
جنگ مه پاش ها با ویروس
  خودروهای آتش نشــانی در طول تعطیالت نوروزی شــب و روز معابــر تهران را 

ضدعفونی می کردند؛ عملیاتی که همچنان ادامه دارد
  پیروز حناچي: بسیاري از اقدامات شهرداري تهران  با تعطیالت، امکان اجرا پیدا کرد

ويروس كروناي جديد بسياري از فعاليت ها، كسب وكارها و امور معمول در 
كشور را با اختالل مواجه كرده است. يكي از اين امور، فرايند رسمي آموزش 

در كشور است؛ به طوري كه شــاهد تعطيلي تمام مدارس كشور از ابتداي اسفندماه بوده ايم.
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اینفوگرافي همشهري از شرایط 
تردد پایتخت نشینان
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يادداشت
پیروز حناچي؛  شهردار تهران

با آغاز شــيوع ويروس كوويد ۱۹ در ووهان چين، به جرأت مي توان 
گفت هيچ شهري در جهان نبود كه دورنما و پيش بيني اي روشن از 
آينده اي نزديك از آلودگي جغرافياي خود به اين عارضه داشته باشد. 
واقعيت آن اســت كه تمام نظام هاي ملي و محلي جهان تا آخرين 
روزهاي منتج به درگيري خود با كرونا، هنوز هم اميدوار بودند تا شــايد وارد اين ماجرا نشوند. 
درست است كه دنياي مدرن در نقشه هايش دستورالعمل هايي براي مواجهه با يك همه گيري 
را تدوين كرده بود اما احتماال كســي فكر نمي كرد دنياي واقعي هيچ وقت آن را از آستين خود 
بيرون بياورد. از اين رو گزاف است اگر كسي مدعي آن باشــد كه دقيقا همزمان با آغاز شيوع، 

برايش آماده بوده است.
از همين رو بود كه ما مي بايست به ســرعت تصميم مي گرفتيم. در قدم نخست بايد سهم خود 
را پيدا مي كرديم؛ با رجوع به قانــون اين كار را كرديم اما هيچ كافي نبود، نتوانســتيم وظيفه 
قانوني مان را با مسئوليت اجتماعي مان انطباق دهيم؛ پس بايد تمهيد ديگري مي انديشيديم و 
رويكردي جز حديقف قانون براي تالش هايمان اتخاذ مي كرديم. انتخاب ما اين بود كه سقف كار 

و تالشمان را، توان و جانمان قرار دهيم و نه تعاريف قانوني.
اولين كاري كه كرديم پايه ريزي يك نظام ستادي قدرتمند بود كه ذيل مديريت رئيس سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران كار خود را با عنوان ستاد بحران كرونا در قالب ۵ كميته 
تخصصي آموزش و اطالع رساني، بهداشت محيط و دفع پسماند، مشاركت هاي مردمي، تامين 

اقالم و ارزاق عمومي و بودجه و منابع انساني آغاز كرد.
۲۰ هزار نيروي آموزش ديده خدمات شهري به كار گرفته شــده اند تا سطح شهر را ضدعفوني 
كنند، در بيش از ۳۰۰ محله از شهر خدمات آموزشي و بهداشتي ارائه مي شود، تابه حال بيش 
از ۴۰ هزار بسته بهداشــتي براي نيازمندان و مددجويان تهيه شده اســت، ده ها هزار نفر در 
گرمخانه ها پذيرش شده اند كه از ميان هيچ كدامشان حتي يك مورد ابتال به كرونا گزارش نشده، 
۵۰ سوله به صورت آماده باش درآمده اند تا پشتيبان سيســتم بهداشتي كشور باشند و سامانه 

۱۸۴۲ براي مشاوره رايگان و شبانه روزي از سوي شهرداري معرفي شد.
در كنار اين موارد كه هر كدام به خودي خود مي تواند دســتمايه بازاريابي براي يك ســازمان 
دولتي باشــد، بايد يادآوري كنم كه خدمات شــهروندي به هيچ وجه تعطيــل نبوده اند؛ ۲۵۰ 
ميدان ميوه وتره بار تنها با يك روز تعطيلي در حالي به كار خود ادامه دادند كه روزانه با ۱۰ هزار 
ليتر ماده مخصوص ضدعفوني و ۶۷۹۸ كارمندشــان مرتبا غربالگري مي شدند و ۴۲ فروشگاه 
شهروند با ۳۵۰۰ نيرو تمام مدت به خدمت رساني مشغول بوده اند. ما نگذاشتيم چرخ زندگي 
روزانه مردم از چرخيدن بازايستد و از سوي ديگر نيز اجازه نداديم تا خدشه اي به نهضت و اراده 
ملي فاصله گذاري اجتماعي وارد شود؛ ۱۴۴۲ مكان فرهنگي و ورزشي و بازار فصلي و همچنين   

۲۲۶۹ بوستان شهر را تعطيل كرديم. 
 البته داريم طرح آزمايشي فروش مجازي ميادين ميوه وتره بار را راه اندازي 

مي كنيم و نسخه جديد اپ تهران من نيز با خدمات شــهروندي جديد در خدمت تهراني هاي 
عزيز است.

یك فصل جدید، یك اراده نو

ديدگاه
علي نوذرپور؛  شهردار منطقه۲۲

بــراي برخــورد و مقابله بــا هر مشــكلي، »نفــي و نه« نخســتين 
راه حل اســت؛ »انجام نشــود«، »نبايد بيــرون رفت« و »اســتفاده 
 نكنيــد«. اينهــا الزم ولي كافــي نيســت؛ بايــد »آري« هــا را نيز

 اضافه كرد.
در واقعــه اخيــر نيــز اينچنيــن اســت. فعــال همــه سياســت ها بــر »نفــي و نه« اســت؛ 
 از خانه بيــرون نيايــد، در فضاي هاي عمومي نباشــيد، از بوســتان ها و پارك ها اســتفاده نكنيد

 و مانند اينها.
به نظر مي رســد رويكرد نفي و طرد، تا يك جايي كاربرد دارد و اســتمرار آن بــدون توجه به وجه 
اثباتي قضيه كارســاز نيســت. اگر قرار اســت مردم جايي نرونــد و در خانه بماننــد كه ضرورت 
امروز مواجهه با اين بالي خانمانســوز اســت. بايد بــراي در خانه ماندن آنهــا، برنامه ريزي كنيم؛ 
به گونه اي كــه مردم دچــار بي حوصلگي و تبعــات رواني ناشــي از تنهايي نشــوند. هم مديريت 
كالن بحران در كشــور و هم ســازمان مديريت بحران مســتقر در شــهرداري تهران و ستادهاي 
مديريت بحــران در ســاير شــهرداري ها بايد بــا اســتفاده از ظرفيــت معاونت هــاي فرهنگي 
 - اجتماعــي شــهرداري ها، برنامه هــاي متنــوع فرهنگــي، هنــري و اجتماعي تدويــن و اجرا

 كنند.
اخيرا در منطقه۲۲ شــهر تهران، ورزش در خانه هاي آپارتماني با مديريــت مربي ورزش در فضاي 
عمومي و بيرون از برج ها در حال انجام است و با استقبال مردم مستقر در خانه ها مواجه شده است و 

شادي و تندرستي را به ارمغان آورده است.
استفاده از موســيقي و برگزاري كنســرت هاي موســيقي در فضاهاي عمومي في ما بين برج هاي 
ساختماني براي مردم ساكن در خانه ها نيز مي تواند در ادامه برنامه هاي ورزشي مفيد باشد. به عبارت 
ديگر نيازي نيست مردم در فضاهاي عمومي گردهم آيند و ورزش كنند يا به موسيقي گوش فرادهند 
بلكه مي توانند در خانه ها بمانند و از طريق رسانه ها، سرگرم بمانند و احساس تنهايي و بي حوصلگي 

نداشته باشند.
البته اين دو نمونه اقدام بود ولي حتما برنامه هاي ديگري مي توان طراحي كرد كه قاعدتا انتظار مي رود 
سازمان هاي متولي امر فرهنگي و مذهبی براي آن فكري كنند. ائمه جماعات مساجد، نيروهاي بسيج 
مردمي، سازمان هاي مردم نهاد، شوراياري ها و سراهاي محله ظرفيت هاي بالقوه مناسبي براي تهيه 

و اجرای برنامه هاي يادشده به شمار مي روند.
بايد بپذيريم كه شرايط كنوني به معناي واقعي »شرايط حساس كنوني« است كه از بس در گذشته 
تكرار شده، معناي واقعي آن كه شرايط كنوني است را از دست داده است. لذا در اين شرايط حساس، 
ضرورت دارد برنامه ريزي متناسب با شرايط حساس داشته باشيم و براي برنامه مناسب حتما از تجارب 
سايركشورها به ويژه كشور چين كه اين مسير را طي كرده و تجربيات مثبتي نيز داشته، استفاده كنيم.

به هر روي بايــد فكر، مطالعــه و برنامه ريــزي كرد و متناســب با شــرايط، برنامه هــاي متنوع 
فرهنگي، هنــري و اجتماعي توليــد و مردم را به مانــدن در خانه ها تشــويق كــرد. زور و اجبار 
 و نهي و نفــي اثر مقطعــي و كوتاه مــدت دارد و برنامه هــاي اثباتــي و ايجابي اثــرات درازمدت 

بر جاي مي  گذارد.

برنامه ریزي مناسب براي شرایط حساس
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قرنطینه خود را 
چگونه گذراندید؟

مزد 99 کارگران 
در برزخ کرونا

نجات اقتصاد از 
ترکش های کرونا 

عجایب فرهنگي 
قرنطینه

نقشه فرار از زندان 
ازترس کرونا 

تعــدادي از شــهروندان دربــاره 
روزهاي در خانه ماندن و تعطيالت 

عيد زيرسايه كرونا مي گويند

كارگــران بر لزوم جبــران هزينه 
معيشت اصرار دارند و كارفرمايان 
خواستار فريز دســتمزد تا اتمام 

موج كرونا هستند

همشــهری وعده هــا و 
برنامه های پولی دولت براي 
کرونازدایــی از اقتصاد را 

بررسی می کند

اقتصــاد دنيــا وارد جنــگ با 
ركودي فراگير، ناشي از شيوع 
ويروس كرونا شده است. حاال 
اقتصاد ايران بر ســر چندراهي 

قرار دارد...

ايــن مطلــب حــاوي ويــروس 
كروناست

ناآرامــي و درگيــري در ۸ زندان 
كشــور با فرار برخــي از زندانيان 
و ناكامي نقشــه فرار برخي ديگر 

پايان يافت
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نبرد براي  رفع تحريم ها
  در روزهايي كه دنيا در محاصره ويروس كرونا 

 قرار گرفته، وزير امورخارجه هم براي رفع
تحريم هاي دارويي تالش مي كند

  سازمان ملل و كشورهاي جهان
 خواستار توقف تحريم هاي آمريكا عليه ايران 

در ميانه  بحران كرونا شده اند 

مدارستعطیل
آموزشنیمهتعطیل

گزارش همشهری از ميزان كارآمدی آموزش تلويزيونی و مجازی و اجبار 
دانش آموزان به عضويت در پيام رسان هاي داخلي و اپليكيشن هاي داخلي
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سخن نخست
مهران کرمي ؛  مدير مسئول

شنبه ۱۶فروردين۱۳۹۹ براي تاريخ مطبوعات ايران روزي منحصر به فرد 
و اندوه بار خواهد بود؛ روزي كه چرخ مطبوعات ايران براي نخســتين بار 
از زمان آمدن اين حرفه به كشــور پس از ۱۷۰ســال از حركت ايستاد. 
مطبوعات ايران در اين ۱۷۰سال ســختي ها و تحوالت فراواني همچون 
انقالب مشروطيت، جنگ جهاني اول و دوم و اشغال كشور به دست قواي متفقين، كودتاي ۲۸مرداد، 
انقالب اسالمي، جنگ، سازندگي، اصالحات و حوادث سال هاي پس از آن را از سرگذراند؛  سال هايي كه 
براي نشريات كاغذي تجربيات تلخ و شيرين فراواني  به همراه داشت ولي هيچ كدام نتوانستند مطبوعات 
را از تك  وتا بيندازند. در همه اين ۱۷۰سال محدوديت ها و تنگناهاي سياسي براي مطبوعات وجود داشت 
اما اين انقالب ديجيتال و سربرآوردن رسانه ها و شبه رسانه هاي دنياي مجازي بود كه با گسترش استفاده 
از فناوري هوشمند موبايلي، رسانه هاي مكتوب را به گردابي بي برگشت كشاند. گران جاني مطبوعات 
ايران تا همين چند هفته پيش و جهانگير شدن ويروس كرونا به مقاومت در برابر فشارها ادامه داشت و 

مطبوعات با وجود چالش هاي فراوان كاغذ و چاپ و مشكالت اقتصادي به زندگي خود ادامه مي دادند.
كرونا با مطبوعات ايران و همچنين برخي از ديگر كشورها كاري كرد كه تا پيش از آن هيچ جنگ و 
انقالب اجتماعي و سياسي و ديجيتال نكرده بود تا بدان جا كه از كيهان تا شرق و از جوان تا همشهري 
را به يك سرنوشت دچار كرد. اين سرنوشت اگرچه توقيف موقت است و مطبوعات در اين سال ها و 
دهه ها توقيف موقت كم نديده است اما اين بار همچون خود كرونا، خودي و غيرخودي و مسئول و 
معمولي نكرد و همه را به يك حكم راند. به هر حال اگرچه هيچ روزنامه و روزنامه نگاري از بسته شدن 
روزنامه و نشريه اش خشنود نمي شود ولي از آنجا كه به شكست كشاندن ويروس مرگبار كرونا نيازمند 
گسستن زنجيره انتقال است و انتشار كاغذ به دســت خواننده نيز مي توانست در اين گسست وقفه 
ايجاد كند ما مطبوعاتي ها به تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا گردن نهاديم و تا زماني كه مسئوالن 
امر پايان اپيدمي كرونا را اعالم كنند در كنار آنان به مخاطبان خود با حفظ فاصله گذاري فيزيكي به 
تالش پيگير براي روشنگري و اطالع رساني در حوزه هاي ديگر همچون آنالين، ويدئوكست و پادكست 

و حضور در فضاي مجازي ادامه خواهيم داد.
مخاطبان همشــهري همچنان مي توانند اخبــار و فعاليت هاي خبرنگاران همشــهري را از طريق 

دامنه هاي زير پيگيري كنند:
  همشــهري آنالین كه به طور مرتب اخبار و گزارش هاي خبرنگاران همشــهري را در اختيار 

خوانندگان عزيز مي گذارد. 
)https://t.me/hamshahrionlinenews( و  )hamshahrionline.ir(

  همشهري تي وي كه فايل هاي صوتي و تصويري توليد شده را منتشر مي كند.
)https://t.me/Hamshahri_TV(

 newspaper.hamshahrionline.ir  :وب سایت روزنامه همشهري  
twitter.com/hamshahrinews :توییتر   

instagram.com/hamshahrinews :اینستاگرام    
اميدوارم در آينده نزديك و با شكست دادن كرونا و جشــن پيروزي بتوانيم بار ديگر با نسخه چاپي 

روزنامه به ميان خوانندگان بياييم.

انتشار همشهري در زمانه کرونا
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»با ویروس بجنگيد نه با ما«؛ این یك 
جمله خالصــه اي از تمام نبردهاي ديپلماسي

دســتگاه دیپلماســي و وزیر امور 
خارجه عليه تحریم ها در روزهایي است كه ویروس 
كرونا دنيا را درگيــر بحراني كرده كــه به گفته 
دبيركل ســازمان ملل، بزرگ ترین چالش جهان 
پس از جنگ جهاني دوم است. با این حال ایران به 
واسطه تحریم هاي دولت دونالد ترامپ در آمریكا 
با دستان بســته به جدال این ویروس رفته است، 
تواماني تحریم و كرونا براي ایران، مدیریت بحران 
را دشوارتر كرده اســت. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه كــه اواخر اســفندماه در نامه اي به 
دبيــركل ســازمان ملل خواســتار برخــورد با 
تحریم هاي غيرقانوني آمریكا عليه ایران شــده و 
تأكيد كرده بود؛ »تحریم هــاي ایاالت متحده بر 
تجــارت قانوني و پيش شــرط هاي اخير مقامات 
ایــاالت متحده بــراي ممانعت از فــروش دارو، 
تجهيزات پزشكي و كاالهاي بشردوستانه، تالش ها 
براي مبارزه با شيوع كووید19 در ایران را با موانع 
جدي مواجه كرده است.« در نوروز هم دیپلماسي 
مقابله بــا تحریم را ادامه داد و در یادداشــتي در 
روزنامه كامرسانت روســيه نوشت: شركت هاي 
سازنده تجهيزات پزشكي اروپا به دليل تهدیدات 
آمریكا، با ایــران تجارت نمي كننــد و كاالهاي 
پزشكي را به ایران نمي فروشند، تحریم هاي آمریكا 
بر تجارت قانوني و پيش شرط هاي اخير مقامات 

ایــاالت متحده بــراي ممانعت از فــروش دارو، 
تجهيزات پزشكي و كاالهاي بشردوستانه، تالش ها 
براي مبارزه با شيوع كووید19را همچنان با مشكل 
مواجه كرده است. ظریف تأكيد كرده بود: اعمال 
تروریســم اقتصادي و درماني عليه ایران توسط 
ایاالت متحده آمریكا شكل هاي مختلفي به خود 

گرفته است.
دولت آمریــكا همزمان با بحــران كرونا در ایران 
مدعي شــد كه قصد كمك به ایران را داشته اما 
ایران این كمك را رد كرده؛ ادعایي كه از ســوي 
سخنگوي وزارت خارجه ایران رد شد. سيدعباس 
موســوي ادعاي آمریكا را ریاكارانــه و مضحك 
خوانده بود. همزمان با شيوع كرونا دولت آمریكا 
اواخر ســال98 تحریم هاي تــازه اي عليه افراد و 

نهاد ها و شركت هاي مرتبط با ایران اعمال كرد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هفته قبل در 
یك تویيت اقدامات آمریكا را تروریسم اقتصادي 
توصيف كرد و نوشــت: »در هنگامه شيوع كرونا، 
ایاالت متحده از خرابكاري و آدمكشي پا را فراتر 
گذاشــته و جنگ اقتصادي، تروریسم اقتصادي 
و تروریسم بهداشــتي عليه ایرانيان راه انداخته 
اســت. این كار حتي فراتر از اقدامــات مجاز در 
صحنه جنگ است. معاونت در جنایات جنگي را 
متوقف كنيد! پيروي از تحریم هاي غيراخالقي و 

غيرقانوني ایاالت متحده را متوقف كنيد.«
تویيت ظریف، خشم آمریكایي ها را در پي داشت و 
مورگان اورتاگس، سخنگوي وزارت خارجه آمریكا 
با یك تویيت به اتهام زني به رهبران ایران پرداخت.
پس از شيوع كرونا ایران و 7كشور دیگر كه تحت 
تحریم هاي آمریكا هستند در نامه اي به دبيركل 
ســازمان ملل خواســتار تالش آنتونيو گوترش- 
دبيركل ســازمان ملل- براي لغو تحریم ها شدند 
كه با پاســخ مثبت گوترش همراه شد اما آمریكا 
اعالم كرده كه قصد تخفيف در تحریم هاي ایران 

را ندارد.
اعالم سياســت آمریكا مبني بــر كاهش ندادن 
تحریم هاي ایران در حالي اســت كه برني سندرز 
و جو بایدن- 2نامزد اصلي حــزب دمكرات براي 
رقابت با دونالد ترامپ رئيس جمهور فعلي آمریكا 
در انتخابــات2020- صراحتا اعــالم كرده اند با 
كاهش تحریم هاي ایــران براي مقابلــه با كرونا 
موافق اند. با این حال ســخنگوي وزارت خارجه 
آمریكا در واكنش به نامه ایران، روســيه، چين، 
كوبا، كره شمالي، عراق، ونزوئال و نيكاراگوئه گفته 
است: ایراني ها فرصت دارند كه در هر زماني به ميز 
مذاكره بيایند و همانند یك كشــور عادي رفتار 
كنند و با دونالد ترامپ و مایك پمپئو مذاكره كنند، 
در این صورت امكان توقف فوري تحریم ها وجود 

دارد و این گزینه دائما مطرح است.

در ادامــه مواضع دو پهلــو و فریبكارانــه آمریكا 
درخصوص كرونا، دونالــد ترامپ، رئيس جمهور 
آمریكا هم به تازگــي در اظهارنظري كه به وضوح 
تحریم اقالم پزشكي توسط آمریكا را اثبات مي كند 
گفته است ایرانيان درخواستي براي لغو تحریم ها 
نداشته اند تا امكان ارســال تجهيزات پزشكي و 

بهداشتي به ایران فراهم شود.
از طرفــي 3روز قبل مایك پمپئــو، وزیر خارجه 
آمریكا احتمال كاهش تحریم هاي ایران به دليل 

كرونا را رد نكرد.
او البته یكشــنبه قبل در تویيتي با انتشار فيلمي 
تحریف و تقطيع شده از اظهارات حسن روحاني، 
رئيس جمهور ایران درباره تالش براي آزاد سازي  
اموال ایــران براي مقابلــه با كرونا نوشــته بود: 
افشاگري تكان دهنده اي از سوي حسن روحاني، 
رئيس جمهور ایران روي داده كه تالش هاي مداوم 
نظام براي برداشتن تحریم هاي آمریكا براي مقابله 
با بيماري فراگير نبــوده بلكه براي كمك مالي به 

رهبران نظام بوده است.
در ادامه جنگ تویيتري مقامــات ایران و آمریكا 
مجيد تخت روانچي- نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل- هم در صفحه شخصي خود در تویيتر نوشت: 
درحالي كه جهان بر همكاري براي مقابله با كرونا 
متمركز اســت و از آمریكا مي خواهد تروریســم 
اقتصادي خــود را بردارد، »مایــك پمپئو« وزیر 
امور خارجه آمریكا بدون توجه به آن، عليه ایران 

دروغ  پراكني مي كند.
تخت روانچي با تأكيد بــر اینكه اتهام  زني مقامات 
آمریكا عليه ایران حد و مرزي ندارد، افزود: كسي 
فریــب دروغ پراكني آنــان را نمي خــورد. درپي 
رایزني هاي بين المللــي براي مقابله بــا كرونا و 
اختصــاص وام به كشــورها از ســوي صندوق 
بين المللي پول براي مقابله بــا این بحران، ایران 
اميدوار اســت بتواند از صندوق بين المللي پول، 
5ميليــارد دالر وام براي مقابله بــا كرونا بگيرد و 
اتحادیه اروپا نيز با درخواست ایران موافقت كرده 
اما سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه 
ایران گفته است آمریكا قصد ممانعت از پرداخت 
وام به ایران را دارد. ترامپ كرونا و تحریم را براي 
مقابله با ایران و در جهــت فعاليت هاي انتخاباتي 
خودش به خدمت گرفته است؛ تالشي كه با انتقاد 
ظریف مواجه شده و نوشته است: »اپيدمي اي كه 
جهان را درنوردیده و سرنوشــت انســان را مورد 
تهدید قرار داده، نيازمند همكاري، همبستگي و 
دعاست. در طول تاریخ مشاهده نشده كه اینگونه 
از یك فاجعه انساني براي انتقام جویي، كينه ورزي 
و دشــمني سوءاســتفاده انتخاباتي شود. كاري 
كه رئيس جمهور فعلي آمریكا وتيم اش به شــكل 

زننده اي به آن مبادرت مي ورزند.«

نبردبرايرفعتحريمها

سردار محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان 
در حاشيه نشســت قرارگاه بهداشــتي و درماني امام رضا)ع( دفاعي

نيروهاي مســلح، درباره تحركات اخير نيروهاي آمریكایي در 
منطقه اظهار كرد: در روزهاي اخير فعاليت هاي نظامي آمریكا در فضاي عراق 
و خليج فارس قدري توسعه نشان مي دهد. در فضاي رواني و رسانه اي هم به 
شكل انبوهي در حال خبرپراكني هستند؛ نسبت به اینكه عليه مجموعه هاي 
مقاومت در عراق و حشدالشعبي نياتي را دارند. ما این فعاليت ها را كامال زیرنظر 
داریم و در مجموعه هاي جمع آوري اطالعاتي ما تمامي این فعاليت ها ثبت 
مي شــود و به لحظه ما آن را دنبال مي كنيم و مجموعه هاي دفاعي كشور ما 
همگي با هوشــياري از مرزهاي زميني، هوایي و دریایي كشور در حال دفاع 
هستند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان نيز در واكنش به ادعاي 
اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا عليه ایران در صفحه تویيترش نوشت: 
»توسط آتش افروزان جنگ گمراه نشو، دوباره، دونالد ترامپ، ایران دوستاني 
دارد؛ كسي نمي تواند ميليون ها »حلقه نيابتي« داشته باشد. برخالف آمریكا 
كه به طور مخفيانه دروغ گفته، تقلب كرده و ترور مي كند، ایران فقط، آشكارا، 
اقداماتي دفاعي دارد. ایران هيچ جنگي را آغاز نمي كند، اما به آنها كه این كار را 
مي كنند، درس هایي مي دهد.« به گزارش ایسنا، اظهارات وزیر امور خارجه 
كشــورمان در پي این مطرح مي شــود كه رئيس جمهور آمریكا در صفحه 
تویيترش نوشت: »براساس اطالعات موجود و باوري كه وجود دارد، ایران یا 

حلقه هاي نيابتي آن در حال برنامه ریزي یك حمله مخفيانه عليه نظاميان 
آمریكا یا دارایي هاي آن در عراق هستند. اگر این اتفاق بيفتد، ایران واقعا هزینه 

گزافي خواهد پرداخت«.
او همچنين در كنفرانس مطبوعاتي اش گفت: این یك هشدار حمله نيست. من 
به آنها هشدار مي دهم. تفاوت زیادي وجود دارد. من مي گویم اگر كاري انجام 

دهند كه به نظاميان ما آسيبي بزند، بهایش را خواهند پرداخت.
سخنگوي وزارت امور خارجه از نيروهاي آمریكایي خواست به مطالبات دولت 
و مردم عراق مبني بر خروج از این كشور احترام گذاشته و از تشنج آفریني در 

منطقه پرهيز كنند.
عباس موسوي، ســخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ایران در 
واكنش به حضور و تحركات نظامي آمریكا در عراق اظهار داشت: درحالي كه 
دبيركل ســازمان ملل متحد و جامعــه جهاني بر توقــف اقدامات تنش زا و 
جنگ طلبانه در شــرایط شــيوع كرونا تأكيد مي كنند، این تحركات خالف 
خواسته رسمي و اعالم شده دولت، پارلمان و مردم عراق و تشنج آفرین است و 

مي تواند وضعيت منطقه را به بي ثباتي و شرایطي فاجعه بار سوق دهد.
سخنگوي وزارت امور خارجه از نيروهاي آمریكایي خواست به مطالبات دولت 
و مردم عراق مبني بر خروج از این كشور احترام گذاشته و از تشنج آفریني در 

منطقه پرهيز كنند.
سپاه پاسداران انقالب اســالمي هم در بيانيه اي كه به مناسبت 12فروردین 

منتشر كرده بود نوشته بود: به فضل الهي راهبرد ایستادگي و مقاومت فعال و 
توسعه ظرفيت هاي بازدارندگي و طالیه داري پاسداران انقالب در این راستا 
بالنده تر و مستحكم تر از گذشــته ادامه خواهد یافت و كوچك ترین خطاي 
دشمنان شرور و ماجراجو عليه جمهوري اسالمي ایران در هر نقطه اي، آخرین 
خطاي آنان قلمداد و پاسخ هاي قاطع و ویرانگر جبهه انقالب اسالمي باورناپذیر 

و حتي فرصت ابراز پشيماني را از آنان سلب خواهد كرد.

هشدار به ماجراجويي هاي آمريكا 
دیپلمات ها و فرماندهان نظامي ایران نسبت به تحركات و ماجراجویي هاي آمریكا در منطقه هشدار داده و اعالم كرده اند 

هرگونه تشنج آفریني در منطقه شرایطي فاجعه بار را رقم خواهد زد

گزارش

زندانيان پس از كرونا
اعالم شيوع ویروس كرونا در ایران از 
نخســتين روزهاي اسفند98، تحول 
مهمي را در وضعيت زندان هاي كشور 
ایجاد كرد؛ طي اقدامــات اوليه كه براي جلوگيري از شــيوع این 
ویروس در محيط زندان ها صورت گرفــت، رئيس قوه قضایيه در 
بخشنامه اي به مراجع قضایي سراسر كشــور، دستوراتي را براي 
اعطاي مرخصي به زندانيــان صادر كرد. در این بخشــنامه كه با 
رویكرد كاهش ورودي افراد به زندان ها تنظيم شــد، تأكيد شده 
اســت كه از صدور قرارهاي تامين منجر به بازداشت جز در موارد 
ضروري اجتناب شود. در این بخشنامه همچنين اعمال مجازات هاي 
جایگزین حبس، تعویق اجراي مجــازات، تعليق تعقيب و تعليق 
مجازات در حد امكان قانوني مورد تأكيد قرار گرفته است. نتيجه 
صدور این بخشنامه و ســایر تصميمات قضایي، شكل گيري یك 
تحول بي ســابقه در وضعيت زندان ها و زندانيان طي دوره پس از 
انقالب اسالمي بود. به گفته مسئوالن قضایي و رئيس قوه قضایيه، 
طي یك ماه گذشته قریب به 100هزار زنداني به مرخصي رفته اند؛ 
اعطاي مرخصي همزمان به این تعداد از زندانيان، بي تردید یكي از 

اقدامات بي سابقه دستگاه قضایي است.
افزون بر مرخصي ها، حدود 10هزار نفر دیگر  از زندانيان نيز مشمول 
عفو نوروزي و ســاالنه رهبري شدند؛ غالمحســين اسماعيلي، 
سخنگوي قوه قضایيه در آخرین نشست خبري خود در سال98 در 
این باره گفت: تمام كساني كه در این عفو مشمول عنایت رهبر معظم 
انقالب قرار گرفتند، از زندان آزاد مي شوند، این در حالي است كه در 
عفوهاي قبلي در برخي موارد تقليل مجازات بود و فرد كماكان در 
زندان باقي مي ماند، اما تمام مشموالن این عفو حتما از زندان آزاد 
مي شوند و دیگر در زندان نخواهند ماند. براساس این تصميم، جمع 
قابل توجهي از زندانياني كه به مرخصي رفته بودند، مشمول عفو 

شده و مرخصي آنها به آزادي شان پيوند خورد.
نكته بسيار مهم در عفو ساالنه رهبري، شموليت تعداد قابل توجهي 
از محكومان سياسي و امنيتي بود؛ چنان كه به گفته اسماعيلي بيش 
از نيمي از آنها مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و از زندان 
آزاد شدند. براساس بخشنامه قوه قضایيه، جرائم امنيتي تا 5سال 
مشــروط به اینكه محكومان یك ســوم از حبس خود را گذرانده 
باشند، مشمول عفو رهبري شده اند. به نوشته انصاف نيوز، حدود 
70درصد زندانيان سياسي - امنيتي اوین در دوره پس از شيوع كرونا 
در كشور به مرخصي آمده اند و از بند نسوان اوین نيز تاكنون 2۴نفر 
از ۴2زنداني این بند به مرخصي اعزام شده اند. تا پيش از شيوع كرونا 
در كشــور، در بند8 اوین حدود 70زنداني سياسي - امنيتي مرد 
حضور داشتند كه حدود 50نفر از آنها به مرخصي یا مرخصي متصل 
به آزادي آمده اند. توجه به وضعيت زندانيان در دوره شــيوع كرونا 
از سوي مسئوالن و ریاست قوه قضایيه، به ویژه وضعيت زندانيان 
سياسي و امنيتي از اقدامات قابل تحسين دستگاه قضا بود كه مورد 
توجه بسياري از رســانه ها در داخل و خارج از كشور و نيز فعاالن 
سياســي و مدني قرار گرفت. با این حال اظهارات سردار حسين 
رحيمي، فرمانده انتظامي تهران كه در یك برنامه تلویزیوني گفته 
بود: »آزادسازي زنداني ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بيشتر 

كرد.« موجي از واكنش ها را هم در پي داشت.
ابراز نگراني فرمانده انتظامي تهــران از آزادي زندانيان و افزایش 
سرقت در حالي است كه مقامات قضایي بارها تأكيد كرده اند جاي 
محكومان خطرناك همچنان در زندان است. اسماعيلي سخنگوي 
قوه قضایيه پيش از این درباره مرخصي و عفو و آزادي زندانيان گفته 
بود: محكومان خطرناك، زندانياني كه آزادي آنها امنيت شهروندان 
را به مخاطره مي اندازد، مجرمان حرفه اي و سابقه دار و كساني كه 
قبال مورد عنایت قرار گرفتند ولي تنبــه حاصل نكردند و مجددا 

مرتكب جرم شدند، از عفو بهره مند نخواهند شد.
اظهارات انتقادآميز فرمانده انتظامي تهران از آزادي زندانيان، برخي 
واكنش ها را از ســوي فعاالن سياســي و اجتماعي در پي داشت؛ 
اینكه تعداد كم شماري از زندانيان آزاد شده بار دیگر مرتكب جرم 
مي شوند، دليلي بر سلب حقوق از ســایر زندانيان براي استفاده از 
مرخصي و آزادي نيســت. بنابراین پليس باید به وظيفه خود در 

پيشگيري از ارتكاب جرم توسط افراد عمل كند.
با وجود این شــرایط و تداوم تالش ها براي كنترل شيوع كرونا در 
كشور، ریاست قوه قضایيه همچنان مســئله بهداشت و سالمت 
زندانيان را به عنوان اولویت هاي دســتگاه قضایــي درنظر دارد؛ 
سيدابراهيم رئيسي 9فروردین، در نشســتي ویژه با فرمانده ناجا 
و جمعي از مسئوالن قضایي، به بررسي آخرین وضعيت زندان ها 
پرداخته و دستورات ویژه اي براي پيگيري مسائل بهداشتي و امنيتي 
زندان ها صادر كرد. رئيسي به تداوم اجراي بخشنامه اخير اعطاي 
مرخصي و عفو تأكيد كرد  كه نباید به واسطه اقدامات معدودي از 
مجرمان قانون شكن و ســهل انگاري یا ضعف در تدابير مراقبتي، 
سایر زندانيان كه با رعایت مقررات در حال تحمل مجازات هستند، 

از تسهيالت و رأفت اسالمي محروم شوند.

دولت دوازدهم در عمل یك ســال دیگر بيشــتر تا 
پایان دوره خــود و جمع بندي كارنامه سياســي و 
اقتصادي اش فرصت ندارد. پيش درآمد شيوع كرونا 
در آغاز سال جدید حكایت از آن دارد كه دوره ادبار 
سال هاي 97 و 98 به سر نيامدند و دولت در سال99 
نيز بنا به شــواهد متعدد با بحران دست و پنجه نرم 
خواهد كرد. 27بهمن ســال قبل، حســن روحاني 
رئيس جمهور در نشست خبري خود با مطبوعاتي ها 
به دنبال ماه ها چالش كشور با مسائل مختلف اعالم 
كرد: »سال آینده سال خوبي خواهد بود و پيشرفت 
اقتصادي خواهيم داشت و روند خود را ادامه مي دهيم 
و در برابر این مشكالت تحریمي دشمن ایستادگي 
خواهيم كرد.« چند روز بيشتر نگذشت كه به تاریخ 
دوم اسفندماه رسما شــيوع بيماري كرونا در كشور 
تأیيد شد. سایه ســنگين این بيماري یك بار دیگر 
پيش بيني هاي دولت دوازدهم را به بيراهه برد؛ اقتصاد 
كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد و تعطيلي و ركود 

را بر اقتصاد تحریم زده كشور تحميل كرد.
روحاني و دیپلمات هاي كابينه اش درحالي برداشت 
نخســتين ميوه هاي تعهدات مدت دار برجام در لغو 
خرید و فروش ســالح را انتظار مي كشند كه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمریكا در سال انتخاباتي خود 
تيغ دشمني هاي خود عليه جمهوري اسالمي را تيزتر 
هم مي كند. او سال95 تندترین حمالت تبليغاتي را در 
كمپين هاي انتخاباتي خود روانه مقامات ایراني كرده 
بود و برخوردهایش در دومين رقابت هاي انتخاباتي 
خود پس از ۴سال همچنان غيرقابل پيش بيني است. 
حضور فرامنطقــه اي آمریكا در عــراق به طور حتم 
براي ایران خوشایند نيست و كش و قوس هاي ميان 
2كشور در عراق را افزایش داده است. ترامپ در یكي 
از تویيت هاي اخيرش نوشت: »بر مبناي اطالعاتي 
كه به آن باور داریم، ایران و عوامل نيابتي آن، در حال 
طراحي نقشه یك حمله دزدكي به نيروهاي آمریكایي 
یا منافعمان در عراق هستند. اگر چنين اتفاقي بيفتد 
ایران قطعا بهاي بسيار سنگيني خواهد پرداخت.« با 
توجه به اقدام نظامي سال گذشته ایاالت متحده عليه 
كاروان شهيدقاسم ســليماني در عراق، دیپلماسي 
منطقه اي ایران چندان در آرامش به ســر نمي برد. 
دستاوردهاي بين المللي ایران در برجام نيز در سال99 
حساسيت  برانگيز خواهند بود؛ چراكه پيشاپيش از 
سوي آمریكا با واكنش هاي منفي مواجه شده بودند. 
روحاني آبان  ماه سال گذشته در جریان یك سخنراني 
گفته بود: »قبل از برجام سال ها خرید سالح از طرف 
ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بود و خرید 
سالح كشــور دیگر از ایران هم ممنوع، لذا طبق این 
توافق و قطعنامه2231 ســال آینده )سال99( اگر 
برجام را نگه داریم، تحریم تسليحاتي ایران برداشته 
مي شــود و به راحتي مي توانيم سالح خرید و فروش 
كنيم؛ این یكي از آن آثار مهم توافق است.« روحاني 
خود نيز به اما و اگرهاي باقي ماندن برجام در چنين 
شرایطي به درستي اشاره كرده بود. مایك پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریكا در تویيتي با اشاره به همين مسئله 
نوشته بود: »عقربه هاي ساعت حركت مي كند. زمان 
باقي مانده تا انقضاي مهلت تحریم تسليحاتي عليه 
ایران و پایان ممنوعيت سفر قاسم سليماني به پایان 
مي رسد.« اشاره اش هم به یكي از بندهاي پيوستي به 
قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود 
كه بر اساس آن ایران از مهرماه امسال مي تواند با سایر 
كشورها مبادله تسليحاتي داشته باشد. چنين تقارني 
با اوج رقابت هاي انتخاباتــي دونالد ترامپ در آمریكا 
مي تواند منجر به بروز چالش هاي دیگر در مســير 

هسته اي ایران شود.

بن بست در سياست داخلي
دولت در چنين فضایي از ماه هــا قبل عرصه و عيان 
سياست را به تدریج تسليم رقباي سياسي خود كرده 
بود. خروج دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریكا از توافق 
هسته اي ضربه ســنگين اوليه را به برنامه سياست 

خارجي دولت از اردیبهشــت ماه سال97 وارد كرده 
بود. مشخصا حسن روحاني و دولتش دیگر اميدي 
به لغو كامل تحریم  هاي باقيمانده به عنوان بخشي از 

شعارهاي دولت دوم تدبير و اميد نداشتند.
در سياست داخلي نيز با پيش بيني نخبگان سياسي 
جریان اصالحات و اعتدال، طيف وســيعي از مردم 
با صندوق هاي رأي خداحافظي كردند. این شــاید 
دومين پيام مهم سياسي را به دولتمردان دوازدهم 
مخابره مي كرد. اگر رئيس جمهور در سخنراني هاي 
متعدد خود، نتيجه رقابت هــاي انتخاباتي92، 9۴، 
96 و تداوم اقبــال جریان اعتــدال و اصالحات در 
فضاي سياسي كشور را سندي بر پيام خاص مردم 
در این رقابت ها عنوان مي كرد، ورق در اسفندماه98 
برگشت و رقبا بار دیگر بازگشت به نهادهاي قدرت 

را كليد زدند.
روحاني مهرماه ســال96 به دنبال انتشــار برخي 
گزارش هــا مبني بر اعمــال محدودیت هاي خاص 
رفت وآمد براي ســيدمحمد خاتمي، رئيس دولت 
اصالحات در پستي اینستاگرامي نوشت: »كسي كه 
در انتخابات خيلي تأثيرگذار بوده و مردم را تشویق 

كرده كه تكرار كنند و پاي صندوق رأي بيایند، 
آیا نباید تشویق شود؟! متأسفانه جناحي خاص 
هميشه تشویق مي شــود و جناح دیگر كه از 
ابتدا هم دیوارش كوتاه بوده، مورد تنبيه قرار 
مي گيرد. این نوع رفتارها را باید رها كنيم و از 
نتایج انتخابات 92، 9۴ و 96 تجربه كسب 
كنيم.« بــراي انتخابات98دیگر نه تكرار 
خاتمي تكرار شــد و نه پيروزي فهرست 
جریان نزدیك به اعتداليون در انتخابات. 
اگر انتخابات سال9۴ مجلس و راه یافتن 
جریان همســو با دولت به مجلس، نوید 
پيروزي دولــت روحانــي در انتخابات 
سال96 را مي داد، حداكثر انتظار دولت 
از مجلس جدید اصولگرایــان مي تواند 

مماشــاتي براي پایان بدون حاشيه دولت 
در فصل مشــترك كوتاه باقيمانده آن با مجلس 

جدید باشــد. دولت با تكيه بر راهيابي اعتداليون به 
مجلس توانسته بود با تغييراتي در كابينه براي برخي 
وزراي همســوتر رأي اعتماد بگيرد، اما در سال99 
نگران استيضاح هایي خواهد بود كه در مجلس جدید 
مي تواند كابينه را از نصاب بيندازد و تمامي وزرا نياز 
به رأي اعتماد مجدد داشته باشند. عملكرد مقامات 
دولت در بخش هاي اجتماعي نيز همچنان بر مدار 
غافلگيري شــان در جریان حوادث سال هاي اخير 
بوده است. آنها نه انتظار آن شيوع اوليه بيماري كرونا 
در كشور را داشتند و نه ادامه اش را در روزها و ماه هاي 
بعد پيش بيني مي كردند. اظهارنظرهاي ضدونقيض 
مقامات دولتي در همان اسفندماه شك و شبهه اي 
نسبت به نداشتن یك برنامه مشخص در مواجهه با 
این بحران باقي نمي گذاشت. نه آن وعده شنبه عادي 
كه روحاني در اســفندماه داده بود رسيد و بيماري 
كنترل شد و نه گریزي از اعمال محدودیت هاي شبه 
قرنطينه در امور عادي مــردم باقي ماند تا همه  چيز 

برخالف ميل باطني دولت پيش رود.
دولــت از خيلي قبل تر شــعار رفع مطلــق فقر در 
كشــور را نيز در عمل با بن بســت مواجه دید. رشد 
اقتصادي منفي كشور در سال97 و نزدیك به صفر 
در سال98 وعده تداوم آن در ســال99 را هم داده 
است. كرونا بسياري از مشاغل خرد و صاحب سهم 
در توليد ناخالص داخلي كشور را به تعطيلي كشاند 
و در عمل همان بخش خصوصي مورد افتخار دولت 
و رئيس جمهور كه نقش مبارز در شرایط تحریمي 
را برعهده داشتند به واســطه بيماري آسيب دیدند. 
روحاني وعده رشــد اقتصادي داد ولي سازمان  هاي 
بين المللي اقتصادي آن را در محدوده صفر ارزیابي 
مي كنند. كاهــش تقاضاي نفــت و بنزین در عمل 
آورده مازاد دولت در بخش بنزین و اســتفاده آن به 
نفع نيازمندان را با مخاطره جدي مواجه ســاخت 
و مشــخص نيســت پس از آن دولــت مزیت هاي 
اقتصادي خود را از كدام بخش هاي مغفول اقتصادي 

جست وجو خواهد كرد.

سال آخر، سال سخت 
سال99 را باید آخرین سال دولت روحاني دانست؛ سالي كه به واسطه 
حمله كرونا به اقتصاد، براي دولت دوازدهم سخت تر از 7سال گذشته 

تمام خواهد شد

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت سردار ميرزامحمد سلگی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پيامی درگذشت جانباز سرافزار و سردار فداكار 
آقای ميرزامحمد ُسلگی را تسليت گفتند. متن پيام تسليت رهبر معظم انقالب به این شرح است:

 بسمه تعالی
درگذشت جانباز عزیز و سردار فداكار جناب آقای ميرزا محمد ُسلگی را به همه  كسانی كه به ایثارگران 
دفاع مقدس ارادت می ورزند و به همه  خانواده های شهيد و به همه   جانبازان و خانواده های آنان و همه   
یادگاران دفاع مقدس و به ویژه به همسر فداكار و فرزندان و دیگر بازماندگان وی تسليت عرض می كنم.

این مجاهد فداكار در دوره  پس از پایان دفاع مقدس نيز با تحمل رنج جسمانی، مجاهدت در راه خدا را ادامه 
داد تا به لقاء اهلل پيوست. خداوند روح مطهر او را با ارواح طيبه  شهيدان محشور كند و مجاور اولياء اهلل قرار دهد.
سّيد علی خامنه ای - ۱۵ فروردين ۱۳۹۹  

محسن تواليي
خبرنگار

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

اولينتراكنشاينستكسبرقرارشد
همزمان با تحوالت مربوط به شيوع كرونا در ايران، وزارت خارجه آلمان از انجام نخستين تراكنش مرتبط 
با سازوكار اينستكس براي ارسال اقالم پزشكي و دارويي به ايران خبر داد و به گفته مقامات غربي به زودي 
2تراكنش ديگر نيز در چارچوب اينستكس عملياتي مي شود. اروپايي ها پس از خروج آمريكا از برجام، 
سازوكاري را تحت عنوان اينستكس راه اندازي كردند كه پس از تقريبا ۳سال به نخستين تراكنش آن 
هم در زمينه اقالم انسان دوستانه رسيد درحالي كه ايران بارها اعالم كرده است اينستكس نبايد محدود 

به اقالم انسان دوستانه و پزشكي باشد و بايد پول فروش نفت ايران به اينستكس وارد شود.
ميخائيل اوليانوف، نماينده ويژه روسيه در سازمان هاي بين المللي در توييتي در اين باره نوشت: ۳كشور 
اروپايي تأييد كرده اند كه نخستين تراكنش مالي ســازوكار اينستكس را )از طريق صادرات كاالهاي 
پزشكي از اروپا به ايران( انجام داده اند. تبريك مي گويم. در نگاه كوويد۱۹ محشر مي شود كه اين سازوكار 

سريعا به سمت كاالهاي قابل تحريم حركت كند و از مرزهاي اروپا فراتر رود.

ث
مك

اصغر صوفي
خبرنگار



خودرو هاي قرمزرنگي كه 
از دروازه قديمي تريــن گزارش

ايستگاه آتش نشاني بيرون 
مي آمدند، توده بزرگي از ذرات ريز آب 
ژاول را در اطراف خود پخش مي كردند 
كه تقريبا تمام خودرو ها، سطح خيابان و 
حتي كركره بســته مغازه ها را آغشته 
مي كرد. بالفاصله يــك كاميون هرچه 
باقي مانــده بود را عليه ويــروس كرونا 
ضدعفوني مي كرد؛ اين عملياتي اســت  
كه اين روزهــا در نقــاط مختلف اجرا 
مي شــود و پاكســازي تــا زماني كه 
رفت وآمد در آن شدت نگيرد، ادامه پيدا 

خواهد كرد.
عمليات ضدعفوني آتش نشانان در حالي 
انجام مي شــود كه نوروز امسال، حجم 
و تعداد حوادث و آتش ســوزي اصال با 
سال هاي قبل قابل مقايسه نبوده است؛ 
چراكه بازار ها و مراكز تجمع براي مقابله 
با بيماري كرونا تعطيل شده بودند و به 
همين خاطر حادثه چندانــي رخ نداد. 

اما نيرو هاي آتش نشــان دســت از كار 
نكشيدند و پرتالش شب و روز مشغول 
ضدعفوني معابر تهران بوده و هســتند. 
آنها اين روز ها به كار ديگري مي پردازند 
كه به اندازه عمليات امــداد و نجات در 

حفظ جان شهروندان مؤثر است.

ضدعفوني معابر
در هميــن راســتا ديــروز 7خودرو ي 
سنگين آتش نشاني از ميدان حسن  آباد 
به حركــت درآمدند تــا كار ضدعفوني 
معابــر مناطــق 10، 11 و 12 را انجام 
دهند. ايــن كاميون ها كه به دســتگاه 
»مه پــاش« مجهز شــده اند، مي توانند 
فضاي بزرگي را در اطــراف خود تحت 
پوشــش قرار دهنــد و با عبــور از يك 
خيابان تمام سطح ســواره رو، پياده رو و 
بخشــي از ديواره ها را با محلول گندزدا 

آغشته كنند.
مدير منطقه5 ســازمان آتش نشــاني 
در اين باره مي گويد: از شــيوع بيماري 
كرونا دســتورالعمل هايي در ســازمان 
آتش نشــاني به اجرا درآمد كه براساس 
آن هــر روز 8منطقــه آتش نشــاني، 

خيابان هاي مناطق 22گانه تهران را شب 
و روز زيرپوشــش قرار دهند. نيرو هاي 
پياده مــا هم با ســمپاش هاي كوله اي 
اماكن عمومي اين مناطق را ضدعفوني 

مي كنند.
اميــر هاتفــي مي افزايــد: در عمليات 
روزانه، ايســتگاه هاي بي آرتي، بانك ها، 
مياديــن ميوه و تره بــار و ديگر اماكني 
كه محل رفت وآمد شــهروندان اســت 
مورد گندزدايي قــرار مي گيرد. با توجه 
به اينكه كاركنان آتش نشاني هميشه در 
حال خدمت هستند براي تامين نيروي 
انساني مشكلي وجود ندارد عالوه بر اين 
نيرو هــاي داوطلب هم اعــالم آمادگي 

كرده اند.
او تأكيد مي كند: بــا افزايش خطر ابتال 
به بيماري كرونا همكاري شهروندان با 

ما بيشتر شده اســت. اكنون شهروندان 
به ايســتگاه هاي آتش نشــاني مراجعه 
مي كننــد و تقاضاي اجــراي عمليات 
ضدعفوني در مراكــز تجمع عمومي را 
دارند كه درصورت نيــاز اين كار انجام 

مي شود.
سخنگوي آتش نشاني تهران نيز درباره 
عمليات ضدعفوني آتش نشاني مي گويد: 
هــر روز حــدود 500نفــر از نيرو هاي 
آتش نشــان كار ضدعفوني معابر را در 
200نقطه شــهر انجــام مي دهند. اين 
كار نزديك 17ساعت در شبانه روز طول 
مي كشد اما اگر در اين نقاط رفت وآمد 
زياد باشد اثر ضدعفوني به سرعت از ميان 
مي رود. به همين دليل از شــهروندان 
تقاضا مي كنيم كه در منــزل بمانند تا 

زنجيره ابتال به كرونا قطع شود.

جالل ملكي، اظهار مي كنــد: در ميان 
نيرو هاي آتش نشان كسي را نداشتيم كه 
با تست  هاي آزمايشگاهي مبتال به كرونا 
تشخيص داده شود اگر چه احتمال داده 
مي شــود كه اعضاي جوان آتش نشاني 
به دليل آمادگي بدني و سالمت جسمي 
در مقابل عوارض اين بيماري مقاومت 
داشــته باشــند به همين دليل به همه 
توصيه شده است كه به محض احساس 
بيماري مرخصــي بگيرنــد و در خانه 

بمانند.
در گرمــاي بهار پشــت دســتگاه هاي 
مه پاش، اثري مانند يك باران ســبك 
زمين را  تر مي كنــد. تركيب ضدعفوني 
و شست وشوي مكرر شــهر  و همكاري 
شهروندان مي تواند نويدبخش كاهش 

خطر كرونا در روز هاي پيش رو باشد.

خودروهاي آتش نشاني در طول تعطيالت نوروزي 
شب و روز معابر تهران را ضدعفوني مي كردند؛ 

عملياتي كه همچنان ادامه دارد

روزانه 200 نقطه  از شهر تهران ضدعفوني  مي شود.    عكس:همشهري/ حامد خورشيدي

جنگمهپاشها
باويروس

محمد سرابي
خبر نگار

گزارش 2

جنگ همزمان با كرونا و تحريم ها
 شهردار تهران:

خيلي از اقدامات ما با تعطيالت امكان اجرا پيدا كرد

برنامه هاي شــهرداري تهران براي مقابله با كرونا كه از اسفند 
شروع شــده بود در طول ايام نوروز نيز ادامه پيدا كرد. تعطيلي 
مراكز خريد و تردد كمتر شهروندان باعث شد تا بخشي از اين 
اقدامات مؤثر باشد و مانع گسترش بيشتر بيماري شود اما بايد 
ديد در روز هاي پــس از 15فروردين هم اين روند ادامه خواهد 
يافت يا خير.  اين در حالي اســت كه شــهردار تهران در طول 
تعطيالت بار ها اهميت همراهي عمومي شهروندان براي مؤثر 
ســاختن برنامه هاي مقابله با بحران كرونا و همينطور استفاده 
از فرصت تعطيالت براي كنترل ايــن بيماري را يادآوري كرد. 
پيروز حناچي همچنين تأكيد كرد كه ايران همزمان با كرونا و 
تحريم ها مي جنگد. شــهردار تهران با اشاره به اينكه ايران با 2 
ويروس كرونا و ويروس تحريم ها مي جنگد و شرايط سخت تري 
دارد، گفت: در اين شرايط انساني نيست كه تحريم ها ادامه پيدا 

كند و مردم شريف ايران بيش از اين تحت فشار باشند.
حناچي در حاشــيه اجراي ويدئو مپينــگ روي برج آزادي در 
جمع خبرنگاران، اين اقدام را به عنوان اعالم همبستگي با مردم 
جهان كه با بيماري منحوس كرونا درگير شــده اند عنوان كرد 
و گفت: اين دومين برنامه از ســري ويدئو مپينگ ها در دوران 
شيوع ويروس كروناست كه ســازمان زيباســازي  آن را اجرا 
مي كند. نخســتين برنامه براي اعالم همدردي با مردم ووهان 
چين اجرا شد كه تأثيرات بســيار خوبي داشت. شهردار پكن 
ضمن تشكر از آن اقدام اشاره كرد ما كســاني را كه در شرايط 
ســخت ما را فراموش نكردند فراموش نمي كنيم و جالب است 
بدانيد كمك هاي چين به ما از مجموع كمك هايي كه به سئول 

و سنگاپور فرستاد بيشتر بود.
شــهردار درباره نامه به شهرداران كالنشــهرها درباره ويروس 
كرونا هم توضيح داد: اين نامه اعالن بود و طبيعتا در نشست هاي 
دوره اي مجموعه جهاني كالنشهرها اين موضوعات مورد بحث 
قرار مي گيرد، مــا جرياني را آغاز كرديم كــه بازخوردش را در 
آنكارا گرفتيم؛ اين شهر وب ســايتي را طراحي كرده و از همه 
كالنشهرهاي جهان براي به اشتراك گذاشتن تجربيات خود در 

مبارزه با اين ويروس دعوت كرده است.

دفاع مقدس تاب آوري ما را باال برد
به گفته شهردار تهران تاب آوري 8سال دفاع مقدس خيلي در 
اين شرايط به كشور كمك كرد. حناچي گفت: در روزهاي اول 
بحران كرونا همانطور كه به ياد داريد مشكل لوازم بهداشتي و 
ماسك داشتيم، االن بيشتر اين اقالم در ايران توليد مي شود. در 
اين شرايط كه اپيدمي تبديل به پاندمي )فراگيري جهاني( شده 
است و همه كشورها توليد را به خود اختصاص مي دهند نمي شود 
روي واردات حســاب كرد. اما خوشــبختانه با توجه به همان 
تاب آوري كه گفتم، االن خيلي از كارگاه ها با اســتانداردهاي 

وزارت بهداشت اين لوازم را توليد مي كنند.
او درباره تمهيدات انديشــيده شده براي كســاني كه با توجه 
به بحران كرونــا بيكار شــده اند، گفت: ضمن تشــكر از بنياد 
مستضعفان و جناب آقاي فتاح، ما نه فقط با بنياد كه با خيلي از 
حوزه هاي خيريه اين هدف را دنبال مي كنيم. در روزهاي اول 
بحران كرونا مجبور بوديم با آيين نامه ستاد كرونا ماموريت خود 
را در برخي زمينه ها تغيير دهيم؛ مثال در جمع آوري پســماند 
قبال بخشي از 7هزار تن پسماند را در مبدا تفكيك مي كرديم و 
3هزار كارگر اين كار را انجام مي دادند اما در شرايط كرونا كل 
پســماند را به محل دفن زباله حمل مي كنيم. خوشبختانه با 
كمك بنياد ما يك ماه حقوق اين عزيزان را پرداخت كرده ايم و 

به دنبال حل مشكل آنها هستيم.

تجربه بين رم و تهران انتقال مي يابد
 از ديگر برنامه هاي چند روز اخير اين بود كه شهرداران تهران 
و رم تجربيات خــود در مقابله با كرونا را به صــورت مجازي و 

ويدئوكنفرانس به اشتراك گذاشتند.
پيروز حناچي در ديداري مجازي با »ويرجينا راجي« شهردار رم 
و با حضور »جوزپه پرونه«، سفير ايتاليا در تهران گفت: بحران 
كرونا نشان داد كه جهان محدود به مرزهاي جغرافيايي كشورها 
نيست. ما در ايران از حدود بيش از يك ماه پيش درگير ويروس 
كرونا شديم و اين بيماري در پايتخت و شهرهاي بزرگ كشور 
به وجود آمده است. خوشــبختانه در خيلي از مناطق مثل قم، 
گيالن و مازندران اين بيماري تحت كنترل درآمده ولي هنوز 
در بعضي كالنشهرها به اوج اين بيماري نرسيده ايم و خوشحال 
مي شــوم از تجربيات ايتاليا در اين زمينه مطلع شويم و بدانيم 

چه تجربه جديدي در كنترل كرونا داريد؟
او در ايــن ديدار عنــوان كرد كــه تالش مي شــود ظرفيت 
بيمارستان ها در بخش آي سي يو افزايش يابد؛ مثال در يكي از 
بيمارستان هاي اصلي تهران تنها در مدت كوتاهي 350تخت 

آي سي يو اضافه شد.
ويرجينيا راجي، شهردار رم هم در اين ارتباط مجازي گفت: من 
هم خوشحالم كه به لحاظ آرماني همه باهم هستيم چون شما 
به درستي اشاره كرديد كه مرزها از بين رفته اند و همه در يك 
قايق هستيم. از يك ماه پيش توسط تدابيري كه از سوي دولت 
اتخاذ شد مبارزه با اين ويروس را شروع كرديم كه اول از شمال 
ايتاليا شروع شد و بعد به جنوب سرايت كرد. وقتي شروع كرديم 
برخي مراكز تجمع و سواحل را بستيم. آن زمان هيچ كس هنوز 
به وخامت اوضاع پي نبرده بود و اين تراژدي از شهري به نام برشا 
شــروع شــد و ما در آنجا با جنازه هاي زيادي مواجه شديم كه 
ارتش آنها را جمع مي كرد. اين يك تراژدي بسيار عظيم بود كه 
مي ديديم مردم نمي توانند جنازه عزيزان خود را با احترام دفن 

كنند. آنجا بود كه مردم رم به عمق فاجعه پي بردند.
راجي ادامه داد: ما 2دستورالعمل را دنبال كرديم؛ يكي تعطيلي 
پارك ها و سواحل و ديگري تدبير براي بهداشت و غذاي مردم. 
هم اكنون مردم به هيچ نحو جز به دليــل كار ضروري  يا خريد 
مايحتاج بهداشــتي حق خروج از خانه را ندارند و پليس آنها را 

كنترل مي كند.
در ادامه جوزپه پرونه، سفير ايتاليا هم اظهار كرد: درست است 
كه تهران يكي از بزرگ ترين شــهرهايي اســت كه تحت تأثير 
كرونا ويروس بود ولي از نزديك شــاهد به كارگيري ســامانه 
بهداشــتي باكفايت و كارآمد در ايران بوديــم و در داخل خود 
سفارت مورد ابتال داشتيم كه از طريق تست شناسايي كرديم و 

از نزديك كارآمد بودن سامانه بهداشت ايران را ديديم.

خبر

مخالفت با واگذاري 
شهرآفتاب و شهروند

»شــهرآفتاب و شــهروند« اصلي تريــن 
دارايي هاي درشت شهرداري تهران هستند. 
اين مطلب را پيروز حناچي، شهردار تهران 
درباره واگذاري دو مجموعه شــهرآفتاب و 
شهروند در ازاي بدهي هاي شهرداري تهران 
اعالم كرد. به گزارش همشــهري، او ديروز 
گفــت: مجموعه اي مثل شــهروند »برند« 
بسيار با ارزشي است، در حقيقت شهروند، 
دو شخصيت دارد يكي نام و آوازه آن و كنترل 
كيفيتي كه براي عرضــه محصوالت انجام 
مي شــود و ديگري دارايي هاي سرمايه اي 
اين مجموعه است كه در تالش هستيم اين 

واگذاري انجام نشود.
شــهردار تهــران در ادامه تصريــح كرد: 
درحقيقت تهاتر، عملكرد غيرنقد شهرداري 
است اما كاري كه ما در اين دوره انجام داديم 
اين بود كه با مزايده كار را پيش ببريم؛ يعني 
امالك را با باالترين قيمت و يا قيمت واقعي 
واگذار كنيم درحالي كه در گذشته اينطور 
نبوده اســت. اينطور كه حناچي گفت: در 
اين دوره اقدام خوبي انجام شــد كه تعداد 
زيادي از پيمانكاران خرد كه زير 300ميليون 
از شهرداري طلب داشــتند تسويه حساب 
شــدند و اين كار با همكاري يكي از بانك ها 
انجام شد. قطعا اين كار ايده آل نبود اما اين 
پيمانكاران به طلب خود رسيدند. قطعا بدهي 
شهرداري تهران زير 50هزار ميليارد تومان 
نيست و بخشي از آن بدهي بانكي است كه 

افزايش بهره نيز شامل حال آن مي شود.
براساس اين گزارش، صحبت هاي شهردار 
تهران در حالي مطرح شده كه رئيس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران از برگزاري جلسه 
فوق العاده اعضاي شــوراي شــهر تهران با 
شــهردار تهران بــراي بررســي وضعيت 
بودجــه اي شــهرداري تهران در شــرايط 
كرونايي خبر داده است. مجيد فراهاني در 
گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت شهرداري 
تهران در روزهاي كرونايي پايتخت با بيان 
اينكه شاهد كاهش درآمدهاي شهرداري از 
يك سمت و از سوي ديگر باال رفتن تصاعدي 
هزينه هاي شهرداري در اين شرايط هستيم، 
گفت: براي شهرداري تهران بودجه 30هزار 
ميليارد توماني و براي شركت و سازمان هاي 
وابســته بودجه 10هزار ميليارد توماني به 
تصويب رســيده اســت اما در اين شرايط، 
حوزه هاي مالي شهرداري با كاهش جدي 
درآمــد و عدم تحقق درآمدهاي شــهري 
روبه رو هســتند. او با بيان اينكه براي اداره 
شــهر تهران همچــون پرداخــت حقوق، 
جمع آوري پســماند و رفت و روب، ماهانه 
نيازمنــد 1300 تا 1500ميليــارد تومان 
هستيم، عنوان كرد بنا بر آخرين پيگيري، 
شــهرداري در مدت شــيوع كرونــا تنها 

200ميليارد تومان درآمد داشته است.
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گزارش اينفوگرافي همشهري از شرايط 
تردد پايتخت نشينان در روزهاي پيش رو 

 ترددهاي تهران 
در كروناي99

 حمل ونقل عمومي تهران، سال 99را با 
عجيب ترين شــرايط آغاز كرده است. 
درحالي كه ترافيك سال هاست مهمان 
شهر در نخستين روزهاي كاري سال مي شود اما امروز 16فروردين، قرار 
است روز ديگري همانند تعطيالت نوروزي پايتخت باشد كه همه بايد در 
خانه بمانند. در چنين شرايطي ترددهاي عمومي كه روزانه 18تا 20ميليون 
سفر بود، به كمتر از 3ميليون سفر رسيده و از هر 10تهراني بيشتر از 2نفر 
در روز تردد نمي كنند. بيشتر ترددهاي روزانه تهران كه پيش از اين براي 
كار و تحصيل و خريد بود، حاال به ســفرهاي خدمات اينترنتي، سفرهاي 
درماني و ســفرهاي ماموريتي تبديل شده است. در چنين شرايطي بايد 
ديد حمل ونقل عمومي تهران كه با 1300واگن متــرو و 5800اتوبوس و 
78هزار تاكسي اداره مي شود، چگونه بايد در شرايط جديد مديريت شود 
و ترددهاي عمومي شهر طي روزهاي پيش رو با چه سياستي بايد پيش رود. 

گزارش اينفوگرافي زير قرار است پاسخي به اين موارد باشد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

آمار مسافران حمل ونقل عمومی

ونايی حمل ونقل عمومی راه حل شهرداری تهران برای شرايط كر

ح ترافيك امسال  جزئيات طر ونايی ها در حمل  تعداد كر
و نقل عمومی

تمهيدات 
ترافيكي

يوسف حجت، سرپرست معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري 

تهران 
روال حمــل ونقــل عمومي را 
همچنــان حفظ خواهيــم كرد 
و باتوجــه بــه تعداد مســافر 
ســرفاصله حركــت را تنظيم 
مي كنيم. در متــرو به گونه اي 
عمــل مي شــود كــه نــه قطار 
خالي اعزام شــود و نه تراكم 
در قطارهــا به وجــود  آيد. در 
مــورد اجــراي طــرح ترافيك 
در پايتخت با توجه به شــيوع 
كرونا برخي از كارشناســان و 
حتي مــردم معتقدند كه بايد 
طــرح ترافيك حذف شــود و  
تعــدادي ديگــر نظــري كامالً 
مخالف داشــته و درخواست 
دارند كه به هيــچ عنوان اين 
طــرح تغييــر نكند  يــا حذف 
نشــود. من نيــز مخالف حذف 
طرح ترافيك به دليل شــيوع 
كرونا هســتم چرا كه به نظرم 
اين موضوع به معناي تشويق 
مــردم بــراي تردد در ســطح 
شــهر اســت. طــرح ترافيك 
16فرورديــن  امــروز  از 
100 درصــد اجرا مي شــود 
و بنايي بر حذف آن نيســت. 
دربــاره برنامــه  حمايــت از 
رانندگان تاكسي يا رانندگان 
اتوبوس هاي بخش خصوصي 
هم ما اعتبــار و بودجه اي در 
ايــن زمينــه نداريــم، دولت 
بايد اقداماتــي را انجام دهد 
و ما تــالش مي كنيم كــه اين 
اعتبــار تأمين شــود؛ چرا كه 
رانندگان با توجــه به كاهش 
مســافران دچار آســيب هاي 

مالي شده اند.

كاهش مسافران مترو 
و اتوبوس نسبت به 

سال1397

80درصد 

 كاهش مسافران مترو
و اتوبوس نسبت به حداكثر 

مسافران سال 98

95درصد 

 كاهش درآمد 
شهرداري در حمل ونقل 

عمومي

80درصد

 30نفر 
از كاركنان مترو 

 30 راننده
 اتوبوس 

 10راننده
 تاكسي 

نرم افزار اســتفاده از ســفربرگ با هدف انجام سفرهاي 
ضروري تهراني ها آماده شــده و در اختيار اســتانداري 
قرار گرفته است. شهروندان مي توانند سفربرگ را از 
سامانه تهران من تهيه كنند و پس از ثبت نام و اعالم 
مشخصات فردي و مشخصات خودرو تأييديه سفر را 
از كارشناسان استانداري دريافت كنند و يا اگر نامه اي 
از وزارت بهداشــت يا وزارت صمت دارند از طريق اين 
سفربرگ اعالم كنند. استفاده از ســفربرگ هيچ هزينه اي براي 
شــهروندان ندارد و تنها صرفاً جهت غربالگري ســفرها توســط 
اســتانداري اجرا خواهد شد. اســتفاده از ســفربرگ به محض 
اعالم اســتانداري تهران از طريق ســامانه تهران من امكانپذير 

خواهد بود.

  افزايش سرفاصله حركت وسايل 
حمل ونقل عمومي 

  سرفاصله  مترو به صورتي شده كه 
قطاري خالي و يا به شدت شلوغ نباشد.

  آغاز طرح ترافيك ساعت 8 صبح 
  خاتمه آن ساعت 17 

  رزرو بدون تردد جريمه دارد.
  امكان رزرو هفتگي وجود دارد.

  انصــراف از رزرو طــرح، تــا قبل 
ازساعت 6 صبح امكانپذير است.

  ۲0روز تــردد رايــگان بــراي 
پالك هاي تهران در محدوده دوم

  1۵روز تــردد رايــگان بــراي 
پالك هاي ساير مناطق در محدوده دوم

  103 هزار ســقف طــرح ترافيك 
رزروي روزانه

  تردد براي ساكنان محدوده 
  قبل از ساعت 9يك خروج رايگان 
  بعد از ساعت 17 يك ورود رايگان 
  عوارض ورود به طــرح ترافيك و 

آلودگي هوا، نصف قيمت
  ســاكنان محــدوده دوم بــراي 
عوارض همان محدوده از تخفيف ۵0 

درصدي برخوردارند.

آماده 
شدن 
سفربرگ 

ضدعفوني روزانه ۲منطقه تهران با همكاري شهرداري و نيروهاي مسلح شوش، پاكسازي و ضدعفوني شد

به تازگي ويدئويي در فضاي مجازي منتشــر شد كه 
نشان مي دهد از ساعات پاياني شب تا حوالي صبح 
تعداد قابل توجهي از معتادان در ميدان شوش حضور 
دارند و بدون رعايت هيچ يــك از نكات ايمني براي 
جلوگيري از انتشار ويروس كرونا با يكديگر مراوده 
دارند. از آنجا كه هرگونه تجمــع افراد بدون درنظر 
گرفتن نكات بهداشتي به طور حتم مي تواند منجر به 
انتشار ويروس كرونا شود، سازمان مديريت پسماند 
عصر ديروز، با استفاده از 15دستگاه واترجت هر يك 
با ظرفيت هزار ليتر و با حضور 50نيروي ســازمان، 
محدوده ميدان شــوش را ضدعفوني كرد. در همين 
ارتباط محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور فرهنگي 
و اجتماعي شــهرداري تهــران در توييتي درباره 
تجمع معتادان در حوالي ميدان شــوش اعالم كرد: 
»شــهرداري تهران با تمام ظرفيــت گرمخانه ها و 
24ساعته به بي سرپناهان كمك مي كند ولي تعطيلي 
و تعليق فعاليت برخي مراكز نگهداري معتادان عامل 
اين وضع است. ناگزيري بي سرپناهان از زندگي در 
خيابان، آنها را از حق شــهروندي محروم نمي كند. 

تامين سرپناه برايشان وظيفه همه دستگاه هاست.«
سيدمالك حسيني، سرپرست سازمان رفاه، خدمات 
و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران نيز درباره 

تعطيلي مراكز ماده16 در پايتخت )مراكز نگهداري 
معتادان( به فارس گفت: »تفــاوت مراكز ماده16 با 
گرمخانه هاي پايتخت در اين بوده كه در گرمخانه ها 
به صورت كامل قرنطينه انجام نمي گيرد و حدود 50 
تا 70درصد مددجويان ثابت هســتند و تردد روزانه 
و خروج از گرمخانه را داريم ولي با وجود اين كنترل 
كرونا و مقابله با  آن به خوبي صورت گرفته است. از 
ستاد كروناي تهران درخواست فوري داريم كه هر چه 
سريع تر به اين مسئله وارد شود چرا كه وضعيت پيش 
آمده حاصل از تعطيلــي مراكز ماده16 نگران كننده 
است.« به گفته حسيني اين افراد رفتارهاي حرفه اي 
در زمينه فروش مواد داشته و برخي از آنها اقدامات 
خطرناكي انجام داده اند و از آنجا كه امكان قرنطينه 
كامل آنها در اين مراكز وجود دارد پس بايد تصميم 
جديدي در اين راستا اتخاذ شــود. او با بيان اينكه 
در گرمخانه هاي پايتخت مورد مشــكوك ابتالي به 
كرونا تاكنون نداشته اند، افزود: »ميزان پذيرش در 
گرمخانه هاي پايتخت در 15روز نخست فروردين99 
نسبت به مدت مشابه سال پيش به بيش از 49درصد 
افزايش يافته است و حتي از روزهاي سرد زمستان 
كه هميشه با افزايش مددجو مواجه بوده ايم آمار قابل 

مقايسه نيست.«

جدا از نيروهاي آتش نشان، عمليات ضدعفوني شهر تهران با همكاري نهادهاي ديگري 
هم در سطح مناطق 22گانه در حال انجام اســت. به همين منظور رزمايش مبارزه با كرونا 
با حضور شهرداري مناطق، سازمان آتش نشاني، سپاه ناحيه قدس، ستاد مديريت بحران 
شهر تهران و شوراياران برگزار شــده و در قالب اين رزمايش تمامي معابر اصلي منطقه 

ضدعفوني مي شوند.
مهم ترين ويژگي اين عمليات ها كه در قالب دستورات ســتاد عمليات مقابله با كرونا 
مناطق صورت مي گيرد، قرار گرفتن توان شهرداري در كنار توان نيروهاي مسلح است 
تا با پشتيباني ايجادشده شهرداري بتواند به بهترين شكل وظايف خود را اجرايي كند. 
مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران در اين رابطه به همشهري 
مي گويد: آتش نشــاني با تمامي توان براي ضدعفوني كردن معابر ورود كرده و در تالش 
است با هم افزايي با مناطق شــهرداري و ســازمان هاي همكار همچون سپاه و بسيج 
به صورت هدفمند اين اقدام را به بهترين شكل ممكن اجرايي كند. او از اجراي عمليات 
ضدعفوني معابر در تمامي مناطق خبر مي دهد و مي گويد: در برنامه ريزي انجام گرفته در 
تالش هستيم تا روزانه 2منطقه را ضدعفوني كنيم و اين عمليات تا پايان دوره ضرورت، 

ادامه دارد.
او در حاشيه رزمايش ضدعفوني منطقه5 گفت: منطقه5 از بزرگ ترين مناطق شهر تهران 
بوده و به عنوان منطقه اي متراكم شناخته مي شود از اين روي طي اين رزمايش تمامي معابر 
اين منطقه با به كارگيري استعداد آتش نشاني، منطقه5 و سپاه و بسيج ضدعفوني مي شود. 
گفتني اســت رزمايش مبارزه با كرونا اين منطقه با حضور 200نيروي انساني متشكل از 
شهرداري منطقه، آتش نشاني، ستاد مديريت بحران، ســپاه ناحيه قدس و شوراياري با 
به كارگيري 6دستگاه مه پاش سنگين، 20دستگاه خودروي سبك، 14دستگاه پيك آپ 

مجهز به واترجت و 30دستگاه موتورسيكلت انجام شد.
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عك تعيين دستمزد سال99 براي 
كارگران مشــمول قانون كار دستمزد

به واسطه شيوع ویروس كرونا 
و تشــدید اقدامات مقابله اي با این ویروس 
همچنان بالتكليف مانــده و در این ميان، 
تشدید اختالف نظر شــركاي اجتماعي، بر 
توافق هاي قبلي آنها در شــوراي عالي كار، 
ســایه انداخته و ماجراي تعيين دستمزد 

كارگران را پيچيده كرده است.
به گزارش همشهري، آخرین جلسه كميته 
مزد99 در 28اسفند ســال گذشته برگزار 
شــد و بدون هيچ نتيجه اي به پایان رسيد. 
در این جلسه مقرر شــد دستمزد كارگران 
تا پيش از پایان فروردین99 تعيين تكليف 
شود تا هم اميد كارگران براي بهبود معيشت 
زنده بماند و هم حساب وكتاب كارفرمایان 
با مشكلي مواجه نشود اما حاال در شرایطي 
كه فروردین ماه نيز به نيمه رسيده، اظهارات 
نمایندگان كارفرمایي و موضع گيري متقابل 
نمایندگان كارگري به گونه اي است كه گویي 
در طول جلسات گذشته كميته مزد99 هيچ 
توافقي در زمينه دستمزد سال جاري صورت 

نگرفته بود.

افزايش 58درصــدي حداقل مزد؛ كف 
خواسته كارگران

نمایندگان كارگــري كــه از تيرماه97 و 
به دنبال جهش نرخ ارز خواســتار جبران 
هزینه تحميل شــده به معيشت كارگران 
بودند، همچنان بــر موضع قبلــي اصرار 
دارند و كف خواســته آنها این اســت كه 
مزد ســال99 به انــدازه هزینــه اي كه در 
سال98 به سبد معيشــت كارگران اضافه 
شــده، افزایش پيدا كند. با توجه به اینكه 
در جلسه كميته مزد شــوراي عالي كار در 
ششم اسفندماه سال گذشته، هزینه سبد 
معيشــت كارگران با 31.4درصد افزایش 
معادل 4ميليون و940هــزار تومان تعيين 
شد، تحقق خواسته كارگران براي جبران 
هزینه معيشت روي دستمزد نقدي مستلزم 
افزایــش 58.04درصــدي حداقل حقوق 
پرداختي بــه خانوارهاي كارگري اســت؛ 
به نحوي كه حداقــل دســتمزد و مزایاي 
پرداختي به یك خانــوار كارگري 4نفره از 
2ميليون و 34هزارو400تومان در سال98 
بــه 3ميليون و215هزارتومان برســد تا 

همچنان نسبت پوشــش دهي دستمزد به 
هزینه معيشت حفظ شود.

البته در این وضعيت فقط اوضاع معيشتي 
كارگران از ســال98 بدتر نخواهد شــد و 
همچنان شكاف ميان دســتمزد و هزینه 
معيشت آنها پایدار خواهد بود؛ زیرا حداقل 
دستمزد و مزایاي پرداختي به یك خانوار 
كارگري در ســال98 فقط 54.12درصد 
از هزینه معيشــت آنها را پوشــش مي داد 
و حتي به فرض افزایــش 58.04درصدي 
دستمزد، بازهم فقط 54.12درصد از هزینه 
معيشت آنها محقق خواهد شد. این سناریو، 
فعال كف خواســته نمایندگان كارگري در 
شوراي عالي كار است و آنگونه كه پيش تر نيز 
اعالم كرده اند، ترجيــح مي دهند مصوبات 

افزایش كمتر از این مقدار را امضا نكنند.

خواســته كارفرمايان: فريز دستمزد تا 
بعد از كرونا

اعضاي كارگري شوراي عالي كار از تيرماه97 
درخواست جبران هزینه معيشت كارگران 
را به شوراي عالي كار فرستاده اند و خواستار 
حمایت غيرنقدي از جامعه كارگري بوده اند؛ 
اما نماینــدگان كارفرمایي با اســتناد به 
اینكه طبــق قانون، بخشــي از هزینه هاي 
معيشــت كارگري اعم از هزینه مســكن، 
درمان و آموزش از تكاليف دولت ها به شمار 
مي رود، هرگونه جبران هزینه معيشت را در 
حيطه مسئوليت دولت برشمرده اند. اعضاي 
كارفرمایي شوراي عالي كار، بارها در جلسات 
شــوراي عالي كار اعالم كرده اند دستمزد 
پرداختي از ســوي آنها بــا درنظر نگرفتن 
هزینه مســكن، درمان و آمــوزش، كفاف 
هزینه هاي معيشــت كارگران را مي دهد و 
به عبارت  دیگر كارفرمایان به طور كامل به 
وظيفه خود در قبال كارگران عمل كرده اند 
اما كارگران ایــن موضع گيري كارفرمایان 
را نوعي شيطنت قلمداد مي كنند كه تنها 
هدف آن ممانعت از افزایش هزینه دستمزد 
نيروي انساني و كمك به انباشت ثروت در 

طبقه كارفرمایي است.
عالوه بر این، نمایندگان كارفرمایي همواره 
در جریان مذاكرات با طرح مســائلي مانند 
مزد منطقه اي، از فراهم شدن زمينه حصول 
توافق در جلسات شوراي عالي كار جلوگيري 
كرده  و با به حاشــيه بردن جلسات، عمال 

تصميمات مزدي را به دقيقه90 و آخرین 
روزهاي ســال موكول كرده اند؛ اما امسال 
به واســطه تقارن مذاكرات مــزدي با دوره 
پيك شيوع ویروس كرونا عمال تعيين مزد 
كارگران حتي در واپسين روزهاي سال نيز 

به نتيجه نرسيد و به سال جدید موكل شد.
در این وضعيت، بازهم كارفرمایان به تعيين 
مزد در فروردین مــاه99 دل ندادند و این 
بار پيشنهاد فریز دستمزد را مطرح كردند 
تــا چانه  زني هاي مــزدي تا پــس از اتمام 
موج شيوع كرونا متوقف شــود. استدالل 
كارفرمایان در پيشنهاد فریز دستمزد این 
است كه كرونا بســياري از كسب وكارها را 
با مشــكل مواجه كرده و كارفرمایان توان 
افزایش دستمزد را ندارند، درنتيجه هرگونه 
افزایش فشــار به آنها مي توانــد به ریزش 

مشاغل موجود و رشد بيكاري منجر شود.
علي اصغــر آهني ها، نماینــده كارفرمایان 
در شــوراي عالي كار به عنوان مطرح كننده 
پيشنهاد فریز دســتمزد به رسانه ها گفته 
است كه این پيشنهاد بهترین اقدامي است 
كه مي توان در شرایط فعلي انجام داد و دولت 
باید در این مدت از كارگران حمایت كند تا 
بعد از رفع كامل كرونا تصميم نهایي در مورد 

دستمزد99 اتخاذ شود.
آهني ها با بيــان اینكه كرونا باعث تعطيلي 
بخش زیادي از كارگاه ها شــده، مي گوید: 
اقتصاد ایران و جهان به دليل شيوع ویروس 
كرونا در شرایط فوق بحراني قرار گرفته و در 
چنين شــرایطي تصميم هاي غيرمنطقي 
درباره دستمزد باعث مي شود كه شغل هاي 
موجود از دست برود؛ بنابراین باید تصميمي 
اتخاذ شــود كه در چنين شــرایطي از آن 

عبور كنيم.
نماینده كارفرمایان در شوراي عالي كار در 
روزهاي گذشــته نيز دوباره پيشنهاد فریز 
دستمزد را مطرح كرده و گفته است بهتر بود 
دستمزد نهایتا تا 15درصد افزایش مي یافت 
كه كارگران قبول نكردند و حداقل 45درصد 
افزایش مزد را مطرح مي كردند. هم اكنون 
هم كه دســتمزد جدید تعيين نشد، بهتر 
است دستمزد »فریز« شــود تا بحث كرونا 

تمام شود.
در مقابل این اظهارات علي خدایي، نماینده 
كارگران در شــوراي عالي كار اعالم كرده 
اســت: بحث فریز مزد را كــه نمایندگان 

كارفرمایان در شــوراي عالي كار مطرح و 
نمایندگان كارگري و دولت آن را رد كردند، 
جاي انتقــاد بســيار دارد و به هيچ عنوان 
موردقبــول نماینــدگان كارگــري قرار 

نمي گيرد.
خدایــي مي گوید: در جلســات رســمي 
شوراي عالي كار مقرر شده تكليف دستمزد 
كارگران قبل از پایان فروردین مشخص شود 
و اگر كارفرمایان بخواهنــد روي فریز مزد 
مانور بدهند و آن را به عنوان یك پيشنهاد 
مطرح كنند، باید منتظــر واكنش جامعه 

كارگران شاغل و بازنشسته باشند.
به عقيده او، هر نوع پيشــنهاد در ارتباط با 
مسكوت ماندن یا فریز دستمزدها، به دليل 
وضعيت نامناسب معيشــت كارگران، رد 
شد و طرح مجدد آن در جامعه، به هيچ وجه 

صحيح نيست.

افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و 
لشگري از فروردين

در شــرایطي كه هــر روز چالش جدیدي 
براي تعيين مزد كارگــران به وجود مي آید 
و كارفرمایان و دولت تاكنون نتوانســته اند 
بــه مســئوليت اجتماعي خــود در قبال 
كارگران عمل كننــد، محمدباقر نوبخت، 
رئيس ســازمان برنامه وبودجه در ارتباط 
زنده اینستاگرامي وعده داد افزایش حقوق 
بازنشستگان كشوري و لشگري از همين ماه 
جاري اعمال می شــود. او جزئيات جلسه 
مدیران سازمان برنامه وبودجه با نمایندگان 
تشكل هاي بازنشستگي درخصوص نحوه 
تقسيم 10هزارميلياردتومان منابع مربوط 
به همسان ســازي حقوق بازنشســتگان 
در ســال99 را تشــریح كرد و گفت: باید 
آثــار تزریــق 10هزارميلياردتومان اعتبار 
همسان سازي بازنشستگان در پرداختي هاي 
فروردین ماه ظهور و بروز داشته باشد ضمن 

اینكه در این جلســه مقرر شد تا 4كميته 
ویژه بــراي پشــتيباني و رفع مشــكالت 
مختلف بازنشســتگان از جمله مســائل 
معيشتي بازنشستگان تشكيل شود. به گفته 
نوبخت، یك كميته متشكل از نمایندگان 
تشكل هاي بازنشســتگي بر بحث حقوق و 
مزایاي بازنشســتگان متمركز خواهد شد 
و با توجه به راهكارهاي ارائه شــده از سوي 
این كميته تصميم گيري روي نحوه تقسيم 
10هزار ميليارد تومان منابع همسان سازي 

انجام مي شود.
رئيس ســازمان برنامه وبودجــه گفت: در 
سال92 بودجه صندوق هاي بازنشستگي 
حــدود 22هزارميليارد تومان بوده اســت 
درحالي  كــه طي ســال هاي اخيــر و در 
شــرایطي كه بودجــه كل دولــت حدود 
صددرصــد افزایش یافته، منابــع مربوط 
به صندوق هاي بازنشســتگي بــه بيش از 
111هزارميليارد تومان رســيده اســت. 
نوبخت با اشــاره به همسان سازي حقوق 
بازنشســتگان كشوري و لشــگري اظهار 
كرد: بر اساس قانون بازنشستگاني كه بين 
2.4ميليون تومان تا 5.1ميليون دریافتي 
دارنــد به صــورت ویژه مشــمول افزایش 
حقوق خواهند شد كه این موضوع متفاوت 
از افزایــش پرداخت هاي مربــوط به همه 
بازنشستگان اســت. او در ارتباط مجازي، 
مسائل مربوط به حقوق بازنشستگان تأمين 
اجتماعي را در حوزه اختيار شــوراي عالي 
كار و خارج از حوزه تصميم گيري سازمان 
برنامه عنوان كرد و در ادامه با انتشار تویيتي 
نوشت: كارگر عزیزي مرا مخاطب قرار داد 
كه چرا فقط پيگير افزایش حقوق شاغالن 
و بازنشستگان لشگري و كشوري هستم و 
در برابر كارگران و مستمري بگيران تأمين 
اجتماعي احساس مسئوليت نمي كنم؟ خدا 
مي داند احساس شرمندگي كردم، اما قانون 

در خصوص این عزیزان سازوكاري مشخص 
كرده كه خــارج از اختيار من اســت. علي 
خدایي، نماینده كارگران در شــوراي عالي 
كار در مورد این اظهارنظر توضيح داده است 
كه محمدباقر نوبخت، عضو هيأت دولت و 
عضو هيأت امنای صندوق تأمين اجتماعي 
اســت. در ماده96 قانون تأمين اجتماعي، 
ميزان افزایش مســتمري بازنشســتگان 
به هيأت وزیران ســپرده شــده اما تعيين 
ميزان افزایش حقوق مســتمري بگيران با 
دولت اســت. هرچند دولت نيز طبق عرف 
مرسوم مطابق مصوبه شوراي عالي كار اقدام 
مي كند. به عقيده خدایي، رئيس ســازمان 
برنامه وبودجه نمي خواهد خــود را درگير 
این موضوع كند؛ چرا كه خوب مي داند در 
ماده111 قانون تأمين اجتماعي به صراحت 
آمده است كه مستمري ازكارافتادگي كلي 
و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري 
بازماندگان، درهرحال نباید از حداقل مزد 
كارگر عادي كمتر باشد. او در ادامه از نوبخت 
درخواست كرده است با استفاده از اختيارات 
خود، بخشــي از بدهي بيــش از 250هزار 
ميلياردتوماني دولت به تأمين اجتماعي را 
تسویه كند تا این ســازمان بتواند خدمات 
مساعدتري به بازنشستگان خود ارائه كند. 
همچنين فرامرز توفيقــي، رئيس كميته 
دستمزد كانون عالي شــوراهاي اسالمي 
كار در مــورد اظهارات نوبخــت مي گوید: 
ارقامي كه براي دســتمزد بازنشســتگان 
لشگري و كشــوري مطرح مي شود، براي 
بازنشســته كارگــري تقریبا یــك رؤیاي 
دست نيافتني اســت؛ درحالي كه بيش از 
60درصد بازنشستگان كشور، مستمري بگير 
صندوق تأمين اجتماعي هســتند و دولت 
هيچ توجهي به معيشت و دغدغه هاي این 
گروه انبوه ندارد و خود را در مقابل زندگي 

اینها مسئول نمي داند.

 كارگران بر لزوم جبران هزینه معيشت اصرار دارند 
و كارفرمایان خواستار فریز دستمزد تا اتمام موج كرونا هستند

نقد خبرمزد 99كارگران در برزخ كرونا

قيمت هر دالر آمریكا كه رشدش از یك ماه قبل از عيد آغاز 
شده بود در نوروز هم ادامه یافت و در ميانه تعطيالت نوروز 
دســت كم 6.5درصد افزایش یافت و از مرز 16500تومان 

گذشت.
به گزارش همشــهري، با وجود آنكه به دليل شيوع ویروس 
كرونا حجم تقاضــاي ارزي كاهش یافــت و بخش عمده 
نياز هــاي ارزي شــامل واردات كاالهاي اساســي، دارو و 
تجهيزات مرتبط با مقابله با كروناســت، بــا این حال روند 
صعودي قيمت دالر متوقف نشــد و نرخ هر دالر آمریكا از 
15500تومان با 6.5درصد رشــد به 16500تومان رسيد. 
برخي فعاالن بازار انتظار داشتند قيمت ارز تا پایيز امسال 
به مرز 17هزار تومان برســد اما بحران كرونا و به دنبال آن 
كاهش قيمت ها در بازار جهانــي نفت و مواد خام و كاهش 
شدید درآمدهاي ارزي و همچنين تعطيلي و كاهش فعاليت 
صرافي بانك ملي به عنوان كارگــزار اجرایي بانك مركزي 
در بازار ارز موجب شــد نبض بازار در اختيار معامله گران 

خصوصي، یا به زعم بانك مركزي سفته بازان، قرار گيرد.
از مدت هــا پيش صرافــي بانك ملي سياســت هاي بانك 
مركزي را در بازار به اجرا گذاشــت و نقــش بازارگردان را 
در این بازار ایفا كرد، با این حال در 6 ماه گذشته قيمت هر 
دالر آمریكا دســت كم 40درصد رشد كرده است. در اوایل 
آبان ماه قيمت هر دالر آمریكا در محدوده 11150تومان بود 
و بانك مركزي مدعي بود قيمت هر دالر آمریكا در همين 
محدوده باقي خواهد ماند. این موضوع نشان داد روند رو به 
رشد قيمت دالر ربطي به حضور دالالن یا به زعم رئيس كل 
بانك مركزي سفته بازان ندارد و علت رشد قيمت دالر را باید 
در جایي دیگر و مولفه هاي بنيادي اقتصاد جست وجو كرد. 
اقتصاددانان نگرانند این افزایش قيمت زمينه هاي رشــد 

قيمت كاال و خدمات را در سال99 فراهم كند.

عوامل رشد
امسال به دليل شــيوع كرونا تقاضاي ارز مسافرتي و حتي 
ارز براي واردات بســياري از كاالهاي غيراساسي، به دليل 
كندي روابط تجاري در سطح دنيا، به حداقل رسيد و انتظار 
مي رفت تحت تأثير این عوامل قيمــت ارز با روند صعودي 
مواجه نشود اما به نظر مي رسد مولفه هاي كالن اقتصادي كه 
پيش بيني مي شود به تضعيف ذخایر ارزي بانك مركزي در 
آینده منجر خواهد شد، علت رشد قيمت دالر بوده است. به 
باور اقتصاددانان شيوع ویروس كرونا جریانات آتي ورود ارز 
به كشور را با مخاطرات جدي مواجه كرده است. به طور كلي 
منابع ارزي كشور از طریق صادرات نفت، فراورده هاي نفتي و 
مواد خام یا كامودیتي تامين مي شود كه شيوع ویروس كرونا 

همه این بازار ها را تحت تأثير قرار داده است.
از یك طرف قيمت نفت ابتدا به دليل شــيوع كرونا و بعد از 
آن به دليل جنگ نفتي عربستان و روسيه و آمریكا با كاهش 
شدید مواجه شد و از طرف دیگر به دليل كاهش سطح تقاضا 
در جهان قيمت مواد خام در جهان با كاهش مواجه شــده 
است. هنوز مشخص نيست نوسان هاي قيمت نفت كه در 
روز هاي گذشته حتي به سطح 22دالر هم رسيده بود چه 
زماني به پایان مي رسد اما حتي اگر قيمت نفت در همين 
ســطوح فعلي 27 تا 30دالر هم باقي بماند باز هم از حجم 

درآمد هاي ایران خواهد كاست.
هم اكنون به غير از شيوع ویروس كرونا كه به كاهش شدید 
حجم تقاضا براي خرید نفت منجر شده جنگ نفتي روسيه، 
عربستان و آمریكا هم به افزایش عرضه نفت منجر شده و این 
موضوع براي ایران كه نفت خود را با تخفيف هاي گسترده 
در بازار هاي جهاني مي فروشد آثار زیان باري دارد. هم اكنون 
عربستان براي به دست گرفتن سهم بيشــتر از بازار تالش 
مي كند تخفيف هاي زیادي به مشــتریان در سراسر جهان 
بدهد و این موضوع مي توانــد درآمدهاي ارزي و به تبع آن 
ميزان ذخایر ارزي ایران را در آینده كاهش دهد، به ویژه آنكه 
حجم صادرات نفت ایران بعد از تحریم ها با كاهش زیادي 
مواجه شده و كاهش دوباره قيمت ها ضربه تازه اي را به مسير 

درآمد هاي نفتي ایران وارد خواهد كرد.
 از سوي دیگر گزارش هاي دریافتي نشان مي دهد در كنار 
كاهش قيمت نفت از حجم تقاضا براي خرید فراورده هاي 
نفتي و مواد خام هم در سطح دنيا كاسته شده و این موضوع 
هم مي تواند بخشــي از منابع درآمدزایــي ارزي ایران را 
تحت تأثير قرار دهد و به كاهش جریان ورودي ارز به كشور 
منجر شــود. در كنار این عوامل اطالعات موجود نشــان 
مي دهد روابط تجاري ایران با كشورهاي همسایه، ازجمله 
عراق، افغانستان، امارات و همچنين چين به عنوان یكي از 
اصلي ترین شــركاي تجاري ایران، تحت تأثير شيوع كرونا، 
كند شده و این موضوع به معناي ورودي ارز كمتر به اقتصاد 
است و مي تواند باز هم جریانات ورودي ارز را محدود تر كند. 
به نظرمي رسد درصورت تداوم شيوع كرونا ميزان ورودي 
ارز به كشور هم به دليل این عوامل با كاهش بيشتري مواجه 
شود و زمينه رشد قيمت دالر را فراهم كند. سينا سليماني 
از تحليل گران بازارهاي مالي با بيان اینكه الگوي درآمد هاي 
ارزي دولت به هم خورده در كانال شخصي اش نوشت: منشا 
رشد قيمت دالر كســري بودجه دولت، حجم نقدینگي و 
سياست هاي پولي دولت و سطح ذخایر در دسترس بانك 
مركزي است و هرگونه تغيير در این فاكتورها ارزش ذاتي و 

ارزش بازاري دالر را تغيير مي دهد.

اقتصاد دنيا وارد جنگ با ركودي فراگير، 
ناشي از شيوع ویروس كرونا شده است. بانك

حاال اقتصاد ایران بر سر چندراهي قرار 
دارد. دولت كه گرفتار كســري بودجه اســت تالش 
مي كند اقتصاد را از تله ركود نجات دهد اما پيش بيني 
افزایش نرخ تورم، به دليل اعمال سياست هاي انبساط 
پولي، با هدف اجراي بسته هاي نجات اقتصاد از بحران 
كرونا، دور از انتظار نخواهد بود؛ خطري كه باعث شده 
عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك مركزي از همان 
روزهــاي نخســت ســال99 بــا اظهارنظرهــا و 
یادداشــت هاي خود از ميزان هراس فعاالن اقتصاد 

ایران كم كند.
به گزارش همشــهري، رئيس كل بانــك مركزي در 
نخستين یادداشت خود در نخستين روز فروردین ماه 
بر كاهش بسيار زیاد صادرات نفت ایران و به حداقل 
رســيدن درآمدهاي ارزي ایران مهر تأیيد زد و البته 
همان روز از تالش بانــك مركزي براي كنترل جدي 
نرخ تورم خبــر داد و گفت: همچنــان پيگير ایجاد 
كانال هاي مالي هستيم تا بتوانيم مراودات مالي را با 
دنيا توسعه دهيم و تجارت تحریمي را ترویج دهيم به 
این معنا كه در چارچوب تحریم ها نيز مسيرهاي اصلي 

تجارت خارجي در سال99 باز خواهد ماند.

جهت يابي پولي و ارزي
دوم فروردین مــاه دوباره رئيــس كل بانك مركزي 
سرفصل هاي برنامه هایش را براي جهش توليد اعالم 
كرد كه نخستين آن ادامه سياست هاي مهار تورم و 
كنترل افزایش سطح عمومي قيمت ها بود؛ البته با قيد 
در حد مقدور؛ نشانه هایي از سخت بودن مهار نرخ تورم 
در ســالي كه اقتصاد ایران همچون جهان با خطرات 
ناشي از كرونا دست و پنجه نرم خواهد كرد. همتي قول 
داده براي بانك ها خطوط اعتباري الزم را ایجاد كند 
تا به طور مشخص ظرفيت واحدهاي توليدي در قالب 
وام هاي جدید افزایش یابد؛ سياستي كه نشان مي دهد 
توان بانك ها در پرداخت تسهيالت محدود شده و بانك 
مركزي با اتخاذ سياست انبساط پولي از طریق خطوط 
اعتباري به بانك ها مصمم است تا نگذارد اقتصاد بيش 
از اندازه كوچك تر شود، اما خطر افزایش نرخ تورم در 
صورت نبود انضباط پولي و رفتار بانك هاي ضعيف را 
تقویت مي كند. با این حال باید منتظر ماند و دید بانك 
مركزي تا چه اندازه قادر خواهــد بود جلوي انحراف 

منابع جدید با ایجاد خطوط اعتباري را بگيرد.
چالش دیگــر بانك مركــزي به نوســان احتمالي 
نرخ ارز مربوط مي شــود تــا جایي كــه در روزهاي 
نيمه تعطيل و كســادي بازارها، نرخ ارز در بازار آزاد 
از مرز 16هزار تومان هم فراتر رفته اســت. رئيس كل 
بانك مركزي ســرفصل دیگر را ادامه مدیریت بازار 
ارز و تســهيل عرضه و تأمين ارز موردنياز واحدهاي 
مختلف توليدي براي واردات مواداوليه و واســطه اي 

و تضمين افزایش رقابت پذیــري اقتصاد و صادرات 
با كمك به تثبيت نرخ ارز حقيقــي مؤثر اعالم كرد. 
شاه بيت سياست هاي پولي سال99 بانك مركزي را 
باید در امكان سنجي و كارآمدي »عمليات بازار باز« با 
هدف كنترل نرخ سود جست وجو كرد؛ سياستي كه 
باید دید تا چه اندازه مي تواند به اجراي سياست هاي 
سرمایه گذاري دولت و تحریك رشد اقتصادي كمك 
كند. البته مرد شــماره یك بانك مركــزي با آگاهي 
نسبت به انحراف احتمالي منابع بانك ها قول داده تا از 
ورود منابع بانك ها به فعاليت هاي سوداگرانه از طریق 
اجراي سياســت هاي احتياطــي بانك ها جلوگيري 
كند و سياســت اصالح ترازنامه بانك هــا، در جهت 
آزادكردن منابع آنها براي افزایــش قدرت وام دهي 

آنها را ادامه دهد.
مدیران عامل بانك ها ســوم فروردین به ساختمان 
ميرداماد بانك مركزي فراخوانده شدند تا از كم و كيف 
سياست هاي جدید پولي مطلع شوند و خود را با آن 
هماهنگ كنند. نتيجه نشســت بانكداران تأكيد بر 
حمایت از توليدكنندگان و زنجيــره توليد، در كنار 
روند اصالح نظــام بانكي، با اولویــت اصالح ترازنامه 
بانك ها، شفاف سازي تراكنش هاي بانكي و ممانعت 
از ورود منابــع بانك ها به فعاليت هاي ســفته بازانه 
بود. نكته قابل تامل اینكه در این نشســت از بانك ها 
خواسته شد تا از ورود كاالهاي قاچاق به كشور تحت 
هر عنوان به ظاهر  موجه جلوگيري كنند و از بازگشت 
ارزهاي ناشــي از صادرات به چرخه اقتصاد اطمينان 
پيدا كنند و براي حفظ قدرت خرید كاالي ایراني از 

طریق ارائه كارت هاي اعتباري به مردم، گام بردارند 
و سياست هاي كنترل نرخ سود و نرخ تورم را جدي تر 

بگيرند.
چند روز بعد بانك مركــزي در واكنش به انتقادهاي 
مردم به بانك هــا هشــدار داد و اعالم كــرد: تمام 
دریافت كنندگان قرض الحســنه فارغ از اینكه امكان 
پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و 
نيز قطع نظر از نوع كسب وكار و فعاليت دریافت كننده 
قرض الحسنه، مشمول اســتفاده از مزایاي بخشنامه 
تعویق سه ماهه اقســاط تســهيالت به دليل شيوع 
ویروس كرونا هســتند؛ از این رو بانك ها و مؤسسات 
اعتباري غيربانكي موظفند چنانچه مبالغ اقســاط 
قرض الحسنه سررسيد شــده در بازه زماني موضوع 
مصوبه مورداشاره از حســاب تسهيالت گيرندگان یا 

ضامنين آنها برداشت شده است را مسترد كنند.

بسته پولي 750هزارميلياردي
هفتم فروردین ماه و رونمایي از بســته پولي 750هزار 
ميليارد ریالي نجات كسب وكارهاي آسيب دیده از كرونا 
نشــانه هایي از اراده دولت را به تصویر كشيد، هرچند 
درباره كم و كيف تخصيص این ميزان اعتبار همچنان 
اختالف نظر وجود دارد اما همتي در یادداشتي اعالم 
كرد این پيشنهاد بانك مركزي بوده كه به تصویب دولت 
رسيده و نرخ سود تسهيالت 12درصد خواهد بود. حاال 
اصلي ترین پرســش مردم و صاحبان كسب وكارهاي 
تعطيل شده و نيمه تعطيل این است كه این تسهيالت از 

چه طریقي در اختيارشان قرار مي گيرد؟

اميد به ديپلماسي سالمت
در حالي كه تدابير مشــترك بانك مركزي و وزارت 
خارجه براي كم كردن فشــار تحریم ها و استفاده از 
منابع صندوق بين المللي پول جهت مقابله با ویروس 
كرونا و اثر آن بر اقتصاد ایران از روزهاي پایاني سال 
گذشــته قوت گرفته بود، واكنش برخي چهره هاي 
اصولگرا و منتقد دولت در مخالفت با این سياســت 
یك عالمت ســؤال جدي را ایجاد كرد كه ظاهرا در 
اركان حاكميت در اســتفاده از دیپلماسي سالمت 
هم اختالف نظر وجود دارد. رئيس كل بانك مركزي 
با اشاره غيرمستقيم به این چالش اعالم كرد: زندگي 
اقتصادي مردم تحت فشــار تحریم هــاي ظالمانه و 
همه جانبه و شيوع ویروس كرونا، نيازمند پشتيباني  و 
تالش جدي و فوري مسئوالن است و بانك مركزي، 
در ادامه رویكرد فعال و تالش هاي خود با همراهي و 
پشتيباني وزیر امور خارجه، تمام توان و همت خودش 
را صرف تأمين منابــع ارزي موردنياز، از محل منابع 
متعلق به ایران، براي تدارك دارو، تجهيزات پزشكي 
و انسان دوســتانه كرده و به تالش هــاي خود ادامه 

خواهد داد.
او در پاســخ به انتقادهاي مطرح شــده تأكيد كرد: 
تالش براي دسترسي به تأمين مالي سریع از صندوق 
بين المللي پول به عنوان حق قانوني و قطعي ایران و 
پيگيري آزادســازي منابع ارزي بانك مركزي ایران 
كه به ناحق و با اعمال فشــار دولت آمریكا مســدود 
شده، همگي بر این مبناســت و پيگيري ها در هر دو 
مورد تاكنون روند مثبتي داشــته اســت. همتي در 

پاســخ به ادعاهاي مطرح شــده مبني بر اینكه ایران 
شــيوع ویروس كرونا را بهانه قرار داده تا به پول نقد 
ارزي دســت پيدا كند، توضيح داد: هدف برداشتن 
محدودیت ها براي انتقال منابع ارزي بانك مركزي، 
براي تداوم تأمين دارو و تجهيزات براي مقابله با این 

بيماري عالم گير است.

رمزگشايي از وام 12درصدي
سرعت انتشار یادداشــت ها و واكنش هاي سكان دار 
بانك مركــزي در روزهــاي تعطيــل فروردین ماه 
سال جاري نشــان داد نگراني ها جدي تر شده است. 
او دربــاره جزئيات كمــك به واحدهــاي اقتصادي 
آســيب دیده از طریق اختصــاص 750هزارميليارد 
 ریال اعالم كرد: طبق مصوبه ستاد اقتصادي دولت این 
تسهيالت به واحدهاي آسيب دیده كه اشتغال خود 
را حفظ كرده اند پرداخت خواهد شــد و بازپرداخت 
اقساط این تســهيالت، 2ساله اســت و براي شروع 
بازپرداخت اقســاط، تنفس چندماهه در نظر گرفته 

خواهد شد.
او تأكيد كرد: نرخ ســود 12درصدي این تسهيالت 
منطقي و بر اساس بررســي هاي كارشناسي است و 
هر نرخي كمتــر از این با توجه به بــار مالي آن براي 
نظام بانكي امكان پذیر نيســت، هرچنــد نرخ بهره 
حقيقي در كشــورمان حتي در حــد 18درصد نرخ 
ســود اســمي بانك ها و با توجه به نرخ تورم ساالنه 
منفي است و قطعا با نرخ 12درصد نرخ بهره حقيقي 
بســيار منفي تر خواهد بود و لذا كمك مناســبي به 
مشاغل آسيب دیده اســت. 12فروردین ماه اعضاي 
هيأت عامل بانك مركزي دور یك ميز نشســتند و 
همتــي جهت گيري هاي جدید اعتبــاري و ارزي را 
اعالم كرد. به گفته او پرداخــت وام 75هزار ميليارد 
توماني از طریق بانك هاي خاصي صورت مي گيرد كه 
عمدتا دولتي  خواهند بود و براي كمك بانك ها با هدف 
جهش اقتصادي هم قرار شد تا واحد نظارت بر زنجيره 
تامين براي تعميق و توسعه زنجيره تامين مالي توليد 
كاالها و خدمات در بانك مركزي ایجاد شود. تصميم 
دیگر افزایش تعداد بانك ها در اجراي طرح گام با هدف 
كمك به واحدهاي توليدي بود و در نهایت قرار شــد 
تا باهدف كارآمدتر شدن عمليات بازار باز براي ایجاد 
كریدور نرخ سود بين بانكي شيوه نامه جدید قرارداد 
خرید مجدد و خرید معكــوس اوراق بانك ها اجرایي 
شــود. تصميم ارزي مهم مردان بانك مركزي هم به 
گفته همتي، برنامه ریزي الزم جهت تامين به موقع ارز 
كاالهاي اساسي از روش ها و كانال هاي در دسترس 

بانك مركزي و بخش خصوصي خواهد بود.
به گزارش همشهري، این تصميم گيري ارزي به معناي 
ایجاد یك لنگرگاه ارزي با استفاده حداكثري از منابع 
ارزي بانك مركزي و ارز صادراتي بخش خصوصي است 
تا از این طریق جلوي نوسانات ارزي شدید گرفته شود.

رشد 6.5 درصدي قيمت دالر 
در نوروز

 قيمت هر دالرآمریكا در 3هفته نخست سال 
از مرز 16500تومان گذشت

نجات اقتصاد از تركش هاي كرونا
همشهري وعده ها و برنامه هاي پولي دولت براي كرونازدایي از اقتصاد را بررسي مي كند

ديروز حسن روحاني، رئيس جمهور در تماس هاي تلفني با 7عضو كابينه و رئيس كل 
بانك مركزي، دستوراتي را درباره موضوعات مختلف و به ويژه مبارزه و مديريت 
بيماري كرونا و ارزيابي دقيق طــرح فاصله گذاري اجتماعي صادر كرد. به گزارش 
پايگاه اطالع رســاني دولت، رئيس جمهور به وزيران بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و كشور دستور داد به سرعت از روند اجرا و ميزان تأثير و موفقيت طرح 
فاصله گذاري اجتماعي، ارزيابي هاي دقيقي تهيه كنند تا در جلسه فرداي ستاد 
ملي مقابله با بيمــاري كرونا براي هرگونه تصميم گيــري درباره روند مديريت و 
پيشــبرد مبارزه با كرونا مورد بهره برداري قرار گيرد. روحاني همچنين در تماس 
با وزراي علوم و آموزش وپرورش براي انجام بررسي هاي دقيق با هدف طراحي و 
تدوين پروتكل هاي بهداشتي در دوره بازگشايي مجدد مدارس، دانشگاه ها، مراكز 
علمي و آموزشي و خوابگاه ها و نحوه اجراي اين پروتكل ها دستوراتي صادر كرد 

و به رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور نيز دستور داد دستورالعملي را براي 
طراحي، تدوين و اجراي پروتكل هاي بهداشتي در محيط هاي سازمان ها و ادارات 
دستگاه هاي دولتي، آماده كند. رئيس جمهور در تماس با وزير نفت هم درخصوص 
تامين انرژي و فعاليت مؤثر در توليدات پتروشيمي و فضاي جهاني نفت و موضوعات 
پيرامون اين موضوع، دستوراتي را صادر كرده و از رئيس سازمان برنامه وبودجه 
خواســت تا درخصوص اختصاص 75هزارميلياردتومان تسهيالت به رسته هاي 
مختلف شغلي و گروه هاي واجد شرايط تعريف شده از طرف ستاد اقتصادي دولت، 
سريعا روندي طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. روحاني همچنين در گفت وگوي 
تلفني با رئيس كل بانك مركزي در جريــان برنامه هاي بانك مركزي براي اعطاي 
اعتبار 75هزارميليارد توماني براي كسب وكارهاي آسيب ديده از شيوع كرونا و 
شيوه اجراي آن قرار گرفت و بر ضرورت حمايت هرچه سريع تر از واحدهاي توليدي 
و خدماتي آســيب ديده تأكيد و از خدمات بانك مركــزي و نظام بانكي خصوصا 

كاركنان شعب بانك ها در اين روزهاي سخت قدرداني كرد.

ث
مك

دستور تلفني روحاني به 7عضو كابينه و همتي
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در ایام نوروز99 سریال تلویزیوني پایتخت6 عنوان پربيننده ترین 
برنامه را در ميان تمامي شــبكه هاي صداوســيما به دست آورد؛ 
عنواني كه پایتختي ها به آن عادت كرده اند و در فصل هاي یك تا 
5 نيز به نام این سریال و سازندگان خالق آن سند خورده بود. در 
پایتخت6 اما پاي یكي از شخصيت هاي مجموعه به باشگاه هاي 
ليگ برتري ایران باز شد و باعث شد بخش هایي از این مجموعه در 
ارتباط تنگاتنگ با فوتبال قرار بگيرد؛ ارتباطي كه به جذابيت هاي 
سریال افزود اما در عين حال با كاستي ها و گاف هایي هم در اجرا 
همراه بود. البته این نخستين بار نيست كه پاي مسابقات ورزشي 
به سریال پایتخت باز مي شود. در پایتخت3 نيز بخش هاي زیادي 
از داستان به حضور نقي معمولي در مسابقات كشتي پيشكسوتان 
اختصاص داشــت كه با وجود محدودیت ها و سختي هایي كه در 
راه ضبط تصاویر كشتي وجود داشت، پایتختي ها به خوبي از پس 
این كار برآمدند و مسابقات كشتي شكلي باورپذیر پيدا كرده بود. 
در پایتخت6 اما كار كمي دشوارتر بود، چراكه سازندگان سریال 
تصميم گرفتند یك مسابقه فوتبال كامال جدي در ورزشگاه آزادي 
را پوشش داده و با اســتفاده از جلوه هاي ویژه رایانه اي شخصيت 
بهتاش فریبا را در دل این مسابقه جا بدهند. سازندگان پایتخت با 
استفاده از ظرفيت هاي فني و تبحر تكنيسين هاي این حوزه تالش 
كرده بودند تا صحنه هاي مسابقه هر چه باورپذیرتر از آب در بياید 
اما در زمينه اطالعات داستاني و حاشيه هاي فوتبالي این قسمت ها 
كمي سهل انگاري رخ داده بود كه باعث مي شد بيننده هاي آشنا به 
فوتبال بتوانند گاف هاي زیادي از این بخش ها بگيرند. در پایتخت6 
مي بينيم كه بهتاش فریبا همراه با تيم نساجي در یك تورنمنت 
چهارجانبه در تركيه شــركت مي كند و بالفاصله بــراي بازي با 

پرسپوليس راهي ورزشگاه آزادي مي شــود؛ اتفاقي كه در دنياي 
واقعي فوتبال غيرممكن است. تورنمنت هاي دوستانه و چهارجانبه 
معموال در تعطيالت بين 2فصل و ایام آماده سازي پيش فصل برگزار 
مي شوند. از این گذشته، تيم نساجي كه تازه از سفر تركيه بازگشته 
چگونه بالفاصله از فرودگاه راهي ورزشــگاه آزادي مي شود و یك 
بازي مهم را در ليگ برتر برگزار مي كند؟ نویســندگان پایتخت 
به راحتي مي توانستند بازي پرسپوليس و نساجي را یكي دو روز 
بعد از بازگشت نساجي چي ها از تركيه بگذارند تا این بخش ها براي 
اهالي فوتبال كمي باورپذیرتر باشد. نكته دیگر اینكه حين بازي 
2تيم مي بينيم كه تمام فرصت هاي گلزني پرســپوليس توسط 
بهتاش فریبا دفع مي شود. حتي ســانتر علي عليپور و ضربه سر 
وحيد اميري كه در موقعيت واقعي به تك گل این مسابقه تبدیل 
شده بود نيز در سریال توسط بهتاش فریبا دفع مي شود. تا اینجاي 
ماجرا هيچ اشكالي وجود ندارد. اما وقتي در مسابقه هيچ گلي به 
ثبت نرسيده و نتيجه مسابقه - ظاهرا - بدون گل مساوي است، 
چرا پرسپوليسي ها در پایان بازي روي ســر كالدرون مي ریزند و 
شادي مي كنند؟! آیا سازندگان پایتخت كه برد پرسپوليس مقابل 
نساجي را در این سریال به نتيجه تساوي تغيير دادند نمي توانستند 
صحنه شادي پرسپوليســي ها را هم در تدوین حذف كنند؟ آیا 
منطقي است كه پرسپوليسي ها بعد از توقف خانگي مقابل نساجي 
اینطور به شــادي بپردازند؟ پایتخت6 از این گاف هاي كوچك و 
بزرگ در بخش هاي فوتبالي خود كم نداشت؛ گاف هایي كه بدون 
آنها داستان پدیده شدن بهتاش فریبا در بازي با پرسپوليس هم 
مي توانســت باورپذیرتر و جذاب تر به نمایش دربياید. كما اینكه 
اگر جواد خياباني تا این حد در تعریف و تمجيد از بهتاش، اغراق 

نمي كرد، گزارش او در این مســابقه و حضورش به عنوان بازیگر 
ميهمان در ســریال پایتخت6 هم مي توانست قابل قبول تر از این 
باشــد. در مجموع، بازي بهتاش فریبا در نساجي و حضور جدي 
فوتبال در پایتخت6 از اتفاقات جذاب این سریال بود كه لحظات 
جذابي را براي بينندگان این سریال محبوب خلق كرد. فراموش 
نكنيم كه در فصل هاي گذشته پایتخت نيز رگه هاي كمرنگي از 

بحث هاي هواداري فوتبال دیده شده بود. در پایتخت یك وقتي نقي 
و ارسطو تالش مي كردند ميهمان هاي ناخوانده را از خانه بيرون 
كنند، بحث هاي فوتبالي را پيش كشيدند تا هوادار متعصب نساجي 
را از این طریق عصباني كنند. در آن زمان نساجي در ليگ یك بازي 
مي كرد و نقي به فاميل متعصبش اصرار مي كرد نساجي هرگز رنگ 

ليگ برتر را نخواهد دید.

  گاف هاي فوتبالي پايتخت
وقتيپرسپوليسيهاازتساويخانگيمقابلنساجيخوشحالميشوند

نكته بازي

واليبال روي هوا
شایعه شده كوالكوویچ از سرمربيگري تيم ملي بركنار شده اما فدراسيون هنوز نه 
این خبر را تأیيد كرده، نه تكذیب. سرنوشت ادامه ليگ هم همچنان در ابهام است 

ليليخرسند|وضعيت قــرارداد ایگور كوالكوویچ به كجا 
رسيد؛ سرمربي بعدي تيم ملي چه كسي است و كي انتخاب 
مي شود؛ ایران در ليگ ملت ها شركت مي كند؛ ليگ داخلي 
به چه ســرانجامي مي رسد؟ اینها ســؤاالتي است كه همه 
انتظار دارند فدراسيون واليبال به آنها پاسخ روشني بدهد اما 
در هيچ یك از روزهاي گذشته فدراسيون هيچ خبر خاصي 

در مورد هيچ یك از این موارد نداشته است.
چند روز بعد از آغاز تعطيالت نوروز بود كه بعضي از سایت ها 
از فسخ قرارداد فدراسيون واليبال با كوالكوویچ خبر دادند. 
ایگور طبق قرارداد تا اول سپتامبر سرمربي تيم ملي واليبال 
ایران بود اما با تعویق یك ســاله بازي هاي المپيك2020 
توكيو، فدراســيون واليبال هم به او اعالم كــرد كه دیگر 
سرمربي نيســت. این اعالم رسمي نيســت. نه سایت و نه 
كانال تلگرامي فدراســيون واليبال خبري از بركناري یا از 
به پایان رســيدن همكاري دو طرف ندارند. آخرین خبري 
كه از كوالكوویچ در سایت دیده مي شود، خبر تبریك او به 
مناسبت سال نو است. محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون 
در گفت وگوي كوتاهي كه با ایسنا داشته، خبر داده كه هنوز 
چيزي مشخص نيســت و گفته كه قرارداد در شرف فسخ 
است. اما دوستان كوالكوویچ در ایران مي گویند همه  چيز 
تمام است. ایگور هم اكنون در كشور صربستان به سر مي برد 
و گفته مي شــود اميرخوش خبر، سرپرســت تيم ملي در 
تماسي كه با او داشته، خبر داده كه فدراسيون ایران به دليل 
مشكالت كرونا و مسائل مالي نمي تواند به همكاري اش با او 
ادامه دهد. گفته مي شــود كوالكوویچ از این دو بهانه اي كه 
ایران براي فسخ قرارداد داده، ناراحت است. توضيح او این 
است كه اگر كرونا مشــكل ادامه همكاري است، چرا دیگر 
مربيان خارجي به خصوص مربــي تيم ملي واترپلو كه مثل 

كوالكوویچ صرب است، به كارشان ادامه مي دهند؟
فسخ قرارداد به دليل مشكالت مالي فدراسيون شاید منطقي 
به نظر برسد. در شرایطي كه قيمت ارز سير صعودي دارد، 
پرداخت دستمزد مربيان خارجي شاید به صرفه نباشد اما 
موضوع این است كه فدراسيون تصميم دارد مربي خارجي 
دیگري استخدام كند، كسي كه سطح كيفي باالتري نسبت 
به كوالكوویچ داشته باشد و این یعني باید دستمزد باالتري 

بپردازد. ایگور به دوســتان ایراني اش گفته اســت كه اگر 
مشــكل مالي بود، فدراسيون مي توانســت مذاكره كند و 
تخفيف هم بگيرد اما قبل از خبر فسخ قرارداد هيچ تماسي 

با او گرفته نشد.
خبر قطع همكاري فدراسيون واليبال ایران و كوالكوویچ 
در رســانه هاي خارجي هم منتشــر شده اســت. خبر در 
این رســانه  ها عنوان دیگري دارد؛ اینكــه كوالكوویچ از 
سرمربيگري ایران بركنار شده است. این خبر غيراز اینكه 
به اعتبار كاري ایگور لطمه زده است، ایرانيان را هم با این 
ســؤال مواجه كرده كه این قطع همكاري به چه شــكلي 
است؟ اگر فدراسيون قصد اخراج كوالكوویچ و همكارانش 
را داشته باشد، باید غرامت بدهد و این غرامت سنگين است 
به همين دليل از او خواســته تا این قطع همكاري با توافق 
دوطرف باشــد. این توافق هنوز انجام نشده و مشخص هم 
نيســت كه ایران یا كوالكوویچ با چه شرایطي مي خواهند 
توافق كنند. خوش خبر بهترین كسي است كه مي تواند در 
این زمينه پاسخگو باشد اما او دیروز تماس هاي همشهري 
را بي جواب گذاشت. گفته مي شــود یكي از پيشنهادهاي 
مدنظر كوالكوویچ بــراي قطع همكاري بي دردســر این 
است كه فدراسيون ایران دســتمزد 3 ماه او و همكارانش 

را پرداخت كند.
كوالكوویچ، 3 پيشنهاد از تيم هاي ليگي روسيه، لهستان 
و یك پيشــنهاد براي ســرمربيگري یك تيم ملي دارد. با 
صحبت هایي كه با یكي از خبرگزاري هاي لهستان كرده، 
به نظر مي رســد مقصد بعدي او حضور در ليگ این كشور 
باشــد. اما ایران هم مي تواند جایگزیني براي او پيدا كند؟ 
ایران ســهميه المپيك دارد و این سهميه خيلي از مربيان 
را وسوســه مي كند، اما در عين حال كرونا و شــرایط مالي 
ایران شــاید بعضي ها را به تردید بيندازد. مثل هر باري كه 
فدراسيون واليبال به دنبال ســرمربي بود این بار هم اسامي 
مربيان بزرگ جهان مطرح است اما فدراسيون در این باره هم 
اظهارنظري نكرده است. سؤال بعضي ها این است كه ایران 
با كوالكوویچ به مرحله نهایي ليگ ملت هاي واليبال2019 
رسيد و سهميه المپيك توكيو را گرفت، مربي بعدي مي تواند 

ایران را به افتخاراتي بيش از این برساند؟

ليگهمچنانبالتكليف
اژدر شــهابي، مدیر روابط عمومي فدراســيون واليبال هم 
اطالعات چنداني از شرایط فسخ قرارداد ندارد. پيشنهاد او 

هم این بود كه همشهري با خوش خبر تماس بگيرد. 
شهابي به ســؤاالت دیگر هم هم اكنون مطرح است، پاسخ 
روشــني ندارد، چرا كه فدراســيون هنوز تصميمي براي 
حضور در ليگ ملت هاي نگرفتــه و تكليف ليگ داخلي را 
هم هنوز مشخص نكرده اســت؛ »آخرهاي اسفند قرار بود 
هيأت رئيسه تكليف ليگ را روشن كند. آخر سال بود و بعد 
از آن هم تعطيالت شروع شد. از شنبه كه فعاليت ها شروع 

 شود، به جمع بندي مي رسند و راهكارها را اعالم مي كنند.« 
به گفته شهابي تصميم ایران براي حضور در ليگ ملت هاي 
جهان هم بســتگي به نظر فدراســيون جهاني دارد؛ »اگر 
فدراســيون جهاني بخواهد بعد از كرونا هم ليگ را برگزار 
كند، به مشــكل مي خورد چون كه از آخر تابســتان و اول 
پایيز ليگ هاي داخلي شروع مي شود. همه كشورها ذي نفع 
هستند و فدراسيون جهاني باید با مشورت با آنها به تصميم 
نهایي برســد. ایران هم منتظر تصميم فدراسيون جهاني 
اســت.« روزهاي گذشــته ایتاليا از حضــور در این ليگ 

انصراف داد.

شماهم»كالدرون«داشتيآقايهاشمي!
چهار نكته از مصاحبه عضو هيأت مدیره پرسپوليس؛ شركایي كه حاال طلبكار شده اند

رســولبهروش|در طول ماه هاي گذشته 
منتقد مدیریت محمدحســن انصاري فرد در 
پرســپوليس بوده ایم و بارها وجــوه مختلف 
عملكرد مدیرعامل مســتعفي سرخپوشان را 
به نقد كشيده ایم. حاال اما حق جویي قلم اقتضا 
مي كند با همان سختگيري به نقد طرف مقابل 
داستان بپردازیم؛ هيأت مدیره مرموز كه امروز 
تمام قدرت را در باشگاه قبضه كرده است. اخيرا 
مهرداد هاشمي سكوت یك ساله اش را شكسته 
و طي مصاحبه اي مفصل بــه نقد مدیرعامل 
مستعفي پرداخته است. او حتي انصاري فرد را 
علنا به مناظره دعوت كرده و گفته: »2ساعت 
تو حرف بزن، 2دقيقه من«؛ البته انصاري فرد 
هنوز نپذیرفته و بعيد است كه نهایتا قبول كند، 
چون خودش مي داند دســتش چقدر خالي 
اســت. با این همه در مصاحبه هاشمي چند 

نكته مهم وجود دارد كه نگفتن آنها حق نيست.
يك- هاشــمي یك جا مي گوید شناختي از 
انصاري فرد نداشته و صرفا به خاطر شخصيت 
ظاهرا محجوب او به مدیرعاملي اش رأي داده؛ 
اما جاي دیگر از ماجراي  2 دستگاه خودروي 
تبليغاتي حرف مي زند كه انصاري فرد 13سال 

پيش آنها را تصرف كرده بود و پس نمي داد. 
این دو گزاره با هم تناقــض دارند. موقع رأي 
دادن به مدیرعاملي اســتاد، خاطره 13 سال 
پيش یادتان نبود و االن ناگهــان قصه آن دو 

دستگاه ریو را به خاطر آوردید؟
دو- هاشــمي از قراردادهاي غلــط و زیانبار 
امضا شده توســط انصاري فرد گالیه مي كند؛ 
سؤال اینجاســت كه پس هيأت مدیره در این 
مدت چكاره بود؟ اگر حق با شــما باشد و این 
قراردادها این همه به باشــگاه ضرر زده باشد، 

شما چرا ورود نكردید؟ چرا توضيح نخواستيد؟ 
پس نقش شما یا امثال نبي و عرب و رغبتي چه 
بود؟ اگر نمي گذاشتند به قراردادها ورود كنيد، 
آیا بهتر نبود استعفا مي دادید و به هر قيمتي 

نمي ماندید؟
سه-هاشــمي انصاري فرد را به خلف وعده با 
كالدرون و فراري دادن این مربي متهم مي كند، 
اما جالب اســت كه در زمان مدیرعاملي خود 
او در ســایپا، ورنر لورانت آلماني از این باشگاه 
گریخت. لورانــت دقيقا عين كالــدرون تيم 
صدرنشــين را رها كرد و یكي از مشهورترین 
جمالت تاریخ فوتبال ایران در نقد سوءمدیریت 
را به زبان آورد؛»در ســایپا چمــن را هم باید 
خودم كوتاه مي كــردم.« لورانت همان روزها 
در مصاحبه با كيكر به شــدت از عملي نشدن 
وعده هاي مدیریت گالیه كرده بود كه نسخه 

فارسي این مصاحبه ها در آرشيو مهرماه سال 
85 چند خبرگزاري موجود است. آیا این همان 
چارت و تشكيالت مدرن مدیریتي است كه از 
آن دم مي زنيد؟ دایي آن ســال با تيم لورانت 
قهرمان شد، اما فصل بعدش كه به طور همزمان 
هدایت تيم ملي را هم پذیرفت به رتبه یازدهم 
ســقوط كرد؛ آیا مدل مدرن مدیریتي شــما 
حضور یك سرمربي دو شــغله و بي تمركز را 

تأیيد مي كرد؟
چهار- هاشــمي بــراي اینكه مثــال یكه به 
قاضي نرفته باشــد و هــواي كادرفني فعلي 
را هم نگه داشــته باشــد، در این مصاحبه از 
جذب یحيــي گل محمدي به عنــوان نقطه 
قوت مدیریت انصاري فرد یاد مي كند؛ سؤال 
اینجاســت كه مگر مي شــود نقطه قوت را بر 
ویرانه هاي نقطــه ضعف بنا كرد؟ شــما كه 
فراري دادن كالدرون را خطا مي دانيد، چطور 
استخدام جانشين او را هنر به شمار مي آورید؟ 
آیا این مصداق »شو« و عدم صداقت نيست؟ 
تازه فراموش نكنيم فارغ از كيفيت فني یحيي، 
نوع انتقال او در نيم فصل به شــدت پرهزینه و 
زیانبار بوده است. پرســپوليس براي گرفتن 

گل محمدي از شــهرخودرو، 6ميليارد تومان 
چك به باشگاه مشــهدي داد كه پاس نشدن 
آنها بند جریمه یك ونيم ميلياردي مندرج در 
قرارداد انتقال را فعال كرده و گفته مي شــود 
بين 2تا 3ميليارد تومان هم دســتمزد خود 
یحيي براي هدایت تيم در نيم فصل دوم است. 
این یعني بيش از 10ميليــارد تومان هزینه 
اضافي روي دست باشگاه، آن هم درحالي كه 
گل محمدي در پایان فصل مي توانست رایگان 
و بدون پول رضایتنامه به تيــم بياید. آیا این 
هنر است؟ و باز مي پرســيم هيأت مدیره در 
همه مراحلي كه این داســتان سراســر ضرر 
به پرسپوليس تحميل مي شــد كجا بود؟ آن 
روز نقش تان را ایفا نكردید و حاال طلبكارید؟ 
كاش ادامه حضورتان در پرســپوليس خيلي 
مثبت تر از اینها باشــد؛ مخصوصا حاال كه از 
هر كرانه تير شكایتي شــليك شده و باشگاه 
تا خرخره بدهــكار را در معرض مجازات هاي 
سنگين قرار داده است. تا یك جایي مي شود 
با نقد دیگران اعتبار جمع كرد، از آنجا به بعد 
باید خودتان كار كنيد و به خاطر داشــته هاي 

خودتان قدر ببينيد.

فوتبالتعطيلبردارنيست
ليگ هاي اروپایي غير از ژوپيتر ليگ اصرار به ادامه دارند

المپيك توكيو بــه همراه یــورو2020و 
كوپا آمریكا یك ســال به تعویق افتاد. حاال 
وقت براي ادامه رقابت هاي ليگ هاي اروپایي 
هست. بلژیكي ها خيال همه را راحت كردند 
و كالب بروخــه را كه صدرنشــين ژوپيتر 
ليگ بود به عنوان قهرمان معرفي كردند اما 
سایر ليگ ها هنوز تردیدهایي جدي دارند. 
عالوه بر بليت فروشــي، مسئله حق پخش 
هم هســت. یوفا فعال از ليگ هاي زیرنظر 
خود درخواســت كرده كه عجله نكنند و 
صبر داشته باشند شــاید در حوالي خرداد 
بشود با ریشه كن شــدن پاندمي كووید-

19ادامه ليگ ها را برگزار كرد. الكســاندر 
چفرین، رئيس یوفــا در نامه اي خطاب به 
باشگاه ها و فدراســيون هاي فوتبال عضو 
نوشــت: »ما اطمينان داریم كــه فوتبال 
مي تواند در ماه هاي آینده از سر گرفته شود 
البته با شرایطي كه مقامات هر كشور اعالم 
خواهند كرد. مــا معتقدیم تصميم گيري 
درباره تعطيلي كامــل رقابت هاي ملي در 
این مرحله زودهنگام بوده و توجيه ندارد.«

ماركا گــزارش داده كه الليــگا و اتحادیه 
بازیكنان، 3 ســناریو را بــراي مواجهه با 
بحران مالي فوتبال اسپانيا به خاطر شيوع 
كرونا مدنظر قرار داده انــد. درصورتي كه 
مسابقات از سر گرفته نشود، آنها مي توانند با 
پذیرش 47درصد از ضرر یعني 450ميليون 
یورو مســابقات را ادامه دهند. اگر بازي ها 
بدون تماشــاگر برگزار شــود 45درصد از 
ضررها یعني 140ميليــون یورو تحميل 
مي شود. اگر بازي ها با تماشاگر برگزار شود 
49درصد از ضرر یعني 77ميليون یورو به 
ليگ تحميل خواهد شد. هم اكنون برخي 
تيم ها تمرینات خود را آغاز كرده اند، ازجمله 
شالكه كه با رعایت فاصله گذاري اجتماعي 
تمرینات گروهي را آغاز كرده است. بارسلونا 

قصــد دارد از هجدهم ماه مــه یعني دهه 
سوم اردیبهشت تمرینات گروهي را از سر 
بگيرد. آس هم گزارش داده احتماال الليگا 
از اواخر ژویيه یعني تير ماه از ســر گرفته 
شود، خاویر تباس، رئيس الليگا پيشنهاد 
داده كه قبل از شــروع بازي هاي رســمي 
همه تيم ها مثــل تمرینات آماده ســازي  
پيش فصل حداقــل 15روز تمرین كنند. 
4مرحله براي بازگشت تيم ها به تمرینات 
وجود دارد: آماده سازي  جلسات تمریني، 
تمرینات انفرادي، تمرین بازیكنان در سه 
گروه جداگانه 8نفــره و در نهایت تمرین 
تيمي. تيم ها مایل به از ســر گيري مجدد 
تمرینات هستند اما بنا به منابع نزدیك به 
باشگاه رئال مادرید هنوز فاصله زیادي تا این 
مرحله وجود دارد و به نظر آنها هيچ برنامه اي 
براي بازگشت به تمرینات وجود ندارد. اگر 
بنا بر برگزاري ليگ از تاریخ یادشده باشد، 
بازیكنان و كادر فني و اعضاي تيم ها در یك 
مجموعه تمریني یا هتل قرنطينه مي شوند 
و همان جا تمرین مي كنند. پيش از اعطاي 
مجوز به تيم ها براي شركت در مسابقات از 
همه آنها تست كرونا گرفته مي شود؛ یعني 
72ساعت قبل از هر بازي. قرار شده حتي از 
خانواده بازیكنان و مربيان هم تست گرفته 
شود تا شبهه اي وجود نداشته باشد. بازي ها 
قرار است كه به صورت فشــرده و هفته اي 
2بازي برگزار شوند. اگر مسابقات تا تيرماه 
آغاز نشــود هم به نظر مي رسد كه كال این 
فصل نادیده گرفته مي شود. هم اكنون تنها 
ليگ اروپایي كه هنوز تعطيل نشــده ليگ 
بالروس است كه به خاطر اصرار الكساندر 
لوكاشنكو، رئيس جمهور این كشور هنوز 
در جریان اســت اما برخي تيم ها تهدید به 
كناره گيري كرده اند و حاضر نيستند با این 

شرایط ادامه دهند. 

در طول تعطيالت نوروزي، شوخي یكي از داوران مسابقه عصر 
جدید با اسم آندرا استراماچوني باعث خشم گروهي از هواداران 
استقالل شد. این وســط اميرحســين صادقي هم كه منتظر 
فرصت است تا نشان بدهد خيلي به تيم تعصب دارد و بيشتر از 
همه عصباني مي شود، به داور مزبور 24ساعت فرصت داد كه از 
هواداران عذرخواهي كند. منتها اميرحسين ننوشت كه بعد از 
این 24ساعت چه خواهد كرد و پلن بي  او چيست؟ االن هم یك 
هفته از این اولتيماتوم گذشته و هنوز خبري از واكنش بعدي 
صادقي نيست. آدم یاد نخســتين برخورد كارلوس كي روش با 
مهدي رحمتي مي افتد. آن زمان داریوش ارجمند تا جمعه به 
كي روش وقت داده بود از رحمتي و همه ایرانيان عذر بخواهد. 
االن 8سال از آن جمعه گذشته و هيچ اتفاقي نيفتاده. خب وقتي 

اولتيماتوم مي دهيد، بعدش را هم بگویيد دیگر!

پلن بي  اميرحسين چه بود؟

این مشكالت مربوط به كرونا و قرنطينه باعث شده استوكس كمي 
تنها باشد و وقت آزاد براي فكر كردن به فوتبال پيدا كند! او كه اوایل 
از بازگشت به پرسپوليس حرف زده بود، حاال گفته قصد دارد به ليگ 
انگليس یا اسكاتلند برگردد. دیروز هم استوكس روایتي از برخورد 
چكشي روي كين در زمان حضورش در ساندرلند تعریف كرد كه 
بامزه بود. مهاجم ایرلندي گفته: »یك روز یك دقيقه دیر به اتوبوس 
تيم رسيدم و درحالي كه درهاي اتوبوس باز بود، كين به راننده دستور 
حركت داد. با ماشين خودم دنبال اتوبوس راه افتادم و با دستيار كين 
تماس گرفتم، اما او به من گفت به خانه بروم.« این مدل تنبيهات در 
دنياي فوتبال مرسوم است، اما ظاهرا هيچ تأثيري روي استوكس 
نداشته، چون او هم اكنون یكي از بي انضباط ترین بازیكنان تاریخ 

فوتبال جهان به شمار مي آید!

چقدر هم كه تو درست شدي!
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آنقدر خبرهاي آلوده به كرونا 
زندگي مان را در بي خبري تلويزيون

فرو بــرد كــه اگــر خبر و 
حاشــيه اي هم رخ نما مي شــد باالخره 
به نحوي به خانه نشيني و قرنطينه و البته 
نوروز غریب 99مبتال بود. این متن مروري 
است بر چندتایي از این موضوعات عجيب 
كه شــاید در كســالت و رخوت روزهاي 

خانه نشيني كمتر مورد توجه قرار گرفت.

خوب، بد، ريحانه
»اگر براي خودش دردســر درست نكنه و 
خل بازي هاي معمول خودش رو درنياره، 
در آینده نه چندان دور یك ســتاره درجه 
یك خواهيم داشت.« فقط چندروز بيشتر 
از این اظهارنظر پيمان قاسم خاني درباره 
بازیگر جوان فيلمش نگذشته بود كه بمب 
تركيد؛ ریحانه پارسا ازدواج كرد و اختالف 
سني اش با همســرش چنان مورد توجه 

مردم قرار گرفت كه دیگر كمتر كســي به 
این فكر كرد كه »خوب، بد، جلف2 «چه 
سرنوشتي پيدا كرد و اكران نوروزي فيلمي 
كه قرار بود چراغ كم سوي سينماها را براي 
ســال جدید پرنور كند چه شد. دخترك 
بيست و یكســاله حاال هر روز در قرنطينه 
خانگي با همســرش دابسمش و استوري 
منتشر مي كند و هر حركتش به اندازه رقم 
آمار استقبال احتمالي تماشاگران از فيلم 

»ارتش سري« تماشاچي دارد.

كاخ فقرا
چه تصوراتي داشتيم از آن كاخ جشنواره 
فيلم كــن؛ از آن فرش قرمــز؛ از آن پَله ِد 
فستيوال كه حضور در آن براي هر فيلمساز 
و منتقد و عاشق ســينمایي شبيه تعبير 
یك رؤیــاي بهاري بــود! كرونا امــا انگار 
معادالت دنيــا را تغييــر داده و یكي هم 
اینكه نه تنها برگزاري جشنواره فيلم كن 
به تعویق افتاده كه كاخ جشنواره هم براي 
اسكان بي خانمان هاي این شهر ساحلي و 
محافظت از آنها در برابر ویروس همه گير 

در اختيار پابرهنه هاي فرانسوي قرار داده 
شده است. عكس هاي جدید كاخ جشنواره 
نه اثري از فــرش قرمز دارد و نــه ردي از 
زرق و بــرق فوتوكال هاي مشــهورش. در 
البي هاي كاخ هيچ فيلمساز و بازیگري تردد 
ندارند و حاال كاخ در اختيار بي خانمان هایي 
است كه شاید براي هميشه از كرونا ممنون 
باشــند كه آنها را مهمان كاخ جشــنواره 

كن كرد.

مديري و مالله و مالل 
بله. بــه هميــن راحتي مجــري یكي از 
مهم تریــن برنامه هــاي تلویزیون در یك 
برنامه ضبط شده كه بارها بازبيني مي شود 
و مصایب پخش زنده را ندارد، نام و زادگاه 
مالل یوسف زي، یكي از 2 برنده جایزه صلح 
نوبل در سال2014 را اشتباه خواند. البته 
مالل از برنامه مهران مدیري تنها به موضوع 
مالله مرتبط نيســت كه پخــش دوباره 
قسمت هاي پخش شده در شب هاي متوالي 
تعطيالت هم براي خودش حكایتي طوالني 
داشت. ظاهرا تيغ سانسور سيما عيش اهالي 

این مطلب حاوي ویروس كروناست

عجايب فرهنگي قرنطينه
مسعود مير

روزنامه نگار
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الاليي ها تا سرزمين خواب
ثریا قزل ایاغ در روز جهاني كتاب كودك درگذشت

ایده هاي تازه اي براي فيلمسازي در دوران كرونا 

كات ندادن در برابر يك ويروس
بود كه فعل و انفعاالت یك عمليــات نظامي را نمایش 
مي دادند و در این ميان، بازیگر اصلي با ِگيمرهاي واقعي 
به صورت آنالین مشغول تيراندازي سنگين هوایي بود. 
برخالف تكنيك پرده ســبز، بازیگر به اتفاقات »واقعي« 
اطرافش واكنش نشــان مي داد. فيلمنامه اي به معناي 
دقيق كلمه وجود نداشــت - مأموریت سرنگون كردن 
یك بمب افكن آلماني بود - و هر كس وظيفه داشــت به 
عالمت هاي بِكمامِبتوف واكنش نشان دهد. بِكمامِبتوف 
مي گوید: »یكي از مشــكالت این بود كه گيمرها خيلي 

خوب بودند و به سرعت پاول را مي كشتند.«
»وي2: فرار از جهنــم« از ابتدا پــروژه اي نوآورانه بود. 
این فيلم اكشــن 10ميليون دالري بر زندگي قهرمان 
شوروي جنگ و گریخته از اردوگاه كار اجباري، ميخایل 
دیویاتایف، تمركز مي كند. بِكمامِبتــوف این فيلم را به 
شكل عمودي كه با تلفن هاي هوشــمند سازگار است 
فيلمبرداري كرد. همچنين این فيلــم زماني كوتاه تر و 
روایت قطعه قطعه شده تري نسبت به نسخه ساخته شده 
براي آیمكس خواهد داشــت. این كارگردان 58ســاله 
مي گوید كه عمودي بــودن این فيلم تنهــا یك ترفند 

تجاري نيست؛»من دارم درباره آدمي فيلم مي سازم كه 
هرگز تسليم نشد. او وقتي كه از اردوگاه فرار كرد، تقریبا 
30كيلوگرم وزن داشت. این فيلمي درباره قائم ایستادن 

است، درباره مردي كه هرگز نيفتاد.«
البته این تنها اقدام بِكمامِبتوف در دوران كرونا نيست؛ 
او چند سالي است از ساخت فيلم هاي بزرگ و پرهزینه 
دست كشيده و به كارگرداني و تهيه كنندگي فيلم هاي 
كم هزینه و جمع وجورتري مثل »سرچينگ« )كارگردان: 
آنيش چاگانتــي، 2018( و »رد دوســتي: دارك وب« 
)كارگردان: استفان ساســكو، 2018( و »پروفایل« )به 
كارگرداني خــودش كه البته هنوز بــه نمایش عمومي 
درنيامده( روي آورده است. وجه اشــتراك هر سه این 
فيلم ها این است كه هرچه در آنها مي بينيم تصاویري است 
كه روي صفحه نمایش كامپيوتر یا موبایل نقش مي بندد؛ 
به عبارت دیگر، در این فيلم ها هر اتفاقي تنها از قاب صفحه 
 نمایش كامپيوتر یا موبایل به تماشــاگر عرضه مي شود. 
شاید در ابتدا فكر كنيد، چنين فيلمي بسيار خسته كننده 
است، اما اگر »سرچينگ« را تماشا كنيد، چه بسا نظرتان 
عوض شود. حاال بِكمامِبتوف قصد دارد به همين شيوه 

فيلمي اپيزودیك با نام »قصه هایي از قرنطينه« بسازد. 
نكته جالب درباره این فيلم به فيلمنامه آن برمي گردد كه 
بر اساس تجربياتي است كه مردم از سراسر جهان براي 
این كارگردان روس مي فرستند و درنهایت 10فيلمنامه 

برگزیده مبناي ساخت این فيلم قرار مي گيرد.
به گزارش همشــهري به نقل از اســكرین دیلي، تيمور 
بِكمامِبتوف درباره شــرایط موجود جهاني گفته: »راه 
برگشتي از آنچه در حال اتفاق افتادن است وجود ندارد. 
ما در واقعيت جدیدي به سر مي بریم و این واقعيت جدید، 
واقعيت صفحه نمایش است كه در آن با یكدیگر ارتباط 
برقرار مي كنيم، خودمان را شــرح مي دهيم و ایده ها را 
مي پرورانيم. براي آدم ها مهم است كه یاد بگيرند این فضا 
را انساني كنند و به عقيده من تنها راه انجام این كار این 
است كه داســتان هاي زندگي روزانه مان را بازگو كنيم. 
بنابراین تصميم گرفتيم كه این پروژه را آغاز كنيم و به 
مردم فرصت دهيم كه خودشــان را، با استفاده از تجربه 
ما در داســتانگویي از خالل صفحه نمایش، بروز دهند. 
هركسي كه در خانه گير افتاده - از حرفه اي هاي صنعت 
فيلم گرفته تا مردم عادي - مي توانند ایده هایشــان را 

بيان كنند. مــا مي خواهيم زندگــي در دوران ویروس 
جهانگيركرونا و جهان در دوران خود- دوري گزیني را با 
استفاده از صفحات نمایش لپ تاپ ها و گوشي هاي همراه 

هوشمند نشان دهيم.« 
اما چرا داســتانگویي از خالل صفحه  نمایش كامپيوتر، 
لپ تاپ یا موبایل براي بِكمامِبتوف تا این اندازه اهميت 
دارد؟ خودش در پاســخ به این سؤال چنين گفته است: 
»هم اكنــون، زندگي مجازي مهم تریــن بخش زندگي 
ماست؛ اینجا جایي است كه عاشق مي شویم یا ایده هاي 
جدید را پرورش مي دهيم یا به همدیگر خيانت مي كنيم 

یا هر كار دیگري.«
به گفته بِكمامِبتوف، هرج و مــرج فعلي در صنعت فيلم 
ممكن اســت كارگردانــان را به تجربيات وي بيشــتر 
عالقه مند كند. اما دگرگوني شــدید ناشــي از كرونا به 
همين جا ختم نمي شود. بِكمامِبتوف به گاردین مي گوید: 
»این ویروس لحظه تاریخي بسيار مهمي است. ما از نظر 
اقتصادي پيشــرفت خواهيم كرد و تجارت هاي بهتر را 
توسعه خواهيم داد و سيستم سياسي دوباره شكل داده 

خواهد شد«.

»دورهمي« و به خصوص مدیري را بدجور 
بر هم زده بود كه قسمت هاي كوتاه بعضي 
شب ها و پخش قسمت هاي تكراري نصيب 

تماشاگران در قرنطينه تلویزیون شد.

پايتخت در حاشيه متن
شاید ســازندگان »پایتخت« خيلي زودتر 
از تماشاگران سریالشان متوجه شدند كه 
نتوانسته اند مثل هميشه براي مردم دلبري 
كنند كه حاشــيه را شــروع كردند. اهالي 
پایتخت خيلي زود ضعف ها و كاستي هاي 
سریال شان در فصل ششم را به كج سليقگي 
سانســورچي هاي پخش ســيما مرتبط 
دانستند و بارها تأكيد كردند كه شوخي هاي 
ناب و درجه یك ســریال به خاطر مميزي 
شدید، نصيب مخاطبان نشده است. فارغ 
از اینكه در تلویزیون چه خبر اســت و كي 
قرار است موضوع مميزي هاي سليقه اي در 
آن پایان یابد، باید اذعان كرد كه پایتخت6 
به خاطر نداشتن متن در حاشيه قرار گرفت 
و هرچند نسبت به رقبایش در دیگر شبكه ها 
بيشتر درخشيد اما دليل این به چشم آمدن 
ضعف بي حد و اندازه دیگر سریال ها بود نه 

قدرت پایتخت.

تدوين مجدد سينما در سيما
فيلم هاي پخش شــده در ایــام نوروز، 
تلویزیوني هــا را در حرفه تدوین مجدد 

به تجــارب عجيبي رســاند. »غالمرضا 
تختي« از سيما پخش شد اما فصل جشن 
و پایكوبي بعد از قهرماني در كافه اصال در 
فيلم وجود نداشــت. »قصر شيرین« در 
حالي پخش شــد كه ناظران كج سليقه 
پخش ترجيح داده بودند تا موسيقي فيلم 
را هم عوض كنند. این تغييرات در تدوین 
مجدد البته براي این دو فيلم بيشتر به 
چشــم آمد چون این دو فيلم بيشتر هم 
در سينما دیده شــده بودند وگرنه فيلم 
درجه سه نيمه شــب فالن شبكه را كه 
اگر هزاربار تدوین مجدد كنند هم خيلي 

مهم نيست.

سلبريتي كجايي!؟
هر چقدر سلبریتي هاي ایراني براي سيل 
و زلزله خودي نشــان دادند بــراي كرونا 
به قرنطينه رفتنــد و اثري از خــود بر جا 
نگذاشتند. هر روز خبر كمك هاي مالي و 
بهداشتي سلبریتي هاي دنيا منتشر شد و هر 
روز این سؤال مطرح شد كه سلبریتي هاي 
ما در حساب و كتاب هاي خودشان فولدري 
براي كمك مالي عليه كرونا باز نكرده بودند؟ 
اصال بي خيــال كمك مالي شــوید. براي 
این آقایان و خانم ها كســر شأن بود كه در 
فرهنگسازي و آموزش عليه این بال مشاركت 
كنند؟ دست شستن با صابون شاید براي 

سلبریتي هاي ما كالس نداشت...

دوم آوریــل )14فروردین( زادروز تولد هانس كریســتين 
اندرســن، روز جهاني ادبيات كودك نامگذاري شده است؛ 
روزي كه امسال، مثل بسياري از اتفاق هاي فرهنگي، زیرسایه 
ویروس كرونا قرار گرفت. درپي شيوع ویروس كرونا نمایشگاه 
كتاب بولونيا، بزرگ ترین نمایشگاه كتاب كودك دنيا، لغو و 
معرفي برگزیدگان جایزه دوساالنه هانس كریستين اندرسن 
به زمان دیگري موكول شــد. اما روز جهاني ادبيات كودك 
براي دوستداران ادبيات كودكان و نوجوانان در ایران نيز روز 
خوشایندي نبود. ثریا قزل ایاغ یكي از خادمان ادبيات كودك 

و نوجوان ایران درگذشت.
كارنامه اي پر برگ و بار از تأليــف و ترجمه كتاب و پژوهش و 
راهنمایي پایان نامه هاي دانشگاهي تا انبوهي از فعاليت هاي 
اجرایي و مدیریتي كه بيشترشــان مرتبط با حوزه ادبيات 
كودكان و نوجوانان است، قزل ایاغ را به یكي از نام هاي ماندگار 

ادبيات كودكان و نوجوانان ایران تبدیل كرده است.
ثریا قزل ایاغ در ســال1322 در تهران به دنيــا آمد. پس از 
اخذ مدرك دیپلم در رشــته طبيعي از دبيرستان نوباوگان 
ضرابي تهــران، تحصيالت خود در دوره كارشناســي  را در 
دانشــكده علوم ارتباطات تهران ادامه داد. براي اخذ مدرك 
كارشناسي ارشد به آمریكا رفت و در سال1352 از دانشگاه 
ایالتي تنسي آمریكا در رشــته كتابداري با رویكرد ادبيات 

كودكان و نوجوانان فارغ التحصيل شد.
مدتي پس از بازگشت به ایران به عضویت هيأت علمي گروه 
كتابداري دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران درآمد. تدریس 
درس هاي ادبيات كودكان در دوره هاي آموزشي سپاه دانش 
و دوره هاي آموزشــي ضمن خدمت معلمان، مشاركت در 
برنامه ریزي دوره كتابداري براي رشته فني وزارت آموزش و 
پرورش و شركت در كميته انتخاب كتاب براي كتابخانه هاي 
مدارس ازجمله فعاليت هاي او در سال هاي پيش از انقالب 

است.
ثریا قزل ایاغ در ســال1353، به دعوت نوش آفرین انصاري، 
به شــوراي كتاب كودك رفت. او در ســال هاي بعد یكي از 
مؤثرترین اعضاي آنجا شــد. قزل ایاغ به مدت 18سال عضو 
گروه هاي بررسي كتاب شــورا بود. دو دوره نيز به عضویت 
هيأت مدیره شورا درآمد. از بدو انتشار فرهنگنامه كودكان 
و نوجوانان )1358( در شــوراي كتاب كــودك همكاري با 
فرهنگنامه را آغاز كرد و در نهایت مسئوليت جلد دوازدهم 
فرهنگنامه را به عهده گرفت. بنيانگذاري كتابخانه در كانون 
اصالح و تربيت تهران، همكاري براي بنيانگذاري كتابخانه هاي 
مهمانشهرها )اردوگاه هاي پناهندگان جنگ(، عضویت در 
گروه بازي هاي سنتي و كميته جوایز بين المللي كه انتخاب و 
معرفي نمایندگان ایران به جایزه هاي جهاني ازجمله جایزه 
هانس كریستين اندرسن را به عهده دارد از دیگر فعاليت هاي 

او در شوراي كتاب كودك بود.
قزل ایاغ درباره فعاليت خــود در حوزه ادبيــات كودكان و 
نوجوانان گفته بود: »واردشــدنم به عرصه ادبيات كودكان، 
شاید ناخودآگاه به خاطر سهيم كردن كودكان در لذتي باشد 

كه خود در كودكي از آن بهره برده ام؛ شادي خواندن...«.
»ادبيات كودكان: تولد تا سه ســالگي«، »ادبيات كودكان و 
نوجوانان و ترویــج خواندن«، »پرنيــان و آب: با الالیي ها تا 
سرزمين خواب«، »خواندن با كودك« و »راهنماي بازي هاي 
ایران« ازجملــه كتاب هاي تأليفي او اســت. »قصه گویي و 
نمایش خالق«، »نقش كتاب هاي كودكان در همسان سازي 
كودكان معلول«، »نوادرالمشاغل«، »نوشتن براي كودكان«، 
»آتش یخ زده«، »موج بزرگ: زندگي از مرگ قوي تر است« 
و »فریاد مرا بشنو« در شمار كتاب هایي است كه او به فارسي 

ترجمه كرده.
ثریا قزل ایاغ در طول این سال ها داوري جایزه هاي بسياري را 
عهده دار بوده كه مهم ترینشان عضویت در هيأت داوران جایزه 

جهاني هانس كریستين اندرسون در سال1992 بوده است.
او پيش تــر در بحثي دربــاره معرفي نماینــدگان ایران به 
جایزه هاي جهاني به همشهري گفته بود: »اصوال ما به نوعي 
تنبلي فرهنگي در معرفي خود و آثار ادبي مان به جهان دچار 
هستيم. خيام و مولوي و حافظ مان را اول خارجي ها به جهان 
معرفي كردند. اگر ادبيات كودكان مــان در جایگاه جهاني 
شایسته خود قرار ندارد، دليل آن كيفيت نازل آثار نيست. ما 
آثار خوب كم نداریم ولي این حضور عزم و تالش جانانه اي از 
طرف ناشران، مؤسسه هاي مردم نهاد ادبيات كودكان و دولت 
الزم دارد. ظاهرا تنها مؤسســه هاي مردم نهاد نظير شوراي 
كتاب كودك، مؤسسه پژوهشي تاریخ ادبيات كودكان و... به 
وظيفه خود عمل مي كنند ولي این تالش ها هزینه بر است و 
این مؤسســه ها دچار تنگناهاي مالي. دولت هم كه لطفش 
مایه معطلي اســت و با همه توان مالي، كارها از حد كارهاي 
نمایشي و آوازه گرانه تجاوز نمي كند و كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان هم ظاهرا بيشتر خود را معرفي مي كند 
)به عنوان ناشر( تا ادبيات كودكان ایران را. كتاب هاي كودكان 
و نوجوانان ایران بيش از 4دهه اســت كه با تالش شــوراي 
كتاب كودك در فهرست افتخار دفتر بين المللي كتاب براي 
نسل جوان )ibby( حضور مستمر دارد. معرفي نویسنده و 
تصویرگر به جایزه اندرسن از كارهاي شایسته دیگر شوراست. 
در دوره اخير آقاي فرهاد حسن زاده، جزو 5  نویسنده برگزیده 
براي بررسي آثار انتخاب شــد... حرف من این است ما آثار 
شایســته براي معرفي و عرضه داریم ولي در بسياري موارد 

مؤسسه هاي تالشگر را تنها مي گذاریم«.
ثریا قزل ایاغ در بيش از 45سال فعاليت حرفه اي خود در ترویج 
و تدریس اصول و مباني ادبيات كودكان و نوجوانان، چه در 
دانشگاه و چه در تشكل هاي مردم نهاد، نقش بسيار داشت. در 
سال1392 نشان ویژه دومين دوره جایزه الك پشت پرنده به 
پاس یك عمر تالش در عرصه ادبيات كودكان و نوجوانان به 

او تعلق گرفت.
ثریا قزل ایاغ صبح روز 14فروردین در تهران درگذشــت. 
نوش آفرین انصاري، دبير شــوراي كتاب كودك، پس از 
درگذشــت او گفت: »آن قدر به كودك، كتــاب و ادبيات 
كودك عالقه داشــت كه تمام عمر خود را بر سر این كار 
گذاشــت... قزل ایاغ كارهاي بزرگي براي ادبيات كودكان 
كرد. او یكي از بزرگ ترین شــخصيت هاي حوزه ادبيات 

كودك بود.«

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

بيماري كرونا باعث به تعویق افتادن اكران یا فيلمبرداري 
بسياري از فيلم هاي ســينمایي شده است اما همانطور 
كه فيل ُهــد در روزنامه گاردین نوشــته، چه كســي 
گفته همه چيز در كار فيلمســازي متوقف شده است؟ 
برخي كارگردانان به دنبال یافتــن راه هایي براي ادامه 
فيلمبرداري هســتند. به گزارش همشــهري به نقل از 
گاردین، هنگامي كه ویروس كرونا شيوع پيدا كرد، تيمور 
بِكمامِبتوف - كه شهرتش در خارج از روسيه به ساخت 
تریلِر »تحت تعقيب« با بازي آنجلينا جولي برمي گردد 
- در ميانه فيلمبرداري فيلمي درباره خلبان هواپيماي 
جنگنده جنگ جهاني دوم با عنوان »وي2: فرار از جهنم« 
بود. در نتيجه، این كارگردان قزاقستاني - روسي موارد 

بهداشــتي را در برنامه زماني فيلمبــرداري لحاظ كرد 
و هفته گذشــته كاري كرد كه به اعتقاد خودش براي 
نخستين  بار در سينما انجام شــده است: یك صحنه از 
این فيلم بلند تماما در داخل یك بــازي ویدئویي زنده 

فيلمبرداري شد.
بِكمامِبتوف در ابتدا قصد داشت نبردهاي هوایي فيلمش 
را به شيوه هاوارد هيوز، كارگردان و تهيه كننده آمریكایي، 
فيلمبرداري كند: آسمان واقعي، هواپيماهاي واقعي. اما 
براي به حداقل رســاندن آميختگي اجتماعي، او بازیگر 
اصلي اش، پاِول پریلوچني، را با استفاده از حداقل عوامل 
الزم در یك كابين هواپيما در سانداســتيجي واقع در 
سنت پترزبورگ قرار داد، درحالي كه خودش از راه دور، 
از هزار و دویست كيلومتر آن طرف تر در كازان - پایتخت 

جمهوري تاتارستان - صحنه را كارگرداني مي كرد.
4نمایشگِر LED در اطراف كابين خلبان قرار داده شده 

كروناييسم؛ سبكي براي نجات بشر

اولش مرگ براي همسایه بود و انكار؛ كمي 
جدي تر كه شد تبدیل به هشدار شد و بعد، 
آموزش. همه ویروس شناس شدیم و در 
سالي كه پيش بيني آموزش هاي عجيب 
و غریب شده بود، تبدیل شد به »چگونه 

دست هاي خود را بشویيم«.
قرنطينه اي كــه نمي داني چقدر طول 
مي كشد هر قشري را به چيزي مشغول 
كرد و لطف فضاي مجازي منتشر شد؛ 

یك سبك زندگي جدید كه بي تردید 
در همه  چيز سایه مي افكند؛ از معماري 
كرونایــي گرفته تا بســته بندي هاي 
كرونایــي آموزش هاي مجــازي ویژه 
دوران كرونــا. در این ميــان موجي از 
آثار هنري نيز پيدا شــد؛ فيلمســاز و 
كاریكاتوریست و طراح و خطاط همه 
تصميم گرفتند از توانایي هایشان براي 

نجات این جهان كمك بگيرند.
در همين  ماه اول، شــكل هاي متفاوتي 
پيدا كرد و شيوه هاي برخورد خالقانه اي 
با آثار؛ همه و همه با یك هدف آموزش و 

هشدار؛ وحدتي در یك كثرت جهاني. همه 
فهميدیم نجات فرد، نجات جامعه است.

در پوســتر هاي پيــش رو در بخــش 
فيلم هــاي ایرانــي، از پرفروش ترین ها و 
محبوب ترین هاي سينماي ایران استفاده 
شــده تا شــاید مردمي كــه فيلم هاي 
محبوبشــان را دیده اند بار دیگر از همان 
طریق یادآوري شوند كه چقدر با رعایت 
نكات اوليه بهداشــتي مي توانند خود و 
جهان را نجات دهنــد؛ در بخش دوم هم 
استفاده از پوســتر فيلم هایي كه اسكار 

دریافت كرده اند.

حسين زارعي
گرافيست
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ادامه از 
صفحه اول

سخني با شما
با تبریك سال نو و ســپاس از همراهي و پيام هاي شما حتي در ایام 
تعطيالت نوروزي و كرونا كه تعدادي از آنها در صفحات مجازي منتشر 
شد، به اطالع شما همراهان هميشگي روزنامه همشهري و ستون با 
مردم مي رساند سيل پيام هاي شما در موضوعات مربوط به ویروس 
كووید19 و بيماري كرونا به خصوص با موضوع قدرداني از كادر درماني 
به خصوص پزشكان و پرســتاران ما را بر آن داشت در قالب یك پيام 
كلي از سوي همه مخاطبان، سپاس و قدرداني مردم را به اطالع این 
قشر فداكار كه در صف مقدم مبارزه با كرونا هستند، برسانيم تا بدین 
وسيله بتوانيم پيام هایي با موضوعات دیگر نيز در این ستون به اميد 
گره گشایي و توجه مسئوالن به مشكالت به چاپ برسانيم. از توجه و 
اعتماد شما سپاسگزاریم و اميدواریم همچنان بتوانيم با درج پيام هاي 
مفيد و اطالع رساني به موقع گره گشاي مسائل مختلف هموطنان عزیز 

از گوشه و كنار كشور باشيم.

  در خانه ماندن؛ تنها راه قدرداني از كادر درمان
تنها كاري كه از دست ما برمي آید رعایت بيشــتر موارد بهداشتي و 
قرنطينه براي كمك به كادر درمان در این شــرایط كرونایي است. از 
مسئوالن توقع داریم پس از پایان مشكالت به مسائل كادر درمان و 

زیرساخت هاي بهداشتي بيش از پيش توجه كنند.
رهنما از تهران

  بعد از تعطيالت با چه قيمت هايي روبه رو خواهيم شد
درحالي كه كشور در تعطيلي بوده چرا قيمت سكه و دالر این همه باال 
رفته است. از نگراني اینكه بعد از تعطيالت با چه قيمت هایي مواجه 

خواهيم شد، آرامش نداریم.
مسعودخواه از مشهد

  دستكش التكس از 2هزار تا 9هزار تومان
در داروخانه اي نزدیك بيمارســتاني در شــهرك غرب، دستكش را 
جفتي 9هزار تومان خریدم تا بتوانم به امور بيمارم در بيمارســتان 
برسم، پس از آن در راه برگشت از داروخانه دیگري دستكش را 7500، 
در داروخانه اي در ستارخان 5هزارتومان، در داروخانه اي در فردیس 
3500تومان و در داروخانه اي در مركز كرج آن را جفتي 2 هزار تومان 

خریدم! این قدر نابساماني و بي تدبيري؟
فريبا از تهران 

  كنترل ورودي شهرها ديگر اجرا نمي شود
اجراي طرح كنترل ورودي شهرها بسيار كارساز و مفيد بود اما از فرداي 
13فروردین این طرح دیگر اجرا نمي شود یا بسيار ضعيف اجرا مي شود. 

لطفا تا زمان كنترل قطعي شيوع كرونا این طرح اجرا شود.
جليلي از قزوين

  سامانه 4030فقط معيار تب و لرز دارد
خانواده ما در سامانه4030 با پركردن فرم ها هيچ كدام مبتال به كرونا 
شناسایي نشدند اما با عالئم بي اشتهایي مطلق و اسهال در مراجعه به 
بيمارستان كرونایي تشخيص داده شدند و درمان آنها شروع شد. آیا 

همه مردم را همين گونه غربالگري كرده اند.
پسر يك خانواده كرونايي از تهران

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

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

با مردم

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

این روزها همه از كرونا فراري و به دنبال 
راهي براي نجات از آن هســتند؛ حتي داخلي

زندانيان. خبر شيوع كرونا در كشور كافي 
بود تا در تعدادي از زندان ها آشــوب به پا شــده و حتي 
تعدادي از زندانيان از ترس ابتال به این ویروس مرگبار، 
نقشه فرار از زندان را طراحي كنند. بر اساس گزارش هاي 
منتشر شده، در ایام نوروز در 8زندان ناآرامي هایي رخ داد 
كه در 2 مورد زندانيان موفق به فرار شــدند. به گزارش 
همشهري، هرچه به روزهاي پایاني سال98 نزدیك تر 
مي شدیم، ویروس كرونا شيوع بيشتر و شمار مبتالیان و 
قربانيان بيماري كووید19 افزایش پيدا مي كرد. با اینكه 
مسئوالن قضایي و سازمان زندان ها درباره ضدعفوني و 
گندزدایي زندان ها اطمينــان داده بودند اما وقتي خبر 
فراگير شــدن ویروس مرگبار به داخل زندان ها رسيد 
خيلي از زندانيان را به فكر فرو برد. هر روز خبرهایي درباره 
قرباني شدن تعداد دیگري از هموطنانمان منتشر مي شد 
و در این شــرایط بود كه تعــدادي از زندانيــان زندان 
پارسيلون خرم آباد نقشه فرار كشيدند. این نقشه فرار در 
آخرین ساعت هاي سال98 كشــيده شد و در لحظات 
ابتدایي سال99 تعدادي از زندانيان این زندان فراري شده 
و در آن ســوي ميله هاي زندان بودند. جعفر طوالبي، 
فرماندار خرم آباد در این باره به فــارس مي گوید: »این 
حادثه غروب پنجشنبه 29اســفند و هنگام هواخوري 
زندانيان و پس از درگيري با مسئوالن نگهبان زندان رخ 
داد و یك بند از زندانيان زندان پارســيلون اقدام به فرار 
كرده و در این ميان یك نفر از زندانيان كشته و یك نفر نيز 
دستگير شده است.« وي ادامه مي دهد: »به دنبال فرار 
زندانيان طرح مهار نيروي انتظامي در سطح منطقه انجام 
شد و نيروي هاي امنيتي و اطالعاتي براي آگاهي از محل 
اختفای زندانيان متواري بسيج شدند.«  از سوي دیگر 
به دنبال فرار زندانيان زندان پارسيلون روابط عمومي اداره 
كل زندان هاي استان لرســتان در اطالعيه اي جزئيات 
بيشتري از آنچه رخ داده را منتشر كرد. در این اطالعيه 
آمده اســت: »بعدازظهــر 29فروردیــن  در اردوگاه 
حرفه آموزي و كاردرماني زندانيــان خرم آباد كه ویژه 
نگهداري زندانيان جرائم سبك است و به همين لحاظ این 
مركز از سطح حفاظتي معمولي برخوردار است، تعداد 
معدودي از زندانيــان در زماني كه مأموران مشــغول 
سرشماري و كنترل افراد بوده و در تطبيق و تشخيص 
شرایط واجدان عفو اعالم شده بودند، از غفلت مأموران 
سوءاستفاده كرده و از محل اردوگاه متواري شدند. این در 
حالي است كه اردوگاه مذكور داراي حدود 200نفر زنداني 
اســت و اكثریت قریب به اتفاق زندانيان به اختيار خود 
همچنان در محل اردوگاه حضور دارند و در بين زندانيان 
فراري هيچ زنداني خطرناكــي وجود ندارد.« در همين 
حال محمود ثميني، معاون سياسي امنيتي و اجتماعي 
استانداري لرســتان تعداد زندانياني كه موفق به فرار از 
زندان پارسيلون شده اند را 23نفر اعالم كرده و مي گوید: 

»عمده زندانياني كه از زندان پارســيلون خرم آباد فرار 
كرده اند، زندانيان مواد مخــدر بودند و تا این لحظه هم 
حكمي برایشان صادر نشده بود. همچنين هنگام فرار 
یك نفر با تيراندازي مأموران كشته شده و یك زنداني نيز 

مجروح شده است.«

فرار دسته جمعي از ترس كرونا
اما جدي ترین فرار زندانيان عصر جمعه 8فروردین در 
زندان سقز رقم خورد؛ جایي كه حدود 70 تا 80زنداني 
موفق شــدند از زندان بگریزند و تاكنون تالش ها براي 
دستگيري و بازگرداندن اغلب آنها به جایي نرسيده است. 
محمد جباري، دادستان عمومي و انقالب مركز استان 
كردستان درباره این فرار دسته جمعي مي گوید: »حدود 
70زنداني از غفلت نگهبانان این زندان سوءاســتفاده 
كرده و با طراحي نقشــه اي، موفق به فرار شدند.« وي 
ادامه مي دهد: »7نفر از زندانيان متواري دستگير و 2نفر 
دیگر از آنها خود را تحویل دهند و تالش براي بازداشت 
سایر متهمان شناسایي  شده ادامه دارد.« او همچنين 
به زندانيان فراري هشــدار داده و مي گوید: »چنانچه 
زندانيان متواري خود را تحویل و به زندان برگردند، جرم 
ارتكابي شان برابر دستورالعمل و مقررات، مشمول ارفاق 
و تخفيفات قانوني قرار گرفته و این اقدام فرار آنان مانع 
عفو جرم اصلي قبلي شان نخواهد شد اما اگر برنگردند، 
پس از دســتگيري به مجازات جــرم جدید محكوم و 
مشمول بخشنامه عفو نخواهند شد.« از سوي دیگر سردار 
سيدصادق حسيني، فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان 
در این باره به مهــر مي گوید: »زندانيان متواري شــده 
شناسایي، تحت تعقيب و تيم هایي متشكل از نيروهاي 
انتظامي و اطالعات سپاه براي دســتگيري آنان اعزام 
شده اند. علت احتمالي این فرار ترس از كرونا بوده است. 
با این حال همه زندانيان فراري از زندان ســقز توسط 
دوربين هاي مداربسته شناسایي شــده اند. همچنين 
تعدادي از آنها هنگام فرار جداگانه و به صورت فردي سوار 
خودروهاي افراد عادي شده و فرار كرده اند كه تمامي این 

خودروها نيز شناسایي شده اند.«

يك زنداني، قرباني شورش در زندان
گزارش هاي رسيده از سایر زندان ها نيز نشان مي دهد 
در چند زندان دیگر نيز تعدادي از زندانيان تالش كردند 
تا با آشــوب و درگيري راهي براي فرار پيدا كنند اما در 
اغلب موارد تالش شــان به نتيجه اي نرسيد؛ مثل آنچه 
روز اول فروردین در زندان اليگودرز اتفاق افتاد و شورش 
در زندان موجب جان باختن یكي از زندانيان شد. حميد 
كشــكولي، فرماندار اليگودرز در این باره به خبرگزاري 
صدا و ســيما مي گوید: »عصر روز اول فروردین تعدادي 
از زندانيان شرور و سابقه دار زندان اليگودرز براي مدتي 
با اعتراضات خود زندان را ناآرام كرده و دست به شورش 
زدند. آنها عالوه بر تخریب اموال زندان با مأموران درگير 

فرار زندانيان از ترس كرونا

در 2هفته اخير ترس از كرونا باعث ناآرامي در 8زندان و فرار 

تعدادي از زندانيان شده است

شدند و با شكســتن درهاي داخلي به در اصلي نزدیك 
شدند اما با حضور به موقع نيروهاي انتظامي و همكاري 
سپاه پاسداران، پس از چند ســاعت آشوب و درگيري، 
شورش ناكام ماند و اوضاع زندان به كنترل مأموران درآمد 
و هيچ زنداني موفق به فرار از زندان اليگودرز نشد اما در 
این شورش یك زنداني كشته و یك نفر دیگر از ناحيه پا 

مجروح شد.«

تالش نافرجام براي فرار از زندان همدان
تعدادي از زندانيان زندان همدان نيز روز نهم فروردین 
قصد داشتند فرار كنند؛ اما تالش شــان نافرجام ماند. 
بر اساس خبرهاي منتشر شــده در این شورش یكي از 
زندانيان جان خود را از دست داد و بعد از ساعتي اوضاع 
تحت كنترل مأموران زندان درآمد. حســن خانجاني، 
دادستان عمومي و انقالب همدان در این خصوص به ایرنا 
مي گوید: »تبهكاران اصلي زندان همدان شروع به ایجاد 
ناآرامي كرده و نگراني از ابتال به ویروس كرونا را بهانه اي 
براي كار خود قرار داده بودند كه ليدرهاي اصلي ایجاد 
ناآرامي در زندان این شــهر با یك كار اطالعاتي دقيق و 
حساب شده شناسایي شــدند.« وي مي گوید: »این در 
حالي است كه دستگاه قضایي استان شرایط را براي ارائه 
مرخصي به زندانيان آسان كرده و حتي پيش از صدور 
بخشنامه از سوي رئيس قوه قضایيه، اعطاي مرخصي به 
زندانيان به دادستان هاي شهرستان ها ابالغ شده بود.« وي 
درباره فوت یكي از زندانيان نيز مي گوید: »به دنبال بروز 

ناآرامي در زندان این فرد كه سن باالیي نيز داشت جان 
خود را از دست داد كه فرضيه اول مرگ ناشي از خفگي 
بود اما این فرضيه توسط پزشكي قانوني تأیيد نشد و علت 

فوت ایست قلبي اعالم شد.« 

آرامش پس از طوفان در زندان سپيدار اهواز
زندان سپيدار اهواز یكي دیگر از زندان هایي است كه در 
روزهاي گذشته دچار ناآرامي شده بود. تعدادي از زندانيان 
با آتش زدن پتو و ســطل هاي زباله قصد فرار داشتند 
اما تالش شان بي نتيجه ماند. ســردار حيدر عباس زاده، 
فرمانده انتظامي استان خوزستان این حادثه را اینطور 
روایت مي كند و به باشگاه خبرنگاران مي گوید: »تعدادي 
از زندانيان 2بند زندان سپيدار اهواز امروز قصد آشوب 
و ایجاد ناآرامي داشــتند كه با حضور به موقع نيرو هاي 
انتظامي و امنيتي آرامش به زندان برگردانده شد. تعدادي 
از این زندانيان اقدام به سوزاندن چند سطل زباله درون 
زندان كردنــد كه عوامل امنيتــي و انتظامي حاضر در 
زندان این آتش ســوزي هاي محدود را هم مهار كرده و 
خوشبختانه كسي در بين این زندانيان آسيبي ندید و 
شایعه فرار زندانيان نيز صحت ندارد و نيروهاي امنيتي 
و انتظامي زندان و نيروهاي كمكــي اجازه ندادند هيچ 

زنداني ای حتي از بند هاي زندان هم خارج شود.«

شورش زندانيان خاص
با وجود اینكه در اغلب ناآرامي هاي اخير در زندان ها اعالم 

شد كه زندانيان افراد خطرناكي نيستند اما خبرهاي 
منتشر شده درباره آشــوب در زندان عادل آباد شيراز 
حاكي از آن اســت كه چند زنداني خطرناك در پشت 
پرده ناآرامي شامگاه 10فروردین این زندان قرار داشتند. 
این را رئيس كل دادگستري استان فارس اعالم كرده و 
به ایسنا مي گوید: »از ساعت22 روز 10فروردین در 2 
بند از زندان عادل آباد شيراز شــاهد ناآرامي بودیم كه 
این موضوع توسط نيروهاي امنيتي زندان و یگان هاي 
امدادي تحت كنترل درآمد.« كاظم موسوي مي گوید: 
»در این دو بنــد زندانيان با جرائم خاص و ســنگين 
نگهداري مي شوند كه هيچ گونه تسهيالتي شامل آنها 
نمي شود. این زندانيان برخي نرده ها و دوربين هاي مدار 
بسته را شكسته اند اما هيچ آسيبي به دیگر زندانيان و 

زندانبانان وارد نشد.«

تالش ناكام براي فرار از زندان شيبان
زندانيان زندان شــيبان شهرســتان باوي در اســتان 
خوزســتان نيز از جمله زندانياني بودند كه در روزهاي 
گذشته قصد فرار داشتند اما با واكنش سریع مأموران 
انتظامي نقشه شان نقش برآب شد. آنها روز 12فروردین 
تالش كردند با آتش زدن ســطل هاي زباله راهي براي 
فرارشان باز كنند اما تالش شان بي نتيجه بود.سردار حيدر 
عباس زاده، فرمانده انتظامي استان خوزستان درخصوص 
آشوب در زندان شــيبان شهرســتان باوي به باشگاه 
خبرنگاران مي گوید: »تعدادي از زندانيان 4بند زندان 
شيبان قصد آشــوب و ناآرامي در زندان را داشتند كه 
با ورود به موقــع مأموران انتظامــي و امنيتي به زندان 
این ناآرامي ها كنترل و آرامش به زندان بازگشــت. این 
زندانيان با سوزاندن زباله ها و سطل هاي زباله درون زندان 
قصد ناآرامي درون زندان را داشتند كه با حضور به موقع 
نيرو هاي امنيتي زندان و نيز مأموران انتظامي استان و 
نيرو هاي بسيج و سپاه ضمن مهار این آتش سوزي هاي 
محدود از ادامه تنش از ســوي زندانيــان جلوگيري به 
عمل آمــد.« وي ادامه مي دهــد: »فرماندهي ميداني 
كنترل این ناآرامي ها را شخصا و با همراهي رئيس كل 
دادگستري و دادستان 2شهرســتان اهواز و باوي و نيز 
مدیران امنيتي، سپاه و بسيج استان به عهده داشتم و با 
نهایت خویشتن داري اجازه ندادیم به زندانيان آسيبي 
برسد و هيچ فردي از زندانيان نيز موفق به فرار از زندان 
شيبان نشد و همه زندانيان در صحت و سالمت كامل 

قرار دارند.«

تكذيب ناآرامي در زندان مركزي تبريز
زندان دیگري كه این روزها خبرهاي زیادي درباره ناآرامي 
و حتي فــرار زندانيان از آنجا در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر شــد زندان تبریز بود اما این خبر توسط روابط 
عمومي زندان هاي استان آذربایجان شرقي تكذیب شد. 
در اطالعيه اي كه این ســازمان در این خصوص منتشر 
كرده آمده است: »اخباري كه در مورد ناآرامي در زندان 
مركزي تبریز در فضاي مجازي منتشر شده، كذب است 
و صحت ندارد. چند نفر از زندانيان خواسته هایي را مطرح 
كرده بودند كه براي لحظاتي باعث تحریك عده  اي شده 
بود اما اوضاع زندان آرام است و زندانيان در سالمت به سر 

مي برند.«

يك فصل جديد، يك اراده نو
در ابتداي این مكتوب، نوشتم كه 20 هزار نيروي 
آموزش دیده خدمات شهري به ضدعفوني شهر 
مي پردازند اما این به هيچ وجه تنها كاري نيست كه براي پاكسازي شهر 
از ویروس كرونا مي كنيم؛ 3هزار اتوبوس، 60 هزار تاكسي به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم، 1500 واگن مترو و تمام جایگاه هاي سوخت، 
همه و همه هر روز به طور كامال تخصصي و موشــكافانه ضدعفوني 

مي شوند.
الزم اســت تأكيد كنم كه نيروهاي متخصص و خبره آتش نشان نيز 
با تجهيزات مدرن و مبتكرانه خود، در تمام ســاعات شبانه روز، مثل 
هميشــه بي ترس از هيچ مخاطره پا به ميــدان مي گذارند و با 150 
دستگاه فوگر، پاشــنده هاي پرتابل و خودروهاي سنگين، مستمرا 
در حال لكه برداري، گندزدایي، پاكســازي و ضدعفوني معابر و نقاط 

مختلف تهران هستند.
ما نه تنها وظيفه قانوني بلكه مسئوليت اجتماعي و انساني خود را نيز 
مي دانيم؛ چنانچه به خاطر شيوع ویروس كرونا با خسارت قطعي 2500 
ميليارد توماني در درآمد مواجه شده  ایم اما اجازه نداده و نخواهيم داد 
تا فهرست طالیي اولویت هایمان یك لحظه، حتي یك لحظه با خطر 

پوپوليسم، غوغاساالري، دروغ و منفعت طلبي مواجه شود.
از ظرفيت بخش اعظم كارمندان مان به واسطه دوركاري بهره مي بریم، 
هزاران ســاعت جلســاتمان را با تكيه بر ابزارهاي مدرني همچون 
ویدئوكنفرانس برگزار مي كنيم، نيروهاي خدوم و  مخلص و فداكارمان 
را به خيابان ها و روددره ها مي فرســتيم تــا لكه گيري و ضدعفوني و 
الیروبي كنند و در كنار تمام اینها كه بي شــك مســئوليت ماست، 
فراموش نمي كنيم كه زندگي نيز جریان دارد و فراموش نمي كنيم كه 
لبخند و اميد و شادي حاذق تریِن حكيمان در دوران رنجوري است؛ 
پس هر روز از نه تنها مردم تهران كه تمام ایران دعوت مي كنيم تا پاي 
تلفن هاي همراه و رایانه هاي خود بنشينند و از كنسرت هاي آنالین 

لذت ببرند.
اما این روزهاي سخت به پایان مي رسد و ما دوباره با چشم هاي پر از 
لبخند خيابان هاي شهر را سرشار از زندگي خواهيم كرد. شهرداري 
تهران براي آینده چه برنامه اي دارد؟ دورنمــاي ما براي فردا تفاوت 
چنداني نكرده است؛ هنوز مثل گذشــته معتقدیم كه شهر بتن زده 
و خســته از هيجانات عمراني را باید به آرامش انســاني دعوت كرد. 
هنوز باور داریم كه زایش بزرگــراه و اتوبان جدید، ناگزیر به دعوت از 
خودروهاي بيشتر مي انجامد و بي شــك هنوز ایمان داریم كه گریز 
از آفت ترافيك و آلودگي، جز از مســير توسعه حمل ونقل عمومي و 

گسترش رویكرد انسان محوري ممكن نخواهد بود.
پاندمي كووید19 نيز بدون شــك بر فرداي تهران و به طریق اولي، 
برنامه ها و دورنماي ما اثــر مي گذارد، چرا كه بــرگ مهمي خواهد 
بود در دفتــر عبرت هاي مدیریت شــهري پایتخت؛ یك ســرفصل 
چشم ناپوشيدني و جدید در افزایش تاب آوري شهر و اراده اي نو براي 

آموزش هرچه بيشتر مراقبت هاي شهروندي.
هنوز چيزهاي زیادي براي آموختن باقــي مانده؛ هنوز خيلي كارها 
هست كه باید انجام دهيم؛ هنوز یك زندگي زیبا به این شهر بدهكاریم.

مرور مهم ترین جنایاتي كه در روزهاي نخست 
امسال در كشور رخ داد

قتل هاي نوروزي
نوروز99 اگرچه با تعطيالت ســال هاي قبل تفاوت داشــت و به خاطر شيوع 
كروناویروس، بســياري از خانواده ها در قرنطينه بودند اما با این حال در نقاط 
مختلف كشور شاهد حوادثي بودیم كه پایان خوشي نداشت و به جنایت ختم 
 شد؛ حوادثي كه در تهران، گرگان، نوشهر و شهرهایي دیگر رخ داد و در جریان 

آنها افرادي قرباني جنایت شدند.
نخستين جنايت سال 

به گزارش همشهري، نخستين جنایت سال99 در یزد و به  دست یك زن رخ 
داد. این زن در قرنطينه كرونا، شوهرش را با ضربات چاقو به قتل رساند و پس از 
قتل، جسد مرد را در آسانسور آپارتمان گذاشت تا به پاركينگ منتقل كند اما 
یكي از همسایه ها در یكي از طبقات، سوار بر آسانسور شد و وقتي چشمش به 
جسد خونين افتاد راز این جنایت، برمال شد. او همسایه هاي دیگر را در جریان 
قرار داد و با حضور پليس، عامل جنایت دستگير شد. این زن در بازجویي ها به 
قتل اقرار كرد و انگيزه اش را اختالف با مقتول عنوان كرد و گفت كه بر سر این 
اختالفات با هم درگير شده اند و وي در این درگيري با ضربات چاقو شوهرش را 

به قتل رسانده است.
پرونده هاي جنايي پايتخت

آمار جنایت در تهران نسبت به نوروز سال قبل با كاهش روبه رو بود و امسال تنها 
2جنایت در پایتخت به تيم جنایي مخابره شد. نخستين قتل سال در تهران، 
ساعت22:30 هفتم فروردین رقم خورد. آن شب مردي با 110تماس گرفت و 
گفت پسردایي اش كشته شده است. وي گفت: من و پسردایي ام به همراه مرد 
جواني به نام محمد در ساختمان نيمه سازي  كارمي كردیم و شب هم همانجا 
مي خوابيدیم. ساعتي قبل براي انجام كاري ساختمان نيمه ساز را ترك كردم 
اما زماني كه برگشتم با جسد پسردایي ام مواجه شــدم. از محمد هم خبري 
نبود. هرچه به موبایلش زنگ مي زنم خاموش اســت و قرار نبود جایي برود. 
احتمال مي دهم كه او مرتكب قتل شــده و فرار كرده است. پس از این حادثه 
مأموران به همراه بازپرس محمدتقي شعباني، كشيك جنایي در محل حاضر 
شدند و مشخص شد كه مقتول جواني 30ساله بوده كه با ضربات چاقو به قتل 
رسيده است. با دســتور قاضي، محمدـ  كارگر افغانـ  كه پس از قتل فراري 
شده تحت تعقيب پليس قرار گرفت و هنوز ردي از وي به دست نيامده است. 
دومين جنایتي كه در تهران رقم خورد، قتل مرد ميانسالي بود كه در درگيري 
با 3مرد خالفكار از پا درآمد. این حادثه دهم فروردین ماه حوالي خيابان نامجو 
رخ داد. ماجرا از این قرار بود كه مردي ميانسال ساختمان سه طبقه اي داشت كه 
آپارتمان هایش را اجاره داده بود. روز حادثه براي صحبت درخصوص كرایه با 
مستأجرانش راهي ساختمان شد اما با صحنه عجيبي روبه رو شد. داخل یكي از 
واحد ها 3مرد ناشناس بودند كه خانه را پاتوق خالفكاري هاي خود كرده بودند. 
به گفته شاهدان، 3مرد ناشناس مقدار زیادي وسایل دست دوم همراهشان بود 
كه ظاهرا وسایل سرقتي بود و آنها را مي فروختند. صاحبخانه به آنها اعتراض كرد 
و درگيري شروع شد. در این دعوا یكي از مردان ناشناس با چوب ضربه اي به سر 
صاحبخانه زد و باعث مرگ او شد. به  دنبال این حادثه دستور بازداشت متهمان 

كه پس از قتل فرار كرده اند صادر شد.

قتل موبايل فروش
هشتم فروردین ماه امسال جنایت هولناكي در اسالمشهر رخ داد كه به دليل 
حساســيت موضوع ظرف 3روز كيفرخواســت در این پرونده صادر شد. این 
پرونده جنجالي مربوط به قتل مرد موبایل فروشي بود كه تصاویر و فيلم لحظه 
وقوع جنایت، توسط دوربين هاي مداربسته مغازه ثبت شده و در شبكه هاي 
مجازي دست به دست مي چرخيد. ماجرا از این قرار بود كه ساعت 9صبح هشتم 
فروردین ماه 2نفر به قصد سرقت وارد مغازه موبایل فروشي در خيابان كاشاني 
اسالمشهر شدند. این افراد از چندي قبل مغازه را شناسایي كرده و تحت نظر 
قرار داده بودند و روز حادثه نيز با نقشه از قبل طراحي شده، وارد آنجا شدند. نفر 
سوم نيز در خيابان كشيك مي داد. صاحب مغازه به دليل محدودیت ایجادشده 
براي كسبه، پس از ورود این افراد و با این گمان كه قصد خرید دارند، كركره مغازه 
را پایين آورد. سارقان اما صاحب مغازه را مجبور كردند تا در مغازه را باز كند كه 
او خودداري كرد و همين باعث شد تا یكي از سارقان با چاقو ضربه اي به گردن 
صاحب مغازه بزند و او را به قتل برساند. متهمان پس از قتل، حدود 50موبایل از 
داخل گاوصندوق سرقت كردند و پا به فرار گذاشتند اما 2نفر از مسببان حادثه 
در كمتر از یك  ساعت دستگير شدند و نفر سوم را معرفي كردند. به گفته یونس 
اسدي مقدم، دادستان عمومي و انقالب اسالمشهر، تحقيقات در این پرونده، 
تكميل و به صدور كيفرخواست منجر شد تا متهمان به زودي در دادگاه كيفري 
محاكمه شوند. دادستان اسالمشــهر همچنين گفت: براي متهمان از دادگاه 
درخواست اشد مجازات را كرد ه ایم و درصورت تأیيد در دادگاه، حكم قصاص در 

مأل عام در خياباني كه جرم به وقوع پيوسته، اجرا خواهد شد.
قتل به خاطر گاو خيالي 

عجيب ترین جنایت سال99 در آستانه اشرفيه رخ داد؛ جنایت بر سر معامله یك گاو 
خيالي. ماجرا از این قرار بود كه وقتي مأموران جسد مردي 62ساله را در روستایي 
در آستانه اشرفيه پيدا كردند به تحقيق براي كشف راز این قتل پرداختند. مقتول 
بر اثر خفگي به قتل رسيده بود و با انجام تجسس هاي پليسي، مشخص شد قاتل، 
جواني 32ساله است. مأموران قاتل را دستگير كردند كه در تحقيق از او مشخص 
شد وي به  بهانه فروش گاوي كه وجود نداشته از مقتول 5ميليون تومان پول گرفته 
و روز حادثه وقتي مقتول براي تحویل گاو خيالي به خانه جوان فروشنده رفته بود، 

قاتل او را به پشت بام خانه اش كشانده و خفه كرده است.
جنايت مسلحانه

ششم فروردین ماه، مردي اهل استان گلستان، 2نفر را با شليك گلوله به قتل 
رساند و باعث شد تا استان گلستان هم در ليست استان هایي كه جنایت هاي 
نوروزي در آنها رقم خورده، ثبت شود. متهم به قتل كه با مردي اختالف داشت 
نقشه قتل او را كشيد. او ششم فروردین ماه پس از گرفتن آژانس در بندرتركمن 
به سراغ این مرد رفت و به بهانه اي او را به داخل خودرو كشاند. به محض اینكه 
مقتول سوار شد، قاتل با شليك گلوله وي را به قتل رساند و با تهدید اسلحه از 
راننده آژانس خواست تا به جاده اي در سيمين شهر برود. او در آنجا جان راننده را 
هم كه شاهد جنایت بود، گرفت. این متهم 2روز پس از جنایت دستگير شد و به 

2فقره قتل اقرار كرد. این پرونده در دادسراي گميشان در حال رسيدگي است.
سيزده به در مرگبار

آخرین جنایتي كه در آخرین روز تعطيالت نوروز یعني سيزده به در رخ داد در 
جنوب كشور بود. مقتول جواني بود 28ساله كه در شهر دیر بوشهر با ضربات چاقو 
به قتل رسيد. عامل قتل در كمترین زمان ممكن دستگير شد و اعتراف كرد كه 
پس از قتل، جسد مقتول را در جاده كمربندي رها كرده است. تحقيقات از متهم 

كه به تازگي دستگير شده درخصوص انگيزه اش ادامه دارد.

 چرا جنجالي ترین پرونده جنایي سال گذشته 
پس از نقض حكم دادگاه، به شعبه هم عرض ارسال شده است؟

پرونده نجفي در مسيري تازه
با نقض دوباره حكم پرونده محمدعلي نجفي، شهردار اسبق 
تهران از سوي دیوانعالي كشور، این پرونده وارد مرحله اي تازه 
شد. وكيل نجفي مي گوید با توجه به ارجاع پرونده به شعبه 
هم عرض، به  احتمال زیاد، دیوانعالي كشور قتل ميترا استاد 
را قتل شبه عمد مي داند و همين باعث شده كه پرونده دچار 

تحولي عظيم شود.
به گزارش همشهري، پرونده محمدعلي نجفي كه متهم به 
قتل همسر دومش ميترا استاد است بي شك جنجالي ترین 
پرونده جنایي سال گذشته بود كه رسيدگي به آن در امسال 
نيز ادامه دارد. اگر خاطرتان باشد شهردار اسبق تهران پس از 
آنكه در خرداد سال گذشته ميترا استاد را به ضرب گلوله به 
قتل رساند، خود را چند ساعت پس از جنایت، تسليم پليس 
كرد و در مدتي بسيار كوتاه كه ركوردي تازه در رسيدگي به 
پرونده هاي جنایي محسوب مي شــد، برایش به اتهام قتل 
عمد، كيفرخواست صادر شد و در شعبه9 دادگاه كيفري یك 
استان تهران پاي ميز محاكمه ایستاد. او پس از محاكمه در 
این شعبه از سوي قضات به قصاص محكوم شد اما پيش از 
اظهارنظر دیوانعالي كشور درباره این حكم، خانواده ميترا از 
قصاص گذشتند و به این ترتيب نجفي مي بایست از نظر جنبه 
عمومي جرم، محاكمه شود.با این حال قضات دیوانعالي كشور 
پس از بررســي هاي تخصصي، تحقيقات صورت گرفته در 
پرونده را ناقص دانستند و با نقض حكم دادگاه، پرونده مجددا 
براي رفع نواقص و محاكمه دوباره به شعبه نهم بازگشت. به 
دستور دادگاه، كارشناسان پزشكي قانوني و اسلحه شناسي 
براي رفع نواقص پرونده دست به كار شدند و پس از آماده شدن 
گزارش آنها، نجفي بار دیگر پاي ميز محاكمه ایستاد و این 
بار هم قضات دادگاه قتل را قتل عمدي تشــخيص دادند 
و از آنجا كه خانواده مقتول گذشــت كرده بودند، متهم به 
لحاظ جنبه عمومي جرم و حمل سالح غيرمجاز به 6/5سال 
حبس محكوم شد. با صدور این راي، این  بار فقط وكيل مدافع 
نجفي نبود كه به حكم صادره از سوي دادگاه اعتراض كرد 
بلكه سرپرست دادسراي جنایي تهران نيز به نمایندگي از 
دادســتان به حكم صادره اعتراض كرد؛ چراكه معتقد بود 
دادگاه، مجازات كمي براي متهم در نظر گرفته اســت. در 
این شرایط پرونده بار دیگر به دیوانعالي كشور فرستاده شد 
تا اینكه دهم فروردین ماه امسال خبر رسيد قضات دیوانعالي 
كشور بار دیگر حكم پرونده را نقض كرده اند و این بار به جاي 
شعبه نهم دادگاه، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است. 
اما این اتفاق چه معنایي دارد و چرا پرونده به شعبه هم عرض 
فرستاده شده است؟حميدرضا گودرزي، وكيل مدافع نجفي 
در گفت وگو با همشهري مي گوید: اگر قضات دیوان حكم 

دادگاه را تأیيد كرده بودند كه این حكم قطعي مي شد كه به 
آن از نظر حقوقي، ابرام مي گویند. اگر قضات باز هم معتقد 
بودند كه تحقيقات انجام شده در پرونده ناقص است، با نقض 
حكم، پرونده را به همان شعبه9 ارجاع مي كردند تا نواقص، 
برطرف و موكلم دوباره محاكمه شود. اما وقتي قضات دیوان، 
پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع مي كنند، به این معني است 
كه آنها ماهيت پرونده را داراي اشكال مي بينند. از سوي دیگر 
عرف قضایي نشان مي دهد كه پرونده هاي قتل بيشتر زماني 
از سوي دیوان به شعبه هم عرض ارجاع مي شوند كه قضات 
دیوان عقيده دارند كه مثال ماهيت پرونده، قتل عمد نيست؛ 
به همين دليل احتمال مي دهم كــه آنها معتقدند كه قتل 
ميترا استاد عمدي نبوده و شبه عمد است و به همين دليل 
پرونده به شعبه  هم عرض ارجاع شده است و این یعني پرونده 
دچار تحولي عظيم شده است. اما حاال و با این اتفاق، پرونده 
دچار چه سرنوشتي خواهد شــد؟ گودرزي در پاسخ به این 
سؤال همشهري مي گوید: پرونده نجفي در شعبه  هم عرض 
رسيدگي مي شود و اگر قضات دادگاه حكم به غيرعمدي بودن 
قتل دادند كه پرونده براي تأیيد به دیوان فرستاده خواهد شد 
اما اگر باز هم قتل را عمدي تشخيص دادند، پرونده به جاي 
یكي از شعبه هاي دیوانعالي، در هيأت عمومي دیوان مطرح 
شده و این بار همه قضات دیوان در جلسه اي اجتماع كرده 
و درباره این پرونده تصميم گيري خواهند كرد.وكيل نجفي 
همچنين با اشــاره به وضعيت موكلش در زندان مي گوید: 
آقاي نجفي در بندي هست كه 11بازداشتي دیگر هم آنجا 
هستند و مدتي قبل یكي از آنها با عالئم مشكوك به كرونا 
به بيمارســتان اعزام شد كه تســت كروناي او مثبت بود و 
همين باعث نگراني ما درباره وضعيت جسمي موكلم شده 
است؛ چراكه او با توجه به بيماري هاي زمينه اي كه داشته 
در صورت ابتال به كرونا با خطر مرگ روبه روست و به همين 
دليل خواهان آن هستيم كه با وثيقه او موافقت شود و وي تا 
زمان قطعي شدن حكم به مرخصي بياید و در خانه بماند. اما 
متأســفانه دادگاه با پذیرش وثيقه و آزادي موكلم موافقت 

نكرده است.



فهيمه طباطبايي
خبرنگار

ويروس كروناي جديد بسياري از فعاليت ها، 
كسب وكارها و امور معمول در كشور را با گزارش

اختالل مواجه كرده است. يكي از اين امور 
كه در همان ابتداي ورود بيماري به كشــور متوقف شد، 
فرايند رسمي آموزش در كشــور بود، به طوري كه تمام 
مدارس كشور از ابتداي اسفند تعطيل شده و اين تعطيلي 
تا كنون ادامه يافته است. بدون احتساب تعطيالت نوروز كه 
هميشه مدارس در آن تعطيل بوده، اين ويروس تاكنون 
وقفه اي يك ماهه را به فرايند آموزش دانش آموزان ايراني 
تحميل كرده است؛ وقفه اي كه البته با دورنماي مبهم تداوم 
شيوع بيماري در كشور، احتماال همچنان ادامه خواهد يافت 
و معلوم نيست دقيقا چه زماني به اتمام برسد. اين وضع البته 
مختص ايران نيست و براســاس آمارهاي يونسكو، كرونا 
تا كنون آموزش 500ميليون دانش آموز در سراسر جهان را 
مختل كرده است. همين مسئله سبب شده متوليان آموزش 
در كشورهاي مختلف به فكر راهكارهايي براي جبران اين 
وقفه آموزشي بيفتند. در كشــورمان نيز پس از تعطيلي 
سراســري مدارس، آموزش تلويزيوني و آموزش مجازي 
به عنوان 2راهبرد اصلي براي تداوم آموزش مطرح و پيگيري 
شد. در گزارش پيش رو ميزان كارآمدي و اثربخشي اين 
راهكارها در گفت وگو با كارشناســان، معلمان و والدين 

دانش آموزان به بحث گذاشته شده است.

آموزش تلويزيوني نخســتين و فراگيرترين 
راهكار

تقريبا از همان روزهاي ابتدايي تعطيلي مدارس، آموزش 
تلويزيوني به عنوان نخســتين ايده متوليــان آموزش و 
پرورش، براي تداوم تحصيل دانش آموزان مطرح و اجرايي 
شــد. به گفته وزير آموزش و پرورش، در عرض يكي دو 
روز، با انتخاب معلماني از دو استان تهران و البرز، آموزش 
دروس از طريق شبكه آموزش ســيما آغاز شد و پس از 
چند روز و با مشخص شدن ناكافي بودن زمان اختصاص 
داده شده، طي مكاتبه وزير با رئيس سازمان صداوسيما، 
زمان اختصاص يافتــه تقريبا 4برابر شــد، به طوري كه 
هم اكنون آموزش ها در 3شبكه و در 8نوبت ارائه مي شود. 
سيگنال هاي تلويزيون، تقريبا در اغلب نقاط كشور وجود 
دارد و از اين نظر، اين نوع آموزش فراگيرترين راهكار براي 
جبران خأل تعطيلي مدارس به شمار مي رود. با اين حال 
برخي مشكالت نيز به اين روش آموزشي مترتب است. 
يكي ازمعلمان تهراني كه جزو منتخبان تدريس تلويزيوني 
است، تعاملي بودن را شرط الزم آموزش مي داند و از اين 
منظر معتقد است، تدريس هاي تلويزيوني از آنجا كه واجد 
ارتباط دوسويه دانش آموز و معلم نيست، به اندازه كافي 
مؤثر و كارآمد نيست؛ »وقتي در كالس درس دانش آموز 
متوجه بحثي نشود، از معلم مي خواهد دوباره موضوع را 
توضيح دهد. معلم هم به طور آني توان دريافت بازخورد 
دارد و تدريس خود را متناسب با بازخوردهايي كه مي گيرد 
تنظيم مي كند. در تدريــس تلويزيوني اين امكان وجود 
ندارد. االن خيلي از دانش آموزان با من تماس مي گيرند 
و مي گويند بخش هايي از درس را متوجه نشده اند، يا مثال 
سرعت ارائه زياد بوده و نتوانسته اند از اساليدها يا مطالبي 
كه روي وايت برد نوشته ام،  يادداشت بردارند. من البته به 
آنها مي گويم تمامي فايل ها در سايت شبكه ها وجود دارد 
و قابل دانلود است، اما واقعيت اين است كه با حجم باالي 
اين فايل ها و وضع اين روزهاي اينترنت، درصد ناچيزي 

از دانش آموزان فايل ها را دانلود و مجددا نگاه مي كنند.«
از اين گذشته به رغم فراگيري نسبي دسترسي به تلويزيون، 
از نوشته ها و مطالب منتشر شده برخي معلمان در فضاي 
مجازي چنين برمي آيد كه هنوز دانش آموزان برخي نقاط 
در كشور - به ويژه در مناطق مرزي و عشايري ازجمله در 
استان هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان - به آنتن 
تلويزيون نيز دسترسي ندارند و فرايند تحصيل آنان در 

يك ماه گذشته كامال مختل شده است.

آموزش مجازي، مزايا و منافع
به رغم افزايــش زمــان اختصاص يافته بــراي آموزش 
تلويزيوني، به گفته مسئوالن آموزش و پرورش، به دليل 
گسترده بودن سرفصل هاي آموزشــي، امكان ارائه همه 
دروس از طريق تلويزيون وجود ندارد. شايد همين نقصان 
بود كه وزير آموزش و پرورش را بر آن داشت كه براي ارتقاي 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات و فراهم آوري زمينه هاي 
آموزش  مجازي به دانش آمــوزان، روز دهم فروردين در 
دفترش ميزبان محمدجواد آذري جهرمي،  وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات باشد. محسن حاجي ميرزايي در اين ديدار 
تأكيد كرد كه »250عنــوان درس و 1000كتاب داريم 
كه امكان اينكه همه دروس را بتوانيم از طريق تلويزيون 
دنبال كنيم، وجود ندارد و به همين علت مدارس از طريق 
آموزش هاي مجازي اســتمرار فعاليت هــاي يادگيري 

دانش آموزان را پيگيري مي كنند.«
آموزش مجازي به دانش آمــوزان نيز البته مزايا و معايب 
خاص خود را دارد. نخســتين چالش در زمينه آموزش 
مجازي، بحث دسترســي دانش آمــوزان بــه ادوات و 
زيرساخت هاي الزم براي دريافت اين نوع آموزش، ازجمله 
موبايل هوشــمند، كامپيوتر و اينترنت است. چنان كه 
وزير آموزش و پــرورش در ديدار با محمــد جواد آذري 
جهرمي، گفتــه:  »70درصد دانش آمــوزان به اينترنت، 
تلفن همراه، تبلت و وســيله اي كه ارتباط را برقرار كنند 
دسترســي دارند، 30درصد مناطق آموزشي و مدارس 
دسترســي ارتباطي براي برقراري آموزش هاي مجازي 
را ندارند بنابراين مي خواهيــم از آن ظرفيت 70درصد 
براي دسترســي ارتباطي 30درصد مناطــق و مدارس 
استفاده كنيم.« البته اين جمالت وزير آموزش و پرورش 
در رســانه ها به عدم دسترســي 30درصد دانش آموزان 
ايراني به زيرســاخت هاي آموزش مجازي تعبير شد اما 
حاجي ميرزايي، يــك روز بعد در يــك توييت، مدعي 
خطاي رســانه ها در نقل اين جمالت نسبتا واضح شد و 
گفت كه فقط تنها 869هزار و 400نفر معادل 6.9درصد 

دانش آموزان به اينترنت دسترسي ندارند.« 

انحصار؛ مانع مهم آموزش مجازي
آقاي رضايي كه معلم فيزيك در استان تهران است، مسئله 
دسترسي را اصلي ترين شرط كارآمدي آموزش مجازي 
عنوان مي كند و معتقد است كه منع استفاده از نرم افزارهاي 
پيام رسان خارجي كه تقريبا اكثريت مردم از آنها استفاده 
مي كنند، سياستي غيرواقع بينانه از سوي متوليان آموزش و 
پرورش است؛ »ما بعد ازاينكه مدرسه تعطيل شد،  به صورت 
خودجوش گروه هايي در نرم افزار تلگرام ايجاد و آموزش 
مجازي را شــروع كرديم، اين نرم افزار ميان نرم افزارهاي 
موجود، براي تعامل مستمر و استفاده آموزشي بهترين 
عملكرد و امكانات را دارد اما متأسفانه چند روز بعد از اداره 
تماس گرفتند و گفتند استفاده از نرم افزارهاي خارجي 
ممنوع است. در شرايطي كه آموزش ميليون ها دانش آموز 
در كشور متوقف شده و در شرايط اضطرار براي جبران خأل 

تعطيلي ناخواســته مدارس قرار داريم، به نظرم اين نوع 
نگاه به نرم افزارهايي كه ميليون ها ايراني از آنها استفاده 

مي كنند، بي توجهي به واقعيت هاي كشور است.« 
مســئوالن آموزش و پرورش البتــه معتقدند انحصاري 
در كار نيســت و از مدارس و دانش آموزان خواسته اند، از 
ميان 5 پيام رسان پركاربرد ايراني، يكي را انتخاب و از آن 
طريق آموزش ها را ارائه كنند، اين در حالي است كه برخي 
معلمان نظر متفاوتي دارند، آقاي رضايي مي گويد: »االن 
شرايط بحراني است و بايد تالش كنيم، از طريق آسان ترين 
و كارآمدترين راه، مطالب مورد نياز را به دانش آموزان ارائه 
كنيم. فارغ از امكانات و قدرت نرم افزارها، وقتي در كالس 
30نفره من همه دانش آموزان يا والدين شان نرم افزار تلگرام 
دارند، براساس كدام منطق بايد از نرم افزاري كه مثال فقط 
5نفر آن را نصب كرده اند استفاده كنيم؟ مسئوالن آموزش 
و پرورش به جاي تن دادن به اين انحصار، اتفاقا بايد براي 
رفع فيلتر تلگرام رايزني مي كردند تا در شرايط بحراني، 

فرايند آموزش سريع تر و آسان تر تداوم يابد.«
امنيت اخالقي و امكان نظارت محتوايي شبكه هاي داخلي 
ديگر اســتدالل متوليان آي تي و مســئوالن آموزش و 
پرورش كشور براي استفاده از پيام رسان هاي داخلي است. 
اين در حالي است كه برخي گزارش ها از انتشار محتواي 
غيراخالقي در بستر پيام رسان هاي داخلي نيز در روزهاي 
گذشته در فضاي مجازي منتشر شــده است. به عنوان 
مثال يكي از معلمان در شبكه اجتماعي توييتر، تصويري 
از نرم افزار پيام رســان روبيكا منتشر كرده كه كاربران در 
بستر آن محتواي مستهجن منتشر كرده اند. ديگر ادعاي 
مسئوالن آموزش و پرورش نيز كه از عدم انحصار و اختيار 
معلمــان و دانش آموزان در انتخاب شــبكه هاي داخلي 
سخن مي گويند، توسط معلمان و دانش آموزان مختلفي 
در شبكه هاي اجتماعي به چالش كشــيده شده است. 
چنان كه برخي معلمان از اجبــار آموزش و پرورش براي 
نصب نرم افزارهاي روبيكا يا ســروش و بعضي خانواده ها 

از اجبار مدارس براي نصب اين نرم افزارها سخن گفته اند.

آيا آموزش مجازي كارآمد است؟
برخي خانواده ها، دانش آموزان و حتي معلمان معتقدند كه 
آموزش مجازي در زمان تعطيالت كرونايي، به اندازه اي كه 
در رسانه ها به آنها ضريب داده مي شود، كارايي ندارد. خانم 
رمضاني كه دخترش در يكي از مدارس فرزانگان اســتان 
تهران تحصيل مي كند، در اين بــاره مي گويد: »دختر من 
در مدرسه خاص تيزهوشان تحصيل مي كند، با اين حال 
معلم عربي اش همان ابتــداي تعطيالت، در گروه مجازي 
2سؤال داده و رفته تا حاال خبري از او نشده است. يا معلم 
رياضي اش صرفا 20تست از هر فصل درسشان به آنها داده 
و رفته است. به نظر من متأســفانه اين آموزش مجازي در 
خيلي از مدارس بيشــتر كاركرد نمايشي دارد. اينطور كه 
از همكالســي ها و دوســتان دخترم و ديگران پرس وجو 
كرده ام، دانش آموزان عمدتاً به همان محتواي پخش شده 
از تلويزيون بســنده مي كنند و چيزي از آموزش مجازي 
دستگيرشان نشــده.«  در ســوي مقابل البته معلمان و 
مديران از عدم همراهي دانش آموزان و خانواده ها ســخن 
مي گويند. رضا سنجابي كه معاون يك مدرسه دولتي در 
استان تهران است و رياضي و هندسه هم تدريس مي كند، 
مي گويد: »به جز يك مدرسه،  اغلب كالس هاي مجازي من 
با كمترين تعداد حضور دانش آموزان برگزار شده. در كالس 
30 نفره، در اين مدت مثال 5-4 نفر پاي كار بوده اند. كالس 
با10 نفر شروع مي شود، اواسط كار به5 نفر مي رسد و نهايتا 
با 2نفر تمام مي شود. خيلي موقع ها حتي اوليا اول جلسه 

حاضري دانش آموز را مي زنند و مي روند پي زندگي شان.« 
مدير يك دبيرســتان نمونه دولتي در اســتان تهران اين 
حرف آقاي سنجابي را تأييد مي كند و معتقد است بدون 
همراهي خانواده ها آمــوزش مجازي كارآمــدي الزم را 
نخواهد داشــت؛ »االن همه كالس هاي ما تقريبا با نصف 
ظرفيت در بستر فضاي مجازي تشكيل مي شود. استقبال 
كم است و خانواده ها هم همراهي نمي كنند. چندين بار با 
جديت به دانش آموزان هشدار دادم كه با عدم حضورشان 
در كالس دقيقا مثل غيبت واقعي برخورد خواهيم كرد اما 
بعدش ديدم بعضي والدين در گفت وگوي خصوصي آمدند 
و از سختگيري گاليه كردند، تازه فهميدم به جاي خيلي 
دانش آموزان، صرفا والدين شــان در كالس هاي مجازي 

شركت مي كنند!«

چالش توليد محتواي مؤثر
عدم آشنايي برخي معلمان با امكانات نرم افزارهاي فضاي 
مجازي و پايين بودن دانش الكترونيكي آنها، به گفته آقاي 
سنجابي، ديگر چالش در مسير آموزش مؤثر مجازي است؛ 
»گرايش به آموزش شهودي امروزه مهم ترين رويكرد در 
طراحي سرفصل ها و كتب درسي در دنياست. در كتب 
درسي جديد ما هم االن تأكيد بر اين است كه دانش آموز 
به كمك معلم مطالب را كشف كند. اتفاقا در فضاي مجازي 
در اين زمينه امكانات فوق العاده اي براي تدريس و توليد 
محتواي آموزشي وجود دارد. در رشته خود من كه رياضي 
است، مثال نرم افزاري همچون »جئوجبرا« وجود دارد و 
امكانات بي نظيري براي ساختن فايل هاي آموزشي دارد. 
ساخت اين محتواها ولي  به صرف زمان و مهارت و دانش 
نرم افزاري نياز دارد. كمتر شاهد توليد اين دست محتواها 
هستيم و به اين ترتيب فرصت استفاده از امكانات متنوع 
و عالي فضاي مجازي براي آموزش از دست مي رود.« اين 
معلم رياضي البته مهم تريــن دليل اين ضعف مهارتي و 
دانشي در ميان برخي همكارانش را فقدان آموزش هاي 
مؤثر ضمن خدمــت و ضعف در برنامه ريزي آموزشــي 
فرهنگيان مي داند؛ »سال ها پيش در همين رشته رياضي، 
كالس هاي ضمن خدمتي برگزار مي شد كه در آنها اساتيد 
بنام رياضي كشور، همچون پروفســور بابليان تدريس 
مي كردند. اين آموزش ها متأســفانه ديگر به آن كيفيت 
وجود ندارد و عمال رها شده. زماني اين آموزش ها اينترنتي 
شدند و از جديت شان كاسته شد. به طوري كه مثال بعضي 
دوســتان كه فرصت و فراغت بيشتري داشتند، به جاي 
همكارانشان هم شركت مي كردند. هم اكنون البته همان 
آموزش اينترنتي هم آنطور كه بايد و شــايد پي گرفته 
نمي شود. نتيجه اين وضع اين شده كه مثال همكاري كه 
معلم تيزهوشان است، معني و كاركرد هشتگ را نمي داند يا 
خيلي همكاران ديگر كه صرفا صداي خود را ضبط مي كنند 
و در گروه هاي دانش آموزان مي فرستند؛ ساده ترين نوع 

استفاده از فضاي مجازي براي آموزش...«.
شبكه شاد، ايده اي مبهم با كاركرد نامعلوم

مسئوالن آموزش و پرورش در روزهاي تعطيلي مدارس از 
راه اندازي يك زيرساخت جديد براي آموزش مجازي سخن 
گفته اند كه قرار بوده از امروز اجرايي و آموزش هاي مجازي 

مدارس روي اين بستر متمركز شود. تا پيش از اين آموزش 
دانش آموزان در بستر فضاي مجازي با ابتكارات معلمان و 
مديران در جريان بوده و حاال مسئوالن آموزش و پرورش 
مي گويند براي سامان دادن به فعاليت هاي پراكنده، شبكه 
اجتماعي»شاد« فعال مي شود تا تدريس مجازي معلمان 
با حمايت 5پيام رسان و اپليكيشن داخلي)سروش، روبيكا، 
بله، گپ و  اي گپ( به صورت منسجم تر و با نظارت بيشتر 
ارائه شود. با اين حال به رغم اينكه امروز روز آغاز استفاده 
از اين شــبكه عنوان شده، ســؤاالت و ابهامات زيادي از 
ســوي معلمان و مديران مدارس در اين باره وجود دارد و 
خانواده ها و بســياري از كادر آموزشي اين سؤال را دارند 
كه چرا آموزش و پرورش مي خواهد آنها را به اســتفاده 
از 5پيام رســان داخلي اجبار كند؟ حتي هنوز معلم ها و 
مديران در اين باره به درستي توجيه نشده اند و صرفا برخي 
كليات در بخشــنامه اي به اطالع  آنها رسيده است. مدير 
يكي از مدارس شهرستان هاي تهران در اين باره مي گويد 
»به ما گفتند در اين شبكه اطالعات دانش آموزان و معلمان 
را با كد اختصاصي وارد و كالس بندي كنيم. همينطور از 
خانواده ها بخواهيم يكي از5 پيام رسان ايراني مورد نظر 
را نصب كنند.« به گفته اين مدير مدرسه، هنوز جزئيات 
استفاده از اين بستر به مدارس و معلمان آموزش داده نشده 
و با اين وضع بعيد است در زماني كه اعالم شده،  اين سامانه 
عملياتي شود؛ »ابهامات زيادي وجود دارد، مثال االن خيلي 
از بچه ها با گوشي هاي والدين خود آموزش مجازي دريافت 
مي كنند. در بستر اين شبكه، ظاهرا هر دانش آموز بايد با 
كد دانش آموزي خودش وارد فضاي آموزشي شود. به اين 
شــكل، در خانواده هايي كه 2 يا 3دانش آموز وجود دارد، 
معلوم نيست چطور همه فرزندان از اين شبكه استفاده 
خواهند كرد. مسئوالن آموزش و پرورش بايد اين مسائل را 
خوب توضيح دهند و خانواده ها و مدارس را توجيه كنند.«

اتالف منابع و موازي كاري، ديگر ايرادي است كه از سوي 
برخي كارشناسان به آموزش و پرورش در اين حوزه وارد 
شده است. خانم مهين مصطفايي كه كارشناس آموزشي 
است،  در اين باره مي گويد: »در دوره وزير پيشين آموزش 
و پرورش بود كه اعالم شــد شبكه تعاملي »سينا« براي 
آموزش مجازي دانش آموزان ايراني راه اندازي مي شود. 
سرنوشت اين شبكه چه شد و چقدر بودجه براي آن صرف 
شد. چرا حاال همان شبكه براي آموزش مجازي توسعه 
داده نمي شــود و وزارت آموزش و پرورش زيرســاخت 
جديدي را راه اندازي كرده اســت. چه كســي در دولت 
پاسخگوي اين موازي كاري هاست، باالخره يا وزير قبلي يا 
وزير فعلي بايد پاسخگوي اين اتالف منابع و موازي كاري 

باشند.«
ابهامات ديگري نيز البته درخصوص شبكه شاد وجود دارد؛ 
اينكه زيرساخت پيام رسان هاي داخلي توانايي ميزباني از 
14ميليون دانش آموز و يك ميليون معلم را دارد يا خير، 
بحث امنيــت اطالعات كاربران و مهم تــر از همه ميزان 
دسترسي دانش آموزان به اين شبكه، ازجمله ابهاماتي است 
كه از سوي معلمان و مديران مدارس در اين باره مطرح شده 
است؛ ابهاماتي كه الزم است آموزش و پرورش درباره آن 

شفاف سازي كند.

خبرمدارستعطيل،آموزشنيمهتعطيل

 تعداد جانباختگان كرونا در ايران 
به ۳۲۹۴نفر رسيد

ســخنگوي وزارت بهداشــت آخرين آمار مبتاليان، بهبود يافتگان و 
جانباختگان كرونا را اعالم كرد. كيانوش جهانپور گفت: از ظهر پنجشنبه 
تا ظهر جمعه 15فروردين و براســاس معيارهاي قطعي تشــخيصي، 
2715بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شدند و مجموع 
بيماران شناسايي شده بر اثر اين بيماري به 53هزارو183مورد رسيد. 
متأسفانه در طول 24ساعت گذشته، 134نفر از بيماران مبتال به كوويد19 
در كشور جان خود را از دســت دادند و مجموع درگذشتگان بر اثر اين 
بيماري در كشور به 3294نفر رسيد. همچنين 4035نفر از بيماران در 

وضعيت شديد اين بيماري قرار دارند.
سخنگوي وزارت بهداشت همچنين روز گذشته درباره حواشي به وجود 
آمده درباره دارويي خاص گفت: تجويز، توليد و توزيع داروي فاوي پيراوير 
براي مبتاليان به كرونا فقط درصورت تأييد كميته درمان وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو مبني بر اثربخشــي آن اتفاق مي افتد و در غير اين 
صورت، توليد و واردات آن امكان پذير نيست. وزارت بهداشت از ابتدا اعالم 
كرد كه داروي فاوي پيراوير در اروپا و آمريكا هم مورد تأييد قرار نگرفته 
است. اين دارو در ژاپن براي آنفلوانزا توليد شده بود و در ژاپن هيچ گزارشي 
مبني بر اينكه اين دارو در زمينه كوويد19 سودمند است، حتي از طرف 
شركت سازنده هم گزارش نشده است. در چين هم اين دارو روي بيمار 
كوويد19 تست شده و گفته اند تأثير نسبي داشته و حتي مقاله اي كه در 
اين زمينه منتشر شده بود، پس گرفته شد. به هر حال مقاله محكمي از 
مطالعه علمي و باليني مبني بر اثربخشي داروي فاوي پيراوير وجود ندارد. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: برخي اعالم كردند ما محموله 
اهدايي ژاپن را روي 30بيمار آزمايش كرده و پاســخ گرفته ايم. اگر اين 
صحيح باشد بايد نتيجه آن در مجله هاي علمي چاپ شده باشد يا به وزارت 
بهداشت ارائه كرده باشند كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. او تصريح 
كرد: چيزي كه از سوي هيچ نهادي در هيچ كشوري تأييد نشده، چطور 
بدون مستندات علمي مي تواند قابل تأييد باشد. اگر كسي قصد توليد يا 
واردات دارد بايد بداند تجويز و توزيع آن منوط به تأييد كميته درمان در 
وزارت بهداشت و مهر صحت سازمان غذا و دارو در زمينه اثربخشي آن 

است. در غيراين صورت توليد و واردات آن امكان پذير نيست.
جهانپور درباره ميزان اهدا شده داروي فاوي پيراوير گفت: 3 هزار دوز از 
اين دارو از طرف ژاپن و 15هزار دوز از طرف صليب سرخ چين اهدا شده 
بود كه اين موارد براي مطالعات باليني در بيمارستان هاي مختلف استفاده 
شده و در حال ارزيابي و مطالعه هستيم. به گفته اين مقام مسئول افرادي 
اين دارو را در مراكز ديگري تجويز كرده و اعالم كرده اند كه سودمندي 
داشته است. ممكن است برخي شركت ها ماده اوليه اين دارو را وارد كرده 
يا در حال اقدام براي واردات آن باشــند، همه اين موارد منوط به تأييد 
اثربخشي دارو در ايران اســت. با ادعاهاي انفرادي، هيچ كشوري توليد 
و واردات دارو را انجام نمي دهد. هيچ نظام اخالق پزشــكي و دارويي و 
درماني در دنيا اين روش تجويز را توصيه نمي كند. اين كار وظيفه معاونت 
درمان و سازمان غذا و دارو اســت كه اثربخشي دارو را تأييد كرده و بعد 

دارو تجويز شود.
همچنين درپي مصاحبه انجام شده يكي از متخصصان بيمارستان مسيح 
دانشوري درخصوص داروي فاوي پيراوير )favipiravir( و اعالم اثر بخش 
بودن آن در درمان، كميته علمي مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت 
در درمان كرونا، اطالعيه اي صادر و گفت وگو در اين خصوص را ممنوع 
اعالم كرد. به گزارش وبدا، در اين اطالعيه آمده است:»به دنبال مصاحبه 
انجام شــده يكي از اعضاي محترم هيأت علمي شاغل در بيمارستان 
مسيح دانشــوري تهران درخصــوص داروي )favipiravir( به اطالع 
مي رساند داروي مذكور هنوز در فارماكوپه ايران وارد نشده و هم اكنون 
به عنوان يك دارو در يك كارآزمايي باليني به كار گرفته شده و در اختيار 
چند مركز درماني ازجمله بيمارستان مسيح دانشــوري قرار گرفته و 
تاكنون نتايجي از اين تحقيق به اين كميته گزارش نشده است؛ لذا انجام 
هرگونه مصاحبه و ارائه هر نوع گزارش به عنوان تأييد يا رد اثربخشي اين 

دارو مورد تأييد كميته نبوده و تخلف محسوب مي شود.«

نبايد با تصميمات شتاب زده طرح 
فاصله گذاري اجتماعي مخدوش شود

فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران با بيان اينكه هنوز به 
ثبات و پايداري مورد نظر از نظر گسترش بيماري در تهران نرسيده ايم، 
تأكيد كرد: با شــتاب زدگي و عجله نبايد تصميماتي اتخاذ شود كه 
طرح فاصله گذاري اجتماعي را مخدوش كند. مردم بايد همچنان در 
خانه بمانند و مسئوالن نيز در ارتباط با همين راهبرد تصميم گيري 
مقتضي داشته باشند. به گزارش ايسنا، عليرضا زالي با بيان اينكه در 
تهران هنوز در تب و تاب استمرار بيماري قرار داريم، اظهار كرد: آمار 
بيماراني كه روزانه در تهران به مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان ها 
مراجعه مي كنند و بيماراني كه در بخش هاي عادي و ويژه بستري 
مي شوند نشان مي دهد كه شرايط ما هنوز به آن ثبات و پايداري مورد 
لزوم نرسيده است. به گفته وي، مهم ترين غفلتي كه ممكن است در 
اين شرايط رخ دهد اين است كه تصور كنيم بر اين بحران توفق پيدا 
كرد ه ايم كه اين موضوع مي تواند بسيار گمراه كننده و فريبنده باشد و 
اگر در اين شرايط تصميمات قاطعانه و كارآمد را به طور مستمر ادامه 
ندهيم ممكن است با شرايط بدتري مواجه شويم. وي افزود: از اعمال 
طرح فاصله گذاري اجتماعي با شــرايط مطلوبي كه مورد نظر ما بود 
بيش از چندروزي نمي گذرد و هنوز ما با تكانه هاي بازگشت مسافران 
نوروزي روبه رو نشده ايم. البته موضوع نهفتگي اين بيماري نيز داستان 
را غامض تر مي كند. زالي با تأكيد بر اينكه مطلقا نبايد با شتاب زدگي 
و عجله تصميماتي اتخاذ كنيم كه طرح مهم فاصله گذاري اجتماعي 
را مخدوش كند، گفت: اينكه تصور كنيم به اوضاع كامال مسلط شده 
و از ثبات كاري برخوردار هستيم و زودرس و با شتاب زدگي اين طرح 
را تحت الشــعاع قرار دهيم در واقع يك اشتباه بزرگ راهبردي است. 
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران افزود: اگر تصميماتي 
اتخاذ كنيم كه با راهبرد ماندن در منزل در تناقض باشد مردم سردرگم 
مي شوند. به نظرم االن خيلي زود است كه بخواهيم تصميماتي بگيريم 
كه طرح فاصله گذاري اجتماعي را دچار اختالل كند هنوز زمان الزم 
است و بايد در انتظار تكانه هاي بعدي باشيم. موضوع بازگشت مسافران 
نوروزي و افرادي كه در مقطع زماني فعلي دچار بيماري هســتند اما 
دوره نهفتگي آنان به پايان نرسيده، ازجمله اين موارد است. در تهران 
هنوز شــرايط به آن حد از ثبات نرسيده اســت كه بخواهيم هرگونه 
تغيير جديدي در اسلوب خدماتي انجام دهيم. هنوز خيلي زود است 
و اين اقدام زودرس مي تواند باعث بروز مشكالت شود. اگر در عرصه 
سالمت كشور با ساده انگاري به اين موضوع بينديشيم و اين كاهش 
مراجعات بيماران در روزهاي اخير كــه به دليل تعطيالت نوروزي و 
برخي مداخالت و محدوديت ها رخ داده را نشانه تسلط بر اوضاع يا مهار 

بيماري تصور كنيم؛ به تعبيري به جنگ احد مي ماند.
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فهيمه محمدي
خبرنگار

ايرانيان عيد متفاوتي را پشت سر گذاشتند، ميليون ها نفر در خانه ماندند 
و ديد و بازديدها و صله رحم خانواده ها به فضاي مجازي كشيده شد. عيد 
امسال بيماري كرونا چنان سايه اي بر زندگي ايرانيان انداخت كه بسياري 
از رسوم چند هزار ساله شكل عوض كردند. اما در كنار اين كرونا به فرصتي 
براي تجربه هاي متفاوت و جديد و البته تلخ و شيرين حضور خانواده ها در 
روزهاي و ساعت هاي مستمر در كنار هم بدل شد؛ تجربه اي كه تاكنون 
شايد كمتر براي اين روزهاي طوالني رخ داده بود و همه  چيزش جديد 
بود. خبرنگار روزنامه همشهري با تعدادي از شهروندان درباره تجربه هاي 

اين روزها گفت وگو كرده است.
اميرعلي 25ساله دانشــجوي ارشــد عمران مي گويد: »من و برادرم 
محمد حسين در صفحه هاي شــخصي خود در شبكه هاي اجتماعي 
مردم را به چالش هاي مختلف دعوت مي كرديم و دوست داشتيم تاجايي 
كه مي توانيم افراد را به شاد بودن و كارهاي سرگرم كننده دعوت كنيم؛ 
مثل ورزش كردن، معرفي كتاب، نواختن ساز در خانه، گوش دادن به 
پادكست، گذاشتن قسمت جالب كتاب هايي كه مطالعه كرديم و فروش 

بازي هاي فكري.«
او در ادامه مي گويد: »مادر و پدرم سابقه بيماري دارند به همين خاطر و 
باتوجه به تأكيد پزشكان ما در اين مدت اصال از خانه بيرون نرفتيم و فقط 
دوبار براي خريد از خانه خارج شديم. البته بايد بگويم كه براي پدر و مادرم 
در عيد خانه ماندن خيلي سخت بود چون ما خانواده پرجمعيتي هستيم 
و هرسال روزهاي عيد شلوغي را پشت سر مي گذاشتيم و امسال عيد خانه 
سوت و كور بود و اين براي پدر و مادرم سخت بود و به همين خاطر من و 
برادرم تالش كرديم فضاي مفرحي را براي پدر و مادرم به وجود بياوريم. 
برادرم يك ساعت هايي بلند، بلند براي همه كتاب مي خواند، چندباري 
در كنار هم فيلم ديديم همچنين كلي با هم بازي كرديم كه اتفاقا خيلي 
هم جالب بود و كلي انرژي به همه ما داد و به نظرم باعث شد نسبت به قبل 

به هم نزديك تر شويم.« 
سارا 38سال دارد كه روزهاي قرنطينه خانگي را با 2فرزندش سپري 

كرده است؛ كودكاني كه به دنبال تعطيلي مدارس تقريبا يك ماه و نيمي 
هست كه در خانه هستند. او هم مي گويد كه روزهاي در خانه ماندن 
باعث شده روابط او و فرزندانش صميمي تر شود؛»واقعا ساعت ها كنار 
فرزندانم بودن خيلي لذتبخش بود ولي خب ماجراهاي خودش را هم 
داشت )باخنده(. اينكه 2 نوجوان را بتوان در خانه نگه داشت واقعا كار 
ســختي بود. ما در اين روزها كلي كاردستي كنار هم درست كرديم و 
به تجربه هاي جديدي مثل پختن نان و خلق بازي رسيديم. كلي فيلم 
نديده و كتاب نخوانده را فرصت كرديم كه بخوانيم و البته در خانه تالش 
كرديم بازي هم كنيم و هر روز جوري كه همسايه ها شكايت نكنند، 
ورزش و بازي هم مي كرديم.« او در ادامه مي گويد: »البته سيســتم 
آموزشي نامناسب و  سردرگمي هايي كه در آموزش هاي درسي وجود 
داشت كمي بچه ها به خصوص دختر بزرگم را كالفه كرد و من در انجام 
تكاليفش مجبور شدم قدم به قدم با او همراه شوم كه واقعا كار سختي 
بود. براي پسرم -پارسا- هم برگزاري آزمون زبان درحالي كه هنوز كتاب 

تمام نشده بود باعث تعجب ما شد.«
اما اگرچه بســياري از خانواده ها روزهاي در خانه ماندن را به فرصت و 
زماني براي صميميت و افزايش روابط بدل كردند ولي در روي ديگر سكه 
ماندن در چهارديواري كوچك خانه، در برخي از خانواده ها به چالش هاي 
بين اعضا دامن زد. محمد 25ساله كه روزهاي قرنطينه و تعطيالت عيد 
را در خانه با پدر و مادرش به قول خودش »سركرده« است، مي گويد: 
»در اين تعطيالت عيد 2بار من و پدرم دعوايمان شد و يك بار هم مادر 
و پدرم سر رفتن و نرفتن به خانه مادربزرگم دعواي حسابي كردند البته 
همه اين دعواها در نهايت با آشتي ختم به خير شده است ولي خب اگر 
واقعي بخواهم بگويم روزهاي سختي بود و حاال همش منتظر هستم كه 
به سركارم برگردم.« او كه كارمند يك شركت كامپيوتري است مي گويد: 
»تفاوت سليقه، نگاه و فاصله سني من و پدر و مادرم باعث شده كه كال 
نتوانيم ارتباط چنداني با هم داشته باشيم. من در روزهاي تعطيلي بيشتر 
دوست داشتم در اتاق خودم باشم ولي پدر و مادرم دائم به من غر مي زدند 

و مي گفتند كه من به آنها بي توجه هستم.«
وسواس كرونا

اين خانه نشــيني ها و تعطيلي مدارس و آموزشــگاه ها باعث شده تا 

دانش آموزان كه امســال كنكوري 
هســتند هم اگر چــه زمان 

بيشتري براي درس خواندن 
دارند ولي سردرگم تاريخ 
برگزاري آزمون باشــند و 

از شــرايط پيش آمده به شدت كالفه 
شــوند. هســتي دانش آموز كنكوري 
مي گويد كه ذوق فوت كردن شــمع 
تولد 18سالگي و ورود به سن قانوني 
براي گرفتن گواهينامه و حساب بانكي 
دارد اما همه را به بعد از كنكور موكول 
كرده است؛»كالس ها كه تعطيل شده 
و نگران زمان كنكور هستم و اينكه از 
ديگران عقب بيفتم. از طرفي به دليل 
بسته شدن كتابخانه ها مجبور هستم 
برخالف عادت هميشــگي در خانه 
درس بخوانم كه كارم بسيار سخت 
شده است چون من يك برادر كوچك 

دارم و واقعا كالفه شده ام.« او كه از كند 
بودن اينترنت در برخي از روزها هم شكايت دارد مي گويد:»هنگ كردن 
گوشي و سرعت پايين اينترنت هم در اين مدت باعث شد كه مشكالتي 
را در دادن آزمون هاي آنالين پيدا كنم.« او درباره مشكالت ديگر روزهاي 
قرنطينه و در خانه ماندن مي گويد: »پدرم به دليل شرايط كاري اش در اين 
روزها سركار مي رفت و مادرم دائم نگران است كه ما كرونا بگيريم براي 
همين هميشه استرس دارد و به نظرم دچار وسواس شديد شده است. 
خانه ما كال بوي مواد ضدعفوني گرفته و هرقدر هم كه به مادرم اعتراض 

مي كنم مي گويد كه اين كار براي خودمان بهتر است.«
شكوفه 30ساله كه به تازگي صاحب فرزند شده و همسرش شغل آزاد 
دارد هم نگران دخل و خرج زندگي شــان است، او مي گويد: »امسال 
نخستين سالي بود كه شوهرم كه فروشنده است مجبور شد كارش را 
به خاطر كرونا تعطيل كند و در خانه بماند، راستش شايد چند روز اول 

بود كه كنار هم برايمان خيلي متفاوت و خوب 
بوديم اما بعد از چند روز همسرم نگران وضعيت كسب و كارش شد و 
حاال هم نگران هستيم كه قسط هايمان عقب بيفتد. ما فكر مي كرديم 
كه اين شرايط تمام مي شود ولي حاال كه كل جهان با كرونا درگير شده 
و هر روز آمار مبتاليان در كشور بيشتر مي شود خيلي نگران هستيم 
چون مشخص نيست اين ماجرا چه زماني تمام مي شود. عمده فروش 
و درآمد شوهرم مربوط به شــب عيد است ولي حاال با قرض كردن از 
ديگران سعي كرديم شب عيد را پشت سر بگذاريم و كمي از پول مردم 
را پرداخت كنيم اما چيزي كه ذهنمان را در تمام روزهاي تعطيالت 
درگير كرده اين اســت كه آخر اين ماجرا چه مي شود؟« او همچنين 
مي گويد: »براي تزريق واكسن دو ماهگي دخترم بسيار نگرانم چون 
مراكز درماني آلوده هســتند و اميدوارم تا رسيدن تاريخ نوبت بعدي 

تزريق واكسن شهر به حالت عادي بازگردد.«

تعدادي از شهروندان از روزهاي در خانه ماندن و زندگي زير سايه كرونا مي گويند 

قرنطينه خود را چگونه گذرانديد؟
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 گزارش همشهري از ميزان كارآمدي آموزش تلويزيوني و مجازي و اجبار دانش آموزان به عضويت
در پيام رسان ها و اپليكيشن هاي داخلي



كيوسك

 »ويروس ها مرز و جغرافيا نمي شناسند؛ تحريم ها را لغو كنيد.« 
اين جمله  اي بود كه حدود 20روز پيش يعني زماني كه شــيوع گزارش

ويروس كرونا در كشــور ناگهان اوج گرفت از سوي محمدجواد 
ظريف در توييتر منتشر شــد؛ جمله اي كه خطابش دولت آمريكا بود و آغازگر 

يك موج تازه در اعتراض به تحريم هاي اين كشور عليه ايران شد.
پست توييتري وزير خارجه همزمان با نامه اي منتشر مي شد كه از سوي حسن 
روحاني به سران برخي كشورهاي جهان نوشته شد. رئيس جمهور در اين نامه 
به همتايان آســيايي و اروپايي خود يادآوري كرد كــه بيماري ها به اعتقادات 
سياســي، مذهبي و قوميتي افراد بي توجه هســتند و مقابله بــا آنها نيازمند 
همراهي و هماهنگي بين المللي است. روحاني تأكيد كرد كه ايران برخالف ديگر 
كشورهاي جهان در مســير مبارزه با ويروس كرونا با محدوديت های شديدي 
روبه رو است كه متاثر از تحريم هاي آمريكاست. او هشدار داد كه ايران در شرايط 
تحريم نمي تواند با ويرس كرونا مقابله مؤثر داشته باشد و همين مسئله مي تواند 
به انتقال ويروس به ديگر كشورها منجر شود. خواسته روحاني از رهبران جهان، 

اعتراض به تحريم هاي آمريكا بود.
موضع گيري روحاني و ظريف در قبال تحريم هاي آمريكا زماني انجام مي شد 
كه ويروس كرونا در كمتر از 24ســاعت، جان 100نفر را در كشور گرفته بود. 
همزمان، مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در ســازمان ملل، نيز در پســتي 
توييتري نوشت: شــب گذشــته از تهران به نيويورك بازگشتم. مردم و دولت 
ايران براي شكست ويروس كرونا سخت تالش مي كنند اما تحريم هاي آمريكا 
مانع اين تالش هاست. تخت روانچي از آمريكا خواست از سياسي  كاري در قبال 

موضوع شيوع ويروس كرونا دست بردارد و تحريم هايش را لغو كند.
وزير خارجه در گام بعدي در تماس هاي تلفني با همتايان خود در كشورهاي 
اروپايي و آسيايي، خواســتار توجه آنها به موضوع تحريم هاي ايران در ميانه 
بحران كرونا شد. چين يكي از نخستين كشورهايي بود كه به مشكالت ايجاد 
شــده براي ايران در مبارزه با ويروس كرونا به دليل تحريم هاي آمريكا واكنش 
نشان داد و خواستار لغو آنها شد. سخنگوي وزارت خارجه چين در يك نشست 
خبري در پكن، تحريم هاي آمريكا عليه ايران را »غيراخالقي« خواند و تأكيد 
كرد كه اين تحريم ها به بهاي جان مردم ايران تمام شــده است. گنگ شوانگ 
گفت: »چين خواســتار لغو فوري تحريم هاي ايران براي جلوگيري از آسيب 

بيشتر به اقتصاد و مردم اين كشور است.«
وزارت خارجه روسيه نيز با انتشــار بيانيه اي، تحريم هاي آمريكا عيله ايران را 
»غير انساني« خواند و تأكيد كرد كه اين تحريم ها جان ميليون ها ايراني را به 
خطر انداخته است. روسيه در اين بيانيه، تحريم هاي آمريكا را مانع جدي بر سر 
راه مقابله ايران با شيوع ويروس كرونا دانست و از آمريكا خواست، اين بيماري را 

زمينه اي براي تسويه حساب هاي سياسي خود با ايران قرار ندهد.
محمدجواد ظريف در گفت  وگوي تلفني با وزير خارجه انگليس، از اين كشور 
خواســت با تحريم هاي آمريكا همراهي نكند و به ايران براي تامين تجهيزات 
و داروهــاي الزم بــراي مقابله با كرونا كمــك كند. تماس تلفنــي ظريف به 
موضع گيري رسمي انگليس در برابر آمريكا منجر نشد اما روزنامه گاردين چاپ 
لندن در گزارشي نوشت كه انگليســي  ها در مذاكرات پشت پرده خود با دولت 
آمريكا، از كاخ سفيد خواســته اند تحريم ها عليه ايران را به طور موقت متوقف 

كند يا كاهش دهد.

مهم ترين واكنش به خواســته ايران را اما رئيس جمهور پاكســتان داشــت. 
عمران خان همزمان با نخستين روز از ســال جديد، در يك نشست خبري در 
اســالم آباد تحريم هاي ايران را »ناعادالنه« خواند و گفت: »به تأكيد از جامعه 
جهاني مي خواهم تحريم هايش عليه ايران را لغو كند. ناعادالنه است كه ايران از 
يك طرف با شيوع ويروس مبارزه كند و از طرف ديگر با تحريم هاي بين المللي 
مواجه باشد.« او ساعاتي بعد در پستي توييتري نوشت: »از رئيس جمهورترامپ 
مي خواهم در چارچوب مالحظات بشردوســتانه، تحريم هاي ايران را تا پايان 
بحران كرونا لغو كند.« ســخنان خان به شــكل گســترده در رسانه هاي دنيا 
منتشر شد. اين نخستين بار بود كه ســران يكي از كشورهاي جهان خطاب به 

رئيس جمهور آمريكا، درخواست لغو تحريم هاي ايران را مطرح مي كرد.

سازمان ملل در كنار ايران
با وجود افزايش درخواست  ها براي لغو تحريم هاي ايران در ميانه بحران كرونا، 
مقام هاي آمريكايي اما ترجيح دادند بر ادامه تحريم ها پافشــاري كنند. برايان 
هوك- نماينده ويژه آمريكا در امور ايران- در نخستين روز فروردين يعني زماني 
كه شمار قربانيان ويروس كرونا در ايران از مرز هزار و 400نفر و شمار مبتاليان 
از مرز 20هزار نفر گذشته بود، در جمع خبرنگاران حاضر شد و تأكيد كرد كه 

ويروس كرونا باعث نمي شود ايران از چنگ تحريم ها رها شود.
بي توجهي آمريكا به درخواســت هاي جهاني براي كاهش تحريم هاي ايران، 
واكنش سازمان ملل را به دنبال داشــت. ميشل باچله كميسر عالي حقوق بشر 
سازمان ملل از آمريكا خواســت براي جلوگيري از متالشــي شدن سيستم 
بهداشــت و درمان ايران در مقابله با ويروس كرونا، در تحريم هاي خود عليه 
تهران تجديدنظر فوري كند. باچله در بيانيه اي لغو يا كاهش تحريم هاي آمريكا 
را براي نجات جان ميليون ها انسان ضروري دانست. او گفت: »در بيماري هايي 
كه كل جهان را درگير مي كنند، ايجاد مانع بر ســر تالش هاي پزشكي در يك 

كشور، مي تواند به ضرر همه كشورها تمام شود.«

مخالفت با تحريم ها از داخل آمريكا
بي توجهي مقام هاي كاخ سفيد به درخواست هاي جهاني لغو تحريم هاي ايران، 
اين موضوع را به فضاي سياسي داخلي آمريكا كشاند. روز 12فروردين بيش از 
30نفر از اعضاي دمكرات كنگره آمريكا، براي نخستين بار در نامه اي به وزراي 
خارجه و خزانه داري اين كشور خواستار تعليق تحريم ها شدند. نام چهره هاي 
سرشناسي همچون الكساندر اوكازيو كورترز، ايلهان عمر، باربارا لي، اد ماركي، 
اليزابت وارن و برني ســندرز در ميان امضا كنندگان اين نامه ديده مي شــود. 
اليزابت وارن و برني سندرز جزو نامزدهاي انتخابات مقدماتي حزب دمكرات 
براي رياست جمهوري آمريكا هستند. 2روز بعد، جو بايدن، ديگر نامزد دمكرات 
در انتخابات مقدماتي رياســت جمهوري نيز با انتشار بيانيه اي خواستار تعليق 
تحريم ها شــد. اين نامه باعث به راه افتادن كمپيني در آمريكا شده كه در آن 
جوانان با انتشار ويدئوهايي از خود، از نمايندگان شان در كنگره مي خواهند به 
جمع امضا كنندگان نامه بپيوندند. طي روزهاي اخير، گزارش هاي متعددي در 
رسانه هاي آمريكايي منتشر شده كه از آثار منفي تحريم هاي آمريكا بر مبارزه 
ايران با ويروس كرونا حكايت دارند. مهدي حســن، روزنامه نگار سرشــناس 
آمريكايي، در گزارشي مفصل در وب سايت تحليلي »اينترسپت«، ويروس كرونا 
و تحريم هاي آمريكا را همزمان قاتل مردم ايران خواند. او سياست دولت ترامپ 
در قبال ايران را عامل جلوگيري از دسترسي مردم به دارو و تجهيزات پزشكي 

دانست و آن را نوعي »قتل عام« توصيف كرد.

سازمان ملل و كشورهاي جهان خواستار توقف تحريم هاي آمريكا عليه ايران در ميانه بحران كرونا شده اند

جهان عليه تحريم ايران

   محاسبه شوم؛ تصميم سخت بين 
زندگي، مرگ و اقتصاد 

   تعداد مبتاليان به كرونا در سراسر 
جهان، به يك ميليون نفر رسيد

   حكومت نظامي 24ساعته در مكه 
و مدينه 

   صد هزار تست كرونا در يك روز؛ 
وزير بهداشت انگليس در ميانه خشم 

عمومي، از افزايش چشمگير تست 
كرونا خبر داد

   6.6ميليون نفر فرم بيكاري پر 
كردند

   شي: تالش جمعي، كليد مبارزه با 
ويروس بوده است

ايلهان عمر،  عضو مجلس نمايندگان آمريكا
در هر 10دقيقه يك نفر در اثر كرونا 
در ايران مي ميرند و در هر ســاعت 

50نفر مبتال مي شــوند. ادامه تحريم ها عليه ايران، 
بي رحمي تمام است

برني سندرز،  عضو مجلس سناي آمريكا
تحريم هــا مانــع رســيدن دارو و 
تجهيزات به ايران است. ويروس ها 

مرز نمي شناسند. بياييد اختالفات را كنار بگذاريم و 
لغو تحريم ها مانع آسيب ديدن مردم شويم
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ژنرال بي ستاره 
دكتر فاوچي، دانشمند سرشناس 

آمريكايي به قهرمان مبارزه با بحران 
كرونا در آمريكا تبديل شده و جور 

دونالد ترامپ را مي كشد 

در عراق چه مي گذرد؟
تنش هاي نظامي و سياسي اخير عراق، نگراني رسانه هاي جهاني نسبت به وقوع بحراني 

جديد در اين كشور را افزايش داده است

شــايد كمتر كســي پيش بيني 
مي كرد كه با توسعه پاندمي كرونا خاورميانه

در ســطح جهــان، بــاز هــم 
بحران هاي خاورميانــه بتوانند جايي در صدر 
اخبار رسانه هاي بين المللي براي خود دست و 
پا كنند؛ بحران هايي كه به نظر مي رســد هيچ 
نيرويي قادر به توقف آنها نيست! عراق ، كشوري 
كه سال ميالدي جديد خود را در جريان مقابله 
با چالش هايي بزرگ، از ويروس كرونا گرفته تا 
سقوط قيمت نفت، خشكسالي و... آغاز كرده و 
بيش از هر زمان ديگر به ثبات شرايط سياسي و 
نظامي نياز دارد اكنون به صحنه بحراني جديد 
و خطرناك ميان قدرت هــاي منطقه و جهان 
تبديل شده است، بحراني كه اگر به موقع مهار 
نشود، تبعات گســترده اي، نه تنها براي عراق، 
بلكه براي سراســر منطقه خاورميانه به دنبال 
خواهد داشــت. اين بحران چيست، ريشه هاي 
آن به كجا برمي گــردد و بازيگران خارجي چه 

نقشي در تشديد آن ايفا كرده اند؟

تنش هاي نظامي؛ آماده براي جنگ
خط بحران نظامي عراق در سال2019 در سال 
جديد هــم برخالف تصور عمومــي همچنان 
ادامه دارد و عمال متوقف نشــده است؛ بحراني 
كه نيروهاي مقاومت حشد شعبي در يك سو 
و نظاميان ائتالف به رهبري آمريكا در ســوي 
ديگر آن قرار مي گيرنــد. در جريان هفته هاي 
اخير باز هم چندين پايگاه آمريكايي از ســوي 
گروهي تازه تاســيس به نام عصبــه الثائرين 

)جماعت انقالبيون( مورد حملــه قرار گرفته 
است. گفته مي شــود اين گروه از سوي برخي 
نيروهاي وابسته به حشد شعبي، مشخصا كتائب 
حزب اهلل تاسيس شده كه خواهان فشار بيشتر 
بر آمريكايي ها براي ترك عراق هستند. اين در 
حالي است كه درخواســت هاي دولت عراق به 
رياست نخســت وزير موقت اين كشور، عادل 
عبدالمهدي مبني بر خروج نظاميان آمريكايي 
تا كنون بي پاســخ باقي مانده اســت. حمالت 
مكرر عصبه الثائرين به مواضع نيروهاي ائتالف 
تاكنون 4كشته و ده ها زخمي برجاي گذاشته 
است و آنطور كه از تهديدهاي منتشر شده در 
ويدئوهاي تبليغاتي اين گروه برمي آيد، ممكن 
اســت ميزان حمالت عليه مواضــع نظاميان 
آمريكا در ماه هاي آينده از اين هم بيشتر شود! 
در مقابل اما پاســخ آمريكا چه بوده است؟ اين 
كشور بعد از عمليات فرودگاه بغداد و ترور شهيد 
قاسم سليماني و ابومهدي المهندس، تنها يك 
عمليات عليه مواضع حشد شــعبي در خاك 
عراق انجام داده اســت، عملياتــي كه نزديك 
به 3هفته قبل، با حمالت هوايي 4ســاعته به 
برخي پايگاه هاي نظامي حشد شعبي در غرب 
و جنوب عراق انجام شد و به گفته منابع محلي، 
خســارت جاني و مالي چشــمگيري به دنبال 
نداشــت. انفعال نســبي آمريكا براي بسياري 
از محافل سياســي و رســانه اي اين پرسش را 
به وجود آورده كه آيا اين كشــور براي عمليات 
نظامي گسترده اي آماده مي شــود تا به تعبير 
شبكه العربيه، »يك بار براي هميشه كار را تمام 
كند«؟ اين فرضيه با انتشــار گزارش هايي در 
رسانه هاي معتبر آمريكا، نظير نيويورك تايمز 
درباره طــرح مســئله حمله نظامــي بزرگ 

عليه حشد شــعبي در دولت آمريكا، اســتقرار 
سامانه موشــكي پاتريوت در پايگاه عين االسد 
و همچنيــن برخي تحــركات مشــكوك در 
پايگاه هاي محل اســتقرار نظاميان آمريكايي 
در منطقــه )از جمله خــروج از پايگاه هايي با 
قابليت دفاعي ضعيف تر و انتقال اكثريت نيروها 
به عين االســد( بيش از پيش تقويت شد. تمام 
اينها در حالي است كه ترامپ روز پنجشنبه با 
انتشار توئيتي مدعي شد اين نظاميان وابسته به 
ايران هستند كه براي حمله به نيروهاي آمريكا 
آماده مي شوند! او هشــدار داد درصورت وقوع 
هرگونه حمله، ايران هزينه سنگيني پرداخت 
خواهد كرد. روزنامه العربي الجديد با اشاره به 
وضعيت كنوني عراق مي نويسد: بررسي ميداني 
نشان مي دهد نظاميان حشد شعبي و همچنين 
نيروهاي ائتــالف در حالــت آماده باش كامل 
به ســرمي برند، به گونه اي كه هر تنش نظامي 
ناخواسته اي مي تواند به بحران نظامي غيرقابل 

مهاري در سراسر كشور تبديل شود.

تنش هاي سياسي: آخرين زورآزمايي ها بر 
سر نخست وزيري

به صراحت مي توان گفــت در صحنه تحوالت 
سياسي هم تنش هايي مشابه تنش هاي نظامي 
اخير در عراق ديده مي شــود، با اين تفاوت كه 
در ميدان سياســت، به جاي اســامي پايگاه ها 
و تســليحات نظامي، نام احــزاب و چهره هاي 
شاخص سياسي به چشم مي خورد. عراقي كه 
نزديك به يك ســال بعد از انتخابات پارلماني 
سال2018 موفق به انتخاب عادل عبدالمهدي 
شــده بود، حاال مجددا 5  ماه است كه با چالش 
بي دولتي و نبرد قدرت هاي متكثر سياســي بر 

سر نخست وزير جديد دست و پنجه نرم مي كند؛ 
آن هم در شرايطي كه بيش از هر زمان به ثبات 
سياسي و استقرار دولت نياز دارد. بعد از شكست 
محمد توفيق عــالوي در كســب  راي اعتماد 
پارلمان، حاال نام عدنان الزرفي، استاندار سابق 
نجف مطرح اســت. او البته نه از سوي احزاب 
شيعي، بلكه از سوي برهم صالح، رئيس جمهور 
كرد عراق معرفي شــده و از قضا، رابطه چندان 
خوبي هم با نيروهاي حشد شعبي ندارد. اكنون 
در ميان احزاب شــيعه، تنها ائتالف هاي النصر 
به رياســت حيدر العبادي و سائرون به رياست 
مقتدي صــدر موضع منفي نســبت به الزرفي 
اتخاذ نكرده اند. اگرچه با توجه به تركيب كنوني 
پارلمان، الزرفي شــانس بســيار اندكي براي 
موفقيت در مسير نخست وزيري پيش رو دارد 
اما از سوي ديگر، به نظر مي رسد تمام گروه هاي 

سياسي مخالف حشد شعبي بر حمايت از او به 
اجماع رســيده اند. به گفته عبدالباري عطوان، 
اين صف كشي حساسيت برانگيز بر سر عدنان 
الزرفي مي تواند به مدخلي بــراي موج جديد 
خشونت در عراق تبدل شود؛ تا جايي كه برخي 
از احتمال كودتاي بخشي از محافل نظامي عراق 
عليه حشد شــعبي، درصورت شكست عدنان 

الزرفي در پارلمان خبر داده اند.

سردار در بغداد
به ادعاي بسياري از رســانه هاي عربي و البته 
عراقي، سردار قاآني، فرمانده جديد سپاه قدس 
ايران از روز سه شنبه سفري مهم را به بغداد آغاز 
كرده است. به نوشــته روزنامه العربي الجديد، 
ســردار قاآني در جريان اين سفر مالقات هايي 
را با سران احزاب شيعه، ازجمله نوري مالكي، 

هادي عامــري، عمار حكيــم و مقتدي صدر، 
همچنين عادل عبدالمهدي و برخي فرماندهان 
نظامي حشد شعبي برگزار كرده است. از سوي 
ديگر گفته مي شــود مالقاتي نيز ميان ايشان 
و عدنان الزرفي، به درخواســت الزرفي صورت 
گرفته اســت. خبرنگار العربي الجديد مدعي 
است تمامي اين مالقات ها خارج از منطقه سبز 
بغداد بوده و در جريــان آن، آخرين تحوالت 
سياســي و نظامي عراق با رهبران اين كشور 
مورد بررسي قرار گرفته است. شبكه الجزيره نيز 
با اشاره به اين موضوع مدعي شده، بعد از سفر 
سردار قاآني، عمال شانسي براي نخست وزيري 
عدنان الزرفــي باقي نمانده و احزاب شــيعي 
اكنون بر سر 3گزينه جديد، ازجمله مصطفي 
الكاظمي، رئيس سازمان اطالعات عراق رايزني 

مي كنند.

سياوش فالح پور
خبرنگار

در ميانه شايعه پراكني و اظهارنظرهاي گمراه كننده و 
بي اساس دونالد ترامپ در اوج بحران كرونا در آمريكا، آمريكا

دكتر آنتوني فاوچي، چهره علمي سرشــناس حوزه 
بيماري هاي عفوني به ســتاره مبارزه با بحران كرونا در كشورش 

تبديل شده است.
به گزارش نيويــورك تايمز، فاوچي كه يكــي از مورداحترام ترين 
چهره هاي علمي در آمريكاست، در طول چند دهه و در دولت هاي 
مختلف آمريكا نقشي تعيين كننده در مهار همه گيري هاي پيشين 

داشته است.
او اين روزها، با اظهارنظرهاي علمي، سنجيده و معقول خود عمال 
ترمزي بر سخن پراكني هاي بي حســاب دونالد ترامپ به شمار 
مي رود. فاوچي، از سال1984 به عنوان رئيس انستيتوي آلرژي و 
بيماري هاي عفوني در انستيتو ملي سالمت مشغول به كار است. 
نام او نخســتين بار در زماني كه ويروس ايدز جامعه آمريكايي 
را به لرزه انداخت بر ســر زبان ها افتاد؛ او در آن دوران بارها در 
جلسات كنگره حاضر شد و نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي 
را درباره همه گيري اين ويروس توجيه كرد. او از آن زمان يكي 
از مديران پيشرو بخش سالمت عمومي در آمريكا بوده و نقشي 
كليدي در تحقيقات درباره بيماري هاي واگيردار و تالش براي 

يافتن درمان آنها داشته است.
او نفوذ بسيار زيادي دارد و عمال تعيين مي كند كه تحقيقات براي 
درمان و عالج بيماري هاي واگيردار چه سويه اي داشته باشد. فاوچي 
براي اين كار بودجه اي نزديك به 6ميليارد دالر )بودجه سال2020 

سازمان زيرنظر او( در اختيار دارد.
فاوچي 79ســاله در حالي اين روزها به چهره شناخته شده ملي در 
سطح آمريكا و جهان تبديل شده كه از مدت ها پيش ستاره جذاب 
دنياي متفاوت دانشمندان بوده است. او در جامعه علمي از شهرت 
بااليي برخوردار است و روحيه كاري بسيار سخت گيرانه و جنگنده 
او در ميان دانشمندان زبانزد است. او در تمام زندگي حرفه اي خود، 
عادت 11كيلومتر دويدن در ظهر را حتي در بدترين شرايط آب و 
هوايي ترك نكرده و همين روحيه جنگنده اش را در حرفه اش هم 

پيش گرفته است.
دكتر فاوچي البته شرايط پيش آمده را كم از جنگ نمي داند و درباره 
آن گفته است: »ما در جنگ هســتيم. فكر مي كنم شرايطي كه ما 
داريم و در آن هســتيم در واقع همان چيزي اســت كه ژنرال ها و 

رهبرها در نبردهاي پر از خشونت و جنگ حس مي كنند.«
او براي عبور از اين شــرايط جنگي، عالوه بــر راهكارهاي علمي، 
بــه فعاليت هاي اجتماعي بــراي مهار كرونا توجه ويژه اي نشــان 

مي دهد و اين روزها بــه يكي از چهره هاي عمومي در كشــورش 
تبديل شــده اســت. فاوچي درحالي كه بر تحقيقات براي توليد 
واكسن كرونا نظارت مي كند، از هر فرصتي در رسانه هاي رسمي و 
شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كند تا به زبان ساده، شرايط را براي 
آمريكايي ها توضيح دهد و دستاوردها و مشكالت پيچيده علمي را 

براي آنها قابل فهم كند.
بخشــي از فعاليت روزمره دكتــر فاوچي، تصحيــح صحبت هاي 
گمراه كننده و حتي غلط دونالد ترامپ در جلسات توجيهي روزانه 
است. در واقع، مردم در آمريكا، به جاي گوش دادن به ترامپ و ديگر 
اعضاي تيم ويژه مبارزه با كرونا در دولت او، پاسخ سؤاالت بي شمار 

خود را در صحبت هاي دكتر فاوچي جست وجو مي كنند.
خود او درباره شــرايط پيش آمده به نيويورك تايمز گفته اســت: 
»شــرايطي كه در آن هســتيم مثل آب خوردن از شيلنگ ماشين 
آتش نشاني است. مردم زيادي هستند كه تشنه اطالعات هستند. 
بايد هر روز روزنامه نگاران، اعضاي كنگره، فرمانداران و قانونگذاران 

را توجيه كنيم و اطالعات تازه را به آنها بدهيم.«
او به صراحــت از اختالف نظرهايش بــا دونالد ترامپ صحبت 
كرده و گفته است كه مي داند وظيفه اش در اين شرايط جنگي، 
چقدر مهم است. در واقع با تالش هاي او بوده كه دولت آمريكا 
فاصله گذاري اجتماعي را قبول كرده اســت. اصرار او به الزام 
آمريكايي ها به فاصله گذاري اجتماعي البته جانش را به خطر 
انداخته است؛ به گزارش ســي ان ان، او يكي از حاميان اصلي 
اين طرح در آمريكا بوده اســت و به همين خاطر، بســياري از 
طرفداران ترامپ او را دشــمن خود مي دانند. ترامپ بعد از آن 
تصميم گرفت فاصله گــذاري اجتماعي را اعمال و تمديد كند 
كه فاوچي و دكتردبورا بركــس هماهنگ كننده اقدامات مهار 
ويروس كرونا در كاخ ســفيد، او را متقاعد كردند كه تصويب 
نكردن اين محدوديت هــا مي تواند جان 100 تــا 200هزار 

آمريكايي را بگيرد.
 ميزان تهديدها عليه او چنان باال رفته است كه دولت آمريكا، براي 
او چند محافظ تعيين كرده كه از او، حتي در خانه اش هم مراقبت 
مي كنند. مخالفان طرح فاصله گذاري اجتماعي در آمريكا معتقدند 
فاوچي با اصرار بر اجراي اين طرح، مي خواهد با فشار به اقتصاد اين 

كشور، به ترامپ در سال برگزاري انتخابات ضربه وارد كند.
دكتر فاوچي، تا زماني كه ويروس كرونا در آمريكا يك بحران باشد 
چهره محبوب رسانه ها و مردم خواهد بود و به نظر نمي رسد كه او به 
اين زودي، از عرصه عمومي كنار برود تا به تحقيقاتش در سازمان 
زيرنظرش بپردازد. او پيش تر درباره اينكه ويروس كرونا تا چه زماني 
بر زندگي مردم اثر خواهد گذاشــت گفته است: »ما براي ويروس 
زمان تعيين نمي كنيم بلكه اين ويروس اســت كه براي ما جدول 

زماني تعيين مي كند.«

جواد نصرتی
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار



به  غير از آن كه بشد دين و دانش از دستم
بيا بگو كه ز عشــقت چه طرف بربســتم

اگرچه خرمن عمــرم غم تــو داد به باد
به خاك پاي عزيزت كه عهد نشكســتم

راه حل پدر براي قرنطينه پسر
مانيل: پدري در فيليپين موهاي پسرش را مدلي كوتاه كرد 
كه مطمئن شود او پا از خانه بيرون نمي گذارد. به گزارش 
آديتي سنترال، در شرايط قرنطينه و از ترس ابتال به كرونا 
اين مرد موهاي فرزندش را مانند افراد طاس تراشيد تا ديگر 
محيط خانه را ترك نكند. اين پسربچه چندبار خانه را ترك 
كرده بود و به همين دليل پدرش با وجود رسانه اي شدن 
عكس هاي او در چند روز اخير بار ديگر موهاي او را به اين 

شكل كوتاه كرد.

اعالم عزاي عمومي در چين
پكن: مقام هاي چينــي، ۴آوريل را روز عــزاي عمومي 
ناميده و گفته اند به ياد »جانباخته هايي« كه در راه مبارزه 
با ويروس كرونا جان خود را از دســت دادند، كشور براي 
دقايقي از فعاليت باز خواهد ايستاد. به گزارش خبرگزاري 
شينهواي چين، ساعت ۱۰صبح امروز، به ياد جانباختگان 
ويروس كرونا 3دقيقه ســكوت در سراســر چين برقرار 
مي شود و سپس آژيرهاي خطر، بوق ماشين ها، قطارها و 

كشتي ها به نشانه عزا به  صدا در خواهند آمد.

نامگذاري دوقلو ها به كرونا و كوويد
رايپور: زوج هندي پس از به دنيا آمدن دوقلو هايشــان 
در شــرايط ســخت قرنطينه، تصميم گرفتند نام آنها را 
كرونا و كوويد بگذارند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، 
آمبوالنسي كه براي بردن مادر اين دوقلو ها جلوي منزل 
آنها آمده بود با حفظ تمام موارد ايمني و بهداشــتي و در 
شرايط بســيار ســختگيرانه اي آنها را به بيمارستان برد. 
پزشك بيمارستان مي گويد: كوويد و كرونا هر دو در صحت 

و سالمت كامل به سر مي برند.

راه حل ويتنامي ها براي قرنطينه
هانوي: چالشــي در ويتنــام به راه افتاده اســت 
كه طــي آن مردم گرفتــار در قرنطينــه دانه هاي 
ريــز برخي ميوه هــا را مي شــمارند. بــه گزارش 
آديتي ســنترال، آنها كــه دقت بيشــتري دارند 
 دانه هــاي ريز ميوه هــا را انــدازه و وزن مي كنند. 
ميوه هايي مانند توت فرنگي و Pitaya )ميوه اژدها( 
كه داراي دانه هاي بسيار ريز هستند در اين چالش 

طرفدار هاي بسياري دارد.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: الكافر خّب ضّب جاف خائن 
كافر، فريبكار، كج رو، سنگدل و خيانتكار است.
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سيزده  به در متفاوت - تبريز     عكس:   ايرنا  / مريم يوسفي

تعرض هاي خبري
از شيوع ويروس كرونا، پيشگيري، 
همه گيري، سفركرده ها و نكرده ها 
و خيــل بايدهــا و نبايدهای اين 

روزها كه بگذريم، مي رسيم 
به خبرهــاي ضدونقيض 

روان صاف كــن، به ويژه 
در روزهاي نوروز.

هفتم يا هشتم فروردين، 
بخشی از برنامه اي درباره كرونا به نقل از تلويزيون ايران 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد؛ ويدئويي كوتاه 
و موجز درباره اينكه كرونا قادر اســت تا 8 ساعت در هوا 
جوالن بدهد و راه منخرين و چشــم و دهانتان را بيابد و 

بي آنكه بفهميد خودش را بچپاند آن تو.
2روز بعد معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در 
ويدئويي حدود ۱6دقيقه صحبت هاي روز گذشته رئيس 
سازمان بهداشت جهاني را به فارسي برگرداند و البه الي 
اين برگردان به فارســي، چند بار تأكيــد كرد كه رئيس 
سازمان بهداشت جهاني گفته كروناويروس در هوا معلق 
نمي ماند و نيازي به ماســك براي تردد در شهر نيست و 
دوباره چند روز بعد توصيه هايي براي استفاده حتمي از 
ماسك و اينكه ماسك تقلبي چه تفاوتي با ماسك واقعي 

دارد و قس علي هذا.
چند خبر ديگر هم در همين فضا منتشر شد درباره بهره 
از زنجبيل و سير و پياز و تأثير به ظاهر شگرف تندي ها و 
تيزي هاي ديگر. بعد از آن هم ويدئويي منتشر شد كه همه 
اينها باد هواست و الطائالت و پشيزي ارزش ندارد و كرونا 
وقعي به سير و پياز و دارچين نمي نهد. حاال اينها را داشته 
باشيد در كنار ديگر خبرهايي كه همين چند روز نوروز، 
دمار از روح و روان خيلي ها درآورد و به نوعي تعرض خبري 
محسوب مي شد؛ از خوردن و نخوردن ويتامين سي بگيريد 
تا تاثير ويتامين دي بر باال بردن ايمني تن و تناول موز و 
تخم مرغ و پرتقال و گوشت و لقمه هاي كله گربه اي براي 

زورمند شدن و فراري دادن كرونا.
از همــه اينها هم اگر سرســري بگذريم، مي رســيم به 
خبرهاي پنجه كشــان بر ذهن و روان؛ جز آمار رســمي 
مرگ و مير، آمارهاي پايين و باالي متعددي منتشر شدند 
و مي شوند. به نظر مي آيد در جايي كه بخشي از جامعه به 
اخبار رسانه ملي – بنا به داليلي كه بحثش در اين مقال 
نمي گنجد – بي اعتمادند و بي تفاوت، اندام پير و فرتوت 
روزنامه و روزنامه نگاري اين سرزمين هم به گور يله شده 
و اگر به  دادش نرسند كه بعيد است برسند، در آينده جز 

تصويري باسمه اي چيزي از آن نمي ماند.

 فرزام شيرزادينگاه
داستان نويس و روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

فريبا خاني
روزنامه نگار

ويترين

ويروس كرونا از طريق »هواپخش« هم سرايت مي كند؟
قبال تصور مي شد ويروس جديد كرونا فقط از طريق قطره هاي تنفسي سرايت 
مي كند كه هنگام عطسه و سرفه يا حرف زدن از دهان و بيني بيماران خارج 

مي شود.
اين قطره هاي تنفســي كه اندازه هاي باالي 5ميكرون دارند، نسبتا سنگين 
هستند و زياد در هوا شناور نمي مانند و فاصله اي بيش از 2متر را نمي پيمايند.

توصيه به حفظ فاصله 2متر از ديگران هم به همين دليل است.
اما اكنون مي دانيم كه ذرات ريزتر »هواپخش« يا »آئروسل« )با اندازه 
كمتر از 5ميكرون( حاوي ويروس هم مي توانند نقشــي در انتقال 

ويروس حتي در زندگي روزمره داشته باشند.
پژوهشگران دانشگاه استنفورد چندي پيش نشان دادند كه ويروس 

كرونا مي تواند براي چند ساعت به شكل هواپخش زنده بماند و باعث عفونت سلول ها شود.
ذرات هواپخش يا آئروسل برخالف قطرك هاي تنفسي مي توانند مسافت هاي طوالني را بپيمايند و 
باعث عفونت فردي ديگري شوند كه در آن محيط به سر مي برد. اين ذرات ريز هواپخش مي توانند حتي 
پس  از آنكه فرد، آن محيط را ترك كرد، براي مدتي در هوا فعال بمانند. براي مثال سرايت ويروس هاي 

آبله مرغان يا سرخك عمدتا به اين شيوه انجام مي شود.
اين پژوهشگران نتيجه گرفته بودند كه شيوه انتقال هواپخش ويروس عمدتا در محيط هاي بيمارستاني 

مثال هنگام لوله گذاري تنفسي و اقدامات مشابه در بيماران دچار كوويد۱9رخ دهد.
 اما اخيرا موردي از سرايت ويروس كرونا در ميان اعضاي يك گروه بزرگ همسرايان در ايالت واشنگتن 

در غرب آمريكا پس از يك تمرين جمعي گزارش شده است.
اين همسرايان همه اقدامات پيشگيري ازجمله تماس نداشتن جسمي و فاصله گيري را رعايت كرده 

بودند اما در نهايت شمار زيادي از آنان مبتال شدند و دو نفرشان به  علت بيماري درگذشتند.
بنابراين ديگر نمي توان خطر سرايت ويروس كرونا را از طريق هواپخش ميان افراد، حتي در زندگي 
روزانه به خصوص در محيط هايي كه به خوبي تهويه نمي شوند، ناديده گرفت؛ هرچند هنوز محيط هاي 

بيمارستاني بيشترين خطر را از اين لحاظ دارند.

كرونا و درس آهستگي
عيد امســال، عيد تنهايي بود. عيد خانه نشيني... عيد نرفتن 
به سفر. محبوس بودن در چهارديواري خانه... )دارم درباره 
آدم هايي حرف مي زنم كه رعايت كردند و در خانه ماندند. 
نه آنها كه با بي مسئوليتي روش  زندگي را به شكل قبل از 

كرونا ادامه دادند.( 
مديريت زمان ســخت بود. نگاه به ساعت مي كردي 
از سه نيمه شب گذشــته بود و خسته نبودي. صبح 
و شب مفهومش را از دســت داده بود. زمان براي 

آشــپزي بود، تا هر وقت كه دلت مي خواست مي توانســتي خورش جا بيندازي، من 
احســاس كردم چقدر ســبك زندگي تغيير كرده اســت. مثاًل ديگر نيازي به ماشين 
ظرفشويي نداشــتم انگار، او رقيب بدي برايم بود. به آهستگي و خونسردي بشقاب ها 
را مي شســتم. نبايد تنوع ظرف شستن را ماشين ظرفشــويي از من مي گرفت. حتي 
به ســرم زده بود رخت ها را با دست بشــويم. نيكوس كازانتزاكيس، در كتاب زورباي 
يوناني مي نويســد: »علت اين همه آشفتگي كار دنيا اين اســت كه هيچ كاري به طور 
كامل و درست انجام نمي گيرد. همه كارها سرهم بندي انجام مي شود.« كرونا بدي كم 
نداشت، خيلي هامان عزيز از دست داديم. خانواده هاي زيادي رنج كشيدند؛ پودر مرگ 
به خيابان ها و شهرها زده شد. كادر درمان عزيزي از دست رفتند. جهان مبتال به تب و 
تك سرفه هاي خشك و نفس تنگي شد. كرونا، روند يكنواخت زندگي را به هم ريخت... 
بسياري شغل از دست دادند و كار بسياري دچار ركود شد. اما خوبي هايي هم داشت. 
مهم ترين درس كرونا و قرنطينه شدن در خانه، درس آهستگي بود و اينكه عجله براي 

چيست؟ سرعت براي چه؟ 
ميالن كوندرا در كتاب آهســتگي به اين مفهوم اشــاره مي كند. مي نويسد: »چرا لذت 
آهستگي از ميان رفته است؟« او معتقد است كه بشر با ساخت ماشين به سرعت دامن زد.
و باز مي نويسد:»در جهان ما آسودگي به بيكارگي تبديل شده و فرق ميان اين دو بسيار 
است. فرد بيكار، مأيوس اســت، دچار مالل اســت و همواره به دنبال تحركي است كه 

كمبودش را احساس مي كند. اما آسودگي مفهوم ديگري است...
دوران ما، گرايش شيفته واري به فراموش كردن خود دارد و براي اينكه اين ميل را عملي 
سازد، خود را به دست ديو سرعت مي سپارد. زمان برشتاب خود مي افزايد تا به ما بفهماند 
كه ميل ندارد ما به يادش بياوريم، زيرا از خود خسته است، بيزار است و مي خواهد شعله 
كوچك و لرزان خاطره را خاموش كند.« ميالن كوندرا مي نويســد: »چگونه مردمان، 
در گذشته با آرامش كيســه هاي گندم را به آســياب مي بردند تا آرد كنند. به آسمان 
خيره مي شدند...« او به يك ضرب المثل چكي اشــاره مي كند: »آنها تماشاگران پنجره 
خداوندند.«  و مي گويد: »تماشاگران پنجره خداوند، دچار مالل نمي شوند و سعادتمند 
خواهند بود.«  در تعطيالت عيد و خانه نشيني طوالني، دچار آهستگي غريبي شدم. پنجره 
رو به خيابان را باز مي كردم. نسيم خنكي به صورتم مي خورد. پشت ساختمان هاي بلند 
كمي از كوه پيدا بود. شكل ابرها را بازسازي مي كردم. در فضاي كوچك آپارتمان قدم هايم 
را مي شمردم. كمد را مرتب مي كردم فرصت داشتم عكس هاي قديم را واكاوي كنم. كتاب 
بخوانم و فكر كنم اين همه عجله و استرسي كه در طول سال هاي زندگي داشته ام احمقانه 

بوده است. كرونا انسان را مجبور مي كند مفاهيم تكراري زندگي را بازنگري كند...
اما مي دانم در پس اين آهســتگي چيزي عميق تر نهفته اســت. جهان ديگر مثل قبل 
نخواهد شد. جهان به پيش و پس از كرونا تقســيم مي شود. عادت هاي بشر دستخوش 
تغيير شده  است. كرونا، يك ويروس كشنده و فلج كننده نيست. يك بازنگري به مفهوم 

تازه زندگي است.

درخت زيتون
كتاب »زير درخت زيتون« با تحقيق، پژوهش و گردآوري 
نويسنده  شــهير جهان عرب »غســان كنفاني« با ترجمه 

سيروس طاهباز به همت نشر روزبهان منتشر شده است.
اين كتاب متشــكل از مجموعه بزرگي از شــعر شاعران 
شاخص فلسطيني است؛ شــعرهايي از شاعراني همچون 
محمود درويش، سميح القاسم، فدوي طوغان، توفيق زياد و 

سالم جبران در اين كتاب جمع آوري شده است.
همچنين چند شعر از محمود درويش و سميح القاسم نيز با ترجمه غالمرضا امامي به 
كتاب افزوده شده است. از نكات برجسته  اين كتاب، بازتاب فلسطين در سروده هاي 
شاعران ايراني است كه در بخش پاياني اثر، همراه با زندگينامه شاعران فلسطين و 

ايران، دريچه تازه اي به روي خوانندگان مي گشايد.
سيمين بهبهاني، محمد علي سپانلو، م.آزاد، اسماعيل شاهرودي و قيصر امين پور 

شاعراني اند كه سروده هايشان درباره فلسطين در اين كتاب گنجانده شده است.
در بخشي از مقدمه غسان كنفاني مي خوانيم:

»گزينش مقاومت، گزينشي آســان نبود. در هنگامه  جنگي همه روزه با دشمني 
درنده، تنها مسئله مطرح، مرگ و زندگي بود و هر چه فشار دشمن فزون تر مي شد، 

نيروي مقاوم نيز افزايش مي يافت.
خالف شعر غربت، شعر مقاومت روحيه اي شــگفت انگيز، مبارز و بركنار از ترس و 
اندوه داشت كه با موجوديت يافتن خود در مدتي كوتاه به تمام كشورهاي گوناگون 

عرب راه يافت.«
 در قسمتي از شعر محمود درويش در اين كتاب آمده است:

»عشق من
به سوي من بازگرد

روسري ها از دوري ما آه مي كشند
نغمه عود را به آنان بازگردان؛

نه آه بدرود را.«
كتاب »درخت زيتون« با گردآوري غســان كنفاني و ترجمه سيروس طاهباز از 

سوي نشر روزبهان راهي بازار نشر شده است.

كرونا صداي زمين را كاهش داد
دانشــمنداني كه حركت زمين را بررســي مي كنند، اعالم 
 - )seismic noise( »كرده اند كاهــش »صداي لــرزه اي
لرزش در پوســته ســياره - كه مي تواند نتيجه شبكه هاي 
حمل ونقل و ســاير فعاليت هاي انســاني باشــد، با آمدن 
ويروس كرونا بسيار كمتر شده اســت. به گزارش نيچر، اين 
رويداد مي تواند به دســتگاه هاي آشكارســاز زلزله امكان 

پيش بيني زمين لرزه هاي با ريشــتر بســيار پايين را بدهد كه در اين صورت نظارت بر فعاليت هاي 
آتشفشاني نيز آسان تر خواهد بود.

داده هاي لرزه سنج يك رصدخانه نشان مي دهد كه اقدامات براي جلوگيري از انتشار بيماري كوويد۱9 
در بروكسل باعث شده است كه سر و صداي لرزه اي ناشي از فعاليت هاي انسان در حدود يك سوم كاهش 
يابد. افت فعلي صدا باعث افزايش حساسيت تجهيزات رصدخانه شده و توانايي آنها را در تشخيص امواج 

در محدوده فركانس باال و با سروصدا بهبود بخشيده است.

دانستني ها

معرفي نامزدهاي نهايي بوكر بين المللي2020
مراسم اعالم نامزدهاي نهايي به دليل شيوع 
ويروس كرونا به صورت آنالين برگزار شــد 
و6 اثر به فهرست نهايي اين جايزه معتبر در 

سال2۰2۰ راه يافتند.
به گزارش گاردين، 6 نويسنده و مترجم به 
فهرست اوليه جايزه بوكر بين المللي2۰2۰ 
راه يافتند كه نام شكوفه آذر، نويسنده اهل 

ايران نيز در اين فهرست وجود دارد. جايزه 5۰هزار پوندي بوكر بين المللي كه طبق قانون 
بايد به طور مساوي بين نويسنده و مترجم اثر برنده تقسيم شود، پيش از اين به نويسندگاني 
چون اولگا توگارچوك، نويسنده لهستاني و نوبليســت سال2۰۱8 و هان كنگ، نويسنده 

كره اي رسيده است.
فهرست نهايي امسال شامل آثاري از ايران و اسپانياست. اسپانيايي ها با 2كتاب بيشترين 
نماينده را در اين فهرست دارند و پس از آن ايران، فرانسه، آلمان، ژاپن و هلند هركدام، يك 

اثر در ميان نامزدهاي نهايي بوكر بين المللي در سال2۰2۰ دارند.
 نامزدهاي نهايي بوكر بين المللي2۰2۰ به شرح زير است:

»اشراق درخت گوجه سبز« نوشته شكوفه آذر و مترجم ناشناس.
»ماجراجويي هاي آهن چيني« نوشته گابريال كابزون كامارا با ترجمه آيونا مكينتاير و فيونا 

مكينتاش از اسپانيا.
»تيل« نوشته دانيل كلمان با ترجمه راس بنجامين از زبان آلماني.

»فصل توفان« نوشته فرناندو ملچور با ترجمه سوفي هيوز از زبان اسپانيايي.
»پليس حافظه« نوشته يوكو اوگاوا با ترجمه استفن اشنايدر از زبان ژاپني.

»ناراحتي شب« نوشته ماريكه لوكاس رينولد با ترجمه ميشل هاچيسون از زبان هلندي.
 هيأت پنج نفــره داوران براي انتخاب نامزدهــاي اوليه ۱2۴كتاب را مورد بررســي قرار 
دادند. جنيفر كرافت، مترجم كتاب »پروازها« نوشته اولگا توگارچوك و برنده جايزه بوكر 
بين المللي در سال2۰۱8 در ميان هيأت داوران امسال است. عالوه بر كرافت، والري لوئيزلي، 
برنده جايزه فوليو2۰2۰ در ميان اعضاي هيأت داوران اســت. جيت تاييل، نويسنده، تد 
هاجكينسون، مدير مركز ادبي لندن، لوسي كامپوس، مدير مركز بين المللي نويسندگان در 

فرانسه ديگر اعضاي هيأت داوران امسال جايزه بوكر بين المللي هستند.
هاجكينسون، رئيس هيأت داوران امسال گفت: »در اين دوره انزوا و سخت، توجه و ديدن 
آينده پس از فاجعه دشوار است اما با وجود اين ترجمه هاي جذاب با شخصيت هايي روبه رو 
مي شــويم كه تأثير عميقي در زندگي افراد دارند.« جايزه بوكر بين المللي هر سال برگزار 
مي شود  و به آثاري تعلق مي گيرد كه به زبان انگليسي ترجمه و در بريتانيا و ايرلند منتشر 
شده باشــد. تالش بنياد بوكر ترغيب و تشويق آثار داســتاني در سراسر دنيا و ارتقاي كار 
مترجمان است. رمان ها و مجموعه هاي داستان كوتاه اجازه حضور در اين رقابت بزرگ و 
مهم را دارند. جايزه5۰ هزار پوندي بين نويسنده و مترجم اثر برنده به طور مساوي تقسيم 
مي شود. برنده سال2۰2۰ در تاريخ ۱9مي  اعالم مي شود. سال گذشته »اجسام آسماني« 

نوشته جوخه الحارثي با ترجمه مريلين بوث به عنوان برنده معرفي شد.

دريچه

قدح زرين 
پادشاهي غالمان را فرمود كه هريكي 
قدحي زرين به كف گيرند كه مهمان 
مي آيد. غالم مقرب تر را نيز هم فرمود 
كه »قدحي بگير«. چون پادشاه روي 
نمود، آن غالم خاص از ديدار پادشاه 
بي خود و مست شــد، قدح از دستش 
بيفتاد و بشكســت. ديگران چون از او 

چنين ديدند گفتند كه »او مقرب بود چنين كرد«. 
پادشاه گفت: » اي ابلهان! آن را او نكرد، آن را من كردم«.

فيه مافيه، مولوي

قصه هاي كهن

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري
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واكسن كرونا
 پژوهشــگران واكســن جديدي بــراي ويــروس كرونا 
)corona( ساخته اند كه به مدت يك سال آن  را در بدن 
خنثي مي كند. به گزارش ديلي ميل و به گفته پژوهشگران 
دانشگاه پيتسبورگ، اين واكسن جديد پروتئين هايي را 
در بدن انسان آزاد و طي 2هفته ويروس را نابود مي كند. 
پيش بيني مي شود چندماه ديگر واكسن ذكر شده روي 

انسان ها آزمايش شود.
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