مشــغول غذا خوردن، ورزش، خرده فروشــي  و 
  تفريح هســتند براي شهروندان بســيار جذاب است. اخيرا 
شهرداري تهران اليحه بهره برداري از پياده روها را به شوراي 
اسالمي شهر تهران تقديم  نموده كه مي تواند يك شروع خوب 

براي استفاده از معابر عمومي باشد ليكن آنچه موجب نگراني 
اســت پرداختن زياد به بعد اقتصادي و درآمدي آن اســت. 
توصيه مي شود براي شــروع اين كار بزرگ، به جاي پياده رو 
فروشــي به صاحبان اصناف، فضاهاي كوچك و مناســب 
در كنار پياده روهاي واجد شــرايط دقيقــا جاي پارك چند 
خودرو طراحي و اجرا شــود تا اين فضاها به نفع عابرپياده و 
پياده محوري به پياده رو اضافه شــوند و صدها نقطه در شهر 
كه اتفاقا مي تواند توســط بخش خصوصي ساخته شده و به 
بهره برداري برسد تقديم شــهروندان شود؛ هم ايجاد درآمد 
پايدار مي كند و هم زمينه شور و نشــاط اجتماعي و تعامل 
بيشــتر شــهروندان را فراهم مي كند و به اقتصاد بخشي از 
جامعه نيز كمك مي كند. اين قبيل فضاها كه از آن به عنوان 
» پاركلت« ياد مي شود بيرون زدگي از پياده رو هستند كه به ما 
كمك مي كنند به جاي خدشه دار كردن حقوق عابرين، نقاط 

مكث و تعامالت اجتماعي را به شهر اضافه مي كنيم.
منتقدين خواهند گفت تهران، معماري درست شهري ندارد و 
امكان اجراي اين طرح نيست اما تا كي مي توانيم تمام قد همه 
معابر را در اختيار خودروهاي سواري قرار دهيم و در سوداي 
درآمدزايي از پياده روهاي شهر باشيم؟ نكته بعدي؛ استفاده 
از برخي معابر و كوچه هاي شهر است كه با عناويني از قبيل 
كوچه هاي دوستي مي توان عابرين را به اين نقاط كشاند، براي 
صدها نفر شغل ايجاد كرد و باز هم به هدف شهر پياده محور 
نزديك تر شــد. اميدوارم شــهرداري تهران با نگاه جامع تر 
و با تعامل دوسويه نســبت به بازنگري طرح بهره برداري از 
پياده روها و اخذ نظرات شهروندان به عنوان ذينفعان اصلي 

چنين طرح هايي اقدام نمايد.

زهره آزادفالح
استاد دانشگاه در حوزه برنامه ريزي شهري

وحيد نوروزي
 دكتراي محيط زيست و مشاور محيط زيست معاونت 

حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران
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پس از يك دهــه انتظار، 
 سهام
باالخره از امــروز عمليات عدالت

اجرايي آزاد ســازي  سهام 
عدالت آغاز مي شود. با اين حال، در مرحله 
نخســت فقط مشــموالني كــه روش 
آزادسازي مستقيم سهام عدالت را انتخاب 
كرده اند، مجازند بــا مراجعه به بانك ها تا 
30درصد از سهامشان را بفروشند. بقيه 
مشــموالن، كه به گفته سخنگوي سهام 
عدالــت 80درصد كل دارندگان ســهام 
عدالت را تشكيل مي دهند، مي بايست تا 
زمان ورود شركت هاي ســرمايه گذاري 
استاني به بورس براي فروش سهامشان 
منتظــر بمانند. به گزارش همشــهري، 
باالخره بعد از يك دهــه انتظار عمليات 
آزاد سازي  سهام عدالت آغاز شد. منظور از 
آزادســازي ســهام عدالت اين است كه 
دسترســي دارندگان ســهام عدالت به 
دارايي شــان چه به صورت مستقيم و چه 

به صورت غيرمستقيم فراهم شود.

علت تفاوت بين روش مســتقيم و 
غيرمستقيم 

وزارت اقتصاد قبال در اطالعيه اي اعالم 
كرده بود همه دارندگان ســهام عدالت 

كه قصد فروش قسمتي از سهام خود را 
دارند، مي توانند از ۶خرداد براي فروش 
سهامشــان به شــعب بانك ها مراجعه 
كنند امــا با اظهارات اخير ســخنگوي 
ســهام عدالت مشخص شــد از امروز 
فقط مشــموالني كه روش مستقيم را 
انتخاب كرده اند، مي توانند سهامشــان 
را بفروشــند و مشــموالني كه روش 
غيرمســتقيم را انتخاب كرده اند، بايد 

فعال منتظر بمانند.
علت تفــاوت زماني در روش مســتقيم 
و غيرمســتقيم بــه موضــوع پذيرش 
شــركت هاي ســرمايه گذاري استاني 
بازمي گــردد. ســهامداراني كــه روش 
مســتقيم را انتخاب كرده انــد، به طور 
مســتقيم مالك 3۶شــركتي مي شوند 
كه در سبد ســهام عدالت موجود است 
اما مشــموالني كه روش غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند، ســهامدار شركت هاي 
سرمايه گذاري اســتاني مي شوند و كل 
3۶شــركت در قالب يك ســبد يا سهام 
يك شركت سرمايه گذاري استاني به آنها 
اختصاص مي يابد. بنابر اين مشموالني كه 
روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، بايد 

منتظر بمانند.

آغــاز پذيرش ســرمايه گذاري هاي 
استاني از 10خرداد

قرار اســت از 10خرداد مراحل پذيرش 
سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
در بورس آغاز شــود. به گفته سخنگوي 
ســهام عدالت، مراحل ورود شركت هاي 
سرمايه گذاري اســتاني به بورس يك ماه 
به طول مي انجامد. البته به نظر مي رسد 
مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند، با وجود اينكــه مجبورند زمان 
بيشــتري را منتظر بمانند، با اين حال با 
محدوديت 30درصدي فروش سهامشان 
مواجه نيســتند و مي توانند بعد از ورود 
شركت هاي ســرمايه گذاري استاني به 
بــورس 100درصد سهامشــان را يكجا 

بفروشند.

براي فروش سهام عدالت به كجا برويم؟
مشــموالني كه روش مســتقيم را براي 
آزاد سازي  سهامشــان انتخاب كرده  اند، 
مي توانند از امروز به شــعب بانك هايي 
كه قبال در آن داراي حســاب بانكي بوده 
و شماره شباي آن حســاب را به سازمان 
خصوصي سازي  معرفي كرده اند، مراجعه 
كننــد و با تكميــل فرم هــاي مربوطه 
30درصــد از سهامشــان را بفروشــند. 

مشموالن بايد توجه داشــته باشند كه 
نمي توانند بانك خود را عــوض كنند و 
فقط بايد به يكي از شــعب همان بانكي 
كه شماره شباي خود را قبال در سازمان 
خصوصي ســازي  ثبت كرده اند، مراجعه 
كنند. مراجعه مشموالن به شعب بانك ها 
اجباري نيست  و مشــموالن مي توانند از 
اپليكيشن يا وب سايت بانك خود استفاده 

كنند.
بانك ها نيز از 10خرداد به تدريج نسبت 
به فروش ســهام متقاضيان اقدام كرده 
و وجــوه حاصل را در قالب توافق شــده 
به حساب مشموالن سهام عدالت واريز 
خواهند كرد. بانك ها هــر 3روز يك بار 
بايد اطالعات مربوط به درخواست هاي 
فروش ســهام عدالــت متقاضيــان را 
به صورت تدريجي بــه كارگزاران بورس 
ارسال كنند. كارگزاران بورس نيز مكلفند 
پس از دريافت اطالعات به فروش سهام 
متقاضيان اقدام و وجوه حاصل از فروش 
ســهام را حداكثر تا ابتــداي روز كاري 
بعد از فروش به حســاب بانــك ذيربط 
واريز كنند. پــس از آن، بانك ها مكلف 
هستند به محض وصول وجوه واريزي از 
طرف كارگزاران بورس، وجوه مربوطه را 

به حساب متقاضيان واريز كنند.

  مشموالني كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند
  مي توانند از امروز سهام عدالت خود را 

با مراجعه  به بانك ها بفروشند

  مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند 
 بايد منتظر بمانند تا شركت هاي سرمايه گذاري استاني

وارد بورس شوند تا سهامشان قابل معامله شود

آزاد سازي  سهام عدالت؛ از امروز
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   آزاد سازي  سهام عدالت از امروز
حسين فهيمي، سخنگوي طرح آزادسازي سهام عدالت، با اشاره به اينكه ۸0 درصد مشموالن 
سهام عدالت روش غيرمستقيم مديريت سهام را انتخاب كرده اند، گفت: بقيه افرادي كه روش 
مستقيم را براي آزاد سازي  سهام عدالت انتخاب كرده اند، مي توانند از امروز )ششم خرداد( با 
مراجعه به بانك ها سهامشان را بفروشند. او در مورد مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده اند هم گفت: اين دسته از مشموالن مي توانند به محض پذيرش شركت سرمايه گذاري 
هر استان در بورس و باز شدن نماد، درخواســت وكالت را به بانك بدهند با اين تفاوت كه در 
روش غيرمســتقيم محدوديت ۳0درصدي ديگر وجود ندارد و افراد مي توانند وكالت تمام 
سهام خود را به بانك ها بسپارند. فهيمي افزود: براي اينكه بتوان سهام اين شركت ها را معامله 
كرد، بايد نماد آنها در بورس باز شود. هنوز كار پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني در 
بورس تمام نشده و اين شركت ها هنوز وارد بورس نشده اند، به محض اينكه نماد شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني در بورس باز شود، سهامداراني كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، 
بدون محدوديت درصد مي توانند هم از طريق بانك و هم از طريق كارگزاري، ســهام خود را 
بفروشند. او درباره زمان پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس، گفت: به تدريج 
از دهم خرداد به بعد، استان به استان كار پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس 

انجام مي شود و اميدواريم پذيرش ها در كمتر از يك ماه انجام شود.

  بانك مركزي امروز براي نخستين بار در بيانيه اي 
رسمي چارچوب هدف گذاري نرخ تورم سال99 را 

منتشر مي كند
  برآوردهاي همشهري نشان مي دهد از اين پس 
اجراي هر سياست اقتصادي ناهماهنگ با نرخ تورم 

هدف گذاري شده، متوقف خواهد شد

حســن روحانــي، رئيس جمهــوري، در 
گفت وگوي تلفني از رئيس كل بانك مركزي تورم

خواســته تا تالش خود براي مهار تورم را 
افزايش دهد، به نظر مي رسد دستور اخير رئيس جمهوري 
نشــانه اي از يك تغيير رويكرد كالن در سياســتگذاري 
اقتصادي دولت باشد. دولت در ماه هاي اخير تالش مي كرد 
با پول پاشي گســترده، اقتصاد را از چشم اندازي ركودي 
ناشــي از شــيوع كرونا و البته تحريم هــا دور نگه دارد؛ 
موضوعي كه چندبار مورد انتقاد بانك مركزي قرار گرفت.

به گزارش همشهري، اتفاق مهم در حوزه ريل گذاري كالن 
اقتصادي ايران امروز رخ خواهــد داد. عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرده، امروز سه شنبه بيانيه 
رسمي »چارچوب هدفگذاري تورم« منتشر خواهد شد. 
بيانيه اي كه احتمــاال از اراده حاكميت براي مهار تورم و 
تغيير مسير جبران كسري بودجه دولت پرده برمي دارد. 
رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته، در پي انتشار گزارش 
سازمان برنامه از هدف نرخ تورم در سال جاري، تأكيد كرده 
بود؛ نرخ تورم هدف، يعني تورم مورد انتظار سياستگذار 
پولي، بسيار كمتر از آن چيزي است كه در فضاي تبليغاتي 

مطرح مي شود.

تزلزل در منحني نرخ تورم 
تغيير ريل سياستگذاري در حوزه پوشش كسري بودجه در 
شرايطي روي  داده كه مركز آمار ايران از افزايش نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه در ارديبهشت امسال خبر مي دهد. 
مركز آمار ايــران مي گويد: نرخ تورم ســاالنه همچنان 
مسير كاهشــي را ادامه مي دهد و در ارديبهشت امسال 
پس از 14 ماه به كمتر از 30درصد رســيده و با كاهشي 
2.4درصدي نسبت به فروردين امسال به رقم 29.8درصد 
تنزل پيدا كرده است. با وجود آنكه بانك مركزي بر تعديل 
نرخ تورم انتظاري تأكيد دارد؛ تازه ترين گزارش مركز آمار 
ايران از تزلزل در روند كاهشــي نرخ تورم حكايت دارد. 
داده هاي مركز آمار نشــان مي دهد روند افزايش ماهانه 
ســطح عمومي قيمت ها در ارديبهشــت به 2.5درصد 
رسيده كه باالترين رقم در 5 ماه گذشته محسوب مي شود. 
افزون بر اين نرخ تورم نقطه به نقطه پس از كاهشي شدن 
از آذرماه پارسال دوباره روندي صعودي را تجربه كرده و از 
19.8درصد در فروردين امسال به 21درصد در ارديبهشت 

رسيده است. البته در يك نماي بازتر، نرخ تورم ساالنه كه 
نشانگر روند ســطح عمومي قيمت ها در يك بازه زماني 
12ماهه اســت، به روند كاهنده خود از شهريور پارسال 
ادامه داده و از 42.7درصد در پايان تابســتان پارسال به 

29.8درصد در ارديبهشت امسال رسيده است.

 پيش نمايش تورم 99
به گزارش همشــهري، 24ارديبهشــت امسال سازمان 
برنامه و بودجه براي نخستين بار در گزارشي اعالم كرد: 
درصورت اجراي سياســت  اعطاي تســهيالت 75هزار 
ميليارد توماني به بنگاه هاي صنعتي و خانوارهاي متاثر 
از شيوع ويروس كرونا و همچنين تشديد كسري بودجه 
نرخ تورم ســال جاري 34درصد برآورد مي شود. سازمان 
برنامه ضمن تأييد شكل گيري موجي از انتظارات تورمي، 
از سياست بانك مركزي براي آغاز عمليات بازار باز دفاع 
كرده و خواستار اجراي ســريع اين سياست شده بود. در 
آخرين هفته سال گذشته هم مركز پژوهش هاي مجلس، 
در گزارشي جداگانه با اشاره به اينكه نرخ تورم سال1399 
بين 20تا 25درصد پيش بيني مي شود، هشدار داده بود 
درصورتي كه دولــت تدبير الزم را براي تأمين كســري 
بودجه از طريــق كاهش مخارج و افزايــش پايه مالياتي 
نينديشد، پولي شدن كسري بودجه سال 1399مي تواند 

به افزايش دوباره نرخ تورم در سال 1399منجر شود.

چرخش در سياست اقتصادي دولت
در چند هفته گذشــته سياســتگذاران اقتصادي درباره 
تعيين مســير و ريل گذاري اقتصاد ايران در آخرين سال 

فعاليت دولت فعلي اختالف نظرهايي داشتند.
اما حاال بررسي ســطرهاي آخرين يادداشت عبدالناصر 
همتي و دســتور اخير رئيس جمهوري و مصوبه سران 
قوا نشان مي دهد؛ مجموعه تصميم گيران اقتصادي به 
اين نتيجه رســيده اند كه مهار تورم مي بايست اولويت 
نخست حاكميت باشد؛ چنانكه رئيس كل بانك مركزي 
هم از اراده قاطــع حاكميت براي جلوگيــري از خطر 
شيوع پولي شــدن كســري بودجه دولت از مسير هاي 
اســتقراض از بانك مركزي سخن گفته است. همتي در 
يادداشت خود تأكيد مي كند: با تأييد نهايي شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، كسري بودجه سال1399 در كنار 
عرضه ســهام شــركت هاي دولتي و اموال مازاد دولت، 
از طريق انتشــار اوراق بدهي دولت در بازارهاي پول و 
سرمايه تأمين خواهد شد. براساس اعالم خزانه داري كل 
كشور، در روزهاي آينده شاهد عرضه اوراق بدهي براي 
تأمين كسري بودجه و به دنبال آن، تعميق بيشتر بازار 

بدهي خواهيم بود.
برآوردهاي همشــهري از موضع  جديد رئيس كل بانك 
مركزي نشــان مي دهد؛ از اين پس اجراي هر سياســت 
اقتصادي ناهماهنگ با نرخ تورم هدف گذاري شده متوقف 
خواهد شد. به نظر مي رسد مجموعه دولت پذيرفته كه با 
استفاده از ظرفيت بازار بدهي تاسيس شده تحت نظارت 
بانك مركزي، كسري بودجه اش را با انتشار اوراق بدهي سر 
و سامان دهد. بر اين اساس، بازار اوليه فروش اوراق بدهي 
دولتي در بازار بين بانكي ايجاد خواهد شد بانك مركزي 
در بازار اوليه تنها نقش واسطه را دارد و تعهدي نسبت به 
حجم و قيمت اوراق به فروش رفته نخواهد داشت؛ اما در 
بازار ثانويه با ديد سياستگذاري و تنظيم گيري نرخ بهره 

مي تواند اقدام به خريد و فروش اوراق كند.

ريل سياستگذاري اقتصادي دولت تغيير كرد هدف؛ مهار تورم

   امروز؛ انتشار هدف گذاري تورمي 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانــك مركزي، با اعالم اينكه 
چارچوب هدف گذاري تورم، امروز، سه شــنبه، منتشــر 
مي شود، تأكيد كرده است: در رويكردي پيش نگرانه و فعال، 
كاهش انحرافات منحني نرخ تورم، هدفگذاري خواهد شد. به 
گفته او، بانك مركزي، براي رفع انحراف ايجاد شده، نرخ سود 
سياستي يا داالن نرخ سود را تعديل و با استفاده از عمليات 

بازار باز، نرخ جاري و مؤثر در بازار پول را، تنظيم مي كند.

روند نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه از ارديبهشت9۸ تا ارديبهشت 99



   بالگردهاي اطفاي حريق پس از 3روز آتش سوزي در 150هكتار جنگل زاگرسي به گچساران اعزام شدند 
  30ميليارد تومان مطالبه وزارت دفاع براي اعزام بالگرد اطفاي حريق به جنگل ها پرداخت نشده است

 نوشدارو براي جنگل هاي  سوخته گچساران 

3روز از سوختن بخشي از جنگل هاي 
منابع 
زاگرســي گچســاران در اســتان طبيعي

كهگيلويه و بويراحمــد مي گذرد و 
تازه عصر ديروز بالگردهاي ارتش و ســپاه براي 
اطفاي هوايــي حريق جنگل هاي زاگرســي آن 
استان عازم گچســاران شدند. جنگل هاي كشور 
3سال است كه پاســوز پرداخت نشدن مطالبات 
وزارت دفاع از سازمان برنامه و بودجه شده و اين 
مشكل در سال جاري نيز جنگل هاي كشور را بيش 
از گذشــته تهديد مي كند. شهرستان گچساران 
واقع در جنوب غربي استان كهگيلويه و بويراحمد 
415هزارهكتار عرصه جنگلــي و مرتعي دارد و 
بخشي از جنگل هاي زاگرسي را شامل مي شود. 
تابستان گذشته در مجموع 350هكتار از جنگل ها 
و مراتع مناطــق مختلف اين شهرســتان دچار 
آتش سوزي شدند؛ اتفاقي كه هر سال با گرم شدن 
هوا در جنگل هاي زاگرسي رخ مي دهد. اما ابتداي 
سال جاري كه بارش ها با شــدت و فراواني همراه 
بود، وقوع زودهنگام و گســترده آتش سوزي در 

جنگل هاي زاگرسي پيش بيني مي شد.
هادي كيادليري، استاد دانشگاه و دانش آموخته 
دكتري جنــگل در همين رابطه به همشــهري 
گفته بود، بارش باران موجب رشد گياهان علفي 
مي شود، عمر اين گياهان حدود 2 ماه است و به 
سرعت خشك مي شوند و با گرم شدن هوا گياهان 
علفي خشك مستعد آتش ســوزي در جنگل ها 
هســتند كه با كوچك ترين اتفاق، آتش آنها به 
سرعت پراكنده مي شود. جنگل هاي زاگرسي در 
تابستان و با گرم شدن هوا و جنگل هاي هيركاني 
در پاييز و با كاهش رطوبت، دچار حريق مي شوند. 
سال گذشته نيز به دليل بارش قابل توجه باران در 
ابتداي سال، وقوع آتش ســوزي هاي متعدد در 

جنگل ها پيش بيني مي شد.

مطالبات وزارت دفاع را نمي دهند
بخشــي از امكانات مورد نياز و بســيار ضروري، 
تاميــن بالگرد بــراي اطفــاي حريــق هوايي 
جنگل هاي ايران اســت كه براســاس توافقات 
انجام شده، وزارت دفاع، مســئول تامين و اعزام 
بالگرد به مناطق آتش گرفته جنگلي اســت. اما 
از 2سال گذشــته تاكنون بالگردها بسيار دير به 
جنگل هــاي آتش گرفته اعزام مي شــوند. دليل 
اين تأخير آن است كه ســازمان برنامه و بودجه 
مطالبات وزارت دفــاع براي تامين ســوخت و 

تجهيزات پروازي را به منظور اعزام بالگردها براي 
اطفاي حريق جنگل ها نمي دهد.

سرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت 
سازمان جنگل ها به همشهري مي گويد: »وزارت 
دفاع به عنوان هماهنگ كننده ارتش، هالل احمر، 
وزارت نفت و... براي اطفاي حريق هوايي و ارسال 
بالگرد به جنگل هاي آتش گرفته حدود 30ميليارد 
تومان از اواخر ســال 96 تاكنــون طلب دارد كه 
همين مســئله موجب عدم همكاري يا همكاري 
كند آن وزارتخانه در اطفاي حريق و اعزام بالگرد 

به مناطق جنگلي درگير آتش سوزي است.«
ســال گذشــته در فصل پاييز و پــس از اتمام 
حريق هاي تابســتاني جنگل ها، دولت تصويب 
كرد كه سازمان برنامه و بودجه 20ميليارد تومان 
از معوقات وزارت دفاع را پرداخت كند. اما به گفته 
سرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 
ســازمان برنامه و بودجه تنها 5ميليارد تومان از 
20ميليارد تومان مصوب شده را آن هم در قالب 
اوراق بهادار سال 1400 تامين كرد و وزارت دفاع 

عمال بودجه اي دريافت نكرد.«
سرهنگ عباس نژاد مي گويد: »جنگل ها و منابع 
طبيعي كشور هر سال با بحران آتش سوزي مواجه 
و متحمل خسارت مي  شوند. اين در حالي است 
كه براي موضوعات ديگر بودجه صرف مي شود، 
اما عمدي يا غيرعمــدي، توجهي به حفظ منابع 

طبيعي كشور نمي شود.«

چانه زني شخصي براي تأمين بالگرد
براســاس گزارش هــاي رســمي 150هكتار و 
براســاس آمار غيررســمي حدود 200هكتار از 
جنگل ها و مراتع گچساران در استان كهگيلويه 
و بويراحمد در 3روز آتش ســوزي نابود و طعمه 
حريق شدند. اما پس از 3روز آتش سوزي جنگل و 
مراتع گچساران، نوشداروي اطفاي حريق آن هم 
با واسطه از ســوي ارتش به مناطق صعب العبور 

درگير آتش اعزام شدند.
بالگردهايي كه در نهايت بعد از 3روز براي اطفاي 
حريق به گچساران اعزام شدند، به دليل تماس ها و 
پيگيري هاي شخصي مسئوالن سازمان جنگل ها 
به منطقه رفتند. درحالي كه ستاد مديريت بحران 
كشور مســئول اصلي پيگيري معوقات و اعزام 
بالگرد بــه مناطق جنگلي درگير آتش ســوزي 
اســت. به گفته فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، مكاتباتي با ستاد 
مديريت بحران كشور صورت گرفته است تا هرچه 
زودتر مطالبات معــوق وزارت دفاع براي تامين 
بالگردهاي اطفاي حريق بــراي مناطق جنگلي 

تامين شوند.
ســرهنگ عباس نژاد مي گويد: »اگــر نيروها و 
ســازمان هاي محلي نبودند و مشــاركت بسيج 
در كار نباشــد، دست ســازمان جنگل ها براي 
اطفاي حريــق جنگل ها و مراتع كشــور خالي 
است و اين سازمان هم اكنون از كمك هاي ملي 
 براي اطفــاي حريق جنگل ها و مراتع اســتفاده 

مي كند.«

الهام مصدقي راد
خبر نگار
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سفرهاي بي محابا و بازگشت به نقطه قرمز

ايراني ها تشــنه سفر و خســته از 4 ماه 
خانه نشــيني، پروتكل هاي بهداشــتي 
را ناديــده گرفتند  و با شــوخي گرفتن 
فاصله گذاري هاي اجتماعي و نكات بهداشتي در تعطيالت عيد فطر 
جاده هاي ايران را چنان تسخير كردند كه روند ابتال به كرونا در كشور 
بار ديگر شيب افزايشي گرفت و اســتان هاي سفيد عاري از ويروس 

مهاجم، قرمز شدند.
يك هفته تعطيالت به پايان رسيد و در شــرايطي كه ستاد مقابله با 
كرونا با پيش بيني افزايش سفر، پروتكل هاي سفر ايمن را منتشر كرد، 
باز هم شيب ابتال به كرونا در كشــور باال رفت و تا ظهر ديروز بيش از 
2هزار مورد ابتال به كرونا ثبت شد. سفر همچنان عامل اصلي ابتال به 
كرونا ست و مسافران نوار سبز شمالي در يك هفته اخير سهم زيادي 
در جوالن مجدد كوويد-19 در اســتان هاي شــمالي كشور به ويژه 

استان مازندران خواهند داشت.
گشايش مراكز گردشــگري، رســتوران ها، موزه ها، مراكز اقامتي و 
برگزاري تورهاي طبيعت گردي البته با رعايت نكات بهداشتي آزاد 
شد. اين تصميم به عادي شدن تدريجي وضعيت سفر در كشور منجر 
مي شود. اما نكته آن است كه هنوز سفرهاي از پيش برنامه ريزي شده 
با تورهاي گردشگري كه نكات بهداشتي را ســرلوحه فعاليت خود 
قرار مي دهند، مورد توجه نيست و موج سفرهاي خودرويي ايراني ها 

شدت مي گيرد.
كرونا هنوز از ايران رخت برنبسته و مســئوالن ستاد مقابله با كرونا 
اعالم كرده اند، كوويد-19 در ايران مديريت شــده است. سفرهاي 
بي ضابطه و عطش ايراني ها براي گشت وگذار در كشور آن هم پس از 
4 ماه محدوديت و خانه نشيني اما، وضعيت استان هاي شمالي به ويژه 

مازندران را بار ديگر قرمز كرده است.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان مازندران نگران از بازگشت دوباره 
پيك ابتال به كرونا از مردم خواست از سفر به شمال كشور خودداري 
كنند تا »زنجيره انتقــال«  ويروس قطع شــود. نماينده تنكابن در 
مجلس   گاليه كــرده كه هيچ گونه غربالگري در ورودي شــهرهاي 
گيالن انجام نمي شود و از مردم خواست الاقل پروتكل هاي بهداشتي 
را در ســفر جدي بگيرند. چابهار در استان سيستان و بلوچستان كه 
نقطه اي امن و سفيد بود، 2روز قبل رنگ قرمز به خود گرفت و ورود و 

خروج خودرو در منطقه ممنوع شد.
تابستان، فصل طاليي سفرهاي داخلي در حال رسيدن است. كرونا هنوز 
در ايران قرباني مي گيرد و سفرهاي تابستاني در ماه هاي آينده با افزايش 
بيشتر مواجه خواهد شد. قيمت سفرهاي برنامه ريزي شده نيز پس از 
ركود شديد گردشگري افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب، كوويد-19 
نشسته بر بال سفرهاي انفرادي و محافظت نشده بار ديگر در ماه هاي 
آينده، شهرهاي كشور را يك به يك پشت سر خواهد گذاشت و جايگاه 

ايران در جدول جهاني ابتال به كرونا را افزايش مي دهد.

يادداشت
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   30 سال است که »غیزانیه« و روستاهایش در عطش 
آب مانده اند و قرار بود پایان ســال 95 چشــمش به گزارش

لوله کشی های آب شرب روشن شود اما نشد. بیش از 
دو سال طاقت آوردند و بهار 98 اعتراض کردند »هنوز پایان سال 95 
نیامده که این همه بی آبی نکشیم!« وعده جدید آبان همان سال بود 
اما پیــش از آن و در مهر 98 اســتاندار وعده دیگــری داد. او همه 
پروژه های آبرســانی به غیزانیه را به پایان سال موکول کرد، پایانی 
ســالی که باز هم اســتارت طرح را نخورد. حاال بعد از ســه سال 
طاقت شان طاق شده و دیگر دوام نیاوردند. اعتراض کردند. اقدام شان 
در سوم خرداد غیرقانونی اما اعتراض شان به حق بود. بعد از تجمع در 
فرمانداری و نبود مسئوالن در راه بازگشت به خانه به صورت ناگهانی 
تصمیم می گیرند که جــاده ترانزیتی اهواز- رامهرمــز- امیدیه را 
ببندند، هر چند که ترافیک ناشی از رفت وآمدها هم خود عاملی برای 
تقویت شلوغی ها شد. انتظار داشتند که یکی از مسئوالن برای آرام 
کردن اعتراض شان راهی منطقه شود و حداقل مشکالتشان را بشنود. 
اما ورود نیروهای پلیس منجر به درگیری و مجروح شدن چند ساکن 
روستایی این منطقه شد. سکوت خبری رسانه های داخلی و فضای 
مجازی کشور هم خوراک خبری را برای رسانه های بیگانه فراهم کرد. 
آنها عکس نوجوان تیرخورده در این حادثه و صدای شلیک در جاده 

پرترافیک اهواز- امیدیه را در خبرهایش انعکاس 
 دادند و از برخورد بد نیروی انتظامی با مردم رنج 
کشیده غیزانیه  گفتند. هر چند بعد از این حادثه 
مسئوالن آب و فاضالب شهری استان خوزستان از 
آبرسانی به غیزانیه تا سه هفته دیگر خبر دادند و 
تضمین محقق شدن ادعایشان را قبول مسئولیت 

مستقیم در اجرای این پروژه عنوان کردند. 

داستان بی آبی غیزانیه 
برای دانستن قصه پُرغصه غیزانیه بدانید که این 
منطقه یکی از سه بخش تابعه و بزرگترین بخش 
شهرستان اهواز است. 81 روستا و نزدیک به 30 

هزار نفر جمعیت دارد. بزرگترین میدان نفتی کشــور و در مســیر 
ترانزیت بنادر ایران است. اما مردمش با وجود 600 حلقه چاه نفت در 
منطقه از گرمای وحشتناک، بی آبی، نبود گاز، عدم آنتن دهی تلفن 
همراه، امکانات بهداشتی و رفاهی رنج می برند. این منطقه یکی از 
اصلی ترین کانون های گرد و غبار در جنوب غرب کشور است. همین 
چند وقت پیش بود که اختصاص یک دستگاه آمبوالنس به مردم این 
منطقه به عنوان یکی از اصلی ترین اخبار مربوط به خدمات بهداشتی 
در بخش جنوبی کشور منتشر شد. مردمی که هر 4 روز یکبار فقط 4 

ساعت آب دارند و هیچ تانکری هم برای ذخیره آب ندارند. 
اما امروز آنها تمام کمبودهایشان را کنار گذاشته و فقط یک مطالبه 
دارند؛ آب! یکی از ساکنان این منطقه درباره تجمع اعتراض آمیزشان 
در روز سوم خرداد می گوید: دیگر خســته شده ایم و وصف حال ما 
فقط همین دو بیت اســت »ای فلک گر من نمی زادی، اجاقت کور 
بود؟ / من که خود راضی به این خفت نبودم، زور بود؟ / من چه باشم 
یا نباشم کار دنیا لنگ نیست / من بمیرم یا بمانم هیچ کس دلتنگ 
نیست.« او ادامه می دهد: مردم غیزانیه، قبل از بستن جاده و اعتراض 
به حل نشدن مشــکالت بی آبی این منطقه به بخشداری رفتند اما 
ساعت 10 صبح هیچ کسی نبود که جواب ما را بدهد. هیچ تصمیمی 
برای بستن جاده نداشتیم اما در راه بازگشت آنقدر ناراحت بودیم که 
وقتی به لب جاده ترانزیتی اهواز- امیدیه رسیدیم همه ناخودآگاه 
تصمیم گرفتند اعتراض شان را اینگونه نشــان دهند تا شاید یک 
مسئول به اینجا بیاید و جواب ما را بدهد. اما فقط نیروهای انتظامی 

آمدند و برخورد خوبی هم با مردم نداشتند.  

او به حضور مردم این منطقه پای صندوق های رای اشاره می کند و 
می افزاید: درد اصلی ما این است که تا کار به سروصدا نکشد، کسی 
اصال به مشکالت ما توجهی نمی کند. می دانید یک جمعیت 30 هزار 
نفری آب برای خوردن نداشته باشند، یعنی چه؟! ما همان مردمی 
هســتیم که چند ماه پیش با دبه های خالی پای صندوق های رای 
رفتیم. اما همان روز هم هیچ کس اعتراض و صدای  ما را نشــنید. 
ما ســال ها صبر کردیم اما دیگــر طاقت مان طاق شــده. فقط آب 

می خواهیم نه بیشتر!

20 سال بی آبی 
مشاور اجرایی استاندار در امور مناطق محروم درباره حادثه درگیری 
در غیزانیه به همشهری می گوید: 30 ساله بودم که به عنوان رئیس 
اولین شــورای اســالمی بخش مرکزی اهواز انتخاب شدم. اواسط 
سال 79 بود و برای کاری به روســتای نزهه از توابع بخش غیزانیه 
رفتم. در جلسه  ای که با اهالی و شورای اسبق روستا داشتیم محور 
اصلی مشکالت، بی آبی مردم بخش بود. پس از مشورت با تعدادی 
از اعضای شورا و برای انعکاس بهتر موضوع تصمیم گرفتیم فیلمی 
از ظرفیت ها و مشکالت مهم بخش تهیه کنیم. کار فیلمبرداری را 
شــروع کردیم وعجیب اینکه برخی افراد حقیقی و حقوقی از تهیه 
فیلم مشکالت بخش غیزانیه ناراحت شــدند. در میان آنها کسانی 
بودند که می توانستند این مشکل را به راحتی حل کند اما واکنش 

تندی به این اقدام ما داشتند. 
عبدالجبار یکتاســواری ادامه می دهد:  بعد از 20 
ســال هنوز این مردم فریادشــان بی آبی است و 
آنقدر خســته شــده اند که تنها راه اعتراض شان 
بستن جاده شد. مردم غیزانیه مردمی والیت مدار، 
مومن و دوستدار نظام هســتند. غیزانیه از نظر 
برخورداری از منابع طبیعــی بخش ثروتمندی 
است و دو شرکت نفتی بزرگ در این بخش واقع 
شده که شبانه روز به تولید نفت مشغولند. اما چند 
قدم آنطرف تر، در روســتاهای این منطقه هیچ 
کس نیست مشکل مردم را که فیلم آن 20 سال 
پیش منتشر شــده را ببیند. که اگر هر سال تنها 
بخش کوچکی از طرح های آبرسانی این منطقه 
انجام شده بود، امروز شــاهد این حوادث نبودیم. بی تدبیری برخی 
مسئوالن در تداوم بی آبی غیزانیه کامال واضح است. این مردم چه 

گناهی دارند؟
کارشناس مسائل اجتماعی در خوزستان و فرماندار سابق آغاجری 
تاکید می کند: آیا بهتر نیســت به جای برخورد قهری دستگاه های 
نظارتی و قضایــی، مقصران در هر پســت و مقامی را شناســایی 
کنند. مگر می شــود در این 40 ســال از عمر انقالب اسالمی مان 
هیچ بودجه ای برای این پروژه حیاتی تخصیص نیافته باشــد. ای 
کاش استاندار خوزستان با تعیین یک نماینده ویژه برای این پروژه 
حیاتی که زندگــی نزدیک به 30 هزار نفر را تحــت تاثیر قرار داده 
است، زمان بندی واقعی  اعالم کند تا حداقل مردم از این بالتکلیفی 

خارج شوند. 

بی مسئولیتی مسئوالن موجب عصبانیت مردم شد 
رئیس دهیاران بخش غیزانیه هم با بیان این که این منطقه شامل 81 
روستاست و 27 هزار نفر جمعیت دارد به همشهری می گوید: 40 
روستای این بخش شبکه آب رسانی نداردو تقریبا نیمی از جمعیت 
غیزانیه در این 40 روستا ساکن هستند. استاندار دی ماه سال 95 
وعده داد که طی 3 ماه مشکل این 40 روستا حل شود اما همچنان 

مردم در تامین آب با مشکالت زیادی روبه رو هستند. 
حیدر سنجری می افزاید: قرار بود از تاسیسات شیبان، خط لوله 15 
کیلومتری تا روستای سفیره احداث شــود. همچنین از این روستا 
تا روستای نزهه یک خط لوله 23 کیلومتری کشیده و مشکل آب 

40 روستای این بخش حل شود. خط لوله ها تا سفیره و 8 کیلومتر 
بعد از آن احداث شده و مدت هاست در همین حد باقی مانده است. 
مسئوالن هر بار وعده یک هفته یا 10 روزه به مردم می دهند، اما با 
گذشت بیش از 3 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است. سنجری 
البته به مشــکل دیگری هم اشــاره می کند و آن فرسودگی شبکه 
آب رسانی 40 روستای غیزانیه است. لوله هایی که حتی در صورت 
بهره برداری از خط انتقال تحمل فشــار آب را نخواهند داشت.  این 
دهیار به عصبانیــت و گالیه های مردم از وعده های بی ســرانجام 
مسئوالن و درگیری پیش آمده در روز سوم خرداد هم اشاره می کند 
و می گوید: اگر حداقل یکی از وعده های مسئوالن محقق شده بود 
مردم به این حجم از عصبانیت نمی رسیدند. روز سوم  خرداد ساعت 

10 صبح تجمع مردم با حضور 30-20 نفر جلوی 
بخشداری شروع شد و کمی بعد جمعیت به حدود 
80 نفر رســید و موجب بروز ترافیــک در جاده 
شد، ســپس ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی 
وارد جمعیت شــدند. در این اتفاق 8 نفر از اهالی 

زخمی شدند. 
او تاکید می کند: هیچ کدام از مســئوالن استانی 
آن روز برای توضیح به میان مردم نیامدند و بعد 
از درگیری هم فقط دوباره وعده دو سه هفته ای 
به اهالی داده شــد و این که قرار اســت برخی از 
مســئوالن به منطقه بیایند. به گفته ســنجری، 

آب فقط یکی از مشــکالت و محرومیت های بخش غیزانیه است و 
روستاهای این بخش با مشکالت زیادی روبه رو هستند.

بالتکلیفی پروژه انتقال آب 
عضو شورای روستای عوده هم با انتقاد از قطعی آب در روستاهای 
بخش غیزانیه، عنــوان می کند: در فصل زمســتان آن دســته از 
روستاهای پرجمعیت بخش غیزانیه که از لوله کشی درون روستایی 
برخوردار هستند )40 روستا( هر 48 ســاعت یکبار آب برای آن ها 
پمپاژ می شود. فرسودگی خطوط آبرســانی سبب تاخیر در پمپاژ 
آب روستاها شده و هر 4 روز یکبار برای 4 ساعت آب وصل می شود. 
حمزه مقدم با بیان این که وضعیت روســتاهای بدون لوله کشی به 
مراتب وخیم تر است، عنوان می کند: آب مورد نیاز این روستاها باید 

توســط تانکرهای ســیار تامین شــود این در حالی است که فقط 
4 تانکر در اختیار تاسیسات آبرســانی نزهه است که تمامی آنها از 
سوی شــرکت ها و ادارات تامین شــده و اداره آبفای استان و آبفار 
هیچ تانکری در اختیار بخــش غیزانیه قرار نداده انــد. مقدم بیان 
می کند: همین 4 تانکر گاهی به ســبب وجود نقص و تعمیرات به 
2 تانکر کاهش داده پیدا  می کنند در صورتی که برای حل مشــکل 
آبرسانی در این روستاها حداقل به 15 تانکر نیاز داریم. وی درباره 
پروژه انتقال آب از ایستگاه شیبان - صفیره اظهار می کند: قرارداد 
این پروژه پس از سه سال، امســال منعقد شد و بنا بود ظرف دو ماه 
تحویل داده شــود اما همچنان کار متوقف شده است. دلیل عمده 
توقف این پروژه مدیریت ضعیف و قصور کارفرماســت. کارفرمای 
این طرح برای ســرپوش گذاشتن بر کم  کارهای 
خود انگشت اتهام را به ســوی اهالی و صاحبان 
زمینی گرفته است که به صورت قانونی خسارت 
زمین های خود را مطالبــه می کنند و برای ادامه 
کار کافی بود تضمین پرداخت خسارت از سوی 
اداره آبفار صورت بگیرد. وی تاکید می کند: انتظار 
می رفت مسئوالن استانی و شهرستانی با توجه به 
در اختیار داشتن نقشــه عبور لوله از زمین برای 
گرفتن موافقت اهالی با آنها رایزنی می کردند در 
حالی که پیمانکار بدون صحبت با اهالی اقدام به 

لوله گذاری در زمین ها کرد.

تکمیل آبرسانی تا پایان خرداد 
مدیرعامل آبفا خوزســتان در گفت وگو با همشــهری بــا تایید بر 
مشکالت مردم غیزانیه بیان می کند: چهارشنبه هفته گذشته آب 
و فاضالب شهری و روستایی خوزستان ادغام شدند و از این به بعد 
مســئولیت اتمام و اجرای این طرح با ما خواهد بود. درباره کمبود 
آب در غیزانیه بالفاصله بعد از حادثه سوم خرداد، مسئوالن آبفار را 
خواستیم و راهکار کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع مشکل غیزانیه 
در نظر گرفتیم. از همان زمان آبرسانی فوری با تانکر به غیزانیه در 
حال انجام است و ظرفیت آبرســانی از 4 تانکر به 11 تانکر رسیده 
است.  صادق حقیقی پور با اشــاره به برگزاری جلسه در بخشداری 
غیزانیه عنوان می کند: این جلسه دیروز با حضور استاندار تشکیل شد 
و اعالم کردیم اگر باز هم نیاز به افزایش تعداد تانکرها باشد، تمهیدات 
الزم در ایــن زمینه در نظر گرفته خواهد شــد. دو خبر خوب برای 
مردم منطقه داریم که یکی تکمیل طرح بزرگ آبرسانی به دهستان 
غیزانیه است و دیگری اتصال 7 روستای بخش دهستان مشرحات 
به شبکه آبرسانی استانی خواهد بود.  حقیقی پور با تاکید بر نهایی 
شدن این طرح تا پایان خرداد عنوان می کند: استاندار خوزستان 12 
اردیبهشت سفری به غیزانیه داشت و همان زمان به مردم قول داد 
که تا 45 روز آینده این پروژه وارد مدار شود، حاال چه اتفاقی افتاده 
که مردم تصمیم به اعتراض گرفتند، برای ما مشخص نیست. غیزانیه 
نزدیک به 30 سال است که مشکل بی آبی دارد اما هیچ وقت شاهد 

چنین شرایطی نبودیم. قرار بود تا اوایل تابستان این مشکل برطرف 
شود اما متاسفانه منجر به چنین اتفاقی و شرمندگی ما هم شد. ما 
از مردم عزیز این منطقه عذرخواهی می کنیم و تالش مان تکمیل 

پروژه خواهد بود. 

توضیح آبفای خوزستان درباره مشکل آب شرب غیزانیه
شرکت آب و فاضالب خوزستان هم با صدور اطالعیه ای در خصوص 
مشکل آب شرب بخش غیزانیه از توابع شهرستان اهواز توضیحاتی 
ارائه داد که در بخشــی از آن آمده اســت: »این دهستان به دلیل 
جغرافیای آن سال هاســت با مشــکل کمبود آب شــرب در همه 
بخش های شرب، دامداری و کشــاورزی مواجه است. اگرچه پروژه 
آبرسانی موســوم به 91 روستای مســیر اهواز، ماهشهر و رامهرمز 
در سال 86 به بهره برداری رســید اما پروژه مذکور کفاف آب مورد 
نیاز منطقه را نمی دهد. بر این اســاس اصالح و بازسازی تاسیسات 
آبرسانی شهید الماســی و اجرای خط انتقال و شــبکه توزیع آب 
شرب از سال های گذشته توسط شــرکت آب و فاضالب روستایی 
خوزستان آغاز اما به دلیل عدم تامین اعتبارات الزم، عدم وجود مواد 
اولیه تولید لوله و معارضین شامل کشاورزان و سازمان های دولتی 
دیگر بارها متوقف شد. با این حال از سال 98 اجرای این پروژه پس 
از وقفه طوالنی مجدد آغاز شد و هم اکنون در مراحل پایانی احداث 
فاز اول قرار دارد و به زودی به بهره برداری خواهد رســید. گفتنی 
اســت به دلیل عدم وجود منابع آب سطحی در منطقه، روستاییان 
بخش غیزانیه در دوره تابستان با مشکل تامین آب شرب برای دام ها 
و باغات کوچک مواجه می شــوند لذا خواستار تامین آب برای همه 
مصارف به ویژه دام های خود هستند. در حال حاضر راهکار فوری و 
کوتاه مدت برای تامین آب شــرب اهالی منطقه آبرسانی به وسیله 
تانکرهای سیار است و این موضوع تا حد زیادی تنش های منطقه را 

کاهش خواهد داد.«

  
نمی توانیم غیزانیه و رنج هایش را نبینیم، درست برعکس آنهایی که 
این همه سال رنج مردم این منطقه را چشم فرو بستند و در روزهای 
پرآشوبش هم خبری از حضورشان نبود. هر چند که درد خوزستان 
و مشکالتی که سال هاســت مردمش را رنج می دهد مورد تازه ای 
نیست. بسیاری از رسانه های مکتوب و خبرگزاری های کشور طی 
سال های اخیر درباره غیزانیه و لب تشــنه اش گزارش های زیادی 
منتشر کرده اند. سهم غیزانیه از ثروت سرشار طالی سیاه »هیچ« 
است و این فقط مشکل روستاهای این بخش نیست. در خوزستان 
غیر از شهرستان اندیمشک که آب شرب تقریبا مطلوبی دارد و آن را 
از سد دز می گیرد، تقریبا هیچ شهر و روستایی دیگری آب شرب لوله 
کشی مطلوب ندارد. مردم این منطقه به بیکاری و نبود گاز معترض 
نیستند اما دیگر جان تشنگی شــان به لب آمده که اعتراض شان را 
برای بی آبی با بستن جاده نشان می دهند و چشم انتظار حل شدن 

مشکالتشان هستند.
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متــن كـامـل در سایت

32 طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری تکمیل می شود
سجاد رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۳2 طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری 
در سال  جاری تکمیل می شود. این طرح های صنعتی در بخش های فوالد، 
متالوژی و پتروشیمی هستند و بیش از 11 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.
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   وعده جدید استاندار خوزستان  به مردم »غیزانیه«
استاندار خوزستان در پاسخ به گالیه های مردم »غیزانیه« وعده می دهد تا دو هفته دیگر مشکل آب آشامیدنی روستاهای این منطقه حل شود. غالمرضا شریعتی در گفت وگو با همشهری 
مشکل آب در روستاهای »غیزانیه« را مربوط به سال ها پیش می داند و توضیح می دهد که دی ماه سال 95 و در جریان بازدید از منطقه ۳ وعده به مردم داده است؛ جمع آوری کالس های 
کانکسی، حل مشکل آب و ساماندهی راه های روستایی. او با بیان اینکه در این مدت کالس های کانکسی جمع آوری شــده و 2 مدرسه هم برای سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد، 
می گوید: حل مشکل آب روستاهای این منطقه یک پروژه بزرگ بود که 45 کیلومتر خط لوله، 50 میلیارد تومان اعتبار و چند ایستگاه پمپاژ نیاز داشت.  شریعتی می افزاید: در تمام این چند 
سال مسئولی که به مردم وعده داده بود، خود من بودم، اما افزایش قیمت تاسیسات، سرباز زدن پیمانکاران، تغییر پیمانکار و مسائلی چون معارض موجب به تاخیر افتادن این پروژه شد.  
استاندار خوزستان با اشاره به بازدید 12 اردیبهشت خود از پروژه آب رسانی غیزانیه توضیح می دهد که آن روز وعده 45 روزه برای حل مشکل به مردم داده شده است و بازدید روز گذشته 
وی از پیشرفت پروژه نشان می دهد این وعده تا دو هفته دیگر محقق خواهد شد.  شریعتی تاکید می کند که مشکل آب برخی از روستاهای رامشیر طی چند روز دیگر، غرب و شرق غیزانیه 
تا دو هفته دیگر حل و آب کل این منطقه تا یک ماه دیگر پایدار خواهد شد.  استاندار همچنین تصریح می کند برای برخورد بدون هشدار و تیراندازی به سمت مردم معترض غیزانیه به نیروی انتظامی تذکر داده و گفته شده 

است که نباید حتی با تفنگ ساچمه ای هم با مردم برخورد می شد. 

   دستور رئیس جمهور برای حل مشکالت آب غیزانیه 
 رئیس جمهوری در گفت وگوهای جداگانه با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و غالمرضا شریعتی، استاندار خوزستان دستور رسیدگی فوری به مشکالت مردم را داد. حسن روحانی با اشاره به برخی از مشکالتی که اخیرا برای مردم در 
تامین آب آشامیدنی در بعضی از مناطق اهواز بوجود آمده، دستور داد تا هرچه سریعتر اقدامات الزم برای رفع این معضل از سوی بخش های ذیربط انجام شود. وی تاکید کرد: باید استاندار، مسئوالن استانی و تمام دستگاه های 

مرتبط برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکل و سختی برای مردم خوزستان در زمینه تامین آب آشامیدنی در فصل تابستان برنامه ریزی و اقدامات الزم را داشته باشند تا شاهد بروز چنین مشکالتی برای مردم نباشیم. 

مردم غیزانیه می گویند 
قبل از بســتن جاده و 
اعتراض به حل نشــدن 
مشــکالت بی آبی این 
منطقه به بخشــداری 
رفتنــد اما ســاعت 10 
صبح هیچ کسی نبود که 

جواب شان را بدهد

مشاور اجرایی استاندار: 
اگر در 20 سال گذشته 
هر سال بخش کوچکی 
از مشکالت آبرسانی به 
غیزانیه حل شــده بود، 
حاال شاهد این اعتراضات 

نبودیم

   روند بستری و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در 
کشور سیر نزولی دارد اما با تقویت روند بیماریابی سالمت

در کشور آمارهای ابتال به این بیماری در بسیاری 
از شهرهای کشور افزایشی اســت. به گزارش گروه ایرانشهر 
همشهری، مقامات وزارت بهداشت، وضعیت برخی از استان ها 
را در شیوع کرونا قرمز اعالم می کنند و از احتمال صعودی شدن 
شیب ابتال در شهرهای سفید خبر می دهند. هر چند با اعالم 
نشدن آمارهای شفاف و کامل از بیماران کرونا در برخی استان ها 
از جمله تهران، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، قم، اصفهان، 
گیالن و البرز نواقصی در اعالم تعداد مبتالیان و شهرهای سفید 
وجود دارد.  بهترین اتفاق طی روزهای اخیر خروج ایران از میان 
فهرست 10 کشور با بیشترین آمار ابتال به کرونا بود اما نمی توان 
با توجه به روند افزایشــی ابتال به کوویــد 19 چندان به این 
رتبه بندی امیدوار ماند. چون کرمانشاهی ها  در چند روز گذشته 
با افزایش آمار مبتالیان به کرونا مواجه شده اند. روند ابتال به کرونا 
در زنجان هم روی شیب صعودی قرار گرفته و اردبیلی ها هم 
همچنان رکورد افزایش ابتال به کرونا طی 24 ساعت را ثبت 
می کنند. اتفاقی که با توجه به بازگشــایی مشاغل پرخطر، 
افزایش سفرها و بازگشت مردم به زندگی عادی، شهرهای با آمار 

ابتالی کم را هم تهدید می کند.

نگرانی از موج سفرها 
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی همدان با بیان این 

که شمار بیماران مبتال به کرونا در اســتان به بیش از هزار 
نفر رسیده است، اظهار کرد: هیچ یک از شهرهای استان در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد و اســدآباد نخستین شهر 
استان است که در وضعیت ســفیدکرونایی قرار گرفته. اما 
منوچهر کرمی از افزایش سفر ها در چند روز اخیر با توجه به 
تعطیالت عید فطر ابراز نگرانی کرد و گفت: تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا روزانه در استان به کمتر از 10 مورد رسیده است 
اما اگر مردم  دید و بازدید و حضور در مراکز  شلوغ  را افزایش 

دهند دوباره شاهد شیوع صعودی آن خواهیم بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان هم آمار مبتالیان 
به کرونا را صعودی عنوان کرد و افزود: آمار مبتالیان تا اوایل 
هفته جاری روی عدد 3 ثابت بود امــا از دیروز بار دیگر این 
آمارها صعودی شده است. پرویز قزلباش بیان کرد: با وجود 
این روند صعودی و افزایش سفرها بهتر است مردم از ترددهای 
غیرضروری و اجتماعات پرهیز کنند تا شاهد پیک کرونا در 

شهرهای مختلف نباشیم. 
ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم از 
افزایش بی سابقه تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در این استان 
خبر داد و اعالم کرد: آمار مبتالیان به این بیماری در کرمانشاه 
در حال حاضر سه رقمی شــده است که بی توجهی مردم به 
پروتکل های بهداشتی، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و شلوغی مجتمع های تجاری علت این رویداد است.   رئیس 
بیمارستان گلستان کرمانشاه درباره برخی باورها مبنی بر 

تضعیف ویروس با گرم شدن هوا گفت: ویروس کرونا، جدید 
و کامال ناشناخته است و هرگونه اظهارنظر قطعی درباره این 
ویروس اشتباه است. آمار باالی مبتالیان و نیز فوتی های کرونا 
در استان های خوزستان، لرستان، کرمانشاه و غیره نشان داد 
که نمی توان هیچ ارتباطی بین گرما و از بین رفتن این ویروس 
متصور شد. سیاوش وزیری با اشاره به اینکه خدمات پزشکی 
و تالش های کادرهای درمانی در بحث مبارزه با ویروس کرونا 
تنها با همکاری مردم موفقیت آمیز خواهد بود، تاکید کرد: 
برخی از مردم رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه مبارزه 
با کرونا را فراموش کرده اند و همین عامل باعث تشدید فعالیت 

مجدد این ویروس در استان کرمانشاه شده است. 

  
بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از اســتان های کشور، 

خوزســتان با 10419 بیمار، آذربایجان شرقی با 7924 
بیمار، فارس با 5492 بیمار سه استانی هستند که بیشتری 
آمار ابتال را تا 4 خرداد به خود اختصاص داده اند. کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایالم، بوشهر و خراسان 
جنوبی در فهرســت اســتان های با موارد ابتالی کمتر 

هستند. 
در این باره حســن روحانی، رئیس جمهور از استانداران و 
مسئوالن شهرهایی که در روزهای اخیر شاهد روند افزایشی 
بیماری بوده اند، خواســته تا مراقبت ها را افزایش داده و با 
توجیه افکار عمومی و اطالع رسانی دقیق، مردم را به رعایت 
کامل اصول بهداشتی دعوت کنند. بی شک در خانه ماندن 
کم هزینه ترین راه مقابله با این بیماری است زیرا ویروس 
کرونا بســیار جدی و بسیار خطرناک اســت و تاکنون راه 

درمان موثری برای آن پیدا نشده است. 

شیب صعودی کرونا در 3 استان 

وعده جدید به»غیزانیه« ؛آب تا 2 هفته دیگر
مردم روستاهای بزرگترین بخش شهرستان اهواز بعد از سال ها خلف وعده و تکمیل نشدن طرح های آبرسانی، به نبود آب شرب و تشنگی شان اعتراض کردند  

مریم سرخوش 
 خبرنگار

وجود چاه های نفت هم نتوانسته مشکالت محرومیت اهالی غیزانیه را رفع کند./ عکس ها: ایسنا40 روستای بخش غیزانیه در هر 4 روز فقط 4 ساعت آب دارند.



بــا آغاز  مــاه خــرداد، هم 
تعطيالت ناشي از كرونا و  ماه در شهر

مبــارك رمضان بــه پايان 
رســيد و هم گرماي هوا شــدت گرفت. 
روز هاي باراني تمام شدند و حال بايد به فكر 
تامين آب مورد نياز شهروندان و فضاي سبز 
در فصل گرم بود. به گزارش همشهري، در 
سال هاي گذشته بخشي از درختان خيابان 
وليعصر به داليل مختلف ازجمله ساخت و 
ساز هاي سنگين، پياده روسازي نادرست و 

همينطور كمبود آب خشك شدند.
شــهردار تهران اخيرا از تــالش براي 
ثبت جهاني خيابان وليعصر در ســال 
جديد خبــر داد و گفت كه ثبت جهاني 
خيابان وليعصر وارد ليست موقت شده و 
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي پيگير 
اين موضوع هستند. شهردار تأكيد كرد: 
»پروژه هايي كه به مردم قول داده بوديم 
در حال پيگيري هستند و تمام تالشمان 
اين است كه بتوانيم آنها را محقق كنيم. 
به نظر مي رســد ثبت جهانــي خيابان 

وليعصر امسال رقم بخورد«.
پيروز حناچي بــا تأكيد بر اينكــه درباره 
بقيه پروژه ها مانند ســاماندهي روددره ها 
به دنبال ســرمايه گذار هســتيم و در اين 
زمينه با گروه هاي مختلف مذاكره كرده ايم، 
گفت: »ساماندهي دره فرحزاد نيز يكي از 
اولويت هاي ما در اين دوره مديريت شهري 
بود كه در ماه هاي پاياني ســال گذشته، 
ضمن احياي اين دره، سعي كرديم مسير 
گردشــگري طبيعي و مذهبي را طراحي 

كنيم«.
شهردار با بيان اينكه در اين دوره مديريت 
شهري به دنبال اجراي پروژه هايي هستيم 
كه رضايت حداكثري مردم به خصوص در 
محالت را به همراه داشــته باشد، افزود: 
»هم اكنــون اجــراي پروژه هــاي بزرگ 
تمام شده و در سال جاري با تغيير رويكرد 
جدي اي كه داريم، اجراي پروژه هاي محلي 
را در دســتور كار قرار داديــم و براي اين 
هدف ۲۰۰۰ ميليارد تومان بودجه درنظر 

گرفته ايم«.

اسفند سال گذشــته و زماني كه بيماري 
كرونا در تهران شــدت گرفتــه بود طرح 
كاشت درختان چنار جديد در اين خيابان، 
اجرا شد. شهردار تهران در مراسم كاشت 
اين درختان در محلــه اميريه عنوان كرد 
كه در 3سال گذشته، هر سال حدود هزار 
اصله درخت در خيابان وليعصر كاشته شده 

كه همگي بيش از 1۰سال عمر داشته اند.

امسال آبياري درختان اين خيابان در برخي 
قسمت ها با استفاده از لوله كشي انجام شده 
اســت و جريان آب در نهر هاي وسيع آن 

تداوم ندارد.

كمبود آب
بقاي خيابان وليعصر به شكل شناخته شده 
خود وابســته به حفظ درختاني است كه 

نماد اين خيابان به شمار مي آيند و چالش 
نگهداري اين درختان به گرما و آلودگي هوا 

و تامين آب بستگي دارد.
در شــهر تهران 1۷۵ ميليون مترمكعب 
آب براي آبياري فضاي ســبز نياز اســت 
كه 13۵ ميليون مترمكعــب آن از طريق 
چــاه، 1۸ميليــون مترمكعــب از طريق 
قنوات، 1۰ميليون مترمكعــب از طريق 
رواناب ها و ۷ميليون مترمكعب از پســاب 
تامين مي شود. در افق 1۴1۰ پيش بيني 
شهرداري تهران اين است كه فضاي سبز 
شــهر به ۲1۰ ميليون مترمكعب آب نياز 
خواهد داشــت. مذاكــرات و قرارداد هاي 
شهرداري با شــركت آب و فاضالب براي 
اســتفاده از پساب تصفيه شــده نيز براي 

تامين اين آب از منابع پايدار است.
به گفته مديرعامل سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شــهرداري تهران، درختان 
خيابان وليعصر پس از كاشت به شكل 
قطره اي آبياري مي شوند و ديگر خبري 
از ســنگفرش و روانــاب در جوي اين 

خيابان نيست.
اين كار كــه در بخش هــاي مركزي اين 
خيابان اجرا شده است، هم ميزان مصرف 
آب را كاهش مي  دهد و هم از ورود آب هاي 

آلوده به جوي ها جلوگيري مي كند.
موضوع حفظ گياهان بومي، هفته پيش در 
شوراي شهر نيز مطرح شد. عضو كميسيون 
محيط زيست و خدمات شهري با اشاره به 
اينكه يكي از جدي ترين چالش هاي تهران 
تامين نياز آبي فضاي سبز در سال هاي گرم 
پيش رو است، اظهار كرد: »گياهان بومي 
منابع حياتي شهر هستند كه مي توانيم با 
اتكا به آنها سرسبزي شهرمان را با مصرف 

كمتر منابع آبي حفظ كنيم«.
آرش حسيني ميالني همچنين از بخشنامه 
ســازمان بوســتان ها مبني بر ممنوعيت 
ريشه كني و حذف گياهان بومي شهر تهران 
خبر داد كه به پيشنهاد كميته محيط زيست 
شوراي شهر و در ارديبهشت سال گذشته 

ابالغ شده است. 
او گفت: »براساس آن بخشنامه مقرر شد 
ريشه كن كردن گياهان خودرو در فضاي 
ســبز به غير از اســتثنائات مورد تأييد 
كميته فني آن سازمان ممنوع باشد. اما 
متأسفانه گزارش هاي رسيده از برخي 
مناطق، حاكي از آن است كه پيمانكاران 
فضاي سبز مجددا اقدام به ريشه كني و 
تخريب ذخاير ژنتيك بومي شهر تهران 
كرده اند.« با خشك شدن درختان چنار 
خيابان وليعصر كاشت گونه هاي گياهي 
ديگر مانند توت، نارون و عرعر هم مطرح 
شــده بود اما ظاهرا سازمان فضاي سبز 
شــهرداري تهران قصد دارد چنارهاي 
اين خيابان را به هر شكل ممكن حفظ 
كند. وزارت نيرو پيش از رسيدن تابستان 
هشــدار داده است كه امســال به دليل 
شرايط خاص ناشــي از بيماري كرونا و 
افزايش شست و شو هاي خانگي مشكل 
تامين آب در كشور جدي خواهد بود با 
اين حساب درختان بزرگ ترين خيابان 
كشور هم بخشي از آسيب ديدگان اين 

كمبود آب خواهند بود.

حفظ شكل فعلي خيابان وليعصر در گرو دوام درختان چنار آن با وجود كمبود آب و مخاطرات ديگر است

وعده حناچي براي ثبت جهاني خيابان وليعصر
كالنشهرها

خبر

 فعاليت حمل ونقل عمومي مشهد 
بعد از 2ماه

بعد از دو ماه توقف به دليل جلوگيري از انتشــار بيشــتر ويروس 
كرونا، فعاليت همه خطوط اتوبوسراني و همچنين متروي مشهد 

از امروز )سه شنبه( از سر گرفته مي شود.
 سعيد حســينقلي زاده مقدم، مديرعامل ســازمان اتوبوسراني 
شهرداري مشهد در اين باره گفت:  » سرويس دهي كامل سازمان 
از روز سه شنبه ششم خرداد ماه در  همه خطوط سطح شهر آغاز 
مي شود.«  همچنين براســاس اعالم معاون شهردار مشهد قرار 
اســت كه فعاليت ناوگان متروي مشهد نيز از سه شنبه)امروز( از 

سرگرفته شود. 
بر اين اساس قطار شهري مشــهد نيز بعد از وقفه اي دو ماهه از 
ساعت ۶ تا ۲۰ به شهروندان مشــهدي خدمت رساني مي كند. 

همشهري

ادامه ساخت پياده راه آزادي كرج 
شهردار كرج در جلسه بررســي و مطالعه اجراي طرح پياده راه 
خيابان آزادي )رجايي شهر( كه با حضور اعضاي شوراي اسالمي 
شهر كرج برگزار شــد، گفت:» اين اقدام از راهكارهايي است كه 
در طرح جامع حمل ونقل و ترافيــك به منظور كاهش معضالت 

ترافيكي درنظر گرفته شده است.«
 به گفته علي كمالي زاده، گسترش فضاهاي پياده، نه تنها سيماي 
كالبدي شــهرها را عوض كرده، بلكه تغييرات نويني در كيفيت 
زندگي شــهري و رفتار اجتماعي و فرهنگ مردم به وجود آورده 

است.«
او در ادامه، ســاخت پياده راه آزادي رجايي شهر را براي اجراي 
طرح جامع گردشگري شــهر ضروري عنوان كرد و گفت:» يكي 
از ظرفيت هاي بســيار باالي شــهر كرج كه تاكنون كمتر به آن 
پرداخته شده، ساخت پياده راه و گسترش پياده محوري است.« 

همشهري

 حل مشكالت كسبه 
ميدان امام عليع اصفهان

شــهردار اصفهان گفت:» ميدان امام علي)ع( اگرچه مشكالت 
پيچيده اي دارد، اما با مشاركت و تشكيل كميته مردمي مي توانيم 
مشكالت كســبه اين ميدان را رفع كنيم. بنابراين اين ميدان در 
آينده دستخوش تحوالت بيشتري خواهد شد. قدرت اهلل نوروزي 
در آيين افتتاح فروشگاه رفاه امام علي)ع( اصفهان، اظهار كرد:» 
بسيار خرسنديم كه امروز فضاي بدون استفاده اي كه تا ۲.۵سال 
گذشــته كاربري خاصي نداشــت به محلي براي اشتغال ۲۰۰ 
نفر تبديل شده و شهروندان از حاشــيه ها و نقطه مركزي شهر 
مي توانند به اين مكان بياينــد و خدمات مورد نياز خود را تأمين 

كنند.« 
او افزود:» وقتي نخســتين بــار در روزهاي آغازيــن فعاليت در 
شــهرداري از ميدان امام علي)ع( بازديد كرديــم، درصدد رفع 
مشكالت آن برآمديم و امروز شاهد اتفاقات بسيار خوبي در اين 
ميدان هستيم.« شهردار اصفهان ادامه داد: » براي فضاي زيرين 
ميدان امام علي)ع( كه كاربري مشخصي نداشت، تصميم گرفتيم 
با يك بررسي دقيق و كارشناسي بهترين كاربري براي آن تعريف 

شود و با بخش خصوصي مشاركت صورت گيرد.« ايمنا

تداوم دوركاري در تبريز
اجراي طرح دوركاري در مديريت شهري تبريز بعد از بحران كرونا 
تداوم مي يابد. مرتضي موحد نيا، معاون برنامه ريزي و توســعه 
سرمايه انساني شهردار تبريز در اين باره بر اهميت تبديل بحران 
كرونا به فرصت تأكيد كرد و گفت:» در راستاي هوشمند سازي  
نظام اداري و خدمات رساني مديريت شهري، با برنامه ريزي دقيق 
و كارشناسي شده مي توان بستري آماده كرد تا در دوران پساكرونا 
نيز از مزاياي دوركاري به نفع مديريت شهري استفاده شود. اين 
امكان وجود دارد كه ضمن فرهنگسازي اداري، كاركناني را كه 
قابليت انجام وظايف محول شده به شيوه دوركاري دارند مشخص 

كرد و در اين راستا گام برداشت.«
بر اين اساس، شهرداري تبريز ساعات كاري خود را با تصميمات 
ستاد اســتاني مقابله با كرونا تنظيم مي كند و تا اطالع ثانوي  و 
صدور بخشنامه جديد همچنان ســاعات كاري ۷:3۰ تا 13:3۰ 

خواهد بود. شهريار نيوز

خبر
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عمارت تاريخي هرمز پيرنيا مرمت و احيا مي شود

خواناسازي تابلوهاي معابر مزين به نام شهدا

احيا و مرمت خانه هرمز پيرنيا در دستور كار سازمان نوسازي شهر تهران قرار گرفت. به گزارش 
همشهري، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران با بيان اينكه احيا و مرمت خانه هرمز 
پيرنيا، يكي از قديمي ترين خانه هاي متعلق به اواخر دوره قاجاريه در دســتور كار ســازمان 
نوسازي شهر تهران در سال جاري قرار گرفته است، گفت: »خانه هرمز پيرنيا، حمام و بخشي 
از اندروني آن به مساحت تقريبي 1۶۰۰مترمربع از مجموعه خانه هاي پيرنيا واقع در خيابان 
الله زار شمالي است كه به همت سازمان نوسازي و پس از چندين  ماه مذاكره از ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( خريداري شده است.« كاوه حاجي علي اكبري با اشاره به اينكه اين ملك 
تاريخي در سال139۷ توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ثبت رسيده است، گفت: 
»خانه هرمز پيرنيا در جوار مجموعه اي از ابنيه واجد ارزش چون خانه مشيرالدوله پيرنيا، خانه 
ولي اهلل پيرنيا، مدرسه و كليساي ژاندارك و خانه سينما قرار گرفته كه هم اكنون اگرچه بخش 
قابل مالحظه اي از آنها تقريبا غيرفعال هستند، اما به لحاظ وضعيت معماري و ايستايي بنا، از 
شرايط نسبتا مناسبي برخوردار هستند. از ويژگي هاي عمده اين بنا مي توان به تزئينات واقع 
در جبهه شمالي با سرستون هاي كورنتين، رخ بام شيرواني، لمبركوبي سقف و گچبري اشاره 
كرد كه ايوان زيبا و درخوري را به وجود آورده است. برنامه ريزي براي مرمت و احياي خانه هرمز 

پيرنيا به قيد فوريت در دستور كار سازمان نوسازي شهر تهران قرار دارد.« 

معاون برنامه  ريزي و توسعه سازمان زيباسازي شــهرداري تهران از اجراي طرح 
خواناسازي تابلوهاي معابر مزين به نام شهدا در پايتخت خبر داد. ياسر جعفري در 
تشريح آخرين برنامه  هاي سازمان زيباسازي شهرداري تهران به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: »يكي از برنامه هاي در دست برنامه ريزي سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران طرح خوانا كردن تابلوهاي معابري اســت كه به نام شهدا مزين شده اند. در 
طرح خوانا كردن تابلوهاي معابر مزين به نام شــهدا قرار است در گام اول در هفته 
دفاع مقدس بين ۸ تا 1۰هزار تابلو معابر مزين به نام شهدا به QR كد مجهز شوند 
تا به وســيله آن تصاوير، خاطرات و وصيت نامه شــهيد در اختيار شهروندان قرار 
بگيرد.« جعفري با اشاره به اينكه نزديك به ۴۰هزار معبر پايتخت به نام شهدا مزين 
شــده اند، عنوان كرد: »اجراي طرح خوانا كردن تابلوهاي معابر مزين به نام شهدا 
طرحي فرامنطقه اي است كه تالش مي شود طرح با معابري آغاز شود كه اطالعات 
دقيق و احصا شده اي از شهيد آن در دسترس باشد.« او در پاسخ به اين سؤال كه چه 
نهادهايي در اجراي طرح خوانا كردن تابلوهاي مزين به نام شهدا مشاركت دارند، 
گفت: »اين طرح با همكاري بنياد شهيد، فاوا و ســازمان بسيج شهرداري تهران 
انجام مي شود.« او ادامه داد: »از هفته گذشته جلسه هاي هماهنگي بين دستگاهي 
جهت برنامه ريزي برگزار شده و قرار است در كنار نصب QR كد، تابلوهاي معابر نيز 
بهسازي شوند.« جعفري در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اجراي طرح خواناسازي 
تابلوهاي معابر مزين به نام شهدا گرافيك تابلوها نيز تغيير مي كند يا خير، گفت: 
»تغيير گرافيكي تابلوهاي مزين به نام شهدا اقدامي زمان بر است كه نمي توان آن را 

در كوتاه مدت به سرانجام رساند.« 

مديرعامل ســازمان مديريت پســماند شهرداري 
تهران از شست و شــو و ضدعفوني 1۰۰۰ مسجد 
پايتخت توســط نيروهاي اين ســازمان خبر داد. 

به گزارش همشهري، صدرالدين عليپور با اشاره به 
كاهش محدوديت هاي مربوط به حضور اجتماعي 
مردم در اماكن عمومي ازجمله مساجد در روزهاي 
آينده گفت: »با توجه بــه اينكه احتمال مي رود در 
روزهاي آتي شــاهد حضور بيشــتر شهروندان در 
مساجد باشيم، ۶۰۰نفر از نيروهاي سازمان پسماند 
به همراه 3۰۰دستگاه واترجت، تانكر و جدول شوي 

بيش از 1۰۰۰مسجد در مناطق مختلف شهر تهران 
را شست و شو و ضدعفوني كردند.« 

او هدف از اين اقدام را تأمين ســالمت شهروندان 
همزمان با برگــزاري نماز عيد فطر و بازگشــايي 
مســاجد در روزهاي آينــده دانســت و ادامه داد: 
»عمليات شست و شوي مساجد پايتخت با رعايت 
اصول بهداشــتي و با اســتفاده از ۴۰۰هــزار ليتر 

محلول ضدعفوني كننده و حضــور 1۵ناظر عالي و 
ارشد سازمان پسماند انجام شد.«  عليپور با اشاره به 
برنامه هاي آتي اين سازمان براي ضدعفوني  ساير 
اماكن گفت: »از آنجا كه قرار است در روزهاي آتي 
برخي از بقاع متبركه بازگشايي شوند، پيش بيني 
كرديم تا برخــي از اين اماكــن را در آينده براي 

حضور ايمن زائران ضدعفوني كنيم.«

1000 مسجد پايتخت 
ضدعفوني شد

تعمير ديواره هاي صوتي اتوبان ها 
اولويت شهرداري تهران

معاون فني و مهندسي ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد كه با 
توجه به سرقت ديواره هاي صوتي بزرگراه هاي پايتخت، تعمير و 

نگهداشت اين ديواره ها در دستور كار قرار دارد.
 وحيد ســرلك در مورد وضعيت ديواره هاي صوتي نصب شــده 
در اتوبان هاي پايتخت با بيــان اينكه هم اكنون اولويت ما حفظ، 
مرمت و تعمير ديواره هاي صوتي موجود اســت، به ايسنا گفت: 
»تاكنون حــدود 3۰۰۰متر ديواره صوتــي در طول اتوبان هاي 
پايتخت نصب شده است.« او با اشاره به سرقت پنل هاي پاييني 
ديواره هاي صوتي عنوان كرد: »به دليل آنكه قسمت هاي آهني 
اين ديواره هاي صوتي زياد است، متأســفانه اين ديواره ها مورد 
توجه ســارقان قرار گرفته و آن را مي ربايند و بــه همين دليل 
اولويت اول ما در ســازمان حمل ونقل، حفظ ديواره هاي موجود 
و مرمت آنها ست. هم اكنون اتخاذ تدابيري براي كاهش سرقت 
و همچنين تعمير ديواره ها در دســتور كار قرار دارد و بعد از آن 
در مورد توسعه اين ديواره ها تصميم گيري خواهد شد.« به گفته 
او، تعمير ديواره هاي بزرگراه صياد شــيرازي و حكيم در دستور 

كار قرار دارد.

حل بالتكليفي بازنشستگي رانندگان 
اتوبوسراني در تعامل با تأمين اجتماعي

رئيس فراكســيون كارگري شــوراي شــهر تهران در مورد آخرين وضعيت 
بازنشستگي رانندگان اتوبوس شــركت واحد توضيحاتي را ارائه كرد. افشين 
حبيب زاده با بيان اينكه تعداد ۴۰۰نفر از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني در 
سال9۸ بازنشسته شده اند، اما با گذشت بيش از ۸ ماه هنوز سنوات پايان خدمت 
را دريافت نكرده اند، به ايسنا گفت: » شركت واحد اتوبوسراني مي بايست مبلغ 
۴درصد حق بيمه مشاغل ســخت و زيان آور را براي رانندگان و كارگراني كه 
حائز شرايط بازنشستگي هستند، پرداخت مي كرد تا كارگران بتوانند از مزاياي 
مستمري بازنشستگان استفاده كنند؛ اما در طول زمان اين كار را نكرده است.« 
او با بيان اينكه برخي از كارگران ۸ ماه اســت كه بايد بازنشســته مي شدند اما 
نشدند، عنوان كرد: »با اينكه از مسئوالن شــهرداري درخواست كرده بوديم 
كه نسبت به حل اين موضوع اقدام كنند اما گويا از سوي اتوبوسراني به شعبه 
مربوطه تامين اجتماعي »چك مهلت دار« ارائه شــده كه آنها نپذيرفتند و اين 

مسئله سبب تعويق اجراي اين مهم شده است.« 
حبيب زاده با اشاره به تجمع تعدادي از كارگران و رانندگان شركت واحد مقابل 
شوراي شهر در اعتراض به عدم ايجاد زمينه بازنشستگي آنها از سوي شهرداري 
تهران اضافه كرد: »بعد از اين تجمع با مديرعامل شــركت واحد و معاون مالي 
شهرداري تهران جلســه اي فوري برگزار كرديم كه برهمين اساس مقرر شد 
شهرداري تهران با اولويت بازنشســتگي رانندگان، ۴درصد حق بيمه مشاغل 
ســخت و زيان آور را نقدا به بيمه تامين اجتماعي پرداخت كند. براي پرداخت 
سنوات نيز بايد منابع الزم تامين شــود، اما هم اكنون حل مشكل بازنشستگي 

در اولويت قرار دارد.«

 پروژه  هاي شهري در محدوده محله ها
پيروز حناچي، شهردار تهران | پروژه هايي كه  نه از جنس مگاپروژه ها بلكه 
در حد محالت باشند براساس نظرات مردم محل و در راستاي حل مشكالت 
آنها خواهند بــود و قطعا موجبات رضايت آنهــا را فراهم مي كند. به عنوان 
مثال در محله اتابك، خانه هاي فرهنگي ايجاد خواهند شــد كه به مردم در 
زمينه هاي مختلف آموزش مي دهــد و در واقع اجراي اينگونه پروژه ها حس 
رضايتمندي مردم را بيشتر كرده است، هرچند كه از جنس هزينه كرد است 
تا درآمدزايي، اما اين مسئله مهم نيست. امسال اجراي پروژه هاي محله اي با 
اولويت بافت هاي فرسوده است و از ۳۵0محله تهران، دفاتري در 1۵0محله 
مستقر هستند كه وظيفه شناسايي پروژه هاي مردمي را با كمك شهروندان 

برعهده دارند.

ث
مك

برگزاري انتخابات هيأت 
رئيسه شوراي عالي 

استان ها

سخنگوي شوراي عالي استان ها از برگزاري 
مجدد انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي 
اســتان ها در روز پنجشــنبه هفته جاري 

خبر داد.
 مهــدي عبدالرزاقي در تشــريح آخرين 
وضعيت انتخابات باقيمانده ســال ســوم 
دور پنجم شوراي عالي استان ها به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: »در جلسه اين هفته 
شوراي عالي استان ها كه در روز پنجشنبه 
۸خرداد ماه برگــزار مي شــود، انتخابات 
باقيمانده سال سوم دور پنجم شوراي عالي 

استان ها برگزار مي شود.« 
سخنگوي شوراي عالي اســتان ها با تأكيد 
بر اين نكته كــه انتخابات هيأت رئيســه 
شوراي عالي استان ها با حضور تمامي اعضا 
)۷۵ عضو( برگزار مي شــود، ادامه داد: »در 
اين جلسه جوانب امر ســنجيده مي شود 
كه آيا هيأت رئيسه شــوراي عالي استان ها 
با همين تركيب انتخاب شود و يا انتخابات 

مجدد برگزار شود.« 

 كنسرت هاي آنالين 
۴ شب ميهمان خانه هاي 

شهروندان

شهرداري تهران به مناسبت عيد سعيد فطر 
به مدت ۴شب كنسرت آنالين برگزار مي كند.

 به گزارش همشــهري، به دنبال برگزاري 
موفق كنســرت هاي آنالين در نوروز99 
در شرايط شيوع ويروس كرونا و قرنطينه  
مردم در خانــه، اين بار به مناســبت ايام 
عيدســعيد فطر معاونت امــور اجتماعي 
و فرهنگي شــهرداري تهران با مشاركت 
شبكه تلويزيوني تيوا ۴ شب خاطره انگيز 
را با كنســرت هاي آنالين تــدارك ديده 

است.
 ايــن كنســرت ها از ديشــب )دوشــنبه 
۵خردادماه1399( با اجراي گروه داماهي آغاز 
شد و به ترتيب سه شــنبه ۶خرداد گروه دال، 
چهارشنبه ۷خرداد حميد حامي و پنجشنبه 
۸خرداد عليرضا قرباني اجرا خواهند داشت. 
اجراي 3شب اول در برج ميالد تهران و اجراي 
شــب آخر و عليرضا قربانــي در تاالر وحدت 

خواهد بود.
 امــكان تماشــاي آناليــن كنســرت ها از 
 طريق شــبكه تلويزيونــي تيوا بــه آدرس 

http://tva.tv امكان پذير است.

درختان تازه كاشته شده چنار در خيابان وليعصر. عكس: همشهري/ حامد خورشيدي



بعد از اينكه در چند تيم موارد ابتال به كرونا پيدا شد، تراكتور هم 
از قافله عقب نماند و مدعي شد 4 مورد »مشكوك« به كرونا دارد. 
شايد تا االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد جواب قطعي در مورد 
وضعيت اين چهار نفر آمده باشد كه البته آرزومنديم خطري آنها 
را تهديد نكند. با وجود اين، نكته جالب به اظهارات ساكت الهامي، 
ســرمربي تراكتور مربوط مي شــد. او گفته: »بازيكنانم از ترس 
وضعيت اين چهار نفر مي ترسند سر تمرين بيايند. من چطور آنها را 
به تمرين بكشانم؟ بعضي از اينها حتي مي ترسند به خانه بروند.« 
خب يك سؤال؛ وقتي بازيكن به باشــگاه نمي آيد، حاضر نيست 
خانه هم برود، پس كجا مي رود؟ ســر به كوه و بيابان مي گذارد؟ 
خب البته حق هم دارند. باالخره خانه اغلب فوتباليست ها نهايتا 

چهل پنجاه  متري است و خطر ابتال آنجا خيلي باالست!

پسكجاميروند؟

از قرار معلوم اظهارات جسته و گريخته مديران سپاهان در اين مدت، 
راجع به اينكه در پايان فصل در مورد امير قلعه نويي تصميم گيري 
خواهد شد، به مذاق سرمربي سپاهان خوش نيامده است. امير در 
تازه ترين مصاحبه اش در اين مورد گفته: »در فوتبال هميشه خودم 
در مورد آينده خودم تصميم گرفته ام. وقتي قراردادم آخر فصل به 
پايان مي رسد، در مورد چه چيزي مي خواهند تصميم گيري كنند؟« 
حتما خود اميرخان مي داند و فقط يادش رفته؛ چيزي كه سپاهان 
قرار است در موردش تصميم بگيرد، يك كلمه ساده به نام »تمديد« 
است؛ آنچه با توجه به دستاورد شما تا اين لحظه، بعيد است تصميم 
مثبت در موردش اتخاذ شود. باالخره بعضي جاها هم بوده كه شما 
حرف آخر را نزدي؛ مثل تيم ملي كه دوست داشتي بماني، اما نگهت 
نداشتند و االن 14سال است در مورد منتقدان و عوامل بركناري ات 

مصاحبه مي كني.

يككلمهسادهاستآقايقلعهنويي!

مهدي تاج در يــك مصاحبه تلويزيوني گفته بود ويلموتس ســر 
فدراسيون كاله گذاشت كه اين مسئله بازتاب وسيعي داشت؛ طوري 
كه نقدهاي تند زيادي روي اعتراف رئيس مســتعفي فدراسيون 
فوتبال نوشته شد. با وجود اين حاال تاج حرفش را تصحيح كرده و گفته: 
»منظورم اين بود كه ويلموتس ادعا مي كند فدراسيون سر او كاله 
گذاشته است.« خب اين االن درست شد. اصال منطقي هم كه بخواهيم 
به ماجرا نگاه كنيم، ما سر مرد بلژيكي كاله گذاشته ايم. الكي او را آورديم 
اينجا، با احساساتش بازي كرديم، به كمك دانش او مچ غول هايي مثل 
كامبوج و هنگ كنگ را خوابانديم، جا و مكان به او نداديم تا همه اش 
ناچار باشد در كشور خودش بماند و آخرش هم فقط 2ميليون يورو 
پرت كرديم جلوي مربي بلژيكي و گفتيم بقيه اش را بعدا بيا بگير. انصافا 

خيلي توي پاچه ويلموتس كرديم. خسته نباشيم!

خبايندرستشد

نكته بازي

بهروز رسايلي| با اعطاي مجوز آغاز تمرينات به تيم هاي 
ليگ برتري، باشگاه ها در نخستين گام اقدام به گرفتن 
تســت كرونا از بازيكنان، مربيان و ساير اعضاي تيم 
كردند. در اين ميان بعضي نمونه ها مثبت بود و برخي 
ديگر هم مشكوك تشخيص داده شدند. حادترين مورد 
مربوط به گل گهر سيرجان اســت كه گفته مي شود 
نزديك به 10نفر از بازيكنان و اعضاي كادرفني اين تيم 
كرونا دارند، در ســايپا تست يك بازيكن جوان مثبت 
بوده، در پرسپوليس 2عضو تداركات مبتال تشخيص 
داده شده اند و در تراكتور هم 4نفر مشكوك هستند. 
مجموعه اين مسائل باعث شده سرنوشت از سرگيري 
دوباره مسابقات ليگ برتر در هاله اي از ابهام قرار بگيرد. 

در اين ميان اما چند نكته مهم وجود دارد.
1  استدالل عمده مخالفان برگزاري ليگ برتر اين بود 
كه در شرايط همه گيري كرونا بايد از سالمت بازيكنان 
محافظت شود. در اين ميان بيشترين جمله سازي ها 
با دو كلمه »جان« و »جام« انجام شــد. با وجود اين 
فعال مي توان گفت تصميم به برگزاري مسابقات ليگ 
برتر، به سود ســالمتي اعضاي تيم ها تمام شده است؛ 
چه اينكه احتماال اگر اين تســت هاي اجباري گرفته 
نمي شــد، افراد مبتال از بيماري خود آگاه نمي شدند؛ 

بنابراين نه خبري از قرنطينه بــود و نه احتياط هاي 
جانبي. پس فعال فوتبال يك- كرونا صفر!

2   اعضاي تيم هايي كه تســت كرونــاي آنها مثبت 
شده، به احتمال فراوان هيچ عاليمي نداشته اند و صرفا 
ناقل بيماري بوده اند؛ چــه در غير اين صورت پيش از 
آغاز ليگ برتر و تســت هاي اجباري، شخصا به مراكز 
بهداشــتي مراجعه مي كردند و معاينه مي شدند. اين 
عين ماجراي 2بازيكن ســپاهان است كه آزمايش ها 
نشــان داد قبال كرونا گرفته اند و بــدون اينكه بدانند 
خوب شــده اند. در مورد همه ما هم چنين مسئله اي 
صادق اســت و احتمــال دارد مبتال و درمان شــده 
باشيم يا هم اكنون بدون عالمت ناقل بيماري باشيم. 
بنابراين عقل حكم مي كند همچنان از معاشرت هاي 
غيرضروري مخصوصا با ســالمندان و افــراد داراي 
بيماري زمينه اي پرهيز شود. اين مسئله فوتباليست 
و غيرفوتباليست ندارد و به ادامه يافتن يا نيافتن ليگ 
برتر هم مربوط نمي شود. احتياط كنيد تا خداي ناكرده 

فردا »من غريبم«بازي درنياوريد.
3  وقتي تصميم گرفته مي شــود ليگ در شــرايط 
كرونايي ادامه پيدا كنــد، قاعدتا پيش بيني همه اين 
مسائل شــده اســت؛ چه اينكه در طول بازي ها هم 

ممكن است چند بازيكن يا مربي مبتال شوند. در اين 
مورد حتي در پروتكل شرط شده ابتالي بيش از حد 
نصاب بازيكنــان يك تيم به كرونــا، باعث خروج آن 
تيم از مسابقات مي شود. فرض بر اين است كه كرونا 
گرفتن فوتباليست ها كه از قشر سالم و جوان جامعه 
هستند منجر به بستري شدن آنها نخواهد شد. تئوري 
»هر بازيكني كرونا بگيرد فوتبالش تمام مي شود« هم 
با بازگشت جدي ديباال به تمرينات يوونتوس باطل 
شد. يادتان باشــد بوندس ليگا با وجود 10 آزمايش 
مثبت كرونا از سر گرفته شد و براي الليگا هم تاريخ 
شــروع مســابقات در حالي تعيين شــده كه تست 
دســت كم 5بازيكن مثبت بوده است. بنابراين به نظر 
نمي رســد دليل قانع كننده اي براي لغو ليگ وجود 
داشته باشد؛ مخصوصا كه وزارت بهداشت كشور نويد 
مهار احتمالي موج اول كرونا تــا پايان خرداد را داده 
اســت. بنابراين به تيم ها توصيه مي شود از تمارض و 
بهانه جويي دست بكشــند و به جاي سوءاستفاده از 
مثبت شدن تست چند بازيكن، واقعا دنبال راهي براي 
بازگشت به مسابقات باشــند. اين »شغل« شماست 
و البته كه فوتباليســت ميلياردي، ســرباز معاف از 

رزم نيست.

  شايع كرونا يا مانع كرونا؟
3نكته در مورد كرونايي هاي ليگ برتر؛ جان هايي كه مديون جام شدند

2 سه شنبه 6 خرداد 99  شماره 7949 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
  22خرداد تاريخ شروع اللیگا 
اوير تباس رئيس الليگا اميدوار است كه  از روز پنجشنبه 11 ژوئن )22خرداد( با برگزاری دربی سويا بين تيم های 
سويا- بتيس شاهد شروع مجدد فصل الليگا باشد.اين در حالی است كه نخست وزير اسپانيا روز شنبه اعالم كرده 
بود مجوز شروع مجدد رقابت های الليگا در پشت درهای بسته از تاريخ 8 ژوئن )19 خرداد( صادر شده است.

اميرحسين اعظمي| مثبت اعالم شدن تست كروناي تعدادي از اعضاي 
تيم فوتبال گل گهر سيرجان، شرايط عجيبي را در اين تيم ايجاد كرد 
و در نهايت تمرينات اين تيم دوباره به حالت تعليق درآمد. به نظر 
مي رسد شروع مجدد مسابقات ليگ برتر، چالش هاي جديدي را 
براي ســازمان ليگ ايجاد كرده و مشخص نيســت در آينده اي 
نزديك چه اتفاقاتي رخ خواهد داد. مجيد جاللي، سرمربي گل گهر 
درخصوص وضعيت به وجود آمده و بحث ادامه دادن مسابقات ليگ 

برتر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.
 ظاهرا در ابتداي هفته روزهاي سختي را سپري 

كرديد؟
شايد باورتان نشود، ولي روزهاي شنبه و يكشنبه شرايط بسيار سختي 

داشتم و 2 روز بسيار ســخت را در زندگي تجربه كردم. من با شاگردانم 
صحبت كردم و بايد با آنهايي كه تستشــان مثبت شــده بود صحبت 
مي كردم، شما نمي دانيد كه چه شــرايطي وجود داشت، فقط مي توانم 

بگويم خيلي سخت بود.
 تمرينات دوباره تعليق شد، درست است؟

بله، ما فعال تمرين نمي كنيم. تعدادي از بازيكنان و كادر كه تست آنها 
مشــكوك بوده، در قرنطينه هســتند و بقيه اعضا هم در جاي ديگري 
هستند. قرار است آخر هفته همه دوباره تست بدهند و شرايط آنهايي 

كه مشكوك بودند، در تست بعدي به صورت كامل مشخص خواهد شد.
 يعني هنوز فردي از تيم شــما به صورت قطعي 

كرونا نگرفته؟

برخي تست شان مشكوك بوده و به همين دليل به ما گفته اند كه مثبت 
است ولي در تست بعدي همه چيز حالت قطعي پيدا خواهد كرد.

 به نظر مي رســد ســازمان ليگ با يك ماجراي 
پر دردسر مواجه شده، درست است؟

يك موضوع اينجا خيلي مهم است. خيلي از تيم ها قبل از اينكه تمرينات 
را شروع كنند، اين تست را گرفتند و تست برخي مثبت شد، پس اين 
خوب است كه اول كار برخي چيزها روشــن شد. كاش شرايط طوري 

فراهم مي شد كه همه مردم اين تست را مي دادند تا تعداد مبتاليان 
مشخص شود. نمي توان گفت آنهايي كه تست شان مثبت شد، با 

شروع تمرينات با اين شرايط مواجه شدند.
 شــما با اين وضعيت موافق برگزاري ليگ 

هستيد؟
بحث اين نيست كه من مخالف باشم يا موافق. اين يك بحث 
تخصصي است و آنهايي كه صاحب نظر هستند، بايد صحبت 

كنند. من فقط يك چيز را مي گويــم؛ اينكه تمام دنيا به اين 
نتيجه رسيده كه با تعطيل كردن مشــاغل و با خانه نشستن 

نمي توان اين ويروس را از بين برد. تمام دنيا اين را مي گويد كه زندگي 
كنيد و زندگي در كنار كرونا را هم ياد بگيريد. فوتبال هم بايد زندگي با 
كرونا را ياد بگيرد، ما بايد زندگي كنيم و البته مسائل بهداشتي هم به شكل 

جدي رعايت شود. به عقيده من، فوتبال هم بايد زنده باشد.
 پيش بيني شما اين است كه ليگ ادامه پيدا كند؟

بايد آنهايي كه تصميم گيرنده هستند، در اين خصوص صحبت كنند، 
حتي من معتقدم كه رسانه ها نبايد اين ســؤاالت را از ما بپرسند. بايد 
ديد ضريب سالمتي افراد چقدر خواهد بود و چه خطرهايي ممكن 

است ايجاد شود.
 قبول داريد اگــر از عوامل برگزاري يك 
مسابقه، حتي اگر يك نفر هم جانش را از دست 

بدهد وضعيت سختي ايجاد خواهد شد؟
بلــه، دقيقــا همينطــور اســت. مــا نزديك به 
7500هموطن را از دست داده ايم و اين بسيار سخت 
است. اگر با برگزاري بازي ها حتي  يك نفر هم جانش 
را از دست بدهد، فشار وحشتناكي ايجاد خواهد شد.

  جاللي: فوتبال هم بايد زندگي با كرونا را ياد بگيرد
  2روز بسيار سخت را در زندگي ام تجربه كردم



 

هيوا يوسفي|  پيش از اين مديران بي اخالقي در ورزش بوده اند كه براي حذف 
ديگران، از روابطشان در حوزه هاي قضايي و امنيتي كمك گرفته باشند ولي 
نخستين بار است كه وزير ورزش با نامه اي رسمي از وزير اطالعات خواسته 
است تا با آنچه »اقدامات غيرقانوني و بحران آفرين دالالن در ورزش« خوانده، 

برخورد شود.
در بخشي از نامه مسعود ســلطاني فر آمده بود: »از آنجايي كه مدتي است 
عوامل نامشخص و غيررسمي تحت عنوان واســطه در انتقال ورزشكاران 
خارجي به كشور روابط ناسالمي را ايجاد كرده و موجب بروز مشكالت زياد و 
فعاليت غيرقانوني و عوارض حقوقي و مالي براي باشگاه هاي مختلف ورزشي 
و به ويژه فوتبال شــده اند، از جنابعالي و مجموعه خــدوم و پرتالش وزارت 
اطالعات درخواست مي نمايم مانند هميشه ياور مردم و ورزش كشور بوده و 
دستورات الزم را به عوامل ذيربط صادر نماييد تا سريعاً با اقدامات غيرقانوني 
و بحران آفرين دالالن در ورزش )به ويژه رشته فوتبال( كه موجب خدشه به 

اعتبار و پيكره ورزش كشور شده است، برخورد الزم و قانوني صورت گيرد و 
ريشه اين كار خشكانده شود.«

نزديك به 20روز از انتشار عمومي اين نامه مي گذرد. كسي نمي داند در اين 
مدت دقيقا چه اتفاقاتي افتاده است. اما ساده لوحانه است اگر فكر كنيم مشكل 
فساد -فارغ از اينكه تعريف درستش چيست و چرا وزير در سال پاياني دولت 
به فكر مبارزه با آن افتاده- با يك نامه و نهايتا دستگيري چند واسطه ريز و 

درشت حل مي شود.
اين نامه بيش از آنكه نشان دهنده عزم و اراده باالترين مقام ورزشي كشور براي 
سالم سازي محيط ورزش باشد، گواه كم اطالعي او از مقررات و آيين نامه ها و 

بيگانگي اش با روش هاي اداري است.
آقاي وزير! برخي كلمــات به كاررفته در اين نامه، عاميانه اســت و تعريف 
كارشناسي در ورزش به ويژه رشته فوتبال كه چندبار روي آن تأييد كرده ايد، 

ندارند.

ديدن چنين ادبياتي در نامه يك وزير مايه تأسف است و نشان مي دهد معاونان 
و مشاوران تان هم سواد حرفه اي الزم براي پردازش يك تصوير قابل دفاع از شما 
را ندارند.رويكرد نخ نماشده و برخورد اطالعاتي، يعني اينكه شما اعتقادي به 
سيستم هاي اداري و كنترلي نداريد. البته بررسي عملكردتان هم به واقع گواه 
همين اعتقاد و ديدگاه است. مراحل نقل و انتقال بازيكنان فوتبال در چارچوب 
آيين نامه مصوب سال1396 فدراسيون فوتبال انجام مي شود. مدارك الزم 
موجود است و هرگونه تخلف مي تواند در مسير قضايي فدراسيون بررسي و با 
متخلفان برخورد شود. اركان قضايي فدراسيون، بر مبناي اساسنامه، مستقل 
هستند و با تأييد مجمع انتخاب مي شوند. شما هم عضو همان مجمع هستيد. 
اگر فكر مي كنيد اين اركان توان كافي براي اداره فوتبال و برخورد با فساد را 
ندارند، چرا از موقعيت تان در مجمع براي اصالح بخش قضايي فوتبال استفاده 

نمي كنيد؟ 
رسيدگي به اين موضوع اساسا در چارچوب شرح وظايف وزير ورزش نيست. 

احتماال شما اطالع داريد كه ورود غيرتخصصي به اين موضوع چندسال پيش تر 
تجربه شد و زندگي طبيعي و حرفه اي برخي افراد تحت تأثير قرار گرفت، بدون 
بررسي قضايي و كارشناسي. با اين نامه شما مسئول هرگونه خسارت رواني و 
حرفه اي به بارآمده خواهيد بود. قبلي ها، حتي در دولت هاي گذشته، جرأت 

عيان كردن اين بي اخالقي ها و رفتارهاي خارج از چارچوب را نداشتند.
آقاي وزير! ايران امروز، آلمان شرقي 50سال پيش نيست. مردم هم به روحاني 
رأي ندادند كه دولت به رفتارهاي توأم با وحشت و ارعاب روي آورد. اگر توان 
مديريت موضوع را نداريد، اگر روش هــاي اداري و آيين نامه هاي مصوب را 
نمي شناســيد، اگر احترامي براي اركان قضايي فدراسيون ها قائل نيستيد، 
بياييد و صادقانه به ناتواني تان اعتراف كنيد. اين اعتراف بسيار قابل احترام تر و 
موجه تر از آن است كه بخواهيد خارج از شرح وظايف تان نامه هايي بنويسيد 
و دســتوراتي بدهيد كه برخي آن را نمايشــي ضعيف با نتيجه اي ازپيش 

مشخص شده، مي دانند.

اميرحسين اعظمي| بعد از اعالم سازمان ليگ و اجازه دادن 
به تيم ها براي از سرگيري تمرينات گروهي، باشگاه سايپا 
نخستين باشگاهي بود كه اعالم كرد يكي از بازيكنان جوان 
اين تيم به ويروس كرونا مبتال شــده است. 2روز پيش هم 
باشــگاه گل گهر اعالم كرد كه تعدادي از بازيكنان و برخي 
از اعضاي تيم با مثبت شدن تســت كرونا مواجه شده اند و 
اين موضوع باعث شده تا تمرينات گل گهر به حالت تعليق 
در بيايد. جالب اينجا ست كه باشگاه تراكتورسازي هم اعالم 
كرده كه ۴ بازيكن اين تيم درگير اين ويروس هســتند و 
حتي برخي از آنها گفته اند كه حاضر به شركت در تمرينات 
نيستند. اين در حالي است كه گفته مي شود اشكان دژاگه، 
كاپيتان تراكتوري ها هم حاضر به بازگشت به ايران نيست. 
البته روز گذشته اين شايعه هم در فضاي مجازي پيچيد كه 
هيچ كدام از اعضاي تراكتور كرونا نگرفته اند و اين جو از سوي 
آنها به اين دليل ايجاد شده كه موافق برگزاري ليگ نيستند.

در پرسپوليس هم يكي از اعضاي تداركات و يكي از اعضاي 
كادر هم به اين ويروس مبتال شده اند، جالب اينجا ست كه 
با انتشار اين اخبار رسانه ها تالش خود را براي كشف اسامي 
مبتاليان به كرونا آغاز كرده اند؛ اين در شــرايطي است كه 
باشگاه ها و ســازمان ليگ برتر تمايلي به اين كار ندارند و 
اين برخالف اتفاقي است كه در  ساير كشــورها رخ داده و 

اسامي مبتاليان به سرعت منتشر شده كه در اين بين نام 
فوتباليست هاي نامداري مثل پائولو ديباال نيز ديده مي شد.

گل گهر تنها تيمي است كه اســمش بيشتر از بقيه تيم ها 
بر سر زبان ها افتاد. بازيكنان اين تيم چند روز پيش تست 
كرونا دادند و نتايج تســت گادوين منشا، سجاد عاشوري، 
رضا علي ياري، مهرداد عبدي، ســيداحمد موسوي و رضا 
محمود آبادي مثبت اعالم شد. يكي از بازيكنان گل گهر در 
گفت وگو با خبرنگار همشهري با تأييد اينكه تست كروناي 
اين نفرات مثبت اعالم شده، مي گويد: »وقتي نتايج تست 
مشخص شد، باور نمي كرديم كه اين چند نفر كرونا گرفته 
باشند. جالب اينجا ســت كه در اين بازيكنان هيچ عالئمي 
ازجمله بيماري ريه، سردرد يا ســرفه ديده نمي شود. اين 
بازيكنان تســت ريه هم دادند كه هيچ چيزي در آن ديده 
نشده است. ما چند روز كنار هم تمرين كرديم و اين نفرات 
هيچ مشكلي نداشتند. حتي تست كوپر را هم بدون مشكل 

خاصي پشت سر گذاشتيم.«
با مثبت اعالم شدن برخي تست ها، فشارها روي سازمان ليگ 
براي تعطيلي بازي ها از سوي برخي باشگاه ها وجود دارد. با 
اين حال، سازمان ليگ هنوز تصميمي براي تعطيلي قطعي 
بازي ها ندارد و قرار است مسابقات ليگ برتر و ليگ دسته 

اول برگزار شود.

  آقاي سلطاني فر! شما وزير دولت روحاني هستيد؟

  فوتبال و شايعات ويروسي
  كدام بازيكنان از گل گهر كرونا گرفتند؟

  به بهانه بررسي نامه وزير ورزش به وزير اطالعات براي مبارزه با داللي در ورزش
  بازگشت ميليچ به ايران

هروويه ميليچ مدافع چپ استقالل با وجود شايعات 
فراواني كه در مورد جدايي اش از استقالل ايجاد شده 
بود، در نهايت به ايران برگشــت. احمد ســعادتمند 
توانست مطالبات ميليچ را پرداخت كند تا اين بازيكن را 
در جمع آبي ها ماندگار كند و او در ادامه فصل مي تواند 
به فرهاد مجيدي كمك كند. ميليچ ديروز با انتشــار 
عكسي در هواپيما به نظر از بازگشت به ايران خبر داد 

تا احتماال از امروز در تمرين آبي پوشان شركت كند.
   گرانادا – محبي منتفي شد

چند هفته پيش باشگاه سپاهان خبر داد كه محمد 
محبي بازيكن ملي پوش اين تيم با پيشنهادي از باشگاه 
گراناداي اســپانيا روبه رو شده است. به نظر مي رسيد 
محبي تصميمي قطعي براي رفتن به اين تيم گرفته 
باشد ولي ظاهرا اين انتقال منتفي شده است و محبي 
راهي گرانادا نخواهد شد. گرانادا قصد داشت محبي را 
يك سال قرضي با بند خريد قطعي به خدمت بگيرد كه 
اين اتفاق رخ نداد تا انتقال اين بازيكن جوان به الليگا 
به طور كامل منتفي شود. دليل اول منتفي شدن انتقال 
محبي به گرانادا اين بود كه خواســته هاي مالي اين 
بازيكن مورد موافقت باشــگاه گرانادا قرار نگرفت، در 
ضمن سپاهان جواب مشخصي به درخواست باشگاه 

گرانادا نداد تا اين انتقال انجام نشود.
   هر بازي فقط 10خبرنگار

شروع تمرينات و مسابقات در ايران مانند بسياري از 
ليگ هاي دنيا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي خواهد 
بود و براي حضور اهالي رســانه هم محدوديت هاي 
زيادي درنظر گرفته شــده اســت. به همين منظور 
كنفرانس هاي حضوري جاي خود را به كنفرانس هاي 
آنالين خواهند داد و ديگــر از مصاحبه بازيكنان در 
ميكســدزون خبري نيســت. حاال خبر مي رسد كه 
مسئوالن ســازمان ليگ قصد دارند از ورود بيش از 
10نماينده رسانه ها به استاديوم ها جلوگيري كنند تا 

در جايگاه خبرنگاران هم ازدحام ايجاد نشود.
   عليپور در تمرين پرسپوليس

علي عليپور با حضور در تمرين پرسپوليس، شايعات 
مربوط به تســت مثبت كروناي خــود را رد كرد. در 
روزهاي گذشــته شــايعاتي مبني بر تست مثبت 
كروناويروس علي عليپور مهاجم پرسپوليس وجود 
داشــت كه با واكنش پزشك پرسپوليس مواجه شد. 
او گفت كه ما اجازه حضور در تمريــن به افرادي كه 
تســت كرونايشــان مثبت باشــد را نداده ايم و حاال 
انتشار تصويري از علي عليپور در تمرين پرسپوليس 
نشان مي دهد كه اين شايعه عجيب درباره آقاي گل 

پرسپوليس كامال اشتباه بوده است.

فوتبال ايران

9 2 سه شنبه 6 خرداد 99  شماره 7949 ورزش 3 0 2 3 6 9 3
 صدور مجوز تمرين گروهي در انگليس 

دولت بريتانيا اجازه برگزاري تمرين هاي گروهي را براي باشگاه هاي ليگ برتر صادر كرد. در اين تمرين هاي گروهي 
كه از آنها به عنوان تمرين هاي تماسي هم يادشده بازيكن ها مي توانند به صورت گروهي تمرين كرده و براي اقداماتي 

مثل تكل رفتن يا درگير شدن همراه با برقراري تماس بين بازيكن ها مانعي وجود نخواهد داشت.
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عليرضا كريمي دارنده 3مدال نقره و برنز جهان حدودا 2ماه 
پيش پايش را به تيغ جراحان سپرد تا با سالمت كامل خودش 

را براي حضوردر المپيك توكيو آماده كند.
كشــتي ايران در وزن 97كيلوگرم هنوز موفق به كســب 
سهميه المپيك نشده و با توجه به چرخه انتخابي تيم ملي 
تمام مدعيان وزن 97كيلوگرم بايد از مســابقات قهرماني 
كشور كارشان را براي رسيدن به دوبنده تيم ملي آغاز كنند. 
تنها كشتي گير 97كيلوگرم كه از اين قاعده مستثني شده، 
عليرضا كريمي است كه پايش را با صالحديد كادر فني عمل 
كرده است. البته كريمي مدال نقره جهاني در سال2019 را 
در اختيار دارد ولي به دليل اينكه اين مدال در وزن 92كيلوگرم 
به دســت آمده، امتيازي براي كريمي در وزن 97كيلوگرم 
نخواهد داشــت.كريمي درباره شــرايط بعــد عملش به 
همشهري گفت: »دوران فيزيوتراپي ام تمام شده و چند روزي 
مي شود كه تمرينات پايم را شروع كرده ام. فكر مي كنم تا 2ماه 
ديگر بتوانم كشتي را شروع كنم؛ البته اين بستگي به نظر دكتر 
دارد، چون دوست دارم با سالمت كامل روي تشك برگردم.« 
دارنده مدال طالي بازي هاي آسيايي جاكارتا درباره چرخه 
انتخابي تيم ملي گفت: »من كارم كشتي گرفتن است، هرجا 
كه بگويند كشتي مي گيرم تا به دوبنده تيم ملي برسم. اتفاقا 
با مسابقه انتخابي به دوبنده تيم ملي برسي، بيشتر قدر آن را 

مي داني و احتمال اينكه در مسابقات برون مرزي هم موفق 
شوی بيشتر است. اينطور كه من خبر دارم در چرخه انتخابي 
امتياز مدالم در 92كيلوگرم براي 97كيلوگرم محاســبه 
نمي شود و بايد از ابتداي راه شروع كنم. حاال به دليل اينكه 
پايم را با تشــخيص كادرفني عمل كرده ام و به مســابقات 

كشوري نمي رسم بايد از جام تختي شروع كنم.« 
كريمي با اشاره به اينكه همه سختي ها براي رسيدن به مدال 
المپيك را  تحمل مي كند، گفت: »كســب مدال المپيك 
آرزوي هر ورزشكاري اســت. من زماني پايم را عمل كردم 
كه المپيك به تعويق افتاد و ديدم بهتر است با آمادگي بهتر و 
بدون مصدوميت به المپيك برسم. وزن 97كيلوگرم مدعي 
زياد دارد و براي رســيدن به دوبنده تيم ملي بايد اول از سد 
رقباي داخلي گذشت. اينكه چرخه چند فرصت براي جبران 
اشتباهات احتمالي به كشتي گير مي دهد به نظرم بهترين 
اتفاق است. شايد با يك حادثه مسابقه را ببازي و اين انصاف 

نيست كه دوبنده تيم ملي را از دست بدهي.« 
عالوه بــر عليرضا كريمــي، رضا يزدانــي، مجتبي گليج، 
محمدحسين محمديان، علي شعباني و اسماعيل نجاتيان 
ديگر مدعيان وزن 97كيلوگرم هســتند كه حضور آنها در 
مســابقات قهرماني كشور اين مســابقات را بسيار جذاب 

خواهد كرد.

  كريمي: هركجا بگويند كشتي مي گيرم



»منع كودك همسري اولويت ما 
نيست« اين تيتر صحبت هاي گزارش

جنجالي زهره سادات الجوردي 
اســت، زني كه قرار اســت از حقوق زنان در 
مجلس يازدهم دفاع كند. يكي از طرح هاي 
اصلي نماينــدگان مجلس دهم و به خصوص 
فراكســيون زنان ايــن بود كه قانــون منع 
كودك همسري را به تصويب برساند و حداقل 
ســن ازدواج را براي دختران 13سال تعيين 
كند. اين قانــون به تصويب نرســيد و حاال 
مسئله مهم اين است كه مجلس يازدهم چه 
نگاهي به اين طــرح و اين مســئله خواهد 

داشت.
پاســخ الجوردي افكارعمومــي را مبهوت 
كرده است: »كودك همسري به هيچ عنوان 
مسئله اساسي و مهمي در كشور ما نبود. آن 
چيزي كه اســام با آن مخالف است، ازدواج 
اجباري اســت. اگر دختري به بلوغ فكري و 
جسمي رسيده باشد، از نظر ما مشكلي ندارد 
و نمي توانيم براي ازدواج سن تعريف كنيم.« 
پيــش از اينكه مجلــس دهــم پيگير منع 
كودك همسري شود، كساني كه با آسيب هاي 
اجتماعي ســروكار دارند، برايشــان تاش 
براي جلوگيري از ازدواج كــودكان دغدغه 
بود. شايد سال ها قبل بيشــتر افرادي كه با 
اين قشــر درگير بودند، متوجه آسيب  هايي 
مي شدند كه كودكان را پس از ازدواج تهديد 
مي  كرد. كودكاني به اجبار خانواده در ســن 
پايين تن بــه ازدواج مي دادند امــا با مطرح 
شدن اين آســيب ها در فضاي مجازي، افكار 
عمومي هم درگير شــد و اين همه گير شدن 
موضوع، مجلس را هــم وادار كرد تا طرحي 
را به نفع كودكان مطــرح كند، طرحي كه به 

نتيجه نرسيد.
»طيبه سياووشــي«، نماينده مجلس دهم 
كه پيگير طــرح منع كودك همســري بود، 
درباره صحبت هاي الجوردي به »همشهري« 
مي گويد: » اين طرح از مطالبات عمومي بود و 
حاال با مطرح شدن اين صحبت ها و با تخريب 
كساني كه در مجلس قبلي بودند، بخشي از 
نظام هســتند و آمده بودند به نفع مردم كار 
كنند، دســتاوردي به جز هياهوي رسانه اي 
به دســت نخواهد آمد. حوزه زنــان نيازمند 
تاش است و اين تاش مي تواند به نفع جامعه 
زنان و كودكان باشد، خانم الجوردي مي تواند 
در حوزه هايي كه خودش صاح مي داند، كار 
كند، نه اينكه فراكسيون زنان را متهم كند و 
به 140نفري كه به فوريت طرح رأي دادند، 

فارغ از اينكه اصاح طلــب بودند يا اصولگرا، 
بگويد مباني اصول ديني را نمي دانيد.«

 سياووشي حمايت از كودكان را مطالبه مردم 
مي داند: »كودك همسري دغدغه مردم است، 
جامعه به شدت از مشــكات كودكان متاثر 

مي شود. درســت نبود در شروع كار مجلس 
يازدهم فضايي ايجاد شود كه جامعه را متاثر 
كند به خصوص اينكه به تازگي كليپي از يك 
مرد در فضــاي مجازي پخش شــد كه ادعا 
مي كرد دختر 9ساله اي را صيغه كرده است.« 

اين نماينده مجلس داستان دختري را تعريف 
مي كند كه در 11ســالگي به خاطــر اعتياد 
پدرش مجبور شــد با مرد 50ساله اي ازدواج 
كند: »زن اول اين آقا مي گفت هر روز صبح 
از اين دختر بچه مي پرسيديم چه مي خواهي 

و دختر مي گفت دوســت دارد پيش مادرش 
برگردد. كسي كه دختر بچه دارد، اين مسائل 
را حس مي كند. دختري كه همه حواسش به 
مادرش اســت، چطور زندگي زناشويي را در 

سنين كودكي ادامه بدهد؟« 
اين دختر خوش شانس بود كه با پيگيري ها 
نزد خانواده بازگشــت، اما آســيبي كه اين 
ازدواج به او زد، با بازگشــت بــه خانه از بين 

رفت؟ 
سياووشــي مي گويــد: »من از سيســتان و 
بلوچســتان، از خراســان و... ديدن كردم و 
االن به اين فكر مي كنم كه چطور  ديدن آن 
بچه هايي را كه در سن پايين ازدواج كرده و 
آسيب ديده بودند، تحمل كردم. در مناطق 
حاشيه اي تهران، هســتند دختران نوجواني 
در سنين 15سالگي كه با يك بچه رها شده اند 
و نيازمند اين هســتند كه خيريه اي به آنها 

كمك كند.«

سرنوشتيكهتكرارميشود
يكي از زناني اســت كه در كودكي همســر 
شده حتي يك ســال باالتر از سني كه قرار 
بود حداقل ســن ازدواج باشــد، ولي بعد از 
29سال كه خاطراتش را مرور مي كند اشك 
مي ريزد، اشك براي دردهاي خودش و اشك 
براي آنچه در انتظار دخترش است. اسمش 
را نمي گويد: »هر اســمي كه دوســت داري 

رويم بگذار.«
او در 14سالگي ازدواج كرده: »پدر و مادرم هر 
دو اعتياد داشتند. هروئين مصرف مي كردند. 
دايي ام واسطه شد و شــوهرم را معرفي كرد. 
دايي ام  هــم دختري به ســن من داشــت. 
اما چون پدر و مادر من مشــكل داشــتند، 
خواستگار را به من معرفي كرده بود. 20 سال 
از من بزرگ تر بود، اختاف 20 ســال ســن 
خيلي زياد اســت. فكر مي كردم چون پدر و 
مادرم اعتياد دارند و شــرايط خانه ما خوب 
نيست، كسي با من ازدواج نمي كند و به خاطر 

همين قبول كردم.«
از شــوهرش وحشــت داشــته: »ازش 
مي ترســيدم. يك بار لباس هايش را شسته 
بودم و رنگ ها با هم قاطي شده بود. از ترسم از 
اتاق بيرون نمي آمدم. او داد مي زد و من پشت 
پرده قايم شــده بودم. از تهران به شــاهرود 
رفتيــم و با مــادرش در يك خانــه زندگي 
مي كرديم. از روز ســوم ازدواج مادرش گفت 
كه بايد همه كارهاي خانه را من انجام بدهم. 
تا آن موقع حتي بلد نبودم ســماور را روشن 

كنم. مدرسه مي رفتم و درس مي خواندم.« 
نه تنها كار خانــه كه مفهــوم ازدواج را هم 
نمي دانست: » از شب اول گفت نبايد بچه دار 
شــوي و قرص ضدباري بخــور. هيچ چيزي 
درباره بارداري و قرص نمي دانستم. بعد يك 

 ماه بچه دار شدم.«
شــوهر او ســاكن آلمــان بــود و زندگــي 
مشتركشان تنها 3  ماه طول كشيد: »فهميدم 
كه شــوهرم 2 زن ديگر هــم دارد، يكي در 
ايران و يكــي در آلمان. رفــت آلمان و براي 
من هم دعوت نامه فرســتاد. با پدرم رفتم كه 
پاسپورت بگيرم. متوجه شدم زني كه در ايران 
داشته، از او شكايت كرده است. از اين زن 2 
دختر داشت. زماني كه مي خواستم پاسپورت 
بگيرم، گفتند به ســن قانوني نرســيدي و 
نمي تواني پاســپورت بگيري. درحالي كه در 
همان ســن به من اجازه ازدواج داده بودند. 
گفتند بايد همســرت باشد و به عنوان همراه 
بهت پاســپورت بدهيم. همسرم كه فهميده 
بود ممنوع الخروج اســت و برنگشت. غيابي 
طاق گرفتم. موقع طاق هنوز 18سالم نشده 
بود. قانون اجازه طاق نمي داد. تقاضاي رشد 
دادم و جدا شــدم. بچه را هم از من گرفتند. 
هنوز شيرخواره بود كه از من جدايش كردند. 
فكر كنم االن 28سالش باشد. اصا نمي دانم 

كجاست و چه كار مي كند.«
مشكاتش بعد از طاق بيشتر هم شد: »بعد 
از طاق برگشتم خانه پدرم. آمدم تهران. همه 
مي دانستند طاق گرفته ام و همه همسايه ها 
و اقوام به چشم زن بيوه به من نگاه مي كردند، 
زني كه هنوز 18ســالش هم نشده بود. 6 ماه 
بعد پدرم فوت كرد. چند جا ســر كار رفتم. 
محيط خانه خيلي بد بود. برادرهايم مجبورم 

كردند با يك مرد افغان ازدواج كنم.«
حاال داســتان زندگي مادر براي دخترش در 
حال تكرار شدن است. دختر تازه 14سالش 
شده ولي چند سالي است كه مادر مي جنگد 
تا دختر را از ازدواج منع كند: »شــوهرم مرد 
خوبي است، ولي مريض است. 3 تا پسر دارم، 
2 تــا از آنها اعتياد دارنــد. 2 دختر هم دارم. 
چند سال درگير اين هستم كه دختر بزرگم 
از خانه فرار نكند. مي خواهد از خانه برود تا با 
يكي ازدواج كند.« او هم فكر مي كند از خانه 
كه برود، از همه بدبختي ها  خاص مي شود: 
»داستان زندگي خودم را مدام برايش تعريف 
مي كنم تا متوجه شــود كه چــه چيزهايي 
در انتظارش اســت. اما قانع كردنش سخت 

است.«

قانون به تنهايي بازدارنده نيست
جيرانباريكانيمددكاراجتماعي/كودكهمسريبيشتر
درخانوادههايياتفاقميافتدكهدچارفقرفرهنگيومالي
هستند.دراينموضوعبادوپديدهسروكارداريم.نخست
ازدواجاجباريكودكاناستكهتوسطخانوادهانجامميشود
وپدرنقشپررنگيدرآندارد.دومخوددخترانهستندكه
برايازدواجازخانهفرارميكنند.دربيشترخانوادههاييكه
تمايلبهكودكهمسريوجودداردعلتاصليفقرماليشديد
است.دليلفرارايندخترانازخانه،شرايطنامناسبخانواده
است.دختراندرسنيهستندكهتصورميكننداگرازدواج
كنندوازخانهبروند،شرايطبهتريپيداميكنند.رفتارخشن
ونامهربانانهپدرومادر،فشــاريكهازطرفبرادرانمعتاد
تحملميكنند،گاهيديدنروابطنامشروعپدرومادرو...
آنهارامجبورميكندكهازخانهفراركنند.ايندخترانراه
پيشگيريراهمبلدنيســتندوبيشترشاندرروزهاياول
رابطهبچهدارميشوند.اگرازهمسرشانجداشوند،بهخاطر
ضربهعاطفيكهديدهاندبهسمتاعتيادومشروباتالكلي
كشيدهميشوند.اگرهمدرهمانزندگيبمانند،بعدازيك
مدتباخودهمسرشانموادمخدرومشروباتالكلياستفاده
ميكنند.دراينخانوادههاخيانتهمزيادديدهميشود.هم
زنوهممردبههمخيانتميكنند.اينخيانت،بيماريهاي
مقاربتي،هپاتيت،ايدزوزگيلتناسليرابينآنهاافزايش

ميدهد.
عالوهبرفقرمالي،فرهنگماليهمدراينخانوادههابيداد
ميكند.زن22ســالهايراميبينيكههشتمينبچهاشرا
بارداراست.اسمپيشگيريراهمتاحاالنشنيده.اينزنان
بهرسانهوآموزشدسترسيندارند.تنهارسانهايكهدارند،
تلويزيوناست.درتلويزيونهمكهآموزشخيليمحدود
اســت.بچههاييهمكهدراينخانوادههابهدنياميآيند،
شرايطمناسبيندارند.آنهايافروختهيادربيمارستانرها
ميشــوند.بعضيازاينبچههاهمدستپدرومادربزرگها
ميافتندوازآنهابيگاريميكشــند.چونكهپليسكمتر
بهبچههامشكوكميشــود،برايفروشموادازاينبچهها
اســتفادهميكنند.دختربچههاهمبهســن10سالگيكه
ميرسندياازخانوادهفراركردهوازدواجميكننديابهازدواج
اجباريتنميدهندواينچرخهمدامدرحالتكراراست.با
رشدتورم،گرانيوباالرفتناجارهها،بهآدمهاييكهدراين

چرخههستند،اضافهميشود.
درموضوعكودكهمسري،مســئوالنكمترينهمكاريرا
داشتهاند.شهرداري،بهزيستي،اورژانساجتماعيو...حاضر
نيستندخيليبهاينموضوعورودكنند.مجلسقبليدنبال
تصويبقانونمنعكودكهمسريبودكهبهنتيجهنرسيد.
صرفاينكهقانونيشكلبگيرد،مشكليحلنميشوداما
اينقانونرؤيايماســت،ماانجياوهاونهادهاييهستيم
كهباقشرآسيبديدهدرگيرهستيم.يكبحثايناستكه
قانونيبايدتدوينشودويكبحثديگرايناستكهاجراي
اينقانونبايدپيگيريشــود.مجلسدهمبهدنبالاينبود
كهازدواجدخترانزير13ســالراممنوعكندكهنتوانست
اينقانونرابهتصويببرســاند.اماواقعادختر13سالهبه
بلوغرسيده؟دختريكهتا18سالگينميتواندرأيبدهد،
پشتفرمانبنشيندو...چطورميتواندبرايمهمتريناتفاق

زندگياشتصميمبگيرد؟
االنگفتهميشــودكهدولتخودشازدواجزير13سالرا
برايدخترانمنعكردهامااينقانونميتواندمانعازدواج
كودكانشود؟بهنظرنميرســداينممنوعيتكمكيكند.
نهايتشايناســتكهاينازدواجهابدوناينكهجاييثبت
شود،انجامميشود.اينممنوعيتهمبهقانوننيازداردو

همبهفرهنگسازي.
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سرانجام مبهم تصميم مجلس درباره منع كودك همسري

الجوردي، نماينده مجلس يازدهم، معتقد است منع كودك همسري اولويت جامعه نيست. 
سياووشي، نماينده مجلس دهم اما مي گويد منع ازدواج كودكان يك مطالبه عمومي براي 

حمايت از حقوق كودكان است

سياست در مقابل كودكان
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طي چند روز گذشته،  اعالم 
حكم متهمان پرونده سايپا مجلس

بازتاب زيادي در رســانه ها 
داشت. براســاس اعالم ســخنگوي قوه 
قضاييه،  وحيد بهزادي و همســرش نجوا 
الشيدايي 2 متهم اصلي اين پرونده بودند 

كه به اعدام محكوم شدند. 
مشاركت در اخالل كالن در نظام پولي و 
ارزي،  قاچاق ارز،  ثبت سفارشات صوري 
و حواله جات و امورات صرافي بدون مجوز،  
اخالل در نظام توزيعــي نيازمندي هاي 
عمومي كشور از طريق پيش خريد بيش 
از 6هزارو700 دســتگاه خودرو از شركت 
سايپا و  مشــاركت در عمليات پولشويي 
ســازمان يافته به ميزان 32هزار ميليارد 
ريال ازجمله اتهامات ايــن دو متهم بوده 
اســت. عالوه بر اين،  24هزار و 700سكه 

و 100كيلوگرم طال از منزل الشــيدايي 
كشف شده بود.

نقش نمايندگان مجلس؛ تهديد به استيضاح
پرونده فســاد ســايپا با وجود توضيحات 
چندباره مقامات قضايي،  داراي نقاط ابهام 
گوناگون است. بخش مهمي از ابهامات اين 
پرونده به نقش 2 نماينده مجلس بازمي گردد 
كه از قضا برخالف ســاير متهمان پرونده،  
جلســات رســيدگي به اتهامات عزيزي و 
احمدي به صورت غيرعلني برگزار شد و در 
كيفرخواســت پرونده نيز نامي از اين 2 در 

ميان ساير متهمان به ميان نيامده است.
اما 2 متهم اعدامي )بهزادي و الشــيدايي( 
در جايــي در اظهاراتشــان از نقش عزيزي 
و احمدي ســخن گفته بودند. محمدجواد 
جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگان با اشاره به گزارش بازرسي 
كل كشور گفته بود: حسب اظهارات متهمان،  
آقايان نمايندگان عضو كميسيون صنايع و 

معادن مجلس)احمدي و عزيزي( از نفوذشان 
براي اين انعقاد قرارداد )مابين الشيدايي و 
بهزادي با شركت سايپا( بهره بردند و پس از 
پايان مدت قرارداد و عدم تمديد آن و استقرار 
تيم جديد در سايپا يكي از اين نمايندگان با 
حضور در سايپا خواهان تمديد اين قرارداد 
شده و حتي مديرعامل را تهديد به استيضاح 
وزير صنعت كردند. مجموعه اظهارات اعضاي 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان،  مكاتبات 
مقامات قضايي با رياســت مجلس و هيأت 
مزبور و نيز نامه هاي احمــد توكلي،  عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام به هيأت 
نظارت از تباني اين 2 نماينــده با 2 متهم 
رديف اول پرونده سايپا حكايت دارد. با تغيير 
مديرعامل سايپا )جمالي كه در اين پرونده 
محكوم شــده اســت(،  مدت زمان قرارداد 
اوليه ميان الشــيدايي و بهزادي با سايپا به 
پايان مي رســد و مديرعامل جديد ســايپا 
)جهرودي( با تمديد قــرارداد براي فروش 
200هزار دستگاه خودرو،  مخالفت مي كند. 
2 نماينده مجلس بــا مراجعه به جهرودي،  
ضمن دفاع از قرارداد اوليه،  خواستار تمديد 
قرارداد شده و مديرعامل ســايپا را تهديد 
مي كننــد كه درصــورت ادامــه مخالفت 
با خواســته آنها،  وزير صنعت را استيضاح 
خواهند كرد. اعمال فشار نمايندگان نتيجه 
داده و پس از طرح موضوع اســتيضاح وزير 
توسط احمدي و عزيزي،  مديرعامل سايپا 
توســط وزير صمت بركنار مي شود. هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان در بهمن ســال 

97،  در پاسخ به مكاتبات مراجع قضايي،  در 
نامه اي به دادستان وقت تهران اعالم مي كند 
كه اقدامات اين 2 نماينده مجلس خارج از 

وظايف نمايندگي آنها تشخيص داده نشد!
احمــد توكلــي،  عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و رئيس هيأت مديره ديده بان 
عدالت و شفافيت،  نيز شهريور 98با ارسال 
نامه اي به  اللهيار ملكشــاهي،  نايب رئيس 
هيأت نظارت مجلس بــر رفتار نمايندگان،  
خواستار توضيح او در دفاع از اين 2 نماينده 
شــد. توكلي چند پرســش را مطرح كرده 
بود كه از نقش 2 نماينده در پرونده ســايپا 
پرده برمي دارد: 1- آيا به نظر هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگان،  تباني در خريد 6 هزار 
خودرو به صورت رانتي و چند صد كيلو طال و 
همكاري با فردي كه جزو 1۵ نفر اول كساني 
اســت كه با خريد بيش از 30 هزار ســكه،  
كمك به اخالل در نظام اقتصادي كشــور 
كرده انــد،  جزو وظايف نمايندگي اســت؟ 
2- آيا ايجاد بحران در موضوع پوشــك كه 
حتي مقام معظم رهبري به آن ورود كرده و 
گاليه كردند و در اين بحران،  رد پاي شركت 
پارس حيات كه نقش آقاي محمد عزيزي در 
آن برجسته است، ديده مي شود، جزو وظايف 

نمايندگي است؟ 

نماينده بعد از آزادي ،ســيم كارت خود را 
سوزاند

مركز رسانه قوه قضاييه در گزارشي درباره 
نقش 2 نماينده مجلس در شــبكه فســاد 

بازار خــودرو، اعالم كرد: اين زن و شــوهر 
)وحيد بهزادي و نجوا الشيدايي( كه داراي 
پرونده هاي عديده در حوزه قاچاق موبايل، 
پولشويي، اخالل در نظام اقتصادي از طريق 
فعاليت در شركت هاي هرمي، قاچاق ارز از 
كشور و... هستند، در قراردادي منحصر به 
فرد به انعقاد قرارداد مشــاركت در ساخت 
و توليد تعداد 6 هزار خــودرو با مبلغ آورده 
30ميليارد تومان با شــركت خودروسازي  
ســايپا اقدام كرده اند. اين قرارداد از سوي 
مهدي جمالي، متهم رديف سوم اين پرونده 
به عنوان مديرعامل سابق سايپا تأييد و امضا 
مي شــود تا اين اقدامــات مجرمانه، اخالل 
در بازار خــودرو را رقم بزند. پــس از انعقاد 
اين قــرارداد، تعداد خودروها بــه 6 هزار و 
700 دستگاه افزايش يافت و در تحويل اين 
خودروها و روند اجــراي آن، محمد عزيزي 
و فريدون احمــدي از نمايندگان مجلس 
نهم و از ديگر متهمــان پرونده كه به همراه 
وحيد بهزادي سفري نيز به دوبي داشته اند، 
ضمن مراجعــه به دفتر وحيــد بهزادي در 
چند نوبت و خريد مقادير زيادي طال اقدام 
به واسطه گري و ســفارش و حتي مراجعه 
به شركت خودروسازي ســايپا و برگزاري 
جلسه با مديرعامل وقت و نايب رئيس گروه 
خودروسازي سايپا مي كنند. گفتني است؛ 
محمد عزيــزي بالفاصله پــس از آزادي از 
زندان ســيم كارت خود را سوزانده و تمامي 
كاربري هاي خود در تلگرام و اينستاگرام و 

واتس آپ را حذف كرده است.

براساس اظهارات،  متهمان از نفوذ 2نماينده مجلس براي انعقاد قرارداد با سايپا 
 استفاده كرده اند و در برهه اي اين دو نماينده،  با تهديد به استيضاح وزير صنعت

به مديرعامل سايپا براي تمديد قرارداد با سلطان خودرو فشار  آوردند

 نقش 2 نماينده مجلس در ارتباط با سلطان خودرو 
كه اخيراً به اعدام محكوم شد كافه مجلس

  فردا تكليف 4صفر مشخص مي شود
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با 
اشاره به بررسي اليحه اصالح نظام پولي و بانكي 
در جلسات اين شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره 
اليحه اصالح نظام پولي و بانكي در جلسات شوراي 
نگهبان در حال بررسي اســت. وي افزود: اليحه 
اصالح نظام پولــي و بانكي كه بخشــي از آن به 
حذف 4 صفر از پول ملي اختصاص دارد، در جلسه 
روز چهارشــنبه هفته گذشته شــوراي نگهبان 
بررسي شد اما به علت گستردگي موضوع و نياز به 
بررسي هاي بيشتر، در نامه اي به مجلس درخواست 
مهلت 10 روزه ديگــري، عالوه بر مهلت 10 روزه 
اول كرديم. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: 
هنوز نمي توان به طــور دقيق درباره اليحه حذف 
4 صفر از پول ملي كه از سوي مجلس به شوراي 
نگهبان ارجاع شــده، اظهارنظر كرد و نظر نهايي 
بايد پس از جمع بندي در جلســه اين شورا اعالم 
شود. كدخدايي در پايان خاطرنشان كرد: شوراي 
نگهبان در روز چهارشنبه اين هفته نيز جلسه دارد 
و اليحه اصالح نظام پولي و بانكي نيز در اين جلسه 
بررسي خواهد شــد و نظر نهايي اين شورا درباره 

حذف 4 صفر از پول ملي به زودي اعالم مي شود.

  بدنه مجلس را رنگ روغن زدند
محمد مهاجري، فعال رســانه اي اصولگرا درباره 
احتمال ائتالف جبهه پايداري يا احمدي نژادي ها 
عليه قاليباف، خاطرنشان كرد: حتي اگر اين اتفاق 
بيفتد، قاليباف باز هم رئيس مجلس مي شــود 
و در اين ترديدي نيســت. اگر قــرار بود قاليباف 
رئيس مجلس نشود، وارد انتخابات نمي شد. ساير 
جريان ها هم مي دانند قاليباف رئيس مي شود اما 
تالش مي كنند كه از قاليباف امتياز بگيرند و سطح 
رئيس مجلس را پايين نگــه دارند. آنها از همين 
االن مي گويند رئيس مجلس فقط يك سخنگو 
و هماهنگ كننده است؛ البته ممكن است براي 
هيأت رئيسه هم بتواند سهم بگيرد. مهاجري به 
ايسنا گفت: اصولگرايان با طرح شعارهايي سعي 
كردند به بدنه مجلس رنگ روغن بزنند و اينچنين 
ضعف هاي خود را بپوشــانند اما مجلس يازدهم 
چند مشكل ساختاري شديد دارد؛ مثال با مشكل 
عدم مقبوليت جدي مواجه بوده و افراد هم در آن 
به شدت با هم اختالف دارند كه قطعا اين اختالفات 
دير يا زود بروز مي كند. پيش بيني من اين است 
افرادي از بيرون از مجلس براي حل مشكالت و 
از سر دلسوزي سعي مي كنند مجلس را از بيرون 

مديريت كنند.

2 نماينده مجلس كه هركدام به 61 ماه حبس محكوم شده اند در صندلي هاي مياني در كنار هم نشسته اند.   عكس:  ايسنا

تباني بود

 اصغر صوفي
خبر نگار

چهره ها

  مطالبه كرونايي روحاني از كابينه
همزمــان با انتشــار برخــي گزارش ها 
درباره افزايش ابتال بــه بيماري كرونا در 
برخي بخش هاي كشــور، رئيس جمهور 
در تماس هاي تلفنــي جداگانه با وزراي 
كشور و بهداشت برخي دستورات را صادر 
كرد. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 

رياست جمهوري، حسن روحاني به عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور 
دستور داد به استانداران استان ها و مسئوالن شهرهايي كه در روزهاي 
اخير شاهد رشد تعداد مبتاليان به ويروس كرونا بوده اند، ابالغ كند كه 
مراقبت ها را افزايش داده و با توجيه افكار عمومي و اطالع رساني دقيق، 
مردم را به رعايت كامل اصول بهداشــتي دعوت كنند. روحاني تأكيد 
كرد: مردم اين استان ها و شهرها بايد توجه داشته باشند كه اگر اصول 
و مقررات بهداشتي را رعايت نكنند، ممكن است مجبور به بازگرداندن 

برخي محدوديت ها شويم.

  تقدير مراجع و علما از الريجاني
جمعــي از فضالي قــم طي نامــه اي به 
علي الريجانــي، رئيس مجلــس حضور 
12ســاله وي در جايگاه رياست مجلس و 
نمايندگي قم را الگوي تدين و تعقل، تدبير 
و اعتدال، حكمت و بصيرت، ســعه صدر و 
تعامل دانســتند. همچنين آيات لطف  اهلل 

صافي، ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، حسين مظاهري، حسين 
نوري همداني، عبداهلل جوادي آملــي و محمدعلي علوي گرگاني نيز در 
پيام هاي جداگانه اي از خدمات الريجاني تقدير كردند. آيت اهلل مظاهري 
در بخشــي از پيام خود صداقت و صراحت اخالقي و عقالنيت نظري و 
عملي و توجه به مصالح كشور و ملت و رعايت اعتدال و انصاف و ادب در 
صحنه سياسي و مردم گرايي فروتنانه و خيرخواهانه و استقامت در برابر 
بي مهري ها و عبور كريمانه و مدبرانه از ناماليمات را مايه تحسين دانست.

  نقش شادي صدر در تحريم رحماني فضلي
معاون سياسي وزير كشــور با بيان اينكه 
پروژه حمله به وزير كشور را افرادي مثل 
شــادي صدر كليد زده اند به خبرگزاري 
ميزان گفتــه: »چند  ماه قبــل از تحريم 
وزير كشور، بعضي از جريانات اپوزيسيون 
خارج نشــين كــه عمدتــاً پروژه هــاي 

آمريكايي ها را دنبال مي كنند، ازجمله افرادي مثل شادي صدر پروژه 
حمله به وزير كشور را كليد زدند. پروژه تحريم شخصيت ها و مسئوالن 
كشــور هم نســخه اي اســت كه همين جريان ها براي آمريكايي ها 
پيچيده اند.« جمال عرف گفته: »اين اقدام نشان مي دهد، رژيم آمريكا 
در مواجهه با ايران به مرحله اي رسيده است كه نام آن را فقط مي توان 
انفعال گذاشــت.« اشــاره جمال عرف به قرار گرفتن نــام عبدالرضا 
رحماني فضلي در فهرست تحريم هاي آمريكا بود. او تصريح كرده وزير 
كشور در حوادث آبان98 طبق مصوبه شوراي امنيت عمل كرده است.

   پرونده اي با 50متهم
پرونده فساد خودرو مجموعا 50متهم داشت كه نهايتا 34نفر از آنها محكوم شدند. اتهام عمده اغلب آنها 
معاونت در اخالل در بازار خودرو و مشاركت در اخالل در نظام ارزي بود. در اين ميان، عالوه بر 2نماينده 
مجلس، تعدادي از مديران شركت خودروسازي سايپا محكوم شدند. مهدي جمالي،  مديرعامل سابق 
شركت خودروسازي سايپا به تحمل ۷سال حبس تعزيري،  رضا تقي زاده ماكويي،  معاون سابق بازاريابي 
و فروش شركت سايپا به تحمل 15سال حبس و حسين هشترودي محمودي،  رئيس سابق حراست كل 
گروه خودروسازي سايپا نيز به 61 ماه حبس تعزيري محكوم شدند. محمد عزيزي و فريدون احمدي،  2 
نماينده مجلس نيز در همين پرونده هركدام به تحمل 61 ماه حبس تعزيري محكوم شدند. غالمحسين 
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه،  شامگاه سه شنبه گذشته در بخش خبري 21،  جزئيات بيشتري درباره 
اتهامات متهمان رديف اول ارائه داد و به شبهات درباره صدور حكم اعدام براي بهزادي و الشيدايي پاسخ 
گفت. وي با بيان اينكه اين افراد با تشكيل شركت هاي صوري و با حوالجات غيرواقعي  قاچاق ارز انجام 
داده بودند، گفت: نجوا الشيدايي بيش از 240 حساب به نام اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي داير كرده 
بود تا بتوانند در قالب اين حساب هاي متعدد و بهره گيري از اين افراد،  به مطامع سودجويانه خودشان 
برسند. اسماعيلي به »شبكه و باند« گسترده اي اشاره كرد كه با محوريت اين متهمان تشكيل شده بود؛ 
بهزادي و الشيدايي از طريق برقراري مراودات با مديران سايپا،  توانسته بودند حجم بااليي از توليدات 
سايپا را به صورت حوالجات صوري پيش خريد كنند. به گفته سخنگوي قوه قضاييه،  شركت سايپا يي 
كه 600 نمايندگي داشت،  محصوالتش را فقط به 15نمايندگي مي داد و ۹3درصد از توليدات خودروي 
شركت سايپا در اختيار اين 15 شركت قرار مي گرفت. اقدامات اين گروه،  توزيع مايحتاج عمومي كشور 

در حوزه خودرو را با اخالل مواجه كرده بودند.



گزارش روز

صديقه كيانفر درگذشت
صديقه كيانفر كه ســابقه راديويي اش به 
دهه ۳۰ در راديو نفت آبادان برمي گردد 
در ســال هاي اخير حضــور پررنگي در 
تئاتر داشــت. كيانفر در سن ۸۷ سالگي 
بر اثر ايســت قلبي درگذشت. به گزارش 
همشــهري،  صديقه كيانفر بيشــتر در 

تلويزيون و تئاتر حضور داشت و از فيلم هاي سينمايي كه بازي كرده بود،  
مي توان به حضورش در بيش از ۲۰ فيلم سينمايي ازجمله آپارتمان 
شماره ۱۳،  هامون،   ماموريت آقاي شادي،  من زمين را دوست دارم،  
مستأجر و... اشــاره كرد. مرحوم كيانفر در سال هاي اخير بيشتر روي 
صحنه تئاتر بود و بيشترين همكاري را با سوسن پرور داشت. وي در 
۲نمايش »داري داري داري داري يا نداري؟« و »هايالت« به كارگرداني 
پرور  بازي كرد و از ديگر تجربه هــاي تئاتري اش مي توان به همكاري 
با مســعود دلخواه در نمايش »درياچه پنهان« اشاره كرد. »بچه هاي 
كوچه دوستي« هنگامه مفيد،  »همه بچه هاي من« مرضيه برومند،  
»بي گناهان« احمد اميني،  »ميوه ممنوعه« حســن فتحي و »رسم 
عاشقي« سعيد سلطاني نيز ازجمله مجموعه هاي تلويزيوني هستند 

كه صديقه كيانفر در آنها به ايفاي نقش پرداخته بود.

۳۰۰ميليون براي المينور و ديگران

باالخره نخستين چك هاي حمايتي سازمان سينمايي قرار است امضا 
شود تا ۳۰۰ ميليون وام با بهره 4درصدي به سازندگان فيلم هايي برسد 
كه قرار بود از اسفند۹۸تا بهار۹۹ روي پرده سينماها به نمايش درآيند.

يك مرور كوتاه بر خبرهاي زمســتاني درباره اكران ســينماها نشان 
مي دهد كه قرار بود چند ترقه جذاب در ميدان سينماها منفجر شود و 
سالن ها با ذوق تماشاگران نوروزي غرق استقبال و رونق شوند. در همان 
روزها خبر اكران خوب، بد، جلف۲ منتشر شد كه البته چند روزي هم 
به نمايش درآمد و در همان روزهاي كوتاه هم فروش خوبي داشــت. 
به جز فيلم پيمان قاسم خاني، سينماها قرار بود با فيلم جديد داريوش 
مهرجويي رونق بگيرند. المينور با انبوه بازيگران درجه يك اش هرچند 
پا به جشنواره فجر نگذاشت اما فيلم خوش اقبالي به نظر مي رسد. فيلم 
داريوش مهرجويي هميشه هواداران ثابت خودش را دارد اما گام المينور 
در سالن ها طنين انداز نشد تا نعره ترسناك كرونا بيشتر به گوش بيايد.

پسركشي ساخته محمدهادي كريمي هم ازجمله فيلم هاي انتخابي 
براي اكران نوروز بود كه احتماال حاال در صف دريافت وام ۳۰۰ميليوني 
قرار دارد. زن ها فرشته اند را محمدحسين فرح بخش ساخته و از اكران 

نوروز جا ماند و به اين فهرست بايد ۲ فيلم بازيوو و الله را هم افزود.
البته سازمان سينمايي قرار است به ۲۱ فيلم سينمايي كه براي اكران 
نوروز آماده بوده اند اين وام را پرداخت كند. وام سازمان سينمايي البته 
قرار اســت به فيلم هاي دولتي پرداخت نشود ولي فارغ از اين تصميم 
بايد به اين نكته اشــاره كرد كه چگونه ۲۱فيلم بــراي اكران نوروز و 
حاال دريافت وام ۳۰۰ميليوني فهرســت شده است. با احتساب اينكه 
احتماال خروج و الله به دليل حمايت هاي دولتي در ساخت در فهرست 
اين فيلم هاي مشمول دريافت وام قرار نمي گيرند يافتن نام فيلم هاي 
خواهان دريافت وام ۳۰۰ميليوني پيچيده تر هم مي شود. حرف از حدود 
يك چهارم كل توليدات سينماي كشور است كه ظاهرا قرار بوده براي 
اكران در همين ايام كرونايي در نوبت پخش قرار داشته باشند.  هرچند 
وام ۳۰۰ميليوني هزينه چنداني براي عبور از روزهاي كرونايي سينما 

نيست اما صف طوالني درخواست كنندگان هم جاي تعجب دارد.

قرار بود بزرگ ترين كنســرت آنالين كشور 
برگزار شــود، اما برگزاركنندگان و اسپانسر موسيقي

برنامه كه بيش از يك هفتــه روي تبليغات 
كنسرت در فضاي شهري متمركز بودند؛ گويا نمي دانستند 
كه با حجــم انبوه مخاطب كــم مي آورنــد و به خاطر نبود 
زيرســاخت مناســب و برنامه ريــزي دقيق بســياري از 
عالقه مندان به كنسرت همايون شجريان فرصت تماشاي 
كنســرت را از دســت مي دهند. حتي اعالم فيلمبرداري 
كنسرت با ۱۰ دوربين در اطالع رساني اوليه نيز نتوانست براي 
حامي مالي راهگشا باشــد و در نهايت كنســرت با وجود 
مشكالت فني و قطع و وصل  شــدن ها برگزار شد و شركت 
حامي عنوان كرد:»عالقه منداني كه به دليل استقبال گسترده 
موفق به مشاهده اين كنسرت نشده اند، مي توانند طي ۲ نوبت 
روزهاي آينده، پخش مجدد آن را از طريق تلويزيون تعاملي 
لنز تماشا كنند.« گفته مي شود كه بيش از ۷۰۰ هزار كاربر، 

اين كنسرت را آنالين تماشا كردند.
همايون شــجريان هم مانند ديگر هنرمندان در اين روزها 
كه سالن هاي موسيقي و تئاتر و سينما تعطيل است، تجربه 
برگزاري كنسرت آنالين را داشت. شجريان با همراهي اركستر 
مجلسي تهران و به رهبري برديا كيارس شب عيد فطر در تاالر 
وحدت روي صحنه رفت تا اين بار بدون حضور مخاطب و در 
فضاي كامال متفاوت براي عالقه مندانش بخواند؛ شجريان 
كه تجربه همكاري با برديا كيارس را در ســال ۹۲ داشت با 
اجراي قطعات ماندگار و با آهنگسازي محمدجواد ضرابيان 
موفق بود و در اين كنسرت قطعاتي از»هواي گريه«، »خانه 
سودا«، »افسونگر«، »غريبانه«، »اي عاشقان«، »با ستاره ها«، 

»حاصل عمر«، »دفتر دل«، »نسيم وصل« و »مرغ سحر« 
برگزار شد. هر چند كيفيت برگزاري كنسرت در سايه حامي 
مالي و برگزار شدن كنسرت به صورت آنالين تحت الشعاع قرار 
گرفته بود. شجريان در اين كنسرت اجراي فشرده تري را براي 
مخاطبانش داشت و برخالف ديگر كنسرت ها كه گاهي بعد از 
هر قطعه با دوستدارانش صحبت مي كرد در كنسرت آنالين 
ترجيح داد كه بدون هيچ صحبتي قطعات مختلف را بخواند 
و تالش بر اين بود تا شبي خاطره ساز را براي عالقه مندانش 
رقم بزند؛ خاطرات شيريني كه در پايان با قطعه »مرغ سحر« 

كامل شد.
شايد اجراي قطعات در اين كنسرت آنالين به لحاظ كيفيت 
و مقايسه با اجراهاي پيشــين منتقداني را داشته باشد اما 
به نظر مي رسد اگر حامي برگزار كننده اين كنسرت عالوه بر 
متمركز شدن بر تبليغات، مي توانست حضور طيف گسترده 
مخاطبان را پيش بيني كند و به لحاظ فني غافلگير نمي شد، 
اين اجرا بدون مشــكل براي همه مردم و در تمام شــهرها 
پخش مي شد و آن وقت مي توانســت به شعارش )برگزاري 
بزرگ ترين كنسرت آنالين كشور( دست يابد و موفق باشد. 
از ديگر نكاتي كه شايد مخاطبان را بيشــتر ناراضي كرده 
پرداخت مبالغي براي تماشاي كنسرت بوده؛ تاالر وحدت در 
تجربه هاي قبلي كنسرت ها را به صورت رايگان برگزار مي كرد 
اما اين بار با وجود حامي و اسپانسر برخي مخاطبان بايد بليت 
تماشاي كنســرت را مي خريدند، تماشاگراني كه اكثرشان 
موفق به تماشاي كنســرت هنرمند محبوب خود نشدند. 
به زعم بســياري از منتقدان وجه اقتصادي اين كنسرت بر 
برگزاري و اجراي آن غالب بود و اگر كمي برنامه ريزي دقيق 
صورت مي گرفت و حامي به وجوه هنري آن نيز فكر مي كرد 
به طور حتم اين كنسرت مي توانست با كيفيت بهتري براي 

مخاطبان و عالقه مندان به شجريان برگزار شود.

رامتين نجميسياوش واسعي

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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همايون»آن«يا »آف« 
از دسترس خارج شدن سرويس ها و پلتفرم ها 
براي ما ايراني ها ديگر تبديل به يك پديده 
روزمره شده اســت. از سايت فروش آنالين 
خودرو گرفته تا ثبت نــام كارت ملي و حتي 
مركز ژئوفيزيك  دانشگاه تهران در زمان زلزله! 
يكشنبه شب هم گروهي از كساني كه قصد 
تجربه ديدن كنسرت آنالين همايون شجريان 
را با اپليكيشن تلويزيون تعاملي لنز ايرانسل 
داشتند با همين مشكل روبه رو شدند. آنطور 
كه ايرانسل اعالم كرده استقبال گسترده باعث 
شــده گروهي با وجود دريافت حق اشتراك 
اپليكيشن موفق به تماشاي كنسرت به  صورت 
زنده نشوند. پلتفرم هاي ايراني در خيلي از 
مواقع در پيك مراجعه كاربران اين مشــكل 
از كار افتادن ســرويس ها را تجربه كرده اند 
كه عموما به خاطر اختصــاص نيافتن پهناي 
باند كافي است. تماشاي آنالين ويدئو و فيلم 
يكي از سنگين ترين ترافيك ها را براي دانلود 
اطالعات به شبكه تحميل مي كند. هرچقدر هم 
كيفيت پخش باالتر باشد اين مسئله جدي تر 
مي شود و باعث مي شود گروهي از سرويس 
محروم شوند. ماجرا دقيقا مانند اتوباني است 
كه با داشتن مثال ۳  الين اندازه 1۰ الين خودرو 
وارد آن شود. سرور بنا به مشخصات فني مثل 
ســي پي يو، رم و پهناي باند مي تواند تعداد 
مشخصي كاربر را مديريت كند. اين وظيفه 
تيم هاي فني هر پلتفرمي است كه با پيش بيني 
حدودي تعداد كاربران اقدام به افزايش پهناي 
باند با استفاده از راهكارهاي مختلف كنند. از 
طرفي ديگر چون در پخش هاي زنده داخلي 
از شبكه ملي اطالعات استفاده مي شود عمال 
مي توان هزينه اختصاص پهناي باند را بسيار 

پايين تر دانست.
ايرانسل در بيانيه اي روز گذشته با دلجويي 
از كاربراني كه به خاطر مشــكل پيش آمده 
موفق به ديدن كنسرت نشده اند اعالم كرده 
مبلغ حق اشتراك به حســاب كاربراني كه 
حق اشتراك ويژه خريداري كرده  ولي موفق 
به مشاهده كامل برنامه نشده اند، بازگردانده 
مي شود. شايد اين نخستين تجربه بزرگ در 
پخش آنالين و زنده كنســرت باشد اما بايد 
دانست كه آخرين نخواهد بود. پلتفرم هاي 
پخش ويدئويي آنالين ديگر در حال تبديل  
شدن به مسئله اي عادي در جهان هستند و 
زيرساخت هاي الزم در اين رابطه ازجمله با 
آزادسازي باند فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز 

از سوي صدا و سيما بايد مهيا شود.
مسابقه نقاشي كودكان با موضوع 

قرنطينه كه در روزهاي شيوع نقاشي
كرونا به ابتكار گالري گلستان 
برگزار شده بود، برگزيدگان خود را شناخت. به 
گفته لي لي گلستان، مدير گالري گلستان، در 
مجموع ۲6 جايزه و لوح تقدير به برگزيدگان 

مسابقه تعلق مي گيرد.
در بخش باالي 6سال ســياوش واسعي، آراد 
اسكندري و رامتين نجمي به ترتيب به عنوان 
نفرات اول تا سوم انتخاب شدند تا جايزه ويژه 
گالري گلســتان به ترتيب، به مبلغ ۳ميليون 
تومان، ۲ميليون تومــان و ۱ميليون تومان به 
آنها تعلق گيرد. در بخش كودكان زير 6 سال 
نيز يارتا امامي، پارسا زين الديني و آنالي امكاني 
اول تا سوم شدند. جايزه هاي نفرات برگزيده 
در اين بخش ۲ميليون، ۱ميليون و 5۰۰هزار 
تومان است كه شركت روغن زيتون مينودشت 

تأمين كرده است.
مه ياس نجار سالكي، ترانه دانايي، سارا آبايي 

فيني، ايرن اسدزاده، فاطمه ميرافضلي، كارن 
كاظم توري، نگين شمس الديني، يونا انصار، 
هلنا رهدار و نســيم پورفتح ۱۰كودك نقاش 
هستند كه جايزه 5۰۰ هزار توماني شهرداري 

تهران را از آن خود كرده اند.
همچنين شــهرداري تهران لــوح تقديري 
به ۱۰اثر ديگــر، به امضاي پيــروز حناچي و 
لي لي گلســتان، اهدا مي كنــد. ماني نفري، 
نيروانا محمدنــژاد، ارغــوان قــاري زاده، 
دلنيا هاشمي، كيميا باللي، نرگس حسين نژاد، 
آرام صياد، نامي تابعيان، غزل رحمان ساالري و 
احمدي كودكان هنرمندي هستند كه اين  آياد 

لوح تقدير به آنها تعلق مي گيرد.
به زودي آثار برگزيده اين مســابقه نقاشي به 
همت گالري گلستان و شــهرداري تهران در 
كتابي منتشر خواهد شد. همچنين قرار است 
زيباسازي شهرداري منطقه 5 تهران شماري از 
آثار برگزيده را در ابعاد بزرگ در سطح منطقه 

5 اجرا كند.

نسيم وصل اينترنت را 
غافلگيركرد

اينترنت نگذاشت 
تاكنسرت همايون 

شجريان بزرگ ترين 
 كنسرت آنالين

 كشور شود

مسعود مير| چه شد بعد از اينهمه مرده باد گفتن ها؟چه نصيبی برديم ؟ جايمان باز 
شد و نفس مان عميق؟ كره زمين جا برای همه مگر ندارد؟ مگر نه اينكه همه بندگان 

خدا هستيم؟
اصال توجه كرديد اينهمه ادعای قدرت در ميان ما انسان ها چطور با يك ويروس 

ناپيدا به سخره گرفته شد؟
حواستان هست كه هنوز هم بی جنگ و خونريزی و فشنگ و توپ، هر روز صدها 

نفس فرو می رود و برنمی آيد؟
اسمش را بگذاريد ويروس فراگير و بالی قرن اما من می گويم كرونا آيينه ای هست 

پيش روی همه ما.
خودتان و خودمان را ببينيد و ببينيم تا متوجه شويم كه مرگ چقدر نزديك است 
و كمی آهسته روی دوچرخه ناجوانمردی و المروتی   ركاب بزنيم. در جاده دروغ و 
كم لطفی با سرعت كمتری به پيش برويم،اصال كاش ما دوباره به ياد بياوريم كه تنها 
اميد ما به عنايت خالق هست و نه لطف مخلوقاتش. زنده باد تجديد ديدار با انسان 
مهربان درون مان،زنده باد مالقات با روی خوش بين و صميمی روح مان،زنده باد 

دلخوش بودن دوباره به رحمت خدا و خالصه زنده باد اميد...

 C o r o n a
زنده باد

دل
ا عا

 ُمن
ي/

هر
مش

س: ه
عك

كودكان؛ هنرمندان روزهاي قرنطينه
برگزيدگان مسابقه نقاشي گالري گلستان اعالم شدند
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همه چيز درباره 
تغيير قوانين تهيه و 
توزيع الكل در ايران

 ذره بينالكل زير

سایه نرخ ارز بر بازار 
خودروهای وارداتی

با توجه به نرخ ارز، ممنوعیت واردات، قیمت های جهانی و 
هزینه های تمام شده واردات خودرو نمی توان انتظار كاهش 
قیمت خودروهای كاركرده و دست دوم خارجی در بازار را 
داشت اما احتمال تثبیت قیمت این خودروها وجود دارد
صفحه14

ویترین هاي 
تاریك

 خريد و فروش بی رونق 
صفحات فروشگاهی اينستاگرام، 
تحت تأثير شيوه كرونا
صفحه15

تحوالت دنیاي دیجیتال
 در سال 2020 
سه ماهه نخست سال2020، شاهد رشد فزاینده 
استفاده از فناوری های جدید بود كه نشان می دهد 
دنیا به عرصه جدیدی وارد شده است
صفحه16

صفحه18
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بازار

 درباره قیمت 
خودروهای 
وارداتی
سعید موتمنی، 
رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو 
در گفت وگو با 
همشهری: به دلیل 
ممنوعیت واردات 
و افزایش نرخ 
ارز، چشم اندازی 
برای كاهش قیمت 
خودروهای وارداتی 
وجود ندارد، 
حتی رشد عرضه 
خودروهای داخلی 
به نرخ مصوب 
نیز فقط قیمت 
حاشیه بازاركنونی 
خودروهای وارداتی را 
تثبیت می كند

افزايش 
25درصدی 
قيمت مرغ
نایب رئیس كانون 
انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی 
ایران: از زمان تصویب 
نرخ مرغ در كارگروه 
تنظیم بازار تا امروز 
قیمت تمام شده 
تولید مرغ در كشور 
دست كم 25درصد 
افزایش یافته و 
متأسفانه در 2 ماه 
گذشته مرغداران 
به دلیل عدم توازن 
و تعادل بین عرضه 
و تقاضا و به تبع آن 
قیمت مرغ، زیان 
2300میلیارد تومانی 
متحمل شده اند

افزایش 50درصدی قیمت 
خودروهای خارجی تا پایان امسال 

اعــام نــرخ مصــوب و 
ضوابط خریــد و فروش تازه 
خودروهــای پرتیــراژ در 
حالی به تشــدید ركود بازار 
خودروهای داخلی دامن زده 
كه بازار خودروهای كاركرده 

خارجی متاثر از ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز، دچار 
سردرگمی و باتكلیفی شده است. با فربد زاوه، كارشناس 
صنعت خودرو در مورد چشم انداز بازار خودروهای خارجی 

گفت وگو كرده ایم.

نرخ مصوب اخیــر خودروهای پرتیراژ چه 
تأثیری بر بازار خودروهای وارداتی دارد؟ 

ارائه دستورالعمل جدید برای قیمت گذاری و اعالم نرخ مصوب 
اخیر خودرو، هیچ تأثیری در بهبود شــرایط بــازار خودرو و 
به خصوص خودروهای وارداتی ندارد. واقعیت آن اســت كه 
بازار خودروهای وارداتی تــا زمانی كه عرضه خودرو از طریق 
آزادسازی واردات افزایش نیابد، قیمت خودروهای كار كرده 
در شرایط تورمی كنونی كاهش نخواهد یافت. بررسی قیمت 
این خودروها در بازار نشان می دهد كه از ابتدا تا انتهای سال98 
به طور میانگیــن نرخ خودروهای وارداتــی حدود 40درصد 
افزایش داشــته كه این رقم بیش از نرخ رســمی تورم اعالم 
شده است و به نظر می رســد با توجه به افزایش نرخ تورم این 
روند در سال99 نیز ادامه   یافته و نه تنها خودروهای وارداتی 
بلكه همه كاالها گران می شــود. افزایش قیمتی كه فارغ از 
دستورالعمل های دولتی در همه كاالهای سرمایه ای و مصرفی 
داریم، تا زمانی كه واردات خودرو آزاد و تورم كنترل نشود، در 
بازار خودروهای وارداتی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. 
همانطور كه اكنون خودروهای وارداتی با حجم موتور بیش از 
2هزارو500سی سی كه حداقل عمر آنها 7سال است با نرخی 
حدود 4 تا 5برابر انواع صفر كیلومتر این خودروها در بازارهای 
جهانی خرید و فروش می شــود. به طور مثال، قیمت خودرو 
صفر كیلومتر لند كروز در بازارهای جهانی حدود 800میلیون 
تومان و قیمت مدل2012 همین خودرو در بازار ایران حدود 
3 تا 4میلیارد تومان است. علت این تفاوت قیمت، ممنوعیت 
واردات خودرو در كنار اقتصاد متورم ایران است و این فاصله 
قیمتی خودروهای وارداتی در سال99 بیشتر هم خواهد شد.

تأثیر پذیری خودروهای خارجی كاركرده از 
افزایش نرخ ارز چگونه بوده است؟

باید توجه كنیم كه نرخ ارز معلول و نه عامل تورم و در واقع نرخ 
ارز دماسنجی برای سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران است. 
با این روند نرخ ارز نخستین جایی است كه تورم خود را نشان 
می دهد و با گذر زمان این تورم به سایر اقالم كاالیی و خدمات 
منتقل می شــود. با توجه به ممنوعیــت واردات خودروهای 
صفر كیلومتر، نرخ ارز هیچ تأثیر مستقیمی در نرخ خودروهای 
خارجی كار كرده موجود در بازار ندارد. از آنجا كه حجم ورودی 
خودروهای جدید صفر است، در نتیجه خودروهای كاركرده 
موجود در بازار صاحب ارزش شده و این ارزش باعث می شود 
تا خودروهای مذكور با نرخی باالتر از تورم بازار خود را كنترل 
كنند. با توجه به اینكه واردات خودرو ممنوع بوده و برنامه ای 
بــرای آزادســازی واردات وجود نداشــته و در بخش عرضه 
خودروهای خارجی اتفاقی نخواهد افتاد، قیمت خودروهای 
وارداتی در سال99 نیز با نرخ بیش از تورم رشد خواهد كرد. 
بدین معنا كه قیمت خرید و فروش این خودروها در بازار ایران 
نسبت به دنیا فاصله بسیار زیادی پیدا خواهد كرد و قیمت این 

خودروها در بازار به چند برابر ارزش واقعی آن خواهد رسید.

با این شرایط خودروهای دست دوم خارجی 
تا پایان امسال چقدر گران می شود؟

تخصصی در زمینه پیش بینی نرخ تورم و روند افزایش قیمت 
كاالها ندارم اما برخــی اقتصاددانان، تــورم 50درصدی در 
ســال99 را پیش بینی می كنند؛ گرچه برخی اقتصاددانان با 
گرایش دولتی از كاهش تورم به 30درصد خبر می دهند كه 
چندان واقعی نبوده و باتوجه به شرایط اقتصادی كشور باید 
در انتظار نرخ تورم حداقل 50درصدی در سال جاری باشیم. 
نرخ تورم 50درصدی به معنای آن اســت كه به طور متوسط 
ماهانه افزایش بهای 4.5 تا 5درصدی را در همه كاالها شاهد 
خواهیم بود اما این افزایش قیمت در كاالهای مختلف یكسان 
نخواهد بود و نرخ تورم در حوزه خودروهای وارداتی به دلیل 
وجود خریداران و ورودی صفر این خودروها به مراتب بیشتر 
از نرخ تورم خودروهای ارزان قیمت خواهــد بود. در واقع در 
بازار خودروهای خارجی كاالیی جایگزین نمی شــود و فقط 
موجودی خودروهای كاركرده و دســت دوم است كه در بازار 
معامله می شود. با این روند پیش بینی می كنم كه حتی بیش از 
نرخ تورم 50درصدی تا پایان امسال، شاهد افزایش قیمت در 
حوزه خودروهای خارجی باشیم. این موضوع در مورد برخی 
خودروهای مونتاژی برندهای ژاپنی و كره ای نیز مصداق دارد؛ 
همانطور كه قیمت خودرو مزدا 3 طی سال گذشته در حالی 
افزایش قیمت بیش از 100درصــدی را تجربه كرده كه نرخ 
تورم 40درصد بوده اســت. امســال نیز قطعا افزایش قیمت 
بیش از 50درصدی را تجربه خواهد كرد. در همین بازه زمانی 
كه نرخ پراید حدود 30درصد افزایش یافت، مزدا3 نیز حدود 

40درصد گران شد.

 با توجه به نرخ ارز، ممنوعیت واردات، قیمت های جهانی و هزینه های تمام شده واردات خودرو نمی توان انتظار كاهش قیمت خودروهای كاركرده
و دست دوم خارجی در بازار را داشت اما احتمال تثبیت قیمت این خودروها وجود دارد

شمارش معكوس برای كاهش 
قیمت خودروهــای پر تقاضای 
داخلی در حاشیه بازار با اباغ نرخ مصوب شورای رقابت و ستاد 
تنظیم بازار در حالی آغاز شده كه هنوز فاصله نرخ كارخانه و بازار 
برخی از این خودروها حدود 2برابر است. گرچه اعام نرخ های 
مصوب احتمالی و تشدید نظارت بر عرضه و خرید و فروش خودرو 
در دوره جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی موجب شده تا 
نرخ این خودروها در حاشیه بازار با كاهش 10تا 20درصدی مواجه 
شود اما به گفته فعاالن صنفی اكنون كمتر خریداری برای خودرو 
در بازار وجود دارد و فروشندگان و خریداران در انتظار اعام و 
اجرای نرخ های مصوب و كــم و كیف تولید و عرضه خودروهای 
پرتیراژ به بازار هســتند. اما شــرایط كنونی بازار خودروهای 
خارجی و مونتاژی با خودروهای داخلی متفاوت بوده و بیش از 
تأثیرپذیری از افت قیمت مصوب و حاشیه بازار پرتیراژ داخلی 
تابع شرایط عرضه و نرخ ارز اســت. در واقع ممنوعیت واردات 
خودرو شرایطی را رقم زده كه نرخ فروش اینگونه خودروها در 
حاشیه بازار به مشــتریان بیش از هر عامل دیگری تابع نوسان 
نرخ ارز و میزان تقاضای موجود در بازار اســت. فارغ از شرایط 
بازار برخی خودروهای لوكس چند میلیاردی كه به دلیل داشتن 
مشتریان خاص، تأثیرپذیری بیشتری از تقاضای موجود در بازار 
دارد، قیمت خودروهای خارجی رده قیمتی 500میلیون تا یك 
میلیارد تومان بیش از هر چیز تابع نــرخ ارز و افزایش عرضه با 

آزاد سازی  واردات است.

سایه نرخ ارز بر بازار خودروی وارداتی گفت وگو

 علی ابراهیمی 
خبر نگار

یكه تازی خارجی های كاركرده
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و 
فروشــندگان خودرو، گفــت: به دلیل 
ممنوعیت واردات و توقــف عرضه خودروهای 
خارجی صفركیلومتــر، بازار ایــن روزهای 
خودروهای دست دوم خارجی بیش از هر عامل 
دیگری تابع نوسان نرخ ارز است. موتمنی افزود: 
در واقع گرانی دالر زمینه باال ماندن قیمت این 
خودروها و مقاومت عرضه كننــدگان در برابر 
كاهــش قیمت هــا را فراهم كــرده و مالكان 
خودروهای مذكــور در انتظار افزایش عرضه با 
روشن شدن وضعیت بازار هستند. او در مورد 
قیمت خودروهــای وارداتی پس از نرخ مصوب 
خودروهای پرتیراژ داخلی گفت: تأثیرپذیری 
بازار خودروهای خارجی از خودروهای داخلی 
زیاد است به نحوی كه با افزایش نرخ حاشیه بازار 
پراید بــه بیــش از 90میلیون تومــان نرخ 
صفركیلومتر رنو كلوئوس به یــك میلیارد و 
400میلیون تومان رســید و پــس از ضوابط 
قیمت گذاری به یك میلیارد و 300میلیون تومان 
كاهش یافت یا قیمت سانتافه صفركیلومتر به 
یك میلیارد و 350میلیون تومان رسیده بود به 
یك میلیارد و 200میلیون تومان رسیده و نرخ كم 
كاركرد مدل 2017این خودرو نیز به حدود یك 
میلیارد و20تا یك میلیارد و 30میلیون تومان 
كاهــش یافــت. رئیــس اتحادیــه صنف 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در مورد 
احتمال كاهش قیمت خودروهای وارداتی گفت: 
با این شــرایط كاهش قیمــت چندانی را در 
خودروهای وارداتی نخواهیم داشــت چرا كه 
واردات خودرو ممنوع بوده و نرخ ارز نیز در حال 
افزایش است. به گفته او از سال 96هیچ خودروی 
خارجی وارد كشور نشده و حتی مشخص نیست 
كه برخی خودروهای ترخیص شده از گمرك با 
مصوبه هیأت دولت نیز كجا عرضه شده است. با 
این روند عرضه خودروهــای خارجی احتمال 
كاهش قیمت سانتافه به نرخ 750میلیون تومانی 
ماه های پایانی سال گذشته وجود ندارد مگر آنكه 
واردات خودرو آزاد و نــرخ ارز كاهش یابد  و با 
تســهیل واردات، میزان عرضــه خودروهای 
خارجی در بازار افزایش یابد. به گفته او حتی با 
درنظر گرفتن قیمت جهانی این خودروها، نرخ 
روز ارز، هزینه های شماره گذاری و واردات و سود 
20درصدی وارد كنندگان قیمت تمام شده این 
خودروها به قبل بــاز نمی گردد. رئیس اتحادیه 
صنف دارندگان نمایشگاه ه و فروشندگان خودرو 
تأثیر نرخ خودروهای داخلی بر بازار خودروهای 
كاركرده خارجی و خودروهای مونتاژی كه تولید 
آن متوقف شده است را اندك دانست و افزود: 
تأثیر قیمت مصــوب خودروهای داخلی بر نرخ 
خودروهای دســت دوم و كاركرده خارجی با 
ممنوعیت واردات یا خودروهای مونتاژی داخلی 
كه تولید و عرضه آن پــس از تحریم ها به بازار 
متوقف شده است، بســیار ناچیز خواهد بود و 
تعیین نرخ مصوب، الزامات عرضه و كاهش قیمت 
خودروهای پرتیراژ بیشتر بر كاهش قیمت ها در 
حاشیه بازار خودروهای صفركیلومتر و پرتیراژ 

داخلی مؤثر خواهد بود.

بررسی شــرایط بازار خودرو نشــان می دهد كه 
ركود و افت شــدید معامالت حرف نخست این 
روزهای بــازار خودروهای داخلــی، مونتاژی و 
وارداتی اســت. در بازار خودروهای داخلی گرچه 
اعالم نرخ مصوب شــورای رقابت بــرای افزایش 
10درصدی محصوالت ایران خودرو و 23درصدی 
خودروهای سایپا و اعمال محدودیت های بیشتر 
در فروش خودرو مانند الزام خریداران به فروش 
خودروهای صفر كیلومتر بــا حداكثر 10درصد 
باالتر از نرخ مصوب كارخانه، عرضه خودرو از طریق 
قرعه كشی و ثبت نام، نداشــتن پالك فعال برای 
متقاضیان خرید خودرو، غیرفعال شدن گارانتی 
خودروهای صفركیلومتری كه در انبارها دپو شود 
و... موجب ســیر نزولی قیمت محصوالت این دو 
شركت خودرو سازی  در حاشــیه بازار شده است 
اما اعالم نشــدن نرخ مصوب رسمی خودروهای 
پرتقاضا توسط ستاد تنظیم به تشدید ركود حاكم 
بر بازار خودروهای داخلی دامن زده است به نحوی 
كه فعاالن صنفی از به صفر نزدیك شدن خرید و 
فروش خودرو در نمایشگاه های سطح شهر خبر 
می دهند اما این كاهش قیمت خودروهای داخلی 
تأثیر روانی بر بازار خودروهای وارداتی داشــته و 
موجب شده تا قیمت این خودروها با وجود افزایش 
نرخ ارز طی حدود 2 هفته گذشته نه تنها افزایش 
نیابد بلكــه كاهش 100تــا 200میلیون تومانی 
قیمت برخی خودروهای دست دوم خارجی مانند 
سانتافه كه طی 4 ماه گذشته رشد قیمت 500تا 
600میلیون تومانی را تجربه كرده بود، به دنبال 
داشته باشــد. با این شــرایط نرخ صفركیلومتر 

سانتافه 2017كه طی 2  ماه اخیر به بیش از یك 
میلیارد و 350میلیون تومان رسیده بود، این روزها 
به كانال یــك میلیارد و 150میلیــون تومان باز 
گشته است. با وجود این عرضه اندك خودروهای 
صفر كیلومتر خارجی به دلیل ممنوعیت واردات 
در بازار موجب شده تا نرخ اعالم شده برای انواع 
خودروهای صفركیلومتر خارجی به عنوان شاخص 
قیمت گذاری خودروهای دســت دوم خارجی بر 
مبنای میزان سالمت و كاركرد این خودروها باشد.

تأثیر ممنوعیت واردات بر بازار خودروهای 
خارجی 

دبیر انجمن وارد كنندگان خودرو در گفت وگو با 
همشهری در مورد چشــم انداز بازار خودروهای 
خارجی طی 6ماهه نخســت امســال، گفت: با 
شرایط كنونی عرضه و تداوم ممنوعیت واردات 
خــودرو، قطعا قیمت هــا در بــازار خودروهای 
وارداتی باال می ماند چرا كــه ممنوعیت واردات 
و كاهش عرضه خودروهــای وارداتی در حالی 
است كه در سال های قبل حدود 75تا 100هزار 
دستگاه خودرو وارد كشور می شد. مهدی دادفر، 
از تقاضای خرید خودروهــای وارداتی با وجود 
افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: مقایسه سرانه 
مصرف خودرو در ایران و جهان نیز نشان می دهد 
كه هنوز تقاضا برای خودرو در بازار كشــورمان 
وجود دارد چرا كه در ایران به ازای هر 7نفر یك 
خودرو و در دنیا به طور متوسط برای هر 3 نفر یك 
خودرو وجود دارد كه این امر نشان می دهد بازار 
خودرو هنوز اشباع نشده و جا برای تولید ، واردات 

و تامین نیاز مشتریان به این محصول وجود دارد. 
او افزود: در شرایطی كه هنوز هم به هر انگیزه ای 
با انباشــت تقاضا در بازار خودرو مواجه هستیم 
و نرخ ارز و تورم نیز طی چند ســال اخیر به طور 
مداوم افزایش یافته، بدیهی اســت كه با كاهش 
عرضه ناشی از ممنوعیت واردات و افزایش نرخ 
ارز، قیمت خودروهای خارجی نیز افزایش یابد. 
در بازار خودروهای وارداتی عالوه بر افزایش نرخ 
ارز، دولت با تحمیل تعرفــه 55تا 75درصدی، 
الزاماتی مانند اســقاط، عــوارض و هزینه های 
اضافی، عمال قیمت تمام شده خودروهای وارداتی 

را باال برده است.

 افــت تقاضــای وارداتی ها و كاهش فشــار 
نرخ ارز 

رئیــس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو در گفت وگو با همشهری 
در مــورد وضعیت كنونــی و چشــم انداز بازار 
خودروهای خارجــی در چند مــاه آینده گفت: 
به دلیل ممنوعیــت واردات و افزایــش نرخ ارز، 
چشــم اندازی برای كاهش قیمــت خودروهای 
وارداتی در بازار وجود ندارد، حتی رشــد عرضه 
خودروهــای داخلی به نــرخ مصوب نیــز تنها 
قیمت حاشــیه بازار كنونی خودروهای دســت 
دوم وارداتی را تثبیت می كند. ســعید موتمنی، 
افزود: گرچه درنظر گرفتن الزاماتی مانند تعیین 
سقف قیمت فروش، ممنوعیت دپو، قرعه كشی 
در عرضه و... برای خودروهای ثبت نامی داخلی 
از به هم ریختگی بیشــتر بازار اینگونه خودروها 

جلوگیری كرده و موجب افت 20تا 30درصدی 
نرخ حاشــیه بازار كنونی این خودروها نســبت 
به 20روز گذشته شــده اســت اما برای واقعی 
شدن قیمت ها باید تولید و عرضه این خودروها 
افزایش یابد. او افزود: طی یكی دو هفته گذشته با 
افزایش نرخ ارز به بیش از 17هزار تومان و تداوم 
ممنوعیت واردات، باید قیمت خودروهای وارداتی 
نیز نســبت به یك  ماه گذشــته بازهم افزایش 
می یافت اما نبود مشــتری در بازار این خودروها 
موجب شده تا قیمت ها سیر نزولی هر چند كند 
داشته باشد. به گفته او وقتی قیمت پراید و سایر 
خودروهــای داخلی افزایش یافت، نــرخ النترا ، 
ســراتو ، ســانتافه و... در بازار نیز سیر صعودی 
به خود گرفت به نحوی كه بــا پراید 90میلیونی 
قیمت ســانتافه صفر كیلومتر در حاشیه بازار به 
یك میلیارد و 250میلیون تومان افزایش یافت 
كه بخشی از این افزایش قیمت ها ناشی از تنش 
روانی تحمیل شــده به بازار خودرو بود. موتمنی 
تأكید كرد: بازار خودروهــای وارداتی نیز از نظر 
روانــی از قیمت گذاری و تعییــن ضوابط عرضه 
خودروهای پر تیراژ داخلی تأثیر پذیرفته اســت 
گرچه افت محســوس در قیمــت خودروهای 
وارداتی را شاهد نیستیم اما درصورتی كه وضعیت 
بازار خودروهای داخلی به سامان برسد و نرخ این 
خودروها تثبیت شــود می توان انتظار بازگشت 
ثبات به بازار خودروهای خارجی را داشــت اما 
اكنون بــا ممنوعیــت واردات و افزایش نرخ ارز، 
خریدار چندانــی در بازار خودروهــای وارداتی 

وجود ندارد.

ماه رمضان هم بازار را تكان نداد
پیش از آغــاز  ماه مبارك رمضان كارشناســان پیش بینی 
می كردند با افزایش خرید مایحتاج از ســوی مردم، بازار 
رونق تازه ای را تجربه كند اما این پیش بینی درست از آب 
درنیامد و با پایان این ماه چشم انداز مثبتی در این زمینه از 
سوی فعاالن صنفی و كارشناسان ترسیم نمی شود. رئیس 

اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی تهران در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به افزایش 2 روزه قیمت مرغ در بازار از 
ادامه روند عدم تعادل میان عرضه و تقاضا خبر داد و گفت: 
تقاضا همچنان ضعیف است و این امر باعث شده قیمت مرغ 
در بازار بعد از 2 روز افزایش دوباره روند كاهشــی در پیش 
گیرد. مهدی یوسفخانی دلیل افزایش نسبی قیمت مرغ را 

اميدهای مرغداران پر می كشد
 برخالف پیش بینی ها  ماه رمضان میزان تقاضا برای مرغ را افزایش نداد و با آغاز فصل گرم

انتظار می رود روند ركود بازار همچنان پایدار باشد

گزارش دو    

شیوع ویروس كرونا طی 3 ماه گذشته عاوه بر تعطیلی كسب و كارها با تغییر اساسی در 
شیوه  زندگی مردم ولو در كوتاه مدت، اثرات تخریبی زیادی را در زمینه اقتصادی باعث شد. 
نبود درآمد در دوران تعطیلی هاي كسب و كارها از یك ســو و متوقف شدن روند عادی زندگی ازجمله برگزاری مجالس و 
مهمانی ها و رستوران گردی ها به دلیل ترس از اوج گیری مجدد بیماری از سوی دیگر در بازار برخی از كاالها حتی كاالهای 
اساسی ركود سنگینی ایجاد كرده است. مردم امروز در خرید مایحتاج خود بیش از هر زمان دیگری محتاط هستند و این 
احتیاط، ضرر و زیان تولیدكنندگان را كه پیش بینی می شد بعد از گشایش بازارها متوقف شود، تا دوران پساقرنطینه ادامه 
داده است. یكی از اصنافی كه از شیوع كرونا بیشترین آسیب را متوجه خود دید تولیدكنندگان، مرغ و تخم مرغ بود. مصرف 
گوشت مرغ در كشور طی 3ماه گذشته به میزان قابل توجهی كاهش یافت و افت قیمت این كاال را باعث شد تاجایی كه قیمت 
این كاال به زیر قیمت مصوب رسید. درحالی كه قیمت مصوب هر كیلو گوشت مرغ در خرده فروشی ها 12هزار و950 تومان 
تعیین شده، امروز این كاال با قیمتی پایین تر از نرخ مصوب عرضه می شود كه این مسئله ضرر و زیان زیادی متوجه مرغداران 
كرده است. بسیاری از تولیدكنندگان بخش زیادی از جوجه های یك روزه خود را از بین بردند تا با كاهش تولید و ایجاد تعادل 

میان عرضه و تقاضا از حجم ضرر و زیان وارده بكاهند اما روند زیاندهی همچنان ادامه دارد.

فرخنده رفائی 
خبر نگار

كاهش عرضه از سوي تولیدكنندگان عنوان كرد و افزود: از 
روز چهارشنبه 24اردیبهشت تولیدكنندگان مرغ گوشتی 
در اعتراض به قیمت های پایین بازار، میزان عرضه را كاهش 
دادند و این باعث شد قیمت در بازار روند افزایشی در پیش 
گیرد و بعد از مدت ها به باالی نرخ مصوب برسد اما به دلیل 
اینكه رشدی در میزان تقاضا مشاهده نشد این روند افزایش 
نرخ متوقف شد و حتی ســیر نزولی در پیش گرفت. وی با 
بیان اینكه قیمت مرغ در پی كاهش شدید عرضه یكباره از 
7500 در مرغداری ها به 9500تومان رسید افزود: این نرخ 
ولی دوامی نداشت و فقط برای یك شب ماندگار بود چون 

به دلیل نبود تقاضا، بازار كشش الزم را ندارد.

نهاده ها ارزان شود
یوسفخانی با بیان اینكه در فصل گرما، مصرف مرغ و گوشت 
به طور معمول كاهش می یابد اضافه كرد: با پایان ماه رمضان 
و آغاز فصل گرما به نظر نمی رسد تغییری را در شرایط بازار 
شاهد باشیم و برای جبران زیان تولیدكنندگان، دولت باید 
به فكر راه های جبرانی باشــد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی با بیان اینكه در شرایط كنونی مدیریت قیمت 
نهاده ها می تواند مانع زیان مرغداران شود، افزود: در حالت 
عادی حدود 190 تا 200هزار تن در ماه، گوشــت مرغ در 
كشور تولید می شــود كه با توجه به اینكه حدود 160هزار 
تن در ماه مصرف داخلی داریم بیــش از 20هزار تن مازاد 
گوشت مرغ در ماه وجود داشت كه این مقدار به كشورهای 
همسایه صادر می شد و االن همین بخش نیز در بازار داخلی 
عرضه می شود، حال اگر قیمت نهاده ها مدیریت نشود هزینه 
تمام شده مرغ برابر با قیمت آن در بازار می شود و عمال منجر 
به كاهش تولید خواهد شــد، زیرا وقتی مرغدار ضرر كند 

تمایلی برای جوجه ریزي جدید نخواهد داشت.

افزایش تقاضا با گشایش رستوران ها 
یكی از دالیــل عمده كاهش مصرف مرغ طــی 3 ماه اخیر 
تعطیلی رستوران ها و ســالن های غذاخوری بود. با شیوع 
كرونا مردم نه تنها مجالس و مهمانی های خود را لغو كردند 
بلكه حضور در اماكن پرتردد و پر ازدحام مثل رستوران ها 
و حتی ســفارش غذا از بیرون را نیز به دلیل ترس از انتقال 
بیماری و به توصیه وزارت بهداشت متوقف كردند. به اعتقاد 
یوسفخانی هم اكنون تولید گوشــت مرغ بیشتر از میزان 

تقاضا داخلی است و از سوی دیگر صادرات مرغ و تخم مرغ 
به دلیل شیوع ویروس كرونا بسیار كاهش یافته است، زیرا 
مرز برخی كشورهای همســایه هنوز بسته است، از سوی 
دیگر مجموع تقاضای داخلی نیز به دلیل تعطیلی مراســم 
و مهمانی ها كاهش یافته و باز شــدن مجدد رســتوران ها 
تنها عاملی است كه می تواند با متعادل كردن بازار از زیان 
مرغداران بكاهد. با شروع تعطیالت نوروز فعالیت برخی از 
اصناف كه در رده كسب و كارهای پرخطر جای گرفته بودند 
ممنوع اعالم شد كه این ممنوعیت، رستوران ها، سالن های 
غذاخوری و هتل ها را نیز در سراســر كشور شامل می شد. 
حاال اما ســتاد ملی مقابله با كرونا اعالم كرده كه مشاغل 
پرخطر نیز به شرط تعهد به رعایت پروتكل های بهداشتی 
می تواننــد فعالیت خود را آغــاز كنند و به ایــن ترتیب با 
پایان ماه مبارك رمضان رستوران ها بعد از 2ماه ممنوعیت 
فعالیت، مجاز هستند از مردم در سالن های خود پذیرایی 
كنند. این اتفاق شاید تنها عاملی باشد كه بتواند بر بازارهای 
مواد غذایی تأثیر مثبت داشــته باشــد. باید دید مردم در 
شــرایطی كه بیماری هنوز كنترل نشــده، به رستوران ها 

برمی گردند یا خیر؟

همه دالیل مازاد تولید
گوشــت مرغ با توجه به اینكه اصلی ترین پروتئین سبد 
مصرف خانوار در ایران اســت، تولید باالیی دارد طوری 
كه طبق آمارها در برخی ماه ها بین 200 تا 240هزار تن 
و ساالنه بیش از دو میلیون و 600هزار تن گوشت مرغ در 
كشور تولید می شــود. برای تولید این حجم، ماهانه باید 
120 تــا 130میلیون قطعه جوجه یك روزه تولید شــود 
كه پس از پایان 45روز همان میزان، گوشت مرغ مصرفی 
مردم تولید می شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
در فروردین ماه امســال باید 130میلیــون قطعه جوجه 
یك روزه در كشور تولید می شد اما با شیوع بیماری كرونا 
در كشور و كاهش شــدید تقاضا و به تبع آن پایین آمدن 
قیمت مرغ به كمتر از هزینه تمام شــده، تمامی شرایط 
برنامه ریزی شده تغییر یافت و طبق مصوبه ستاد تنظیم 
بازار قرار شــد میزان جوجه ریزی به 115میلیون قطعه 
كاهش یابد، چون اگر جوجه یك روزه بیشتری وارد بازار 
می شد با توجه به شرایط موجود میزان ضررو زیان به شدت 

افزایش می یافت.

زیان 2300میلیارد تومانی مرغداران  
نایب رئیس كانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران نیز با بیان اینكه از زمان تصویب نرخ مرغ در كارگروه تنظیم 
بازار تا امروز قیمت تمام شده تولید مرغ در كشور دست كم 25درصد افزایش یافته است، گفت: متأسفانه در دو ماه 
گذشته مرغداران به دلیل عدم توازن و تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع آن قیمت مرغ زیان 2300میلیارد تومانی متحمل 
شدند. حبیب اسد اهلل نژاد افزود: این زیان باعث شد واحدهای تولیدی وارد یك چالش و بحران جدی شوند كه رفع آن به 
مساعدت و كمك جدی دولت و دستگاه های اجرایی دارد. نایب رئیس كانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ایران گفت: 
هم اكنون قیمت مرغ زنده به ازای هر كیلوگرم 8هزار تومان و مرغ گرم به ازای هر كیلوگرم 11500تومان است كه این قیمت 
از نرخ مصوب كارگروه تنظیم بازار در مرداد ماه سال گذشته هم بسیار پایین تر است. به اعتقاد كارشناسان، قیمت مرغ 
همچنان با نرخ واقعی فاصله دارد و واحدهای مرغداری در حال زیان دهی هستند. قیمت تمام شده مرغ برای واحدهای 
مرغداری هم اكنون نزدیك به 11هزار تومان است كه به اعتقاد نایب رئیس كانون انجمن صنفی مرغداران قیمت منطقی آن 

در بازار باید 15500تومان باشد.
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سبك زندگی

تغییر شیوه 
كسب درآمد

زندگی با كرونا 
ادامه دارد و 

بیشتر كسانی كه 
به دلیل مشكالت 

اقتصادی به 
كسب وكارخانگی 
روی آورده بودند، 

روزهای سختی 
را می گذرانند. 

بسیاری از 
آنها امیدوارند 

زندگی شان 
زودتر به حالت 
عادی بازگردد؛ 
تعدادی از افراد 
چندین میلیون 

دنبال كننده 
داشتند و با تست 

كردن غذا به 
شهرت رسیده 

بودند كه این 
روزها با بسته 

شدن رستوران ها 
كسب و كارشان 

به طور كامل 
از رونق افتاده 

و بخشی از 
فالوورهایشان را 
از دست داده اند؛ 

هر چند كه 
تعدادی دیگر 
تست و فروش 
غذا را به خانه 

منتقل كرده اند 
و با شیوه های 

مخصوص دوران 
كرونا درآمد زایی 

می كنند

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

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

تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشــار 
دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم 
و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار 
آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه راه را برای 
رسیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این 
نظرات، دیدگاه ها و ایده های شــما به دیگران با هم همدست 
شویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین 
به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، 
با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شــروع 
می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای 
دیگری هم داریم و بنا داریم كه خیلی زود با طرح موضوع های 
هفتگی، جای شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه 
باز كنیم و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای 
را شكل بدهیم كه متعلق به خود شماســت و قرارنیست پای 
مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك 
شماره 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 بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

قاب دیروزقاب امروز

راه های عشایری استان چهارمحال و بختیاری از ارتفاعات دشوار و پرمخاطره گذر می كند . چالش عبور 
از رودخانه های خروشان  یكی از این راه هاست.بلم وسیله عبور از رودخانه است.

عكس :  مهر- پانته آ  نیكزاد

بخشی ازصنعت حمل و نقل كشور در ســال های میانه دهه 30 را گاریچی ها می چرخاندند. با ورود 
ماشین ها، گاری ها  به تاریخ پیوستند. این عكس سال 1334 در خیابان سیروس گرفته شده است.

عكس :  تهرانیكا

فهیمه محمدی
خبرنگار

 مدیــران هنــگام قدرت نمایــی در گفت وگو با 
یكدیگر، چه مباحثی را مطرح می كنند یا به زبان ساده 
كری خوانی مدیران حول چه مســائلی است؟ یكی از 
مهارت های مدیریت، مستندســازی و تهیه و تنظیم 
گزارش كار و انعكاس اقدامات و فعالیت های انجام شده 
است كه برخی از آنان گویا كار دیگری جز ارائه گزارش 

ندارند و به راحتی از كاه، كوه ساخته و مخاطب را تحت تاثیر گزارش هایی در اوراق 
رنگی گالسه با تصاویر مهیج و... قرار می دهند. مع االسف برخی از مدیران به جای 
فكر و اندیشه در حوزه كاری و طرح و برنامه ریزی درخصوص ماموریت های محوله 
و اهتمام برای حل مشكالت و كوشــش جهت رفع گرفتاری ها، بیشترین توانشان 
را به ثبت و ضبط اقدامات و یادداشــت كردن كارهای معمولــی و فیلمبرداری از 

كوچك ترین حضور و عكاســی برای انعكاس گزارش، مصروف می كنند تا از خود 
جلوه ای زیبا، فردی فعال و عنصری كوشا نزد مردم نشان دهند.

متاسفانه بعضی از مدیران به جای اندیشیدن و همفكری یا گردهمایی و هم اندیشی 
برای یافتن راه حل های اساسی به منظور رفع مشكالت موجود و گرفتاری های پیش 
رو، تمامی تالش های خود را صرف تهیه و تنظیم گزارش و مستندكردن به شیوه 
چند برابرسازی و ارائه تصاویر لوكس و بسیار فانتزی و مطالب الكچری، آن هم جهت 

اغوای افكار عمومی می كنند.
این در حالی اســت كه در فرهنگ ایثار و شــهادت در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل، رزمندگان و مبارزان و قهرمانان فقط در اندیشه كار و تالش و اجرا و عمل و 
فعالیت كردن بودند، حتی اكراه داشتند كه اقدامات سلحشورانه خویش را به زبان 
جاری سازند كه مبادا ریا شود. آنان در مقابل اصرار در بیان فداكاری هایشان، از بیان 
هر ســخنی خودداری و از طرح مطالب امتناع می كردند. آنان كه بندگان مخلص 
خدا بودند از بیان تالش های خویش شرم داشتند كه مبادا خلوص و تواضع آنان را 
خدشه دار كند. آنان به هیچ عنوان نه خود گزارش آنچنانی از كارهایشان می دادند 
و نه به دیگران اجازه تبیین ریاكارانه فعالیت ها را می دادند؛ مجاهدانی كه همیشه 
خود را بدهكار خدا و مردم می دانستند و به طور مستمر و شبانه روز تالش می كردند 

و با فعالیت های بی وقفه، كار و فعالیت می كردند تا مشكالت محرومان رفع شود.
شوربختانه آن فرهنگ متعالی و اندیشه های تعالی بخش و افكار فاخر به شدت به ورطه 
فراموشی سپرده می شود. جا دارد به شاخص های قدرتمند و مالك های مورد توجه 

در كری خوانی برخی از مدیران اشــاراتی داشته باشیم. در تعیین منزلت اجتماعی 
در دنیای غرب، معیارهای مادی مانند تعداد ســیلندرهای ماشین یا نوع و مدل آن 
و یا برندهای پوشاك و مارك ساعت و... مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه غلبه 
اندیشه های مادی و تفوق تفكر دنیایی در افكار برخی از مدیران ما نیز مانند ویروس 
العالج سرایت كرده و موارد مادی را مظهر قدرت و توانایی دانسته و مسائل دنیایی 
را مایه فخر و مباهات پنداشته و به وجود آنها افتخار می كنند؛ مانند میزان بودجه یا 
مبالغ هزینه كردها و تعداد كاركنان و یا اتومبیل های در اختیار، مدل ماشین و تعداد 
راننده، عظمت ساختمان و تعداد طبقات و سطح زیربنا و تعداد شركت های تابعه یا 
مبلغ اعتبار خارج از شــمول در اختیار مدیر، زیربنای اتاق مدیریتی و نوع و جنس 
مبلمان، تعداد منشی های مدیر، سن و تیپ و جنس آنها، نوع كت و شلوار و یا تعداد 
صفرهای حساب پس انداز، روش های سركارگذاری ارباب رجوع شیوه های ارجاع با 
رنگ خودكار و یا بهره گیری از واژگان خاص به صورت رمز، روش های اخذ زیرمیزی، 
طراحی مكانیسم های بسیار پیچیده اخذ رشوه های دریافتی و... . دردمندانه نمی توان 
رفتار و افكار برخی از مدیران را  در طراز نظام مقدس اسالمی دید. انحراف وحشتناكی 
در شیوه مدیریتی برخی از مدیران ایجاد شده كه فرسنگ ها با ارزش های دینی فاصله 
دارد. رفتار برخی از مدیران وخیم تر از اندیشه های مادی گرانه دنیای غرب شده است. 
شیوه های مدیریتی برخی از مدیران نظام در تضاد با دیدگاه های اسالمی است. باید 
تحولی همه جانبه و تغییرات اساسی و بازنگری بنیادی در خصوص مدیریت اتخاذ 

شود تا نظام اداری از حاكمیت اینگونه مدیران نجات یابد. 

 مدیریت به سبك
گزارش آگهی

جعفر بای 
محقق و كارشناس آسیب های اجتماعی

فروكش نسبی همه گیری كرونا بعد از 2 ماه و اندی ركود و زندگی 
در قرنطینه، كركره های تعدادی از مشاغل را باال برده است، اما 
پیامدهای اجتماعی كرونا بر زندگی روزمره به تدریج آشكار می شود؛ یكی از آنها تهدید مشاغل خانگی 
و كوچك است كه از اواخر زمستان پارسال تاكنون بازارشان رونقی نداشته ، درحالی كه معیشت و گذران 
زندگی تعداد زیادی از افراد به آن وابسته است. بسیاری از این مشاغل خانگی در سال های اخیر با رشد 
شبكه های اجتماعی و فروش آنالین، فرصتی برای خوداشتغالی گروهی از بیكاران فراهم كرده بودند، اما 
حاال تغییر سبك زندگی مردم تحت تأثیر كرونا، این مشاغل غیررسمی را در معرض آسیب های جدی قرار 

داده است.
تا همین چند ماه قبل به نظر می رســید مشــاغل 
نوپا در پلتفرم های جدید مانند اینســتاگرام كه به 
ویترین بزرگی از محصوالت خالقانه، دست ســاز و 
خانگی تبدیل شده، فرصت جذاب و متفاوتی برای 
اشتغال زایی گروه های كوچك فراهم كرده اند. هزاران 
نفر خارج از شبكه كار رســمی، از طریق صفحات 
اینســتاگرام كه در واقع ویترین مجازی آنها بودند، 
كسب درآمد می كردند. فرصتی كه از این طریق برای 
تامین معاش افراد به دست آمده، آنچنان تأثیرگذار 
بوده كه هر زمان بحث فیلترینگ اینستاگرام مطرح 
شــده، مخالفان فیلترینگ با یادآوری به مخاطره 
افتادن معیشــت هزاران نفر، پرونده فیلترینگ را 
به حاشــیه رانده اند. این روزها اما شرایط متفاوت 
اســت، ویروس كرونا تأثیری بر سبك زندگی مردم 
گذاشته و نگرانی هایی را رواج داده كه ویترین های 
مجازی فروشگاه های اینستاگرامی را هم بی نصیب 

نگذاشته است.
رضا الفت نســب، عضو هیأت مدیره و ســخنگوی 
اتحادیه كسب وكارهای مجازی، پیش تر به تسنیم 
گفته بود: استفاده از خدمات كسب و كارهای اینترنتی 
گزینه بسیار خوب و اســتراتژیكی برای این مواقع 
اســت و مردم نیز به جای ترددهای غیرضروری از 
این سرویس ها استفاده می كنند كه عالوه  بر كاهش 
هزینه ها می توانند در زمان مخاطراتی مثل جلوگیری 
از شیوع ویروس كرونا و سایر بیماری ها از این خدمات 

استفاده كنند.
الفت نسب پیش بینی كرده بوده كه در زمان بحران، 
تعدادی از كســب و كارهای اینترنتــی رونق پیدا  
می كنند. همانطور كه در چین این كار كمك شایانی 
به تجارت كرد و آن را نگه داشت. اما بین این 2تفاوت 
وجود دارد؛ »اكنون كسب و كارهای آنالین در ایران 
در خرده فروشــی خیلی اوضاع خوبی ندارند و در 
نهایت تا 1.5درصد فروش های خرده فروشــی در 
ایران به صورت آنالیــن و تقریبا 99درصد به صورت 

آفالین انجام می شود.«
به گفته او، این اتفاقات در جامعه ســبب می شود تا 
حجم بازار كســب و كارهای مجازی افزایش یابد؛ 
بنابراین مردم باید این روزهــا حتما از این خدمات 
استفاده كنند و دولت هم باید زیرساخت های الزم 
ازجمله ســرعت باالی اینترنت برای خرید راحت 

مردم را فراهم كند.
شــاید تــا پیــش از بــروز و شــیوع ویــروس 

كرونــا آنگونــه كه بایــد به توســعه شــبكه ها و 
زیرســاخت های ارتباطــی توجــه نمی شــد، اما 
با شــیوع این ویروس، عرصه جدیــدی برای ورود 
 هوشــمندانه تر به دنیای ارتباطات گشــوده شد.

 از نیمه اسفند ســال 9۸ تنها اصناف تامین كننده 
مایحتاج ضروری مردم مجاز به فعالیت شدند و مابقی 
اصناف به سمت تعطیلی رفتند و این روند همچنان 
تا به امروز ادامه دارد، اما در دنیای مجازی كســب و 
كار آنالین هم دست كمی از بازارهای حقیقی ندارد.

روزگار كرونا زده
فاطمــه بهادرزهی، یكــی از كارآفرینانــی كه در 
شهرســتان خاش زندگی می كند ، به همشــهری 
گفت: حدود 4 سال می شود كه صفحه ای راه اندازی 
كرده ایم و تقریبا 20خانم هستیم؛ همه بد سرپرست 
یا بی سرپرست هستیم. از راه ســوزن دوزی درآمد 
داریم. تا وقتی كه كرونا شیوع پیدا نكرده بود، فروش 
خوبی داشتیم اما با ورود این بیماری به كشور، فروش 
ما به صفر رسیده، اصال مدتی اینترنت نداشتیم كه 
این موضوع ضربه بزرگی به كسب و كار ما زد؛ بعد هم 
اداره پست این منطقه به دلیل ویروس كرونا ساعات 
كار خود را كاهش داده بود و چون مراجعه كننده زیاد 

بود پاسخگو نبودند.
حاال بیش از چندماه است كه كارشان رونق ندارد؛ »در 
هفته های اخیر هیچ سفارشی نگرفتیم و كم كم داریم 
ســفارش های قبلی را آماده ارسال می كنیم. حتی 
كلیپی هم از مراحل ضد عفونی محصوالت خود ضبط 
كرده و به سختی با وضع نت ضعیف در صفحه كارگاه  

منتشر كرده بودیم، اما تأثیری نداشت.«
 فاطمه و همكارانش در شهرستان خاش هستند كه به 
حمایت دولتی نیاز دارند، »ما با كمترین امكانات این 
كسب و كار را راه اندازی كردیم؛ شاید حاال در مراكز 
شهرها شرایط بهتر شده باشد و مراكز خرید باز شده 
باشند و صفحه ها با دنبال كنندگان بیشتر فروش خود 
را آغاز كرده باشند، اما به حمایت دولتی نیاز داریم. 
اوایل كارمان تصور نمی كردیم حتی یك محصول هم 
به فروش برسد، اما با استقبال خوبی روبه رو شدیم. 
حتی خیریه معتبری هم بود كه محصوالت خانگی را 
به فروش می رساند و قسمتی از فروش را صرف هزینه 
دارو و درمان بچه ها می كرد، ولی ما نتوانستیم به خاطر 
تنگدستی كسی را به نمایندگی به تهران بفرستیم، 

چون هزینه رفت وآمد و اسكان نداشتیم.«

آنطور كه بهادر زهی می  گوید زنان حتی به كارهای 
جایگزین هم فكر كرده انــد؛» خانم ها چون تنها راه 
امرار معاش شان از این راه بود حاضر شدند كارهای 
خود را با تخفیف به فروش برسانند كه فقط بتوانند 
خواربار منزل شــان را تهیه كنند، اما فقط چندتا از 
كارهایمان فروش رفت. قبل از ورود كرونا به واسطه 
شخصی می خواستیم در نمایشگاهی كه در تهران 
برگزار می شد شركت كنیم كه تمامی نمایشگاه ها 
كنسل شده و هم اكنون كارهای ما دست یك واسطه 

و سرنوشت كسب و كارمان نامعلوم است.«

به مشكل خوردیم
صادق بختیاری كار را با همسرش در فردیس كرج 
از زیر زمین خانه شان آغاز كرده. یك تولیدی لباس 
كوچك، اما این میزان كاهش فــروش در این دوره 
كرونا زده رادر 7 ســال اخیر كه مشغول به كار است 
بی نظیر می خواند؛» امســال 70درصــد فروش ما 
نسبت به پارسال كاهش داشته؛ از اوایل اسفند دیگر 
فقط فروش اینترنتی داشتیم و به مشتریان اجازه پرو 
نمی دادیم. آخرهای اســفند هم تا 17فروردین كال 
تعطیل بودیم. حاال كه كارم را گسترش داده ام باید 
حقوق پرسنل را كه شامل طراح، عكاس، دوزنده و 
فرستنده مرسوالت اســت را هم بدهم كه مجبور 
شدیم تعدادی از آنها را تعدیل كنیم و مثل قبل خودم 
و همسرم دســت به كار شــویم و كارها را خودمان 

انجام دهیم.«
او می گوید: »به دلیل قرنطینه بودن كشور و رعایت 
فاصله اجتماعی در دوران بروز كرونا، نتوانســتیم 
به كارهای مان برســیم؛ یعنی باید با افراد به صورت 
غیرحضوری ارتباط می گرفتیــم كه امكانش نبود. 
با ایــن روال در خرید پارچه حتی بــرای تولید هم 
به مشــكل خورده ایم. فقط داریــم كارهایی را كه 
درنظر گرفته بودیم برای اسفند فروش برود ارسال 

می كنیم«.
وضعیت نت منطقه چندان جالب نیست و بختیاری 

مجبور شــده برای اینكه اینترنت پرسرعت داشته 
باشد و روند كارها سریع تر شود هزینه زیادی برای 

اینترنت بپردازد.

كمی اوضاع بهتر شد
سیده زینب مرتضوی، یك برند تولید لباس در قم 
راه اندازی كرده و درآمدش در دوران كرونا بد نبوده. 
او دلیل موفقیتش را این گونه توضیح می دهد: »عامل 
اصلی به فروش رســیدن محصوالت مــا در دوران 
قرنطینه، فروش مجازی داشــتن ما از شروع كسب 
و كارم بود، تمامی نیروهای من در خانه و به صورت 
دوركاری با مجموعه همكاری دارند به همین دلیل 
كارگاهی وجود نداشت كه بخواهد به خاطر شرایط 
قرنطینه بسته شود حتی در اسفند ماه مجبور شدیم 

چند نفری را به مجموعه اضافه كنیم«.
مرتضوی كه مجموعه خود را با 4نفر شــروع كرده 
با وجود بیم كرونا و شرایط نگران كننده این روزها، 
به آینده امیدوار است: »اوایل مردم از فروش آنالین 
اســتقبال نمی كردند اما حاال وضعیت بهتر شده و 
بسیاری از مشتری ها عنوان كردند ما برای نخستین 
بار اســت كه خرید مجازی انجام می دهیم، حتی با 
اینكه امسال دید و بازدیدی وجود نداشت مردم تمایل 
به خرید داشتند. شاید فروش ما بیشتر نشده باشد، 
اما كم هم نشده و فقط در اســفند ماه به خاطر طی 
كردن روال ضدعفونی كردن بسته ها در اداره پست 
محصوالت با تأخیر به دست مشتری ها می رسید كه 
در صفحه خود این نكته را هنگام گرفتن سفارش به 

مشتری ها متذكر می شدیم.«

بیكار شدیم
رها خانه دار و صاحب 2 فرزند است كه كسب و كارش 
 در آســتانه پاگرفتن بود كه خورد به مقطع كرونا؛
» من یك صفحه در اینستاگرام خریدم برای شروع 
كارم، كه تولیداتی مثل جــای هدفن یا كیف های 
كوچك دســتی و چاپ روی پارچه بود و خودم در 

منزل طراحی می كردم و پارچه می خریدم و به یكی 
از دوســتانم می دادم برای چاپ، اما با شیوع كرونا و 
آغاز قرنطینه خانگی مجبور شدم به خاطر همسرم كه 
مشكل پیوند كلیه داشت از خانه بیرون نروم و كمی 
هم اعتماد مردم به محصوالت آنالین كم شده؛ چون 
این ویروس ناشناخته است و مردم تصور می كنند 
كرونا از طریق همه  چیز منتقل می شــود. به خاطر 
همین مسائل مجبور شدم این كسب و كار را تعطیل 
كنم و حدود یك میلیون و نیم میلیون تومانی كه برای 

شروع صرف كرده بودم را از دست دادم.«
نیلوفر و خواهرش بعد از شیوع كرونا بیكار شدند و 
سعی كردند از توانایی های خود در دوران قرنطینه 
نهایت استفاده را ببرند:» ما پس از شیوع كرونا بیكار 
شدیم و برای امرار معاش و پرداخت اقساط خود از 
توانایی هایمان در خانه استفاده كردیم؛ برای اینكه 
حتی توان پرداخت هزینه اجاره مغازه را نداشتیم. 
یك قسمت از خانه را به مزون تبدیل كردیم و همان 
جا برای محصوالت مان تبلیغات كردیم؛ فقط مشكل 
نبود پارچه بود كه آن هم از قبل در خانه بود و فروش 
خوبی هم داشتیم. در پی تاسیس سایت هستیم كه 
بتوانیم عالوه بر صفحه و كانال و... از طریق سایت هم 

فروش داشته باشیم.«
زندگی با كرونا ادامه دارد و بیشتر كسانی كه به دلیل 
مشكالت اقتصادی به كسب و كارخانگی روی آورده 
بودند، روزهای سختی را می گذرانند. بسیاری از آنها 
امیدوارند زندگی شان زودتر به حالت عادی بازگردد؛ 
تعدادی از افراد چندین میلیون دنبال كننده داشتند 
و با تست كردن غذا به شهرت رسیده بودند كه این 
روزها با بسته شدن رســتوران ها كسب و كارشان 
به طور كامل از رونق افتاده و بخشی از فالوورهاشان 
را از دست داده اند؛ هر چند كه تعدادی دیگر تست و 
فروش غذا را به خانه منتقل كرده اند و با شیوه های 
مخصوص دوران كرونــا درآمد زایی می كنند. كرونا 
چیزهای زیادی را تغییر داده، تغییراتی كه ممكن 

است بخشی از آنها پایدار و بخشی زودگذر باشند.

بسیاری از مردم ترجیح می دهند از ماسك های پارچه ای استفاده 
كنند. این ماسك ها دوام باالیی دارند و هزینه كمتری بر سبد 
خانوار تحمیل می كنند. با توجه به اینكه ماسك های پارچه ای در 
طول روز چندبار استفاده می شود، ممكن است به ویروس آغشته 
شوند. از این رو، برای جلوگیری از ابتال به كرونا از طریق ماسك 
آلوده، چند روش برای ضد عفونی كردن این وســیله حفاظتی 
توصیه شده است. اما این روش ها كدام است و چگونه می توان با 
به كار بردن آن، از سالمت ماسك اطمینان پیدا كرد؟ برای پاسخ 

به این سؤال، ادامه مطلب را بخوانید.

وظیفه ماسك چیست؟
كار ماســك های پارچــه ای و جراحی جلوگیــری از پخش و 
انتقال قطرات تنفسی حاوی ویروس است و به همین دلیل در 
همه گیری های ویروســی به عموم توصیه می شوند. مهم ترین 
دلیل استفاده عمومی از ماســك جلوگیری از پخش و انتقال 

ویروس توسط مبتالیان یا ناقالن بی عالمت است.

ماسك و پوشش های خانگی
در بعضی از كشــورها به دلیل كمبود ماسك جراحی و N95 و 
ضرورت اســتفاده كادر درمانی از این ماسك ها، به عموم مردم 
توصیه می شود تا از ماسك های خانگی استفاده كنند، به خصوص 

در مكان های شلوغ كه حفظ فاصله با دیگران ممكن نیست.

ویژگی های ماسك های خانگی
ماسك های خانگی پارچه ای باید دارای ویژگی های خاصی باشد 
تا بتواند از انتشار ویروس در محیط جلوگیری كند. ویژگی  این 
ماسك ها عبارتند از: بینی و دهان را تا زیر چانه و پهلوی صورت 
به خوبی بپوشاند و در عین حال مانع تنفس عادی نشود. با بند 
یا كش به راحتی قابل استفاده و برداشتن از روی صورت باشد 
بی آنكه سبب آلودگی دهان، بینی و چشم شود و از همه مهم تر 

چندالیه باشد.

ضدعفونی كردن ماسك های خانگی 
برای ضدعفونی كردن ماســك های خانگی باید برخی نكات 
بهداشــتی را رعایت كرد. به عنوان نمونه باید نیم ساعت گرم 
كردن ماسك در دمای 70 درجه در فر، ماكروویو یا تستری كه 
مرتب در آن غذا گرم نمی شود در دستور كار قرار گیرد. شستن 
ماسك در ماشــین لباسشویی به همراه ســایر لباس هایی كه 
خارج از منزل استفاده می شوند، توصیه دیگری است كه برای 
ضد عفونی كردن این وســیله محافظتی ارائه می شود. از سوی 
دیگر، قرار دادن ماســك در ظرف حاوی یك قاشق چایخوری 
محلول سفید كننده و 4 پیمانه آب و جوشــاندن یا اتو كردن 
ماسك به مدت 5دقیقه با دمای 70درجه كمك شایانی به از بین 

بردن عفونت روی ماسك می كند.

راهنما

راهكار ضدعفونی كردن ماسك های 
پارچه ای در روزهای كرونایی

خرید و فروش بی رونق  در صفحات فروشگاهی اینستاگرام، تحت تأثیر شیوع كرونا

ویترین های تاریك



عكاس ها می گویند یك تصویر برابر با هزار كلمه ارزش 
دارد و در این میان هر كسی می تواند با این گفته موافق 
یا مخالف باشد، اما بدون شك عكاسی، بخش بزرگی از 
زندگی ماســت. در همه جا عكس وجود دارد: از مقاالت 
خبری گرفته تا صفحه های اینترنتی و دیوارهای خانه ما. 
گرفتن عكس ساده این روزها آسان است. البته ما فقط با 
چند كلیك می توانیم آن را ویرایش هم بكنیم. اینستاگرام 
بهترین برنامه برای انتشار عكس است، اما استارتاپ های 
بسیاری نیز در همین زمینه حركت می كنند. برخی از آنها 
حتی كار عكاسان حرفه ای را هم راحت تر كرده اند تا آنها 
بتوانند اثر خود را به نمایش بگذارند و حتی بازاریابی كنند. 
در اینجا فهرست 10استارتاپ برتر اروپایی در این زمینه 

را مشاهده می كنید.

!BOOM
  سال تاسیس: 2018
  دفتر مركزی: میالن

ماموریت این استارتاپ ایتالیایی، چابك كردن صفر تا صد 
فرایند عكاســی است. آنها با اســتفاده از فناوری به دنبال 
حمایت از نسل جدید عكاســان و همچنین شركت هایی 

هستند كه این كار را دنبال می كنند.

Meero
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: پاریس
هدف این استارتاپ كمك به عكاسان برای بهبود وضعیت 
شغل شــان اســت. ضمن اینكه آنها یكــی از بزرگ ترین 
اجتماعات عكاسان در سراســر جهان را ایجاد كرده اند و 
از آنها دعوت می كنند، تجربه و دانش خود را در جلســات 

هفتگی به اشتراك بگذارند.

Utopix
  سال تاسیس: 2015

  دفتر مركزی: الهولپ )بلژیك(
این یك پلتفرمی اســت كه كمك می كند، شــركت ها و 
سازمان های مختلف در بســیاری از شهرهای اروپا و حتی 
جهان عكاس یا فیلمســاز اســتخدام كننــد. عكاس ها و 
تصویربرداران سوابق كاری و مشخصات شان را وارد سایت 
می كنند و باقی امور برای كاریابی به اســتارتاپ ســپرده 

می شود.

MPB
  سال تاسیس: 2011

  دفتر مركزی: برایتون
این استارتاپ برای عاشقان عكاســی به وجود آمده است. 
این اســتارتاپ بازاری برای خرید و فــروش تجهیزات و 
لوازم عكاسی و فیلمبرداری است. آنها ابتدا خرید كرده و 
از ســالم بودن تجهیزات و لوازم مطمئن می شوند و سپس 

به عنوان فروشنده روند كار را ادامه می دهند.

Pexels
  سال تاسیس: 2014
  دفتر مركزی: برلین

اگر به دنبال عكس ها و فیلم های با كیفیت خوب هستید، 
این استارتاپ جایی است كه می توانید از آن استفاده كرده 

و عكس و فیلم مورد نظرتان را پیدا كنید.

Back Then
  سال تاسیس: 2019
  دفتر مركزی: لندن

در سایت این استارتاپ امكان اجاره فضا برای آلبوم كردن 
عكس هــای  كودكان تان وجود دارد. ســپس می توانید با 
استفاده از رمزگذاری، دسترسی به آلبوم را محدود كرده 
و آنهایی كه دوســت دارید به عكس های تان دسترســی 
داشته باشند را به سایت دعوت كنید. هزینه اجاره ماهانه از 

4.5یورو شروع می شود.

Jumpstory
  سال تاسیس: 2018

  دفتر مركزی: هویبرگ )دانمارك(
یك استارتاپ برای عرضه عكس های با كیفیت در جهان. 
سازمان ها و شــركت هایی كه به دنبال عكس های بسیار 
باكیفیت هســتند می تواننــد از خدمات این اســتارتاپ 

دانماركی بهره مند شوند.

LALALAB
  سال تاسیس: 2012

  دفتر مركزی: پاریس
»الاللب« با هدف چاپ عكس هایی كه در تلفن های همراه 
ذخیره  شده است، تاسیس شــد. اپلیكیشن این استارتاپ 
برای سیستم عامل های اندروید و iOS وجود دارد و كاربران 
می توانند عكس های داخل موبایل خود را بارگذاری كرده و 

در آدرس مورد نظر خود، چاپ شده تحویل بگیرند.

EyeEm
  سال تاسیس: 2010
  دفتر مركزی: برلین

این استارتاپ در اصل یك اپلیكیشن برای اشتراك گذاری 
عكس است. اینجا مكانی برای برندها، ناشران و هر كسی 
است كه به دنبال عكس های باكیفیت و معتبر در میان بیش 

از 18میلیون عكاس حرفه ای می گردد.

Enlaps
  سال تاسیس: 2015

  دفتر مركزی: سن مارتین )فرانسه(
این استارتاپ آلمانی در كنار اشتراك گذاری عكس، به شما 

آموزش می دهد كه چگونه تایم لپس های ساده بسازید.

16newspaper.hamshahrionline.ir

برترین استارتاپ ها برای عكاسی 
تالش برای توسعه مجازی هنری كه همیشه و در 
همه حالت همراه ما بوده و هنوز هم نقش مهمی 

در شبكه های اجتماعی دارد
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جهان استارتاپی

 بازار دست دوم
استارتاپ 

ام بی پی بازاری 
برای خرید و 

فروش تجهیزات 
و لوازم عكاسی 

و فیلمبرداری 
است. آنها ابتدا 

خرید كرده و 
از سالم بودن 

تجهیزات و لوازم 
مطمئن می شوند 
و سپس به عنوان 

فروشنده روند 
كار را ادامه 

می دهند

حذف از روی 
سیستم های 
 اندرویدی
هرچند 
گوشی های 
آیفون برای نصب 
اپلیكیشن های 
داخلی بیشترین 
مشكل را دارند 
اما كاربران 
اندرویدی هم 
چندی پیش 
شاهد حذف 
خودكار برخی 
اپلیكیشن ها 
روی گوشی شان 
از سوی گوگل 
بودند

سردرگمی مجدد كاربران فروشگاه های ایرانی آیفون
 iOS از هفته گذشته بسیاری از كاربرانی كه حق اشتراك خود را برای استفاده از اپلیكیشن های 

پرداخت كرده بودند دسترسی شان قطع شده است 

فروشــگاه های ایرانی اپلیكیشــن های سیســتم عامل 
iOS با وجود گرفتن حق اشــتراك، بار دیگر به مشكلی 
جدی برخورده اند. براســاس گزارش های منتشر شده 
بسیاری از كاربرانی كه برای دورزدن تحریم های اپل از 
فروشگاه های ایرانی با پرداخت حق اشتراك نه چندان 
كم اســتفاده می كردند این روزها با پیامك های »اكانت 
شما توسط اپل شناسایی شد« از سوی این فروشگاه ها 

روبه رو شده اند.
به خاطــر تحریم های آمریــكا پیش از این بســیاری از 
اپلیكیشن های ایرانی ازجمله آنهایی كه دارای تراكنش 
مالی هستند از فروشگاه نرم افزار اپل یا اپ استور حذف 

شده بودند. 
نه ای  پــل، سیاســت ســختگیرا ســال گذشــته ا
ســازمانی توســعه دهنده  گواهی هــای   دربــاره 

)Enterprise Developer Certificates( درنظــر 
گرفت و حاال این ماجرای جهانی بیشــترین ضربه را به 

كسب و كارهای ایرانی زده است.
به خاطر این سختگیری بســیاری از كاربرانی كه امكان 
رهاكردن گوشی های آیفون یا تبلت های آیپد را نداشتند 
به سراغ چندین فروشــگاه داخلی رفتند كه قرار بود با 
دریافت هزینه، تحریم ها را دور بزنند و امكان اســتفاده 
از اپلیكیشــن های ایرانی ازجمله اپلیكیشن های بانكی 
را فراهم كنند. اكنون به نظر می رســد اپل این شیوه را 
هم كشف كرده و دست به اقدامی گسترده در این رابطه 

زده است.

پول های بر باد رفته 
به گزارش همشهری، بسیاری از كاربران فروشگاه هایی 
مثل سیب اپ و سیبچه طی روزهای اخیر با از كار افتادن 

اپلیكیشــن هایی كه برای آنها پول اشــتراك پرداخت 
كرده بودند روبه رو شــده اند. پس از كار افتادن ســریع 
گواهی های توسعه دهنده ســازمانی این فروشگاه های 
ایرانی به ســراغ روش اد- هاك رفتند كه به وسیله آن 
 )UDID( سریال منحصر به  فرد گوشــی آیفون هر فرد
روی اكانت های دولوپرها یا توسعه دهندگان نرم افزاری 
اپل ثبت می شد. هر اكانت توسعه دهنده می تواند برنامه 
خود را روی صد گوشــی مختلف تســت كنــد. اكنون 
مشــخص نیســت كه اپل چطور در یك اقــدام جهانی 
گوشی هایی كه در حال استفاده از این مسیر هستند را 

شناسایی كرده است.
پیش از این مشكالت مشــابهی برای كاربران ایرانی این 
فروشــگاه های نرم افزاری پیش آمده بــود. بخش های 
پشــتیبانی این فروشــگاه های ایرانی برای گوشی های 
آیفون این روزهــا با حجم زیــادی از تماس های تلفنی 
روبه رو شده اند كه خواستار حل مشــكل یا بازگرداندن 
پول پرداختی شان هستند. مقام های فروشگاه های دارای 
اختالل در گفت وگو با همشــهری گفته اند كه در تالش 
هستند تا این مشكل را هر چه زودتر بدون گرفتن هزینه 

اضافی از كاربران خود حل كنند.
هنوز اما تضمینی بــرای این ماجرا وجود نــدارد و باید 
دید این فروشگاه ها به تعهدات خود در این رابطه عمل 

خواهند كرد یا خیر؟

ماجرایی كه مختص اپل نیست
هرچند گوشــی های آیفون برای نصب اپلیكیشن های 
داخلی بیشترین مشكل را دارند اما اندرویدها هم چندی 
پیش شــاهد حذف خودكار برخی اپلیكیشن های روی 

گوشی شان از سوی گوگل بودند.

تحریم های فناوری چند سالی است كه كاربران ایرانی را 
به شدت رنج می دهد. این ماجرا مختص به اپل هم نیست 
و شركت های آمریكایی و حتی اروپایی دیگری ازجمله 
گوگل هم چنین تحریم هایی را اجرا كرده اند. مسئله این 
اســت كه مثال اپ های ایرانی در فروشگاه گوگل موجود 
هستند اما همین ها را اپل به بهانه تحریم ها حذف كرده 

است.
 این ماجرای جدید اما باعث بحث های بســیاری درباره 
اســتفاده از گجت های اپل در داخل كشور شد. دعوای 
میان كاربران اندروید و اپل یك ماجرای قدیمی اســت 
كه هیچ وقت برنده ای نداشــته اســت. گروهی طرفدار 
سیســتم عامل منبع باز اندروید هســتند كــه امكان 
دسترسی راحت به فایل های سیستمی و همچنین نصب 
راحت اپلیكیشن ها از منابع مختلف را می دهد. به عبارت 
دیگر شــما به راحتی می توانید برای اندروید اپلیكیشن 
بنویسید و آن را به اشــتراك بگذارید بدون آنكه نیاز به 

مجوزی داشته باشید.
در نقطه مقابل اندروید و سیاست های گوگل از ابتدا اپل 
اكوسیستم بســته ای را برای كاربران خود فراهم كرده 

در خانه ماندن
وظیفه همه ما به ما داده شده اســت؛ وظیفه ای از سوی 
متخصصان بهداشت، سیاســتمداران و كارفرمایان و آن 
»ماندن در خانه« اســت. آنها گفته اند: مسافرت نروید، 
تجمع نكنید، به بیمارستان نروید مگر اینكه عالئم ایجاد 

شده باشد و در كل »خانه بمانید«. اكنون این دستورالعمل 
فاصله گذاری اجتماعی كه كاماًل هم در جریان نیســت، 
نوعی عدم تحرك اجباری و انزوا را ایجاد كرده و در عین 

حال اتفاق های قابل توجهی در حال رخ دادن است.

بررسی یافته های كلیدی
در اینجا برخی از یافته های كلیدی شاخص خرید در سه ماهه نخست سال2020، در مقایسه با مدت زمان 

مشابه در سال 2019آورده شده است:

 1
20درصد رشــد درآمــد تجــارت الكترونیك 
 در ســه ماهه نخســت ســال2020در مقابل
  12درصد رشــدی كه در ســه ماهه نخســت
 سال 2019 شكل گرفته بود نشان مي دهد همه گیری
 كووید-19شاخص اصلی خرید دیجیتال بوده است. 
مقایســه این دو مدت زمانی نشــان می دهد كه روند 
كاری تجــارت دیجیتال تقریبا یكســان بــوده، اما با 
افزایش آگاهــی از همه گیری بیماری و شــیوه های 
فاصله گــذاری اجتماعی، در 15روز پایانی ســه ماهه 
اول )15تا 31مارس 2020( 41درصد افزایش درآمد 

دیجیتال وجود داشته است.

 2
ترافیــك اینترنــت در ســه ماهه نخســت 
سال2020در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 

گذشته، 16درصد افزایش داشته است.

 3
4 درصد مدت بازدید خریداران در ســه ماهه 
نخســت ســال2020در مقابل مدت مشابه 
سال2019رشــد داشته اســت. درآمد از راه 
فروش دیجیتال در صنایع كاالهای خانگی، 51درصد 
برای پوشاك، 31درصد و برای اسباب بازی ها 34درصد 

افزایش یافته است.

 4
ترافیك تجارت دیجیتال صنایع گوشــی های 
همراه نیز در ســه ماهه نخســت سال جاری 
 میــالدی بــا رشــدی 25درصــدی روبه رو 

بوده است.

 5
6درصد از خریداران سرگرم كار با برنامه های 
كاربردی دارای هوش مصنوعی با توصیه های 

محصول خریداری شده، هستند.

  6
درخواست برای خرید محصوالت دارای هوش مصنوعی، 
26درصد افزایش داشته كه این افزایش بیشتر به خاطر 

توصیه آنهایی كه خریده اند به دیگران بوده است.

 7
تلفن های همراه تقریبا 56درصد از كل سهم 
سفارش ها در ســه ماهه نخست سال2020را 

به خود اختصاص داده اند.

 8
تلفن های همراه، 71درصد از كل سهم ترافیك 
ســه ماهه نخســت ســال2020را در اختیار 

داشته اند.

 9
نرخ تبدیل تجــارت الكترونیك در ســه ماهه 
نخســت ســال2020میالدی از 0/75درصد 
)پوشــاك لوكس( تا 3/69درصد )سالمتی و 

زیبایی( متغیر بوده است.

متوسط ارزش سفارش )AOV( در سه ماهه 10 
نخست سال2020میالدی 112/89دالر و 
میانگین نرخ تخفیف 22درصد بوده اســت. 
این رقم در مدت مشابه ســال گذشته، 21درصد بوده 
اســت. نرخ تخفیف در ایاالت متحده در اواســط ماه 

مارس2020به 34درصد افزایش یافت.

 میــزان تــرك ســبد خریــد الكترونیكــی11  
برای دســتگاه های تلفن همراه 88درصد بوده 

است.

 12 
رسانه های اجتماعی 8درصد از كل 
ســهم ترافیكی را كه با استفاده از 
تلفن های همراه و همچنین استفاده 

از تبلت به وجود آمده، به خود اختصاص داده اند.

اســت. به عبارت دیگر برای سیســتم عامل موبایل اپل 
یا iOS اجرای اپلیكیشــن نیاز به مجوز اپل دارد. اپل به 
صراحت در مقررات خود آورده است كه هر نوع رد و بدل 
و انتقال مالی روی بســتر iOS ممنوع است مگر اینكه 
قبال با اپل هماهنگ شده باشــد. احتماال شما هم با این 
ماجرا به یاد FATF افتاده اید كه بــه این ماجرا بی ربط 
نیست. در مقابل كاربران اپل می گویند این اكوسیستم 
پرمحدودیت باعث شده تا امنیت بیشتری وجود داشته 
باشد و به همین خاطر حمالت بدافزاری به این گجت ها 

كمتر است.

تحوالت دنیاي دیجیتال در سال 2020 
در سه ماهه نخست سال2020، شاهد رشد فزاینده استفاده از فناوری های

نوین بودیم كه نشان می دهد دنیا به عرصه جدیدی وارد شده است

دنیا دیگر آن دنیای ســابق نیست؛ این جمله 
را شــاید این روزها خیلی شــنیده باشید، اما 
واقعیت این اســت كه شــیوع ویروس جدید 
كرونا باعث شده كه سبك زندگی مردم جهان 
تغییر كند؛ ضمن اینكه ما درحال حاضر، شاهد 
استفاده بیشــتر از فناوری های جدید هستیم 
 كه این را هم باید به وضعیت كنونی نسبت داد.
بررسی فعالیت های بیش از یك میلیارد خریدار 
در بیش از 34كشور جهان و با تمركز بر 10بازار 
كلیدی، داســتان اصلی خرید را در این دوران 
كشف كرده است. شاخص به دست آمده، رشد 
انفجاری تجارت الكترونیك را در همه جغرافیاها 
 و صنایــع كلیــدی به خوبی نشــان می دهد.
كارشناســان اعــالم كرده اند كه ســالی كه 
در آن هستیم، سالی اســت كه مسیر تجارت 
الكترونیك، پزشكی و دوركاری را تغییر خواهد 
داد.  به عنوان مثال، بر اساس آمار اعالم شده، ماه 
مارس 2020برای نخستین بار در تاریخ آمریكا، 
مصرف كنندگان بیشتر مواد غذایی مورد نیاز خود 
را به صورت آنالین از فروشگاه های اینترنتی و با 
رعایت كامل فاصله گذاری اجتماعي خریده اند. 
در این آمار آمده است كه در این ماه شاهد رشد 
22درصدی خرید آنالین سوپرماركتی بوده ایم. با 
این وصف می توان با صراحت كامل گفت كه به نظر 
می رسد دنیا وارد عرصه جدیدی از سبك زندگی 

خود شده باشد.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار



طراحی یك ماه نورد لیزری
قرار است ماه نورد جدیدی با استفاده از منبع لیزر یك سطح نشین 

برای انجام ماموریت در مناطق همیشه سایه ساخته شود

انرژی خورشــیدی فقط منبع انرژی خوبی در كره زمین 
نیست بلكه می تواند  ماه و مریخ را هم تحت تأثیر خود قرار 
دهد. اما جاهایی وجود دارد كه یك ماه نورد خورشــیدی 
نمی تواند به آن دسترســی یابد، مانند مناطق قطبی ماه 
كه همیشه در ســایه قرار دارند. اكنون، سازمان فضایی 
اروپا)ESA( سیســتم جدیدی را طرح ریزی كرده است 
كه در آن یك سطح نشین)lander( بر یك ماه نورد لیزر 

می تاباند تا از كیلومترها دورتر آن را تغذیه كند.
نیواطلس در گزارشــی نوشته اســت: پروازهای كوتاه با 
چندین مدارگرد نشان داده اند كه مناطق قطبی ماه دارای 
مقادیر زیادی هیدروژن هســتند و این نشانگر وجود یخ 
اســت. این موضوع در كل تعجب آور نیست. قسمت های 
پایین برخی از این دهانه ها هیچ گاه تابش مســتقیم نور 
خورشید را نمی بینند و ممكن است میلیاردها سال دیگر 

هم به همین صورت باشد.
این اتفاق باعث می شــود كه این مناطــق به یك فرصت 
اكتشافی جذاب تبدیل شوند. البته مسئله این است كه این 
مناطق برای فضانوردان كمی سرد است و حتی روبات ها 
ممكن است دچار شرایط دشواری شوند، خصوصاً اگر این 
روبات ها بخواهند از انرژی خورشیدی تغذیه شوند. اما در 
یك مطالعه جدید، تیمی از سازمان فضایی اروپا، سیستمی 
را برای تغذیه چنین ماه نوردی پیشــنهاد داده است. این 
پروژه با نام »تغذیه ماه نورد در سیارات با استفاده از القای 
لیزر با شدت باال«)PHILIP( شناخته می شود. همانطور 
كه از نام آن پیداســت، این پروژه از لیزر بــرای تغذیه و 

حركت ماه نورد در تاریكی استفاده می كند.
این ایده به این شكل است كه یك سطح نشین و ماه نورد 

با هم ارسال می شــوند و در یك نقطه آفتابی روی سطح 
قمری قرار می گیرند. این سطح نشــین بــه یك صفحه 
خورشیدی مجهز می شود و با پرتوافكنی یك لیزر مادون 
قرمز 500واتی به ســمت آن، انرژی را به ماه نورد منتقل 

می كند.
این ماه نورد نسخه خاصی از یك صفحه خورشیدی دارد 
كه به طور ویژه طراحی شده اســت تا آن نور مادون قرمز 
را به الكتریســیته تبدیل كند كه در نتیجــه آن، بتواند 
سیســتم های خود را راه اندازی كند. این گروه پژوهشی 
می گوید كــه فوتودیودهایی كه لبه هــای این صفحه را 
می پوشــانند، می توانند آن را روی پرتو لیزر با دقتی در 
مقیاس یك ســانتی متر قفل كنند. ایــن روش ظاهراً به 
ماه نورد اجازه می دهد تا 15كیلومتراز سطح نشین فاصله 
داشته باشــد. این لیزر همچنین می تواند به عنوان یك 
سیســتم ارتباطی دو طرفه مورد استفاده قرار گیرد. یك 
بازتابنده تنظیم كننده در یكی از پنل های خورشــیدی 
ماه نورد می تواند داده های رمزگذاری شده در پالس های 

نور را به سطح نشین برگرداند.
این پروژه حتی تا آنجا پیش رفتــه كه یك مكان ایده آل 
در ماه را برای این نوع ماموریت انتخاب كرده اســت؛ یك 
خط الراس در نزدیكی دهانه شكلتون)Shackleton( در 
قطب جنوب قمری. از اینجا، این ماه نورد می تواند از یك 
شیب مالیم 10درجه ای پایین بیاید و به یكی از سه دهانه 
كوچك و همیشــه سایه برود. این ســه دهانه در فواصل 
4/6، 5/7و 7/1كیلومتر و در محــدوده لیزر تغذیه كننده 

سطح نشین قرار دارند.
البته برای انرژی خورشیدی گزینه های دیگری نیز وجود 
دارد. بسیاری از فضاپیماها، مانند ماه نورد »كنجكاوی« و 
ماه نورد »ایستادگی« ناسا، توسط رآكتورهای هسته ای 

تغذیه می شوند، اما این روش در همه موارد كار نمی كند.

میشــل ون وینندال، مهندس روباتیك سازمان فضایی 
اروپا می گوید: پیشنهاد استاندارد برای چنین شرایطی، 
مناسب سازی این ماه نورد با ژنراتورهای حرارتی-الكتریكی 
رادیوایزوتوپی اســت كه با انرژی هسته ای كار می كنند. 
اما این تكنیك دارای مشكالتی چون پیچیدگی، هزینه 
و مدیریت حرارتی اســت. به عنوان مثــال، این ماه نورد 
چنان می تواند گرم شود كه جست وجو و تجزیه و تحلیل 

نمونه های یخ، دیگر امكان پذیر نخواهد بود.
این تیم می گویــد كه پروژه PHILIP بــرای برنامه های 
پیگیرانه آماده اســت تا بتواند پس از آن، نمونه ســازی  
و آزمایش را شــروع كند. هــدف از این پــروژه این بوده 
است كه از سیستم های انرژی هســته ای، مانند ژنراتور 
ترموالكتریكــی پلوتونیومــی به دلیــل محدودیت های 

اعمال شده در استفاده از مواد رادیواكتیو پرهیز شود.
همچنین این پژوهش می خواهد قابلیت های اكتشاف را به 
سمت مناطقی كه خورشید نمی تابد گسترش دهد، مانند 

مناطق همیشه سایه. كاوش در مناطق همیشه سایه به این 
معنی است كه باتری هایی كه از طریق پنل فتوولتائیك 
خورشیدی شارژ می شوند، به اندازه ای باید بزرگ باشند 
و انرژی داشته باشــند كه ماه نورد بتواند به عمق مناطق 
همیشه سایه نفوذ كند و برای شارژ مجدد از آن خارج شود.
در واقــع، یك ماه نــورد لیــزری می تواند بــه راحتی تا 
15كیلومتر در مناطق همیشه سایه نفوذ كند كه دائماً از 
نیروی سطح نشین بهره می برد. چنین سیستم های لیزری 
ممكن است قابلیت نقطه گذاری با دقت یك سانتی متر تا 
چندین كیلومتر را داشته باشند و از وجود یك منبع دائمی 

از سوی سطح نشین برای تغذیه ماه نورد مطمئن باشند.
البته چندین مطالعه نشان داده اســت كه یك سیستم 
پرتوی لیزری با شدت باال)HILPB( توانایی انتقال انرژی 
نامحدود به وســایلی چون صعودكننده ها، ماه نوردهای 
نمایشــی كوچك، كایت ها، كوادكوپترها و هواپیماهای 

بدون سرنشین را دارد.
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تبدیل نور 
مادون قرمز به 

الكتریسیته
ماه نورد نسخه 

خاصی از 
یك صفحه 
خورشیدی 

دارد كه به طور 
ویژه طراحی 

شده است تا نور 
مادون قرمز را 

به الكتریسیته 
تبدیل كند كه در 
نتیجه آن، بتواند 

سیستم های خود 
را راه اندازی كند. 

فوتودیودهایی 
كه لبه های 

این صفحه را 
می پوشانند، 

می توانند آن را 
روی لیزر با دقتی 

در مقیاس یك 
سانتی متر قفل 

كنند

آمار ترسناک
اخیرا یك كودك 
9ساله در فرانسه 
به دلیل عوارض 
ناشی از ایست 
قلبی درگذشت 
كه آزمایش 
آنتی بادی های 
ویروس كرونا وی 
نیز مثبت اعالم 
شده بود. تاكنون 
دست كم 3كودك 
در نیویورك بر 
اثر این سندروم 
نوظهور جان خود 
را از دست داده اند

  مدتــی اســت بیمــاری مرمــوزی كــه احتمــاال بــا
كووید-19مرتبط است جان چند كودك را در اروپا و شمال 
آمریكا گرفته. به گزارش یورونیوز، بر این اساس سازمان 
بهداشــت جهانی به تازگی تفســیری علمی درباره این 
بیماری ارائه داده است: در این بیماری تعدادی از كودكان 
و نوجوانان با شرایط وخیمی كه نیاز به پذیرش در بخش 
مراقبت های ویژه دارند و با عالئم یك بیماری التهابی چند 
سیستمی با برخی از ویژگی های مشابه بیماری كاوازاكی 

و سندروم شوك سمی به بیمارستان مراجعه می كنند.
سرویس بهداشت انگلیس در اواخر ماه آوریل هشدار داده 
بود كه مواردی از بستری كودكان در مراقبت های ویژه با 
»یك التهاب چند سیستمی« رو به افزایش است. در این 
كودكان عالئمی با همپوشانی كووید-19وخیم، سندروم 
شوك ســمی و بیماری كاوازاكی نشــان داده می شود. 
انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اســپانیا و ایاالت متحده همگی 
موارد مشــابهی را گزارش داد ه اند كه آزمایش آنتی بادی 
ویروس كرونای بعضی از كودكان مثبت شــده بود به این 

معنی كه آنها پیش از این در معرض ویروس بوده اند.
اخیرا یك كودك 9ساله در فرانسه به دلیل عوارض ناشی از 
ایست قلبی درگذشت كه آزمایش آنتی بادی های ویروس 
كرونا وی نیز مثبت اعالم شــده بود. تاكنون دســت كم 
3كودك در نیویورك بر اثر این سندروم نوظهور جان خود 

را از دست داده اند.

كاوازكی چه عالئمی دارد؟
سازمان بهداشت جهانی می گوید تب، التهاب، فشار خون 
و شوك از عالئم این بیماری است. اداره بهداشت نیویورك 
نیز هشــدار داد كه به دنبال ظهور عالئمی مانند تب، درد 
طوالنی مدت شكم، بثورات پوستی، چشم های خون آلود 

و تپش قلب بیمار باید به بیمارستان مراجعه كند.
عالئم گزارش شــده مشــابه بیماری كاوازاكی بود كه در 
درجه اول كودكان زیر 5ســال را مبتال می كند و می تواند 
باعث التهاب و تورم رگ های خونی شده و منجر به عوارضی 
مانند التهاب شریان ها شود. آدریانا تربلوت، دانشیار مركز 
تحقیقات بیماری كاوازاكی در دانشگاه كالیفرنیا می گوید: 
از خصوصیات این بیماری می توان به تب، قرمزی چشم، 
لب و زبان، زخم های چشــمی، ورم و قرمزی دســت و پا 
اشاره كرد. همچنین تورم غدد لنفاوی و گردن نیز از دیگر 
عوارض این بیماری اســت. این بیماری می تواند با ایجاد 
ورم در شریان های قلبی به صورت مادام العمر، خطر حمله 
قلبی را برای بیمار همیشگی كند. متخصصان می گویند 
این بیماری می تواند خفیف باشد و تنها حدود یك چهارم 
از كودكان دچار آنوریسم عروق كرونر یا تورم شریان های 
قلب می شوند. كیت سالیوان، متخصص جراحی كودكان 
در بیمارستان كودكان فیالدلفیا می گوید: بیماری كاوازاكی 
مدت هاست كه شناخته شده است و واقعاً به همان اندازه ای 
كه به نظر می رسد وحشــتناك است. در این بیماری  همه 
ارگان های بدن ملتهب می شــوند. معموالً آنچه مردم در 
ابتدا می بینند بثورات پوستی است اما چیزی كه بیشتر از 
آن می ترسیم این است كه بر قلب تأثیر می گذارد و التهاب 

قلب همیشه خطرناك است.

ارتباط بین عالئم این بیماری و كووید-19چیست؟
در كشورهایی كه شــیوع ویروس كرونا زیاد است، موارد 
بیشتری از شوك ســمی كودكان و عالئم مشابه بیماری 
كاوازاكی گزارش شــده اســت. آژانس بهداشت عمومی 
فرانســه اعالم كرد كه از اول مارس دست كم 144كودك 
مبتال به بیماری غیرعادی اطفال گزارش شــده است. در 
بین برخی از كودكان و نوجوانان بین 5تا 20ساله بیماری 
كاوازاكی به گونه ای بروز كرده است كه آژانس آن را بیماری 

شبه كاوازاكی می نامد.
انستیتوی ملی بهداشــت انگلیس برای نخستین بار در 
 ماه آوریل هشدار داد كه برخی از كودكان عالئم سندروم 
شوك سمی - كه به دلیل ورود باكتری به بدن و آزاد كردن 
سموم مضر - و بیماری كاوازاكی غیرعادی با پارامترهای 
خونی سازگار با كووید-19وخیم ظهور كرده است. انجمن 
اطفال اسپانیا در ماه آوریل نیز هشدار مشابهی را اعالم كرد 
و گفت كه موارد شوك سمی كودكان وجود داشته است. 
كارشناسان می گویند هنوز مشــخص نیست كه ارتباط 
مســتقیمی بین این ویروس كه باعث بیمــاری كووید- 

19می شود و بیماری كاوازاكی وجود داشته باشد.

چه زمانی ارتباط كاوازاكی با كووید-19مشــخص 
می شود؟ 

فرضیه های اولیه می گویــد امكان دارد این ســندروم تنها 
در تســت های اولیه آزمایشــگاهی بــا كووید-19مرتبط 
باشد. توصیف این ســندروم و عوامل خطر آن، درك علیت 
و توصیف مداخالت درمانی ضروری اســت. هشــدار اولیه 
انستیتوی بهداشت ملی حاكی اســت كه ممكن است یك 
عامل بیماری زای عفونی دیگر و در عین حال ناشــناخته، با 
بیماری كاوازكی مرتبط باشد. پروفسور رابرت تولو، متخصص 
قلب و عروق بیمارستان رویال كودكان بریستول به یورونیوز 
می گوید: ممكن است موارد بیشــتر و وخیم تری از بیماری 
كاوازاكی وجود داشــته باشــد، زیرا این بیمــاری دیر بروز 
می كنند و از آنجا كه به اشتباه برخی تصور می كنند كووید-
19است ممكن است دیر به بیمار رسیدگی شود. به گفته تولو 
احتماال ماه ها طول می كشــد تا متخصصان اپیدمیولوژیست 
متوجه شوند كه بین كاوازاكی و كووید-19ارتباطی وجود دارد 
یا خیر. پاسخ این سؤال نه تنها زمان بر كه بسیار پیچیده است.

مورد عجیب بیماری كاوازاكی 
بیماری ای با نام كاوازاكی با عالئمی التهابی در 

آمریكا و اروپا جان كودكان را به خطر انداخته است

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

پیش بینی از وضعیت سال 2020
به طور كلی و با وضعیت به وجود آمده در ســبك زندگی مردم دنیا، پیش بینی می شود كه در سال2020شاهد 

گسترش این موارد باشیم:

  تجارت الكترونیك
به انجام تمامــی فعالیت های تجاری اعــم از فرایند خرید، 
فروش یا تبادل محصوالت، خدمــات و اطالعات از طریق 
شــبكه های رایانه ای و اینترنت تجــارت الكترونیك گفته 
می شــود. این روند چند سالی اســت كه در نقاط مختلف 
دنیا وجود داشته اســت اما به نظر می رسد كه باید به مراتب 

مفصل تر از اینها باشد.

  خدمات تحویل با پهپاد
درحال حاضر ارسال دارو و مواد غذایی در برخی نقاط دنیا 
به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین صورت می گیرد. این 
فرایند باید شتاب بیشتری بگیرد تا نیروی انسانی از جریان 
فیزیكی تحویل كاال حذف شود. البته با توجه به ظرفیت ها 
و محدودیت ها، نمی توان انتظار رشد چشمگیر این روش را 

داشته باشیم.

  پرداخت های دیجیتال بدون تماس
داشتن كارت های هوشــمندی كه برای خواندن اطالعات 
نیاز به برقراری تماس فیزیكی با دستگاه های پوز را ندارند، 
می تواند راه حلی بهداشــتی برای آینده باشــد. درصورت 
فراهم آمــدن زیرســاخت های الزم، این ســامانه می تواند 

دستگاه های پوز را از رونق بیندازد.

  ویدئو كنفرانس ها
نشســت های ویدئویی در طــول دوره همه گیری بیماری 
كووید-19رونق بســیاری در نقاط مختلــف جهان پیدا 
كرده اســت. به نظر می رســد حتی با رهایی از شر ویروس 
كرونا، می توان روی این روش به منظور برگزاری جلساتی 

كم دردسرتر و ارزان تر حساب ویژه ای باز كرد.

  خودروهای خودران
 توســعه خودران هــا شــاید بــا همه گیــری بیمــاری
 كووید-19افزایش بیشــتری به خــود بگیرد. اســتفاده

از این خودران ها برای ارسال كاال و محموله های سفارشی 
می تواند كمك شــایانی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

باشد.

  نظارت های بهداشتی پوشیدنی
وسایلی مانند ساعت ها، مچ بندها و... كه می توان آنها را برای 
نظارت بر وضعیت سالمت اســتفاده كرد، با استقبال بسیار 
زیادی از سوی مردم مواجه شده اســت. این موضوع البته 
خیلی به شیوع ویروس كرونا ارتباط ندارد، اما در این روزها، 

ارزش چنین تجهیزاتی بیش از پیش مشخص شده است.

   استفاده از پرینترهای سه بعدی
استفاده از فناوری چاپگرهای سه بعدی این روزها، گره گشای 
برخی صنایع ازجمله صنایع پزشكی است. با این حال به نظر 
می رسد كه توسعه این صنعت می تواند در آینده ای نه چندان 

دور، بسیاری از مشكالت تولید را برطرف كند.

  اپلیكیشن های صوتی گوشی های همراه
با این اپلیكیشن ها، تماس فیزیكی با گوشی همراه به شدت 
كاهش پیدا می كند. در این روزها كه توصیه می شود مراقب 
آلودگی تلفن های همراه خود باشــیم، توســعه استفاده از 
اپلیكیشن های صوتی یك راهكار ایده آل محسوب می شود. 
به نظر می رســد این توسعه در ســال جاری میالدی به اوج 

برسد.

  آموزش آنالین
به محض همه گیری بیماری كووید-19، كالس های درس 
حضوری تعطیل و به جــای آن آموزش آنالین جایگزین آن 
شد. اگرچه این روش، روشی جدید نیست اما فراگیرشدن 
آن می تواند كمك شایانی به تداوم این راه داشته باشد. شاید 
تازه دریافته  باشــیم كه چقدر راحت تر و ارزان تر می توانیم 

تحصیل كنیم.

  روبات های هوشمند
دنیای روبات های هوشمند این روزها تبدیل به دنیای ویژه ای 
شده است. اســتخدام روبات های هوشمند برای خدمت در 
منازل، هتل ها، فرودگاه ها و شركت های مختلف روزبه روز 
گســترش پیدا می كند و در ایــن روزها، به نظر می رســد 
روبات های هوشــمند نقش مؤثری در رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی داشته باشند.

تحوالت دنیاي دیجیتال در سال 2020 
در سه ماهه نخست سال2020، شاهد رشد فزاینده استفاده از فناوری های

نوین بودیم كه نشان می دهد دنیا به عرصه جدیدی وارد شده است

افزایش معنی دار تجارت الكترونیك
 Salesforce آمارهای ارائه شده توسط وب سایت
در ســه ماهه نخست ســال2020از طریق تجزیه 
و تحلیل فعالیت بیش از یك میلیــارد خریدار در 
بیش از 34كشــور جهان میزان صحیــح خرید را 
فاش كرد. یافته های سه ماهه نخست نشان می دهد 
كه خریــداران چگونه بــا اســتفاده از كانال های 

تجارت دیجیتــال، برای تطبیق بــا هنجار جدید، 
فاصله های اجتماعی و فیزیكی را افزایش داده اند. 
همه گیری بیماری كووید-19به طور قابل توجهی 
منجر به اتخــاذ روش تجارت الكترونیك توســط 
مصرف كنندگان و مشاغل مختلف در سراسر جهان 

شده است.

تغییر در مسیر تجارت الكترونیك
ســال2020میالدی، ســالی خواهد بود كه مسیر 
تجارت الكترونیك، ارتبــاط از راه دور و دوركاری را 
تغییر داده است. ما برنامه های آزمایشی بیشتری را 
شاهد خواهیم بود؛ توسعه خودروهای بدون سرنشین 
تحویــل كاال، پرداخت هــای دیجیتــال، فناوری 
پرداخت بدون تماس، كنفرانس صوتی و تصویری، 
برنامه های كاربردی تلفن های همراه با صدای فعال، 
سیستم عامل های CRM با هوش مصنوعی، حسگرها 
و فناوری نظارت بر ســالمت پوشــیدنی با فناوری 
اینترنت اشیا، با هدف قابلیت  سرویس دهی خودكار 
و مستقل، ارسال كاال، مواد غذایی و دارو با پهپاد دارو 
و ساخت مواد افزودنی با كمك چاپگرهای سه بعدی. 
بنابراین چه چیزی می توانیم از پاسخ مان به بیماری 

همه گیر یاد بگیریم؟ از نظر تاكتیكی، می توانیم یاد 
بگیریم كه برای یك نوع خــاص از بحران، واكنش 
باید خالف هنجار باشــد؛ دمكراتیك، توزیع شده و 
مســتقر در خانه. ما از تحقیقات خود دریافته ایم كه 
راه حل های شناور به نسبت روش های سنتی مؤثرتر 
هســتند. بنابراین می توانیم از اصول شــناور برای 
طراحی راه حل های جامع برای بحران های آینده نیز 
اســتفاده كنیم. ما می توانیم به ناوگان وسایل نقلیه 
خودكار كه به طور مداوم در حال گردش هستند برای 
تحویل دادن وسایل به خانه هایمان نگاه كنیم و بیشتر 
وابســتگی مان به مراكز غذایی و خطوط موجود در 
محل صندوق ها را كاهش دهیم تا از مجاورت و تعامل 

جلوگیری كنیم.

ترافیك شبكه های اجتماعی

رایانه گوشی همراه مجموع تبلت

سهم ترافیك شبكه های اجتماعی
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این شمارهدرنگ

الکل

چه نظارت هایی بر تولید الكل طبی و محصوالت ضدعفونی كننده وجود دارد؟

افزایش تقاضا
تا اسفند 

سال 98تعداد 
40كارخانه الكل 

در كشور در 
حال فعالیت 

بود. این تعداد 
از سال 92ثابت 

مانده بود و پیش 
از شروع بحران 
كرونا و افزایش 

تقاضا برای 
الكل طبی، هیچ 

مجوز جدیدی 
درخصوص 

تاسیس كارخانه 
تولید الكل در 

كشور صادر نشده 
بود. كمبود الكل 
باعث شد تعداد 

درخواست ها 
برای تاسیس 

كارخانه الكل باال 
برود

گزارش

مهدی پور، 
مدیركل نظارت 
بر محصوالت 
بهداشتی، 
دارویی و 
تجهیزات پزشكی 
سازمان حمایت:
آن دسته از 
واحدهایی كه 
تاكنون از كد 
IRC موقت برای 
واردات یا تولید 
برخوردار شده اند 
تا پایان خرداد ماه 
سال جاری باید 
نسبت به اخذ كد 
IRC دائمی اقدام 
كنند

واحد تولید الكل چگونه راه اندازی می شود؟
همه به دنبال تولید الكل

صدور مجوزهای جدید برای تولید الكل و تغییر كاربری 
تولیدی های دیگر، بازار الكل را اشباع كرده است

در روزهای ابتدای شــیوع ویروس 
كرونــا و در اســفندماه گالیه های 
بسیاری از ســوی تولیدكننده هایی 
شنیده می شد كه می گفتند روزهاست در انتظار دریافت مجوز 
برای راه اندازی خطوط تولید اتانول و الكل به ســرمی برند. در 
شرایطی كه كشور با كمبود الكل و ضدعفونی كننده مواجه بود، 
بازار سیاه فروش الكل و مواد ضدعفونی كننده داغ شد؛ الكل هایی 
كه مشخص نبود تولیدكننده آنها چه كسی یا كارخانه ای است 
و درصد خلوص این الكل ها چقدر اســت و آیا با متانول و الكل 
صنعتی مخلوط شده یا نه. همین موضوعات كم كم كشور را با 
بحران دیگری به نام الكل تقلبــی مواجه  كرد كه جان خیلی ها 
را به خطر انداخت. تا اسفند سال 98تعداد 40كارخانه الكل در 
كشور در حال فعالیت بود. این تعداد از سال 92ثابت مانده بود 
و پیش از شــروع بحران كرونا و افزایش تقاضا برای الكل طبی، 
هیچ مجوز جدیدی درخصوص تاسیس كارخانه تولید الكل در 
كشور صادر نشده بود. كمبود الكل باعث شد تعداد درخواست ها 
برای تاسیس كارخانه الكل باال برود. اما مراحل این كار، مانند 
راه اندازی هر كســب و كار دیگــری وقت گیر بــود و نیازمند 

مجوزهای بسیار.
      

تا پیش از این، كارگاه هــای تولیدی برای آنكــه بتوانند الكل 
تولید كنند باید ابتدا مجوزهای ســازمان غذا و دارو را دریافت 
می كردند و سپس با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجوزهای معمول برای راه اندازی یك واحد تولیدی كه شامل 
جواز تاســیس، جواز فعالیت و پروانه بهره برداری می شــود را 
می گرفتند. همچنین باید درخواست متقاضی، توسط مدیریت 
جهادكشاورزی شهرستان پذیرش می شد. پرونده از نظر مدارك 
بررسی و پرسشــنامه جوازتاســیس تكمیل و پرونده به واحد 
صدورمجوز برای مراحل جواز تاسیس ارسال می شد. ارائه آگهی 
تاسیس در روزنامه، تكمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری 
و اخذ استعالم از ادارات ذی ربط دیگر بخش های تاسیس یك 

كارخانه الكل بود.
همه این مراحل شامل بررسی طرح و ارائه مجوزها بدون شك 
بسیار زمان می برد. اما باالخره در تاریخ 22اسفند 98، قائم مقام 
وزیر صنعت با صدور ابالغیه ای به سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت سراسر كشــور اعالم كرد كه تولید الكل تا اطالع ثانوی 
نیازمند هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان های صمت نیست. 

البته این موضوع به معنای نبود نظارت بر تولید الكل نبود.
پس در اسفند ماه وزارت صمت اعالم كرد كه برای تولید الكل 
دیگر نیازی به دریافت مجوز از سوی این وزارتخانه نیست. در 
نتیجه واحدهای تولیدكننده جدید باید حواله های سازمان غذا 
و دارو را دریافت كنند و تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشكی 
استان ها به فعالیت بپردازند. از زمان گرفتن حواله های سازمان 
غذا و دارو 3 كارخانه جدید الكل در كشور راه اندازی شده است 
كه مجوزهای وزارت بهداشــت را دریافت كرده اند. 2 كارخانه 
دیگر نیز كه قباًل به دالیلی فعالیت خود را متوقف كرده بودند، 
با پیگیری های مختلف دوباره به چرخه تولید بازگشــتند. اما 
اضافه شــدن این چند كارخانه جوابگوی نیاز عظیم كشور به 
الكل نبود. پس كارگاه های كوچك و بزرگ بســیاری خط های 
تولید الكل را در اســتان های مختلف راه اندازی كردند و تعداد 
آنها از ده ها مورد در كشــور فراتر رفت.  به گفته كیوان گردان، 
مدیركل دفتر صنایع برق و الكترونیك وزارت صمت، تعدادی از 
خطوط تولید مواد آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی این روزها 
تغییر كاربری داده اند و مواد ضدعفونی تولید می كنند. سعید 
برومن، رئیس اداره امور داروخانه های ســازمان غذا و دارو در 
گفت وگو با همشــهری می گوید: 100واحد تولیدكننده الكل 
در انتظار دریافت مجوزهای بهداشتی هســتند تا كار خود را 

آغاز كنند.
      

تا پیش از این متولی اصلی ارائه جواز برای تولید الكل، وزارت 
بهداشت بوده است. نهادها، بیمارستان ها، مراكز بهداشتی یا 
سایر تولیدكننده هایی كه به الكل نیاز دارند، درخواست خود 
را به معاونت غذا و داروی دانشــگاه های علوم پزشكی ارائه و 
میزان الكل مورد نیاز خود را اعالم می كنند. به گفته گردان 
بعد از آن وزارت بهداشــت حواله صادر می كند تا این نهادها 
بتوانند الكل مورد نیاز خــود را از كارخانه مورد نظر دریافت 
كنند. در 2 ماه گذشــته حدود 100نفر تقاضای تاســیس 
كارخانه تولید الكل را به وزارت بهداشــت ارائه كرده اند كه 
همه آنها در مرحله بررســی قرار دارند. حاال برای تاســیس 
خط تولید الكل، وزارت بهداشت و كارشناسان سازمان غذا 
و دارو به صورت حضوری از تولیدات نمونه برداری می كنند و 
واحدهای تولیدی پس از كسب اســتانداردهای الزم، مجوز 

اولیه تولید الكل را می گیرند.
در زمان اوج نیاز به الــكل در روزهای آخر اســفند و اوایل 
فروردین، صــدور حواله های الكل بــرای تولیدكنندگان با 
اولویت مراكز درمانی و بیمارستانی بود. سپس با استفاده از 
ظرفیت حداكثری تولید، الكل به داروخانه ها نیز ارائه شــد. 
در نهایت با تقسیم بندی مناســب محصوالت موجود، الكل 
مورد نیاز كشور در حد قابل قبولی تامین شد. وزارت بهداشت 
می گوید كه تولید الكل یك تصمیم فراســازمانی نیســت. 
مجوزهای آن نیز فقط به وزارت بهداشــت مربوط نمی شود. 
وزارت كشور، وزارت صمت، وزارت اطالعات و پلیس امنیت 
اخالقی نیز در این زمینه نظارت دارند و باید مجوزهای الزم 
را بدهند. اما افرادی كه می خواهند الكل تولید كنند دیگر با 
این نهادها سر و كار ندارند و وزارت بهداشت وقتی به كسی 
مجوز می دهد، یعنی قباًل تأییدیه نهادهای دیگر را دریافت 
كرده اســت. در نهایت مدیریت تولید الكل و صدور مجوزها 
باعث شــد كه نه تنها نیاز كشــور به الكل طبی در روزهای 
شیوع كرونا تامین شود بلكه به گفته غالمحسین مهرعلیان، 
مدیركل داروی سازمان غذا و دارو، امروز بازار از این محصول 
اشباع شده است. این روزها زمزمه این هست كه مجوزهای 
بهداشــتی واحدهای تولیدی جدید، به پروانه دائمی تبدیل 
شــود و با توجه به ظرفیتی كه برای تولید الكل ایجاد شده 

است، صادرات آن مدنظر قرار گیرد.

الكلزیرذرهبین
استقرار بازرسان مقیم در محل واحدهای تولید كننده الكل

الكل؛ ماده ای حیاتی برای مقابله با كرونا كه این روزها در ایران و جهان كیمیا شــده و تقاضا 
برای آن افزایش یافته اســت. زیرا عالوه بر كاربردهای پزشكی این محصول، از آن به عنوان 
ماده اولیه كارخانه های تولیدكننده مواد ضدعفونی كننده هم استفاده می شود، به همین دلیل 
مدیران وزارت صمت نه تنها صدور پروانه برای تولید اتانول را كه به دلیل اشــباع ظرفیت 
كشور متوقف شده بود، از سر گرفته اند، بلكه روندها را به نحوی تسهیل كرده اند كه هركس 
كارخانه ای متروكه داشــته، وارد این فضا شــود. طبق آمار منتشرشده از سوی مسئوالن 
وزارتخانه 40كارخانه تولید الكل در كشور وجود دارد كه در یك سال اخیر 3كارخانه جدید 
هم به آن اضافه شده. گفته می شود كه كارخانه شمس كه پیش از انقالب الكل تولید می كرد 
هم بعد از مدت ها دوباره وارد مدار تولید شــده است. مدیران كارخانه ها از افزایش تولیدات 
خود خبر می دهند. به عنوان مثال كارخانه آسیب دیده هفت تپه در شمال خوزستان به تولید 
روزانه 1۵هزار لیتر الكل مشغول است كه درصورت حمایت دولت توان تولید 40هزار لیتر دیگر 
را با راه اندازی خط دوم تولید الكل خواهد داشــت. شركت خمیرمایه و الكل رازی در اتوبان 
اهواز- آبادان بزرگ ترین تولید كننده بیواتانول و خمیرمایه در ایران نیز 80درصد الكل طبی 
مورد نیاز كشور را در این روزها تولید می كند. شركت كیمیا الكل زنجان هم به عنوان یكی از 
برترین تولید كنندگان انواع الكل اتیلیك مطلق 99/8، طبی 9۶درصد، ۷0درصد و صنعتی 
در كشور با مدرن ترین تكنولوژی روز اقدام به افزایش تولیدات خود كرده است. اما باید دید 
در بازار افزایش تولیدات الكلی نظارت ها چگونه اســت تا سالمت جامعه همچنان به عنوان 
یك اولویت مهم حفظ شود. یكی از ســازمان هایی كه بر تولید، شبكه توزیع و قیمت گذاری 
الكل و محصوالت ضدعفونی كننده نظارت مستقیم دارد، سازمان حمایت مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان است كه در بحران كرونا حجم نظارت هایش افزایش یافته تا جو جامعه در این 
خصوص دچار آشفتگی نشود. اسماعیل مهدی پور، مدیركل نظارت بر محصوالت بهداشتی، 
دارویی و تجهیزات پزشكی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در گفت وگو با 

همشهری از نحوه نظارت ها در این روزها می گوید كه ماحصل آن را می خوانید:

خدیجه نوروزی 
روزنامه نگار نیلوفر جاللی 

خبرنگار

نحوه نظارت بر تولید و شــبكه 
توزیع و قیمت گــذاری درخصوص الكل 
چگونه است و چه تفاوتی با قبل كرده است؟

تا قبــل از شــیوع ویــروس كرونــا، عرضه 
الكل به صــورت غیرمتمركز و بــا حواله های 
دانشگاه های علوم پزشــكی هر استان صورت 
می پذیرفت و كاالی مذكور مشمول نرخ گذاری 
تثبیتی نیز نبود، اما پس از بحران بیماری كرونا 
و افزایش تقاضا برای الــكل اتانول و به تبع آن 
محصــوالت ضدعفونی كننده و در راســتای 
نظارت بــر منابع موجود الكل كشــور و نحوه 
توزیــع آن و جلوگیری از سوءاســتفاده های 
احتمالی، حسب مصوبات ستاد مقابله با كرونا 
در اسفند ماه سال98 قیمت هر لیتر الكل برای 
عرضه به صورت بالك، 150000ریال تعیین 
شــد )هم اكنون نرخ هر لیتر الكل به واســطه 
افزایش مواداولیه و هزینه هــای تبعی تولید 

حداكثر 170000ریال اســت( و مقرر شــد 
عرضه به صورت متمركــز و صرفاً با حواله های 
ســازمان غــذا و دارو در اختیــار واحدهای 
تولید كننده اقــالم ضدعفونی كننده منتخب 
ستاد قرار گیرد و هرگونه فروش خارج از شبكه 
مذكور مصــداق عرضه خارج از شــبكه تلقی 
شود. مضاف بر اینكه براساس تكالیف محوله 
و در راســتای اجرای تصمیمات ستاد مذكور، 
این ســازمان ضمن ابالغ دســتورالعمل های 
نظارتی به سازمان های صنعت معدن تجارت 
استان ها، نسبت به استقرار بازرسان مقیم در 
محل واحدهای تولید كننــده الكل و اخذ آمار 
مستمر و روزانه میزان تولید الكل به تفكیك هر 

یك از واحدهای تولیدكننده الكل اقدام كرد.
 درخصــوص نظارت بــر تولید 
الكل چه كاســتی هایی وجود دارد كه در 
این شرایط كرونا بیشتر مورد توجه بوده و 

مشكل ساز شده است؟
براساس مصوبات ستاد مقابله با كرونا واحدهای 
تولیدكننده الكل صرفاً ملــزم به عرضه الكل 
براساس حواله های صادره سازمان غذا و دارو 
به واحدهای تولیدكننده منتخب محصوالت 
ضد عفونی كننده بر پایه الــكل بوده اند. لیكن 
با توجه به بخشــی نگری صــورت گرفته در 
برخی اســتان ها و یا صدور حواله راساً توسط 
دانشگاه های علوم پزشــكی استان ها، برخی 
واحدهــای تولیدكننده الكل بعضــاً اقدام به 
فروش محصول خود خــارج از فرایند تعیین 
شــده و با قیمت هــای باالتر از نــرخ مصوب 
كردند كه ایــن اقدام ضمن بروز مشــكل در 
فرایند توزیــع، منتج به فــروش محصوالت 
ضدعفونی كننــده از ســوی واحدهایی غیراز 
فهرست منتخب ستاد با قیمت های باالتر در 

سطح عرضه و مراكز غیرمجاز شد.

اینكه وزارت صمت اعالم كرده 
تولید الكل تا اطالع ثانوی نیازمند اخذ مجوز 
نیست، چه تأثیری بر روند نظارت بر تولید، 

تنظیم بازار و قیمت گذاری داشته است؟
هرگونه تولید مســتلزم اخذ مجوز از مراجع 
ذیصالح است. حسب تصمیمات ستاد مقابله 
با كرونا مقرر شده به جهت ساماندهی فرایند 
تولید، توزیــع و مصرف الــكل در واحدهای 
تولیــدی ذیربط، آن دســته از واحدهایی كه 
تاكنون از كد IRC موقت برای واردات یا تولید 
برخوردار شده اند تا پایان خرداد ماه سال جاری 
باید نسبت به اخذ كد IRC دائمی اقدام كنند. 
پس از اتمام زمان مقرر اقدام الزم برای ابطال 

كد IRC های موقت صورت خواهد پذیرفت.
 آیا تغییر سیاســت ها باز به روال سابق 
برخواهد گشت یا روند كنونی در پیش 

گرفته می شود؟

این امر نسبی بوده و متناسب با شرایط پیش 
رو قابــل تصمیم گیــری خواهد بــود، لیكن 
هم اكنون حسب تدابیر اتخاذ شده و اقدامات 
صورت گرفته، به واســطه تولید مكفی اقالم 
ضدعفونی كننده در كشــور، شــاهد اشــباع 
بازار از محصوالت ضدعفونی كننده هســتیم. 
به گونه ای كه مقرر شده در راستای حمایت از 
تولیدكنندگان داخلی، حفظ بازارهای صادراتی 
و ارزآوری، صادرات اقــالم ضدعفونی كننده 
مشروط به واردات الكل مورد نیاز برای تولید 
به صورت ورود موقت، تا پایان تیر ماه سال جاری 
انجام شود. البته شــایان ذكر است نظارت بر 
عملكرد واحدهای تولیدكننده الكل كماكان با 
هدف جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در 
دستور كار قرار دارد و در این راستا از ظرفیت 
سامانه هایی چون بهین یاب، جامع تجارت و تی 

تك نیز استفاده می شود.

آیا آثار مهم و تأثیرگذاری درباره رازی ساخته شده است؟
غیبت حكیم در هنر ایران

این روزها كه كرونا محاصره مان كرده و خیلی ها را در آغوش مرگبار خود فشرده، 
شاید بیش از هر كس دیگری، این ابوبكر محمد بن زكریای رازی است كه در یادها 
زنده شده و بر سر زبان ها افتاده است. او كه پس از قرن ها آمده تا ما را نجات دهد؛ 
مسلح به اسلحه ویروس كش اش الكل. جورج سارتن، پدر تاریخ علم درباره رازی گفته: »او بزرگ ترین پزشك 
ایران و جهان اسالم در زمان قرون وسطی بوده« و پرویز اذكایی و جوئل كریمر در كتاب »احیای فرهنگی در عهد 
آل بویه« رازی را شخصیتی ایستاده  بر قله انسان گرایی ایرانی دانسته اند و ما همچنان انگشت به دهان تحیر به 
گذشته خود چشم دوخته ایم. اینكه چرا درباره رازی، تا امروز، داستان، فیلم و انیمیشن تأثیرگذاری، ساخته 
نشده، چندان جای تعجب ندارد؛ زیرا ما عادت مان فراموشكاری است. اما اینكه چرا همچنان سر آن نداریم 
بزرگانمان را در جایگاه شایسته و رفیع خود نشان دهیم، شــاید سیاستی نهفته در ذات تك تك ما ایرانی ها 
باشد؛ مردمانی با هنرمندان زودرنج و فراموشكار. در این پرونده سعی شده به این حكیم ایرانی پرداخته شود 

و این گزارش گوشه ای از اهمال كاری ماست.

زهرا رستگارمقدم
مدرس كنكور

هر آنچه داریم
»حكیم ری« انیمیشنی اســت درباره زكریای رازی كه از 
كودكی تا بزرگســالی او را به تصویر كشیده است. حكیم 
ری به كارگردانی فرشاد شفیعی، نزدیك 100شخصیت 
دارد كه چهره آنان بنا به زمان و سن شــان تغییر می كند. 
در این كار كاغذ و مداد حذف شــده و طراحی ها مستقیم 
در كامپیوتر انجام شــده اســت. این انیمیشــن از تنها 
موجودی های شــناخت این دانشــمند و حكیــم ایرانی 
برای كودكان اســت. اما شــاید نزدیك به 10 سال پیش 
بود كه خبری درباره اینكه داریوش مهرجویی قصد دارد 
زندگینامه رازی را در قالب مجموعــه ای تلویزیونی برای 
مركز سیما فیلم بسازد، منتشر شد. فیلمنامه این مجموعه 
گویا از منابع مختلفی ازجملــه كتابی به نام زكریای رازی 
نوشــته مهدی محقق استخراج شــده بود كه در آن سیر 
زندگی زكریای رازی را از تولد تا مرگش به تصویر می كشید. 

رازی از شخصیت هایی بود كه مهرجویی سال ها به دنبال 
ساخت سریال آن براســاس فیلمنامه ای از خودش بود. 
اما شاید 2ســال پس از آن بود كه خبر رسید محمدرضا 
ورزی داستان زندگی این شخصیت را در مجموعه ای با نام 
»كیمیاگر« در سكوت كامل خبری برای شبكه یك سیما 

به تصویر كشیده است.
این مجموعه ۶قسمتی كه هر قسمت آن، 50دقیقه بود، 
در قالب فیلمی سینمایی نیز در روز جهانی پزشك پخش 
شد و منوچهر زنده دل نقش زكریای رازی را ایفا كرد. هنوز 
چندی از پخش این مجموعه نگذشــته بود كه عبد الحی 
شماسی مدعی شــد فیلمنامه  كیمیاگر كه به كارگردانی 
ورزی از شبكه یك سیما پخش می شود، برداشتی غیرمجاز 
از اثر اوســت. شماســی درباره ادعای خود گفته بود كه 
ســال84 نمایش رازی را با كارگردانی مجید جعفری در 
تاالر وحــدت به صحنه بــرده و مهرجویی كار را تماشــا 

كرده است و به او پیشــنهاد داده به اتفاق هم فیلمنامه ای 
بنویسند. نمایشنامه »زكریای رازی« كه مدت ها در سایت 
ایران تئاتر مركز هنرهای نمایشی قرار داشت، مورد مطالعه 
عالقه مندان قرار می گرفت. او سال87 این نمایش را برای 
تولید تله تئاتر به شبكه چهار سیما پیشنهاد كرد و پذیرفته 
شد. شماسی می گفت با تغییراتی كه كارگردان انجام داده، 
كیمیاگر دیگر مطابق تاریخ نبوده و اثر سطحی شده است.

چرا نداریم؟
عبدالحی شماسی، نمایشنامه نویس و مدرس و كارشناس 
كتاب های درسی هنر، در تماســی كه با او گرفتیم درباره 
آثار اینچنینی كه دچار حواشی بسیاری می شود و مخاطب 
بیش از آنكه درگیر اثر خلق شده باشــد، گرفتار حواشی 
آن اســت می گوید كه قرار بود شكایتی در این باره تنظیم 
كند كه از آن دست كشــید زیرا به این فكر كرد كه برای 

شكایت های اینچنینی باید كفش آهنین به پا كرد و این 
با روحیه هنرمند كه درگیر خلق اســت ســازگار نیست. 
شماســی می گوید در این اثر هر آنچه باید دین او به این 
حكیم بلندپایه ایرانی ادا می كرد، كرده اســت. او معتقد 
است زكریای رازی در تاریخ نام مانایی دارد و با این حواشی 
جایگاهش متزلزل نمی شود، این مشكل دوران ماست كه 
رعایت نكردن قانون كپی رایت ممكن است عده ای را به انزوا 
و بی انگیزگی بكشــاند. شماسی همچنین دست بردن در 
تاریخ را نیز ذات آثار خلق شده در دوران ما می داند و ادامه 
می دهد: »من دوست نداشتم چندان درگیر كشمكش ها 
شوم. عالقه مند بودم روی شخصیت های مختلف كار كنم. 
پیش از رازی نیز روی شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی 
كار كرده بودم، عالقه مند شــده بودم روی شخصیت های 
مهم ایرانی كار كنم. اما دیگر این كار ادامه پیدا نكرد. واقعا 
نمی دانم چه انگیزه ای باعث این دست اندازی ها می شود«. 

نظارت وزارت بهداشت
وزارت بهداشت متولی الكل طبی در كشور است و روی كیفیت، كمیت و 
تولید آن در كارخانجات و همچنین واحدهای تولیدكننده محلول های 
ضدعفونی كننده نظارت دارد. چرا كه الكل یك بالك دارویی محسوب می شود و 
برای صنایع داروسازی، صنایع ضدعفونی كننده و آرایشی و بهداشتی كاربرد 
دارد. الــكل 9۶درصد زمانــی كه در واحدهــای تولیدكننــده محلول های 
ضد عفونی كننده مورد اســتفاده قرار می گیرد درصد خلوص آن به ۷0تقلیل 
می یابد. چرا كه الكل باالتر یا پایین تر از ۷0درصد خاصیت میكروب كشی را پایین 
می آورد. در این روزها كه درخواســت تولید محلول های ضد عفونی باال رفته، 
واحدهای تولید كننده فرموالسیون خود را به معاونت غذا و داروی دانشگاه های 
سراسر كشور می دهند و كارشناسان فنی نیز آن را بررسی و تأیید می كنند و مجوز 
تولید می دهند. البته وزارت صمت هم اعالم كرده تولید الكل در واحدهای تولیدی 
بدون مجوز امكان پذیر است. البته بدیهی است الكل تولید شده در این واحدها 
براساس حواله های سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشكی 
استان ها، بین مراكز تولید كننده ژل ضد عفونی كننده توزیع می شود. البته دكتر 
غالمحسین مهرعلیان، مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم در 
گفت وگو با همشهری در مورد آزاد سازی  الكل می گوید: »متولی الكل طبی در 

كشور وزارت بهداشت است و هیچ ارگان یا مسئولی در این مورد حق اظهارنظر 
ندارد. ابالغیه ای كه از سوی وزارت صمت در مورد آزاد سازی  الكل مطرح شده فقط 
در حد یه نامه بود و ما باید مجــوز می دادیم كه ندادیــم«. در مجموع با تمام 
نظارت هایی كه روی تولید محلول هــای ضدعفونی كننده وجود دارد اما حجم 
محصوالت تقلبی در بازار به حدی زیادشده كه خارج از كنترل شده است و در هر 
مغازه ابزارفروشی و یا ســوپرماركتی می توان آنها را یافت. دكتر سعید برومند 
رئیس اداره امور داروخانه ها و شركت های پخش سازمان غذا و دارو در گفت وگو با 
همشــهری می گوید: »اگر نظارت به تنهایی دست وزارت بهداشت بود و وزارت 
صمت در برخی جاها ورود پیدا نمی كرد شاید اوضاع تحت كنترل بیشتری بود. 
چون ما روی الكل طبی اشراف بهتری داریم. چون برخی افراد در حوزه تولید به 
شــكل ســر خود ورود پیدا كردند و از الكل صنعتی در محلول های شوینده و 
ضدعفونی كننده ها استفاده كردند كه بسیار خطرناك و سرطان زاست. چون در 
این محصوالت الكل به میزان كافی استفاده نشده و مردمی كه با تصور ضدعفونی 
شدن دست ها اقدام به استفاده از این محصوالت می كنند، در خطر جدی قرار 
دارند. لذا بهتر است مردم ضدعفونی كننده ها را از داروخانه ها تهیه كنند چون 

آنها از شركت های معتبر می گیرند و تحت كنترل ماست«.

نظارت سازمان استاندارد
در مرحله تولید الكل در كارخانه ها، ســازمان ملی 
استاندارد هم به عنوان یك سازمان نظارتی و حاكمیتی 
بر محصوالتی كه مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند، 
نظارت مستمر دارد. به گفته نیره پیروزبخت، رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران فقط استاندارد الكل خالص 9۶درصد 
مشمول استاندارد اجباری اســت كه تحت نظارت و كنترل 
استاندارد قرار دارد. 40واحد تولیدی در كشور الكل خالص 
9۶درصد تولید می كنند كه از این تعــداد 34واحد پروانه 
كاربرد عالمت اســتاندارد را دارند و بقیه واحدها در مراحل 
تشریفات اداری برای دریافت پروانه هستند. این سازمان در 
انتهای سال گذشته 2۷1نمونه الكل 9۶درصد را مورد آزمایش 
قرار داد كه از این تعداد 23۵مــورد قبول و 3۶مورد مردود 
اعالم شد. این سازمان درصورت مشاهده تخلف واحدهای 
تولیدی، پروانه كاربرد عالمت استاندارد را باطل می كند و خط 
تولید آن فــراورده خاص را تا رفع مشــكل و تأیید مجدد 

استاندارد متوقف می كند.
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این شمارهدرنگ

الکل

 خبر های الکلی 
مروری بر تصمیم گیری ها  درباره الكل در ایران

 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
سال57 و با توجه به تغییر ساختار 
حکومت، این نیاز احساس شد كه 
در برخی از قوانین تغییراتی اعمال شود؛ ممنوعیت خرید، 
فروش و مصرف مشروبات الکلی جزء همین تغییرات بود. 
هر چند تاریخ به ما می گوید كه در دوران قبل از انقالب 
نیز محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی در مورد الکل در 
كشور وجود داشت اما تعداد این قوانین بعد از سال57 روند 
صعودی پیدا كرد.شاید جالب باشد كه بدانید در سال1۳۲7 
در شهرهای مقدس مشهد و قم فروش مشروبات الکلی 
ممنوع و حتی در قانون بودجه كشور در سال1۳۲8ورود 
هر نوع مشروبات الکلی به كشور غیرقانونی شده بود. در 
اصالح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق كه در 
سال5۳ از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، در رابطه 
با الکل تأكید داشتند: »هرگاه در خارج از مركز رسومات 
و یا در غیرنقاطی كه اداره رسومات اجازه داده باشد آالت 
و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده  كه معلوم 
شود برای تقطیر الکل تهیه شده كشف شود عالوه بر ضبط 
عین مال و آالت و ادوات مربوط مرتکب و شركاء و معاونین 
هر یك به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار 
ریال محکوم خواهند شد. درصورت تکرار جرم مرتکب 
عالوه بر ضبط عین مال به حداكثر جزای نقدی و یا حبس 
جنحه ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می شود«. 
این روال قانونگذاری از سال 57شکل و شمایل دیگری 
به خود گرفت و هنوز هم ما شــاهد تدوین قوانین مقابله 

با الکل هستیم:

اردیبهشت 1358
 هیأت دولت به ریاســت مهدی بازرگان اجــازه برگرداندن 
مشروبات الكلی وارداتی را صادر كرد: »با اعاده  مشروبات  الكلی 
كه به كشور وارد شــده با انجام كلیه تشریفات گمركی و اخذ 
تعهد ارزی برابر ارزی كه برای آن مشروبات از بانك های مجاز 
دریافت نموده اند موافقت نموده و  پس از خروج آنها حقوق و 
سود و عوارض دریافتی را به اســتثنای باربری و انبارداری و 

شیرخورشید مسترد دارد«.
آبان 1358

 طبق نظر شورای انقالب، اجازه از بین بردن مشروبات الكلی 
باقی مانده در گمرك صادر شد و از سوی دیگر  الیحه قانونی برای 
بازگرداندن حقوق گمركی، سود بازرگانی و عوارض به دست 

آمده از مشروبات الكلی كه منهدم شده بودند، تصویب شد.
1361

 براساس ماده۱۲۳ قانون »حدود و قصاص« مصوب این سال، 
مجازات ۸۰ ضربه شــالق برای نوشیدن »مسكر)مشروب(« 

تصویب شد.
1362

 در قانون مجــازات اســالمی مجازات های جدیــدی برای 
مصرف كنندگان مشروبات الكلی افزوده شد. براساس ماده۱۴۴ 
این قانون برای مصرف مشروبات الكلی به نحو علنی و در اماكن 

عمومی عالوه بر شالق، مجازات ۳ ماه زندان نیز تعیین شد.
1363

 براســاس ماده۲۱ آیین نامه اماكن عمومی  اگر صنفی دست 
به فروش و عرضه هر نوع مشروبات الكلی بزند، پروانه فعالیت 

صنفی اش باطل می شود.
1374

 ماده7۰۲ قانون مجازات اســالمی كه در این سال تصویب و 
البته در سال9۲ نیز اصالح شد، در رابطه با خرید و فروش الكل 
می گوید:»هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد 
یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یــا نگهداری كند یا در 
اختیار دیگری قراردهد به 6 ماه تا یك سال حبس و تا هفتاد و 
چهار)7۴( ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج 

برابر ارزش عرفی )تجاری( كاالی یادشده محكوم می شود«.
1375

 ماده7۰۳ قانون مجازات اسالمی به واردات و قاچاق مشروبات 
الكلی مربوط است، این قانون در سال75 تصویب و در سال۸7 
اصالح شد. براســاس این ماده »وارد نمودن مشروبات الكلی 
به كشور قاچاق محسوب می گردد و واردكننده صرف نظر از 
میزان  آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار)7۴( 
ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش 

عرفی)تجاری( كاالی یادشده محكوم می شود«.
1386

 طبق قانون بودجه این ســال، مقرر شــده بــود كه جریمه 
تمام مشروبات الكلی كشف شــده »براساس هر لیتر حداقل 
معادل سیصد هزار ریال و یا )۱۰( برابر قیمت جهانی هر لیتر 
)مشروط به اینكه از سیصد هزار ریال كمتر نباشد( دریافت و 
به حساب خزانه واریز شود. در پرونده های منجر به صدور حكم 
محكومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلی عالوه بر 
جریمه ده  برابر قیمت بین المللی، كلیه اماكن و وسایط نقلیه 
كه برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الكلی 
و قاچاق از آن استفاده می شــود مصادره و درآمد آن را پس از 

فروش به خزانه واریز كنند«.
1391

 كمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الكلی به ریاست 
وزیر كشور با هدف مبارزه با قاچاق، نگهداری، توزیع، خرید و 

فروش مشروبات الكلی و درمان اعتیاد به الكل، ایجاد شد.
1398

 به دلیل شیوع كرونا و نیاز به استفاده از الكل برای ضدعفونی، 
دولت تصمیم جدیدی در این حوزه گرفت. ۲۲ اســفند سال 
گذشــته، قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در امور 
بازرگانی اعالم كرد كه تــا اطالع ثانوی تولیــد الكل نیاز به 
هیچ گونه مجوزی از ســوی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
ندارد. براساس این دستورالعمل، الكل های تولید شده براساس 
حواله های ســازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشــگاه های 
علوم پزشكی استان ها، باید بین مراكز تولیدكننده ژل و مواد 

ضدعفونی كننده توزیع شوند.

تایم الین
در روزهای فراوانی الكل در بازار، انواع 

غیرمؤثر  و تقلبی هم پا به پای نمونه های 
استاندارد توزیع می شود  

اتانول 7۰درصد را
 از برندهای معتبر تهیه كنید

راضی  یا  نارازی
مسئله این است

نورا عباسی 
روزنامه نگار

بازار الکل
دوران كمبود را پشت 

سر گذاشته ایم. حاال بر 
پیشخواِن داروخانه ها، 
انواع و اقسام الکل ها و 
محلول های ضدعفونی 

دیده می شود اگرچه 
حجم گسترده ای از 

آنها تقلبی یا غیرمؤثر 
است

تغییر قانون
به دلیل شیوع كرونا 
و نیاز به استفاده از 
الکل برای ضدعفونی، 
دولت تصمیم 
جدیدی در این حوزه 
گرفت. ۲۲ اسفند 
سال گذشته، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در امور 
بازرگانی اعالم كرد كه 
تا اطالع ثانوی تولید 
الکل نیاز به هیچ گونه 
مجوزی از سوی 
وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ندارد

آوین آزادی 
روزنامه نگار

مرگ 
از سر نااميدي

796مرگ، نتیجه شایعه پراكني، 
كروناهراسي و الكل تقلبي

شیوع كووید-۱9در سراسر جهان به همه گیري گسترده تر 
پدیده اي اجتماعي دامن زده  اســت: اشــتراك شایعات، 
توصیه هاي پزشكي و  درمان هاي خانگي بدون پایه و اساس 
علمي. این شكل از توصیه ها همواره در میان مردم رایج بوده  
است، اما قرارگیري بشــر در بحراني جهان شمول در عصر 
شبكه هاي اجتماعي باعث تشدید پناه بردن انسان ها به این 
توصیه ها و درمان ها شده است؛ توصیه هایي كه در محدوده 
»بي اثر تا مرگبار« در نوسانند و انسان ها به امید نجات خود از 

چنگال كرونا، به دام این شایعات مي افتند.
یكي از دردسرسازترین این توصیه ها كه پذیرش آن از سوي 
افراد، از آغاز همه گیري كرونا به قیمت جان هزاران نفر تمام 
شده است، تأثیر الكل بر نابود كردن ویروس كروناست. ادعاي 
تأثیر نوشیدن الكل در نابود كردن ویروس كرونا از منابعي 
نامشخص در شبكه هاي اجتماعي پیچید و پس از گذشت 
ماه ها و قرباني شدن هزاران نفر، هنوز تازگي خود را از دست 
نداده  است. اخیرا سیاستمداري هندي در درخواستي رسمي 

براي بازگشایي فوري فروشــگاه هاي الكل در كشور اعالم 
كرد وقتي شستن دست ها با الكل ویروس را از بین مي برد، 

نوشیدن آن نیز مي تواند همین كار را بكند.
این شایعه درحالي در میان مردم، ازجمله مردم ایران دست 
به دست مي شود كه سازمان جهاني بهداشت از ابتداي آغاز 
همه گیري كامال واضح و شفاف اعالم كرد نوشیدن الكل هیچ 
كمكي به كاهش احتمال ابتال به ویروس كرونا نمي كند. با 
این همه به نظر هشدارهاي ســازمان هاي متولي سالمت و 
بهداشت تأثیر چنداني بر آگاهي مردم ندارد و سودجویان نیز 
نهایت بهره را از این ناآگاهي و شایعه مي برند تا محصوالت 

مرگبار و حاوي متانول خود را وارد بازار كنند.
شــایعه تأثیر الكل بر جلوگیري از ابتال به كرونــا از اوایل 
فروردین ماه در كشور پخش شد و هراس شدید مردم كشور 
از ابتال به بیماري باعث پذیرش گسترده آن شد. سودجویان 
از این فضا براي تولید مشروبات الكلي و ضدعفوني كننده ها از 
متانول )الكل متیلیك( استفاده كردند و این شرایط باعث شد 

آمار نسخه ایراني »مرگ از سر ناامیدي«، در اثر مسمومیت 
الكلي و نوشیدن مشــروبات و الكل تقلبي از نرخ مرگ ومیر 
ناشي از كرونا فراتر برود. تا ۱۳فروردین ۱۳99نرخ مرگ ومیر 
كرونا در كشور 6.7درصد و نرخ مرگ ومیر مسمومیت الكلي 

۱۰.۳درصد اعالم شد.
براساس گزارش سازمان پزشــكي قانوني، تا ۱۳فروردین 
امســال، ۳۱۱7نفر از شــهروندان ایراني براثر نوشــیدن 
مشروبات تقلبي حاوي الكل صنعتي دچار مسمومیت شدند 
كه از میان آنها ۳۲۰نفر جان خود را از دست دادند، ۲۸۴نفر 
كلیه هــا و 6۲نفر بینایي خود را از دســت دادند. همچنین 
براساس آمار فروردین ماه وزارت بهداشت، استان تهران با 
۱9۲فوت، استان فارس با بیش از 7۰فوت، استان خوزستان 
با بیش از 6۰فوت، استان آذربایجان شرقي با ۲۰فوت، استان 
البرز با ۲۰فوت، استان اردبیل با ۱9فوت، استان مازندران 
با ۱۲فوت و استان خراسان رضوي با ۱۱فوت بیشترین آمار 

فوتي ناشي از مسمومیت الكلي را داشته اند.

این آمار در تاریخ 6 اردیبهشت ۱۳99توسط سازمان پزشكي 
قانوني به روز رساني شدند و تهران بار دیگر در صدر جدول 
مرگ ومیر ناشي از ســوء مصرف الكل یا اســتفاده از الكل 
تقلبي قرار گرفت. آمار مبتالیان به كرونا تا آن روز ۸9هزار 
و ۳۲۸نفر و آمار فوت ناشي از كرونا 5  هزار و 65۰نفر اعالم 
شد. براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني از اول اسفند 
۱۳9۸تا 6اردیبهشت ۱۳99بیش از ۴هزار مورد مسمومیت 
الكلي در كل كشور ثبت شــده اند كه 796نفر از این موارد 
جان خود را از دســت داده اند. تهران بــا ۲۰5مورد مرگ 
بیشترین آمار مرگ ومیر را به خود اختصاص داده  است. پس 
از تهران اســتان فارس آمار مرگ ومیر باالیي دارد. به گفته 
مدیر مركز حوادث و فوریت هاي پزشكي این استان،  تا روز 
۱6اردیبهشت ســال جاري ۸75نفر به دلیل مسمومیت با 
الكل صنعتي در مراكز درماني بستري شده اند و از این میان 
۱۰۲نفر جان خود را از دســت داده اند. گفته مي شود سن 
درگذشتگان ناشي از مسمومیت الكلي ۱۴تا 7۸سال است.

»مرگ از سر ناامیدي« عبارتي است كه روزبه روز و 
با شدت گرفتن همه گیري كرونا در جوامع آمریکایي 
بیشــتر مورد اســتفاده قرار مي گیرد. پیش بیني 
مي شــود طي دهه آینده مرگ از سر ناامیدي جان 
بیش از 75هزار آمریکایي كه از فشار شدید قرنطینه، 
 بیکاري، ترس و تردید به استفاده از مواد مخدر و الکل 
رو مي آورند یا خودكشي مي كنند را بگیرد. اما این 
شکل از مرگ، هزاران كیلومتر دورتر از آمریکا، در 
ایران و چندین كشور دیگر شکلي متفاوت به خود 

گرفته است.

سمیرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

تولید الكل فعال آزاد است 
  بیســت و دوم اســفند ماه، تولید الكل در ایران آزاد شد. حسین 
مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت اعالم كرد تولید الكل در ایران 
تا اطالع ثانوی نیازمند اخذ هیچ گونه مجوزی از این وزارتخانه نیست.

  الكل تولید شــده در واحدهای تولیدی كشــور، صرفاً بر اساس 
حواله های ســازمان غــذا و دارو و تحــت نظارت دانشــگاه های 
علوم پزشــكی بین مراكز مربوطه توزیع می شــود. بررســی های 
همشهری نشــان می دهد دیگر ســختگیری های اسفند ماه سال 
گذشته و نیمه فروردین ســال جاری وجود ندارد و الكل های تولید 
شده بین بیمارستان ها، داروخانه ها و فروشندگان تجهیزات پزشكی 

توزیع می شود. 

چه الكلی بخریم كه زنده بمانیم؟ 
  در روزهای نخست شــیوع كرونا، متانول در ایران، صدها نفر را به 
كشتن داد. ســودجویان بســیاری از ناآگاهی مردم استفاده كرده و 

متانول های سمی را با قیمت های گزاف به فروش رساندند.
  از ابتدای اســفند ماه ســال ۱۳9۸ تا ۱9 فروردین ماه سال جاری، 
7۲۸نفــر به دلیل مســمومیت ناشــی از مصرف الكل به ســازمان 
پزشكی قانونی ارجاع شــده اند، این در حالی است كه كل آمار تلفات 
ناشی از مصرف الكل در مدت مشابه سال قبل )اسفند 97 و فروردین 

9۸( در كشور 66 نفر بوده است.
 دوران كمبود را پشت سر گذاشته ایم. حاال بر پیشخواِن داروخانه ها، 
انواع و اقســام الكل ها و محلول های ضدعفونی دیده می شود اگرچه 

حجم گسترده ای از آنها تقلبی یا غیرمؤثر است. 
  هنگام خرید الكل فراموش نكنید كه باید۳نكته را مدنظر قرار دهید: 
شركت ارائه دهنده دارای برچسب سیب ســالمت باشد، از برند های 
معتبر خرید كنید، حتما محصولی را خریداری كنید كه روی آن نوشته 

شده: 7۰درصد اتانول )یا اتلیك. الكل( 
 جز اتانول، مواد دیگری هم برای از بین بــردن كرونا ویروس مؤثر 
هستند؛ مثال پراكسید هیدروژن نیم درصد، می تواند گزینه مناسبی 
برای از بین بردن ویروس و تمیز كردن دســت های شما یا سطوح در 

تماس باشد.
 متانول نوعی از الكل است كه هنگام سوختن شعله كوتاه تری دارد، 

سمی است و می تواند شما را به كام مرگ یا نابینایی بكشاند.

سرنوشت الكل های احتكار شده چه شد؟ 
 در روزهای پایانی اسفند ماه، هزاران لیتر الكل احتكار شده كشف شد. 
مقامات قضایی اعالم كردند كه این مكشوفات با هماهنگی آنها و دادگاه 
جرائم اقتصادی به وسیله شبكه های توزیع قابل رصد بین بیمارستان ها و 
مناطق محروم و كم برخوردار و مستضعف پخش می شود؛ اگرچه درباره 

چنین روندی هنوز مستند رسمی ارائه نشده است.

ظرفیت تولید الكل چند برابر شد؟ 
  تا پیش از شیوع ویروس كرونا، تولید الكل در ایران كار آسانی نبود و 
استفاده از محصول كارخانه های تولید اتانول، فقط در حوزه پزشكی، 
صنایع مربوطه و... امكان پذیر بود. تا پیش از شیوع كرونا، ظرفیت تولید 
الكل كشــور روزانه ۱۸۰هزار لیتر برآورد شده بود و نیاز كشور هم در 
همین حدود بود. امروز اما رئیس سازمان غذا و دارو اعالم كرده است 

می توانیم روزانه ۴۰۰هزار لیتر الكل را استحصال كنیم.
  با گذشت بیش از  ۲ ماه از شــیوع كرونا در كشور، ظرفیت تولید الكل، 

۲.۲برابر شد.
  هم اكنون، روزانه ۲5۰ هزار لیتر الكل در كشــور تولید و ۱۰۰ هزار 

لیتر هم از ذخایر قبلی استفاده می شود.
 روزانه تا ۱۰۰ هزار لیتر به بیمارستان ها اختصاص پیدا می كند.

  در روزهای شیوع كرونا، روزانه ۸۰ هزار لیتر در داروخانه ها و بیش 
از ۳۰ هزار لیتر نیز در شــركت های دارویی بــرای تولید محلول های 

ضد عفونی توزیع می شود.
  در روزهای شیوع كرونا، كارخانه نیشكر هفت تپه با برخورداری از 
۳5كارگر روزانه 7 هزار لیتر الكل اتیلیك تولید می كند. این كارخانه 
اعالم كرده كه با جذب نیروی انسانی می تواند تولید خود را تا بیش از 

دوبرابر افزایش دهد. 

حضور كرونا كه در ایران به رسمیت 
شناخته شــد، قیمت ســر به فلك 
گذاشــت. داروخانه هایــی كه اهل 
فروختن الکل  به مردم بودند، میزبان صف های طویل شــدند 
و هرچه داشتند فروختند. آنها هم كه به آداب احتکار عادت 
داشتند، موجودی خود را به مرور با قیمت گزاف به دست مردم 
دادند. اتیل الکل در اســفند ماه، حکم طال پیدا كرده بود. حاال 
اما، وقتی كم كم مسئوالن خود را پیدا كردند و راه مقابله با این 
هجمه را آموختند، به نظر می رسد تنش تهیه الکل در ایران تا 
حد زیادی فروكش كرده است. شیوع ویروس كرونا موجب شد 
تا دیگر تولید الکل در ایران نیاز به مجوز نداشته باشد تا جایی 
كه خط تولید بسیاری از كارخانه ها در اختیار تولید  الکل قرار 
گرفت و كارخانه قدیمی و تعطیل شده شمس دوباره بازگشایی 
شد. این كارخانه الکل سازی  كه به عنوان بزرگ ترین كارخانه 
تولید الکل در خاورمیانه پیش از انقالب ســاخته شده بود، 
این روزها به مدار تولید برگشته است. در این روزها، صادرات 
الکل متوقف شده و همه برای تهیه الکل استاندارد و مقابله با 
سودجویان بسیج شــده اند. برای مثال الکل طبی تولیدی در 
كارخانه الکل رازی به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی 
قابلیت صادرات دارد اما با هدف تامین نیاز داخلی كشور، فعال 
از آن صادراتی صورت نمی گیرد. گفتنی است هم اكنون ظرفیت 
تولید الکل در كشــور، تا بیش از دوبرابر افزایش پیدا كرده و 
به نظر می رسد با فروكش كردن عطش خرید دیگر سودجویان 
نمی توانند متانول را به جای اتانول به مردم بفروشند و با جان 

آنها بازی كنند.

 نرخ هر لیتر الــکل با درصد خلــوص 96درصد را، ســازمان حمایت از 
مصرف كنندگان، برای عرضه 17هزار تومان در سال جاری اعالم كرده است 
و این درحالی است كه حداقل قیمت هر لیتر اتانول در بازار با درجه خلوص 

70درصد، بین 70تا 80هزار تومان است.
 نرخ عرضه الکل در داروخانه هــا، 4.7برابر نرخ مصوب 

موردتأیید سازمان حمایت از مصرف كنندگان است. 

طالی سفید
 لیتری چند؟ 
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وقتی زیبایی و مسحوركنندگی هنری را ستایش می كنیم، در واقع اندیشه و ایده ای را كه در 
پس و پشت اثر هنری مأوا یافته ارج می نهیم اما احتماال آنچه در فرایند خلق اثر هنری كمتر 
مورد توجه قرار می گیرد، ابزارهای به كاررفته در شكل دادن به ماده اولیه است؛ برای نظاره گر 
یك مجسمه، فرقی نمی كند كه مجسمه ساز با چكش و مغار به قوس ها و زوایا شكل داده یا با رنده و سوهان این كار را به سرانجام 
رسانده. همینطور بیننده ای كه از آمیزش رنگ ها در یك تابلوی نقاشی به وجد آمده، برایش توفیری ندارد كه نقاش رنگ ها را با 
ضربات قلم مو ممزوج كرده یا با حركات كاردك و حتی با دست. با همه این اوصاف، نمی توان كتمان كرد كه ابزارهای هنری امكانات 
بیانی متفاوتی را در اختیار هنرمندان قرار می دهند. برای نمونه، نقاشی های دیجیتال یا برخی عكس های هنری در نبود ابزارها و 
امكاناتی كه تولید چنین آثاری را محقق سازد، هرگز به وجود نمی آمدند. یا در مثالی ملموس تر از دنیای انیمیشن، ساخت انیمیشن 
كامپیوتری »داستان اسباب بازی« )1995( در دهه های قبل از آن شدنی نبود و پیشرفت های تكنولوژیك ساخت این انیمیشن 
جذاب را ممكن كرد. با اینكه ممكن است بیننده عادی متوجه همه ریزه كاري های یك انیمیشن كامپیوتری نشود، اما مطمئنا كیفیت 
باالی تصویر در دوره و زمانه امپراتوری صفحات نمایش )screens( از چشم كمتر كسی دور می ماند. در این وضعیت، طبیعی است 
كه خبر ساخت نخستین مجموعه انیمیشن 4K صداوسیما به نام »چیا« جالب توجه باشد؛ تصاویری كه دارای كیفیت 4K هستند، 
جزئیات بیشتری را به نمایش می گذارند و درخصوص مجموعه های انیمیشن، رسیدن به این كیفیت به معنای بازشدن راه ورود به 
بازارهای جهانی است. با امیر سحرخیز، تهیه كننده و یكی از كارگردانان و فیلمنامه نویسان این مجموعه كه رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنفی انیمیشن هم هست، درباره این مجموعه 52قســمتی و ابعاد مختلف انیمیشن سازی در ایران گفت وگو كرده ایم. 
 4K همچنین2  كارگردان دیگر و یكی از فیلمنامه نویسان این مجموعه نیز نظراتشان را درباره تولید نخستین مجموعه انیمیشن

تلویزیون با ما در میان گذاشته اند.

اولین انیمیشــن 4K تلویزیون، عنــوان خیلی 
پرطمطراقی است، اما احتماال افراد غیرمتخصص چیز زیادی 
 4K از آن دستگیرشان نمی شــود. كمی درباره كیفیت پخش

توضیح بدهید.
 مدت هاســت كه شــبكه های تلویزیونی از كیفیت HD به سمت

4K-UHD و یا به عبارت دیگر Ultra HD حركت كرده اند كه تقریبا 
۵/۲ برابر ابعاد قبلی اســت. فارغ از تفاوت مشهود كیفی، مهم ترین 
تغییری كه این ارتقای فنی و كیفی در فضای تولید انیمیشن ایران 
ایجاد می كند، امكان گسترش بازار جهانی است. یكی از اصلی ترین 
معیارهای ورود شبكه های معتبر به مذاكرات خرید مجموعه های 
انیمیشن، برخورداري آنها از ویژگی های فنی 4K است و استفاده از 
این ویژگی می تواند در جذب سرمایه گذار بسیار مؤثر باشد. هرچند 
همیشــه از اســتفاده از عناوین اولین پرهیز كرده ام اما خوشحالم 
كه تجربه تولید محصول 4K در تلویزیون در فضای انیمیشــن رخ 

می دهد.

قاعدتا جزئیات بیشتری در تصویر 4K دیده می شود 
و حجم كار شما برای ساخت این انیمیشن ها خیلی بیشتر شده 

است. ساخت این مجموعه چقدر وقت و هزینه برد؟
بزرگ ترین چالش تولید در ورود به دنیای 4K چندین برابرشدن 
مدت زمان اجــرا و تولیــد تصاویــر و نیز فضای ذخیره ســازی 
فریم هاســت. برخالف تصور مرســوم، این عدد صرفا ۲ برابر قبل 
نیســت و تنها با باالتربردن ابعاد خروجی تصویر به دست نمی آید 
بلكه برای اســتفاده حداكثری از كیفیت 4K باید به میزان عمق 
رنگ، الیه بندی تصاویر و ابعاد كاراكترها و پس زمینه های طراحی 
شده )براســاس نیاز قاب بندی نماها( توجه ویژه نشان داد كه این 
روند، مجموعه نیرو، هزینه و حجم تولید را تا ۶ برابر بیشتر از قبل 
می كند. آنچه در این میان اهمیت ویژه ای دارد، توجه به بخش هایی 
از محصول اســت كه تا پیش از این در قطع كوچك تر به چشــم 
نمی آمدند. یكی از چالش های مهم كارگردان در این میان با احتیاط 
قدم برداشتن در فضایی اســت كه جذابیت بصری و كیفیت های 
فنی ممكن اســت روایت قصه را كم رنگ و حتی گمراه كند. نباید 
فراموش كرد كه هدف رسانه هایی مانند سینما و انیمیشن، نهایتا 
داستان گویی است و هیچ یك از دســتاوردهای فنی بر این هدف 

ارجح نیستند.

انیمیشن های پیكســار، دیزنی یا دریم وركز از چه 
سالی با این كیفیت تولید می شوند؟

»شــگفت انگیزان« بلنــد  انیمیشــن   ،۲۰۱۱ ســال   در 
)Incredibles( محصول پیكسار، برای نخستین بار به صورت نسخه 
4K-UHD برای اســتفاده خانگی منتشر شد. هرچند نمایش های 
 ســینمایی معموال با كیفیت مشابه پیش از این مرســوم بودند اما 
نسخه های خانگی برای نمایش در تلویزیون با كیفیت HD عرضه 

می شدند.

چرا تا پیــش از این در ایران ســراغ تولید چنین 
انیمیشن هایی نرفته بودیم؟

با ارتقای كیفی قابل توجــه در تولیدات تلویزیونی در ســال های 
گذشــته و راهیابی این تولیدات به بازارهای جهانی، توجه به این 
ویژگی فنی افزایــش یافت؛ در واقع تا پیش از ایــن نیاز به تولید با 

كیفیتی فراتر از HD وجود نداشت.

تجهیزات انیمیشن ســازی ما با دنیا تفاوت دارد؟ و 
چقدر افرادی را داریم كه مهارت كار با این تجهیزات را داشته 

باشند؟
بحث درباره تجهیزات، هنگامی كه درباره هنری پیشــرو و متعالی 
مانند انیمیشــن صحبت می كنیم تنها باعث تنــزل جایگاه ویژه 
هنرمندان و تخصص آنها می شــود. به شخصه همیشه از پرداختن 
به موضوع تجهیزات فنی )كه در چند ســال گذشته همیشه داغ 
بوده اند( پرهیز می كنم. سال هاست كه با عنوان و هدف ارتقای كیفی 
و محتوایی انیمیشن، استودیوها و مراكز خدماتی بسیاری با حمایت 
دولت راه اندازی شده اند كه صرفا به مســائل فنی و سخت افزاری 
پرداخته اند و پس از صرف هزینه های بســیار باال كارایی خود را از 

دست داده و متروكه شده اند.

این نگاه شما درست است چراكه تصویر هرقدر هم 
خوب باشد، نبود ایده خوب می تواند همه كشتی را غرق كند و 

رسیدنبهاستانداردهایروز
كلیدورودبهبازارهایجهانی

گفت وگو با رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی انیمیشن درباره پیشرفت های پویانمایي ایرانی 

لذت همكاری با گروهی حرفه ای 

كــودكان معمــوال به 
ســختی می تواننــد از 
دوســت خیالی شــان 
صحبت كنند و تفاوت 
دنیای بیرونی و دنیای 
درونی آنها بسیار زیاد 
است. ما در انیمیشن »چیا« سعی كرده ایم كودك 
شویم و به دنیای تخیلی و فانتزی كودكان سرك 

بكشیم و از نگاه آنها دنیا را تعریف كنیم. 
می گویند كاری كه از دل برآید الجرم بر دل نشیند. 
من به همراه امیر ســحرخیز، مرتضی ناییجی و 
مهناز راوند مدت ها به این مجموعه فكر می كردیم 
و بذر این كار را كاشــتیم. هر كدام به یك بخش 
كار پرداختیم و تیمی حرفه ای را گرد هم آوردیم 
كه هم همدل با یكدیگر هستند و هم در راستای 
اهــداف مجموعه تالش می كننــد. همه اعضای 
تیم سعی كردیم  كه از نگاه تولیدی صرف به این 
مجموعه پرهیز كنیم و تا جایی كــه امكان دارد 
در هر بخش متنوع برخورد كنیــم، این نكته در 

داستان ها و فضاها و كاراكترها مشهود است.
این پروژه نسبت به كارهایی كه قبال بنده شخصا 
در حیطه تولید انیمیشن كارگردانی كرده ام كاری 
سنگین تر و پرمسئولیت تر است. جزئیات زیادی 
دارد و به خاطر زمان طوالنی ای كه هر قسمت دارد، 
نظارت بیشتری می طلبد كه خوشبختانه از آنجا 
كه این ســریال دارای3كارگردان است فشار كار 
تقسیم شده است. با اینكه هر كدام از كارگردان ها 
وظایف مشخصی در بخش تولید به عهده دارند ولی 
مسئولیت های این كار چنان زیاد است كه وظایف 
مختلف در هم تنیده شده و ناگزیر در بخش های 
دیگر فعالیت داریم. این مهم باعث می شود كه این 
مجموعه با كیفیت و با دقت هرچه تمام تر جلو برود 
و تصور می كنم با این رونــد در نهایت نتیجه كار 
یكدست شود. چه بســا اگر كارگردانی این پروژه 

برعهده یك نفر بود این نتیجه غیرممكن می شد.
تجربه كارگردانی مشــترك در چنیــن مجموعه 
پركاری، در كنار تیمی حرفه ای كــه از ابتدا با یك 
نگاه واحد و منسجم كار را شروع كرده اند، برای من 
تجربه جدیدی است و تصور می كنم هر كدام از ما 
با به كارگیری تجربه هایمــان، در ارتقای كار تأثیر 
بگذاریم و مهم تر از آن، از تجربیات یكدیگر بیاموزیم.

هاجر مهرانی
انیماتور

انیمیشنی با كیفیت تصویری باال

ســاخت مجموعــــه 
انیمیشنی »چیا« برای 
من چالــش جدیدی 
است؛ كار سنگینی كه 
نیاز بــه حمایت همه 
عوامل در تیــم تولید 
دارد. نكته ای كه برای من حائز اهمیت است وجود 
3كارگردان در این مجموعه است كه نه تنها باعث 
می شود سنگینی و بار پروژه تقسیم شود، بلكه هر 
كدام از ما مسئولیت بخشی از این پروژه را بر عهده 
بگیریم و طبعا با تمركز بیشتری به انجام مسئولیت 
محوله بپردازیم. مسئولیت من در این پروژه بیشتر 

در زمینه گرافیك و تصویر انیمیشن است كه این 
حیطه خود به ۲ بخش تقسیم می شود: بخش اول 
طراحی كاراكترهاست و از آنجا كه خودم در بخش 
كارگردانی نیز حضور دارم نســبت به فیلمنامه و 
ویژگی های شــخصیتی هر یك از این كاراكترها 
آگاهی دارم و این نكته به من در خلق كاراكترها 
كمك زیادی می كند. بخش دوم مسئولیت من، 
كارگردانــی و نظارت بر بخش های فضاســازی، 
»لی اوت« و »ریگ كاراكتر« اســت. همه دغدغه 
من به عنوان كارگردان در این بخش این است كه 
محصول نهایی از لحــاظ كیفیت تصویری در حد 
بسیار باالیی باشد. البته وجود عوامل حرفه ای در 
هر یك از این بخش ها و همچنین بخش های دیگر 
پروژه، سبب شده كه این مجموعه استانداردهای 

بسیار باالیی را تجربه كند.

مرتضی ناییجی
انیماتور

فرصتی برای كودكی كردن

از نخستین روزهایی كه 
ایده ساخت انیمیشن 
»چیا« با هدف فروش 
خارجی و حضــور در 
بازار های جهانی مطرح 
شــد محتــوای آن از 
مهم ترین دغدغه های تیم تولید به شمار می آمد. 
معموال در چنین شرایطی تیم تولید گمان می كند 
كه برای جهانی شدن یك اثر، باید جهانی فكر كرد. 
در چنین شرایطی ممكن است ریشه های ملی و 
فرهنگی فراموش شود و اثر تولیدشده به رونوشتی 
از آثار خارجی تبدیل شود كه حتی با وجود كیفیت 
بصری و فنی خوب ممكن است، در مقایسه با آثار 

خارجی، حرف تازه ای برای گفتن نداشته باشد.
در مجموعه انیمیشــن چیا، نخستین موضوعی 
كه همه تیم در مورد آن توافق داشــتند تأكید بر 
فرهنگ ایرانی در تولید محتــوای فیلمنامه بود 
كه همین كار نوشتن را سخت تر و البته جذاب تر 

می كرد.
مهم ترین عامل جذابیت فیلمنامه انیمیشن برای 
من فانتزی آن است؛ فانتزی ای كه در ساختار اثر 
تنیده باشد، در جزء و كل وجود داشته باشد و جدا 
كردنش از طرح قصه كاری غیرممكن باشد. فانتزی 
می تواند یك اثر معمولی را دگرگون كند، دنیاهای 
جدیدی بسازد و از آن تجربه ای بیرون بكشد كه با 
هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. در انیمیشن 
چیا ســعی كرده ایم این فانتزی را به داستان های 

معمولی و روزمــره وارد كنیم تــا بتوانیم دنیای 
خاص و متفاوتی خلق كنیم كه این میســر نبود 
مگر با هدف مشترك تیم فیلمنامه نویسان؛ اینكه 
با وجود اختالف نظرهای معمول، در عقیده بهتر و 

بهتر شدن فیلمنامه همفكر باشیم.
جایی خوانده بودم فیلمنامه خوب مساوی است با 
یك تهیه كننده خوب و از آنجا كه تهیه كننده این 
مجموعه، عضو گروه كارگردانی و فیلمنامه نویسی 
مجموعه هم هســت، مشــكالتی كــه معموال 
گریبــان فیلمنامه نویس ها را می گیــرد، در این 
مجموعه وجود نداشــت. تهیه كننده می توانست 
ســفارش دهنده را قانع كنــد و محدودیت های 
تولیدی را برطرف كند و چه چیــز، بهتر از اینكه 
فیلمنامه نویس نگران زیاد شدن تعداد كاراكترها 

و فضاهای جدید نباشد؟ 
از دیگــر عواملــی كــه مشــكالت معمــول 
فیلمنامه نویسی را در انیمیشن چیا كم می كرد، 
تعامل دائم با كارگردانان مجموعه بود كه در همه 
مراحل تولید ســعی بر حفظ آن داشتیم و همین 
امر باعث حفظ كیفیت فیلمنامه می شــد. طرح و 
ساختار فیلمنامه موجودی ارگانیك و زنده است و 
همه عناصر ساختار آن به هم مربوطند، در نتیجه، 
وقتی در جایی دیالوگی تغییر می كند یا ماجرایی 
كم یا اضافه می شــود بقیه قسمت های فیلمنامه 
هم تغییر می كنند و بدیهی است كه با این تعامل 

می توان درصد مشكالت احتمالی را پایین آورد. 
در پایان، مجموعه انیمیشن چیا تجربه بی نظیری 
برای من اســت. فرصت مغتنمی كه كودك باشم 
و دنیاهای جدیدی را كشــف كنم و در مورد آن 

بنویسم.

مهناز راوند
فیلمنامه نویس انیمیشن

معموال انیمیشن های ایرانی ایده و فیلمنامه خوبی ندارند. در 
كار شما آزمودن توانایی تولید انیمیشن 4K اهمیت داشت یا 

فیلمنامه و ایده هم مطرح بود؟
در سال گذشته، مجموعه چیا در بازار جهانی MIP Junior مورد 
توجه قرار گرفت و با یكی از شبكه های خارجی برای خرید به توافق 
رسید. این توجه اما تنها ناشی از ویژگی فنی و برخورداری از كیفیت 
4K نبود. هرچند این كیفیت فنی یكی از ابزارهای همواركردن راه 
رسیدن به بازارهای خارجی بود اما كیفیت بصری و محتوایی این 
مجموعه نخستین و مهم ترین عامل برای جذب مخاطب بود. همه 
توان پردازش رایانه ای و تجهیزات ســخت افزاری ذخیره سازی و 
پخش تصاویر دیجیتال با بهترین كیفیت موجود در جهان، هنگامی 
كه محتوایی فاقد كیفیت بصری و روایی تولید می كنند ارزشی ندارد 

و در جذب مخاطب ناتوان خواهند بود.

چقدر تا تولید انیمیشن سینمایی 4K راه داریم؟
باید توجه داشــت كه زیرســاخت فنی و هنری تولید یك وجه از این 
ماجراست. وجه دیگر توان پخش این آثار است كه با توجه به امكانات فنی 
سینماهای ایران فعال این امكان وجود ندارد. اما اگر به بازارهای جهانی 
می اندیشیم باید به سمت تولید در استانداردهای فنی روز حركت كرد. 
هم اكنون و با تجهیزات فعلی امكان تولید انیمیشن سینمایی با كیفیت 

4K وجود دارد؛ هرچند با دشواری هایی روبه رو خواهد بود.

مخاطب مجموعه شما بچه ها هستند؛ به نظرتان اگر 
بچه ها پای این مجموعه بنشینند، قدرت تمیز كیفیت بصری آن 

از مجموعه HD  را دارند؟
بدون شك كیفیت بصری چیزی اســت كه نسل جدید كودكان و 
نوجوانان ایرانی با توجه به سهولت دسترسی به محصوالت خارجی 
با آن غریبه نیستند. اگر چه باز هم تأكید می كنم ویژگی های فنی 
تنها زمانی به چشم می آید كه جذابیت قصه و فرم بصری، مخاطب 
ما را كه كودكان نسل امروز هستند و ذائقه ای به شدت ارتقا یافته و 

سخت پسند دارند به خود جذب كند.

شــما در این مجموعه هم به عنوان كارگردان و هم 
به عنوان تهیه كننده فعالیت كرده اید. چطور از پس تخاصمات 

ذاتی این دو جایگاه برآمدید؟
همیشه از زبان بسیاری از هنرمندان سینما شنیده ایم كه فعالیت 
همزمان در نقش تهیه كننده و كارگردان یك منازعه درونی است. 
اما برای من این اتفاق، فرصتی بود برای هم زیستی مسالمت آمیز این 
دو شخصیت، درحالی كه دست در دست هم تالش می كنند تمامی 
منابع مالی موجود در پروژه را صرف بهبود كیفیت كنند؛ كارگردانی 
كه همیشــه نگران كوچك ترین دســت اندازها در تولید است و از 
هرگونه تهدید كیفی دچار هراس می شــود و تهیه كننده ای كه در 
تالش است تمامی ترس های كارگردان را برای بهترشدن وضعیت 
تولید برطرف كند و گاهی اوقات آخریــن موضوعی كه ذهنش را 
مشغول می كند منفعت مالی حاصل از تولید است؛ تهیه كننده ای 
كه یادآور آن حكایت معروف موالناست و دست افشان و پایكوبان با 

دیگران می خواند: خر برفت و خر برفت!

در مقام كارگردان و تهیه كننده باید با افراد زیادی 
برای ساخت این مجموعه تعامل كرده باشید.

باید از تمامی عوامل و هنرمندان مجموعه انیمیشــن چیا تشــكر 
ویژه ای كنم. هر كــدام از این افراد در جایــگاه هنری خود یكی از 
ستاره های درخشــان هنر انیمیشن ایران هســتند. هر كدام اگر 
نبودند چیا آنچه اكنون هســت، نبود. از تحمل و شكیبایی شان در 
سختی های كار سپاســگزارم. تیتراژ مجموعه چیا برای من سیاهه 
افرادی اســت كه بســیار عزیزند و هیچ گاه زحماتشان را فراموش 
نخواهم كرد. همچنین از مدیران مركز پویانمایی صبا، علی الخصوص 
جناب آقای لیوانی و مدیران ســایر گروه ها و بخش های این مركز 
كه شهامت حركت در این مسیر را در ما ایجاد كردند سپاسگزارم. 
حمایت از تولید با كیفیت، رویكردی است كه در این چند ساله در 
مركز پویانمایی صبا در پیش گرفته شده است و از چشم مدیران و 

مسئوالن و هنرمندان این رشته مخفی نیست.

كرونا تمام صنعت فیلمسازی جهان را در عرصه های 
مختلف تحت تأثیر قرار داده است. فكر می كنید این پدیده چه 

تأثیری بر انیمیشن ایران می گذارد؟
تولید در شرایط شــیوع كرونا و قرنطینه خانگی، فرصت مغتنمی 
برای انیمیشن ایران است. شاید انیمیشن یكی از معدود فعالیت های 
فرهنگی و هنری باشــد كه در این شــرایط دچار اختالل در تولید 
نشــده اســت. اما این وضعیت نیاز بــه كمك هــای دولتی برای 
فراهم آوردن امكاناتــی همچون اینترنت ارزان بــا پهنای باند باال، 
فضای ذخیره سازی ابری و وام های كم بهره برای تجهیز استودیوهای 

فردی خانگی دارد.

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

موضوعی كه از 
 آن فرار می كنم
بحث درباره 
تجهیزات، 
هنگامی كه 
درباره هنری 
پیشرو و متعالی 
مانند انیمیشن 
صحبت می كنیم 
تنها باعث تنزل 
جایگاه ویژه 
هنرمندان و 
تخصص آنها 
می شود. به 
شخصه همیشه 
از پرداختن 
به موضوع 
تجهیزات فنی 
)كه در چند سال 
گذشته همیشه 
داغ بوده اند( 
پرهیز می كنم

 قدردانی ويژه
باید از تمامی 
عوامل و 
هنرمندان 
مجموعه 
انیمیشن چیا 
تشكر ویژه ای 
كنم. هر كدام 
از این افراد در 
جایگاه هنری 
خود یكی از 
ستاره های 
درخشان هنر 
انیمیشن ایران 
هستند. هر 
كدام اگر نبودند 
چیا آنچه اكنون 
هست، نبود. 
از تحمل و 
شكیبایی شان در 
سختی های كار 
سپاسگزارم
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  يارانه بگير و كم درآمد هستم ولي وام يك ميليوني نگرفتم
قرار بود بــراي تمامي يارانه بگيران وام يك ميليوني واريز شــود ولي 
باوجود اينكه يارانه بگيرم و كارگر ساده يك شركت هستم كه حقوق 
يك ميليون و800هزارتوماني دارم و مســتأجر هستم بدون ملك و 

خودرو و پس انداز اين وام براي من واريز نشده است.
اسفناني از تهران

  افزايش هزينه هاي بزرگراهي منصفانه نيست
هزينه هاي بزرگراهي به اندازه اي افزايش يافته كه به نظر مي رسد واقعا 
منصفانه نباشد، اوال كه در ورودي و خروجي هر شهر عوارضي هست كه 
قيمت همه آنها چند برابر شده است كه تا اينجا واقعا منصفانه نيست. اما 
مشكل اينجاست كه ضمن پرداخت حضوري عوارض، چند ساعت بعد 
پيامك الزام به پرداخت عوارض بزرگراهي هم براي رانندگان مي آيد 

كه ديگر واقعا نهايت بي برنامگي و بي انصافي است.
سروري از همدان

  ماه رمضان تمام شد، خرما و شكر ارزان نشد
تاكنون عنوان مي شد كه شكر و خرما به دليل  ماه رمضان و به واسطه 
دالالن گران شده اند، اكنون كه  ماه مبارك به اتمام رسيده است اين دو 
كاال همچنان گران هستند و براي ختم مرحوم مادرم خرما را كيلويي 
40هزار تومان خريدم! شكر هم هرچند عرضه به قيمت دولتي دارد 

ولي كمتر جايي است كه شكر دولتي داشته باشد!
بغدادي از تهران

  اتوبوس هاي مارليك-آزادي بهداشت را رعايت نمي كنند
اتوبوس هاي مارليــك- آزادي با وجود افزايــش 40درصدي كرايه 
پروتكل هاي بهداشتي مربوط به كرونا را رعايت نمي كنند و همچنان 

حتي مسافر سرپايي هم سوار مي كنند.
عليزاده از مارليك

  سرديس جالل آل احمد در اشرفي اصفهاني چه شد
چند هفته اي است كه مجسمه ســرديس جالل آل احمد در ابتداي 
بزرگراه جالل از سمت بزرگراه اشرفي اصفهاني به سرقت رفته است و 
خبري هم از پيدا شدن يا جايگزين كردن آن نيست. سؤالم اين است كه 
چطور اگر يك ماشين در كنار خيابان پارك كند يا چراغ قرمز را رد كند 
دوربين هاي سطح شهر آن را ثبت و براي متخلف سريع جريمه اعمال 
مي كنند ولي دزداني كه اين مجســمه ها را مي دزدند را با دوربين ها 

بررسي و پيدا نمي كنند.
فاطميان از تهران

  ماليات سنگين براي معامالت طال و ارز وضع كنند
از مسئوالن تقاضا داريم با وضع ماليات سنگين براي معامالت طال و ارز، 
هم مانع كاهش شديدتر ارزش پول ملي شوند و هم از وضع ماليات هاي 

سنگين براي مردم خودداري كنند.
اردكاني از يزد

  پروتكل هاي بهداشتي نانوايان سختگيرانه تر شود
از مســئوالني كه فاصله گذاري متــرو و اتوبوس را ترتيــب دادند، 
سپاســگزاري مي كنم و تقاضا دارم در مورد بهداشت و توصيه هاي 
كرونايي در نانوايان هم سختگيري كنند. هم نانوايان و هم مردم در 

نانوايي ها بسياري از مسائل را رعايت نمي كنند.
دست افكن از تهران 

  سهام عدالت را بفروشيم يا صندوق هاي دولتي بخريم؟
به نظر مي رسد رفتار مسئوالن دچار تناقض است از يك سو مردم را 
دعوت به خريد صندوق هاي  اي تي اف مي كنند و از طرفي فروش سهام 
را مطرح مي كنند و از سوي ديگر هم مي گويند در فروش عجله نكنيد. 

باالخره كدام كار را بايد انجام دهيم.
دلگشا از تهران

 ثبت نام خودرو؛ مشتريان سردرگم 
و خودروسازان ناراضی 

ادامه از  بنا بر شرايط اعالم شده فروش، ثبت نام كنندگان 
با گذشت 3روز از احراز هويت ملزم به پرداخت صفحه اول

50درصد وجه خريد خــودرو به هنگام پيش ثبت نام بــوده و وجوه 
دريافتي از افرادي كه در قرعه كشي برنده نشوند، طي 7روز كاري به 
آنها عودت خواهد شــد. همچنين برندگان اين قرعه كشي ملزم به 
پرداخت قيمت مصوب خريد خودرو طي 2مرحله بوده و حداكثر موعد 
تحويل خودرو به اين متقاضيان 3 ماه تعيين شده است. معاون مالي 
ايران خودرو با اشاره به سؤاالت مطرح شده در شبكه هاي اجتماعي در 
مورد سرنوشــت ســود وجوه واريــزي در طرح فــروش فوق العاده 
خودروسازان اعالم كرده كه اين وجوه در اختيار خودروسازان نيست و 
وجوه واريزي مردم در طرح فروش فوق العاده به حساب اين خودروساز 
واريز نشده و امكان برداشت از آن هم وجود ندارد. مهدي جاللي  افزود: 
نظر به اينكه اين پول هاي واريزي در اختيار خودروســاز قرار ندارد، 

امكان تعلق گرفتن سود به وجوه واريزي متقاضيان وجود ندارد.

الزام فروش خودرو كمتر از قيمت تمام شده 
عالوه بر نارضايتي مشتريان، خودروسازان نيز گرچه خود را ملزم به 
اجراي تكاليف ســتاد تنظيم بازار مي دانند، اما قيمت هاي دستوري 
اعالم شــده براي خودروهاي پر تيراژ را غيرواقعــي و ناكارآمد تلقي 
مي كنند. دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهري در مورد 
قيمت تمام شده پرايد111، گفت: تنها با احتساب قيمت خريد مواد 
اوليه و قطعات مورد نياز، قطعه ســازان براي توليد هر خودرو پرايد 
بنا بر مدل و نوع بيش از 35 تا 40ميليون تومان قطعه به خودروســاز 
مي دهند، سهم هزينه هاي جانبي در توليد پرايد نيز حدود 10ميليون 
تومان است كه با درنظر گرفتن 10درصد ارزش افزوده )4 تا 5 ميليون 
تومان( و هزينه هاي بيمه، شماره گذاري و حاشيه سود معقول براي 
خودروساز قيمت واقعي هر دستگاه پرايد به بيش از 70ميليون تومان 

افزايش مي يابد.
احمــد نعمت بخش  افــزود: وقتــي بــراي پيش فــروش 50هزار 
دســتگاه خــودرو حــدود 5ميليــون نفــر ثبت نــام مي كننــد، 
 علــت ايــن هجــوم تقاضــا، تــورم نهفتــه در هزينه تمام شــده

 توليد خودرو است.
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كوتاه از حادثه

 3مصدوم در زلزله
5/2 ريشتري دوگنبدان

وقوع زمين لرزه اي به بزرگي 5.2ريشــتر در 
دوگنبدان استان كهگيلويه و بويراحمد موجب 
ترك خوردگــي برخي منــازل و مصدوميت 
دســت كم 3نفر هنگام فرار شــد. به گزارش 
همشــهري، اين زلزلــه ســاعت13:41 روز 
يكشنبه، چهارم خرداد ماه با بزرگي 5.2ريشتر 
در عمق 10كيلومتري زميــن رخ داد. كانون 
ايــن زلزلــه در 14كيلومتــري دوگنبدان، 
41كيلومتــري سردشــت )خوزســتان( و 
44كيلومتري چرام بود. به دنبــال وقوع اين 
زلزله گروه هاي امداد و نجــات راهي مناطق 
زلزله زده شدند و ارزيابي ها نشان داد خسارت 
قابل توجهي به اين مناطق وارد نشــده است. 
مهدي ولي پور، سرپرســت ســازمان امداد و 
نجات هالل احمر در اين باره گفت: تا شــعاع 
10كيلومتــري مركز زمين لرزه 23روســتا 
واقع شــده كه 865خانوار در ايــن محدوده 
حضور دارند. جمعيت ساكن در اين محدوده 
3332نفر اســت كه در ارزيابي هــاي اوليه 
مشخص شد در كنار روستاي دژ سليمان 2تپه 
ريزش كرده كه خسارتي به روستا وارد نكرده 
اســت. وي همچنين درباره شمار مصدومان 
اين زلزله گفت: اين زلزله 3مصدوم در شــهر 
دوگنبدان به جا گذاشت كه هر سه نفر هنگام 
فرار دچار حادثه شده بودند و به صورت سرپايي 

مداوا شدند.

 شهادت 2پليس 
در درگيري با اشرار

2نفر از مأمــوران پليس آگاهي شهرســتان 
سرباز در درگيري مسلحانه با اشرار به شهادت 
رسيدند. به گزارش همشهري، اين درگيري 
بامداد روز جمعه، دوم خرداد مــاه در يكي از 
روســتاهاي بخش كالت شهرستان سرباز در 
استان سيستان و بلوچستان اتفاق افتاد. ماجرا 
از اين قرار بود كه مأمــوران به دنبال اطالع از 
حضور تعدادي از اشرار مسلح منطقه در اين 
روستا راهي آنجا شدند و در جريان درگيري 
2نفر از مأمــوران پليس آگاهي بــه نام هاي 
آرمان ارباب و مســعود شــهركي به شهادت 
رسيدند. ستاد انتظامي سيستان و بلوچستان 
در اطالعيه اي با تأييد اين خبر اعالم كرد: در 
اين درگيري مسلحانه 2نفر از كاركنان پليس 
آگاهي شهرستان سرباز به درجه رفيع شهادت 
نايل آمدنــد و همچنان قلع و قمع اشــرار در 

منطقه ادامه دارد.

 اسرار مرگ مرد جوان
در فيلم واتس آپي

وقتي فيلم مرموزي در واتــس آپ براي مرد 
جوان ارسال شد كه نشان مي داد مرد همسايه 
براي همسرش مزاحمت ايجاد كرده است، او 
راهي كالنتري محل شد تا شــكايت كند اما 
پس از اين شكايت به طرز مرموزي جان باخت.

به گــزارش همشــهري، حوالي نيمه شــب 
29ارديبهشت ماه مأموران كالنتري خاني آباد 
در تماس با قاضي مصطفي واحدي، كشيك 
جنايي تهران خبر از وقوع يك حادثه هولناك 
دادند. به گفته مأمــور كالنتري، مردي جوان 
كه متولد ســال 70بــود در خانــه اش به دار 
آويخته شــده و جانش را از دســت داده بود. 
هرچند در ابتدا به نظر مي رسيد كه مرگ مرد 
جوان خودكشي باشد اما وقتي قاضي دستور 
انتقال جسد به پزشــكي قانوني را صادر كرد 
و علت مرگ وي مشــخص شد، مسير پرونده 
تغيير كرد. به گفته پزشكي قانوني مرد جوان 
احتماال پيش از به دار آويخته شدن خفه شده 
است. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه مرد 
جوان متاهل اســت و چند روز قبل از مرگ 
فيلمي در واتس آپ برايش ارسال شد كه نشان 
مي داد مرد همســايه مزاحم همسرش شده 
است. مقتول با ديدن اين فيلم راهي كالنتري 
خاني آباد شــده و از مرد مزاحم شكايت كرده 
بود. با شكايت او پرونده اي تشكيل شده و در 
يكي از دادســراهاي تهران در حال رسيدگي 
بود كه اين حادثه رخ داد. اين در حالي اســت 
كه وقتي مأموران به جســت و جو پرداختند 
اثري از گوشــي موبايل مقتول پيدا نكردند و 
در تحقيقات بيشــتر مشخص شد همسر وي 
گوشي را برداشــته و فرار كرده است. از سوي 
ديگر خانواده قرباني در دادسراي جنايي تهران 
حاضر شدند و از عروس خانواده )همسر متوفي( 
و مرد همسايه به اتهام قتل عمد شكايت كردند. 
در اين شــرايط بازپرس جنايي تهران دستور 
بازداشت مرد همسايه و احضار همسر مقتول را 
صادر كرده است تا راز اين جنايت آشكار شود.

مامور كالنتري شهرك غرب وقتي 
براي بازداشت سارقان وارد عمل داخلي

شــد در درگيــري مســلحانه 
به شهادت رســيد. به دنبال مرگ افسر پليس، 
2متهم بازداشت شــده اند اما فرد مسلح قتل را 
انكار كرده و مدعي شده كه از اسلحه او حتي يك 

گلوله هم شليك نشده است.
به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه گذشته 
گزارش مرگ يك مأمور پليس به قاضي ساسان 
غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم شد. بررسي ها 
حكايت از اين داشــت كه اســتوار يكم ميالد 
خسروي، مأمور 26ساله كالنتري شهرك غرب 
آن شب در جريان ماموريت و تعقيب و گريز چند 
متهم حوالي سعادت آباد با آنها درگير و در جريان 
اين جدال با شليك گلوله زخمي شده و پس از 

انتقال به بيمارستان به شهادت رسيده است.

آخرين مأموريت ميالد
همكار اين مأمور پليس در تشريح شب حادثه، 
گفت: حدود ســاعت9 و نيم چهارشــنبه شب 
همراه شهيد ميالد خسروي به ماموريت رفتيم. 
ماموريتمــان اين بود كه در خيابان گشــتزني 
كنيــم و چنانچه مورد مشــكوكي ديديم با آن 
برخورد كنيم. شايد حتي يك درصد هم فكرش 
را نمي كردم كه اين آخرين ماموريت ميالد است. 
وي ادامه داد: در حال گشتزني كه بوديم ناگهان 
متوجه 4مرد جوان شــديم. آنها ديلم به دست 
داشتند و مي خواســتند در يك خانه وياليي را 
باز كنند. فورا به سمت آنها رفتيم و چون لباس 
شخصي بر تن داشتيم خودمان را مأمور معرفي 
كرديم. از آنها خواستيم توضيح بدهند كه در آنجا 
چه كار مي كنند. ناگهان آنها به سمت ما هجوم 
آوردند و سعي كردند فرار كنند. خواستيم مانع 
فرارشان شويم كه يكي از آنها ناگهان دست به 
اسلحه شد و به سمت ميالد شليك كرد كه تير به 

گردن او اصابت كرد. همان لحظه يكي از متهمان 
را دســتگير كردم و به تعقيــب متهمان ديگر 
پرداختم. يك خيابان آن طرف تر موفق شــدم 
نفر دوم را هم دستگير كنم اما 2نفر ديگر موفق 
به فرار شدند. وي ادامه داد: جدال ما با متهمان 
10دقيقه بيشتر طول نكشيد و پس از آن متوجه 

شدم وضعيت همكارم به شدت وخيم است. 
در ادامه مأموران در بررســي محل حادثه يك 
اسلحه كلت كشف كردند كه متعلق به متهمان 
بود و در بررســي هاي بيشتر مشخص شد كه 5 

فشنگ داخل آن است.

بازداشت
2متهمي كه در جريان اين ماجرا دستگير شده 
بودند پس از انتقال به كالنتري تحت بازجويي 
قرار گرفتند و منكر ســرقت و قتل مأمور پليس 
شدند. آنها ادعا كردند كه براي فروش مواد  مخدر 
به خيابان رفته بودند و اسلحه نداشتند. در اين 
شرايط با دستور قاضي ساسان غالمي، متهمان 
براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 
اداره دهــم پليس آگاهي تهران قــرار گرفتند. 
از ســوي ديگر پيكر مأمور جوان كه تنها فرزند 
خانواده اش بود با توجه به وصيتش روز پنجشنبه 
مقابل ستاد فرماندهي انتظامي تهران تشييع شد 
و از آنجا به روستاي آقچه مزار از توابع شهرستان 

بويين زهرا منتقل و به خاك سپرده شد.

متهمبهقتل:گلولهاي
ازسالحمنشليكنشد

انكار قتل
تحقيقات در اين پرونده در حالي ادامه دارد كه تاكنون 
2نفر از متهمان دستگير شده اند؛ اين در حالي است كه 
آنها منكر سرقت هســتند و مي گويند حشيش و گل 
مي فروشند. يكي از آنها كه اسلحه كلت داشته به همراه 
همدستش كه در جريان تعقيب و گريز و دقايقي پس از 
تير خوردن مأمور جوان دستگير شده بود، روز شنبه 
براي انجام تحقيقات به شــعبه سوم دادسراي جنايي 
تهران منتقل شدند. فردي كه مسلح بود 23ساله است. 
او سابقه درگيري و دعوا دارد و مي گويد به هيچ عنوان 
گلوله اي از اسلحه كلتش شليك نكرده است. با اين حال 
قاضي جنايي دســتور بازبيني دوربين هاي مداربسته 
اطراف محل تيراندازي، بررســي كارشناسي سالح و 
بررسي زاويه شليك و تحقيق از مأموران كالنتري را براي 

روشن شدن ابعاد تيراندازي مرگبار صادركرده است.

چه شد كه مأمور پليس گلوله خورد؟
من در آن شب و در آن لحظات پر از استرس و دلهره فقط و فقط به فكر فرار بودم تا دستگير نشوم. حتي اسلحه ام را به ميان 

شمشادها پرت كردم. 5 فشنگ داخلش بود كه تمام فشنگ ها سر جايش است و هيچ كدام شليك نشده است.
شب حادثه قصد دستبرد به خانه وياليي را داشتيد؟

نه ما سارق نيستيم؛ مواد فروشيم. براي فروش مواد مخدر به خيابان سپهر حوالي شهرك غرب رفته بوديم. اهل تهران نيستم 

و چند وقت قبل يكي از همشهريانم به نام رحيم گفت بيا بريم تهران و مواد بفروشيم. او مرا وسوسه كرد و گفت در پايتخت اگر 

مواد بفروشي بار خودت را مي بندي و پولدار مي شوي. مي گفت درآمد بااليي دارد. آنقدر در گوشم اين حرف ها را خواند تااينكه 

وسوسه به جانم افتاد؛ وسوسه پولدار شدن. چون در شهرستان ما كار درست و حسابي نيست. اين شد كه بار سفر را بستم و به 
اميد پولدار شدن راهي تهران شدم اما خبر نداشتم كه درگير چنين ماجرايي مي شوم.

شب حادثه چه اتفاقي رخ داد؟
آن شب به همراه رحيم بوديم و او گفت بيا برويم باال شــهر و به بچه پولدار ها مواد بفروشيم. گل و حشيش همراهمان بود. 

باالشهري ها معموال گل مي خرند و پايين شهري ها حشيش. آن شب به پاركي حوالي شهرك غرب رفتيم اما مشتري پيدا 

نكرديم. راه افتاديم تا جاي ديگري را پيدا كنيم اما مأموران به ما مشكوك شدند. درحال عبور از خيابان بوديم كه مأموران 

لباس شخصي سوار بر موتور به ما نزديك شدند. همين كه خواستند پياده شوند و دستگيرمان كنند، فرار كرديم. آنها هم بعد 
از فرمان ايست شليك كردند؛ حتي يك تير از بيخ گوش من رد شد.

چطور دستگير شدي؟
خيلي ترســيده بودم و بي وقفه مي دويدم. البته مواد پيش رحيم و همدست سومم محمد بود. ما آن شب 3نفر بوديم كه هر 

كدام به يك سمت رفتيم. دست من اسلحه بود. من وارد خياباني شدم و يك دفعه صداي تير شنيدم. همان لحظه بود كه ياد 

اسلحه خودم افتادم. ترسيدم مبادا پليس مرا با اسلحه دستگير كند و به خاطر تيراندازي گير بيفتم. براي همين اسلحه ام را 

ميان شمشــادهاي كنار خيابان انداختم. چند ثانيه بعد ناگهان ماموري با موتور راه فرارم را سد كرد. برگشتم اما هول شدم 

و زمين خوردم. مأمور ديگري از پشت ســر مرا گرفت. من ميان 2 مأمور بودم كه ديدم يكي از مأموران گلوله خورده و كنار 
ديوار افتاده است.

يعني تو تيراندازي نكردي؟
نه. من هيچ تيري شليك نكردم. دوربين ها قطعا همه  چيز را ضبط كرده اند. گفتم كه اسلحه من 5تير داشت اما گلوله اي از 

آن شليك نشده است.
اگر تو شليك نكردي، پس چه كسي شليك كرد؟

نمي دانم اما همدستانم اسلحه نداشتند و فقط من داشتم.
اما بعد از دستگيري مدعي شدي اسلحه براي تو نيست؟

خيلي ترسيده بودم و چون مأمور پليس هم گلوله خورده بود مي ترسيدم بگويم اسلحه براي من است. اما در اداره آگاهي اعتراف 
كردم كه اسلحه متعلق به خودم است ولي گلوله اي شليك نكرده ام.

چرا اسلحه همراهت بود؟
قبل از اينكه به تهران بيايم اسلحه را خريدم؛ چون قرار بود موادفروشي كنيم و نياز بود كه اسلحه همراهمان باشد. ممكن بود 

خطر تهديدمان كند و ما بايد براي دفاع از جانمان يا براي تهديد از اسلحه استفاده مي كرديم.
در شهرستان شغلت چه بود؟

همه كار مي كردم؛ از كشاورزي گرفته تا گچكاري و فروش گندم و نخود اما درآمدم باال نبود ولي هرچه بود آرامش داشتم، 

زندگي در تهران اما خيلي سخت تر و ترسناك تر است؛ خصوصا اگر بخواهي خالف كني، يك لحظه آرامش نداري و مدام بايد 
با استرس و دلهره زندگي كني.

گو
ت و

گف مأمور پليس در مأموريت و جدال با تبهكاران به شهادت رسيد

نجات 2نفر از سقوط مرگبار هواپيماي پاكستاني
ســقوط هواپيماي پاكســتاني در منطقه اي 
مسكوني در كراچي موجب جان باختن97نفر 
از سرنشينان آن شــد و 2نفر در اين حادثه به 

طرز معجزه آسايي از مرگ نجات يافتند.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز جمعه دوم 
خرداد ماه اتفاق افتاد. هواپيماي ايرباس 320 
با 99سرنشين الهور را به مقصد كراچي ترك 
كرده بود اما اندكي پيش از فرود به طور ناگهاني 
دچار حادثه شد و در منطقه اي مسكوني سقوط 

كرد.
اين هواپيماي شــركت پاكستاني اينترنشنال 
91مســافر و 8خدمــه پــرواز داشــت و در 
ادامه معلوم شــد 2 سرنشــين هواپيما به طرز 
معجزه آســايي از مــرگ نجات يافتــه و بقيه 

سرنشينان جان باخته اند.
در همين حال رسانه هاي پاكستان فايلي صوتي 
را منتشر كرده  اند كه ادعا مي شود صداي مكالمه 
خلبان با برج كنترل است. در اين فايل صوتي 

خلبان مي گويــد كه هر دو موتــور هواپيما از 
كار افتاده و مأمور برج مراقبت مي پرســد آيا 
مي خواهد هواپيما را بر سينه باند بنشاند. اين 
مكالمه نشــان مي دهد چرخ هاي هواپيما باز 

نشده  است.

واژگوني قطار همدان- مشهد در نزديكي تهران
خروج قطار همدان-مشهد از ريل موجب واژگوني 2واگن و 

مصدوميت 5نفر از سرنشينان آن شد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه شامگاه شنبه در حوالي 
شــهر پرند اتفاق افتاد و به دنبال آن راه آهن مســدود شد. 
سيدســعيد ابراهيم نژاد، مديركل راه آهن غرب كشور در 
اين باره گفت: اين قطار 3ساعت پس از حركت از همدان به 
سمت تهران، در 10كيلومتري شهر پرند از ريل خارج شد. 
وي تأكيد كرد: اين قطار 45مســافر و 15خدمه داشت كه 

هيچ كدام از آنها صدمه جديد نديدند. 
به دنبال خروج قطار همدان-مشهد از ريل، تيم هاي امداد 
و نجات راهي محل حادثه شدند. يكي از مسافران اين قطار 
به خبرنگار ايرنا گفت: 2نفر از پرسنل قطار به شدت مصدوم 
شدند. همچنين 3واگن انتهايي قطار به طور كامل از ريل 
خارج شد اما هيچ يك از مسافران مصدوم نشدند. اين شاهد 
عيني درباره خبرهايي كه درخصوص ســرقت ريل قطار 
منتشر شده نيز گفت: قسمتي از ريل اين مسير ناپديد شده 
و احتمال دارد توسط كســي دزديده شده باشد. در همين 
حال صادق ســكري، مديركل روابط عمومي راه آهن ايران 

گفت:  مقوله سرقت ريل حدس و گمان است و به زودي علت 
اصلي اعالم مي شود. سرقت ريل را هم اكنون نمي توان تأييد 
يا رد كرد. اين حادثه در حالي اتفاق افتاد كه حركت قطار 
مسير دوسويه همدان-مشهد از اســفند ماه سال گذشته 
براي پيشگيري از شيوع ويروس جديد كرونا لغو شده بود 
و اين نخستين قطاري بود كه پس از پايان محدوديت هاي 

كرونايي از اين مسير عبور مي كرد.

3مرد كه در جريان جنايتي گانگســتري 
خودروي پژويي را در مشهد به رگبار بسته 
و با شليك بيش از 20گلوله 3نفر را به قتل 
رســانده بودند، در عمليات ضربتي پليس 

آگاهي استان گلستان دستگير شدند. 
به گزارش همشــهري، چهارشنبه هفته 
گذشته گزارشي محرمانه   از طريق پليس 
آگاهي خراســان رضوي در اختيار پليس 
آگاهي اســتان گلســتان قرار گرفت كه 
نشــان مي داد 3جنايتكار فــراري پس از 
قتل 3مرد در مشهد به تهران و پس از آن 
كرج گريخته اند و هم اكنون در مسير رفتن 
به استان گلستان هســتند. رديابي هاي 
اطالعاتي كارآگاهان جنايي مشهد از اين 
حكايت داشــت كه مردان جنايتكار پس 
از فرار از مشــهد چند روزي را در تهران و 
شهريار گذرانده اند اما از آنجا كه احتمال 
مي دادند شناسايي شوند، تصميم گرفته 
بودند مخفيگاه  خود را تغيير داده و راهي 
استان گلستان شوند. طبق اطالعاتي كه 
كارآگاهان در اختيار داشــتند اين مردان 
جنايتكار از قبل با دوســتان تبهكارشان 
در استان گلســتان تماس گرفته و از آنها 
خواسته بودند محلي را براي اختفاي آنها 

فراهم كنند.

تعقيب سايه  به سايه 
تيمــي از كارآگاهان جنايي به دســتور 

ســرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس 
آگاهي گلستان براي رد زني قاتالن فراري 
وارد عمل شــدند. 3مرد جنايتكار بي خبر 
از اينكه پليس سايه به ســايه  در تعقيب 
آنهاست، شهرها را يكي پس از ديگري پشت 
سر گذاشتند و شــامگاه چهارشنبه وارد 
روستايي جنگلي در اطراف گرگان شدند. 
آنها يكراســت به باغي كه همدستانشان 
برايشان اجاره كرده بودند رفتند تا بتوانند 

مدتي را در آنجا مخفي شوند.

عمليات ضربتي 
هوا تاريك شده بود و قاتالن فراري كه تصور 
مي كردند محلي امن براي مخفي شــدن 
پيدا كرده  اند، تصميم گرفتند اســتراحت 
كنند. ايــن در حالي بود كــه كارآگاهان 
جنايي توانســته بودند رد آنها را گرفته و 
باغ مورد نظر را شناســايي كنند. از آنجا 
كه احتمال داشت مردان جنايتكار مسلح 
باشند، تيم هاي عملياتي حوالي بامداد روز 
بعد، يعني پنجشنبه اول خردادماه،  عمليات 
ضربتي خود را شروع كردند و پيش از روشن 
شــدن هوا، وارد ويالي داخل باغ شدند و 
قاتالن فراري را   پيش از آنكه فرصتي براي 

فرار پيدا كنند، دستگير كردند.
به اين ترتيب مــردان جنايتكار تنها يك 
هفته پس از به رگبار بستن يك خودروي 
پژو و قتل 3نفر در مشهد كه جنجال زيادي 

در رسانه ها به پا كرده بود، دستگير شدند 
و در اختيار پليس آگاهي اين شــهر قرار 
گرفتنــد و به مشــهد منتقل شــدند. اما 
جنايتي كه اين افراد رقم زده بودند چطور 

رخ داده بود؟

يك هفته قبل تر
عصر چهارشــنبه 24ارديبهشت بود كه 
صداي رگبار گلوله ساكنان شهرك رضوي 
مشهد را به وحشــت انداخت. مرداني كه 
سوار بر يك خودروي سواري تيره بودند، 
سرنشــينان يك پژو پارس سفيد رنگ را 
به رگبار بســتند و بعد از شليك دست كم 
20گلوله با اسلحه كالشــنيكف پا به فرار 
گذاشتند. ماجراي اين تيراندازي به مأموران 
پليس و قاضــي علي اكبــر احمدي نژاد، 
كشيك ويژه قتل مشهد گزارش و تحقيقات 
در اين پرونده آغاز شد. در جريان تيراندازي 
مردان مسلح، 3سرنشين پژو كه 2 نفر از آنها 
برادر بودند هدف اصابت گلوله قرار گرفتند 
و هر 3 جانشان را از دست دادند. تحقيقات 
گسترده قاضي جنايي و كارآگاهان آگاهي 
مشخص كرد كه شروع اين ماجراي جنايي 
به روســتاي خادم آباد در نزديكي مشهد 
برمي گردد. درگيري بين 2دسته ازاهالي 
روستا رخ داده بود و آنها چند ساعت قبل تر 
بر سر يك تماس تلفني با هم درگير شده 
بودند. ظاهرا فردي بــا فرد ديگري تماس 

گرفته و بين آنها درگيــري لفظي آنهم از 
پشت تلفن در گرفته بود. آنها سپس با هم 
قرار گذاشــتند و به اين ترتيب درگيري 
تلفني به درگيري فيزيكي كشيده شده و 
در نهايت يكي از طرفين درگيري به پليس 
شكايت كرد  و مأموران 2نفر از طرف ديگر را 
به خاطر اين شكايت دستگير و به كالنتري 

منتقل كرده بودند.
پس از بازداشــت اين 2نفر، تهديدها بين 
اعضاي هر 2گروه ادامــه يافته بود. پس از 
آن 2برادر 34و 38ســاله به همراه مردي 

51ساله كه از آشنايان همان 2 نفري بودند 
كه در كالنتري بازداشــت بودند، سوار بر 
خودرو در راه كالنتري بودند تا شايد بتوانند 
دستگير شده ها را آزاد كنند كه در مسير 
كالنتري توسط 3نفر از اعضاي گروه ديگر 
هدف تيراندازي قرار گرفتند و جانشان را از 

دست دادند.
به گفته قاضي احمدي نژاد، بازپرس پرونده، 
متهمان پس از دســتگيري به تيراندازي 
مرگبار اعتراف كردند و تحقيقات تكميلي 

در اين پرونده ادامه دارد.

متهمان وقتي تهران را ناامن ديدند، براي مخفي شدن به استان گلستان گريختند

دستگيري جنايتكاران فراري در باغ اجاره اي

شهيد ميالد خسروي



بازگشايي همه مشــاغل ازجمله 
مشــاغل پرخطر كه پيش از اين گزارش

براي شكســتن زنجيــره انتقال 
ويروس كرونا اجازه فعاليت نداشتند، 3ماه پس از 
شرايط اضطراري كه كوويد19 ايجاد كرده، براي 
اكثريت افــراد جامعه اتفاق تازه اي اســت. حاال 
مي توان از خانه ها بيرون زد و روال نســبتا عادي 
زندگي را از ســر گرفت. مراكز مذهبي، تاالرها، 
باشگاه ها و رستوران ها و ساير مشاغلي كه پيشتر 
امكان فعاليت نداشــتند، با رعايت پروتكل ها و 
محدوديت هايي از امروز آغاز به كار كرده اند ولي ما 
همچنان به 3راهكار اصلي براي زندگي ايمن در 
زمانه كرونا نياز خواهيم داشــت: »اســتفاده از 
ماسك، رعايت فاصله اجتماعي و شستن مرتب 

دست ها.«
به گزارش همشهري، پايان  ماه رمضان همان طور 
كه انتظار مي رفت همزمان شد با تصميم دولت 
براي عادي سازي شــرايط در فاز سوم؛ فاز سوم 
يعني بازگشايي مشاغلي كه پيشتر به دليل تجمع 
باالي انســاني و ريســك باالي انتقال ويروس 
كرونا، پرخطر اعالم شده بودند؛ مثل باشگاه ها، 
آرايشــگاه ها، تاالرهاي عروســي و ســالن هاي 
غذاخوري رستوران ها و البته مهم تر از همه مراكز 
مذهبي ازجمله امامزاده ها. از امروز همه اين مراكز 
اجازه فعاليت گرفته اند اما با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي. در واقع اگرچه همه مشاغل و مراكز حاال 
به نوعي اجازه فعاليت دارند اما بايد پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند و فعاليت آنها همچنان با 
محدوديت هايي همراه خواهد بود. عالوه بر اينها 
از دهم خرداد همه كارمندان دولت هم بايد سركار 
باشند و ســاعت كاري كه براي آنها اعالم شده از 
7و نيم صبح تا 2و نيم بعدازظهر است. البته دولت 
اعالم كرده افرادي كه بيمــاري زمينه اي دارند 
يا از گروه هاي آسيب پذير در برابر كرونا هستند 
مي توانند با هماهنگي فعال بــه دوركاري ادامه 
بدهند. عالوه بر بازگشت به كار كارمندان، مسئله 
اصلي بازگشايي مشاغلي است كه تاكنون اجازه 

فعاليت نداشته اند.
آنطور كــه رئيس اتاق اصناف تهــران مي گويد، 
براســاس تصميم ســتاد مقابله و پيشگيري از 
ويروس كرونا، تمام اصنــاف حتي صنوفي كه از 
آنها به عنوان صنوف پرخطر ياد مي شد، از امروز 
سه شنبه )۶خردادماه( مي توانند فعاليت شان را 
از سر بگيرند اما فعاليت اصناف پرخطر مشروط 
به رعايت دســتورالعمل هاي بهداشتي است. به 
گفته او فعاالن واحدهاي صنفي قبل از شــروع 
فعاليت خود بايد نســبت به ثبت نام در سامانه 
salamat.gov.ir اقــدام و كد بهداشــتي را از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت 
و در واحد صنفي خود نصب كنند. رستوران ها، 
طباخي ها، تاالرهــاي پذيرايــي، قهوه خانه ها، 
كافه ها، فست فودها، گرمابه، سونا و ماساژ ازجمله 
اصناف پرخطر به شمار مي روند. ايرج حريرچي، 
معاون وزير بهداشت هم ديروز گفت كه تاكنون 
8۶درصد اصناف باركــد و پروتكل هاي مربوطه 
را دريافــت كرده انــد. اصناف صرفــا درصورت 
دريافت پروتكل ها، مجاز به بازگشايي هستند و 

صنوفي كه باركد نگرفته اند نمي توانند بازگشايي 
داشته باشند. به گفته او مردم با موبايل معمولي 
دوربين دار مي توانند باركد مربوطه را اســكن و 
چك كنند. بالفاصله 5سؤال بهداشتي در صفحه 
موبايل ظاهر مي شود و مي توانند به سؤاالت پاسخ 
دهند و درصورت مشاهده تخلف بهداشتي آن را 

گزارش كنند.

فقط صحن اماكن مذهبي باز است
وزارت بهداشت براساس تصميم گيري ستاد ملي 
كرونا جزئيات پروتكل بازگشــايي امامزاده ها و 
اماكن مقدس، مراكز آموزشي، اغذيه فروشي ها 
و مراكز ورزشــي را هم اعالم كرده است. مراكز 
مذهبي به طور كامل بازگشــايي نمي شــوند و 
براساس پروتكل اماكن مقدس، فقط قرار است 
صحن اين اماكن باز شود. به اين ترتيب كه مردم 
مي توانند با رعايت فاصله گذاري از يك ســمت 
صحن وارد شوند و بايد بدون اينكه توقف داشته 
باشند، از طرف ديگر خارج شوند. قرار نيست نماز 
جماعتي در اين اماكن خوانده شود. در واقع زوار 
از دور و با فاصله رواق ها و حرم را زيارت مي كنند 
و از طرف ديگر خارج مي شوند. بنابراين رواق ها و 
حرم ها همچنان تا اطالع ثانوي بسته خواهد بود و 
تصميم براي بازگشايي فقط صحن اماكن مقدس 
را شامل مي شود. براساس اعالم وزارت بهداشت 
توجه به مقررات و پروتكل بازگشايي براي آستان 
مقدس حضرت امــام رضا)ع(، حــرم حضرت 
معصومه)س(، حرم شاهچراغ، شاه عبدالعظيم و 
ساير امامزاده ها ضروري و الزم االجراست. در پي 
بازگشايي مراكز مذهبي به عنوان يكي از مراكز پر 

مراجعه مردم، تعدادي از اين مراكز اعالم كرده  اند 
رفت وآمدهاي مردم را با مقررات ســختگيرانه 
بهداشتي كنترل و در عين حال فضاهاي عمومي 
پر رفت وآمد را به طور مداوم ضدعفوني خواهند 
كرد. آستان قدس رضوي در اطالعيه اي از زائران 
خواسته بهداشت شــخصي را رعايت كنند. در 
اين اطالعيه آمده است: »رعايت اصول بهداشتي 
اعم از شست وشوي مكرر دست ها، همراه داشتن 
ماسك و دستكش، پوشــاندن بيني و دهان در 
زمان عطسه و سرفه، خودداري از دست دادن و 
روبوسي، همكاري با خادمان، حفظ نظم و انضباط 
و فاصله اجتماعي در هنگام تشرف، همراه داشتن 
جانماز و كتب ادعيه و قرآن شخصي و چادر براي 
بانوان از ســوي زائران ضروري است.« براساس 
مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا، بازگشايي صحن 
اماكن مقدس از امروز سه شنبه ششم خرداد اجرا 
مي شود، تصميم گيري درباره ساير اماكن مذهبي 
ازجمله مساجد، هفته آينده در ستاد ملي كرونا 
انجام مي شود. زمان فعاليت حرم مطهر علي ابن 
موسي الرضا)ع( از يك ساعت بعد از طلوع آفتاب 
تا يك ساعت قبل از غروب آفتاب اعالم شده است.

بازگشايي محدود اماكن ورزشي
تعطيلي مراكز ورزش براي ورزشــكاران بخشي 
از دشواري هاي زندگي روزمره در ماه هاي اخير 
بوده اســت، حاال هم همه اين مراكز بازگشايي 
نمي  شــوند. براســاس اعالم وزارت بهداشــت، 
مكان هاي ورزشــي پر برخورد مثل سالن هاي 
كشتي همچنان بسته و بازگشــايي آنها ممنوع 
اســت. از ســر گرفتن بقيه فعاليت هاي ورزشي 

در مناطق سفيد آزاد اســت. در مناطق زرد تنها 
ورزش هاي انفرادي آزاد اعالم شده و در مناطق 
قرمز برخي باشگاه هاي ورزشي با تأييد مسئوالن 
ورزشي و دانشــگاه هاي علوم پزشكي مي توانند 
فعال باشند. استخرها هم فقط در مناطق سفيد 

مي توانند باز باشند.

فاصله اجتماعي در رستوران ها
رســتوران ها در مــدت زمــان شــيوع كرونا 
مي توانســتند به صورت بيرون بر فعاليت كنند 
اما همزمان با عيد فطر آنها سالن هايشــان را هم 
بازگشــايي كرده اند. البته بايد ديد مردم چقدر 
از حضور دوباره در كافه ها و رستوران ها با وجود 
خطر ابتال بــه كرونا اســتقبال مي كنند. در هر 
صورت تعدادي از رستوران ها چيدمان صندلي ها 

و ســالن هاي غذاخــوري را با توجه بــه قوانين 
فاصله اجتماعي تغيير داده اند. براســاس اعالم 
وزرات بهداشت، رســتوران ها، اغذيه فروشي ها 
و فست فودها كه از عيد فطر بازگشايي شده اند، 
پس از آن هــم مي تواننــد با رعايــت پروتكل 
بهداشتي سرويس دهي به مشــتريان را شروع 
كنند. نكته مهم اين است كه آنها مجاز نيستند 
با حداكثر ظرفيت فعاليت كنند و صرفا با رعايت 
فاصله گذاري مي توانند به ارائه خدمات سرو غذا 

در داخل رستوران و اغذيه فروشي اقدام كنند.
قهوه خانه ها و كافه ها در حالي فعاليت شان را از سر 
مي گيرند كه بخشي از فعاليت هاي آنها ازجمله 
ارائه قليان ممنوعيت دارد. در اين باره ســرهنگ 
نادر مرادي، معــاون نظارت بــر اماكن عمومي 
پليس امنيت عمومي پايتخت به ايلنا گفته است 
كه: »با توجه به اينكه در اين رستوران  ها تجمع 
جمعيت پرخطر تلقي شده است و تا پيش از اين 
نيز به همين دليل تعطيل بودند، مقرر شده است 
اين مكان ها برابر پروتكل هاي وزارت بهداشــت 
بازگشايي شــوند اما حق هيچ گونه عرضه قليان 
در اين مراكز به منظور پيشگيري از شيوع بيماري 
كرونا وجود ندارد.« به گفته او هيچ گونه مجوزي 
براي ارائه قليان در اين مراكز وجود ندارد و برابر 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا اين مكان ها به طور 
كامل با رعايت پروتكل هاي بهداشتي بازگشايي 
مي شــوند اما اجازه ارائه قليــان در اين مكان ها 
داده نشده است. معاون نظارت بر اماكن عمومي 
پليس امنيت عمومي پايتخت هشدار داده است 
كه: »برابر دســتور مقام قضايي اگــر در مكاني 
قليان عرضه شود حتما برخورد ما قاطع خواهد 
بود، چراكه بحث ســالمتي مردم جامعه در اين 
مقطع بسيار مهم اســت. هم اكنون نيز از اصناف 
تقاضا داريم تا با ما همكاري الزم را داشته باشند و 
چنانچه اصناف به هر دليلي قليان عرضه كنند ما 
برابر دستور مقام قضايي با آنها برخورد مي كنيم.« 
مرادي افزود:» بســياري از كافه ها و رستوران ها 
از قبل كد بهداشــتي مورد نظر براي بازگشايي 
را دريافت كرده اند و آنها كه چنين نكرده اند هم 
بايد قبل از بازگشايي در سامانه سالمت ثبت نام 
و كد را روي مغازه نصب كننــد، اما آنچه در اين 
مقطع مهم تر است بحث قليان است كه حق ارائه 

قليان ندارند.« 

گزارش »همشهري« از جزئيات بازگشايي مراكز مذهبي، مشاغل و مكان هاي عمومي از امروز در سراسر كشور

   معاون كل وزارت بهداشت: صنوفي كه باركد نگرفته اند، نمي توانند بازگشايي شوند
   درباره بازگشايي مساجد هفته آينده تصميم گيري مي شود

 بازگشت مشروط به زندگي
نقد

ديابتي ها؛ گروگان متخلفان شبكه دارو
عرضه خاص ترين داروي مورد نياز جامعه 
بيمار در داروخانه ها متوقف شده و در تهران 
فقط يك داروخانه در مركز شــهر مجاز به 

فروش آن است.
بيماران ديابتي - ديابــت نوع يك - روزانه 
حداقل 3مرتبه به انســولين نيــاز دارند. 
انسولين يك داروي تزريقي است كه براي 
كنترل قند خون افراد دچار به ديابت نوع 

يك، مورد استفاده اين گروه قرار مي گيرد.
ديابتي ها شــايد تنها گروهــي از بيماران 
زمينه اي هستند كه اگر داروي مورد نيازشان 
سر ساعت در اختيارشان قرار نگيرد، عالئم 
حياتي آنها بالفاصله به وضعيت بســيار بد 
تغيير پيدا مي كند. قند خون بيماران ديابتي 
نوع يك فقــط با انســولين، تحت كنترل 
-دامنه مجاز - قرار مي گيرد. اگر انسولين 
در اختيار اين افراد نباشد، هرگز امكان غذا 
خوردن ندارند چون هرنوع خوراكي حتي 
نان خالي يا شــير تنها، قند خون اين افراد 
را به ســطح خطرناك براي بدن، افزايش 

مي دهد.
اين وضعيت خيلي خاص بيماران ديابتي اما 
ظاهرا براي عوامل تنظيم بازار دارو چندان 

شناخته شده نيست.
گزارش خبرنگار همشهري از چالش تازه اي 
كه به جان بيمــاران ديابتي افتاده، حاكي 
است: در چند روز گذشته روند يكسال اخير 
عرضه محدود انســولين، به حالت بسيار 
محدود تغيير پيدا كرده به طوري كه طبق 
اعالم ديابتي ها كه در هفته هاي اخير براي 
تامين انسولين به همراه نسخه پزشك روانه 
داروخانه ها شــدند، بدترين پاسخ ممكن 
از ســوي داروخانه ها را دريافــت كردند: 
»انسولين نيســت.« برخي از اين بيماران 
به همشــهري اعالم كردند: طبق پاســخ 
كارشناسان سامانه تلفني اطالعات دارويي 
به آنها درباره محل فروش انســولين، فقط 
يك داروخانه در تهران »انســولين قلمي 

نوورپيد« عرضه مي كند.
انســولين قلمي نوورپيد، داروي ساخت 
كشور دانمارك است و از اين كشور توسط 

يكي دو شركت وارد ايران مي شود.
گفته مي شود توقف پروازهاي بين المللي 
طي حداقل دو ماه اخيــر در كل دنيا باعث 
شده بازار داروي ايران هم اكنون با قحطي 
انســولين روبه رو شــود. از طرفي، برخي 
گمانه زني ها حاكي از »محروم شدن خوراك 
اصلي ديابتي ها از ارز 4200توماني« است 
كه البته اگر اين باشد، دولت و بانك مركزي 
بايد پاســخگوي »انحــراف در تخصيص 
ارز ارزان بــه واردات كاالهــاي كم مصرف 
و غيراساسي« باشــند. با اين حال عوامل 
تاميــن و توزيع دارو به جــاي آنكه حال و 
روز بيماران ديابتي در نبود انســولين در 
داروخانه ها را درك كننــد، مدعي »انبار 
انسولين در خانه هاي ديابتي ها« هستند. 
برخي مســئوالن اين حــوزه مي گويند: 
»چون ديابتي ها، انسولين را با قيمت آزاد 
و براي ترس از ناياب شدن، به تعداد زياد از 
داروخانه ها خريداري كرده اند، اين مشكل 
به وجود آمده اســت«. چنيــن تصوري از 
جامعه افراد ديابتي آن هم در شرايطي كه 

بازار كاالهاي اساسي با محدوديت شديد 
واردات و هزار و يك مشكل ديگر روبه روست 
به معناي »ناتواني مديريتي در تنظيم بازار 

دارو« است.
حتي با فرض اينكه يك بيمار ديابتي توانسته 
انسولين را با قيمت آزاد و خارج از سهميه از 
داروخانه تهيه كند، اين به معناي تخلف در 
شبكه عرضه دارو اســت. در اين صورت آيا 
ديابتي ها بايد به گروگان متخلفان دربيايند 
و چوب قاچاق و تخلف در فروش، به بيماران 

نواخته شود؟
بررسي هاي »همشــهري« در اين ارتباط 
نشان مي دهد: اوال احتمال دريافت انسولين 
به ميزان زيادتر از ســهميه مصرف توسط 
يك بيمار ديابتي، تقريبــا نزديك به صفر 
است چون داروخانه ها فقط براساس نسخه 
پزشك و به ميزان سهميه اي كه در سامانه 
الكترونيكي تامين اجتماعي براساس نسخه 
اوليه پزشك براي هر ديابتي درج شده است، 
به بيمار انســولين مي فروشند. نياز ماهانه 
ديابتي ها به انسولين برحسب سن و وزن 
آنها معموال بين يك تا 3قلم انسولين است. 
دوم آنكه حتي اگر ترس و نگراني در جامعه 
بيماران ديابتي بابت »نيست شدن انسولين 
در ماهاي آينده« وجــود دارد، اين عارضه 
خود پيامد منفي اقدامات و برنامه هاي دولت 
اســت. همان طور كه خانوارها اين روزها 
نســبت به آينده اقتصاد »بدبين« هستند 
و انتظارات تورمي باعث شــده بخشــي از 
افراد به شكل سرگردان ســراغ بازار سهام 
بروند و بــورس بخرند و بخشــي ديگر به 
پناهگاه هاي ارز و سكه رو بياورند، ساير افراد 
نيز به تناسب حال و روزشان تالش مي كنند 
خود را در برابر شدت مشكالت آتي، مقاوم 
كنند. البته كه در موضوع انسولين به علت 
»سختگيري هاي مقرراتي هنگام فروش در 
داروخانه«، امكان انبار كردن و اضافه خريد 
آن وجود ندارد. ديابتي ها ابتداي امسال هم 
مشكل تأييد نسخه پيدا كردند. سال گذشته 
نيز در مقاطعي كه بازار ارز متشنج مي شد، 
كانال ضعيف و ناتوان عرضه انسولين زودتر 
از ساير بازارهاي كاال و خدمات از بي سياستي 
در حوزه اقتصاد، آســيب مي ديد و ضربات 
آن مستقيم به ديابتي ها برخورد مي كرد. 
آنچه در اين مقطــع مي تواند ابهامات بازار 
عرضه انسولين را مرتفع كند، »پاسخگويي 
شفاف مسئوالن وزارت بهداشت« است. اگر 
بانك مركزي نسبت به تامين ارز ارزان براي 
خاصترين داروي مورد نياز كشور، موانعي 
ايجاد كرده اســت، بيان آن باعث پيگيري 
مسئوالن ارشد كشور براي رفع آن خواهد 
شد. اگر در مبادي ورودي دارو، مشكالت 
گمركي وجود دارد، اعالم آن باعث پيگيري 

ويژه توسط وزارت اقتصاد خواهد شد.
همچنين اگر در شبكه داخلي عرضه دارو 
مشكالتي وجود دارد نيز باز طرح موضوع 
در فضاي شــفاف، زمينه بــراي اصالح  را 
فراهم مي كند. اگر ادعاي مطــرح درباره 
تمايل ديابتي ها به انبار انســولين صحت 
داشته باشــد، ريشــه آن همين ابهامات 
و تصميم گيري پشــت درهاي بســته در 

وزارتخانه هاست.
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فهميه محمدي
خبرنگار

انسولين نوورپيد، يكي از داروهاي 
حياتي براي كنترل قنــد بيماران سالمت

ديابتي باز هم كمياب شــده است؛ 
مردم از شــهرهاي مختلف خــود را بــه تهران 
مي رســانند تــا انســولين خارجي پيــدا كنند. 
داروخانه ها اما در هفته هاي گذشته پاسخ مشابهي 
به متقاضيان مي دهند: »انسولين خارجي نداريم.«
تا همين چند هفته پيش زماني كه با شماره تلفن 
اطالعات دارويي تهران يعني همان 1490 تماس 
مي گرفتيد و درباره انسولين نوورپيد مي پرسيديد، 
كارشناسان اين سامانه مي توانستند چند داروخانه 
حوالي محل زندگي تان را براي گرفتن دارو به شما 
معرفي كنند. در هفته گذشته اما بيشتر افراد مبتال 
به ديابت به داروخانه هالل احمر ارجاع داده شدند. 
هنوز هم همينطور است و پاسخ اطالعات دارويي 
تهران اين است كه انسولين نوورپيد اعالم موجودي 

نشده است.
انســولين نوورپيد يكي از 
داروهاي درمان ديابت است 
كه زير پوســت شكم، ران، 
بازو، شــانه يا باسن، تزريق 
مي شود. نوورپيد، انسولين 
با عملكرد ســريع اســت؛ 
به طوري كه اثــر آن 10 تا 
20دقيقه پس از تزريق بروز 
مي كند. بسياري از مبتاليان 
به ديابت بــراي كنترل قند 
خون از اين نوع انســولين 

استفاده مي كنند. براساس مصرف انسولين براي 
هر بيمار متفاوت است اما  براساس دوز معمول بين 
0.5 تا يك واحد در هــر كيلوگرم وزن بدن در روز 

بايد مورد استفاده قرار گيرد.
پيگيري هاي همشهري و گفت وگو با داروخانه داران 
نشــان مي دهد انســولين نوورپيد پــس از اتمام 
موجودي، دوباره شــارژ نشــده و درنتيجه ميزان 

موجودي داروخانه ها در سامانه اطالعات دارويي 
صفر اعالم مي شود.

غالمحسين مهرعليان، مديركل اداره دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو كه پيش تر گفته بود 
كمبود انسولين به دليل خريد مازاد بر نياز آن توسط 
مردم اســت، در گفت وگو با »همشهري« مشكل 
اصلي كمياب شدن انســولين خارجي را ترخيص 
نشدن آن اعالم كرد و گفت: »در اين زمينه مشكل 
حمل ونقل و ترخيص داشتيم، پنجشنبه يكم خرداد 
ترخيص شدند. االن در حال شناسه گذاري و توزيع 
هستند. هيچ كمبودي وجود ندارد و دارو متناسب 
با ماه هاي گذشــته در حال توزيع است.« او تأكيد 
مي كند كه اين مشــكل پس از عيد فطر با توزيع 
انســولين نوورپيد در داروخانه ها به كلي برطرف 

مي شود و مردم نگراني از اين بابت نداشته باشند.

هرجا مي رويم نيست
يك روز بعد از عيد فطر شماري از بيماران ديابتي 
در داروخانه هــاي تهران ســرگردان هســتند و 
حرف هايشان از چالش هاي 
اين روزهايشــان متفاوت 
است. »افســانه« كه چادر 
به ســر دارد و بــه يكي از 
داروخانه هــاي دولتي آمده 
با نااميدي واژه انســولين را 
به زبان مي آورد. به همسرش 
مي گويد بــه بچه هــا بگو 
اينجا هم نداشت و چادر را 
به دندان مي كشــد: »پدرم 
قندش باالســت، آنقدر كه 
مي خواستند پايش را قطع 
كنند اما نگذاشتيم. االن با عصا راه مي رود. قبل از 
ماجراي كرونا و قرنطينه هم اوضاع بازار انسولين 
خوب نبود اما با كرونا و قرنطينه شرايط خيلي بدتر 
شد.« مردم، آنها كه اطالعات دارويي بيشتري دارند، 
افسانه را به داروخانه هالل احمر در خيابان طالقاني 

ارجاع مي دهند.
پدر افسانه 18ســال بيشتر اســت كه  اين نوع از 

انسولين را مصرف مي كند. نامش علي است  و مبتال 
به ديابت نوع  يك. چندي پيش از شيوع كرونا هم در 
بيمارستان بستري بوده و از زمان شيوع ويروس در 
اسفند هم 70روز همراه با پرستارش به عنوان يكي 
از گروه هاي آسيب پذير در برابر كرونا در قرنطينه 

بوده است.
آنطور كه افسانه مي گويد طي اين سال ها زمان هايي 
بوده كه اين دارو كمياب شود اما االن مدتي است 
كه اصال پيدا نمي شود و حاال مشكل آنها دو تا شده؛ 
حفاظت از پدرشــان به عنوان يــك بيمار ديابتي 
در برابر مخاطرات كرونا و پوشيدن كفش آهنين 
براي پيدا كردن انسولين نوورپيد از اين داروخانه 

به آن داروخانه.
نسرين، بيمار ديابتي ديگري است كه از 7سالگي 
تاكنون كه 39ساله است، انسولين مصرف مي كند؛ 
مبتال به ديابت نوع يك. از زماني كه انسولين براي 
جلوگيري از قاچاق سهميه بندي شده يعني از سال 
قبل هر ماه به يك داروخانه مشخص مراجعه كرده 
و ســهميه اش را گرفته اما حــاال مي گويد: »براي 
گرفتن سهميه ارديبهشــت به كلي داروخانه سر 
زدم. 32سال است كه انسولين مصرف مي كنم. تا 
يك سال پيش انسولين خارجي مصرف مي كردم 
اما حاال مجبور شدم از نوع ايراني آن استفاده كنم. 
يك ماه پيش كه حالم خيلي بد بود و دربه در دنبال 
انســولين بودم تا 80هزار تومان هم در بازار آزاد 
فروخته مي شــد اما هر داروخانه اي نمي داد؛ يك 
داروخانه  آشنا پيدا كرديم كه برايم نگه مي داشت. 

من كه از 7سالگي انســولين مصرف مي كنم اين 
ميزان ســهميه بندي تا 11 يا 12روز من بيشــتر 
نيست بقيه آن را بايد آزاد تهيه كنم. در اوايل قيمت 
يك عدد انسولين 40هزار تومان بود اما تا 80هزار 
تومان هم راضي بودم هزينه كنم اما با اين قيمت 

هم پيدا نمي شد.«

مردم انسولين داخلي مصرف كنند
در شــرايطي كه تقاضا براي انســولين نوورپيد 
همچنان رو به افزايش اســت و سامانه اطالعات 
دارويي موجودي آن را صفر اعالم مي كند، بسياري 
از بيماران ناگزير از تغيير انسولين مصرفي خواهند 
بود. اين نكته اي است كه اگرچه براي اين بيماران 
انتخابي از ســر اضطرار اســت اما از نگاه افرادي 
مانند »اسداهلل رجب«، رئيس انجمن ديابت اين 
شــرايط مي تواند يادآوري  براي ضــرورت تغيير 
الگوي مصرف انسولين باشــد: »مردم كشور ما 
تصور مي كنند كه جنس خارجي بهتر اســت اما 
هر چيزي كه از خارج وارد شــود خوب نيســت. 
انسولين رگوالر يا انســاني كه داخلي است و در 
دسترس تا 3 يا 4ساعت در خون باقي مي ماند اما 
نوورپيد تا 2ساعت اثر ش باقي مي ماند در گذشته 
هم مردم از انسولين رگوالر استفاده مي كردند.« 
با وجود اين مزيت ها كه رجب مي گويد، شماري از 
مبتاليان ديابت سال هاست كه از انسولين نوورپيد 
اســتفاده مي كنند. به گفته آنها انسولين نوورپيد 
ســريع االثر اســت و ظرف كمتر از 15دقيقه اثر 

مي كند. اين انسولين به دليل سرعت عملكردش 
حتي بالفاصله بعد از غذا هم قابل تزريق اســت و 
اثربخشي قابل قبولي دارد، برخالف نوع رگوالر كه 
كندتر از نوورپيد است و اســتفاده از آن بعد غذا 
كارايي مناسبي ندارد. مصرف كنندگان نوورپيد 
همچنيــن مي گويند، تزريق اين انســولين درد 
كمتري دارد و ســاده تر اســت و به همين دليل 

استفاده از آن عموميت بيشتري دارد.
رئيــس انجمــن ديابــت ايــران در گفت وگو با 
»همشــهري« تأييد مي كند كه مشكالت مربوط 
به دارو مدت هاســت كه وجود دارد و حاال بيشتر 
هم شده: »تحريم ها مشكالت زيادي را براي تامين 
دارو به وجود آورده بود و االن ويــروس كرونا هم 
دامنه مشكالت ما را بيشتر كرده است. به هر حال 
اين شرايطي است كه اكنون با آن مواجه هستيم 
و نمي توانيم دائم از نبود دارو و مشكالت شكايت 
كنيم؛ چراكه اين شيوه برخورد فقط باعث وحشت 
بيماران مي شود. واقعيت اين است كه ممكن است 
چاره اي نداشته باشيم جز اينكه از داروهاي داخلي 
استفاده كنيم. بايد شرايط فعلي را قبول كنيم و با 
وجود امكاناتي كه در كشور است بتوانيم قند خون 

ديابتي هاي كشور را كنترل كنيم.« 
آنطور كه »رجب« مي گويد، از چند ماه پيش از عيد 
كمبود انسولين خارجي در كشور شروع شد: »ما 
سعي مي كنيم بيماران ديابتي را به سمت انسولين 
داخلي ببريم و اگر انســولين خارجي نيست براي 
بيماران انسولين داخلي تجويز كنند. شايد برخي 
افراد به انسولين داخلي حساسيت داشته باشند اما 
بقيه بيماراني كه مشكلي در اين خصوص ندارند 

بايد از انسولين داخلي استفاده كنند.«
او ادامه مي دهد: »انســولين تزريقي در كشورمان 
توليد مي شــود و مشــكلي در اين زمينه نداريم. 
در شــرايط فعلي بيماران انجمن ناگزير اســت از 
انسولين داخلي استفاده كند. نگاه ما بايد واقع بينانه 
باشد، وقتي انسولين خارجي در كشور نيست بايد 
به سمت اســتفاده از داروهاي داخلي برويم، اين 
داروها هم همان تأثير را دارند و در بيشــتر موارد 
تغيير نوع انســولين و عادت كردن بدن به داروي 
جديد فقط يكي، دو هفته زمان مي برد و بيمار بايد 
دقت بيشتري داشته باشد تا بدن به انسولين جديد 
عادت كند. قبل از اينكه انســولين نوورپيد را وارد 
كشور كنيم همه بيماران از انسولين ايراني استفاده 
مي كردند. بيماري در انجمن داريم كه 35ســال 
است از انسولين داخلي اســتفاده مي كند و هيچ 

مشكلي هم ندارد.«

»همشهري« از كمياب شدن »نوورپيد « يكي از داروهاي حياتي 
بيماران ديابتي گزارش مي دهد

كمبود انسولين خارجي

تعيين تكليف مهدهاي كودك به زودي
بازگشايي اداره ها و سازمان هاي مختلف و بازگشت به كار والدين مشكالتي را براي نگهداري از 
فرزندان آنها پديد آورده است. در شرايطي كه مهدهاي كودك همچنان بسته هستند، نگراني ها 
درباره احتمال انتقال بيماري در آنها وجود دارد. اين درحالي است كه تقاضا براي بازگشايي آنها هم 
جدي شده، چرا كه مادران و پدران شاغل مي گويند كه براي نگهداري از فرزندانشان در شرايطي 
كه حضور در محل كار براي آنها الزامي شده با مشكالت زيادي مواجه شده اند. تازه ترين خبر درباره 
بازگشايي مهدها را حبيب اهلل مسعودي فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اعالم 
كرده است. او درباره زمان بازگشايي مهد هاي كودك گفت: »سازمان بهزيستي پيشنهادهاي خود 
را به ستاد ملي مبارزه به كرونا ارســال كرده است تا مهد هاي كودك به صورت فازبندي شده و با 
حداقل ظرفيت و رعايت اولويت ها باز شوند.« فريد ادامه داد: »احتمال دارد خرداد ماه مهد هاي 
كودك با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي باز شوند، اما هنوز مشخص نيست. 
بازگشايي مهد ها ريزه كاري هاي خاص خود را دارد، چراكه با كودكاني طرف هستيم كه رعايت نكات 

بهداشتي براي آنها سخت است.«

ث
مك

    رئيس انجمــن ديابت ايران: 
مردم انســولين داخلــي مصرف 

كنند
داروي  اداره  مديــركل     
وزارت بهداشــت در گفت وگو با 
»همشهري«: انســولين خارجي 
مشــكل حمل ونقــل و ترخيص 
داشت، اين مشكل حل شده و دارو 
در حال شناســه گذاري و توزيع 

است، مردم نگران نباشند

ضدعفوني كردن پل طبيعت براي از سرگرفتن زندگي روزمره. 



   صلح غيرمنتظره به مناسبت عيد 
فطر در افغانستان

كيوسك

بيشتركشورهايجهانبالغومحتاطانهمحدوديتهايقرنطينه،بهزندگيعاديبازگشتهاند
بازگشت جهان به مدار زندگي عادي

دولت ژاپن، ديروز وضعيت اضطراري سراسري در اين كشور را لغو كرد.

  موضع هجومي نتانياهو در شروع 
محاكمه اش به اتهام فساد

   نمازگزاران براي كمك به مهار 
كرونا، در خانه نماز خواندند 

   سكوت ترامپ درباره آمار كلي 
قربانيان و مبتاليان ويروس كرونا
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محاكمه قرن
اولينجلسهمحاكمهنخستوزيرفعلياسرائيلبعداز3سالتحقيقاتپليس

ودستگاهقضاييبرگزارشد

سرانجامدرظهرروزيكشنبه،نخستينجلسه
ازمحاكمــهتاريخــيبنياميــننتانياهو،رويداد

نخستوزيررژيمصهيونيستيدردادگاهعالي
اينرژيمدرشرقشهرقدسبرگزارشد،آنهمدرحاليكه
تنهايكهفتهازتشكيلدولتائتالفياسرائيلبهرياست
نتانياهوميگذردواودرتالشبراياجرايهرچهسريعتر
طرحياســتكهبهمعاملهقرنمعروفشده.اينطرحبا
پشــتيبانيدولتترامپباادعايدستيابيبهصلح،امكان
تشكيلكشــورفلســطينرامنتفيميكند.اينمحاكمه
نتيجه3سالتحقيقاتفشردهپليسودستگاهقضاييرژيم
صهيونيستيدربارهنقشنتانياهووهمسرويدر3پرونده
فسادبهشــمارميرود؛پروندههاييكهعبارتندازدريافت
رشــوه،خيانتدرامانتعمومي)سوءاســتفادهازقدرت

دولتي(وكالهبرداري!
جنجالهــايمرتبطباايــندادگاههمانطوركــهانتظار
ميرفت،ساعاتيپيشازنخستينجلسهمحاكمهوتوسط
شخصنتانياهوآغازشد.اوپيشازورودبهساختماندادگاه
بهخبرنگارانگفت:هدفازاينصحنهسازي،حذفكامل
جريانراستازقدرتبهواســطهاختياراتقضايياست.
جريانچپبيشازيكدههاســتكهدركسبقدرتاز
طريقصندوقهايرأيناكامبودهوحاالبرايحذفمنبه

گزينهقضاييرويآوردهاست!
ازســويديگرتعداديازحامياننتانياهــونيزدرمقابل
ساختماندادگاهتجمعكردهوشــعارهايتنديراعليه
احزابسياســيچپورســانههايمنتقدنخســتوزير
اســرائيلســردادند.بهنوشــتهروزنامههاآرتص،حدود
200نفرازشهركنشينانبادردســتداشتنپرچمهاي
رژيمصهيونيســتيوتصاويريازنتانياهودرتمامساعات
برگزاريمحاكمهمقابلساختماندادگاهحضورداشتهو
شعارهايينظير»نتانياهوتنهانيست«يا»چپهادشمن
اسرائيل«سرميدادند.همچنينبراساسگزارشهاآرتص،
برخيوزرايدولت،ازجملهوزيرورزشووزيراموراوقاف

دينينيزدرتجمعحامياننتانياهوحضورداشتند.
عوفرشيلح،ازنمايندگانكنستاسرائيلكهبهضديتبا
سياستهاينتانياهومشهوراستونقشچشمگيريهم
درپيشرويقانونيپروندهقضاييويداشته،بااشارهبهاين
تحركاتدرمصاحبهبايديعوتاحرونوتگفت:نتانياهوبا
اينرفتارهايكپيامروشنوالبتهخطرناكرابرايمخالفان
خودودستگاهقضاييارسالكرد؛پياميمبنيبراينكهبراي

جنگباشماآمادهام!يائيرالپيد،ازسرانائتالفآبي-سفيد
همدرحسابتوييترخودنوشــت:رفتارتهاجمينتانياهو
عليهدستگاهقضايي،آنهمدرحاليكههنوزمحاكمهوي
آغازنشدهنشــانميدهدكهحضوراودرجايگاهرياست

دولتاسرائيلتاچهاندازهخطرناكاست.
درمقابل،امااحــزابچپكهكمترينســهمازقدرترا
نسبتبهســايراحزابوقوايسياسيرژيمصهيونيستي
دراختياردارندازورودبهگفتوگويمســتقيمبانتانياهو
وپاسخبهاتهاماتويخودداريكردهوديگرسراندولت
ائتالفي،ازجملــهبنيگانتزوژنرالاشــكنازيرامخاطب
قراردادند.برايمثالتمامزندبــرگ،ازنمايندگاناصلي
حزبمرتز)اصليترينحزبچپاســرائيلي(درمصاحبه
باهاآرتصگفت:انتظــارداريمچنينمواضعيازســوي
چهرههايمعتدلدردولتجديد،ازجملهبنيگانتزوژنرال
اشكنازيبيپاسخنماند،چراكهزيرســؤالبردنجايگاه
دستگاهقضاييباطرحچنيناتهاماتيبهضرركليترژيم

صهيونيستيخواهدبود.

پرونده هاي سه گانه فساد
اولينپرونــدهنتانياهوبهپروندههزارمشــهوراســتكه
براساسآننتانياهومتهمبهدريافترشوهشدهاست.گفته
ميشودنتانياهووهمسرشبعدازسال2009)انتخابوي
بهعنواننخســتوزير(هداياييبهارزش200هزاردالراز
يكتاجراســرائيليدريافتكردهاندكهدرحقيقتحكم
رشوهراداشتهاســت.اينهدايابراساسروايترسانههاي
اسرائيليعبارتاستازشيشههايشامپاينوسيگارهاي

بسيارفاخر.
دومينپرونده)مشهوربه2هزار(مربوطبهارتباطغيرقانوني
نتانياهوبانونيموزيس،ناشروســردبيرروزنامهيديعوت
احرونوتاست.گفتهميشــودنتانياهودرسال2013به
درخواســتموزيستالشكردهتامانعازانتشارضميمه
هفتگيروزنامهاســرائيلامروز،متعلقبهشلدونادلسون
شــودتابهاينترتيب،خســارتهاييديعوتاحرونوت
كاهشيابد.درازاياينتالشهانيــزيديعوتاحرونوت
متعهدشــدهرويكردانتقاديخودنســبتبهنتانياهورا

كناربگذارد!
پروندهسوم)مشهوربه4هزار(نيزدربارهروابطغيرقانوني
نتانياهوباشاولالوفيچز،مديرشــركتبيزك)ارتباطات
زميني(وسايتمشهورعبريزبانواالاست.نخستوزير
اســرائيلمتهماســتكهامتيازاتاقتصاديغيرقانونيو
ناعادالنهايرادرازايكمپينرسانهايواالبرايحمايتاز

خودوهمسرشدراختيارالوفيچزقراردادهاست.

كرونا،همچنانميهمان
ناخوانــدهدنياســتاماگزارش

كشــورها،ناچــاربــه
بازگشــتبهزندگيعاديهستند.از
بازگشاييمدارسدرانگليسگرفتهتا
دعوتازتوريستهابرايسفربهاسپانيا
ويونان،وازلغوحالتفوقالعادهدرژاپن
گرفتهتابرقــراريپروازهايداخليدر
هند،كشورهاخودرابرايزندگيعادي

درتنگنايكروناآمادهميكنند.
كشــورهادرحالــيمحدوديتهاي
سفتوسختبرايجلوگيريازانتشار
ويروسكرونــاراكاهشميدهندكه
درنقاطيمانندبرزيلوروسيه،آمار
مبتاليانهمچنــاندرحالافزايش
اســت.آمارجهانيمبتاليــانهماز
5.5ميليــوننفــرعبوركــردهوبه
5ميليونو522هزارو675هزارنفر
رســيدهوبيشاز435هزارنفرجان
خودرابهخاطربيماريكوويد-19از
دستدادهاند.بااينحالكشورهايي
كهازاوجهمهگيريعبــوركردهاند،
ناچــارازنجــاتاقتصادمليشــان،
ذرهذرهمحدوديتهاراكمتركردهاند
ودرحاللغومقــرراتمحدودكننده
بيشترهســتند.دراينميان،اسپانيا
كهيكيازبدتريــنبحرانهايكرونا
درسراسرجهانراداشت،اعالمكرده
كهازابتدايماهجوالي)11خرداد(
دوبــارهازتوريســتهايخارجــي
ميزبانيخواهدكرد.بــهاينمعناكه
پروازهايخارجيبهمقصداسپانيااز
سرگرفتهخواهندشد.بحرانكرونا،
ضربهســنگينيبهبخشگردشگري
اســپانيازدهواينتصميــم،باهدف
نجاتگردشگريدراينكشورگرفته
شدهاست.اسپانيايكيازكانونهای
بحراندراروپابودوتماماينكشور،
برايمدتيطوالنــيدرقرنطينهبود.
باكاهــشمحدوديتهــا،خيابانها

دوبارهدراينكشورشلوغشدهوبرخي
مدارسدرشمالاينكشوربازگشايي

شدهاند.
دريونــانهمدولتهمزمــانبااجازه
فعاليتمجددبهكافههاورستورانها،
جزايروبنــادراينكشــوررابهروي
گردشگرانبازكردهاســت.درايتاليا،
نخســتينكانــونبحــراندراروپا،
باشگاههاواستخرهابازگشاييشدهاند.
درجمهوريچكهم،همزمانباورود
بهمرحلهآخــرگشــايشها،عالوهبر
رســتورانهاوكافههــاوباغوحشها،
درهــايمــدارسابتدايــيبــهروي

دانشآموزانبازشد.
درهنــدنيزديــروزهمزمــانباثبت
آماربيســابقه7هزارمبتاليجديد،
پروازهايداخليبااصراردولتازســر
گرفتهشــد.بهگــزارشگاردين،اين
تصميــمدولتبــاوجــودانتقادهاي
دولتهايايالتيگرفتهشــدهاســت.
2ماهتعطيليپروازهايداخلي،صنعت
هوانــورديداخليهندرادرآســتانه
فروپاشــيكاملقراردادهبــودواين
تصميمبراينجاتاينبخشازاقتصاد

هندگرفتهشدهاست.
ديروزهمچنيندولتژاپنرسمااعالم
كردكهشــرايطاضطراريمليرالغو
ميكند.گشــايشهادراينكشــوراز
2هفتهپيششروعشدهبوداماهمچنان

دربرخيمقرراتمحدوديتهابهشدت
اعمالميشد.ديروزشــينزوآبهاعالم
كردكهبابرداشــتنشرايطفوقالعاده،
زندگــيدرتوكيــوبهحالــتعادي

بازخواهدگشت.
درآنســويدنيــا،آمريــكاهمزمان
بــاكاهــشمحدوديتهــايداخلي،
ورودهواپيماهاازمبــدأبرزيلبهاين
كشورراممنوعكردهاست.بهگزارش
نيويوركتايمــز،دولــتآمريــكااين
تصميمرادرپيشــدتگرفتنبحران
ابتالبــهكرونادربرزيلگرفتهاســت.
كرونــا،دربزرگتريناقتصادآمريكاي
التينبيدادميكندواينكشوربابيش
از365هزارمبتالونزديكبه23هزار
قرباني،بعدازآمريكابدترينشــرايط
رادرسراســردنيادارد.بيمارستانها
دراينكشورازشدتبستريبيماران
كوويــد-19درحالانفجارهســتند
وشــهردارانودولتهــايمحلــي،

درخواستكمكفوريدارند.
آمريكاهمتاچندهفتهپيششــرايط
بسياربديداشــتبااينحالايالتها
دراينكشوربرخيگشايشهارااعمال
كردهاند.دولتفدرالدســتورالعملي
60صفحهايبــهايالتهــادادهكهبر
اساسآن،رســتورانها،آرايشگاهها،
مكانهايورزشــيروباز،ســاحلها،
استخرهاومحيطهايكاريبازگشايي

شدهاند.حتينيويوركهمكهبدترين
بحرانرادرآمريكاداشــت،ممنوعيت
تجمعهاي10نفرهرابرداشــتهاست.
بااينحال،مســئلهمهمدراينكشور،
بازگشاييمدارساست.ترامپ،اصرار
داردكهمدارسهرچهزودتربازشوند
اماكارشناســانهشــداردادهاندكه
شرايطبرايبازگشــاييمدارسمهيا

نيست.
درانگليسهمبازگشاييمدارسيكي
ازمســائلپرچالشياســتكهدولت
بوريسجانســونباآنمواجهاســت.
بهگــزارشبيبيســي،اتحاديههاي
معلمانباتصميمدولتمخالفهستند
امابوريسجانســونديروزاعالمكرد
بازگشــاييمدارسطبقبرنامهازاول
ژوئن)هفتهآينده(شــروعخواهدشد.
براساسطرحدولت،قراراستمدارس
درچندفازبازگشاييشوندودرابتدا،
مدارسابتداييبازخواهندشد.انگليس
طرحي3مرحلهايبــرايكاهشكلي
محدوديتهــادراينكشــورداردكه

بازگشاييمدارس،فازدومآناست.
پيــشازبريتانيــا،ايناســتراليابود
كهديــروزمدارسرابازگشــاييكرد.
براساستصميمدولتاستراليا،بيشاز
يكميليوندانشآموزبهمدارسدولتي
وخصوصيبازگشتند.استرالياازهفتهها
پيشبابازگشاييساحلهادراينكشور
محدوديتهاراكاهشداد.والديندر
اينكشور،همچناناينفرصترادارند

تادوركاريكنند.
كشــورهادرحالــيبرايبازگشــايي
برنامهريزيميكنندكهانتشــارخبر
ابتاليبيــشاز100مــوردجديدبه
كرونادرپيبرگزاريمراســمدريك
كليســادرفرانكفورت،ترديدهادرباره
لغومحدوديتهارابيشــتركردهاست.
بهگزارشوالاستريت،مراسممذهبي
دراينكليسابعدازكاهشمحدوديتها
برگزارشــدهاماوجوديكموردآلوده،
باعثشــدهكه107نفرديگــرهمبه

ويروسكوويد-19مبتالشوند.

اسپانيااعالمكردهكهازابتدايماهجوالي)11خرداد(دوبارهاز
توريستهايخارجيميزبانيخواهدكرد.دريونانهمدولت
همزمانبااجازهفعاليتمجددبهكافههاورستورانها،جزايرو
بنادراينكشوررابهرويگردشگرانبازكردهاست.درايتاليا،
كانونبحراندراروپا،باشگاههاواستخرهابازگشاييشدهاند.در
جمهوريچكهم،همزمانباورودبهمرحلهآخرگشايشها،
عالوهبررســتورانهاوكافههاوباغوحشها،درهايمدارس

ابتداييبهرويدانشآموزانبازشد

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار



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

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

شيوه هشدار براي شيوع كرونا
ليما: شــهردار يكي از شــهر هاي پرو براي هشــدار به 
شــهروندان درباره پرخطر بودن شــيوع كرونا در تابوتي 
چوبي خوابيد تا خبر مرگش منتشــر شــود. به گزارش 
آديتي ســنترال، جيمي رونالدو، شهردار شــهر تانتارا به 
همراه چند تن از دوستان و معاون هايش چندين ساعت در 
تابوت خوابيدند تا رسانه هاي اين كشور با انتشار عكس ها 
و فيلم هايي از اين رويداد به مردم هشدار بدهند كه خطر 

شيوع كرونا همچنان باقي است.

دستمزد براي قرنطينه شدن
نيويورك: اداره ملي هوانوردي و فضايي آمريكا )ناسا( به 
اشــخاص داوطلب پول مي دهد تا به مدت ۸ ماه به منظور 
شبيه سازي  مأموريت هاي آينده در  ماه و مريخ در قرنطينه 
اين آژانس بمانند. بــه گزارش تك تايمــز، پيش از آنكه 
سازمان ناسا فضانوردان خود را به مريخ )Mars( بفرستد 
كه يك هدف بلندمدت براي اين آژانس فضايي اســت، 
به دنبال افرادي اســت كه مايل باشــند مانند آنها نقش 

بازي كنند.

غافلگيري خانم نخست وزير 
ولينگتون: جاســيندا آردرن، نخســت وزير نيوزيلند 
 هنگام ســخنراني بــا زمين لرزه اي خفيــف كه همان 
زمــان روي داد، غافلگير شــد. به گــزارش يورونيوز، 
وي بامداد دوشــنبه مشــغول صحبت در يــك برنامه 
زنده تلويزيوني بود كــه زلزله اي خفيــف همه  چيز را 
 لرزاند و در همــان هنگام او اندكي از جــاي خود پريد. 
شــدت اين زمين لرزه در كانون آن ۵.۶ ريشــتر اعالم 

شده است.

هشدار براي خصوصي سازي ماه
مسكو: رئيس سازمان فضايي روسيه در واكنش به برنامه هاي 
آمريكا در مورد  ماه اعالم كرد كه اياالت متحده آمريكا هرگز 
اجازه خصوصي ســازي  كره  ماه را دريافــت نخواهد كرد. به 
گزارش اســپوتنيك، در بيانيه شركت دولتي فضايي روسيه 
تصريح شــده   كه دولت آمريكا در تالش است تا نه تنها نقش 
اصلي در شكل گيري دســتور كار جهاني درخصوص چنين 
موضوع حساس بين المللي را تنها به خود اختصاص دهد، بلكه 
به هيچ قانون بين المللي نيز در اين باره الزامي نشان نمي دهد.

 حضرت امير المؤمنين علي ع:
 زكاة الّصّحة الّسعي في طاعة اهلل؛  زكات سالمتي، تالش و كوشش در طاعت الهي است.
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دايركت مساوي است با بالك
مجهز به آنفالوياب

وقتي ما مدرســه مي رفتيم اوضاع و احوال يك 
شكل ديگري بود؛ فضاي مجازي هنوز اختراع 

نشــده بود، آدم ها تلفن همراه نداشــتند، 
واتس اپ، اينســتاگرام، اســنپ چت و... 
هيچ كدام وجود نداشــت، حتي مسنجر 

نبود، بنابراين آدم ها حضوري حرف هايشــان را به هم مي زدند، 
حضوري عاشق مي شدند و هيچ كس نمي توانست در دايركت با 
پروفايل جعلي حرف هاي نامربوط بزند و كسي نبود كه تهديد كند: 
»دايركت مساوي است با بالك! « حتي هيچ كس نبود كه مجهز 
به آنفالوياب باشد. كوچه هاي دبيرستان هاي دخترانه غوغايي بود. 
پســرهاي نوجوان و جوان جان خود را به خطر مي انداختند و با 
موتورهاي فكسني تك چرخ مي زدند يا روي دوچرخه هاي اسقاطي 
و دست دوم مي ايستادند تا جلب توجه كنند. اليوهايشان بدون 
استيكر بود. بدون تتو و تيپ هاي عجيب. اما زندگي در اينستاگرام 
و فضاي مجازي چيز ديگري است. شايد ما همه آليس باشيم در 
سرزمين عجايب. در اينستاگرام عكس و فيلم حرف اول را مي زند. 
اين سرويس قابليت هاي خدمات متنوعي ارائه مي دهد. بيش از 
يك ميليارد آدم در اين جهان كاربر اينســتاگرام هستند و روزانه 
بيش از ۵00ميليون كاربر فعال دارد و ۵0ميليارد عكس هر روز در 
اين فضا به اشتراك گذاشته مي شود. ۵9 درصد كاربران اينترنت 
بين 1۸تا 29ســال دارند كه از اينستاگرام اســتفاده مي كنند. 
33 درصد از آنها 30 تا 49ســال هستند. 72 درصد نوجوانان دنيا 
در اينســتاگرام حضور دارند. روزانه 4/2ميليارد اليك رد و بدل 
مي شود. بيشتر كاربران اينستاگرام زنان هستند. جالب است بدانيد 
»پيتزا« محبوب ترين غذايي است كه در اينستاگرام پست شده 
و بعد »سوشي« است. بيشترين هشتگي كه در اينستاگرام ثبت 

.photo است و بعد واژه love  شده واژه
بنابراين با دانستن اينكه محبوب ترين غذا پيتزاست و بيشترين 
هشتگ، كلمه  عشق، معلوم است كه بيشتر كاربران اينستاگرام 
جوانــان و نوجوانان هســتند. در اينســتاگرام كاربران براي 
جلب فالوئر مرزها را زيــر پا مي گذارد. يــاد حرف هاي دكتر 
داور شيخاوندي، جامعه شــناس مي افتم. مي گفت: » چرا در 
كالنشهرها اين همه جرم و جنايت و بي اخالقي اتفاق مي افتد؟! 
در روستاها و شهرهاي كوچك آدم ها همديگر را مي شناسند؛ 
حتي نسل هاي گذشته افراد را، بنابراين فرد احساس مي كند 
اگر كار خالفي كند آبروي خود و خانواده اش را به باد مي دهد. 
اما در كالنشهرها همه با هم غريبه اند و اين يك فضاي امن براي 
شهروندان ايجاد مي كند كه هر كار خالفي بكنند. به اين اميد 
كه كسي آنها را نمي شناسد.« در فضاي مجازي، آدم ها در يك 
فضاي بزرگ اليتناهي زندگي مي كننــد و هويت هاي جعلي 
پوشــش امني براي درونيات آدم ها شده اســت. اينستاگرام 
اسپانسر خيلي  از برندهاي در حال رشد است و جنبه اقتصادي 
هم دارد. بنابراين شــاخ هاي اينستاگرامي با پست يك آگهي، 
كلي پول به جيب مي زننــد. اين روزها، هفته اي نيســت كه 
يك پست جنجالي جامعه ما را آشــفته نكند. سلبريتي هاي 
كم مايه با پســت هاي غيرمعمول ســعي در جذب مخاطب 
دارند و ما ناخودآگاه با پرداختن به آنها و حتــي انتقاد از آنها 
آتش شهرت آنها را شــعله ورتر مي كنيم. واقعا ما در اين شهر 
مجازي غريبه ايم و در اين فضاي غريب و بزرگ گرفتار شده ايم. 
خيلي از ما كاربران ناشي هستيم، مثال نمي دانيم انتشار عكس 
كودكان يا فيلم هاي آنها چه آسيبي ممكن است به كودكمان 
بزند. خيلي از اين پســت هاي جنجالي، توسط سناريونويسان 
مخفي صورت مي گيرد. آدم هاي شهرت طلب، مانند بازيگران 
بيچاره اي نقش هاي مبتذل تعريف شده خود را اجرا مي كنند و 
به نتيجه اين پست ها بي توجه هستند. هيجان را كنار بگذاريم. 
كارشناســان اهل فن را دعوت كنيم تا درباره مديريت  ديتا و 
اخالق در فضاي مجازي حرف بزنند. در مدرسه ها كارشناسان 
حضور پيدا كنند و ذهن دانش آموزان را روشــن كنند. ما در 
زندگي به همه اطالعات احتياج نداريم و قرار نيست هر فيلم و 
پستي را نگاه كنيم و وقت و انرژي خود را خرج كنيم. اما بدترين 
برخود نفي است. نفي نكنيم ما در اين فضا خيلي  چيزهاي خوب 
هم آموخته ايم. اليو هاي هنري و علمي و ورزشــي دســتاورد 
خوب اين فضاهاست. در ماجراي كرونا، كلي فيلم هاي كوتاه و 
آموزشي خوب در اينستاگرام ديديم و ذهن ما روشن شد. اتفاقا 
اينستاگرام فضاي خوبي براي باالرفتن سواد هنري ماست. در 
ضمن اين پديده ها، نفي شدني نيستند. فقط بايد مهارت خود 
را باال ببريم. آن وقت شايد مجبور نباشيم تهديد كنيم دايركت 
مساوي است با بالك. چون احترام به حريم ديگران را مي دانيم. 
متوقع هم نباشيم خزعبالت ما را همه دنبال كنند و بنويسيم 
مجهزيم به آنفالوياب. باور كنيد ما محكوم نيستيم هر چيزي 

را در اين جهان ببينيم.

 فريبا خانينگاه
روزنامه نگار

بومرنگ

نقد و نظر

علي مالئكهپزشك همشهري
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيش رضوانيه
روزنامه نگار

مائده اميني
روزنامه نگار

مهارت

كولر باعث انتقال ويروس كرونا مي شود؟
كولر آبي نمي تواند ويروس را از بيرون به داخل خانه بياورد. پس در منازل مسكوني 
چون اعضاي خانواده با همديگر در تعامل اند، مشــكلي برايشان ايجاد نمي شود 
ولي اگر از كولر آبي در اداره و فضاهاي عمومي استفاده مي شود، بهتر است همه 
افرادي كه در آنجا هستند از ماسك استفاده كنند، زيرا انتقال ويروس در محيط 
را تسريع مي كند. اين در حالي است كه كولر گازي هواي داخل را مكش كرده و 
خنك مي كند. بنابراين اگر ويروس در فضا وجود داشته باشد، ممكن است منتشر 
شود اما در منازل مسكوني چون افراد در كنار هم زندگي مي كنند نمي تواند براي 
آنها مشكل ساز شود، ولي در ادارات و فضاهاي عمومي افراد بايد از ماسك استفاده 
كنند. البته يكي از مزيت هاي كولر گازي اين است كه مكش از باال انجام مي شود 
و چون قطرك هاي كرونا سنگين هستند، معموال در سطح پايين وجود دارند، در 

نتيجه احتمال وجود ويروس در فضاي باالتر كمتر است.

ويترين

ويروس كرونا به سادگي با لمس 
سطوح منتقل نمي شود

شــيوع كرونا در ماه هاي اخير باعث 
شــد كه ضد عفوني كردن سطوح 
به صورت يــك رفتار بهداشــتي 

معمول درآيد، چرا كه لمس كردن 
ســطوح آلوده به ويروس و بعد 
دســت زدن به بيني، چشم 
و دهــان مي توانــد باعــث 
انتقــال آن بــه افراد شــود، 

اما مركز كنتــرل و پيشــگيري بيماري هاي آمريكا 
 در راهنمــاي جديدي كــه اخيرا درباره ســرايت 
ويروس كرونا منتشــر كــرده اســت، مي گويد اين 
ويروس به ســادگي از طريق لمس ســطوح منتقل 

نمي شود.
همچنين براساس اين راهنماي جديد ويروس كرونا به 
سادگي از انسان به حيوان و بالعكس سرايت نمي كند. 
سرايت ويروس كرونا عمدتا هنگامي صورت مي گيرد 
كه شــخص داراي عفونت با عطسه، ســرفه يا حتي 
حــرف زدن در فاصله نزديك فــرد ديگر قطرك هاي 
حاوي ويروس را در هــوا پخش كند و فــرد ديگر با 
استنشاق آنها آلوده شود. اين راهنماي جديد مي تواند 
ترس هاي بيجا درباره انتقــال ويروس كرونا را كاهش 
دهد. بســياري از افراد نگران هســتند كــه صرفا با 
 لمس يك شي ممكن اســت ويروس كرونا را بگيرند، 
درحالي كه اينگونه نيســت. حتي اگــر ويروس روي 
سطحي بماند، به معناي آن نيست كه هميشه قابليت 

سرايت دارد.
اين توصيه جديد به معناي آن نيســت كه افراد بايد 
شستن دســت ها و ضد عفوني كردن ســطوح را كنار 
بگذارند، بلكه به آنها امكان مي دهد در اين باره عملگرا 

باشند و وسواس به خرج ندهند.
باتوجه به اينكه راه اصلي انتشــار ويــروس از طريق 
تماس شخص به شخص، حتي در ميان افرادي است 
كه هيچ عالمتي را نشــان نمي  دهند، شــيوه اصلي 
پيشگيري هم فاصله گيري اجتماعي و حضور نيافتن 
در تجمع ها به خصــوص در فضاهاي بســته و حفظ 
فاصله  دست كم 1.۸متري از ديگران است. پاك كردن 
و ضد عفوني كردن ســطوحي كه به طور مكرر لمس 
مي شــوند، نيز همچنان توصيه مي شود اما در اولويت 
 بعدي قرار مي گيــرد، به خصوص اگــر به طور مرتب 
دست هايتان را با آب و صابون بشوييد و چشم ها، بيني 

و دهانتان را لمس نكنيد.

چرا آرزو مي كنيم جيپ داشتيم
»اگه جيپ داشــتم، از رويش رد 
مي شدم.« اين جمله اي است كه 
بســياري از ما بارها شنيده ايم يا 

شــايد خودمان هم به زبان 
آورده ايــم. وقتي يك 

اتومبيــل ناگهــان 
بدون چراغ راهنما 
مي پيچــد يــا از 

خيابان فرعي مقابل مان ظاهر مي شود، دلمان مي خواهد 
سوار خودرويي محكم مانند جيپ بوديم تا بتوانيم آن 
را له كنيم، بدون اينكه اتومبيل خودمان آسيب زيادي 
ببيند. البته اين جمله بسيار كهنه است و خاستگاه آن به 
دوراني برمي گردد كه اتومبيل شاسي بلندي محكم تر از 
جيپ در بازار ايران موجود نبوده. هرچند چنين حرفي 
در گذشته هم از نظر فني درست نبوده، چون خيلي از 
خودروهاي كالسيك ســدان چنان محكم و پرقدرت 
هســتند كه جيپ مقابل آنها مجالي بــراي خودنمايي 
ندارد. ما مي خواهيم با يك خودرو محكم به  خودروهاي 
ديگر آسيب برســانيم، چون يادآوري اين واقعيت كه 
خيلي ها اگر هنگام رانندگي پليســي مقابل چشــمان 
خود نبينند، ممكن است دست به هر تخلفي بزنند، ما 
را عصباني مي كند. سيگار كشيدن و خوردن و آشاميدن 
پشت فرمان ممنوع اســت، اما چند درصد از رانندگان 
به آنها اهميــت مي دهند؟ امروز بســياري از راننده ها 
هنگام حركت به بهانه هاي مختلف موبايل دست شــان 
اســت و فقط زماني كه پليس را مي بيننــد، آن را براي 
چند ثانيه پنهان مي كنند. بعضي از راننده ها كمربند را 
دستكاري كرده اند تا پليس فقط »تصور كند« كه آن را 
بسته اند، درحالي كه از پايين آزاد است، چون مي گويند 
كمربند كالفه شــان مي كند. مخدوش كــردن پالك 
خودرو براي عبور از زير دوربين ثبت تخلفات، دنده عقب 
طي كردن اتوبان و خيابان، عبور از چــراغ زرد يا حتي 
قرمز و گول زدن دوربين ثبت سرعت جاده براي خيلي ها 
كارهايي عادي است و جرم و تخلف محسوب نمي شود. 
قشر بي مســئوليت جامعه چنان به قانون شكني عادت 
كرده كه خيلي ها با خودشــان مي گويند: »خب خالف 
مي كنم، جريمه اش را مي دهم!« اين طرز فكر باعث شده 
كه اگر يك راننده قانون را رعايت  كند، از سوي بقيه مورد 
تمسخر قرار  گيرد. ما جيپ مي خواهيم تا قشر خطرناك 
و بي فكر جامعه را تنبيه كنيم، چون آنها ديگر از جريمه 
نقدي هراسي ندارند. به همين علت است كه براي يك 
اتومبيل 20ميليوني ممكن است ۵ميليون خالفي ثبت 

شده باشد.

رمز موفق زيستن
»رمــز موفق زيســتن«، يكــي از 
ننده تريــن  معروف تريــن و پرخوا
كتاب هاي  ديل كارنگي، نويســنده و 
روانشناس آمريكايي است كه زنده ياد 
ســيمين دانشــور آن را به فارســي 
برگردانده اســت. ديــل كارنگي در 
اين اثر، شــرح حال مردان بزرگ را 
به صورت مقاله هاي مختصر درآورده 

كه حداكثر در مدت ۵دقيقه مي توان خواند. در پشت  
جلد كتاب آمده اســت: »شــما هر چقدر مأيوس و بدبين 
و وازده باشــيد، با خواندن يكي دو تا از اين شرح حال هاي 
كوچك، آن قدرت و اراده را خواهيد يافت كه يكي دو ماه، ديو 
يأس و نااميدي را از خود برانيد و با اراده شويد.« نكته جالب 
توجه دربــاره اين كتاب، توجه كارنگي به شــخصيت هاي 
ادبي و هنري  اســت. كارنگي تالش كرده اســت كه داليل 
موفقيت  چهره هايي چون ويليام شكسپير، سامرست موام، 
لئو تولســتوي، هلن كلر، جك لنــدن، مارك تواين، چارلز 
ديكنز، ســينكلرلويس و... را براي خواننده اش شرح دهد. 
غالمرضا امامي، نويسنده و مترجم در مقدمه اي كه بر اين 
كتاب نوشــته، از چگونگي انتشار اين اثر گفته است. امامي 
مي گويد: »ســال پيش از پرواز، زنده ياد سيمين دانشور در 
ديداري با شوق، سخن از گردآوري نوشته ها و ترجمه هاي 
پراكنده و كتاب هاي نايابش به ميان آورد. بزرگ بانوي اهل 
 قلم، از سر مهر ديرين، اين مهم را به من سپرد و خواست آن 
را به انجام برسانم و در يادداشــتي كتبي نوشت كه بر نشر 
اين كتاب و چند كتاب ديگر نظارت داشته باشم و آنها را به 
چاپ بسپرم. در اين كتاب، غلط هاي ناخواسته تصحيح شد و 
رسم الخط رايج و ويرايشي نو به كار گرفته شد. در آغاز كتاب 
براي آشنايي بيشــتر خوانندگان فرزانه آثارش، سالشمار 
زندگي نيز اضافه شد...« كارنگي در بخشي از فصل مربوط 
به خالق »سپيددندان« يعني جك لندن، مي نويسد: »كمي 
پيش از 90سال قبل، پسر بي سروپايي سوار ميله هاي زير 
يك قطار باري شــد و به »بوفالو« رفت و آنجا از هر دري به 
گدايي غذاي روزانه پرداخت. پليــس او را به جرم ولگردي 
بازداشت و يك قاضي او را به 30روز حبس با اعمال شاقه در 
زندان تأديبي محكوم كرد. 30روز تمام او سنگ هاي سخت 
را شكســت و غير از نان و آب چيزي نداشت كه بخورد، اما 
۶سال بعد، فقط ۶سال بعد، فكرش را بكنيد، اين پسر الت، 
اين بي ســروپايي كه فرفره بازي مي كرد و قاب مي انداخت 
در ســاحل غربي آمريكا، معروف ترين مردي شد كه همه 

دنبالش مي گشتند...«
چاپ دوم اين كتاب را نشر روزنه به بهاي 19هزارو۵00تومان 

منتشر كرده است.

كشف علت جديد سرايت كرونا
دانشمندي از آرژانتين يكي از داليل ديگر گسترش سريع ويروس كرونا را مشخص 

كرد.
به گزارش اسپوتنيك، دانشــمندان آرژانتين بر اين باورند كه اختالف آمار مبتاليان 
به كرونا ويروس در كشورهاي مختلف به حضور سوپر ناقالن يعني افرادي كه شمار 
زيادي ويروس را منتقل مي كنند، بستگي دارد. متخصص آرژانتيني، پابلو بلدومنينكو 
از دانشگاه ملي Litoral توضيح مي دهد كه سوپر ناقالن يعني افرادي كه شمار زيادي 
ويروس را منتقل مي كنند مي توانند هرچه سريع تر شمار زيادي از افراد را آلوده كنند. 
به گفته اين دانشمند، اين همان چيزي است كه باعث مي شود آمار متفاوتي از انتشار 
ويروس و مرگ ومير در كشورهاي مختلف ايجاد شود. بلدومنينكو از اين ادعاي خود با 
نتايج يك مطالعه روي گوساله ها پشتيباني مي كند. آنها به طور تجربي با 3نوع ويروس 
مختلف از انواع اسهال ويروسي گاو آلوده شدند. برخي از حيواناتي كه بيشترين دوز را 
دريافت كردند دچار بيماري جدي شدند. اولگ باتيشف، معاون علمي پژوهشگاه علوم 
فيزيك و اقتصاد آكادمي علوم روسيه، با نتيجه گيري هاي اين كارشناس موافقت كرده 
و مي گويد، يك فرد ناقل كه بيشــترين ويروس را در بدن خود دارد مي تواند چندين 
نفر را همزمان آلوده كند.به گفته وي، اين ويروس سلول هاي انساني را آلوده مي كند. 
بنابراين، يك ويروس هنگامي كه وارد بدن مي شود، يك سلول را آلوده مي كند و سپس 
چندين ويروس جديد توليد مي شود. وي گفت: »اما اگر 100ويروس به فرد وارد شود، 

در نتيجه ما 10هزار ويروس جديد خواهيم داشت.«
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:۶۶۶۵0099

از مصايب يك كنسرت آنالين 
در اين لحظــه كه تصميم به نوشــتن گرفتــه ام، دقيقا 
23دقيقــه و 47ثانيه اســت منتظر برقــراري ارتباط با 
پشتيباني ايرانسلم. يكشنبه چهارم خرداد و ساعت هم از 
9و۵0دقيقه شب گذشته است. همان اول صبح، از خواب 
كه بلند شــدم، خوشحال و با اشــتياق تلويزيون لنز را 
نصب و 10هزارو900تومان هم به حساب ايرانسل واريز 

كرده بودم. حاال؟ از چند دقيقه  مانده به ســاعت 9نشستم پاي سيستم و هنوز 
موفق به ديدن كنسرت كه هيچ، حتي موفق به ورود به تلويزيون اينترنتي معهود 

هم نشده ام؛۵0دقيقه تالش بيهوده. با گوشي، با تبلت، با لپ تاپ...
»حساب كاربري شما منقضي شده است«، »سرويس از دسترس خارج است«، 
»نام كاربري خود را فراموش كرده ايد؟« خالصه اي از پيام هايي است كه براي من 
در اين مدت فرستاده شده است اما دريغ از يك دقيقه پخش كنسرت، دريغ از 

يك لحظه حضور در اين رويداد مجازي.
در همين لحظه كه من با خشــم و تعجب تالش مي كنم از سرويســي كه صبح 
خريدم استفاده كنم و نمي توانم)!( به واتس اپ سرمي زنم و مي بينم تقريبا همه 
دوستانم مشغول دست و پنجه نرم كردن با اين مشكل اند. به نظر مي رسد بسيار 
انگشت شــمار بودند آنهايي كه يكشنبه شب توانســتند پاي كنسرت همايون 

شجريان بدون دردسِر قطع شدن برنامه و ورود به سيستم و... بنشينند.
انگار وقت اجراي تصنيف آخر است. حداقل دوســتانم اينطور مي گويند. لجم 
گرفته اســت. از خودم مي پرســم چرا هميشــه ما بازيگران اين فيلم تكراري 
مي شويم؟ چرا هزينه براي ديدن كنسرت آنالين خواننده محبوب مان را پرداخت 
مي كنيم در شــرايطي كه مي دانيم عموما زيرساخت دسترسي به وب سايت ها، 
برنامه ها و تلويزيون ها در ايران براي حجم زيادي كاربر فراهم نيست؟ لجم گرفته 
است. از خودم مي پرسم يعني همان اول صبح كه خيلي مرتب و منظم و بدون 
دردسر از من و صدها نفر مثل من پول مي گرفتند به پهناي باند و ظرفيت پذيرش 

حداقل چند صد هزار و شايد چند ميليون نفر در سراسر ايران فكر نمي كردند؟
نااميد مي شوم. بعد از 30دقيقه انتظار تلفن را قطع مي كنم و عطاي پشتيباني را 
به لقايش مي بخشم. مي گردم »نسيم وصل« را البه الي آلبوم هايم پيدا مي كنم، 
مي گذارم صداي همايون خانه را پركند و تالش مي كنم امشــب را هم اينطور 

فراموش كنم كه »ما ز اسب و اصل افتاده ايم / ما پياده ايم،  اي سواره ها...« 
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