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  و ناگهان
 ترافيك

افزایش مسافران اتوبوس  و مترو  
پس از 16روز

  دیــروز همزمان بــا پایان 
تعطيالت نوروزي، معابر شهري 
پایتخت با انبوه ترددكنندگان 

روبه رو شد
   وزارت كشــور مسئوليت 
اعمــال  در  مســتقيم 
محدودیت ها و ممنوعيت هاي 
بازگشــایي نهادها، ارگان ها و 
مشاغل بخش خصوصي را به 

عهده دارد

 باید جهانی
 فکر  و محلی 

عمل کنيم 

كارشناسان از خطرات رشد اختالفات خانوادگي و روحي در جامعه مي گویند

8معاون مشاوره  و امور روانشناختی سازمان بهزیستی: تماس های تلفنی با صدای مشاور افزایش یافته است

همين صفحه و صفحه3  را بخوانيد

صفحه3 را 
بخوانيد

یادداشت  پيروز حناچي، 
شهردار تهران در روزنامه 

گاردین 

ز  و پيــر «
 » چــي حنا

شــهردار تهران در یادداشــتي در 
روزنامه انگليسي گاردین شدیدا از 
تحریم هاي آمریكا در شرایط شيوع 
ویروس كرونا و جنگ كشورها با این 

ویروس انتقاد كرد.
وي در این یادداشت نوشته است، 
من به عنوان شــهردار تهران روزانه 
مشاهده مي كنم كه جان هاي مردم 
به دليل كمبود اقالم پزشكي و دارو 

از دست مي رود.
وي تأكيــد كرد كه اكنــون زمان 
سياست هاي انتقام جویانه كشورها 

عليه یكدیگر نيست.
حناچي  عنوان كرده: هجوم ویروس 
كرونا یك واقعيت را براي ما روشن 
كرده است؛ هيچ شهر یا هيچ ملتي 
نمي توانــد در برابــر بحران هــاي 
جهاني بي تفاوت باشد هرچند كه 

این بحران بسيار از ما دور باشد.

پایان باز پایتخت

 جنگ اقتصادی
 با دشمن ناشناخته

پشت پرده سرگردانی 
70 روزه بهارستان 

دولت هــا در خاورميانــه براي  
مقابله با  بحران اقتصادي ناشي 

از كرونا چه كرده اند؟

قاســم ميرزایی نيكو: مجلس را 
تعطيل كردند چون می دانستند 
80درصــد نماینــدگان دیگر 
رودربایســتی  و معذوریت های 

سابق را ندارند

  دربــاره كارگردانی ســریال 
پایتخــت كه با همــه ضعف ها، 

محبوب است
  گفت وگــو با آرش عباســی، 

نویسنده پایتخت6 
  درباره اشاره پایتخت به 2فيلم 

محبوب دهه50 
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یادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني؛ رئيس شوراي شهر تهران

شاید پاندمي یا بيماري جهاني كرونا، نخستين بحراني 
است كه حتي فراتر از جنگ هاي جهاني، خشكسالي 
و بيماري ها، تقریبا همه جهــان و اكثریت قریب به اتفاق كشــورها را درگير خود 
ساخته اســت و امروز غير از معدود كشــورهایي كه به دالیل حاكميتي شيوع این 
بيماري را تكذیب مي كنند، همه جهان درگير این بحران است. مقابله با این تهدید 
نياز به یكپارچگي، هم افزایي و كنار گذاشتن شكاف ها و اختالفات گذشته دارد كه 
متأسفانه شاهد هستيم برخي كشورها به ویژه دولت آمریكا با پافشاري بر سياست هاي 
یكجانبه و تقابل محور، نســبت به الزامات انســاني و اخالقي این بحران بي توجهي 
مي كنند كه در این رابطه شوراي شهر تهران طي نامه به شوراهاي شهر كالنشهرها 
و پایتخت هاي كشورهاي جهان، خواستار استفاده از ظرفيت پارلمان هاي محلي در 
چارچوب دیپلماسي عمومي جهت مقابله با یكجانبه گرایي دولت آمریكا شده است. 
نكته دیگر لزوم توجه به نقش مدیریت شهري در ستاد ملي و متمركز مقابله با كرونا 
در كشور است كه ضمن استفاده از مزایاي تمركز، اختيارات، سرعت و قاطعيت در 
تصميم گيري هاي این ستاد، از توان كارشناسي و تخصص مدیریت شهري استفاده 
مي شود و انتظار شوراي شهر تهران از ستاد ملي كرونا این است كه در این حوزه پيش 
از تصميم گيري هاي مرتبط با فعاليت هاي شهري تهران مانند سيستم حمل ونقل 
عمومي یا طرح ترافيك، با گفت وگو، اقناع و اســتفاده از تجربه و تخصص مدیریت 
شهري، عملكرد مؤثرتري را ایجاد كنند. تجربه موفق كشورهایي نظير كره جنوبي در 
مهار كرونا، نشان دهنده نقش مؤثر امكان تست آسان و در دسترس براي شهروندان و 
رصد وضعيت مبتالیان پس از تست به حساب مي آید كه در این حوزه شهرداري تهران 
مي تواند با استفاده از زیرساخت هاي خود در تعامل با وزارت بهداشت نقش محوري 
را در تهران ایفا كند. موضوع مهم دیگري كه باید در دستور كار مدیریت شهري قرار 
گيرد، تطبيق شرایط كاري و مالي شهرداري با بحران كروناست كه با توجه به زمان 
و شدت نامعلوم شيوع این بيماري در سطح شهر، موجب تغييرات گسترده در منابع 
و عملكرد شهرداري مي شود و در برخي قسمت ها نظير نظافت شهر موجب افزایش 
عملكرد و هزینه ها و در بخش هایي نظير فعاليت هاي عمراني و شهرسازي موجب 
ركود مي شــود و به خصوص، بخش منابع مالي دچار انقباض خواهد شــد كه الزم 
است بدنه كارشناسي شهرداري در تعامل با كميسيون هاي تخصصي شورا، به ویژه 
كميسيون بودجه سناریوهاي مختلفي براي این موضوع پيش بيني كرده و اقدامات 
الزم براي جبران كاهش منابع مالي ناشي از تصميمات ستاد ملي كرونا را انجام دهند. 
در خاتمه از ســازمان خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي مي خواهم كه از ظرفيت 
تشكل هاي غيردولتي و ســمن ها، خيرین، گروه هاي جهادي نسبت به ساماندهي، 

حمایت و هدایت فعاليت هاي خودجوش و مردمي جدیت بيشتري اعمال كند.

گفت وگو و تجربه، راهکار 
مقابله با کرونا و تحریم ها
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صدها قرباني 
الكل قالبي 

الکل هاي  با  مســموميت 
تقلبي همچنان ادامه دارد

یكــي  از اســتان هایي كــه 
بيشــترین قربانــي را به دليل 
مصرف الكل دارد استان فارس 
اســت. تازه ترین آمارها نشان 
مي دهد تاكنون دست كم 88نفر 

با مصرف الكل جان باخته اند. 

نهادهــاي مســئول در 
كنترل بيمــاري كرونا در سياسي

كشــور یك بــار دیگر از 
پيش بيني نوسانات امواج این بيماري جا 
ماندند. بازگشــت بي محاباي شاغالن 
بخش دولتي و خصوصــي پس از پایان 
تعطيالت نوروزي به محل هاي كار خود، 
ســتاد ملي مدیریت بيمــاري كرونا را 
غافلگير كرد. وزارت بهداشت اگرچه طرح 
فاصله گذاري اجتماعي را نسخه نویسي و 
دستورالعمل هایي را در آن تجویز كرده 
بود، امــا ضمانت اجرایــي آن بر عهده 
نهادهاي سياسي و امنيتي بود. عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزیر كشــور و حسين 
ذوالفقاري، معاون امنيتي و انتظامي وزیر 
كشــور در رأس كميتــه اجتماعــي و 
انتظامي ســتاد ملي مدیریت بيماري 
كرونا مسئوليت اصلي اجراي مصوبات 
این طــرح را برعهده داشــتند، ولي در 
همان شــنبه 16فروردین ماه از كنترل 
ادارات و مشاغل بازماندند. پيگيري هاي 
همشــهري از وزارت كشــور و معاون 
امنيتي و انتظامي وزیر كشور در این باره 
نيز طي تماس هاي تلفني بدون پاســخ 

ماندند.
ایرج حریرچي، معاون وزیر بهداشــت 
مسئوليت مقابله با متخلفان را به وزارت 
كشور اعالم كرد. حریرچي با بيان اینكه 
ترافيك تهران ما را نگران كرده اســت 
گفت: »نيروي انتظامي و وزارت كشور 
اختيار كامل براي برخورد با متخلفان 
از مصوبات ستاد را دارند.« ذوالفقاري، 
معاون وزیر كشور نيز با اشاره به نقش 
وزارت كشــور در تصویب و ابالغ طرح 
فاصله گذاري اجتماعــي گفته بود كه 
»طرح فاصله گــذاري اجتماعي بنا به 
پيشنهاد وزارت بهداشــت و درمان و 
اجماع همه دســتگاه ها روز سه شنبه 
5فروردین در جلسه اي در وزارت كشور 
به ریاست وزیر كشور تصویب شد و روز 
چهارشــنبه هم به تأیيد دولت رسيد. 

وزارت كشور از موج دوم كرونا جا ماند؟
براساس مصوبه ستاد ملي مدیریت بيماري كرونا، وزارت كشور مسئوليت مستقيم در اعمال 

محدودیت ها و ممنوعيت هاي بازگشایي نهادها، ارگان ها و مشاغل بخش خصوصي داشت

بودند و خيابان ها و بزرگراه ها ترافيك 
ســنگين تري را حتي در مقایســه با 
برخي روزهاي معمول سال رقم زدند. 
مردم شاید تصور كرده بودند با آوردن 
ماشــين هاي شــخصي به خيابان هم 
مي توانند به كارشان برسند و هم كرونا 
نگيرند. مشكل در اســتفاده نكردن از 
سيســتم حمل ونقل عمومي هم نبود. 
تصاویر منتشر شــده از متروي تهران 
ازدحام جمعيت را در برخي ایستگاه ها 
روایــت مي كردند و نفس هاي ســينه 
به سينه مســافران یك بار دیگر زنگ 
خطر باال گرفتن موج كرونا را به مردم و 

مقامات گوشزد كردند.
رفت وآمدهاي مردم قرار بود براســاس 
طــرح فاصله گــذاري اجتماعــي از 
سرچشــمه محدود و كنترل شود، ولي 
»شــنبه كاري« الزامات ایــن طرح را 
زیر پا گذاشــت. نه دستگاه هاي دولتي 
حضور حداكثري یك ســوم نيروهاي 
خــود در ادارات را كنتــرل كردند و نه 
مشــاغل خصوصــي مشــمول طرح 
فاصله گذاري اجتماعي به محدودیت ها 
و ممنوعيت هاي این طرح عمل كردند. 
دولتي هــا مغرورانه در صف تماشــاي 
پيروزي شــان در لغو سفرهاي نوروزي 
مانده اند ولي ویروس كرونا بار دیگر خود 
را تجهيز كرده است و از پنجره بازگشت 
روال عادي و دور از احتياط و شــرایط 
اضطراري به زندگي و كار مردم وارد شده 
اســت. اتفاقي كه مي تواند دولتي ها را 
غافلگيرتر از اسفندماه سال گذشته كند.

رئيس جمهور هم كه رئيس ستاد ملي 
مبارزه بــا كرونا هســتند، آن را تأیيد 
كردند.« اظهاراتــي كه غيرقابل عملي 
بودن مصوبات ستاد ملي از سوي وزارت 
كشور را بالاثر مي كند، چرا كه با موافقت 

مستقيم وزیر كشور تأیيد شده است.
براساس طرح فاصله گذاري اجتماعي 
كه از 8فروردین ماه با تصویب ستاد ملي 
مدیریت بيماري كرونا به اجرا درآمد، 
اصناف و مشاغل مشمول مقررات این 
طرح در قالب یك گروه بندي سه گانه، 
برخي باید كامال تعطيــل مي ماندند، 

برخي با محدودیت هایــي به كار خود 
ادامه مي دادند و دسته سومي همچون 
فروشگاه هاي زنجيره اي نيز براي تأمين 
مایحتاج عمومي مــردم ملزم به تداوم 
فعاليت خود شــدند. ادارات دولتي نيز 
تنها با شــرط حضور حداكثر یك سوم 
نيروهاي خود مي توانستند به فعاليت 
ادامــه دهنــد. گزارش هــاي ميداني 
حكایت از بازگشــت به كار بسياري از 
ارگان ها و نهادهــاي حاكميتي فراتر 
از ظرفيــت مصــوب حضــور نيروها 
و همچنين بازگشــت به كار بســياري 

از مشــاغل بخش خصوصي مشــمول 
ممنوعيت هــاي بازگشــایي این طرح 

هستند.
گویي دولتي ها خودشــان را تنها براي 
بخش اول اجراي دستورالعمل ها آماده 
كرده بودند. لغو ســفرهاي نوروزي را 
مي شــد با اعمال جریمه هاي سنگين 
اجرایي كــرد و مــردم را در خانه نگه 
داشت، ولي فكري براي كنترل بيماري 
پس از پایان تعطيالت و شــروع فصل 
كاري نشــده بــود. مردم خودشــان 
»شنبه عادي« را به زندگي بازگردانده 
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عكس: همشهري/ امير پناهپور

کج سليقگی بنزینی؛ 
دردسرتازه مالکان 

خودرو
 متــن كامل ایــن گــزارش را 

در همشهري آنالین بخوانيد

خانواده محترم 
شهيد دكتر رضا نگهبان

خبر درگذشــت مرحوم آقــاي رضــا نگهبان جانبــاز دفاع 
 مقــدس، موجب تأثــر اینجانب گردیــد؛ مصيبــت وارده را 

به شما و بازماندگان محترم تسليت عرض مي كنم. 
 حضــرت حــق روح آن مرحــوم را قریــن آرامــش گرداند 
و به شما خانواده محترم صبر و شكيبایي توأم با عزت، سعادت 

پيروز حناچيو سالمتي عنایت فرماید.

   فاصله گذاري اجتماعي
از االن تا اطالع ثانوي به حداکثر مقدار ممکن آدم هاي غيربيمار باید تماس شان را 
به حداقل برسانند. این از محل خانه شــروع مي شود، در سطح شهر ادامه مي یابد 
و به محل کار و اجتماعات دیگر مي رســد. مطابق مصوبات ستاد ملي کرونا، این 

فاصله گذاري اجتماعي باید توسط ملت و ارگان هاي مختلف اجرا شود.

صفحه4

 اختالف نظر 
وزارت صمت با بهداشت
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70روزي مي شود كه بهارســتان بيرون از گود 
تصميم گيري هاي كالن كشور قرار گرفته است و مجلس

جز شكوایيه گاه و بيگاه معدودي از نمایندگان از 
حذف شدن نقش شان به عنوان وكيل مردم صدایي از خانه ملت 

شنيده نمي شود.

آخرين نشست مجلس كي برگزار شد؟
هفتم بهمن ماه بود كه هيأت رئيسه مجلس اعالم كرد برگزاري 
نشست هاي علني مجلس به بعد از انتخابات یازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي موكول مي شود و 5اسفند ماه 98موعد 

بعدي نشست علني نمایندگان خواهد بود.

چرا نشست 6اسفند غيرعلني شد؟
 انتخابات زیر سایه تأیيد شيوع كرونا ویروس در دوم اسفندماه 
برگزار شــد و 3 روز بعد از آن یعني دوشنبه 5اسفند نشست 
بهارســتان بعد از 28 روز تعطيلي برگزار شــد؛ نشستي كه 
بررسي كليات بودجه و رأي اعتماد به وزیر پيشنهادي وزارت 
جهاد كشاورزي را در دستور كار داشت. شيوع كرونا و بازگشت 
نمایندگان از سراســر كشــور بعد از ميتينگ هاي فشــرده 
انتخابي شان منجر به شرایطي شــد كه جلسه علني مجلس 
زیر سایه تدابير بهداشتي و با گرفتن تست كرونا از 100نماینده 
تشــكيل شــد؛ تدابيري كه هویدا كرد از 100نماینده اي كه 
تســت داده بودند 23نفرشــان مبتال به كرونا ویروس بودند. 
با آشــكار شــدن رقم باالي ابتال به كرونا در صحن بهارستان 
نشست 6اســفندماه مجلس به حد نصاب نرسيد و آنطور كه 
قاسم ميرزایي نيكو به همشهري خبر داده وقتي اعالم كردند 
23نفر از100نماینده كرونا دارند جلسه بعدي به نصاب نرسيد. 
به این ترتيب هيأت رئيســه مجلس ترجيح داد آن را نشست 
غيرعلني بنامد؛ نشســتي كه بنا به گفتــه نمایندگان منجر 

بــه بدعت گذاري هاي جدید در پارلمان شــد. تصویب الیحه 
بودجه اي كه نمایندگان كلياتش را رد كرده بودند در كميسيون 
تلفيق و عدم  نقش آفریني نمایندگان مــردم در بحران كرونا 

عيان ترین ثمره تعطيالت اجباري بهارستان بود.

مجلس دهمي ها چقدر فرصت دارند؟
مجلــس اگــر در خوشــبينانه ترین حالــت از 19فروردین 
نشســت هاي علني اش را آغــاز كند و بي وقفه نشســت هاي 
علني اش را از سر بگيرد بدون تعطيلي 3هفته كاري و یك هفته 
سركشي به حوزه هاي انتخابيه 5هفته مي تواند نشست داشته 
باشد و اگر به روال مرســوم در هر هفته 3 نشست برگزار كند 
15نشست دیگر دارد تا مجلس را به منتخبان بعدي واگذار كند. 
هفتم خرداد ماه نخستين نشست مجلس یازدهمي ها برگزار 

مي شود و مجلس دهم رسما پایان خواهد یافت. 

چرا رأي به تعطيلي مجلس داده شد؟
عنوان تعطيالت اجباري بهارستان وقتي قابل فهم تر مي شود 
كه نگاه نمایندگان به تصميمي كه پشت درهاي هيأت رئيسه 
مجلس براي تعطيلي مجلس گرفته شد را درنظر گرفت؛ نكاتي 
كه به باور جمعي از نمایندگان حكم قطعات پازلي را دارند كه 
وقتي كنار هم چيده مي شوند عنوان كرونا براي تعطيلي مجلس 
را شــوخي جلوه مي دهند؛ چنانكه محمدرضا نجفي، نماینده 
تهران و قاسم ميرزایي نيكو، نماینده دماوند متفق بودند بر اینكه 
جلوگيري از استيضاح وزیر كشــور و تصویب تعاملي بودجه 
علت تعطيلي مجلس بود نه كرونا! با همين نگاه است كه بهرام 
پارسایي، نماینده شيراز در نامه اي سرگشاده به علي الریجاني 
تعطيلي مجلس با طرح این سؤال كه چه فرق است بين به توپ 
بستن مجلس با دستور تخته كردن در آن، مي گوید: هيچ محمل 
قانوني براي تعطيلي مجلس وجود ندارد. من با شرمســاري 
احساس مي كنم در قرنطينه اخالقي هستم تا قرنطينه سالمت. 
مایه خجالت اســت كه وكيل مردم در حوزه تقنين باشم و در 

بزنگاه غائله سر در الك سالمت شخصي خود فرو برم.

كارنامه قوه قضایيه 
در دوره یك سال ریاست رئيسي

فرزانه آييني
خبر نگار

اصغر صوفي
خبر نگار

مبارزه گسترده با فساد اقتصادي مهم ترین چالشي بود كه 
سيدابراهيم رئيسي در سال گذشته توانست به واسطه آن، قضايي

اعتبار و اعتماد را به دســتگاه قضا برگرداند اما درســت در 
یك سالگي ریاست ابراهيم رئيسي بر قوه قضایيه، این دستگاه با چالش جدید 
و ناشناخته اي مواجه شد. نحوه تعامل با زندانيان به ویژه زندانيان سياسي در 
دوراني كه ویروس كرونا به همه اجتماعات هجوم مي برد،  یكي از چالش هاي 

دستگاه قضا در 13ماهي بود كه رئيسي به ریاست قوه قضایيه رسيده بود.
حدود یك ســال و یك ماه از انتصاب سيدابراهيم رئيســي به ریاست قوه 
قضایيه مي گذرد، پيش از صدور حكم توســط رهبر انقالب در 16اسفند 
1397، رئيسي برنامه هاي خود براي اداره عدليه را زیر عنوان »سند تحول 

قضایي« براي رهبري ارســال كرده بود. در متن حكم رهبري، برنامه 
پيشنهادي رئيسي براي تحول در قوه قضایيه »مفيد و كارساز« توصيف 
شده بود. رهبر انقالب در این حكم توصيه هایي به رئيس جدید قوه 
قضایيه كرده است؛ مردمي بودن و انقالبي و ضد فساد بودن، سالمت 
قضات و پاكي دامن آنان از هرگونه فساد و ریشه كني فساد از درون 
قوه، خودداري از مالحظه »ایــن و آن« در برخوردهاي قضایي، 
همكاري با قواي مجریه و مقننه ازجمله توصيه هاي مورد تأكيد 

رهبري به رئيس قوه قضایيه است.
هم اكنون پس از گذشت یك سال از ریاســت رئيسي بر قوه 
قضایيه مي توان به ارزیابي كارنامه وي پرداخت و درباره عملكرد 
او به قضاوت نشســت. در ارزیابي كارنامه رئيســي مي توان به 
وجوه تمایز مدیریت رئيســي با روساي پيشــين قوه قضایيه 
پرداخت؛ برگزاري دادگاه هاي علني مبارزه با فساد اقتصادي و 
محاكمه دانه درشت ها، آقازاده ها و برخي مدیران و مسئوالن، 
تالش ها براي پاكسازي دروني قوه قضایيه از عناصر و قضات 
فاسد، تحركات ميداني ریاست قوه قضایيه و سركشي سرزده 
به واحدهاي قضایي و زندان ها و نيز انجام ســفرهاي استاني، 
كاهش اطاله دادرسي، تاســيس مجتمع ویژه مبارزه با فساد 
اقتصادي، به رسميت شــناختن جرم سياسي، اجرایي كردن 
برخي از قوانين بر زمين مانده و... ازجمله مواردي است كه در 
دوره جدید ریاست قوه قضایيه مورد توجه قرار گرفته است. در 
این گزارش به مهم ترین اقدامات قوه قضایيه در دوره سيدابراهيم 

رئيسي پرداخته شده است:

مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در دوره ریاست رئيسي بر قوه قضایيه از جهات مختلف 

مورد توجه قرار گرفت:
برگزاري دادگاه هاي علني ويژه مفاســد اقتصادي؛  برگزاري این دادگاه ها در سال 97و در پي نوسانات شدید اقتصادي 1

و ارزي و سودجویي دالالن، صرافان و واردكنندگان مورد توجه قرار گرفت. 
در دوره ریاست پيشين قوه قضایيه، صادق آملي الریجاني طي نامه اي به 
رهبر معظم انقالب از ایشان درخواست كرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد 
قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي كشور 
و قانون مجازات اسالمي داده شود. در پي موافقت رهبري با این خواسته، 
دادگاه هاي ویژه موسوم به دادگاه هاي »استجازه اي« در واپسين ماه هاي 
مســئوليت آملي الریجاني برگزار شد. در این راســتا دادگاه هاي متعدد 
رسيدگي به جرائم اقتصادي و مالي در سراسر كشور برگزار شد و تعدادي از 
دالالن ارزي، صرافان و واردكنندگان مانند برادران مظلومين، باقري درمني 
و اكبر عمارت با عناویني چون سلطان سكه و ســلطان قير و... به اعدام و 
حبس هاي طویل المدت محكوم شــدند؛ دادگاه هایي كه عموما به صورت 
علني و با حضور رسانه ها برگزار مي شد و بازتاب گسترده اي در رسانه ها و 
جامعه داشت؛ رویه اي كه با تغيير ریاست قوه قضایيه نموِد بيشتري یافت و 
دادگاه هاي ویژه به نحو گسترده تري طي یك سال گذشته برگزار شد. در 
این دوره بيش از 1000مورد حكم قطعي شــامل اعدام، حبس هاي ابد و 
طویل المدت، انفصال از خدمت، اســترداد اموال، شــالق و... توسط این 
دادگاه ها صادر شــد. رئيســي بارها با تأكيد بر برخورد عملي با فســاد و 
دانه درشــت ها گفته كه گرفتار حاشيه ها نخواهد شــد و از جوسازي ها و 
فضاسازي ها و از اخم كسي تأثير نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو 

قطع خواهد كرد.

دانه درشت ها، آقازاده ها و یقه سفيدها با اتهامات مالي و كالهبرداري 2 بي تعارف با دانه درشت ها و آقازاده ها؛ بازداشت و محاكمه 
در دوره موسوم به تحول در قوه قضایيه بازتاب گسترده اي در رسانه ها و در 
ميان افكار عمومي داشت. حاشيه امن آقازاده ها، مسئوالن و دانه درشت ها 
همواره یكي از زمينه هاي بي اعتمادي مردم به عدليه بوده است. در این دوره 
دســتگاه قضایي تالش كرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتي این دسته از 
مفسدین، اعتماد از دست رفته به قوه قضایيه را بازگرداند؛ به همين جهت، 
دادگاه هایي براي محاكمه دانه درشت ها و آقازاده ها و برخي مسئوالن برگزار 

شد كه بعضي از آنها قابل اشاره است:
  حسين هدایتي مشــهور به »پدرخوانده فوتبال ایران« به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادي كشور به 20سال حبس، محروميت دائم از به كارگيري 
خدمات دولتي و رد مال و شالق محكوم شــد و هم اكنون در حال تحمل 

مجازات است.
   پرویز كاظمي، وزیر اسبق كار و رفاه در دولت اول احمدي نژاد به اتهام 
مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور به 20سال حبس، شالق 

در انظار عمومي و محروميت دائمي از مشاغل دولتي محكوم شد.
  هادي رضوي، داماد محمد شریعتمداري، وزیر سابق صنعت و معدن و 
وزیر كنوني كار و رفاه كه در جریان محاكمات به »داماد وزیر« مشهور شد به 
اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور به 20 سال حبس، 

رد مال، شالق و محروميت از خدمات دولتي محكوم شد.
   محسن پهلوان، بنيانگذار و مدیرعامل شــركت پدیده شاندیز و متهم 
ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبري شبكه كالهبرداري به حبس ابد و 

استرداد اموال و محروميت دائم از خدمات دولتي محكوم شد.
  عمار صالحي، فرزند یكي از فرماندهان ارشــد و ســابق ارتش به اتهام 

معاونت در اخالل در نظام اقتصادي در ارتباط با یكي از پرونده هاي فساد 
بانك سرمایه)گروه جهانباني( در دادگاه علني محاكمه و به تحمل 10 سال 

حبس و محروميت دائم از خدمات دولتي محكوم شد.
   ابوالفضل ميرعلي، مدیرعامل مؤسســه اعتباري ثامن الحجج و رئيس 
اسبق دادسراي نظامي استان خراسان به اتهام مشاركت در اخالل در نظام 
اقتصادي كشور به 15سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم شد. 
او مصداق كسي بود كه به گفته ولي اهلل سيف، رئيس سابق بانك مركزي، 

تحصيالت دیپلمه داشت و به صورت مسلح وارد بانك مركزي مي شد!
  رسيدگي به پرونده عباس ایرواني، مدیر گروه عظام، توليد كننده قطعات 
خودرو به اتهام افساد في االرض از مجراي اخالل عمده در نظام اقتصادي 
كشور و رسيدگي به اتهامات علي دیواندري، مدیرعامل سابق بانك ملت 
و پارسيان ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متهمان دانه درشت 

است.
   علي اشــرف ریاحي، داماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت به 
معاونت در اخالل كالن در نظام اقتصادي به ميزان 6 ميليارد و 656 ميليون 
یورو در پرونده موسوم به پتروشيمي متهم است كه جلسات دادگاه هنوز 

تمام نشده است.
  شــبنم نعمت زاده، فرزند محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت به 

اتهام مشــاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادي از طریق اخالل در امر 
توزیع مایحتاج عمومي)دارو( به 20سال حبس، شالق و ردمال محكوم شد.
  مهدي آخوندي، فرزند عباس آخوندي، وزیر سابق راه و شهرسازي یكي 
از آقازاده هایي است كه طي یك سال گذشته بازداشت شده است. به گفته 
سخنگوي قوه قضایيه 4نفر دیگر به همراه وي بازداشت شده اند. به نوشته 

رسانه ها، اتهام این آقازاده كار چاق كني و تخلفات مالي است.
  حسن ميركاظمي، مشــهور به »حســن رعيت« كه به واسطه روابط 
پيچيده اش با افرادي مانند بابك زنجاني و ســعيد مرتضوي و وساطت او 
براي آشنایي این دو شناخته مي شــود، از ماه ها پيش به اتهامات نامعلوم 
در بازداشــت به ســر مي برد. افكار عمومي، رعيت را به واسطه تصویري 
مي شناسند كه در جریان ناآرامي هاي پس از انتخابات سال88 با در دست 

داشتن اسلحه كمري از او ثبت شده است.
   فریدون احمدي، نماینده زنجان و محمد عزیزي، نماینده ابهر در مجلس 
به اتهام مشاركت و معاونت در اخالل بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا 
پس از بازداشت با تودیع وثيقه 10ميليارد توماني براي هریك از آنها، آزاد 

شدند. هنوز دادگاه محاكمه این دو نماینده مجلس برگزار نشده است.
  حسين فریدون، برادر حســن روحاني، رئيس جمهور به اتهام دریافت 

رشوه در حال تحمل 5سال حبس خود است.
  تاكنون تعدادي از جلسات محاكمه مهدي جهانگيري، برادر معاون اول 
رئيس جمهور به اتهامات مالي در دوره تحول قضایي برگزار شده است. او به 

قيد وثيقه آزاد است.
  رسول دانيال زاده، ابربدهكار بانكي)4هزار ميليارد تومان( طي چندماه 

گذشته بازداشت شد.
  عيسي شریفي، قائم مقام شهردار اسبق تهران كه جلسات دادگاه وي در 

دادگاه نظامي به صورت غيرعلني برگزار شده است.
افزون بر اینها، تعدادي از مدیران دســتگاه ها و ســازمان هاي دولتي بنابر 

اتهامات مختلف مالي و فساد طي ماه هاي گذشته بازداشت شده اند:
  احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركــزي و برادرزاده عباس عراقچي، 
معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي به اتهام مشاركت 
در اخالل در نظام ارزي و پولي كشــور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت 
شبكه اي و سازمان یافته در حد كالن بازداشــت و به قيد وثيقه آزاد است. 

تعدادي از جلسات دادگاه عراقچي برگزار شده است.
  هاشم یكه زارع، مدیرعامل ایران خودرو به اتهام افزایش غيرقانوني قيمت 

محصوالت ایران خودرو و اخالل در بازار خودرو در بازداشت است.
  پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي  و معاون وزیر اقتصاد به 

اتهام سوءاستفاده از جایگاه خود در بازداشت است.
  علي اصغر پيوندي، رئيس جمعيت هالل احمر و تعدادي دیگر از مدیران 

این سازمان به اتهام فساد مالي بازداشت شده اند.
  در حوزه پزشكي و دارو، رئيس سازمان تداركات پزشكي هالل احمر و 

تعدادي از افراد بنا بر اتهامات و تخلفات ارزي بازداشت شده اند.
اقدامات دستگاه قضایي در برخورد با تخلفات مدیران دولتي، آقازاده ها 
و مسئوالن در دوره ریاست رئيســي وجه تمایز این دوره از مدیریت با 
دوره هاي پيشين به شمار مي آید. این در حالي است كه آیت اهلل صادق 
آملي الریجاني، رئيس پيشين قوه قضایيه در نامه اش خطاب به آیت اهلل 
یزدي نوشته بود: »بنده ســينه ام خزانه االســرار اتهامات مجموعه اي از 
معاونان، قائم مقامان و آقازاده هاي مسئوالن و شخصيت هاست.«! اظهارات 
رئيس سابق دســتگاه قضا در حالي بود كه رسيدگي به اتهامات مسئوالن 

و آقازاده هایشان جزو وظایف ذاتي او و دستگاه تحت ریاستش بوده است.

پاكســازي دروني قوه قضاييه: از زمان انتصاب سيدابراهيم  رئيسي به ریاست قوه قضایيه، پاكسازي عدليه از افراد فاسد مورد 3
توجه جــدي مدیریت جدید قرار گرفته اســت. رئيســي در گفت وگوي 
تلویزیوني خود در دوم تيرماه97با اعالم برخورد با 60 قاضي متخلف، گفت: 
این آغاز كار است. رئيس قوه قضایيه گفت: همه كساني كه به نحوي فساد و 
ناســالمتي را در دل و ذهن مي پرورانند، بدانند پایان كار آنها ان شاءاهلل با 

اقدامات اخير قوه قضایيه رقم خواهد خورد.
در راستاي سياست پاكسازي قوه قضایيه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت 
اكبر طبري، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضایيه بيش از همه مورد توجه 
رسانه ها و افكار عمومي قرار گرفت. پيشينه طبري در رأس هرم مدیریتي 
قوه قضایيه، او را به فردي پرنفوذ در دستگاه قضایي كشور تبدیل كرده بود 
و ردپاي فساد او و شبكه تحت رهبري او را در اغلب پرونده هاي بزرگ فساد 
مي توان مشاهده كرد. آغاز ریاست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضایيه، پایان 
كار طبري در عدليه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئيسي به عنوان رئيس 
دستگاه قضایي از سمت خود بركنار و در تيرماه سال گذشته خبر بازداشتش 
اعالم شد. اما طبري یك شخص نبود. از اطالعات موجود پيداست كه وي 
رهبري یك شبكه فســاد در قوه قضایيه را بر عهده داشته است؛ چنان كه 
سخنگوي قوه قضایيه گفته تاكنون 3قاضي در ارتباط با طبري بازداشت 
شده اند كه بيژن قاسم زاده، بازپرس پرحاشيه شعبه دوم دادسراي فرهنگ 
و رسانه یكي از آنها اســت. عالوه بر این، با احتساب مجموع بازداشتي ها، 
تاكنون قریب به 20نفر یا بيشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند 

كه اغلب آنها از مدیران واحدهاي قضایي بوده اند.
اطالعات زیادي درباره عملكرد و حوزه و گستره فعاليت شبكه طبري درون 
و بيرون از قوه قضایيه منتشر نشده است و هنوز دادگاهي براي محاكمه سایر 
متهمان پرونده برگزار نشده اســت اما گفته هاي عليرضا زاكاني، نماینده 
پيشــين مجلس درباره طبري تا حدي گویاي حجم فســاد شكل گرفته 
پيرامون این فرد است. در دوره پيش از بازداشت طبري، زاكاني در جمالتي 
درباره او گفته بود: »كسي كه 2 رئيس قوه را بيچاره كرده و دچار مشكل بوده 

و مایه بدنامي قوه قضایيه و زد و بند شده است.«
با كنار هم قرار دادن اطالعات و نشانه هاي موجود، مي توان گفت كه »توصيه 
و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده ها«، دریافت رشوه هاي »بهت آور«، كسب 
اموال نامشــروع و... ازجمله اتهامات عناصر و شبكه هاي فاسدي است كه 
طي ساليان گذشته در دستگاه عدليه ریشه دوانده اند. اظهارات رئيس قوه 
قضایيه در اجالس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضایيه نيز ناظر 
به فعاليت هاي همين شبكه بود كه گفت: »متوجه شدیم رشوه هایي اخذ 
شده است كه بهت آور است؛ از آپارتمان هاي 600متري گرفته تا ویالهاي 
4هزارمتري در شمال كه در نوع خود كم نظير است. البته متهمان بازداشت 

و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.«

 مي دانستند نمايندگان بعد از 
انتخابات ديگر رودربايستي ندارند

همفكري نمايندگان 
بــا دولت و ســتاد 
كرونا مي توانســت 
نقش آفرين باشــد و 
ويژه اي  همبستگي 

بيافريند؛ به رغــم اين مهم امــا تصميم به 
تعطيلي مجلس گرفتنــد. به نظر من تعطيلي 
مجلس حساب شده بود به اين معنا كه جمعي 
نخواستند مجلس در بزنگاه تأثيرگذاري اش 
نقش آفرين باشد. كرونا بهانه اي براي ترساندن 
نمايندگان و رضايت ضمني جمعي از آنها براي 
كوچ از بهارســتان بود. تعطيل شدن مجلس 
چنان حساب شده بود كه در همان نشست بعد 
از انتخابات - پنجم اسفندماه - دم و دستگاهي 
فكر شده براي تست گرفتن از مجلسي ها راه 
افتاده بود، درست هم جواب داد و از 100نماينده 
كه تســت گرفتند جواب آزمايش چنان بود 
كه ديگر نمايندگان وحشــت كردند و چنان 
ترسيدند كه در نشست ششم اسفندماه حاضر 
نشدند و جلســه به نصاب نرسيد. به نظر من 
هيأت رئيسه از پذيرفتن و همراهي تصميمات 
احتمالي نمايندگان جا زد؛ چرا كه مي دانست با 
شيوع كرونا نمايندگان مجلس مي خواهند هر 
روز از تريبون بهارستان يقه ناكارآمدي برخي 
مسئوالن را بگيرند و با حضور مجلس اقدامات و 

كاستي ها در لحظه خبرساز مي شد.
 البته مديريت بي مبنا و غيرقانوني كرونا فقط 
عامل تعطيلي مجلس نبود، بلكه تدوين بودجه 
ســال 99كه مجلس كليات آن را رد كرده بود 
با نكات قابل بحثي چون اختصاص 2ميليارد 
يورو به بنيه دفاعي كشــور از صندوق توسعه 
ملي درحالي كه دولت مجوز برداشت 2ميليارد 
و 795ميليون يورو را داشت و از اين مبلغ تنها 
795يورو را به ديگر بخش ها مثل كشاورزي و 
آبخيزداري و مقابله با ريزگرد ها و... اختصاص 

داده بود، از ديگر عوامل تعطيلي مجلس بود.
از سوي ديگر نيز عملكرد عجيب وزير كشور 
در اعالم آراي انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي و عدم اعالم ميزان آراي استاني 
و آراي باطله اعتراض نماينــدگان را به دنبال 
داشت و اگر نمايندگان فرصت مي كردند طرح 
استيضاح رحماني فضلي را كه قبل از انتخابات 
و به دليل حوادث آبان مــاه كليد خورده بود، 
پيگيري  مي كردند؛ چرا كه نزديك به 80درصد 
نمايندگان مجلس دهم ديگر در مجلس يازدهم 
حضور ندارند و رودربايستي هايشان نسبت به 
قبل به ميزان زيادي كاهش يافته بود و اما تدبير 
هيأت رئيسه باز هم به داد رحماني فضلي رسيد 

و استيضاح او باز هم به تعويق افتاد.
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  فرصت سوزي 
در مجلس 

تعطيلي مجلــس در بزنگاه 
حســاس بودجه نويســي و 
لزوم اســتيضاح عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزير كشور، چه 
يك تدبير بوده باشد و چه يك 

اتفاق دنباله دار كه كرونا عامل آن باشد، متأسفانه برخالف 
قانون و حقوق مشــروع ملت كه در حقوق و اختيارات 
فرد فرد نمايندگان تبلور يافته است و به دور از قواعد و 
الزامات كار جمعي صورت گرفت. بعد از رأي قابل تامل و 
عيان مجلس به رد كليات اليحه بودجه سال 99، دولت 
بايد با رفع ايرادات اساسي وارد شده، اليحه بودجه را 
براي بررسي مجدد و تصويب به مجلس باز مي فرستاد 
ليكن در اقدامي بي سابقه، بدعت آلود و خالف قوانين، 
اليحه بودجه رد شــده در صحن علني به كميسيون 
تلفيق بودجه سپرده شد. كميسيوني كه در حضور فعال 
صحن و وجود نقد و نظارت متخصصان و صاحب نظران و 
رسانه ها، عملكرد شفاف و در خوري در بودجه نداشت، 
فرصت يافته بود در گوشه اي خلوت، با نصاب يا بي نصاب، 
بدون حضور همه ناقدين و ناظرين و تصميم گيرندگان 
مشروع و قانوني، مقدرات منابع و هزينه هاي يك سال 
كشور را بدون هرگونه پاسخگويي در تعامالت متعارف 

يا نامتعارف رقم بزند.
من بر اين باورم كه ســپردن بررسي و تصويب اليحه 
بودجه به كميسيون تلفيق با روال بدعت آلود و عجيبي 
كه در امر قانونگذاري ايجاد شــد، موجب ايجاد آثار 
مخرب و زيانباري خواهد بود كه آثار آن در ميان مدت 
آشكار مي شــود؛ البته تصويب اينچنيني بودجه يك 
سال كل كشور تنها نتيجه تعطيلي مجلس نبود، بلكه 
نجات وزير كشور از تيغ استيضاح مجلس نيز فاكتوري 
بود كه از دل تعطيلي مجلس حاصل شد. بنده به همراه 
9نماينده ديگر بعد از اجــراي تصميم به غايت خطا و 
نادرســت بنزيني و حوادث متعاقب آن در آبان ماه و 
مديريت ناكارآمد، ضعيف، نادرست و خسارت بار وزارت 
كشور، بنا به قول آقاي الريجاني مبني بر اعالم وصول 
و انجام اســتيضاح بعد از انتخابات مجلس پذيرفتيم و 
متعهد شديم استيضاح را بعد از برگزاري انتخابات به 
جريان بيندازيم كه در طول اين زمان، بروز ناكارآمدي 
و ضعف هاي مهلك بيشــتر در عملكرد اين وزارتخانه 
مزيد بر علت شده و خسارات بس عظيم و جبران ناپذير 
ديگري را به كشور وارد كرد؛ ليكن مع االسف، فرصت 
و حق اســتيضاح از مجلس و نمايندگان سلب شد. به 
گمان من برگزاري جلســات علني مجلس بعد از اين 
ميزان بدعت گذاري و فرصت ســوزي كه داليل دروني 
و بيروني متعدد داشــت، بيش از آنكه ناشي از وجدان 
كاري و اخالقي باشد به شوآف مي ماند كه مي خواهد در 
 ماه آخر فعاليت مجلس دهم ويترين آبرومندانه اي از آن 
به يادگار بگذارد؛ چراكه پر واضح است ديگر مجالي براي 
پرداختن به هيچ يك از كارهاي بر زمين مانده و برشمرده 

يا ناشمرده موجود نخواهد بود.
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رسميت دادن به زندانيان سياسي 
يكي از اقدامات مثبت دســتگاه قضا در ارتباط با زندانيان سياسي و 
امنيتي اين بود كه بيش از نيمي از اين محكومان مشــمول عفو ساالنه 
و نوروزي رهبري شده و از زندان آزاد شــدند. براساس بخشنامه قوه 
قضاييه، جرائم امنيتي تا 5سال مشروط به اينكه محكومان يك سوم از 
حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبري شده است. به نوشته 
انصاف نيوز، حدود 70درصد زندانيان سياســي - امنيتي اوين در دوره 
پس از شيوع كرونا در كشور به مرخصي آمده اند و از بند نسوان اوين نيز 
تاكنون 2۴نفر از ۴2زنداني اين بند به مرخصي اعزام شده اند. تا پيش از 
شيوع كرونا در كشور، در بند8 اوين حدود 70زنداني سياسي - امنيتي 
مرد حضور داشتند كه حدود 50نفر از آنها به مرخصي يا مرخصي متصل 
به آزادي آمده اند. توجه به وضعيت زندانيان در دوره شــيوع كرونا از 
سوي مسئوالن و رياست قوه قضاييه، به ويژه وضعيت زندانيان سياسي و 
امنيتي از اقدامات قابل تحسين دستگاه قضا بود كه مورد توجه بسياري 
از رسانه ها در داخل و خارج از كشور و نيز فعاالن سياسي و مدني قرار 

گرفت.
رئيســي با توجه به تجربه طوالني حضورش در دستگاه قضا و با علم به 
كاهش اعتماد عمومي به مراجع قضايي، ضرورت احياي اعتماد عمومي 
را به طور جدي مورد توجه قرار داد. رئيسي از افزايش اميدواري مردم 
به قوه قضاييه همزمان با آغاز دوره رياست خود سخن گفته بود: »اين 
اميدواري مشروط به اقدامات ماســت. هم اكنون احساس مي كنم فضا 
كامال با قبل متفاوت شده است  اما ماندگاري آن و افزايش اين موضوع در 

گرو اقداماتي است كه انجام مي دهيم.« 

قاسم ميرزايي نيكو
نماینده دماوند

محمدرضا نجفي
نماینده تهران
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فساد و كرونا 2 چالش عدليهعك

جمعي از وزیران، ســفرا، اســتانداران، 
 سياست
معاونان وزرا و منتخبان مردم در مجلس داخلي

و شــوراي شــهر و مدیــران جمهوري 
اسالمي در سال هاي پس از انقالب در نامه اي به رهبر 
معظم انقالب از ایشان درخواست كردند حصر خانگي 

محصورین تبدیل به قرنطينه اختياري شود.
در این نامه كه به امضاي نزدیك به 150نفر از مدیران 
سابق و فعلي نظام جمهوري اسالمي رسيده است، آمده 
است: ما امضاكنندگان این نامه، با درك شرایط خطير 

كشــور و منطقه و آگاهي از پيامدهاي سقوط قيمت 
نفت براي ایران، تحكيم همبستگي ملي، جلب اعتماد 
اجتماعي و تقویت اميد را ازجمله لوازم پشت سر گذاردن 
كم هزینه مشــكالت ميهن و مردم و حركت به سوي 
حكمراني خوب در فضایي آرام و به دور از تنش مي دانيم.
امضا كنندگان این نامه نوشــته اند: رجاي واثق داریم 
هر نوع پيام و اقدام مثبت حكومت، مي تواند نشانه اي 
اميدبخش از تحقق فردایي بهتر براي جامعه، به ویژه نزد 
شهروندان معترض و نگران آینده كشور تلقي شود و بر 

ظرفيت و توان ملي در مواجهه با مشكالت و بالیا بيفزاید. 
از این رو با توجه به ضرورت پایان دادن به التهابات یك 
دهه اخير، خاتمه دادن به حصر خانگي و تبدیل آن به 
»قرنطينه اختياري« را ضروري مي دانيم تا با پایان یافتن 
قرنطينه در كشــور و عادي شدن شــرایط، قرنطينه 
اختياري محصورین نيز خاتمه یابد و آنان زندگي عادي 

خود را از سر بگيرند.
محســن آرمين نایب رئيس مجلس ششم، سيدكاظم 
اكرمي وزیر اســبق آموزش و پرورش، مرتضي الویري، 

شــهربانو اماني، ســيدابراهيم امينــي، محمدجواد 
حق شناس، سيدآرش حســيني ميالني، سيدحسن 
رسولي، زهرا صدراعظم نوري، محمد عليخاني، محمود 
ميرلوحي، زهرا  نژادبهرام از اعضاي شوراي شهر تهران، 
محســن صفایي فراهاني، مصطفي تاج زاده، ســعيد 
حجاریان، اكبر تركان، سيدمحمد بهشتي، نصرت اهلل 
تاجيك، خســرو تهراني،  عطــا اهلل مهاجراني، جميله 
كدیور، محسن ميردامادي، شــهيندخت موالوردي، 
علي اكبر محتشــمي پور، هادي غفاري، الهه كوالیي، 
هادي خانيكي، غالمرضا ظریفيان و همچنين جمعي از 
نمایندگان فعلي و ادوار مجلس ازجمله امضا كنندگان 

این نامه هستند.

درخواست جمعي از مديران نظام درباره حصر

  قاسم ميرزایي نيكو: مجلس را تعطيل 
كردند چــون مي دانســتند 80درصد 
نماینــدگان دیگــر رودربایســتي و 

معذوریت هاي سابق را ندارند

  محمدرضــا نجفــي: جلوگيري از 
استيضاح وزیر كشور و تصویب تعاملي 
بودجه علت تعطيلــي مجلس بود نه 

كرونا! 

پشت پرده سرگرداني 70روزه بهارستان 



اگرچه مي شــد حدس زد كه ترافيك 
16فروردين نسبت به 2هفته گذشته گزارش

تغيير محسوسي داشــته باشد اما اين 
حجم باالي ترافيك با اتمام تعطيالت نوروزي، خيلي 
قابل پيش بيني نبود.  با آغاز روزهاي كاري سال 99، 
ترافيك تهران يكباره از بزرگراه ها و معابر شهري سر 
برآورد. نه هشدار جدي از سوي پليس و نهادهاي ناظر 
و مجري قانون داده شده بود و نه با كسي هم برخورد 
شد. مترو و اتوبوس هم كه به روال سابق مشغول كار 
شدند تا بيم آن برود كه روزهای آينده سطح شهر شلوغ 
باشــد. به هميــن راحتي غــول ترافيــك از ميان 
خيابان هاي تهران به پا خواست تا بهترين كمك براي 

ويروسي باشد كه عاشق تجمع و ازدحام است.

نگرانيمعاونوزير
در نخستين روز بعد از تعطيالت رسمي نوروز تهران 
ميزبان انبوهي از شــهرونداني بود كه به روال سابق 
مي خواستند كار خود را از سر بگيرند. اين بي مباالتي 
تا آنجا ادامــه يافت كه ايرج حريرچــي، معاون وزير 
بهداشــت از اين موضوع ابراز نگراني كرد چراكه اين 
افراد مي توانند ويروس كرونا را به منزل يا محل كار 

انتقال دهند.
درصورتی كه اصناف كشور زمانبندي شده بايد به كار 
خود ادامه دهند. ادارات دولتي نيز قرار اســت با يك 
سوم نيروها كار خود را پي بگيرند. اما ادارات خصوصي 
و مغازه هاي مورد نياز مردم به روال سابق باز هستند و 
اين هماني است كه ويروس كرونا مي خواهد. اگرچه 
50 روزي مي شود كه مدارس و دانشگاه هاي كشور 
تعطيل شده اند اما فعاليت برخي از ادارات، شركت ها، 
واحدهاي توليــدي و حتي بانك هــا از 16فروردين 

آغاز شد.

كدامناظر؟
سهم نظارت كنندگان در اجراي قرنطينه كرونا تا آن 

حد كم شده كه بزرگ ترين نهاد ناظر بر امور كشور نيز 
از ديروز آغاز به كار كرد؛ حال آنكه رئيس اين نهاد خود 
يك بيمار كرونايي محصور در قرنطينه است. مجلس 
طي هفته هاي پاياني سال گذشته در كوران بررسي 
اليحه بودجه 99كشــور تعطيل شد اما فعاليت هاي 
برخي نماينده ها در روزهاي نوروز موجب شد كرونا 

سراغ آنان نيز بيايد. 

افزايشتردددربزرگراهها
ديروز مركز فرماندهي و كنترل هوشــمند ترافيك 
پليس راهور فاتب از افزايش حجــم تردد خودروها 
در بزرگراه هاي پايتخت خبر داد. ســرهنگ محمد 
رازقي رئيس اين مركز اظهار كرد: با توجه به شــروع 
كار بخشي از ادارات، شــركت ها و مراكز كار افزايش 
حجم تردد خودروها را نسبت به روزهاي گذشته در 
سال جاري شاهد بوده ايم. از ســويي در ورودي هاي 
پايتخت يعني معابر و بزرگراه هايي همچون بســيج، 
جنوب به شمال نواب، امام علي، همت، حكيم، جاده 
مخصوص كرج و بزرگراه شهيد لشكري افزايش حجم 
تردد گزارش شــد. اين در شرايطي رخ داد كه در روز 
13فروردين نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 
كاهش 95درصدي تردد خودروها را شــاهد بوديم 
اما گويا ديروز همه  چيز به روز اول شــيوع برگشت. 
همچنين مجموع جاده هاي منتهي به تهران شاهد 
ترددهاي ميليوني وســايل نقليه اي بود كه به تهران 

می آمدند و مي آيند.

پيشنهادعضوشورا
يك عضو شوراي شهر تهران روز گذشته و همزمان با 
افزايش ترافيك در معابر شهري پايتخت طي نامه اي 
به شهردار تهران برخي پيشــنهادهاي خود را براي 
بهبود وضع موجود ارائه كرد. حجت نظري در اين نامه 
نوشت: طرح ترافيك تهران بايد تا پايان بيماري معلق 
شود اين در شرايطي است كه درصورت باقي ماندن 
طرح، بيشتر تردد كنندگان شهري مجبور به استفاده 
از وسايل نقليه عمومي خواهند شد و بايد جلوي اين 
رويه گرفته شود. نظري همچنين نوشت: بايد ورودي 

و خروجي هاي مترو نيز جداســازي شود و در معبر 
شهري نيز سهم بيشــتري به عابر پياده داده شود تا 

ترددها به شكل كلي با فاصله صورت گيرد.

توقفزنجيره؛مسيريكطرفه
روند شيوع ويروس كرونا براســاس آنچه پزشكان و 
محققان مي گويند بايد با توقف زنجيره انتقال متوقف 
شود و تنها قرنطينه خانگي براي اين مهم مؤثر است. 
در عين حال عملكرد دوگانه باز بودن بيشتر محل هاي 
كار و »شعار بي پشتوانه در خانه بمانيم« موجب موجي 
نو از شــيوع كرونا در كشــور و البته تهران به عنوان 
بزرگ ترين ميزبان اين ويروس در كشور شد و احتماال 
خواهد شــد. اين در حالي است كه روز پنجشنبه كه 
سعيد نمكي، وزير بهداشت در نامه اي به رئيس جمهور 
نسبت به آغاز به كار فعاليت واحدهاي توليدي در ايران 
هشدار داده و نوشته بود كه هرگونه تصميم آتش به 
اختيار توسط هر دستگاه دولتي، غيردولتي، فرهنگي، 
مذهبي و غيره كه مورد تأييد نباشد شعله هايش به 
سرعت دامن نظام سالمت و متعاقب آن اقتصاد كشور 

را خواهد گرفت.

پرترافيكترينخيابانهاي16فروردين
ترافيك صبحگاهي شنبه )16 فروردين( پايتخت در 
مسيرهاي غرب به شرق و جنوب به شمال مشاهده 
شــد و اوج ترافيك صبحگاهي از ساعت ۷:۴5 آغاز 
شد و در ساعت ۸:۴5 به پايان رســيد. در اين بين 
بيشــترين ترافيك در مســيرهاي غرب به شرق و  
جنوب به شمال مشاهده شده اســت. اوج ترافيك 
صبحگاهي امروز شنبه برابر با ۴3كيلومتر طول صف 
ترافيك بود؛ اگرچه نســبت به متوسط شنبه هاي 

اســفند ماه 139۸ حدود 33 درصد كاهش را نشان 
مي دهد.

محورهاييكهدرگيرترافيكسنگينصبحگاهي
بودند،عبارتنداز:

خيابان انقالب، مســير شــرق به غرب از ميدان امام 
حســين)ع( تا حقوقي و مسير غرب به شــرق از ميدان 

انقالب تا دانشگاه
خيابان آزادي مسير غرب به شرق از شهيدان تا نواب و 

در ادامه از نوفالح تا ميدان انقالب
بزرگراه آبشناسان مســير غرب به شرق از ستاري تا 

اشرفي اصفهاني
جنوب به شمال تونل توحيد

 غرب به شــرق بزرگراه عالمه جعفري از شــقايق تا 
كاشاني

 بزرگراه زين الدين مسير شرق به غرب
 بزرگراه شهيد همت مسير غرب به شرق

جنوب به شــمال كنــدروي نواب از قزويــن تا امام 
خميني)ره( و تندروي همان بزرگراه 

بزرگراه شهيد همت مسير شــرق به غرب از يادگار 
امام تا گاندي

خيابان امام خميني)ره( از اميركبيــر تا ميدان امام 
خميني)ره(

جنوب به شمال بزرگراه امام علي)ع(
غرب به شرق بزرگراه حكيم از ستاري تا تونل رسالت

غرب به شرق جانبازان
غرب به شرق جالل آل احمد
 شرق به غرب خيابان دماوند

شرق به غرب بزرگراه شهيد سليماني
جنوب به شمال بزرگراه صياد شيرازي

ديروز همزمان با پايان تعطيالت نوروزي، معابر شهري پايتخت 
با انبوه ترددكنندگان روبه رو شد

و ناگهان ترافيك

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدسرابي
خبر نگار

يادداشت

پيروزحناچي:بايدجهانیفكرومحلی
عملكنيم

»پيــروز حناچي« شــهردار تهــران در 
يادداشــتي در روزنامه انگليسي گاردين 
شــديدا از تحريم هاي آمريكا در شرايط 
شيوع ويروس كرونا و جنگ كشورها با اين 

ويروس انتقاد كرد.
وي در اين يادداشــت نوشــته است، من 
به عنوان شهردار تهران روزانه مشاهده مي كنم كه جان هاي مردم به دليل 

كمبود اقالم پزشكي و دارو از دست مي رود.
وي تأكيد كرد كه اكنون زمان سياست هاي انتقام جويانه كشورها عليه 

يكديگر نيست.
حناچي  عنوان كرده: هجوم ويروس كرونا يك واقعيت را براي ما روشن 
كرده است؛ هيچ شهر يا هيچ ملتي نمي تواند در برابر بحران هاي جهاني 

بي تفاوت باشد هرچند كه اين بحران بسيار از ما دور باشد.
درحالي كه معيارهاي حكومتداري طي قرن گذشته اين بوده است كه 
جهاني فكر كنيم اما محلي اقدام كنيــم، امروز ما بايد هم جهاني و هم 

محلي فكر و اقدام كنيم.
شهردار تهران در ادامه يادداشت خود آورده اســت، در ايران مديران 
شهري با يك بحران بي سابقه در حوزه بهداشت عمومي مواجه هستند. 
تا دوم آوريل 3160نفر به خاطر ويروس كرونا فوت كرده و بيش از 50هزار 
نفر مبتال شده اند. سرعت ابتال هنوز كند نشده و بيشتر آنها نيز در تهران 

هستند؛ شهري كه من شهردار آن هستم.
بدون شك ما هم مي توانيم كارهاي زيادي انجام دهيم، مانند بسياري از 
ديگر كشورها. اما ما داريم در شرايط تحميل بدترين تحريم هاي تاريخ 

عمل مي كنيم.
تحريم هاي ايــاالت متحده نه تنها افراد و شــركت هاي آمريكايي را از 
تجارت قانوني با ايران منع مي كند بلكه اين تحريم ها به دليل فرامرزي 
بودن، ديگر كشورها و شــركت ها را نيز از انجام تجارت مشروع با ايران 

بازداشته است؛ حتي فروش اقالم دارويي و پزشكي.
در نتيجــه ايــن تحريم ها، توانايــي مــن و همكارانم بــراي تامين 
زيرساخت هاي پزشكي، لجســتيكي و ديگر اقدامات زيربنايي براي 
مبارزه با اين بيماري به شدت كاهش يافته است. ما اين ضررهاي جاني را 
هر روز داريم مي بينيم درحالي كه مي توانستيم شاهد مرگ آنها نباشيم.

وي در ادامــه افزود: در حقيقــت جنگ اقتصــادي »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور آمريكا عليه ايران و امتناع وي از توقف آن مانع تالش هاي 
ما براي مقابله با ويروس كرونا شــده است؛ ويروســي كه هيچ مرزي 
نمي شناسد. آيا اين به نفع آمريكاست كه اپيدمي كرونا هميشگي شود؟

براي مبارزه بهتر بــا اين بحران هــاي جهاني جديد، نياز اســت كه 
سياستمداران تشخيص دهند كه مسير تعقيب منافع ملي جدا و يا مغاير 
با منافع جهاني و پاسخگويي مشترك جامعه بين المللي به اين بحران ها 
نيست. وي در پايان تأكيد كرد  جهان نمي تواند مانند اين ادامه يابد، اگر 
رهبران جهاني نتوانند از اين فرصت براي تغيير استفاده كنند همه ما در 
سراسر جهان در برابر اين بيماري هاي واگيردار، فجايع زيست محيطي، 
گرم شدن كره زمين، تروريسم، افراط گرايي شديد و ساير تهديدهاي 

مشترك بسيار آسيب پذير خواهيم بود.
جامعه بين الملل شامل سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن در كنار 
برخي از رهبران كشورها از زمان شيوع اين ويروس در حال اعمال فشار 
عليه دولت آمريكا براي تعليق تحريم ها عليه كشورهاي مختلف هستند. 
با اين حال دولت ترامــپ نه تنها اين تحريم هــا را متوقف نكرده بلكه 
تحريم هاي جديدي نيز عليه برخي كشورها ازجمله ايران طي روزهاي 

گذشته وضع كرده است.

محمودمواليي
خبرنگار

خبرهاي كوتاه

  تدفينمتوفيانكروناييبارعايت
احكامشرعي

برخي اخبــار درباره تدفيــن متوفيان مبتال 
به بيماري كرونا واكنش شــهرداري تهران را 
برانگيخت. به گزارش همشــهري، ســازمان 
بهشت زهرا)س( شهرداري تهران براي تنوير 
افكار عمومي، جزئياتي از شرايط انجام امورات 
و احكام شــرعي اين متوفيــان را اعالم كرد. 
روابط عمومي سازمان بهشت زهرا)س( طي 
اطالعيه اي توضيــح داد: »پس از مشــاهده 
نخســتين متوفيان مبتال به بيمــاري كرونا، 
سازمان بهشت زهرا)س( شــهرداري تهران 
با اســتعالم از مراجع ذيربط سريعا نسبت به 
تجهيز امكانــات و منابع انســاني الزم براي 
خدمت رســاني به شــهروندان تهراني اقدام 
كرد؛  بالفاصله با ارتباطات و مشــاوره با دفتر 
مقام معظــم رهبري و مراجــع تقليد پس از 
تعيين ترتيبات شــرعي الزم و رعايت تمامي 
موارد بهداشــتي ضروري با اتكا به خداوند و 
خودگذشــتگي و تالش فراوان پرسنل خدوم 
اين سازمان، نسبت به انجام اين واجب كفايي 
اقدام كرد؛ به گونه اي كه شاهد بوديم بحمداهلل 
هيچ گونه خللي در رسيدگي به اموات مسلمين 
رخ نداده است و بارها جمع كثيري از مسئوالن 
بلندپايــه لشــگري و كشــوري از زحمات و 

تالش هاي انجام شده تشكر كرده اند.« 
به دليل واگيردار بودن ويروس كرونا، تدفين 
متوفيان در بســياري از كشــورها به معضل 
تبديل شده است. در بخشــي از اين اطالعيه 
به اين موضوع اشاره شــده و آمده است: »در 
بســياري از كشورهاي پيشــرفته و طراز اول 
جهان درحالي كه هيچ يك از مالحظات ايران 
اسالمي را هم ندارند در مديريت اجساد دچار 
ناتواني و بحران شديد شده اند. آنچه امروز براي 
تمامي مراحل تدفين متوفيان انجام مي شود 
منطبق با فتواي مقام معظم رهبري و مصوبات 
ستاد ملي مبارزه با كرونا و نظرات كارشناسي 
متخصصان بهداشتي و درماني كشور به عنوان 
باالترين مراجع تصميم گيري در اين خصوص 
بوده و خواهدبــود؛ بنابراين پــس از اين نيز 
شهرداري تهران يقينا با تكريم و تعظيم كامل 
خانواده هاي داغدار و شــئونات آنان همراه با 
اجراي كامل ضوابط بهداشتي و رعايت تمامي 
امور شرعي مثل گذشته با قوت تا پايان بحران 

به فعاليت خود ادامه خواهد داد.« 

  خدمترسانيبهتربهشهروندان
باحمايتهايقضايي

 ابراهيم رئيســي رئيس قــوه قضاييه، پيروز 
حناچي شهردار و اميرحسين شمس مديركل 
حقوقي شــهرداري تهــران درخصوص اهم 
مســائل قضايــي مرتبط بــا شــهرداري و 
پرونده هاي مطروحه در دســتگاه قضايي با 
يكديگر ديدار و گفت وگــو كردند. به گزارش 
همشهري، در اين نشســت گزارش عملكرد 
يكساله شــهرداري تهران در حوزه حقوقي، 
قضايي و همچنيــن پيگيري حقــوق عامه 
به رئيس قوه قضاييــه ارائــه و اولويت هاي 
شهرداري تهران در موضوعات حقوقي ازجمله 
وضعيت اجــراي آراي صادره از كميســيون 
ماده 100قانون شهرداري، پرونده هاي مهم 
شــهرداري تهران در مراجع قضايــي و نيز 
درخواست هاي شهرداري تهران درباره اعمال 
مقررات ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري 
به تفصيل مورد بحث و بررســي قرار گرفت. 
در اين جلسه شــهردار تهران ضمن تشكر از 
حمايت هاي دســتگاه قضايي، گفت: »بدون 
حمايت هاي قضايي امكان خدمت رساني به 
شــهروندان وجود نخواهد داشت.« رئيسي 
هم در اين نشست، از تالش ها و پيگيري هاي 
شــهرداري تهران براي حل و فصل مســائل 
حقوقي، قدرداني و بر لزوم تعامل و همكاري 
هر چه بيشتر ميان شهرداري پايتخت و قوه 
قضاييه جهت احقاق حقوق عامه در مســائل 
شهري تأكيد و از تالش ها و پيگيري هاي انجام 
شده در زمينه مســائل حقوقي در شهرداري 

تهران تشكر كرد.
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»در خانــه بمانيم« بــراي معتادان 
خدمات
متجاهــر بي خانمــان نيســت؛ زيرا اجتماعي

همزمــان با تشــويق شــهروندان به 
رفت وآمد كمتر، برخي زندان هــا و مراكز نگهداري 
معتادان به مواد مخدر براي كاهش جمعيت معتادان 
را آزاد كرده انــد. در نتيجــه بخــش بزرگــي از   
مصرف كنندگان مواد مخدر حاال در سطح شهر رها  
شده  اند. قســمتي از اين افراد به گرمخانه ها مراجعه 
مي كنند و بقيه ترجيــح مي دهند در خيابان ها باقي 
بمانند تا مواد مخدر را ساده تر تهيه و مصرف كنند. در 
روز هاي گذشته فيلمي كه از ميدان شوش در فضاي 
مجازي منتشر شد و يكي از همين تجمع ها را نشان 
مي داد باعث شــد كه شــهرداري محــل تجمع را 

ضد عفوني كند. بــه گزارش همشــهري، حال اين 
دوگانگي باقي مانده است كه اگر معتادان متجاهر را 
در شهر رها كنيم باعث انتشار بيماري  خواهند شد و 
اگر آنهــا را در گرمخانه هــا و درشــرايط قرنطينه 
نگهداري كنيم نياز دائمي به مصرف مواد مخدر دارند. 
معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران معتقد 
است در دوره مبارزه با كرونا بايد اتاق مصرف نيز در 
گرمخانه هــا راه اندازي شــود تا مددجويــان اين 
گرمخانه ها بتوانند 2۴ساعته در گرمخانه بمانند و از 
ابتال بــه كرونا در امان باشــند. »محمدرضا جوادي 
يگانــه« مي گويد: يكي از مشــكالت ايــن بود كه 
گرمخانه هاي شــهرداري بعد از صبحانه مراجعان را 
بيرون مي كرد. ما امكان اينكه گرمخانه ها 2۴ساعته 
خدمات ارائه كنند را فراهم كرديم تا حداقل در دوره 
كرونا اجازه مصرف آنها در گرمخانه صادر و تردد آنها 
كمتر شــود. انكار واقعيت و راندن بي سرپناهان به 

كوچه هاي اطراف مشــكل را حل نمي كند. ســال 
گذشته كه احتمال آمدن سيل بود، اين اجازه صادر 
شد كه معتادان در گرمخانه موادمخدر مصرف كنند 
و به مكان هاي اقامت در كنــار رودخانه ها نروند. او 
تأكيد مي كند: تصميم گرفته شد مراكز ماده 16بسته 
شود و نتيجه آن را در سطح شهر مي بينيم. در ۴5روز 
اخير از بين 2500مددجــوي گرمخانه ها حتي يك 
مورد ابتال به كرونا هم مشــاهده نشــد؛ اين نشان 
مي دهد با مراقبت هاي بهداشتي مددجويان به اين 
بيمــاري مبتــال نخواهند شــد. در دســتورالعمل 
بين المللي نيز تأكيد شده، بايد بي سرپناهان با رعايت 
فاصله فيزيكــي و توصيه هاي بهداشــتي نگهداري 

شوند.

12هزارمعتادمتجاهر
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران در باره حضور 

معتــادان در معابر مي گويد: تهــران 19هزار معتاد 
متجاهر دارد كه اكنون ۷ هزار نفر در مراكز نگهداري 
مي شوند و بقيه رها شــده اند و عمده آنها در سطح 
شهر حضور دارند. سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« 
با اشــاره به اينكه از زمان شيوع كرونا تصميم گرفته 
شد 5هزار معتاد از مناطق آلوده مخصوصاً مناطقي 
ازجمله فرحزاد، شوش، مولوي، هرندي و دروازه غار 
جمع آوري شــوند، اظهار مي كند: اين اقدامات بايد 
صورت مي گرفت اما نامه اي از طرف شوراي هماهنگي 
مبارزه با مواد مخدر تهران )زيرمجموعه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر رياســت جمهوري( به ما ابالغ شد كه 
با توجه به شــيوع بيماري كرونا فعاًل تا اطالع ثانوي 
نســبت به جمع آوري معتادان متجاهر اقدام نشود. 
او مي افزايد: از طرفي ديگر برخي زندانيان و معتادان 
متجاهــر در برخي مراكز ماده 16آزاد شــدند و اين 
اتفاقات منجر شــد مناطقي مانند خالزير و گردنه 
تنباكويي كه پيــش از اين كلوني حضــور معتادان 
متجاهر در تهران بود، مجدداً شكل بگيرد. در مركز 
مهر سروش )تحت نظر پليس مبارزه با مواد مخدر( 
هيچ موردي از ابتال به كرونا نداشــتيم و اگر ســاير 
مراكز نيز كار خود را به اين روال انجام مي دادند اين 
اتفاق پيش نمي آمد. حســنوند بيان مي كند: اكنون 

هيچ مرجعي معتادان متجاهــر را از پليس تحويل 
نمي گيرد، هم اكنون نيز چنانچه شوراي هماهنگي 
مبارزه با مواد مخدر ظرفيتي ايجــاد كند، در مدت 
يك هفته تمام اين معتــادان متجاهر را جمع آوري 

مي كنيم و تحويل مراكز بازپروري مي دهيم.

معتادانبانظرستادمبارزهباموادمخدرآزادشدند
بهزيستي اعالم كرده است كه معتادان با نظر كميته 
اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر از مراكز نگهداري 
آزاد شــده اند. معاون توســعه پيشــگيري و درمان 
ســازمان بهزيســتي كشــور مي گويد: همچنين با 
شيوع ويروس كرونا،  520 نفر از افرادي كه در مراكز 
تحت نظارت بهزيســتي، فرايند درماني خود را طي 
مي كردند با حكم دادســتاني آزاد شــدند. »مجيد 
رضازاده« با اشاره به معتادان متجاهر در سطح شهر 
تهران و منطقه ميدان شوش اظهار مي كند: عالوه بر 
معتادان، فروشندگان مواد مخدر نيز در اين محدوده 
هستند كه كارتن خواب محسوب نمي شوند و داراي 
خانواده هســتند. اين افراد با نظر كميته اجتماعي 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر از مراكــز نگهداري آزاد 
شدند و سازمان بهزيستي هيچ نقشي در جمع آوري 

و پذيرش اين افراد ندارد.

معتاداندرخانهنميمانند
زندان ها و مراكز ماده 16براي كاهش جمعيت خود، معتادان متجاهر را آزاد كرده اند و اين موضوع باعث 

شده تا به جمعيت بي خانمان هاي تهران افزوده شود

افزايش 4تا 5هزار بي خانمان به شهر
سيد مالك حسيني، رئيس سازمان خدمات اجتماعي 

شهرداري تهران
آمارهاييكهمااعالمميكنيمبراســاسآمارهاياعالمشدهازسوي
پليسمبارزهباموادمخدروســتادمبارزهباموادمخدراست،طبيعتا
مادراينخصوصمرجعنيســتيمكهبتوانيمآماربدهيم.اماواقعيت
ايناســتكهكفخيابانهايتهرانروايتديگريدارد.طبقاعالم
پليسمبارزهباموادمخدرحدود4هزارو500تا5هزارنفرازمراكزماده16
مرخصشدهاند.همچنينطبقاعالميكيازمديرانبهزيستي،مراكز
ماده16كهدرواقعمراكزخدماتدهيبهمعتادانخودمعرفاســت
فعاليتخودرامتوقفكردهاند.درمراكزماده16خدماتكاهشآسيب
ازجملهمتادوندرمانيصورتميگيردووقتيمراكزتعطيلميشوند،
قطعاتعداديازمراجعانآنهابرايتاميننيازخودبهپاتوقهايسنتي
مصرفروميآورند.همچنينبنابوددرطرحنوروزيبامديريتستاد
مبارزهباموادمخدرحدود5هزارمعتادمتجاهرديگرنيزجذبشــوند
كهباشروعشيوعكروناوبنابراعالمرسميستاد،پذيرشدراينمراكز
متوقفشد.درهميناثناحدود100هزارزندانينيزدركلكشورمرخص
شدهاندكهتعدادياززندانياندرتهرانياامكانبرگشتبهشهرهاي
خودندارنديادارايخانوادهنيستندوبرخيهماصوالپذيرشيازسوي
خانوادهندارنددرنتيجهبهافرادبيخانمانتبديلوبرخيازاينافراد
جذبگرمخانههايماشدهاند.پسباايناوصافوبرمبنايآمارهاتخمين
ميزنيمحدود4تا5هزارنفربهافرادبيخانمانشهراضافهوازاينتعداد

حدود20درصدجذبگرمخانههايماشدهاند.

ث
مك

شهر هوشمند سدي در برابر كرونا
مروريبرخدماتغيرحضوريمديريتشهريكهكمكميكنداينروزهاخيليازكارهاراازخانهانجامدهيم

حمل و نقل عمومي تقاضا محور است
محمودترفع،مديرعاملشــركتواحداتوبوسرانيتهران:شواهد
نشانميدهدازصبحشنبه16فروردينباآغازفعاليتشركتهاو
اداراتتعدادمسافراندربرخيازخطوطزيادشدهاست.درخطوط
بيآرتيمركزياينموضوعمشهودتربودوبههرحالدرصورتتقاضا
بايدبهشهروندانخدماتارائهشود.حملونقلعموميتقاضامحور
استوفراكروناييهمكهبهآننگاهكنيم،براساستقاضاسرفاصله
حركتباتوجهبهتعدادمسافرانتنظيمميشود.شهروندانمحترم
بايدتوجهكنندكهطيمدتاخير40نفرازهمكارانمابهكرونامبتال
شدهاندومتأسفانهازاينبين2نفرازرانندگاناتوبوسفوتشدهاند.
بنابراينبايدهمچناندرخانهماندنرابهتردددرشهرترجيحداد.

مترو نيازمند همكاري شهروندان
فرنوشنوبخت،مديرعاملشــركتبهرهبرداريمترويتهران:ازديروز
)16فروردين(حركتقطارهادرمســيرهابهحالتعاديخودبازگشتهو
بهجزازدحاماولصبحكهآنهمبهندرتاتفاقافتادهقطارهايماتقريبًا
خاليازمسافرترددميكنند.حداكثرسرفاصلهحركتقطارهادرمتروي
تهران3.5دقيقهاســتكهاكنونبرهميناساسدرحالارائهخدمتبه
شهروندانتهرانيهســتيم.دربازهزمانيپيشازشيوعويروسكرونا
يكميليونو۸00هزارمسافرجابهجاميشدواگربخواهيمبههمانروال
گذشتهجابهجاييمســافربازگرديمنيازمندهمكاريمسافرانهستيم.
برايجلوگيريازشيوعكرونادرايستگاههايمترورعايتفاصلهاجتماعي
درآسانســورها،پلهبرقيوهمچنينزمانســواروپيادهشدنقطارها

الزامياست.ازشــهروندانتقاضاداريمتادرزماناستفادهازقطارهاي
متروازماسكاستفادهكردهوبرايكاهشاحتمالشيوعاينويروساز
خريدكردنازدستفروشاننيزپرهيزكنند.امادرخصوصازدحاممسافر
درايســتگاهصادقيههمگفت:قطارهايخط5بعضًاتا2هزارنفرمسافر
جابهجاميكنندكهوقتياينحجمازمسافردرايستگاهصادقيهواردخط
2ميشوندباعثايجادازدحامخواهدشدكهسعيميكنيمازطريقايجاد
تغييراتدرسرفاصلهحركتقطارهاآنرامديريتكنيم.ظرفيتقطارهاي
درونشهريماتقريبًانصفظرفيتقطارهايخط5استووروديمسافر
باحجمزيادباعثميشودخط2عماًلنتوانددربينمسيرپذيرشمسافر
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ترافيك و شلوغي در نخستين 
روز هفتــه خيابان هاي تهران صنعت

موجب نگراني مسئوالن وزارت 
بهداشت از به خطر افتادن شرایط قرنطينه شد. در 
این ميان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
همشــهري مي گوید: ســتاد ملي كرونا هيچ 
ممنوعيتي براي فعاليــت واحدهاي توليدي با 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي نداشته و بخشنامه 
اخير وزارت صنعت نيز مرتبط با صنوف توليدي و 
نه كسب و كارهاي كمتر ضروري بوده كه مستلزم 
تجمع اصناف و تشكل هاي توزیعي بوده است. به 

گزارش همشــهري، همزمان با انتشار تصاویر 
مربوط به ترافيك صبحگاهي در تهران، برخي در 
فضاي مجازي این موضوع را ناشــي از اختالف 
دیدگاه هاي وزارت صنعــت، معدن و تجارت با 
وزارت بهداشت و درمان، در مورد زمان و چگونگي 
آغاز به كار واحدهــاي صنفي توليدي و توزیعي 
قلمداد كردند؛ زیرا پيش از آن سعيد نمكي، وزیر 
بهداشــت در نامــه اي به رئيس جمهــوري به 
بخشنامه وزارت صنعت واكنش نشان داده و آن را 
دستورالعملي اداري براي بازگشایي همه مشاغل 
و مراكز كسب و كار و مغایر با نقش و مسئوليت 
جایگاه ستاد ملي مقابله با كرونا قلمداد كرده بود. 
همزمان ایرج حریرچي، معاون وزیر بهداشت با 
انتقاد از شــلوغي و ترافيك پایتخت، در مورد 

به خطر افتادن شرایط قرنطينه این كالنشهر ابراز 
نگراني كرد. در پاســخ به این نگراني ها، حسين 
مدرس خيابانــي، قائم مقام وزیــر صنعت در 
گفت وگو با همشهري هرگونه ارتباط شلوغي و 
ترافيك روز شنبه در خيابان هاي شهر تهران را با 
بخشنامه اخير این وزارتخانه مبني بر بازگشایي 

واحدها رد كرده  است.

ارائه اطالعات غلط به وزير بهداشت
قائم  مقام وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در 
گفت وگو با همشــهري، نامه وزیر بهداشت به 
رئيس جمهور در مورد بخشــنامه تعطيل بردار 
نبودن توليد را ناشــي از نخوانــدن كامل این 
بخشنامه و ارائه اطالعات غلط به سعيد نمكي 
دانســت و گفت: مشخص نيســت كه در نامه 
وزیر بهداشــت به رئيس جمهوري به چه دليل 
موضوع بازگشایي كســب و كارها مطرح شده؛ 
زیرا  در نامــه ابالغي وزارت صنعــت به مراكز 
استان ها بر تعطيل ناپذیري واحدهاي توليدي 
تأكيد شــده و گمان مي كنم در مورد این نامه 
اطالعات نادرســتي به وزیر بهداشت ارائه شده 
است. حسين مدرس خياباني با بيان اینكه این 
ابالغيه وزارت صنعت صراحت به توليد دارد و به 
سایر كســب و كارها و واحدهاي توزیعي اشاره 
نشده؛ افزود: حتي در این نامه نيز دقيقاً اولویت 
با تامين اقالم بهداشــتي مرتبط با كرونا بوده و 
بر ضرورت فعاليت واحدهاي توليدي مطابق با 

معيارها و پروتكل هاي بهداشتي و حفظ سالمت 
كاركنان و كارمندان واحدهاي توليدي تأكيد 
شده اســت. او با تأكيد بر اینكه در نامه مذكور 
اصال اشاره اي به فعاليت مشاغل و كسب و كارها 
نشده؛ گفت: در مورد این نامه با وزیر بهداشت 
صحبت كرده ایم و هيچ اختالف نظري در زمينه 
فعاليت واحدهاي توليدي و كسب و كارها بين 
دستگاه هاي مختلف وجود ندارد. به گفته او، این 
نامه در پاسخ به استعالم معاونت هاي تخصصي 
مانند صنایع معدني و خودروسازي به استان ها 
ابالغ شد؛ زیرا این معاونت ها در نامه اي خواستار 
تعيين تكليف شده بودند. ما هم در پاسخ به این 
درخواست ها اعالم كرده ایم كه صاحبان مشاغل 
چگونــه مي توانند فعاليت خــود را آغاز كنند. 
مدرس خياباني، افــزود: در واقع وزارت صنعت 
به عنوان مسئول لجستيك و تامين اقالم كاالیي 
مورد نياز كشور فقط در نامه اي به همه واحدهاي 
توليدي اعالم كرد كه توليد تعطيل بردار نيست و 
اینگونه واحدها باید نسبت به تداوم توليد و تامين 
اقالم مورد نياز مردم اقدام كنند. قائم مقام وزیر 
صنعت در گفت وگو با همشهري با بيان اینكه 
اغلب واحدهاي توليدي در خــارج از محدوده 
كالنشــهر تهران قرار دارند، در نتيجه هرگونه 
ارتباط ترافيك تهران با نامه اخير وزارت صنعت 
منتفي است؛ افزود: این بخشنامه در چارچوب 
و هماهنگي با مصوبات ستاد ملي كرونا بوده و 
بحثي در مورد فعاليت واحدهاي صنفي توزیعي 

نيز مطرح نشده بود. بخشنامه وزارت صنعت به 
صراحت در مورد فعاليت واحدهاي توليدي با 
محوریت توليد و تامين اقالم مرتبط با كرونا و 
توجه به این موضوع بوده كه واحدهاي توليدي تا 
چه حد پروتكل هاي بهداشتي را رعایت مي كنند. 
همچنين كارشناسان بهداشت مستقر در این 
واحدهاي توليدي، وظيفه نظارت بر رعایت این 
پروتكل را دارند و حتي در نامه اخير وزیر صنعت 
اجباري به توليد در واحدهایي كه قادر به رعایت 

پروتكل هاي بهداشتي نيستند، نبوده است.

تعيين تكليف كسب و كارها تا هفته آينده
قائم مقام وزیر صنعت با بيــان اینكه در زمان 
شــيوع كرونا نيز براســاس مصوبات ســتاد 
ملي مقابله بــا كرونا بخش توليــد از برخي 
محدودیت ها و ممنوعيت ها مســتثني است، 
گفت: واحدهــا توليدي مي تواننــد با رعایت 
پروتكل هاي بهداشــتي به فعاليت خود ادامه 
دهند، اما درمورد واحدهاي صنفي و كســب 
و كارهــاي توزیعي، هنوز هم همان شــرایط 
قبلي حاكم است. براساس مصوبات ستاد براي 
فعاليت بخشي از كســبه مرتبط با واحدهاي 
صنفــي ماننــد نانوایي هــا، فروشــگاه هاي 
زنجيره اي، ميوه فروشــي ها، ميادین ميوه و 
تره بار و واحدهاي صنفي خرده فروشي مطابق 
با پروتكل هاي وزارت بهداشــت، محدودیت 
یا ممنوعيتي وجود نداشــته اســت. مدرس 

خياباني، افزود: در مورد ســایر كسب و كارها 
نيز احتمــاال در هفته آینــده ضوابط فعاليت 
برخــي واحدها از پایــان فروردین ماه تعيين 
و اعالم مي شــود و درنظر اســت تا به صورت 
مرحله اي و تدریجي براســاس پيشنهادهایي 
كه كميته امنيتي- اجتماعي كرونا )به ریاست 
وزیر كشــور( به ســتاد ملي كرونا  كرده و با 
صالحدید این ستاد، فعاليت این واحدها آغاز 
شود. یكي از پيشنهادها آن است كه فعاليت 
اینگونه صنوف با تعيين ساعات كار مشخص 
و به صورت تدریجي باشــد؛ امــا این موضوع 
نيز هنوز نهایي نشــده، در حال بررسي است 
و احتماال تا هفته آینده مشــخص مي شــود. 
او افزود: با وجود این فعاليت دوباره بخشــي 
از كســب و كارها كه مســتلزم تجمع بيشتر 
افراد اســت در مراحل آخر و احتماال از پایان 
فروردین ماه با پيشــنهاد كميتــه امنيتي- 

اجتماعي كرونا و تصویب ستاد آغاز مي شود.

رشد تامين كاال از توليد تا واردات 
قائم مقام وزیر صنعت با اشــاره به بهبود روند 
توليد، واردات و تامين كاالهاي اساسي و اقالم 
بهداشــتي مرتبط با كرونا، گفت: با تخصيص 
بموقع ارز بــراي تامين مواد اوليــه و واردات 
مشــكلي براي تامين اقالم كاالیــي نداریم؛ 
به نحوي كه اكنون بيش از 4ميليون تن كاالي 
اساسي به بنادر كشور وارد شده است. مدرس 

خياباني در مورد تامين اقالم بهداشتي مرتبط 
با كرونا، افزود: اكنون توليد ماسك از 400هزار 
عدد به یك ميليون و 200 هزار عدد رسيده و 
تا پایان فروردین به 2ميليون عدد مي رســد. 
همچنين با انجام چندین سورتي پرواز تا كنون 
3.5ميليون عدد ماسك ان 95 مخصوص كادر 
درماني، حدود 15ميليون عدد ماسك 3 الیه 
معمولي و 600هزار لباس پرستاري مخصوص 
كادر درمان وارد كشــور و رونــد تامين ارز و 
واردات این اقالم نيز تســهيل شده است. او با 
اشاره به اینكه ميزان توليد مواد ضد عفوني به 
بيش از 4برابر رســيده و توليد كارگاهي این 
اقالم نيز به 3 ميليون ليتر افزایش یافته است. 
در مورد كمبود برخي از اقالم مرتبط با كرونا 
مانند ماسك ان 95و دستكش در داروخانه ها 
نيز گفت: توزیع این گونه اقالم با رشــد توليد، 
افزایش یافته اســت؛ اما براساس تصميمات 

وزارت بهداشت مقرر شده تا مواد ضد عفوني 
و ژل از طریق فرشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ، 
داروخانه ها و ميادین ميوه و تره بار توزیع شود، 
اما توزیع ماسك بهداشــتي و دستكش مورد 
نياز كادر درمان به دليل محدودیت هاي توليد 
و تامين فقط در بيمارستان ها و مراكز درماني 
انجام خواهد شد. ضمن اینكه ماسك كارگاهي 
كه مورد نياز اغلب مردم اســت در واحدهاي 
صنفي ســطح شهر عرضه مي شــود. مدرس 
خياباني تأكيــد كرد، با وجود ایــن در توليد 
ماســك هنوز با تامين تقاضاي نهایي فاصله 
داریم؛ چرا كه امكان تامين روزانه 80ميليون 
عدد ماســك از طریق توليد داخل و حتي با 
واردات وجود ندارد، اما ميزان توليد ماســك 
بهداشتي مانند ان 95و ماســك كارگاهي و 
ســایر اقالم مرتبط با بيماري كرونا مانند ژل 

و الكل به طور روزانه در حال افزایش است.

قائم مقام وزیر صنعت: ترافيك روز شنبه تهران هيچ ارتباطي با بخشنامه بازگشایي واحدهاي توليدي ندارد؛ زیرا اغلب كارخانه ها خارج از محدوده شهر قرار دارند
علي ابراهيمي 
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رضا كربالئي 
روزنامه نگار

اختالف نظر وزارت صمت با بهداشت

   تعطيلي مشاغل غيرضروري تا ٢٣فروردين
رئيس اتاق اصناف تهران ضمن تكذيب ساعت كاري اعالم شده براي شروع به كار واحدهاي 
صنفي در برخي شــبكه هاي فضاي مجازي تأكيــد كرد: همه اصناف غيرضــروري بايد تا 
٢٣فروردين ماه تعطيل باشند. قاسم نوده فراهاني با بيان اين مطلب به اقتصادآنالين افزود: اين 
اطالعيه از نظر ما رد است و به كل آن را تكذيب مي كنيم؛ فايل منتشر شده كه در آن ساعت 
كاري واحدهاي صنفي مشخص شده هيچ ارتباطي با اتاق اصناف نداشته و به صورت خودسرانه 
توسط برخي افراد منتشر شده است. او با بيان اينكه تمام مشاغل غيرضروري تا ٢٣فروردين ماه 
تعطيل است، گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با كرونا، فقط اصناف مرتبط با مواد غذايي خانوار 
بايد فعال باشند و مابقي مشاغل موظف اند تا ٢٣فروردين تعطيل باشند كه البته درمورد نحوه 
شروع و ساعت كاري فعاليت آنها تصميم گيري خواهد شد. نظارت بر فعاليت واحد هاي صنفي 
بر عهده اتاق اصناف است و مردم اگر هرگونه تخلفي را مشاهده كردند مي توانند به سامانه ١٢4 

مراجعه كرده و شكايت خود را ثبت كنند.

بازار مسكن سال 99را با اپيدمي كرونا آغاز كرده 
و فعاًل كاماًل راكد است؛ اما بررسي تحوالت این 
بازار در آخرین ماه از سال 98نشان مي دهد بازار 
مسكن با وجود شــيوع ویروس كرونا، كارنامه 
قابل  قبولي داشته و همچنان در جذب نقدینگي 

سرگردان موفق بوده است.
به گزارش همشــهري، ارزش معامــالت بازار 
مسكن شهر تهران در اسفندماه 1398به 14هزار 
و 750ميليارد تومان رســيده كه گرچه نسبت 
به ماه قبل 7.5درصد كاهش داشــته، اما باز هم 
رقم قابل  مالحظه اي محسوب مي شود. در این 
 ماه تعداد معامالت قابل  قبول بازار مسكن شهر 
تهران به 9هزار و 77فقره رســيده كه نســبت 
به بهمن 98بالغ  بــر 24.4درصد افت كرده؛ اما 
ميانگين قيمت یك مترمربع زیربناي مسكوني 
با رشد 8.7درصد رشد كرده و یكي از باالترین 
رشدهاي ماهانه در ســال 98را به ثبت رسانده 
است. براساس آخرین آمارهاي دفتر برنامه ریزي 
و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، ميانگين 
قيمت یك مترمربع زیربناي مسكوني در شهر 
تهران به 15ميليون و 658هزار تومان رســيده 
و عماًل تقاضاي مصرفي را از بازار مسكن حذف 
كرده است؛ اما همچنان به واسطه اینكه نقدینگي 
سرگردان از هراس رشــد نرخ تورم و بي ارزش 
شــدن ریال به دنبال تبدیل شــدن به كاالي 
سرمایه اي اســت، بازار مسكن توانسته است به 
مدد تقاضاي سرمایه گذاري، كارنامه قابل قبولي 

را براي خود به ثبت برساند.

تورم دوبل در بازار مسكن
بررسي تحوالت قيمتي بازار مسكن شهر تهران 
در سال هاي 97و 98شان مي دهد كه نرخ تورم 
این بازار در سال 98نسبت به سال قبل از آن به  
مراتب از نرخ تورم كل كشــور باالتر بوده است. 
گزارش مركز آمار نشــان مي دهد، در سال 98، 
نرخ تورم كل كشــور به 34.8درصد رســيده؛ 
درحالي كه بازار مســكن در این ســال جهش 
61.7درصدي ميانگين قيمــت را تجربه كرده 
است. در سال1398 متوسط قيمت هر مترمربع 
مسكن شهر تهران 13ميليون و 330 هزار تومان 
بوده كه از افزایش 61.7 درصدي نسبت به سال 
1397 حكایــت دارد. به عبارت دیگر، ميانگين 
رشد قيمت مسكن شهر تهران در سال گذشته 

1.7برابر نرخ تورم رشد كرده و بيش ازپيش به 
افت قدرت خرید متقاضيان مصرفي مســكن 

دامن زده است.

تداوم ركود تورمي
تعداد معامالت بازار مســكن تهران كه از اوایل 
پایيز 98دوباره وارد روند صعودي شده بود، در 
اسفندماه سال گذشــته با كاهش 24درصدي 
نسبت به ماه قبل روبه رو شــده و به 10 هزار و 
242 فقره رسيده است كه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل نيز 21 درصد كاهش نشان مي دهد. 
البته در این ماه باوجود كاهش 21درصدي تعداد 
معامالت نسبت به ماه مشــابه سال قبل، ارزش 
ریالي  معامالت انجام شــده به 14 هزار و 750 
ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به اسفند 
97بالغ بر 18.1درصد افزایش دارد؛ چراكه رشد 
8.7درصدي قيمت مسكن در اسفند 98، عماًل 
ارزش بازار مســكن را افزایش داده و نقدینگي 
سنگين تري را جذب كرده است. وضعيت فعلي 
بازار مسكن بيانگر تداوم ركود تورمي در این بازار 
است كه باعث مي شود از یك سو تعداد معامالت 
كاهش پيدا كند و از سوي دیگر رشد قيمت ادامه 
یابد. كارشناسان معتقدند؛ كاهش توليد مسكن 
و بي توجهي به توليد مســكن مطابق با الگوي 
مصرف در مناطق شــهري، باعث شده كسري 
مسكن در این مناطق پایدار بماند و در بدترین 
وضعيت نيز تقاضاي خرید از عرضه بازار بيشتر 

باشــد؛ درنتيجه حتي در دوره ركود و كسادي 
بازار نيز قيمت ها همچنان صعودي بمانند.

رونق مسكن زير فشار نقدينگي
بررسي تحوالت بازار مسكن شهر تهران در سال 
98نشان مي دهد از آذرماه كه پس از حدود 4 ماه 
افت قيمت دوباره این بــازار وارد روند صعودي 
شده، همواره شيب رشد ماهانه قيمت مسكن از 
شيب رشد نرخ تورم بيشتر بوده است؛ به گونه اي 
كه نرخ رشد ماهانه قيمت مسكن در آذرماه 6.8 
درصد، دي ماه 3 درصد، بهمن ماه 3.8 درصد و 
در اســفندماه به 8.7 درصد رسيده درحالي كه 
نرخ تورم در این ماه ها عمدتاً كمتر از این ارقام 
بوده است. از سوي دیگر، رشد تصاعدي قيمت 
مسكن در سال 98باعث شده ميزان رشد قيمت 
در آخرین ماه ســال بعد از اردیبهشت ماه كه به 
11.4 رسيده بود، در رتبه دوم قرار بگيرد. روند 
صعودي جدید قيمت هاي بازار مســكن كه از 
آبان ماه و پس از اجراي طرح بنزیني آغاز شــد، 
این سناریو را تقویت كرد كه بازار مسكن در حال 
پيش خور كردن تورم انتظــاري از محل گراني 
بنزین است، اما مشاوران امالك مي گویند: این 
رشد قيمت جداي از پيش خوركردن تورم، ناشي 
از سردرگمي صاحبان نقدینگي نسبت به آینده 
اقتصاد و تداوم هجوم نقدینگي سرگردان به بازار 
مسكن بوده است. بررسي ها نشان مي دهد، در 
ســال98، همچنان بخش عمده خرید مسكن 

به تقاضاي ســرمایه گذاري اختصاص دارد كه 
براي حفظ ارزش ســرمایه انجام مي شــود و با 
توجه به اینكه قدرت خرید متقاضيان مصرفي 
بازار مسكن، به شدت در مقابل جهش قيمت ها 
افت كرده، عماًل تسهيالت مسكن نيز بي اثر شده 
و تقاضاي مصرف تا حد زیــادي از بازار حذف 

شده است.

سيگنال خطر از حوزه توليد
در طرح جامع مســكن، نياز ســاالنه ایران به 
ســاخت مســكن جدید حدود 900هــزار تا 
یك ميليون واحد برآورد شــده است كه تحقق 
آن مي تواند ضمن جبران ضریب تخریب بافت 
فرسوده و ســاختمان هاي كلنگي، نياز مسكن 
زوج هاي جوان و تقاضاي جدید بازار مســكن 
را نيز پوشــش دهد. البته وضعيت بازار مسكن 
ایران در طول ساليان گذشــته به گونه اي بوده 
است كه بخش عمده توليد جدید مسكن نصيب 
تقاضاي سرمایه گذاري مي شود و بخشي از آن 
به صورت استيجاري به تقاضاهاي جدید مسكن 
اختصاص مي یابد. با وجود این، هرگونه كاستي 
در حوزه توليد مسكن مستقيماً به تنش قيمتي 
در بازار مســكن و اجاره دامن مي زند. از سوي 
دیگر بخشي از مسكن جدید كشور، خصوصاً در 
حوزه مسكن لوكس به صورت واحدهاي خالي 
نگهداري مي شود كه ضمن حبس سرمایه، به 
ناكارآمدي بازار مسكن نيز دامن مي زند. براي 

رفع این معضل، از ســال94 و پــس از تصویب 
قانون اصالح ماليات هاي مستقيم، اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي به قانون تبدیل شده تا توازن را 
در حوزه مسكن لوكس و خانه هاي خالي برقرار 
كند؛ اما به واســطه مســائل مختلف این قانون 
تا به امــروز اجرایي نشــده و آخرین وعده هاي 
وزیر راه و شهرســازي از اجراي احتمالي آن در 
ســال 99حكایت دارد. به گزارش همشهري، 
در شــرایطي كه در بازار مســكن ایران بخش 
عمده توليــد نصيب تقاضاي ســرمایه گذاري 
مي شــود و به رشــد روزافزون قيمت ها دامن 
مي زند و بخــش دیگري از توليــد نيز در قالب 
خانه هاي خالي از بازار خارج مي شود، آمارهاي 
رسمي از افول دوباره توليد مسكن حكایت دارد 
كه بي توجهي به آن مي تواند بحران مســكن را 
تشــدید كند. تازه ترین آمارهــاي وزارت راه و 
شهرســازي گویاي این نكته است كه در سال 
98كل برنامه ریزي توليد مسكن جدید در شهر 
تهران 54هزار و 910واحد مســكوني بوده كه 
پروانه هاي ســاختماني آنها از سوي شهرداري 
تهران صادر شده است. براساس این آمارها، در 
سال گذشته توليد مسكن جدید در شهر تهران 
13.5درصد نسبت به ســال 97كاهش یافته 
است. این در حالي است كه حتي مسكن توليد 
شده در سال 97نيز كمتر از یك سوم نياز مسكن 
شهر تهران را پوشش داده و به افزایش كسري 

مسكن در پایتخت دامن زده است.

شــاخص كل بورس تهران با صعــودي انفجاري 20هــزار واحد، 
معادل 3.7درصد افزایش یافت. رشد انفجاري بورس ادامه دارد؛ از 
ابتداي امســال تاكنون ميانگين بازده سرمایه گذاري در بازارسهام 
به 11درصد رسيده است. شــاخص كل بورس در طول سال قبل 

187درصد رشد كرده بود.
به گزارش همشهري، بورس تهران سال 99را هم مثل سال 98با رشد 
آغاز كرده؛ این روزها سهام اغلب شركت هاي بورس و فرابورس در 
حال رشد هستند. پيش از این انتظار مي رفت شيوع كرونا، كاهش 
قيمت نفت و كاهش رشد اقتصاد جهان مانع تداوم رشد بورس شود 
اما هيچ كدام از این عوامل بر روند بازار ســهام اثر نداشته و بورس 
تهران برخالف بســياري از بورس هاي جهان همچنان به رشدش 
ادامه مي دهد. دیروز هم شــاخص كل بورس تهــران با یك صعود 
انفجاري 20هزار واحد معــادل 3.7درصد افزایــش یافت و براي 
نخستين بار به 567هزارو 616واحد رسيد. بورس تهران در 16روز 
نخست امسال 55هزارو 500واحد معادل 11درصد رشد كرده است.
سال گذشته شاخص كل بورس از محدوده 187هزارو 659واحد تا 

مرز 513واحد باال رفت و در یك سال معادل 334هزارو 
241واحد افزایش یافت. به گزارش همشهري، 

این ارقام نشان مي دهد ســرمایه گذاران 
سال قبل توانســتند به طور ميانگين 

187درصد بازده در بورس به دست 
بياورند. تحليلگــران بر این باورند 
كه محرك اصلي رشــد شاخص 
بورس فشار نقدینگي و همينطور 
رشد قيمت دالر است. چشم انداز 

اقتصــاد تورمي و ركود درســایر 
بازار ها موجب شده بخش زیادي از 

نقدینگي به سمت بازار سهام سرازیر 
شــود و همين موضوع به محرك اصلي 

رشد شاخص بورس تبدیل شده؛ در این ميان 
حتي مولفه هاي بنيادین اقتصادي، ازجمله شــيوع 

كرونا كه اقتصاد دنيا را زمينگير كرده، هنوز نتوانســته است مانع 
رشد شاخص بورس شود.

داليل رشد
یك اقتصاددان درباره دالیل رشد بازار سهام با وجود شيوع ویروس 
كرونا و كاهش رشد اقتصادي كشــور ها گفت: هر چند بسياري از 
بازارهاي جهاني نزول كرده اند؛ اما بازار سرمایه ایران دالیلي براي 
رشد داشته است. آلبرت بغزیان با بيان اینكه برخي صنایع ازجمله 
شركت هاي توليد كننده محصوالت شوینده و دارو فروش مناسبي 
داشته اند و اتفاقا با شيوع كرونا، فروش بهتري ثبت كرده اند، ادامه 
داد: بانك هاي ایران نيز بيشتردر بازار مسكن و سهام، سرمایه گذاري 
كرده اند؛ بنابراین شيوع كرونا و نزول بازار هاي جهاني، تأثير منفي بر 
عملكرد آنها نداشته است. او اضافه كرد: وضعيت مطلوب این گروه ها 
در رشد بازار سرمایه اثرگذار بوده و نقدینگي سرگردان كه معموال 
در اواخر هر سال جذب بازار خودرو و ملك مي شده، امسال به خاطر 
شيوع كرونا و محدودیت هاي تردد افراد در بازارهاي فيزیكي، جذب 

بازار سرمایه شده، ضمن اینكه قيمت ارز، شيب صعودي داشته و 
افزایش نرخ ارز هم محرك رشد بازار سرمایه بوده است.

بغزیان با بيــان اینكه روند صعودي بازار ســرمایه ادامه دار خواهد 
بود؛ تأكيــد كرد: با توجه بــه محدودیت هاي صــادرات و كاهش 
قيمت هاي جهاني، فعال سهام شركت هایي كه بازار فروش داخلي 
دارند و وابستگي به صادرات ندارند، گزینه هاي مناسب تري براي 
سرمایه گذاري خواهد بود. این اقتصاددان تأكيد كرد: بازار سرمایه در 
سال جاري مي تواند بهترین گزینه براي سرمایه گذاري هاي كوچك 
باشد. بازار مسكن هم گزینه مناسبي براي سرمایه هاي بزرگ خواهد 
بود؛ البته مشروط بر آنكه ســرمایه گذاران، انتظار نقدشوندگي باال 

نداشته باشند.

رشد قيمت دالر
مونا حاجي علي اصغر، مدیرعامل شركت مشــاور سرمایه گذاري 
پرتو آفتاب كيان هم درباره دالیل رشد شاخص بورس گفت: علت 
اصلي رشد شــاخص كل تداوم رشــد دالر و نبود چشم انداز براي 
پایان این روند است. او افزود: از سوي دیگر تورم باال در 
كشور باعث شد كه سپرده بانكي با درآمد ثابت 
براي سرمایه گذاري جذاب نباشد. سيمين 
شــایقيان یك كارشــناس دیگر بازار 
ســرمایه هم با تأیيد اثر رشد قيمت 
دالر بر شاخص بورس گفت: رشد 
قيمت ارز مي تواند محركي براي 
رشد شــاخص بورس باشد؛ زیرا 
افزایش قيمت ارز به طور مستقيم 
بر قيمــت دالر نيمایي و در نهایت 
افزایش ســودآوري شــركت هاي 

صادراتي بورس اثر دارد.
به گفته او، شوك ارزي به دليل اثرگذاري 
بر قيمت محصوالت وارداتــي، اثرگذاري بر 
قيمت نهاده هاي توليد، با چاشــني ورود نقدینگي 
موجب افزایش شــاخص بورس شده اســت. او با بيان اینكه یك 
بررسي آماري نشــان مي دهد به ازاي هر یك درصد رشد در نرخ 
ارز شــاخص بورس 4درصد رشــد مي كند؛ افزود: این افزایش در 
ظاهر با ارزش جایگزیني و یا ســودآوري شركت ها در ميان  مدت 

توجيه نمي شود.

فشار نقدينگي
مهدي قلي پور، دیگر كارشــناس بازار ســرمایه هم درباره دالیل 
رشد شاخص بورس گفت: حمایت مســتمر از بورس براي گسيل 
نقدینگي به بازارســرمایه، مهم ترین عامل رشــد بدون اصالح در 
بازار ســرمایه بوده؛ ضمن اینكه كاهش ارزش پول ملي نيز در این 
موضوع نقش داشته اســت. او افزود: ارزش بازار سهام در10 سال 
گذشــته با توجه به پذیرش شــركت هاي جدید از 100 ميليارد 
دالر به 120ميليارد دالر رســيده كه این موضــوع تعدیل ارزش 
 جایگزیني بازار به نســبت تغييرات نــرخ دالر در بازار را نشــان

 مي دهد.

رشد انفجاري بورس؛ ١١درصد بازده در ١6روز همنشيني ركود و تورم در مسكن پايتخت
شاخص كل بورس تهران دیروز با 20هزار واحد افزایش معادل 3.7درصد افزایش یافت بازار مسكن شهر تهران سال 98را با ركود تورمي به پایان برد و با كاهش جدي عرضه به استقبال سال جدید آمد

 جنگ نفت
زير سايه كرونا

هنوز یك ماه از روزي كه بيژن زنگنه، وزیر نفت ایران نشست مشترك اوپك و 
غيراوپك را یكي از بدترین نشست هاي تاریخ نفت فروشان دنيا خوانده نگذشته 
كه عربستان و روسيه از تصميم شان پشيمان شده اند؛ آنها هركدام دیگري را 
معرفي مي كنند و كار به جایي رسيده كه ویروس كرونا به كابوس سياهي براي 

بازار طالي سياه دنيا تبدیل شده است.
به گزارش همشــهري، كار دنياي نفت به جایي رسيده كه 2رقيب و همكار 
این سال هاي بازار نفت یعني عربســتان و روسيه كه 17اسفندماه زیر توافق 
شــكننده اوپك پالس زدند و به خریداران نفت پيام دادند كه هرچقدر نفت 
مي خواهيد، مي فروشــيم آن هم با تخفيف، حاال اميدشــان را به پيام یك 
رئيس جمهور و تاجر بزرگ بسته اند و به رقيب جدي تر گوش داده اند. دنياي 

عجيبي است كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا از والدیمير پوتين همتاي 
روس و محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي بخواهد كه به جنگ نفتي 
پایان دهند و دست كم 10ميليون از توليد نفت را كم كنند؛ شاید هم به گفته 
ترامپ 15ميليون بشكه؛ چه فایده وقتي دشمن اصلي این روزهاي دنيا یعني 
كرونا 30ميليون بشكه از تقاضاي جهاني نفت را كم كرده و حاال همه اميدشان 
به جلسه دوباره فرستاده هاي پوتين و محمد بن سلمان است، البته اینبار به 
جاي جلسات حضوري براي نخستين بار سرنوشت آینده قيمت نفت را ویدئو 

كنفرانس روشن مي كند.

رياض و مسكو همديگر را متهم كردند
به گزارش همشهري، درحالي كه اميدها به توافق احتمالي ریاض و مسكو براي 
پایان دادن به جنگ نفتي با ميانجيگري آمریكا دوخته شده، رئيس جمهوري 
روسيه، خروج عربستان از توافق عرضه نفت و همچنين تأثير ویروس كرونا بر 
تقاضاي جهاني این كاال را از عوامل سقوط اخير قيمت نفت دانست. به گزارش 
رویترز، والدیمير پوتين پس از دیدار با وزیر انرژي اش، اعالم كرد: عربستان 
قصد دارد از شر رقباي نفت شيل خود خالص شود و براي این كار، مجبور شد 
قيمت نفت را به پایين تر از 40 دالر براي هر بشكه برساند. البته مرد شماره یك 
كاخ كرملين، پيامي هم به كاخ سفيد فرستاد و گفت: روسيه از ایاالت متحده و 
دیگر توليدكنندگان بزرگ نفت مي خواهد توليد نفت را به طور مشترك كاهش 
دهند تا با این كاهش توليد مشــكالتي از قبيل قيمت هاي پایين و تقاضاي 

ضعيف را برطرف كنند. اما عربستان اتهام مطرح شده از سوي رئيس جمهوري 
روسيه مبني بر كناره گيري عربستان از توافق كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك 
را رد كرد و مسكو را به كناره گيري از این توافق متهم كرد. فيصل بن فرحان، 
وزیر امور خارجه عربستان همچنين افزود: موضع ریاض درباره توليد نفت شيل 
مشخص است و نفت شيل بخش مهمي از منابع انرژي جهان به شمار مي آید.

دوستي خاله خرسه نفت فروشان بزرگ
وراي اظهارنظر مقامات روسيه و عربستان، روشن است كه اختالف اصلي از 
آنجا نشات مي گيرد كه چه ميزان از توليد نفت دنيا باید كم شود و هركشوري 
چه ميزان باید از توليد خود بكاهد. ترامپ مي گوید: روســيه و عربســتان از 
توليدشان كم كنند بين 10تا 15ميليون بشكه در روز، پوتين مي گوید: آمریكا 
هم باید از توليد نفت خود كم كند، بن سلمان اما دنبال كم كردن بيشتر توليد 
نفت روسيه است تا آمریكا و البته افزایش قيمت نفت. چراكه ميانگين قيمت 
سبد نفتي اوپك كه سهم بيشتر را عربســتان در اختيار دارد به مرز 16دالر 
رسيده است. یك منبع سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( پس از 
توئيت اخير دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمریكا درباره توافق احتمالي روسيه 
و عربستان براي كاهش روزانه 10 تا 15 ميليون بشكه اي با هدف احياي بازار 
نفت گفت: اعضاي اوپك و همپيمانانش در حال كار روي توافقي براي كاهش 
عرضه بي سابقه معادل 10درصد عرضه جهاني نفت خام هستند و البته آمریكا 

باید از سهم توليد شيل اویل در توافق براي كاهش عرضه مشاركت كند.

بيم و اميد تحليلگران
بازار جهاني نفت در هاله اي از بيم و اميد به ســر مي برد، »نوریهيرو فوجيتو« 
استراتژیست ارشد سرمایه گذاري در گروه مالي ميتسوبيشي یواف جي ژاپن 
مي گوید: ترامپ تاجر است و به اندازه اي باهوش است كه این چيزها را درك 
كند. كاهش 10 تا 15 ميليون بشــكه در روز به زبان ساده غيرممكن است. 
تحليلگران »رویال بانك كانادا« در یادداشتي نوشتند: هم ریاض و هم مسكو 
عالوه بر این به دنبال مشــاركت توليدكنندگان آمریكایي نيز هستند و این 
موضوع هم اكنون شاید بزرگ ترین مانع بر سر رسيدن به توافق باشد. تحليلگران 
مؤسسه یو بي اس هم اعالم كردند كه درباره پذیرش و تعهد روسيه و عربستان 
براي كاهش عمده توليد شك دارند و انتظار دارند كه قيمت ها همچنان تحت 
فشار باشد. به گفته تحليلگران گلدمن ســاكس، حتي اگر قرار باشد توافقي 
حاصل شود، ما معتقدیم هماهنگي الزم فقط به تأخير و اجراي تدریجي منجر 
خواهد شد. به ویژه اینكه دستيابي به توافقي براي پایان جنگ قيمتي سعودي ها 

و روسيه بدون مشاركت دیگر توليدكنندگان بزرگ نفت دشوار است.

آينده تيره با ويروس سياه
یك كارشناس انرژي هم مي گوید: با ادامه شرایط فعلي، شاهد توقف عرضه 
شــيل نفت ها و توليد از ميادیني كه هزینه هاي زیــادي صرف توليد نفت 
مي شود خواهيم بود و مي توان گفت از این حيث، 5ميليون بشكه در روز از 

بخش عرضه كاسته خواهد شد. نرسي قربان افزود: هم اكنون با عامل جدیدي 
كه بازار نفت را بيش از عوامل دیگر متأثر كرده، مواجه ایم كه این عامل جدید، 
شيوع همه گير و جهاني ویروس كروناســت. او افزود: شيوع بيماري كرونا 
روي تقاضاي جهاني نفت اثر گذاشته؛ اما اثر آن و مدت زمان تأثير آن قابل 
پيش بيني نيست و نمي دانيم شيوع جهاني این ویروس تا چه زماني به طول 
مي انجامد و تا چه اندازه اقتصاد جهاني را فلج مي كند. این كارشناس انرژي با 
بيان اینكه اگر نسبت به ماندگاري و اثر شيوع ویروس كرونا بر اقتصاد جهان 
آگاهي داشتيم، مي توانســتيم پيش بيني و برآورد حدودي از آینده قيمت 
نفت ارائه دهيم، گفت: از آنجایي كه نســبت به این مسئله آگاهي نداریم، 
نمي توان نسبت به آینده بازار نفت پيش بيني درستي داشت و هر رخدادي 

در این بازار محتمل است.
قربان تأكيد كرد: اگر اثر ویروس كرونا تا 6 ماه دیگر كم كم به صورت نسبي روي 
اقتصاد جهاني كاهش یابد و پایه هاي اقتصاد شروع به گردش كند و پيرو آن، 
تقاضاي نفت افزایش یابد، مي توانيم قيمت بين 40تا 50دالر را براي نفت در یك 
سال آینده متصور باشيم، منتها باید اثر عرضه را نيز درنظر بگيریم. وي افزود: 
با ادامه شــرایط فعلي كه قيمت نفت خام به زیر 30دالر رسيده، شاهد توقف 

عرضه شيل نفت ها و توليد از ميادیني 
كه هزینه هاي زیادي صرف توليد نفت 

مي شود، همچون ميادین نفتي در آب هاي عميق خواهيم بود و مي توان گفت از 
این حيث، چيزي در حدود 5ميليون بشكه در روز از بخش عرضه كاسته مي شود.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

 متن كامل را در   
همشهري آنالين بخوانيد
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باشــگاه هاي اروپایي به خاطر تعطيلي و تعویق رقابت هاي ليگ بخش اعظمي از 
درآمدهاي خود را از دست داده اند و دیگر حق پخش و بليت فروشي وجود ندارد و 
حتي فروش محصوالت باشگاه از قبيل پيراهن و... هم با افت چشمگيري روبه رو شده 
است. نصيرزاده در شبکه خبر از قول فيفا نقل كرد كه باشگاه ها با بازیکنان درباره 
كاهش دستمزد توافق كنند و اگر توافق حاصل نشد، باشگاه ها تا روزي كه فوتبال 
تعطيل نبوده دستمزدها را پرداخت كنند. چنين چيزي از سوي فيفا اعالم نشده و 
اینها حدس و گمان و تحليل است. با این حال بسياري از باشگاه ها با بازیکنان براي 
كاهش دستمزد به توافقاتي دست یافته اند. از معدود باشگاه هایي كه هنوز تصميمي 
براي كاهش حقوق بازیکنان نگرفته اند مي توان به رئال مادرید اشاره كرد كه با وجود 
پروژه پرهزینه بازسازي ورزشگاه برنابئو اعالم كرده كه مشکلي بابت پرداخت ها ندارد 
و نمي خواهد بازیکنان را تحت فشار قرار دهد. در منچستریونایتد هم اوضاع به همين 
منوال است اما در سایر باشــگاه ها اوضاع فرق دارد. 4 كاپيتان بارسا ازجمله مسي 

به صورت خودجوش با كاهش 70درصدي حقوق 2 ماه آخر خود موافقت كرده اند.
روزنامه اكيپ جلد خود را به این موضوع اختصاص داد و از مسي به عنوان چگوارا 
یاد كرد. در ابتدا گفته مي شــد بازیکنان به خاطر فشار باشگاه به چنين تصميمي 
تن داده اند اما بعدا اعالم شد اقدام آنها داوطلبانه بوده است. گفته مي شود بارسلونا 
به خاطر شرایط اخير 400ميليون یورو ضرر خواهد كرد. در این باشگاه بيشترین 
ميزان دستمزد نســبت به درآمد كلي باشــگاه پرداخت مي شــود. بارسا سالي 
189ميليون یورو به بازیکنان حقوق مي دهد كه چيزي بين 80 تا 90 درصد درآمد 
كلي اســت. این رقم در رئال مادرید 172ميليون یورو است كه نسبت به درآمد 
باشگاه بين 50تا 60درصد از كل اســت. پس طبيعي است بارسا زودتر از رقيب از 

لحاظ مالي به مشکل بخورد.
در اتلتيکومادرید هم كاهش 70درصدي دســتمزدها اعمال خواهد شد. برخي 
باشگاه ها صرفه جویي را از جاي دیگري آغاز كرده اند و به طور مثال تاتنهام دستمزد 
550 عضو خود را غير از بازیکنان 20درصد براي 2  ماه آینده كم كرده است. حتي 
در عربســتان هم كه پول به اندازه كافي وجود دارد قرار است بين 15تا 50درصد 
از حقوق بازیکنان كسر شود. شاید افت شدید قيمت نفت خام در هفته هاي اخير 
یکي از دالیل این اقدام باشد. بازیکنان ليگ روسيه هم به زودي درباره ميزان كاهش 
دستمزدهاي خود تصميم خواهند گرفت. حتي در آرژانتين هم كه شرایط بهتر از 
اروپاست، چنين رویه اي در پيش گرفته شده و به طور مثال مارادونا اعالم كرده كه 
حاضر است از دریافت بخشي از حقوقش به عنوان سرمربي تيم خيمناستيا به خاطر 
كرونا چشم پوشــي كند. در ایتاليا كه یکي از قوي ترین اتحادیه هاي بازیکنان در 
سراسر دنيا را دارد، كاهش دستمزد بازیکنان قرار است به باشگاه هاي دسته هاي 
پایين تر كمك كند. گري لينه كر، گزارشــگر معروف تلویزیوني و بازیکن اســبق 
تاتنهام و بارسلونا از بازیکنان باشگاه هاي انگليسي خواست از بخشي از دستمزد 

خود به خاطر زیان هاي باشگاه ها در دوران ركود فوتبال بگذرند.

تخفيف بازيكنان 
به خاطر كرونا

بازیکنان فوتبال در دنيا مي خواهند بخشي از 
دستمزد خود را ببخشند

نکته بازي

گزارش 2

50 درصد قضيه حل است!
این چند روز شــایعاتي در مورد احتمال خداحافظي جالل حسيني 
مطرح شده بود. از چند ماه پيش بسياري بر این باور بودند كه حسيني 
فصل آخر حضورش در پرسپوليس یا حتي ميادین فوتبال را پشت سر 
مي گذارد و حاال هم كه بازي ها به خاطر كرونا متوقف است، شایعه وداع او 
جدي تر شده است. با این حال كاپيتان پرسپوليس با قدرت این داستان 
را تکذیب كرده و گفته فعال قصدي براي خداحافظي ندارد. در توانایي و 
نبوغ جالل شکي نيست، اما یادمان باشد امسال هر دو مربي پرسپوليس 
به خاطر مسائل فني حسيني را نيمکت نشين كردند. او در 38سالگي 
داستان بازنشستگي را تکذیب كرده، اما باید بداند این فقط 50درصد 
ماجراست. 50درصد دیگر هم باشــگاه و مربي است؛ باید صبر كرد و 

دید آنها براي فصل بعد مدافعي با این سن و سال را مي خواهند یا نه؟

برو، ولي زود برنگرد
رویاي عليرضــا بيرانوند براي لژیونرشــدن محقق شــد. او بين دو 
نيم فصل قراردادي با آنتورپ بلژیك بست كه براساس آن باید پایان 
فصل راهي این كشور مي شد. االن هم كه همه جا تعطيل است، باشگاه 
پرسپوليس براي اجراي قرارداد و حضور بيرو در تست هاي پزشکي 
اعالم آمادگي كرده است. بر این اســاس بيرانوند كه امسال آشکارا 
هوش و حواس نداشت و دنبال لژیونرشدن بود، دنبال بختش مي رود. 
در همين راســتا او اخيرا جمله اي گفته كه كمي نگران كننده است: 
»هنوز نرفته دلم براي ایران تنگ شده«. به این ترتيب بيم آن وجود 
دارد بيرانوند هم مثل رفيق صميمي اش وحيد اميري خيلي زودتر از 
حد انتظار به دوران حضورش در اروپا پایان بدهد. نه عليرضا؛ حاال كه 
این تصميم را گرفتي، تا آخرش برو. برو و به این زودي ها هم به ایران 

بر نگرد. مطمئن باش اینجا خبري نيست.

نگاهش همينطوري است
وحيد اميري كه از خوب هاي ایران در جام جهاني گذشــته بود، اخيرا 
به بازگویي خاطراتش در مورد آن مسابقه پرداخته و راجع  به بازي با 
پرتغال گفته: »رونالدو را خيلي دوست دارم، اما او در راهروي منتهي به 
زمين نگاه تحقيرآميزي به بازیکنان ایران انداخت كه همين نگاه انگيزه 
ما را بيشــتر كرد و به ضررش تمام شــد.« واقعيتش آن است كه فکر 
مي كنيم وحيد الکي از كریس به دل گرفته است. كال مدل نگاه كردن 
این بشر همينطوري است و اگر اميري یك نگاه غيرتحقيرآميز از رونالدو 
پيدا كرد، ما حاضریم به او جایزه بدهيم! حقيقتش را بخواهيد دليلي 
هم نداشته كریس بازیکنان ما را دست كم بگيرد؛ آن هم تيمي كه بازي 
اولش در جام جهاني را برده و در مسابقه دوم هم فقط با یك گل اختالف 

به اسپانيا باخته است. مگر مي شد چنين تيمي را دست كم گرفت؟

آنتوني یارد، بوكسور انگليسي در فاصله اي 
یك هفته اي، پدر و مادربــزرگ خود را 
به علت ابتال به ویروس كرونا از دست داد. 

پيام یارد به مردم جهــان: لطفا در خانه 
بمانيد. این عادت ستاره ها و سلبریتي ها در 
روزهاي اخير است كه مردم را به ماندن در 
خانه تشویق مي كنند. البته سلبریتي هاي 
خارجي جدا از این وظيفه مشــترك با 
ســتاره هاي داخلي، اقدام به كمك مالي 
بــراي مقابله با پاندمــي كووید-19 هم 

مي كنند.
ستاره هاي ورزشــي در كاخ هاي زیباي 
خود همراه با خانواده هاي پرجمعيت شان 
داوطلبانــه قرنطينــه شــده اند. گاهي 
فيلم هایــي از تمرین انفرادي در ســالن 

ورزشــي شخصي شــان در منزل یا در 
حياط پهناور خود منتشر و البته به مردم 
تأكيد مي كنند كــه در خانه هاي محقر 
و چندمتري خــود و درحالي كه چيزي 
از پول و آذوقه باقي نمانده اســت بمانند. 
با همه اینها مردم به نســبت قرنطينه و 
فاصله گذاري اجتماعي را رعایت مي كنند 
و این سلبریتي ها هســتند كه خودشان 

بي احتياطي مي كنند.
آنها از حضور در خانه هــاي لوكس خود 
خسته مي شــوند و مي زنند به دل كرونا. 
جك گریليش، بازیکن اورتون درحالي كه 
در حالــت غيرعــادي رانندگي مي كرد 
تصادف كرد و بازداشــت شــد. او بعدا از 
این حركت خود ابراز شرمســاري كرد و 

گناه آن را گردن دوستي انداخت كه به او 
گفته بود بروند دوردور در خيابان ها. ژروم 
بواتنگ در مسير بازگشت از الیپزیش به 
مونيخ دچار حادثه رانندگي شــد؛ به او 
آسيبي نرسيده اما خسارت ناشي از این 
تصادف 25هزار یورو برآورد مي شــود. او 
آخرین ستاره اي نيســت كه قرنطينه را 

رعایت نمي كند.
دیروز خبر رسيد كه هواپيماي شخصي 
ليونل مســي در بلژیك مجبور به فرود 
اضطراري شده است. هيچ خبري مبني 
بر اینکه خود او یا اعضاي خانواده اش هم 
در این سفر هوایي حضور داشته اند منتشر 
نشده و اگر هم آنها در هواپيما بوده باشند، 
خبرش پخش نخواهد شد تا مردم از اینکه 

حرف و عمل ستاره ها با هم یکي نيست 
دچار سرخوردگي نشــوند. سون هيون 
مين، ســتاره كره اي تاتنهام هم به جاي 
ماندن در خانه و قرنطينه تصميم گرفت 

دوره 4هفته اي آموزش اجباري سربازي 
را در كشــورش بگذراند. او پيش از این 
به خاطر قهرماني در بازي هاي آسيایي از 

سربازي معاف شده بود.

در ايــام عيد نــوروز دو مصداق 
جديد براي دلخوري استقاللي ها 
از تلويزيون پيدا شد؛ يكي شوخي 
داور مســابقه عصر جديد با اسم 
استراماچوني بود و ديگري پخش 
يك مستند از برنامه نوروز فوتبالي 
در مورد تاريخچه لغو مســابقات 
حرفه اي در ايران. در اين مستند 
از خسرواني، بنيانگذار استقالل 
به عنــوان بر هم زننــده فوتبال 
حرفه اي ايران ياد مي شــد. اين 
مسئله استقاللي ها را شاكي كرد 
و حتي باعث شــد فرهاد مجيدي 
مجوز حضور مهدي قائدي در اين 

برنامه را لغو كند.
به طور كلي دلخــوري هواداران 
تيم هاي مختلف از صداوســيما 
اصال جديد نيســت و مدام تكرار 
مي شود. همين حاال تراكتوري ها 
مي گويند اگر مسابقات ليگ برگزار 
مي شد، به دوربين هاي صداوسيما 
اجازه حضور در ورزشگاه يادگار را 
نمي دادند. پرسپوليسي ها هم قبال 
مثال در ماجراي پرداخته شدن به 
داستان محروميت طارمي پيش از 
بازي با الهالل از تلويزيون دلخور 
شده بودند و قطعا اين داستان حاال 

حاالها ادامه خواهد داشت.
شايد تنها راه نجات از اين وضعيت، 
رفتن به سمت نسخه طاليي و نهايي 
تلويزيون خصوصي باشد؛ مثل همه 
جاي دنيا. اگر يك شــبكه كابلي 
خصوصي رفتاري مغاير با خواست 
و احساســات هواداران يك تيم 
انجام بدهد، آنهــا بدون فحش و 
فحش كاري مي توانند شبكه مزبور 
را تحريم كنند و به منافع اقتصادي 
آن ضربه بزننــد. مثال هيچ وقت 
شنيده نمي شــود هواداران اينتر 
نسبت به شــبكه اسكاي اسپرت 
موضع داشــته باشــند، چون 
همه  چيز مشــخص و حساب شده 
است؛ شكايت داري، نگاه نكن! در 
شرايط فعلي اما با اين استدالل كه 
صداوسيما بودجه دولتي و عمومي 
دارد، هر باشگاهي به خودش حق 
مي دهد با كوچك تريــن برنامه 
انتقادي، درست يا غلط شاكي شود.
آنچه مي گوييم نسخه اي است كه 
در حوزه باشــگاه داري هم جواب 
مي دهد. تا وقتي باشــگاه هاي ما 
دولتي باشــند و مثال وزير ورزش 
هيأت مديره را مشخص كند، مدام 
جا براي اعتراض و غرولند وجود 
دارد، اما وقتي باشگاه ها خصوصي 
شدند، ديگر شائبه »تيم حكومتي« 
هم به افسانه ها خواهد پيوست. اين 
از انبوه مواهب خصوصي ســازي 
واقعي است كه البته در ايران جدي 

گرفته نمي شود.

فقط یــك راه بــراي خالصي از 
غرولندهاي هميشگي وجود دارد

باشگاه خصوصي 
تلويزيون خصوصي

وقتي ستاره هاي فوتبال به حرف خودشان عمل ما نمي مانيم اما شما در خانه بمانيد
نمي كنند

احمد سعادتمند، مدیرعامل جدید باشگاه اســتقالل از روز شنبه در 
ساختمان این باشگاه حاضر شد تا فعاليتش را بعد از گذشت 5روز از 
دریافت حکم مدیرعاملي آغاز كند. مدیرعامل اســتقالل كه روزهاي 
دشواري را در چالش مدیریتي جدید خود به خصوص در 2هفته آتي 
پيش رو خواهد داشت، بعد از اسکان در دفتر مدیریتي باشگاه بالفاصله 
امور اجرایي را با برگزاري جلســاتي با معاونان و كارمندان آغاز كرد. 
سعادتمند هم اكنون و در روزهایي كه تمرینات آماده سازي  تيم به دليل 
شيوع كروناویروس تعطيل است باید راهکاري براي فرار از بحران هاي 
مالي دشوار بيابد و در نخســتين گام، هم پرداختي به بازیکنان فعلي 
داشته باشد هم تسویه حســاب با طلبکاران خارجي را در دستور كار 
قراردهد. سعادتمند كه با عالقه بسيار و سماجت در نهایت قباي مرد 
اول اجرایي باشــگاه را به تن كرد، پيش روي خود چالش هاي فراواني 
دارد؛ از ارتباط با كادرفني تا جوركردن منابع مالي پرداخت بدهي ها، از 
بهبود بخشيدن به امکانات تمریني استقالل تا پرداخت حقوق بازیکنان 
و از ساماندهي اداري باشگاه تا انتخاب هایي كه او را در موقعيت بهتري 

نسبت به مدیران قبلي قرار بدهد.
در روزهاي گذشــته خبرهایي درخصوص انتخاب »معاون ورزشي« 
در باشگاه استقالل در رسانه هاي مختلف منتشر شد ولي روز گذشته 
سایت رسمي باشگاه اســتقالل اعالم كرد: با نهایت احترام نسبت به 
پيشکسوتان عزیز و سرمایه هاي معنوي باشگاه استقالل كه نامشان 
به دليل گمانه زني ها مطرح شده، باشــگاه تاكنون جلسه و مذاكره اي 
درباره مسئوليت »معاون ورزشي« نداشته است. در شرایط فعلي، تيم 
در حال برنامه ریزي براي روزهاي آتي و حل مشکالت و ایجاد ساختار 

جدید است.
مسئوالن استقالل در یکي از پرونده هاي دردسرساز، در حال مذاكره با 
وینفرد شفر هستند تا طلب این مربي را پرداخت كنند. مسئوالن این 
باشگاه از شفر خواسته اند كه طلب این مربي را به صورت قسطي پرداخت 
كنند ولي مربي سابق آبي ها چنين چيزي را قبول نکرده است. باشگاه 
استقالل در این اوضاع بحراني از سرور جپاروف هم تا پایان فروردین 
سال99 مهلت گرفته تا طلب این بازیکن ازبکستاني را هم پرداخت كند. 
طبق قوانين فيفا، درصورتي كه رأي به سود شخصي اعالم شود و آن 
فرد به فيفا شکایتي دیگر نکند، باشگاه مدنظر فرصت دارد براي فرار از 
محروميت در تاریخ مهلت داده شده، مطالبات شخص را پرداخت كند.
همچنين مسئوالن اســتقالل در حال رایزني هستند كه با منشا نيز 
به توافق رســيده و طلب او را نيز پرداخت كنند. باشگاه در ابتدا اعالم 
كرده بود كه این بازیکن نيجریه اي با جرایمي روبه رو شــده كه باید از 
قراردادش كسر شود، اما فيفا این مسئله را نپذیرفت. این در حالي است 
كه منشا اعالم كرده یك ریال هم به استقالل تخفيف نخواهد داد. باید 
دید سعادتمند چگونه از پس این همه ماجرا و چالش برمي آید و مي تواند 
روزهاي آرامي براي استقاللي ها در سال99 رقم بزند. تيمي كه فعال در 
نخستين روزهاي سال جدید بودروف مدافع خارجي )و البته كم اثر( 
خود را به دليل خلف وعده مالي از دست داده و باید در كوتاه ترین زمان 

ممکن به عبور از مشکالت بيندیشد.

استقالل و اميدواري براي 
خروج از بحران

مدیرعامل جدید آبي ها با انبوهي از بدهي و پرونده 
باز در فيفا مواجه است

 وقتي پرسپوليس و قلعه نویي
در یك سبد قرار مي گيرند!

بازندگان
لغو ليگ

پرسپوليس
بزرگ ترین بازنده قطع مسابقات پرسپوليس خواهد بود؛ تيمي كه با 10امتياز اختالف در آستانه كسب چهارمين قهرماني پياپي قرار دارد و همه مي دانند كه با 2، 3برد دیگر از مسابقات نه چندان 
دشوار باقيمانده به این مهم نایل خواهد شد. اگر ليگ بدون اعالم رسمي قهرماني پرسپوليس لغو شود كه این تيم به شــدت متضرر خواهد شد، اما اگر این اتفاق توأم با اهداي جام به سرخپوشان 

صورت بگيرد هم این قهرماني حالوت معمول را نخواهد داشت. قطعا پرسپوليسي ها ترجيح مي دهند این چند مسابقه برگزار شود و بدون حرف و حدیث در زمين مسابقه جام را باالي سر ببرند.

اميرقلعهنويي
این یکي از معدود مواردي است كه قلعه نویي و پرسپوليس با هم در یك سبد قرار مي گيرند اما به هر حال به نظر مي رسد لغو ليگ به ضرر امير 
هم باشد. حقيقت آن است كه سپاهاني ها تا این لحظه از عملکرد دو ساله قلعه نویي روي نيمکت تيم شان راضي نيستند. آنها اخيرا تعارف را هم 
كنار گذاشته اند؛ به طوري كه سرپرست جدید باشگاه به صراحت گفته در مورد ادامه همکاري با این مربي در پایان فصل تصميم گرفته خواهد 
شد. اگر مسابقات ادامه یابد، شاید امير بتواند با قهرماني در جام حذفي و مثال نایب قهرماني در ليگ كارنامه اي قابل دفاع براي خودش در اصفهان 

بسازد اما پایان همه مسابقات در این نقطه به معني یك ناكامي محض براي این مربي خواهد بود.

محمدبلبلي
شاید این اسم تناسب چنداني با سایر عناوین این فهرست نداشته باشد اما قصه محمد بلبلي واقعا بامزه است. پدیده نيم فصل دوم مسابقات پارسال، ابتداي فصل جاري 
مورد توجه چند باشــگاه قرار گرفت و از هول حليم با 2، 3تيم به طور همزمان قرارداد بست. در نتيجه بلبلي 4 ماه محروم شــد و پس از پایان این مدت و نيز بهبودي 
مصدوميتش، اوایل اسفندماه در بازي با ذوب آهن براي نخستين بار در ليست 18نفره قرار گرفت اما ليگ از همان زمان تعطيل شد و حاال اگر بنا به لغو قطعي مسابقات 

باشد، ليگ نوزدهم به بدترین و عجيب ترین خاطره زندگي بلبلي تبدیل خواهد شد!

مهديقائدي
در بهترین فصل فوتبالي اش گرفتار وقفه در مسابقات شد. او كامال روي فرم بود و ادامه این روند مي توانست به حضورش در تيم ملي یا دریافت پيشنهادهاي خوب خارجي 
منجر شود اما ویروس تاجدار بدموقعي به جان فوتبال ایران افتاد. از همه بدتر اینکه قائدي با 9گل روي پله دوم برترین گلزنان فصل قرار دارد و فقط یك گل كمتر از آل كثير 
و مقانلو زده است؛ بنابراین مهاجم استقالل شانس باالیي براي كسب عنوان آقاي گلي ليگ داشت كه اگر بنا به لغو مسابقات باشد، طبيعتا این فرصت را از دست خواهد داد.

جوادنكونام
جواد نکونام امسال عملکرد خوبي در فوالد خوزستان داشت و در زمستان هم با جذب پاتوسي، تيمش را تقویت كرد. فوالد مدعي جدي كسب سهميه آسيایي است؛ اتفاقي كه اگر رخ بدهد به معناي 

یك پاداش خوب براي نکونام خواهد بود اما درصورت لغو مسابقات، تالش هاي او هم بدون ثمره عيني و عملي باقي خواهد ماند.

بهروز رسايلي| 
 وقفه در مسابقات 
ليگ نوزدهم به 
درازا كشيده و 
فعاًل هم مشخص 
نيست چه زماني 
امكان از سرگيري 
اين رقابت ها وجود 
خواهد داشت. در 
همين راستا فرضيه 
لغو كامل مسابقات 
امسال نيز وجود 
دارد و روزبه روز 
تقويت مي شود. 
اگر اين اتفاق رخ 
بدهد، بازي هاي 
امسال نيمه كاره 
باقي خواهد ماند و 
تيم ها و بازيكنان 
تا ابتداي فصل 
بعد )تير يا مرداد( 
مرخص خواهند 
شد. اين فرضيه 
موافقان و مخالفاني 
دارد اما اگر قرار به 
اجراي آن باشد، 
چند بازنده مهم 
خواهيم داشت.
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فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

نوروز متفاوت امســال با پخش 3ســریال »كاميون«، »دوپينگ« و 
»پایتخت« همراه بود. ســریال هاي نوروزي كه در ميان آنها پایتخت 
توانست بيشترین مخاطب را داشته باشــد. فصل ششم این سریال به 
نویسندگي آرش عباسي و كارگرداني سيروس مقدم در حالي روي آنتن 
شــبكه یك رفته كه پرونده آن با وجود عدم پخش قسمت هاي پایاني 
بسته شد. گروه سازنده سریال با پایان ویروس كووید 19 قرار است چند 

قسمت باقيمانده را بسازند.

كروناكارراخيليسختكرد
آرش عباسي از نمایشنامه نویسان و كارگردانان تئاتر كه با محسن تنابنده 
نگارش سریال پایتخت را به عهده داشت. درباره تجربه اش از نگارش این 
فيلمنامه به همشهري مي گوید: »نوشتن پایتخت همزمان با گلچيني از 
تلخ ترین حوادث تاریخ معاصر كه برشمردن تك تك آنها جز اینكه داغ را 
تازه كند كار دیگري نمي كند، همراه شد«. او در ادامه با بيان این مطلب 
كه به همين اندازه اكتفا كنم كه طنز نوشتن در آن روزها كه حوادث تلخ 
یكي پشت دیگري از راه مي رسيدند اگر نگویم جاي كار در معدن را از نظر 
رتبه بندي سختي مي گرفت الاقل همطرازش بود، اضافه مي كند: »اما در 
این ميان كرونا داستان دیگري بود كه ناگهان آمد و تا بخواهيم خودمان 
را پيدا كنيم به اوج خود رسيد. شــرایط كار هر روز سخت تر و سخت تر 
مي شد. شمال و مازندران به سبب پتانسيلي كه در جذب مسافران دارد 
با سرعت بيشتري گرفتار شد و ما مجبور بودیم منطقه را ترك كنيم.« 
عباســي در ادامه با توضيح اینكه تالش گروه این بوده كه سریال را به 
قسمت پانزدهم برساند، یادآور مي شود: »براي اینكه داستان به حداقلي 
از سرانجام تا قسمت پانزدهم برسد چند روزي در تهران كار كردیم و بعد 
پروژه متوقف شد تا شرایط بسامان شود. البته معتقدم نه پایتخت و نه 
هيچ فيلم و سریال دیگري ارزش این را ندارد كه جان عواملش به خطر 
بيفتد. این روزها مي شنوم و مي بينم كه تعدادي از دوستانم همچنان 
مشغول كارند. به نظرم اسم كار تعهد به مخاطب نيست. كساني كه چنين 
كاري مي كنند به هيچ عنوان نباید توهم قهرمان بودن بردارند كه براي 

شاد شدن دل مردم خطر مي كنيم. برعكس این به خطر انداختن و بازي 
كردن با جان همين مردم است. همين مردم هم انتظار ندارند گروهي 
در این شرایط به بهانه آنها كارشان را تعطيل نكنند. فرهنگ و كساني 
كه به كار فرهنگي مشغولند بيش از بقيه وظيفه دارند در فرهنگسازي  
پيشقدم باشند. تعطيل نشــدن تعداد محدودي از پروژه هاي تصویري 
نمونه بارز بي فرهنگي و به خطر انداختن جامعه است. نكته بسيار جالب 
و البته غم انگيز اینكه عده اي از مسئوليني كه قاطعانه مي توانند در این 
زمينه تصميم بگيرند خودشان را كنار كشيده اند و سكوت كرده اند. این 
كارگردان و بازیگر تئاتر ادامه مي دهد: »به هرحال پایتخت در قسمت 
پانزدهم موقتا به پایان رسيد اما به سرانجام نرسيد. هنوز بخش مهمي 
از داستان مانده كه باید دیده شــود. بدون تردید در نخستين روزي كه 

بتوان از خانه خارج شد گروه پایتخت به تعهد شان عمل خواهند كرد.«

تيغسانسوربرپايتخت
فصل ششم سریال پایتخت نيز تمام شــد و قرار است كه قسمت هاي 
پایاني آن بعدها به نمایش در بياید. اما نكته كه بعد از پخش ســریال 
در فضاي مجازي دیده مي شد، سانسورهایي بود كه صداي بازیگران و 
عوامل سریال را بلند كرد. بعد از پخش سریال برخي از بازیگران سریال از 
سانسور بخشي از دیالوگ ها یا قسمت هاي ضبط شده خبر داده و شكایت 

مي كردند كه به طور حتم اگر معضلي چون كرونا وجود نداشت همين 
سانسورها و مميزي هاي ســازمان به یكي از حاشيه هاي سریال هاي 

بهاري تبدیل مي شد.

سانسورنكرديممالحظاترارعايتكرديم
هرچند این نقدها درباره سانسور ادامه داشت اما سيروس مقدم كارگردان 
سریال در گفت وگویي كه با روابط عمومي سيما فيلم داشته، عنوان كرده 
است: »من و همكارانم از »پایتخت« محافظت مي كنيم تا شسته و رفته 
روي آنتن برود. برخي از موارد در هنگام فيلمبرداري ضبط مي شــود كه 
ممكن است در شرایط فعلي جامعه ایجاد حساسيت كند و آن را تعدیل 
مي كنيم. این موارد عنوان سانسور به خود نمي گيرد. ممكن است بعضي 
از كلمات یا دیالوگ ها را براي اكثریت مخاطب مناســب نبينيم بنابراین 
مالحظات را رعایت مي كنيم تا سریال به سالمت روي آنتن برود و دچار 
سوءبرداشت و سوءتعبير نشــویم. این به معني سانسور نيست. این نوع 
اصالحات را كه به محتواي اثر لطمه نمي زند سانسور نمي دانم .با این اوصاف 
با توجه به سالیق متعدد در سازمان و البته اظهارنظر افراد مختلف درباره 

سریال، سانسور سریال عجيب نبوده و نيست.«

نويسندهپايتختمنيجرميشود
آرش عباسي عالوه بر نویسندگي و كارگردان تئاتر، روي صحنه نمایش 
نيز حاضر شده است. عباسي كه نویسندگي پایتخت را عهده دار است 
در قسمت 1۵ در نقش یك مدیر برنامه فوتباليست )دالل بازیكن( ظاهر 
مي شود. عباسي كه در سال هاي گذشته در ایتاليا زندگي كرده، حاال 
به زبان ایتاليایي صحبت مي كند و به عنوان یك منيجر ظاهر مي شود 
و باید دید در قسمت هاي پایاني، عباســي همچنان در مقام بازیگر در 

سریال دیده مي شود.

رحمتوقصهماهعسلوفيلمهمسفر
باالخره بعد از 6 فصل، رحمت اميني عاقبت به خير مي شود، تعطيلي 
مغازه آرایشگري به دليل رفتن به ماه عسل به مخاطب نشان مي دهد كه 
قصه رحمت در پایتخت هم تمام شده و نكته قابل توجه سفر با همسر 

جدید و رفتن به ماه عسل با موتور یادآور فيلم سينمایي همسفر است.

ياِدباِدبهاري
فرهاديلدا|اسمشرابگذاريمبدشانسيياباخودمانبگوييمجورديگربايدديد؟منميگويمحاالكهاحواالتمادربهاراينگونهاستفرصترا

قدربدانيمبرايدقيقشدنبهروزهاوراهها،برايتعمقدراحواالتوكارها.
اينهمهدويديمتابرسيمبهسالنواماآنقدرخستهشديمكهيادبادبهاربرايمانگرامينشدواصالنفهميديمسبزهاكيزندگيرابهجانشهر

پاشيدند.هزارباردويديمامايكباردقيقنشديمبههمينسوارواسبشكهچهصبورانهميتازنددرعينوقاروايستايي.
بگذاريديادبادبهارماراباخودببرد.
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این قصه ادامه دارد

پايانِ باز پايتخت
گفت وگو با آرش عباسي نویسنده پایتخت 6 

ارجاعياكپي؟
درباره اشاره »پایتخت« به 2 فيلم محبوب دهه ۵0

آخرین قسمت پخش شــده ســریال ناتمام »پایتخت«، 
واكنش هاي فراوانــي را به خصوص در فضــاي مجازي در 
پي داشت. كال پایتخت با توجه به ميزان دیده شدنش )كه 
غيرقابل قياس با هر مجموعه و برنامه تلویزیوني بود(، توجه، 
كنجكاوي و بازخورد عمومي گسترده اي را به دنبال داشت و 
طبيعي بود كه ارجاع به 2 فيلم مهم سينماي قبل از انقالب 
هم به واكنش هاي زیادي بينجامــد. اینكه پایتخت 6 چه 
به شكل قائم به ذات و چه در مقایســه با سري هاي قبلي، 
چقدر سریال سرپا، موفق و جذابي از كار در آمده موضوعي 
است كه مي توان به آن پرداخت. موضوع این یادداشت اما، 
ارجاع و اشاره به فيلم هاي »همســفر« )مسعود اسداللهي 
13۵۴( و »ممل آمریكایي« )شــاپور قریب 13۵۵( است. 
همانطور كه انتظار مي رفت عــده اي با همان كليدواژه هاي 
هميشگي كپي برداري از ســينماي مبتذل قبل از انقالب 
ســراغ ماجرا رفتند و برخي چنان از یافتن شباهت ميان 2 
فيلم دهه پنجاهي با لحظاتي از قســمت پانزدهم پایتخت، 

ذوق زده شدند كه انگار كشــف مهمي كرده اند و باید این 
نكته سنجي نبوغ آميزشان را با دیگران به اشتراك بگذارند. 
فارغ از اینكه پایتخت سریال خوبي است یا نه و بدون درنظر 
گرفتن مناسبات توليد این مجموعه )كه الزاما حاشيه نيست 
و مي تواند بخشي از »متن« باشــد(، واكنش هاي منفي از 
جنس كپي برداري از فيلمفارســي، زیــادي دمده و تا حد 
زیادي ریاكارانه اســت. هر 2 فيلم مورد ارجاع ســازندگان 
پایتخت، آنقدر در چهل و اندي سال دیده شده اند كه بخشي 
از خاطره جمعي ایرانيان محسوب مي شوند، و با اشاره به آنها 
در سریالي كمدي، آسمان به زمين نيامده. این نوع ارجاع به 
فيلم یا سریالي قدیمي و آشنا براي تماشاگر، بخشي از قاعده 
بازي اســت و مي توان در مورد ميزان موفقيت پایتخت در 
اشاره به 2 فيلم محبوب و پرفروش دهه ۵0، بحث كرد. ابزار 
نقد اما نمي تواند و نباید این ميزان پيش پاافتاده و در مواردي 
ریاكارانه باشد. این ارجاع مســتقيم و آشكار در قاب بندي، 
موسيقي و حتي دیالوگ، اسمش كپي برداري نيست و آن 
سينما هم هرچه باشد مبتذل نيست و الصاق چنين صفتي 
به فيلم هایي كه در پستوي خانه از تماشایشان لذت برده ایم، 

دور از انصاف و جوانمردي است.

سعيدمروتي
روزنامه نگار

درباره كارگرداني سریال پایتخت كه با همه ضعف ها، محبوب است

كارگرداني»معمولي«

باالخــره ماراتــن پخــش شــبانه خندانــدن مخاطبان 
خانه نشين تلویزیون به ضرب شيطنت هاي نقي و شركاي 
مازندران نشــين، با عنوان پایتخت تمام شد؛ فصل ششم 
ســریالي كه اگر قرار باشــد درباره كارگرداني اش چيزي 

بنویسيم به ناچار به فرمولي ساده و تكراري مي رسيم.
كارگرداني سریال شــاید به جز معجزه به تصویركشيدن 
ســناریو در قدرت نمایي هایي به چشم مي آید كه تصویر را 

غني مي كند.
حرف از هدایت بازیگران اســت و هنرنمایــي در دكوپاژ و 
ميزانســن، حرف از تالش براي معجزه جذب بيننده پاي 
بساطي است كه یك تصميم براي حركت دوربين یا تغيير 

ميميك چهره بازیگر هم باید در آن مهم تلقي شود.

كارگردان اسمي سریال پایتخت ســيروس مقدم است اما 
كمتر كسي است كه نداند پایتخت با كارگرداني »معمولي« 
سرهم مي شــود. بله كارگرداني نقي خان معمولي یا همان 
محسن تنابنده، مردي كه یك تنه پایتخت را به پيش مي برد 

و از فيلمنامه تا هدایت بازیگران را رسما برعهده دارد.
تنابنده در پایتخت ابوالمشاغل است و بي جهت نيست كه 
وقتي به كارگرداني سریال دقيق مي شویم چيزي جز تالش 
براي حفظ تداوم سطحي اثر، بازي هاي معمولي و مبتني بر 
حس لحظه و نه پيش بيني شده، نماهاي معرف بي دليل و 
بي قواره، انتخاب نماهاي ساده تنها براي گنجاندن آدم ها در 
قاب و خالصه كج سليقگي در بي توجهي به ریزه كاري هاي 
صحنه عایدمان نمي شود. پایتخت حاال بيشتر از یك سریال 
خوب شبيه یك برند محبوب و معروف است كه ضعف هایش 
به خاطر همين نام كمتر به چشم مي آید. همه در پایتخت 

معمولي هستند، این معمولي بودن واقعا مناسب نيست.

تعامل به جاي اعتراض

فصل ششم مجموعه تلویزیوني »پایتخت« روبه پایان 
است. هيچ مجموعه اي تاكنون در تلویزیون از چنين 
اقبالي برخوردار نبوده است؛ آنقدر كه تا 6 فصل ادامه 
پيدا كند و تماشاگران هر یكي، دو سال منتظر فصل  
تازه اش باشــند. اما ادامه یافتن مجموعه، فارغ از هنر 
نویسنده ، كارگردان و بازیگران، مدیون آزمون و خطا 
و صبر و حوصله  و تعاملي اســت كه ميان سازندگان 

مجموعه و اهالي خطه شمال اتفاق افتاده است. 
پایتخت مبتني بر فرهنگ و لهجه مازندراني اســت. 
زماني كه پایتخت آغاز شــد، آنچه بيشــتر به چشم 
مي آمد، غلبه نگاه توریستي و نوعي ساده انگاري اهالي 
خطه شمال و اغراق در شخصيت ها، لهجه ها، آداب و 
رسوم و موقعيت هاي داســتاني بود كه گاهي وقت ها 

حتي زشت و زننده مي نمود.
فصل هاي نخســت پایتخت ســبب واكنش هایي در 
ميان اهالي خطه شــمال، به ویژه نخبگان مازندران و 
گلستان، شد. چنين واكنش هایي پيش تر نيز درباره 
مجموعه هاي تلویزیوني سابقه داشته است. اعتراض به 
مجموعه »سرزمين كهن« به خيابان كشيد و  مي گویند 

بختياري ها براي ساعتي صدا و ســيماي اصفهان را 
تســخير كردند. »ســرزمين كهن« با وجود اصالح 
شسكانس هاي بحث برانگيز و دلجویي از قوم بختياري، 

پس از گذشت سال ها، هنوز اجازه پخش نيافته است.
»پایتخت« نيز مي توانست چنين سرنوشتي پيدا كند، 

آن هم در كشوري كه ساختن فيلم درباره هر صنف یا 
قومي منجر به اعتراض یا سوء تفاهم مي شود. اما تعامل 
و درك درست ســازندگان و اهالي خطه مازندران و 
گلســتان و صبر آنها براي اصالح چنين فرایندي در 
فصل هاي بعدي، سبب شد كه نه تنها از وقوع چنين 

اتفاق هایي پيشگيري شود، بلكه به مرور پایتخت به 
مجموعه اي دلنشين تر تبدیل شد.

هرچه زمان مي گذشت از غلظت شوخي ها كاسته و 
اغراق هاي آزاردهنده در شخصيت پردازي ها و لهجه ها 
تعدیل شد، تماشاگران شــمالي نيز به مرور ارتباط 
بيشــتري با مجموعه »پایتخت« برقــرار كردند چرا 
كه تصویري كه از خودشــان در مجموعه مي دیدند، 
واقعي تر و باورپذیرتر به نظر مي رســيد. حاال پس از 
گذشت 6 فصل بازیگران از آشــنایي اجمالي و نگاه 
توریستي به فرهنگ مازندراني به جایي رسيده اند كه 
انگار سال هاست كه شخصيت ها را زندگي مي كنند. 
شناخت ســازندگان پایتخت از فرهنگ شمال آنقدر 
نهادینه شده كه دیگر نيازي به بســياري از تذكرها 
و مشورت ها نيست. لهجه ها در شــخصيت ها آنقدر 
ملكه شده است كه انگار بسياري از آنها شمالي به دنيا 
آمده اند. حاال حضور محسن تنابنده و احمد مهران فر 
و هومن حاجي عبداللهي و نسرین نصرتي در هر نقش 
دیگري خواه ناخواه مجموعه »پایتخت« و لهجه شيرین 
شمالي را تداعي خواهد كرد. »پایتخت« بيش از هر 
چيز مدیون تعامل و همزیستي ســازندگان با مردم 
مازندران و گلستان و صبر و حوصله اهالي این 2 استان 

براي شكل گيري چنين تعاملي است.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

تصویري كه »پایتخت« از فرهنگ مردم مازندران و گلستان به دست مي دهد، مدیون تعامل 
ميان سازندگان فيلم و مردم خطه شمال است
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   نظارتي بر نحوه اطالع رساني آغاز به كار اصناف وجود ندارد
درحالي كه مدام خبرهایي از نحوه فعاليت و حتي ساعات آغاز و 
پایان كاري اصناف در خبرها و فضاهاي مجازي منتشر مي شود، 
روســاي اصناف مدام اظهار بي اطالعي مي كنند. اگر این خبرها 
درست است مسئوالن شــفاف و دقيق اطالع رساني كنند و هيچ 
صنفي را نيز از قلم نيندازند، اگر اشــتباه است كه باعث اختالف 
نظر بين مردم و رودررو شدن آنان به یکدیگر به بهانه هاي واهي 
مي شود و جا دارد مسئوالن اگر شایعه اي در كار است به طور جدي 

با آن برخورد كنند.
وداديان از تهران

   قرص داپسون مورد استفاده بيماران پوستي بسيار ناياب است
قرص داپسون كه مورد استفاده بيماران پوستي حاد است و براي 
آنان حياتي محسوب مي شود به كل نایاب شده و به خصوص در 
ســال جدید اصال یافت نمي شود. از مســئوالن وزرات بهداشت 

تقاضاي رسيدگي فوري دارم.
ساماني از شاهرود

   رانندگان حمل كاالهاي اساسي فراموش شدگان خدمت رساني 
واقعا راننــدگان حمــل كاالهاي اساســي فراموش شــدگان 
خدمت رساني در این ایام بحراني هستند كه كمترین توجهي به 
آنها صورت نمي گيرد. نمونه بارز این موضوع مرحوم محمدتقي 
مهابادي راننده جوان كاميون كاالهاي اساسي بود كه روز دوازدهم 
فروردین با كاالي تخت هاي بيمارســتان به مقصد سيســتان و 
بلوچستان راهي شد و در راه بازگشت كاالهاي ترخيصي از بندر را 
با خود به استان البرز بازمي گرداند كه در جاده ایرانشهر كاميون 
وي غارت و به ضرب گلوله كشته شــد. واقعا از مسئوالن تقاضا 
داریم به این اقشار زحمتکش كه با جان خود بازي مي كنند توجه 

داشته باشند.
حيدري از هشتگرد

   ترافيك روز 16فروردين بسيار نگران كننده بود
اینکه درســت روز پایان تعطيالت تقویمي ایــن ميزان خودرو 
در تهران تردد مي كنند به نحوي كه ترافيك هاي ســاكن ایجاد 
مي شــود این نگرانــي را به وجود مــي آورد كه آیــا باید منتظر 
موج دوم كرونا باشــيم. آیــا این همه مصيبت و ســختي كه در 
 این ایام كشــيده ایم كافي نيست؟ مســئوالن به صورت جدي 

مدیریت كنند.
حجتي از تهران 

   سمپاشي و ضدعفوني كننده هاي آسيب زا
ضمن تشکر از كساني كه زحمت ضدعفوني خودروها و خيابان ها 
را مي كشند تقاضا مي كنيم از موادي استفاده كنند كه ریه هاي 
ســالم ما را به خطر نيندازد. در كــرج خودروي خــود را براي 
ضدعفوني به پایگاه كرونا ســپردم كه متأسفانه رنگ صندلي ها 
 و درها و داشــبورد به طور كلي لك لك شــده و قابل پاك شدن 

نيست.
جناني از كرج

   سيل زدگان سيستان و بلوچستان فراموش شدند
همزماني وقوع ســيل با شــيوع كرونا و نيز دوري از پایتخت و 
محروم بودن مردم مناطق ســيل زده در این مدت باعث شد این 
مردم كمتر دیده شوند و در كمترین حد امکانات و كمك دریافت 

كنند. قرنطينه شدن و رعایت بهداشت كه بماند!
شهرك زهي از زاهدان

   طرح برخورد با اصناف متخلف از قرنطينه جدي باشد
به نظر مي رســد برخي اصناف اصال قرنطينه را جدي نگرفته اند 
برخي مغازه ها باز هستند و حتي شلوغ مي شوند اما كسي نيست 

با آنها برخورد كند.
حسني از محله آذري تهران

   سي تي اسكن اجباري از بيماران به بهانه كرونا
در برخي بيمارستان از همه بيماران با هر مشکلي سي تي اسکن 
مي گيرند كــه هزینه ها باید آزاد پرداخت شــود و بدون پاســخ 
سي تي اسکن حتي مریض بدحال شــما را معاینه نمي كنند. آیا 

این كاسبکاري نيست؟
راستگو از تهران 

   صدا و سيما مردم را به سمت ناچيز گرفتن كرونا سوق مي دهد
صدا و ســيما از برخي مسئوالن ســخناني پخش مي كند مبني 
براینکه شــرایط عادي اســت یا همه  چيز آرام است درحالي كه 
واقعيت این اســت كه معلوم نيســت تا چه زماني با این اپيدمي 
درگير هســتيم. در این شــرایط آیا فقط هشــدار دادن و بعد 
سخنان مســئوالن مبني بر همه  چيز خوب اســت، كار درستي 
اســت؟ مردم زنجان كــه به صــدا و ســيما توجــه مي كنند 
 اكنون با حرف هاي مســئوالن فکــر مي كننــد همه  چيز واقعا 

آرام است.
مقدمي از زنجان

   جلوي شيادان طب اسالمي را با قاطعيت بگيرند
طب اسالمي حتما مواردي دارد كه در كنار علم پزشکي و فناوري 
مي تواند مفيد باشد اما اگر كسي از این عنوان استفاده كرده و باعث 
مرگ ومير، تجویز اشتباه یا ایجاد مشــکل براي مردم شود توقع 
داریم قوه قضایيه با وي با جدیت برخورد كرده و اشد مجازات را 

برایش درنظر بگيرند.
حسينخاني از تهران

   ناياب شدن شكر به چه دليل است؟
در كمتر فروشگاه و مغازه اي در كرج مي توان شکر پيدا كرد. بعد از 
كلي جست وجو توانستيم در یك فروشگاه زنجيره اي شکر فله اي 
را كيلویي 8500 بخریم درحالي كه قبال كيلویي 6هزارتومان بود. 

آیا كمبود شکر به شيوع كرونا ربط دارد؟
يوسفي از كرج 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 مرگ مرموز كارگري 
كه از كرونا وحشت داشت

»اگرچه این روزها بيمار هستم اما كرونا ندارم؛ 
لطفا براي مردم ننویسيد علت مرگش كرونا بود« 
این دست نوشته عجيب كارگر یك رستوران 

است كه به طرز مشکوكي فوت شده بود.
به گزارش همشهري، ساعت 18:45یازدهمين 
روز از فروردین ماه مأمور كالنتري تجریش با 
قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنایي تهران 
تماس گرفت و خبر از مرگ مرموز كارگر یك 
كافه رستوران در شمال تهران داد. پس از این 
تماس، قاضي جنایي دستور تحقيقات در این 
خصوص را صادر كرد و گروهــي از مأموران 
تجســس پليس آگاهي تهران براي بررسي 
موضوع، راهــي محل حادثه شــدند. قرباني 
جواني 31ساله بود كه جســدش در پله هاي 
رستوران افتاده بود. نخستين فردي كه با جسد 
او روبه رو شده بود صاحب رستوران بود كه در 
تحقيقات گفت: با توجه به شيوع كرونا ویروس، 
كافه رستورانم را تعطيل كرده بودم و كارگر ها 
به خانه هایشان رفته بودند به جز قرباني. او اهل 
تهران نبود و جایي براي خواب نداشت به همين 
دليل اجازه دادم تا در رستورانم بماند. یك روز 
قبل از حادثه به رستوران سر زدم و او حالش 
خوب بود اما روز حادثه وقتي قدم در رستوران 
گذاشتم او را روي پله ها دیدم. بي حركت بود و 
تکان نمي خورد. چندبار صدایش زدم اما جوابم 
را نداد وقتي باالي سرش حاضر شدم متوجه 

شدم كه فوت شده است.
در ادامه مأموران تجســس دست نوشته اي 
از داخل جيــب متوفي پيدا كــرده بودند كه 
نوشته بود:»من كرونا ندارم، مریض هستم اما 
خوب مي شــوم. اما مردم بدانيد كه من كرونا 
نداشته ام.« دراین شرایط قاضي جنایي دستور 
داد تا جسد كارگر جوان براي تعيين علت مرگ 
به پزشکي قانوني منتقل شود. از سوي دیگر 
دستور بررسي تصاویر دوربين هاي مداربسته و 
تحقيق از كارگران دیگر رستوران را صادر كرد 

تا معماي مرگ كارگر جوان فاش شود.

فرار پس از تصادف مرگبار 
»وقتي تصادف كردیم و طناز به شدت آسيب 
دید، ترســيدم و فرار كردم«. این گفته هاي 
پسري جوان است كه در جریان مرگ دختر 
مورد عالقه اش در تصادف بازداشت شده است.
بــه گــزارش همشــهري، ســاعت 5صبح 
12فروردیــن، گزارش تصــادف مرگباري به 
قاضي مصطفــي واحدي، كشــيك جنایي 
تهران اعالم شد. متوفي دختر جواني بود كه 
بررسي ها نشــان مي داد سرنشين خودروي 
پژو 206بوده است. ظاهرا راننده پژو كه پسري 
جوان بود پس از برخورد با گاردریل و زخمي 
شــدن دختر جوان و حضــور اورژانس براي 
انتقال دختر مجروح به بيمارســتان از صحنه 
تصادف فــرار كرده بود. اگرچــه دختر جوان 
براي درمان به بيمارســتان انتقال یافت، اما 
به دليل شدت خونریزي و صدمات، جانش را از 
دست داد. در این شرایط قاضي جنایي دستور 
بازداشت راننده خودروي 206را صادر كرد. او 
بازداشت شــد و در بازجویي ها گفت:چند ماه 
قبل در یك گروه تلگرامي با طناز آشنا شدم، 
اما چند ماه بعد از دوستي مان، دچار اختالف 
شدیم. مي خواســتم به این رابطه پایان بدهم 
اما طناز دست بردار نبود و اصرار به ادامه رابطه 
داشت. شب حادثه با طناز قرار داشتم. او سوار 
ماشينم شــد و با هم درگير شــدیم. آن شب 
مشــروبات الکلي مصرف كرده بــودم و حال 
خوبي نداشتم. ناگهان تعادلم را از دست دادم 
و با گاردریل برخورد كردم. وي ادامه داد: پس 
از آنکه اورژانس رسيد و در حال انتقال طناز به 
بيمارستان بود ترسيدم و فرار كردم. با دستور 
قاضي جنایي این پسرجوان بازداشت شده و 

تحقيقات در این پرونده ادامه دارد.

طراح نقشه سرقت از خانه مرد خلبان، 
كســي جز باجناقش نبود. این مرد داخلي

بــراي تصاحــب ســکه و دالرهاي 
باجناقش، 2سارق حرفه اي اجير كرد، اما خيلي زود 

دستش رو شد.
به گزارش همشهري، چند وقت قبل مردي كه به 
همراه خانواده اش به مهماني خانوادگي دعوت شده 
بود وقتي به خانه برگشت با صحنه عجيبي روبه رو 
شــد. با اینکه قفل  در و پنجره ها سالم بود، اما همه 
جاي خانه به هم ریخته به نظر مي رســيد سارقان 
به آنجا دســتبرد زده اند و مرد جوان یك راســت 
به ســراغ گاوصندوق اتاقش رفت و متوجه شد كه 
تمام دالرها و سکه هاي طالیش به سرقت رفته است. 
مرد كه به شدت هراسان شده بود به پليس زنگ زد 
و طولي نکشيد كه مأموران در آپارتمان وي حاضر 
شدند. مالباخته كه خلبان است در توضيح ماجراي 
دستبرد به خانه اش گفت: هنوز یك ماه از خرید سکه 
و دالرهایم نگذشته است. چرا كه مدتي قبل خانه 
پدري ام را فروختيم و با بخشي از سهم ام سکه و دالر 
خریدم، اما پس از بازگشت از مهماني خانوادگي با 
سرقت روبه رو شدم. عجيب تر اینکه هيچ تخریبي 
صورت نگرفته و به نظر مي رسد دزدان كليد خانه ام 

را داشته اند.

شروع تحقيقات
پرونده اي درخصوص این ســرقت تشــکيل شد و 
گروهي از مأمــوران اداره یکم پليس آگاهي تهران 
با دستور دادیار دادســراي ویژه سرقت، تحقيقات 
خود را براي پيدا كردن ردي از متهمان آغاز كردند. 
تيم تجسس در نخستين اقدام دریافت كه در اطراف 
محل حادثه دوربين هاي مداربســته موجود است 
و در این شــرایط بود كه آنها بــه بازبيني تصاویر 
دوربين ها پرداختند. تحقيق در این شاخه نتيجه داد 
و مشخص شد دزدان 2 نفر هستند. آنها اگرچه كاله 

به سر داشتند، اما مأموران موفق شدند چهره آنها را 
به دست آورند. در مرحله بعد به سراغ بانك اطالعات 
مجرمان ســابقه دار رفتند و به ایــن ترتيب هویت 
یکي از متهمان به نام سامان شناسایي شد. او دزد 
سابقه داري بود كه به تازگي از زندان آزاد شده بود. با 
این سرنخ كارآگاهان در یك قدمي بازداشت سارقان 

و كشف معماي این پرونده سرقت قرار گرفتند.

ردپاي يك آشنا 
كارآگاهان پاتوق هاي احتمالي متهم ســابقه دار را 
زیرنظر قرار دادند تا اینکه موفق شدند او را در اواخر 
اسفند 88بازداشت كنند. او دربازجویي ها راز این 
سرقت را فاش كرد و گفت: وي و همدستش با دستور 
مردي به نام مهدي این سرقت را اجرا كردند و این 
مهدي بود كه كليد خانه مالباخته را در اختيارشان 
قرار داده بود. وي گفت: مهدي چند ماه قبل نزد من 
آمد. او را از مدت ها قبل مي شــناختم. پيش از این 
در یك مغازه فروش لوازم خــودرو كار مي كردم و 
مهدي هر از گاهي پيش من مي آمد تا اینکه متوجه 
شد سارق سابقه دارم. آخرین بار یك هفته قبل از 
اجراي نقشه سرقت به ســراغم آمد وگفت یکي از 
بستگانش به تازگي سکه و دالر خریده است. قرار 
شد در فرصتي مناسب كليد خانه اش را به من بدهد 
تا دست به سرقت بزنم. من هم به خاطر پول قبول 
كردم و قرار شد به یکي از دوستانم نيز خبر بدهم تا 

او هم با ما همکاري كند.
وي ادامه داد: صبح روز حادثه مهدي به ما زنگ زد 
و گفت: ساعت 8شب وارد خانه موردنظر شویم. ما 
هم طبق نقشه و دستور مهدي پيش رفتيم. در ادامه 
تحقيقات معلوم شــد كه مهدي كسي جز باجناق 
مالباخته)مرد خلبان( نيست. به این ترتيب مأموران 
در ادامه بررسي ها مهدي و سارق دیگر را دستگير 
كردند و آنها پس از اعتراف به سرقت ميليوني با قرار 

قانوني راهي زندان شدند.

 نقشه باجناق براي 
سرقت از آقاي خلبان

 بازگشت زندانيان فراري زندان سقز
چند روز پس از فرار شماري از زندانيان زندان سقز بيشتر زندانيان فراري به زندان بازگشتند. به گزارش ميزان، اكثر اين افراد 
به صورت خود معرف يا با تالش نيروهاي امنيتي، انتظامي استان دستگير و به زندان بازگشتند. اين زندانيان با سوءاستفاده از 
شرايط خاص زندان به علت كنترل شيوع ويروس كرونا و اجراي برنامه هاي سالمت محور از زندان سقز متواري شده بودند.

مرد شياد كه خودش را دانشمند هسته اي، نخبه 
علمي یا كارمند نهادهاي امنيتي معرفي مي كرد با 
خواستگاري از دختران جوان، آنها را فریب مي داد و 
سركيسه مي كرد اما سرانجام در شرایطي كه قصد 

فریب یکي از طعمه هایش را داشت دستگير شد.
به گزارش همشــهري، این مرد شــياد از مدت ها 
قبل از سوي مأموران پليس آگاهي در استان هاي 
مختلف از جمله: خراسان رضوي، خراسان شمالي، 
اصفهان، كرمان، مازندران و كرمانشــاه و... تحت 
تعقيب قرار داشت. او به بهانه ازدواج، خرید خودرو، 
سرمایه گذاري خارجي و مهاجرت، دختران جوان 
را فریب مي داد و با آنها رابطه دوســتانه برقرار  و با 
جلب اعتماد شان از آنها كالهبرداري مي كرد. او بعد 
از كالهبرداري به یکباره ناپدید مي شد و هيچ كس 
از مخفيگاهش اطالع نداشــت، تا اینکه سرانجام 
كارآگاهان پليس آگاهي پایتخت به اطالعاتي دست 
یافتند كه نشان مي داد او در یکي از شهرهاي شمالي 
كشور مخفي شده اســت و از آنجا به شکل تلفني 
درصدد فریب و به دام انداختن طعمه هاي تازه اي 
است. در این شــرایط بود كه گروهي از مأموران با 
مجوز قضایي راهي این شهر شدند و توانستند متهم 
را هنگام فریب یکي از طعمه هایش دستگير كنند.

سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ در این باره گفت: شــگرد این كالهبردار به 
این صورت بود كه از طریق سایت هاي همسریابي 
یا در محيط هاي علمي یا كاري سوژه مورد نظر خود 
را از بين زنان مجرد شاغل و تحصيل كرده انتخاب 
و ادعا مي كرد كه نخبه علمي، دانشمند هسته اي 
یا كارمند نهادهــاي امنيتي و انتظامي اســت. او 
براي جلب اعتماد دختران جوان در شــبکه هاي 

اجتماعــي پروفایل هاي دروغين بــراي خودش 
مي ساخت و وانمود مي كرد تحصيالت عالي دارد و 
در آمریکا و اروپا ساكن است. در این شرایط بود كه او 
طعمه هایش را فریب مي داد و به بهانه هاي مختلف 
ازجمله نام نویسي خودرو قسطي، سرمایه گذاري 
در كشــورهاي اروپایي یا آمریکا و یا وعده ازدواج 
و مهاجرت، پول و ســکه قربانيان و حتي اعضاي 

خانواده آنها را مي گرفت و متواري مي شد.
رئيس پليس آگاهي تهران ادامــه داد: این متهم 
از طریق سایت هاي همســریابي و بدون مالقات 
حضوري با طعمه هایش خود را پزشــك ســاكن 
آمریکا معرفي مي كرد كه قصــد ازدواج در ایران و 
بازگشــت به آمریکا را دارد و در ادامه به بهانه هاي 

مختلف از دختران جوان درخواست پول مي كرد.
به گفته رئيس پليــس آگاهي تهران بزرگ، متهم 
در بازداشت به ســر مي برد و تحقيقات در این باره 

ادامه دارد.

مســموميت با الکل همچنان قربانيان زیادي مي گيرد 
و طبق آمار منتشرشــده توســط وزارت بهداشت در 
هفته هاي اخير دست كم 3هزارو117نفر بر اثر استفاده از 
الکل مسموم شده و 320نفر جان خود را از دست داده اند.

به گزارش همشــهري، از اواخر ســال گذشته همزمان 
با شــيوع ویروس كرونا در كشــور، مصرف الکل هاي 
تقلبي نيز شایع شد. افراد زیادي از ترس ابتال به بيماري 
كووید 19 اقدام به نوشيدن الکل مي كردند؛ غافل از اینکه 
نه تنها نوشــيدن الکل هيچ تأثيري در مقابله با ویروس 
كرونا ندارد بلکه الکل ممکن اســت به قيمت جان شان 
تمام شود. در این شرایط بود كه هر روز اخبار مختلفي 
درخصوص مسموميت با الکل از گوشه و كنار كشور به 
گوش مي رسيد؛ طوري كه مسموميت با الکل به سونامي 

گسترده اي تبدیل شد و جان صدها نفر را گرفت.
در این شــرایط بود كه كيانوش جهانپور، رئيس مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت آمار تازه اي 
از قربانيان مصرف الکل را اعــالم كرد و گفت: »تاكنون 
3هزارو117مسموميت ناشــي از مصرف فراورده هاي 
الکل تقلبي در كشــور ثبت شــده كه هزار و 66نفر در 
بيمارســتان ها و 73نفر در بخــش مراقبت هاي ویژه با 
وضعيت بحراني بستري هستند و 62نفر دچار نابينایي و 
كم بينایي شده اند. تاكنون 284نفر نياز به خدمات دیاليز 
پيدا كرده و دچار مشکالت كليوي شده و 320نفر از این 

افراد فوت كرده اند.«

71قرباني در خوزستان
از همان روزهاي ابتدایي شيوع كرونا یکي از استان هایي 
كه در صدر مســموميت با الکل قرار داشــت اســتان 
خوزســتان بود. گزارش هاي رسيده از این استان نشان 
مي دهد این روند همچنان ادامه دارد. حســين كاملي، 
مدیر روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشــکي جندي 
شــاپور اهواز در این باره به ایرنا گفت: مجموع مراجعان 
بر اثر مسموميت ناشي از مصرف الکل به مراكز درماني 
خوزستان از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 806نفر بوده كه 
متأسفانه 71نفر از این افراد جان خود را از دست داده اند. 
وي ادامه داد: مسموميت عمده این افراد با الکل متانول 
بوده كه مهم ترین عارضه مصرف آن، از دست دادن بينایي 
و افزایش اسيدوز خون است و راه درمان مسموميت الکلي 
تعجيل در رساندن شخص مسموم به بيمارستان و اقدام 
براي دیاليز است. مدیر روابط عمومي جندي شاپور اهواز 
با اشاره به جذب ســریع الکل در بدن ادامه داد: عوارض 
سوءمصرف الکل تقلبي یك یا 2ساعت پس از مصرف رخ 
مي دهد كه این مســئله باعث بروز سرگيجه، مشکالت 
حاد تنفسي، عارضه بينایي، تشنج و در نهایت منجر به 

مرگ خواهد شد.

جان باختن 88نفر در فارس
یکي  از استان هایي كه بيشترین قرباني را به دليل مصرف 
الکل دارد اســتان فارس اســت. تازه ترین آمارها نشان 
مي دهد تاكنون دســت كم 88نفر با مصرف الکل جان 
باخته اند. محمدجواد مرادیان، رئيس مركز فوریت هاي 
پزشــکي و اورژانس فارس از افزایش آمار مســموميت  
با الکل صنعتي در این اســتان خبر داد و گفت: تا صبح 

پانزدهم فروردین، 696 نفر به علت مسموميت با الکل 
صنعتي به مراكز درماني اســتان مراجعه كرده اند كه از 
این تعداد 608 نفر بستري هستند. وي ادامه داد: در پي 
شيوع ویروس كرونا در ایران و شایعه تأثير مصرف الکل 
بر مقابله با این بيماري 88 نفر در فارس بر اثر مسموميت 
الکل، جان خود را از دســت داده اند. مرادیان با اشــاره 
به اینکه سن مسموم شــدگان از 20 تا 40 سال است و 
تعدادي از این افراد در بخش مراقبت هاي ویژه بستري 
هستند، ادامه داد: مصرف الکل متانول یا همان الکلي كه 
در محلول هاي ضدعفوني استفاده مي شود، بسيار سمي 
است و استفاده از آن اثر منفي دارد و تأثير آن روي كبد 

و كليه ها زیاد است.

مرگ 37نفر در البرز
با وجود هشدارهاي مختلفي كه این روزها درباره مصرف 
الکل منتشر مي شود، باز هم روزانه شاهد مسموميت و 
جان باختن تعداد دیگري از هموطنان مان در شهرهاي 
مختلف هستيم. آنچنان كه روز گذشته آمارهاي تازه اي 
از مسموميت در استان البرز منتشر شد كه نشان مي دهد 
در این روزها دست كم 37نفر به دليل مسموميت با الکل 
در این استان جان باخته اند. مهرداد بابایي، رئيس مركز 
مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشــکي استان البرز در 
این باره به ایســنا گفت: از ابتداي اسفند سال گذشته 
تا 15 فروردین در مجموع 180 نفر به دليل نوشــيدن 
الکل تقلبي دچار مسموميت با متانول شده  و از بين آنها 
37 نفر جان خود را از دست داده اند. وي در ادامه گفت: 
نتيجه مصرف مشــروبات الکلي تقلبي كوري، نارسایي 
كليوي و مرگ است. شيوع ویروس كرونا باعث افزایش 
ترس و تشویش ذهني شده و همين تشویش و نگراني 
زمينه سوءاستفاده افراد فرصت طلب و سودجو را فراهم 
كرده اســت. در  زماني كه مردم براي نجات از نگراني و 
سردرگمي به گروه ها و كانال هاي مجازي اقبال بيشتري 
دارند، افراد فرصت طلب براي رســيدن به سود مادي، 
آسيب هاي سنگين و جبران ناپذیري به آنها  وارد مي كنند 
كه تبعات آن گاه حتي از بيماري كرونا نيز بدتر است. این 
افراد شياد و فرصت طلب با اضافه كردن مواد سفيد كننده 
مثل وایتکس به الکل متيليك كه منشأ صنعتي و سمي 
دارد، آن را به ماده اي بيرنگ تبدیل مي كنند و به جاي 
اتانول به فروش مي رســانند.   نتيجه خوردن این ماده 
سمي باعث كوري، نارســایي كليوي و در نهایت مرگ 
خواهد شــد. بابایي در ادامه گفت: ممکن بود این افراد 
هرگز به كرونا مبتال نشوند یا در صورت ابتال درمان شوند، 
اما ترس غيرمعقول ، نا آگاهي و استفاده نابجا از الکل آنها 

را به كام مرگ كشاند.

دانشمند هسته اي قالبي، دختران را اغفال مي كردمسموميت با الکل هاي تقلبي همچنان ادامه دارد

درحالي كه عامالن جنایت هولناك مهاباد كه پس از 
قتل جواني به نام صادق برمکي، جسد او را به آتش  
كشيده بودند در انتظار اجراي حکم قصاص بودند، 
یکي از آنها در زندان خودكشــي كرد و به زندگي 

خود پایان داد.
به گزارش همشهري، مهرماه 96و با پيدا شدن جسد 
سوخته اي حوالي روستاي كهریز شهرستان مهاباد 
پرونده اي پيش روي پليــس قرار گرفت كه خيلي 
زود یکي از جنجالي ترین پروند ه هاي جنایي سال 
لقب گرفت. مقتول پسري 19ساله به نام صادق بود 
كه از چند روز پيش ناپدید شده بود و خانواده اش 
ماجراي گم شدن او را به پليس گزارش كرده بودند. 
مادر صادق مي گفت كه پسرش آخرین بار همراه 
دوستانش براي تفریح از خانه خارج شده و پس از 

آن دیگر خبري از او نشده است.
یکي از دوســتان صادق، دانيال نام داشــت كه با 
كشف یك فلش مموري از او و فيلم هاي هولناكي 
كه داخل آن بود راز قتل صادق برمال شــد. فيلم ها 
صحنه هایي را نمایش مي داد كــه در آنها دانيال و 
دوستانش، صادق)مقتول( را سوار یك پراید كردند 
و بعد از اینکه او را به حاشيه روستا بردند، با ساطور 

چند ضربه به او زدند و او را غرق  درخون رها كردند 
و رفتند. این اما همه ماجرا نبود. آنها ساعاتي بعد به 
محلي كه صادق را در آنجا رها كرده بودند، برگشتند 
و وقتي دیدند كه او هنوز زنده است و تکان مي خورد 
رویش بنزین ریختند و جسدش را آتش زدند. آنها از 
همه این صحنه ها فيلم و عکس سلفي گرفته بودند 
و همين فيلم ها باعث دســتگيري 3متهم اصلي و 
جواني شد كه براي متهمان ساطور تهيه كرده بود. 
متهمان در بازجویي هاي اوليه مدعي شــدند كه 
انگيزه  آنها از جنایت دعواي دانيال )متهم ردیف اول( 
و صادق )مقتول( بر سر دختري به نام كيميا بوده 
است. با این حال در ادامه خبرهایي منتشر شد كه از 
ارتکاب جنایت با انگيزه هاي شيطان پرستي حکایت 
داشــت. خبرها و نقل  قول هایي كه نشــان مي داد 
عامالن جنایت عضو یك فرقه شيطان پرستي شده 
و به همين دليل دســت به قتل دوستشان صادق 
زده بودند. با این حال نه در بازجویي هاي پليســي 
و نه در جلسه محاكمه، انگيزه اصلي متهمان از این 
جنایت هولناك مشخص نشــد و آنها درحالي كه 
تالش مي كردند همدیگر را متهم اصلي جلوه دهند، 
با حکم قضــات دادگاه به اتهام مشــاركت در قتل 

عمدي به قصاص محکوم شــدند. این حکم مدتي 
بعد در دیوانعالي كشور تأیيد شد و درحالي كه قرار 
بود هر3 جنایتکار با پرداخت تفاضل دیه از ســوي 
خانواده مقتول به دار مجازات آویخته شوند، اواخر 
هفته گذشته از زندان خبر رسيد كه یکي از قاتالن 
به نام دانيال در زندان دســت به خودكشــي زده و 
به زندگي خود پایان داده اســت. با مرگ این فرد، 
خانواده مقتول منتظرند تا 2محکوم به قصاص دیگر 
پرونده به دار مجازات آویخته شــوند و این پرونده 

براي هميشه مختومه شود.

خودكشي يكي از عامالن جنايت مهاباد

صادق، مقتول

صدها قرباني الكل قالبي

باجناق حسود
مهدي سركرده گروه، طراح نقشه سرقت و باجناق شاكي پرونده است كه مي گويد تصور نمي كرده كه 

دستگير شود. او مي گويد: انگيزه اش هم حسادت بوده و هم تصاحب اموال او.

چرا سرقت از خانه باجناقت را انتخاب كردي، فكر نمي كردي لو بروي؟
تركيه برود و خانه اي بخرد. همان لحظه فکر سرقت دالرها به سرم زد. تصميم گرفتم نقشه ام را عملي كنم، هرچند فروخته اند و به او ارثيه ميلياردي رسيده است. مي گفت با بخشي از پولش دالر خریده چون مي خواهد به زودي به بقيه باجناق ها بود و همين باعث شده بود كه به او حسادت كنم. آن شب باجناقم گفت: به تازگي خانه پدري اش را احترام بيشتري مي گذاشتند و خيلي تحویلش مي گرفتند. هم به خاطر شغلش و هم به خاطر ثروتش. او پولدارتر از و برادر خانم هایم هم بودند. یکي از باجناق هایم خلبان است و همه احترام خاصي براي او قائل هستند. همه به او خانه پدرزنم دعوت بودیم. بعد از شام دور هم نشسته بودیم و صحبت مي كردیم. البته جمع مردانه بود، باجناق ها اگر فکر مي كردم كه حاال اینجا نبودم. مانده ام با این آبروریزي چه كنم. راستش را بخواهيد چند ماه قبل همه در 

تا قبل از این مرتکب خالفي در زندگي ام نشده بودم و این نخستين باري است كه دستگير مي شوم.
چطور به كليد خانه دست پيدا كردي؟

آویزان مي كند. در فرصتي مناسب كليد را سرقت كردم. آخر همان هفته باجناقم را به خانه ام دعوت كردم و همان یکي،دو شب بعد به خانه باجناقم رفتم و مي دانستم خواهر زنم دسته كليدش را به جا كليدي كه مقابل خانه اش بود 
شب از دزداني كه اجير كرده بودم خواستم به محل سرقت بروند و نقشه را اجرا كنند.

دزدان اجير شده را چطور مي شناختي؟
و همان روز وي را به محل سرقت بردم. خانه را نشانش دادم و شب حادثه از او خواستم تا به همراه همدستش به موضوع سرقت را مطرح كردم. وعده یك ماشين صفر به او دادم كه سامان هم قبول كرد. كليد خانه را به او دادم خرید ضبط ماشين به مغازه او رفتم كه با هم آشنا شدیم. مي دانستم او ســابقه دار است، به همين دليل برایش سامان را مي شناختم، اما همدستش را نه. او در مغازه اي كه در نزدیکي خانه مان بود كار مي كرد. من یك بار براي 

آنجا دستبرد بزنند.
با اموال سرقتي چه كرديد؟

نزد خود نگه داشتم. مي خواستم براي خودم ماشين بخرم، اما مي ترسيدم ریسك كنم. منتظر بودم آب ها از آسياب سامان همه دالرها و سکه ها را فرداي شب سرقت به من تحویل داد. بخشي از سکه و دالرها را به او دادم و مابقي را 
بيفتد بعد ماشين بخرم، اما دستم رو شد.

گو
ت و

گف



واقعيت كدام اســت؟ چه 
چيــز را بايد بــاور كرد؟ 
اصال به چه كســاني بايد 
اعتماد كنيم يا مي توانيم؟ 
منابع متنوعي به سؤال  ها 
يــا به عبــارت بهتــر به 

نگراني هاي ما پاســخ مي دهند؛ كــدام را بايد جدي 
بگيريم؟ بايد ويتامينC خورد يا نه؟ بستري در كدام 
مورد نياز است؟ ماسك براي افراد سالم محلي از اعراب 
دارد؟ بايد در خانه ماند يا قرار است همه چيز به روال 

عادي برگردد؟ 
چرا راه خيلــي دور برويــم؛ مثال بنگريد بــه آمار و 
مشــاهده هايي چون تراكم جمعيت در مراكز خريد 
در روزهاي آخر ســال، يا تجمع و تراكم در خروجي 
شهرهايي چون تهران، اما در همان زمان در نظر آوريد 
كاهش شديد چرخه پولي اصناف و زيان و ضرر آنان 
را، و البته داده هايي چــون مصرف اينترنت در تهران 
و كالنشــهرها در قياس با سال گذشــته در روزهاي 

ابتدايي سال.
يا در نظر بگيريد چند ويدئو از محالتي چون شهرك 
اكباتان يا تهرانپارس را در شــب چهارشنبه سوري. 
قاعدتا در هر شــهري در جاهايي تراكم وجود دارد و 
مي شــود از آنها فيلم گرفت و پخــش كرد. مجموعه 
فيلم هاي چهارشنبه ســوري از ويدئوهايي از ۵مكان 
مشــخص فراتر نمــي رود. اما حتي رســانه اي چون 
بي بي ســي فارســي با همين ميزان از موارد نتيجه 
مي گيرد در چهارشنبه سوري كسي قرنطينه را جدي 

نگرفته.
به نظرم با يك تصوير روبه روييم كه دست كم در بخشي 
بازنمودي رسانه ساز است. مثال در مورد روستاها گفته 
شده كه مرگ ومير و ابتال باالست. قاعدتا در جاهايي 
آنگونه هســت اما مي دانيم در روســتاهاي ديگري 
داستان متفاوت است. كنترل جدي ورودي ها و ترددها 
توسط دهداران و محلي ها انجام مي شود. دهداري ها 
اعالم كرده اند كسي نيايد. اصناف خدمت رسان را هم 

تعطيل كرده اند.
حتي در مورد وضعيت بيمارســتان ها و مرگ ومير، 
وضعيت در لومباردي ايتاليا بســيار بدتر از وضعيت 
رشت و تهران و قم اســت. اما قاعدتا چون ما ايرانيان 
درگيري هيجاني با ســوژه داريم خود را نقطه تاريك 
داســتان مي بينيم. كمبودهاي ما كمبودهاي ايتاليا 
يا حتي نگراني هاي آتي استراليا و آمريكاست . قاعدتا 

نگران كننده است.

من در ايــن مقاله بيــش از هر چيز مايلــم به نقش 
رسانه هاي داخلي، روشــنفكران و كنشگران عموما 
معتدل و اصالح جو كه در هنگامه هاي ديگر سال هاي 
جاري رويه اي متمايز داشتند بپردازم و بر آن نگاهي 

انتقادي بيفكنم.

ره تركستان كنشگران سياسي- اجتماعي 
 هرچند مي تــوان داليلي بر گســتردگي واكنش و 
همه گيري سخن ورزي در برابر كرونا آورد؛ مثل آنكه 
وقتي سالمت مردمان در اثر ويروس يا عاملي عفوني 
تهديد مي شود داستان وراي طبقه و دسته بندي ها بر 
همه ما اثر مي گذارد و البتــه اثر آن فوري و فوريتي و 
قابل لمس است.  به باور من رخداد اين بحران بعد از 
سقوط هواپيما و تلنگر جدي به وجدان و روح خفته 
متجددان ايراني در شكل گيري اين واكنش، بي  دليل 
نمي تواند باشد. چنان است كه حتي برخي مخالفان 
داخلي كه در داســتان هاي ديگر مانند آبان يا انهدام 
هواپيماي اوكرايني سكوت ضمني پيشه كرده بودند 
يا دست كم با احتياط هايي پيش آمدند، اكنون زبان 
انتقاد را تند كرده اند؛ در اينجا البته شايد چون با ديوار 

كوتاه نظام سالمت طرفيم.

كورسوي چراغ جامعه مدني
در شهر يزد نوه آيت اهلل صدوقي بيش از يك ميليارد 
تومان كمــك نقدي جمع كرده و توانســته بخش 
بزرگي از نياز دانشــگاه را به تجهيزات حفاظتي و 
ضدعفوني تامين كند. بعد از تكميل اين نياز اكنون 
داوطلبان بنياد صدوق در حال توزيع ماسك، مواد 
ضدعفوني كننده و دستكش ميان اصناف و به ويژه 
نانوايي ها هستند؛ و البته آموزش آنان. رئيس سابق 
دانشــگاه علوم پزشــكي و نماينده منتخب مردم 
نيز شــخصا دارد كمك جذب مي كند و براي نظام 
سالمت حمايت مي خرد؛ 2نفر با 2گرايش سياسي 

متفاوت.
البته واقفم كه جامعه و جامعه مدني در ايران به معناي 
حقيقي وجود ندارد يا پيكري بي جان اســت و البته 
حاكميت سهم و گناهي بزرگ در اين زمينه دارد، اما 
ظرفيت هاي اجتماعي اندك نيست. در اين مورد نيز 
متأسفانه بازنمود رسانه اي، دارد تصويري تحقيرشده 
از جامعه ايراني مي سازد كه به نظر من اگر خطر آن از 
ويروس كرونا بيشتر نباشد كمتر نيست. در 4هفته آخر 
سال۹۸ شاهد بودم بسياري از بيماران روانپزشكي و 
خانواده هاي آنها از حضور در بيمارستان به علت كرونا 
در موارد غيرضروري پرهيــز مي كردند و يا درصورت 
حضور توصيه هاي الزم را رعايت مي كردند و اگر هم 
ماسك يا دستكش نداشتند، به علت كمبود اين موارد 

در بازار يا عدم توان خريــد به علت فقر مالي بود. افراد 
توصيه ها را جدي مي گرفتند و ميزان آگاهي بســيار 

بيشتر از آنچه بود كه ما در تصور اوليه داشتيم.
همين روزها عليرضــا جهانبخش -فوتباليســت- 
۵۰ميليون تومان به شــهر خود قزوين كمك كرد. يا 
علي كريمي حجم زيادي كمك به گيالن گسيل كرد. 
هديه تهراني كه در سيل گلستان هم در محل حضور 
داشت و خدماتي شايسته كرد اكنون مشغول خدمت 
به شاهرود است. خانم رخشان بني اعتماد -كارگردان- 
و گروهي از دوستانشــان هم با بيمارستان ها ارتباط 
دارند و مشغول تامين نيازهاي بيمارستان ها هستند. 
كم است اما به هر حال به عنوان يك حركت اجتماعي 
اميدوارانه قابل قبول و دلگرم كننده است. يادم نمي رود 
2تابســتان پيش كه وضعيت برق در كشور و به ويژه 
تهران بحراني شده بود، علي مليحي براي گفت وگو با 
جناب محمد توسلي دبير كل نهضت آزادي به خانه وي 
رفته و ديده بود آقاي توسلي تمام چراغ ها را خاموش 
كرده. وقتي علت را پرسيده بود توسلي در جواب گفته 
بود شــركت برق از مردم خواسته چراغ ها را خاموش 
كنند و در مصرف برق تا حد امكان صرفه جويي كنند.

ما روانپزشكان 
ما روانپزشكان در اين ميان چه كاره ايم؟ راهنماهايي 
براي تعيين نقش و  نــوع مواجهه روانپزشــكان در 
همه گيري ها وجود دارد. اخيرا هم به طور ويژه و براي 
كرونا چيزهايي دارد توليد و منتشر مي شود. داستان 
در تمام جهان نو و نوبر است و در ايران هم. پس قاعدتا 
كنتراورسي و ترديد جدي است؛ حتي در مورد اينكه 
اولويت چيســت، به چه بايد فكر كنيــم و چه را بايد 

درنظر آورد.
با وجود اين خواندن چنين جمع بندي از يك همكار 
روانپزشك در مجله اي ميان رشــته اي تامل برانگيز 
است؛ »ممكن اســت اقدامات طبيبانه براي برخي از 
كساني كه از بحران هاي چند ماه اخير آسيب ديده اند، 
ضرورت پيدا كند، اما متخصصان سياست و اجتماع 
نيز الزم است طبيبانه به شناسايي بيماري اي بپردازند 
كه حاكميت و رابطه حاكميت و مردم را مبتال كرده و 
راهي براي درمان آن بيابند. اگر راه صحيح پيدا شود 
و حاكميت تن به درمان بسپارد، مي توان اميد داشت 
كه در برابر بحران هاي بعدي شــرايط متفاوتي رقم 
بخورد. در غيراين صورت بايد منتظر آن باشــيم كه 
كوچك ترين تلنگري تبديل به يك بحران فراگير شود 
و اضطراب و نگراني، ويژگي مزمن جامعه ايراني شود؛ 
ويژگي مخربي كه تبعات آن تا سال هاي سال گريبان 

ما را رها نخواهد كرد.«
چرا شخصا حيرت مي كنم از چنين زاويه ديدي؟ چون 

مسئله، مسئله سالمت مردمان در معناي مشخص و 
نه استعاري و رواني آن است. االن يك پزشك عفوني 
نمي تواند بگويد چون حكومت الپوشــاني مي كند يا 
آمار را بيــان نمي كند و شــرايط اجتماعي باعث اين 
وضعيت شــده من ترك كار خواهم كرد و به بيماران 
كمك نمي كنم. گمان مي كنم اين مسئله مي تواند در 
مورد تك تك ما صادق باشد. من اگر مي توانم ۵هزار 
تومان پول جمع كنم كه يك ماســك بخرم و كمكي 
كنم، نمي توانم دريغ كنم. چــون اين موضوع تفاوت 
ديگري هم با ديگر بحران هاي اجتماعي دارد كه نشان 
مي دهد همه ما در يك كشتي هستيم و رفتار هركدام 
از ما در انتقال ويروس به شكل نمادين بيانگر آن است 

كه تك تك ما مسئوليت داريم.
روانپزشك، پزشك است. نمي تواند كار خود را نكند، 
چون بار حكومت كج اســت و روال امور از مدار خارج 
شده. مِن دكتر بايد دوا بدهم و با مردم حرف بزنم و آنها 
را آرام كنم؛ چه زير بمباران دشمن خارجي، چه زير بار 
مشكالت داخلي. متأسفانه اين روزها آشكارا مي شود 
در پاره اي تحليل هاي به ويژه روانپزشكي اجتماعي، 
رمانتيك بازي و چپ روي و اپوزيسيون نمايي را ديد، 
حتي به نوعي ســكه رايج اين روزها شــده مثل قبل 

انقالب۵۷.
منكر عوامل اجتماعي مؤثر بر ســالمت نيســتم، اما 
تخفيف امور ديگر كه اتفاقا كار اصلي روانپزشك است 
چون درمان بيماران، مانع شدن از خودكشي، كمك 
به كنارآيي با انگ و انزواي كرونا، كنارآيي با سوگ در 
ميان از دســت دادگان و... نيازمند رويكردي طبيبانه 
و روانكاوانه اســت. روانكاو و روانپزشك بايد دغدغه 
رژيم هاي دارويي مناسب در تركيب با داروهاي كرونا 
را داشته باشد و در عين حال دلواپسي هاي درازمدت 
را در مورد فرجام مواجهــه با اين عفونت در 3ماه دوم 
بارداري با فتوس چون موارد مشــابه در گوشه ذهن 

پژوهشــي و باليني خود نگه دارد. و البته بســياري 
پرسش هاي ديگر كه مي تواند در غبار شبه دغدغه  هاي 

انتلكتوئلي گم شود و ديده نشود.
در كتاب طاعون، آلبر كامو مي نويســد:»اين ماجرا 
ربطي به قهرماني ندارد. اين ممكن اســت يك ايده 
مســخره به نظر برســد، اما تنها راه مبارزه با طاعون 
شرافت است.«شــرافت چيســت؟ »انجام كاري كه 

به عهده من است.«

نتيجه گيري
حقيقتا پمپاژ نااميدي به جامعه درحالي كه جامعه، 
بيش از هــر زماني به اميد و انســجام نيــاز دارد را 
درك نمي كنم. فكر مي كنم ميــزان ناديده گرفتن 
توصيه هاي بهداشــتي در مورد يــك خطر جدي 
خيلي فراتر از ســاير رفتارهاي ايمني  گريز جامعه 
نباشــد؛ به ويژه جامعه اي تا اين حد ضعيف شــده، 
تحقيرشده، سركوب شده و متحمل تروما كه در آن 
درجاتي از بي حسي، بي اعتنايي به خود و رفتارهاي 
خودآسيب رسان مي تواند قابل انتظار باشد. اين رفتار 
تحقيرآميز و ســركوبگر از جانب نهادهاي رسانه اي 
و اجتماعي نه تنهــا دردي را دوا نخواهد كرد كه بر 
شدت مسئله بي ترديد خواهد افزود. مردم را سرزنش 
نكنيد. آدمي در همه جاي عالــم كم و بيش همين 
است. همان كه در تهران شد، در لندن، لومباردي، 
كپنهاگ و پاريس هم رخ داد. تفاوت آن اســت كه 
سيستم در آن ممالك يكدندگي نمي كند، موقعيت 
را گام به گام اما به شتاب مي سنجد و با انعطاف عمل 
مي كند. اما يادمان باشد در بحران كرونا همه در يك 
كشتي نشســته ايم. زدن حكمرانان و حكمراني اگر 
بدون ظرافت و موقعيت سنجي باشد مي تواند منجر 
به زدن مردم شود. انقالب نشــده، مرگامرگ آمده! 

خطا نرويم!

 افزايش تماس هاي تلفني با صداي مشاور
معاون مشــاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشــور نيز با اشاره به افزايش 
3برابري تماس با شماره تلفن 1480صداي مشاور بهزيستي در دوران كرونا، به همشهري 
گفت: روزانه 4هزار تماس در حوزه هاي مختلف تحصيلي، تربيتي، اختالفات خانوادگي 
و... با صداي مشاور بهزيستي بر قرار مي شود كه در اين دوران شاهد افزايش تماس هاي 
مربوط به اختالفات بين زوجين بوده ايم و 60درصد تماس هايي كه با شماره گرفته مي شود 
مربوط به حوزه خانواده اســت اما اين 60درصد الزاما مربوط به اختالف زوجين نيست. 
بهزاد وحيدنيا  گفت: بعد از تعطيل مراكز حضوري مشاوره به دليل شيوع ويروس كرونا 
و با اطالع رساني گسترده درخصوص فعاليت اين سامانه تلفني شاهد افزايش چشمگير 
تماس ها با اين سامانه هستيم. البته معتقديم هميشه افزايش تماس ها بد و الزاما نشانه 
افزايش اختالفات درون خانواده ها نيست، بلكه نشان دهنده خدمات جويي خانواده است 
و سازمان بهزيستي اميدوار است  بتواند با اين اقدام بخشي از نيازهاي جامعه را بر طرف 
كند. وي گفت: بيشتر شدن تعامالت و حضور اعضاي خانواده ها در كنار هم باعث شده 
تا نياز به راهنمايي درخصوص تعامل با اعضاي خانواده بيشتراحساس شود، به دنبال آن   
نياز به مداخالت روانشناختي نيز بيشتر شده است. به گفته وحيدنيا در شرايط كنوني كه 
جامعه گرفتار بحران كرونا شده است بايد ببينيم كه مسائل مردم در قرنطينه خانگي چه 
مواردي است و واكنش هاي مرتبط با اين مسائل چيست و چگونه بايد با آنها   برخورد كرد. 
در بحران هاي رواني و اجتماعي مانند شرايط كنوني واكنش هاي اضطرابي، ترس از آينده 
و سرنوشت حرفه اي، درماندگي و... اختالالت شايع است كه نه تنها در كشور ما بلكه در 
تمام دنيا مشاهده مي شود. همين استرس ها مي تواند در محيط خانواده منجر به بحث 

و جدل همسران و بروز اختالفات خانوادگي شــود. وي ادامه داد: در اين شرايط افراد با 
توجه به توانمندي هايي كه دارند يا مي توانند خود را با محيط و شرايط وفق دهند يا نياز 
به مداخالت روانشناختي پيدا مي كنند. در اين ميان افرادي كه تجربه اضطراب دارند و 
نمي توانند بحران را مديريت كنند آسيب پذيرتر از ديگر افرادند و تداوم اين نگراني ها 
ممكن است عوارض ناخواسته و ناخوشــايندي در زندگي آنها برجاي بگذارد، به همين 
دليل است كه در شرايط بحران، اســترات ژي ها بايد به گونه اي تنظيم شود كه خدمات 
روانشناسي و روانشناختي بيشتر در دسترس باشد. وي ادامه داد:  مديريت هيجان يكي 
از توانايي هايي است كه بايد در خانواده ها ايجاد و تقويت شود، خصوصا در زمان فعلي كه 
افراد ناخواسته مجبورند روزهاي متمادي را در كنار يكديگر در خانه سر كنند و معموال 
سرگرمي هاي چنداني نيز ندارند. در اين شــرايط بايد در كنار استرس هاي منفي كه در 
زندگي همه ما وجود دارد نگاه مثبتي را در خانواده ايجاد كنيم و مهارت برقراري ارتباط 
مؤثر و بدون تنش را در خانواده به همه افــراد خانواده آموزش دهيم. چرا كه اين روزها 
سطح تماس افراد با يكديگر بيشتر شــده به علت تفاوت سليقه ها، اختالفات نيز نمود 
بيشتري پيدا مي كند. پس داشتن مهارت ارتباط مؤثر و رعايت حريم فردي، فرصت دادن 
به يكديگر و انتقال پيام مؤثر با صحبت و گفت وگو مي تواند تنش ها را از بين ببرد و روزهاي 
سخت قرنطينگي خانگي را كسالت آور نكند. معاون مشاوره و امور روانشناختي سازمان 
بهزيستي كشور با بيان اينكه هميشه شرايط بر وفق مراد انسان ها نيست، گفت: خودمان 
بايد محيط زندگي مان را مديريت كنيم و آرامــش را به خانه هايمان بياوريم در غيراين 
صورت اگر استرس ها و اضطراب ها تداوم داشته باشند، به فرد، خانواده و درنهايت جامعه 

آسيب مي زنند و ممكن است برخي از اين آسيب ها جبران ناپذير باشند.

بيشترين داليل تماس با مشاوران در روزهاي كرونا
در شرايط فعلي كه مراكز مشاوره به دليل شيوع كرونا همانند 
ساير مراكز تعطيل شــده افرادي كه تا قبل از اين وضعيت به 
اين مراكز مراجعه مي كردند به تمــاس تلفني روي آورده اند. 
در زمان هاي عادي نيز بخش زيادي از افراد به دليل اختالفات 
خانوادگي به مراكز مشاوره رجوع مي كردند. االن طي روندي كه 
ما شروع كرده ايم و براساس آن به خانواده ها مشاوره مي دهيم 
به اين نتيجه رســيديم كه در روزهاي ابتدايي شيوع ويروس 
كرونا استرس و اضطراب ناشــي از شيوع اين ويروس در رتبه 
نخست تماس ها، رعايت نكردن نكات بهداشتي توسط برخي 
اعضاي خانواده رتبه دوم تماس ها و ســومين رتبه مربوط به 
اختالفات خانوادگي بود. اكنون با گذشت مدتي از شيوع كرونا 
حجم تماس هاي ناشي از استرس و اضطراب ناشي از اين ويروس 
كمتر شده و مشكالت خانوادگي در صدر تماس ها قرار گرفته اند. 
اما چرا اين اختالفات زيادشده است، داليل متعددي مي تواند 
باعث زياد شدن اختالف بين زوجين يا والدين و فرزندان باشد. 
نخست اينكه سبك زندگي مردم دچار تغيير شده و ديد و بازديد 
و رفت وآمد عادي و كسب و كار و شغل افراد محدود شده و همين 
مسئله باعث بروز استرس و اضطراب بين خانواده ها شده كه 
اين استرس ناشي از تغيير سبك زندگي است. در اثر استرس 
افراد كم تحمل تر و كم صبرتر مي شوند. از سوي ديگر افراد در 
زندگي خود نقش هاي متعددي را ايفا مي كنند و ماســك هاي 
مختلفي به چهره مي زنند. اما در زمان قرنطينه خانگي فردي 
كه به عنوان كارمند يا رئيس يك اداره، كارمند، كارگر و... ايفاي 
نقش مي كرده االن بايد در نقش يك پدر، مادر، فرزند و... در يك 
خانه 70-60 متري ايفاي نقش كند و ارتباطات گسترده خود را 
در جامعه براي مدتي از دست بدهد و همين مسئله وي را دچار 
استرس و اضطراب مي كند. همچنين افراد به دليل مشكالت 
شخصيتي كه از قبل داشته اند يا به داليلي همچون خودشيفتگي 
و يا ابعاد رواني مثل كم تحملي و اينكه در گذشته تمرين همدلي 
و مهرباني نكرده اند ممكن است با تعارضاتي روبه رو شده و وارد 
بحث و جدل با همسرشان شــوند. اما خانواده ها بايد اميدوار 
باشند كه وضعيت در خانه ماندن چندان هم طوالني نخواهد بود 
و با رعايت همگاني شرايط بهداشتي و توجه به اصول پيشگيري 
اين شرايط نيز به اتمام مي رسد اما همه اعضاي خانواده بايد به 
اين نكته توجه داشته باشند در شرايطي كه همه اعضا ناچارند 
در طول 24ساعت در كنار يكديگر باشند به حريم خصوصي 
يكديگر احترام گذاشته و با دخالت نكردن در كارهاي اطرافيان 
حريم خصوصي را رعايت كنند. االن بهترين زمان براي اين است 
كه پدران و مادران و همسران نقش پدري و مادري و همسري 
خود را به بهترين نحو اجرا و تمرين همدلي كنند. ما براي اينكه 
به تفاهم برسيم نياز به همدلي داريم و بهترين راه اين است كه 
جايمان را با طرف مقابل عوض كنيــم و از نگاه او به پيامدها و 
اتفاقات خانه نگاه كنيم. اكنون همه بايد صبر و تحملمان را باال 
ببريم و مثال بپذيريم اگر فرزندي درخانه بيش از حد شيطنت 
مي كند اين بي قراري جزو ماهيت و ذات كودكي اش اســت. 
نگاه به ويژگي هاي شخصيت همسران نيز از موضوعاتي است 
كه زوجين بايد به آن توجه كنند. االن بايد ويژگي هاي مثبت 
همســر را ديد و راجع به آن صحبت كرد. االن زماني است كه 
بايد در خانه با يكديگر حرف بزنيم و همين مجاورت و گفت وگو 
باعث ايجاد عالقه و دوستي بيشتر بين زوجين مي شود. داشتن 
برنامه هاي مشترك بين زوجين باعث درك و فهم مشترك از 
زندگي مي شود مثال هردو به كمك هم غذا درست كنند يا يك 
برنامه تلويزيوني كه مورد عالقه دو نفر است را ببينند. االن زمان 
خوبي براي تمرين همدلي و تفاهم بين خانواده هاست و بايد از 
اين زمان كه طوالني هم نخواهد بود براي استحكام بيشتر بنيان 

خانواده ها استفاده برد.

ث
مك

شــيوع ويروس كرونا و تعطيل شدن 
كســب و كارهــا و اجــراي طــرح گزارش

فاصله گــذاري اجتماعي كه به نوعي 
قرنطينه خانگي است باعث شده تا اعضاي خانواده 
ناچار باشند كه روزهاي متمادي را در كنار يكديگر 
بگذراننــد؛ همين در كنــار هم بودن هــا كه اكثر 
خانواده  ها عادت به آن ندارند دليلي شده تا تنش ها و 
اختالفات در بخشــي از خانواده ها به وجود بيايد و 
افزايــش پيــدا كنــد. كارشناســان اجتماعي و 
روانشناسي هشدار مي دهند كه اين داستان قرنطينه 
خانگي در آينده اي نه چندان دور ميزان اختالفات 
بين زوجين و خانواده ها را بيشــتر كــرده و حتي 
مي تواند باعث افزايش آمار طالق در بين خانواده ها 
در دوران پس از كرونا شود؛ اتفاقي كه از هم اكنون 
هم مســئوالن ســازمان بهزيستي نســبت به آن 
هشدارهاي جدي را مطرح كرده اند. همشهري در 
گفت وگو با سيدحسن موسوي چلك، رئيس انجمن 
مددكاران اجتماعي ايران و بهزاد وحيدنيا، معاون 
مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور 

اين مسئله را بررسي كرده است.
سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران با بيان اين بحران ها كه در حوزه هاي 
مختلف آثاري از خودشان به جاي مي گذارند، گفت: 
با توجه به نوع بحران به وجــود آمده آثار و تبعات و 
نحوه مقابله با آن بحران نيز در جوامع متفاوت است. 
اگر چه خودقرنطينگي خانگي و رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي يكي از راه هاي پيشگيري از ابتال به ويروس 
كروناست ولي يك پيام مشخص براي بخش مهمي 
از جامعه داشت و مشخص شــد كه بخش مهمي 
از جامعه ما »خانواده بودن« را خيلي بلد نيســت و 
اگر مشغول كار و فعاليتي نباشيم و فضاي مجازي 
هم نباشــد نمي توانيم از كنار هم بودن در يك بازه 
زماني لذت ببريم و حتي موضوع را به فرصتي براي 

همبستگي بيشتر خانواده تبديل كنيم.«
وي ادامه داد: تا قبل از مسئله خودقرنطينگي خانگي 
ما فرصت زيادي براي اينكه مدت زمان طوالني در 
كنار هم باشيم را نداشتيم اما االن بيشتر از يك ماه 
اســت كه اعضاي خانواده ناچارند در كنار يكديگر 
باشــند كه اين مســئله مي تواند تبعاتي همچون 
اختالف بين زوجيــن و يا اختالف بيــن والدين و 
فرزندان را به دنبال داشــته باشد. اما نخستين گام 
براي اينكه بتوانيم از در كنار هم بودن نهايت استفاده 
را ببريم اين است كه اين مسئله را بپذيريم كه همه 
اعضاي خانواده بايد مدت زمان نامشخصي را در كنار 

هم بگذرانند و با توجه به اين شرايط بايد برنامه ريزي 
شود كه با توجه به ظرفيت ها، توانايي ها، مهارت ها و 
امكاناتي كه در هر خانه اي وجود دارد چگونه مي توان 
از اين در كنــار هم بودن لذت بــرد و مانع از ايجاد 
تنش هاي ناخواسته در كانون خانواده شد. همچنين 
بايد از اين فضا و ظرفيت براي گفت وگو و تعامالت 

خانوادگي بهره برد.«
به گفته موسوي چلك، بايد در خانواده ها به گونه اي 
برنامه ريزي شــود كه همه اعضاي خانواده در امور 
خانه مشــاركت داشــته باشــند تا بتوانند فضاي 
سخت در خانه ماندن را تحمل كنند. از سوي ديگر 
خودمراقبتي مسئله ديگري است كه اين روزها بايد 
به آن توجه ويژه اي شود. هر فرد مي تواند براساس 
روش خود و باتوجه به توانايي هايي كه دارد به صورت 
فردي و با خودمراقبتي بر مشكالتي كه بر سر راهش 
وجــود دارد فايق  آيد. والدين و همســران نيز بايد 
برنامه اي را براي خانواده داشته باشند تا بتوانند در 
شرايطي كه همه ناچارند در طول شبانه روز در كنار 
هم در محيط هاي بعضا آپارتماني و كوچك زندگي 
كنند، مشكلي با يكديگر پيدا نكنند و كمتر در كنار 
يكديگر اذيت شــوند. بايد زمينه هــاي اختالف و 
تنش شناسايي شود و افراد به خواسته هاي يكديگر 

احترام بگذارند.
وي با ابراز تأسف از اينكه كرونا به ما نشان داد كه در 
بسياري از خانواده ها مهارت در كنار يكديگر زندگي 
كردن وجود ندارد، گفت: بخشــي از خانواده ها كه 
تمكن مالي مناســبي ندارند، بر اثر شيوع ويروس 
كرونا آســيب جدي ديده اند و برخي از تنش هايي 
كه در خانواده ها مشــاهده مي شود ناشي از همين 
افزايش مشــكالت اقتصادي است كه البته اعضاي 
خانواده بايد اين موضوع را درك كنند كه هيچ كس 
در ايجاد اين مشكل نقشي نداشته و بايد با صبوري 
اين دوران سخت را از سر بگذرانند و تاب آوري خود 
را در عبور از مشــكالت كنوني بــاال ببرند. تنش و 
ناسازگاري در هر شرايطي ممكن است اتفاق بيفتد 
اما بايد بتوانيم هر بحران و مشــكلي را با كمترين 
عوارض مديريت كنيم و با ســالمت از اين بحران 
عبور كنيم. در شرايط كنوني بهترين كار استفاده 
از ظرفيت هاي منابع اجتماعي است.« وي با اشاره 
به خطــوط تلفني 123و 14۸۰كه براي مشــاوره 
مردم درنظر گرفته شده اســت، گفت: اين خطوط 
در حوزه مشاوره در اختيار شــهروندان هستند و 
اكنون كه امكان مراجعه حضوري به مراكز مشاوره و 
روانشناسي وجود ندارد شهروندان مي توانند از اين 
امكان استفاده كنند و پيش از اينكه اختالفاتشان 

شديد شود از كارشناسان كمك بگيرند.«
موســوي چلك تصريح كرد: »نبايد فراموش كنيم 

مهديه تقوي راد
خبرنگار

امير حسين جاللي ندوشن
 روانپزشك

خبر

نگراني از شيوع كرونا در تهران
معاون كل وزارت بهداشــت ضمن اعالم روند كاهشي 
بروز كرونا در برخي استان هاي پرشيوع و همچنين ابراز 
نگراني درباره وضعيت اين بيماري در تهران، در زمينه 
پيش بيني زمان مهار كرونا در دنيا و كشور گفت: تا اطالع 
ثانوي و تا زمان كشــف دارو و واكســن بايد به زندگي 
با كرونا عادت كنيم. به گزارش وبــدا، ايرج حريرچي، 
نماينده ويژه وزير بهداشت و ناظر بر اجراي طرح بسيج 
ملي مبارزه با بيماري كرونا در ارتباط ويدئو كنفرانسي 
با خبرنگاران، در پاسخ به ســؤال ايسنا درباره وضعيت 
ابتال به كوويد1۹ در استان تهران و استان هاي پرشيوع، 
گفت: در استان هايي كه روند ابتال به كوويد1۹ زودتر 
آغاز شــد و معموال اســتان هاي پر خطرمان محسوب 
مي شدند، اكنون روند ابتال نزولي شده و  تعداد بيشتري از 
استان هايمان اين وضعيت را دارند. البته متأسفانه برخي 
از استان ها هنوز از نظر تعداد موارد ابتال و مرگ ومير روند 
صعودي نسبي را دارند كه بيشتر استان هايي هستند 
كه ويروس كرونا ديرتر به آنها وارد شــده اســت. وي 
افزود: در عين حال از وضعيتي كه در تهران وجود دارد 
از نظر ابتال هنوز نگران هستيم. از آنجا كه تهران نقش 
كليدي ارتباطي با ساير استان ها دارد، هرگونه وجود و 
شيوع ويروس حتي در حد متوسط هم مي تواند باعث 
انتشار به ساير شهرها و به ويژه شهرهاي اطراف تهران 
شود كه تبادل زيادي از نظر اشــتغال دارند. همانطور 
كه آقاي رئيس جمهور اعالم كردند، روند ابتال در اكثر 
استان ها نزولي است و همانطور كه وزير بهداشت اعالم 
كردند، اين به معني مديريت بيماري است، نه به معني 
كنترل و ســركوب آن. ما هنوز درباره ويروس نگرانيم. 
سطح ترافيكي كه امروز در سطح شهر تهران بود، ما را 
نگران مي كند. زيرا هر يك از اين افراد مي توانند ويروس 
را به خانه يا محــل كار ببرند.  همچنين روز گذشــته 
سخنگوي وزارت بهداشت ضمن اعالم تشخيص 2۵۶۰ 
بيمار جديد مبتال به كروناويروس جديد، از بهبودي و 
ترخيص 1۹۷3۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در 
كشور خبر داد. كيانوش جهانپور گفت: از ظهر جمعه تا 
شنبه 1۶ فروردين13۹۹ و براساس معيارهاي قطعي 
تشــخيصي، 2۵۶۰ بيمار جديد مبتال بــه كوويد1۹ 
در كشور شناسايي شــدند. بنابراين مجموع بيماران 
شناسايي شده     به ۵۵۷43 مورد رسيد. خوشبختانه 
تا كنون 1۹۷3۶ نفر از بيمــاران بهبود يافته و ترخيص 
شده اند. متأسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 1۵۸ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در كشور جان خود را از دست 
دادند ومجموع درگذشتگان بر اثر اين بيماري در كشور 
به 34۵2 نفر رسيد. همچنين 41۰3 نفر از بيماران در 

وضعيت شديد اين بيماري قرار دارند.
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كارشناسان در گفت وگو با همشهري از خطرات رشد اختالفات خانوادگي و روحي در جامعه مي گويند

كه كرونا مي گذرد و مهم اين اســت كــه ما در اين 
شــرايط نقاط ضعف و قوت خانواده را شناسايي و 
سعي كنيم در جهت تقويت بنيان هاي خانواده اي 
بانشاط تر، مسئوليت پذيرتر و پوياتر حركت كنيم و 
براي بهبود شرايط زندگي تالش كنيم. چرا كه كرونا 
آخرين بحران در زندگي بشر نيست ولي مي تواند به 
خانواده ها كمك كند تا خانواده قوي تر و بانشاط تري 

در شرايط كرونا و پساكرونا داشته باشند.«
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با هشــدار 

نســبت به اينكه عــوارض پســاكرونا ماندگاري 
طوالني تري نســبت به عوارض دوران شــيوع اين 
بيماري مي تواند داشــته باشــد، گفت: »برخي از 
درگيري هايي كه در خانواده ها وجود دارد ناشــي 
از آينده مبهم اقتصادي و درآمد خانواده هاســت. 
اين نگراني ها كامال بجاســت و اگــر تدابير عاجلي 
براي اين مسئله اتخاذ نشــود، غفلت از بازنگري در 
سياســت مديريت بحران و خــروج از آن مي تواند 
بحران هــاي اجتماعي و امنيتــي جدي تري را در 

آينده اي نزديك به خصوص در خانواده هاي ايراني 
كه هم اكنون بخشي از آنها به دليل معضالت قبلي 
بسيار آسيب پذير شده اند، به دنبال داشته باشد. او با 
اشاره به شاخص سالمت روان مردم گفت: تا پيش از 
بحران كرونا و براساس آمار رسمي وزارت بهداشت 
حدود 23تا 2۵درصد مردم دچار نوعي از اختالالت 
رواني بودند اما ادامه اين شرايط كرونايي مي تواند 
حوزه سالمت روان را با چالش هاي جدي تري مواجه 

و درصد شيوع اختالالت رواني را باالتر ببرد.«

هيوالي كرونا؛ واقعيت حقيقي يا بازنمودي؟
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كيوسك

كشورهای منطقه خاورميانه طی یك 
ماه گذشــته همچون دیگر مناطق گزارش

جهان، با وجود اختالف در ســطح 
توانایی مالی و زیرساخت های درمانی، درگير بحران 
بين المللی كرونا شده اند؛ بحرانی كه به نظر می رسد 
به این زودی ها جهان ما را ترک نخواهد كرد. در این 
ميان، الگو و عملکرد متفاوت دولت های منطقه در 
مراحل مختلف مقابله با بحران، چشــم انداز قابل 
توجهی را از ميزان توانایی آن ها در شرایط بحرانی 
به نمایش گذاشته است. بر اساس این چشم انداز 
می توان عملکرد و وضعيت كشورهای منطقه را در 

بحران اخير به 3 دسته تقسيم كرد:

کشورهای بحران زده؛ انفعال و ناتوانی
برخی كشورهای منطقه خاورميانه طی 

2 دهه اخير شــاهد جنگ یا نا آرامی های 1
نظامی- امنيتی داخلی بوده اند؛ وضعيتی كه مانع 
از پيشرفت زیرساخت های درمانی یا حتی تخریب 
گســترده این زیرســاخت ها شــده و در نتيجه، 
كشورهای مورد اشاره را در مقایسه با معيارهای 
جهانی به واحدهایی عقب مانده در حوزه بهداشت 
و درمان تبدیل كرده است. یمن، سوریه و عراق 
شــامل این بخش می شوند. بر اســاس آمارهای 
رسمی، تعداد مبتالیان به كرونا در این 3 كشور از 
سایر كشورهای منطقه كمتر است؛ امری كه نشان 
می دهد دولت هــای یمن، عراق و ســوریه حتی 
توانایی كافی برای شناسایی موارد ابتال را كه شامل 
كيت های مخصوص كووید19 می شــود نيز در 
اختيار ندارند. این در حالی است بحران های نظامی 
و بي ثباتي سياسی مانع از تمركز دولت های این 
كشــورها بر بحران و تدوین برنامه ای جامع برای 
مقابله با ویروس كرونا شده است. آنتونی گوترش، 
دبيركل ســازمان ملل روز گذشته هشدار داد، به 
زودی موج كرونا به مناطق نزاع نظامی نظير یمن، 
ســوریه و لیبی خواهد رســيد و اگر قدرت های 
منطقه ای و بين المللی از نفوذ خود برای توقف نزاع 
در این كشورها استفاده نکنند بحران بزرگی شکل 

خواهد گرفت. 

 کشورهای با ثبات؛ اقدامات اولیه و تاخیر در 
مهار بحران

بخش دوم شامل كشورهایی می شود كه از 
ثبات و البته توان حداقلــی برای توقف 2

بحران یا دست كم كاهش سرعت آن برخوردارند، 

اما تاكنــون از توانایی های خود بــه نحو مطلوب 
اســتفاده نکرد و در اتخاذ بسياری از تصميم های 
ضروری تاخير داشــته اند. بدون شك مهم ترین 
مورد در این بخش مصر است؛ كشوری كه به گواه 
گزارش های متعدد از سوی رسانه های بين المللی 
و محلی، عملکرد بسيار ضعيفی در مقابله با بحران 
كرونا داشته و بر این اساس نه تنها جان شهروندان 
خود، بلکه امنيت بهداشتی در سراسر منطقه را در 

معرض تهدید قرار داده است. 
با وجود آنکه بســياری از كشورهای عربی خليج 
فارس در همان هفته های اوليه بحران، پروازهای 
مســتقيم خود به مصــر را متوقف كردنــد، اما 
گزارش ها نشان می دهد كارگران مصری یکی از 
عوامل اصلی انتقال ویروس كرونا به این كشورها 
بوده اند. به نوشــته ميدل ایســت آی، دولت مصر 
هنوز هيچ برنامه  ای برای كاهش حضور اجتماعی 
مردم در اماكن عمومی نداشته است و اقداماتش 
به تشدید نظارت بر نظام پزشکی برای جلوگيری 
از انتشــار اخبار مربوط به كرونا محدود می شود. 
عالوه بر مصر   برخی دیگر از كشــورهای منطقه، 

از  لبنان گرفته تا قطر یا عربستان سعودی نيز 
در این بخش قرار می گيرند؛ كشورهایی كه طی 
هفته های اخير، اقدامات حداقلی را برای كاهش 
حضور اجتماعی مردم و افزایش ظرفيت درمانی 
انجام داده اند، اما همچنان از ســوی منتقدان به 
تاخير در اتخاذ تصميم های اساسی متهم می شوند. 
تصميم قرنطيه در تمام این كشورها همچنان از 
مرحله توصيه عمومی عبور نکرده و شامل مقررات 
سفت و سختی در هيچ یك از نقاط این كشورها 
نمی شود. از سوی دیگر، ادامه فعاليت های ترانزیتی 
در كشورهایی نظير قطر، حتی به صورت حداقلی، 
انتقاد برخی شهروندان این كشور را به دنبال داشته 
است. مقامات قطری، ادامه محاصره همه جانبه 
این كشور را از سوی عربســتان، بحرین و امارات 

علت تداوم فعاليت های ترانزیتی عنوان می كنند.

 الگوی موفق؛ آمادگی دولت و همبســتگی 
اجتماعی

ترکیه و اردن تا كنون موفق ترین الگوها در 
ميان دولت های خاورميانه برای مقابله با 3

ویروس كرونا به شــمار می رونــد. اگرچه این به 
معنای احتمال تشدید بحران در این 2كشور طی 

هفته ها یا ماه های آینده نيست.
 الگوی موفق این2 كشور، شامل ابعاد مختلفی، 
از اقدامات موثر در زمينه پيشــگيری یا كاهش 
ســرعت انتشــار ویروس تا توســعه متناسب 
زیرساخت های درمانی طی ســال های گذشته 
می شود. از سوی دیگر اما اعتماد باالی شهروندان 
به عملکردها و توصيه های دولتــی و در نتيجه 
همراهی كامل با برنامه های دولت نيز نقش مهمی 
در موفقيت نسبی این كشــورها مقابل ویروس 
كرونا داشته اســت. نمود این امر را می توان در 
كاهش چشمگير حضور مردم در مراكز عمومی، 
حتی پيــش از اعالم تصميــم قرنطينه در اردن 
مشاهده كرد. در مرحله بعد، امارات و کویت را 
می توان از جمله كشورهای نسبتا موفق در این 
زمينه به شمار آورد؛ اگرچه جمعيت محدود این 
كشــورها و همچنين توانایی مالی بسيار باالی 
آن ها چندان با مواردی نظير اردن یا تركيه قابل 

مقایسه نيست!

كرونا عليه رنگين پوستان آمريكا 
 موج تاریخي بيکاري در آمریکا، بيشترین فشار را 

به سياهپوستان و التين تبارها وارد مي كند

   شي )رئیس جمهور چین( قول 
کمك به کشورهاي در حال توسعه 

براي مبارزه با کرونا را داد

   9میلیارد ریال سعودي براي 
پرداخت غرامت به کارگران بحران زده 

از کرونا کنار گذاشته شد

   تویوتا فعالیت داخلي در 5 کارخانه 
را به دلیل تقاضاي اندك، متوقف کرد

   با افزایش مرگ ومیر )ناشي از 
کرونا( کشور )ترکیه( براي قرنطینه 

بسیج شد 

جواد نصرتي
خبرنگار

سیاوش فالح پور
خبرنگار

   معافیت مالیاتی و وام
اگرچه تاکنون خبری از کمك های مستقیم به شهروندان اردنی نیست، اما دولت این کشور برنامه ای جامع را 
برای معافیت های مالیاتی، تمدید فرصت بازپرداخت وام ها و افزایش محدود حقوق کارمندان دولت، اعالم 
کرده است. عالوه بر موارد مذکور، دولت نوپای لبنان به ریاست حسان دیاب نیز مبلغ محدودی )400 هزار لیر( 
را به عنوان کمك ماهیانه به خانوارهای ضعیف و کم درآمد در نظر گرفته است. اگرچه مبلغ محدود این کمك 
از سوی مخالفان دولت مورد انتقاد و حتی تمسخر قرار گرفته، اما به نظر می رسد با توجه به شرایط بحرانی 

دولت لبنان، تصمیم مهمی از سوی نخست وزیر جدید این کشور اتخاذ شده است.  

   کمک های غذایی
دولت ترکیه با حمایت شهرداری های این کشور، کمك های انسانی را برای اقشار ضعیف و سالمندان، که شامل 
مواد غذایی و برخی اقالم بهداشتی می شود آغاز کرده است. البته به گفته شبکه الجزیره، نسبت این کمك ها 
همچنان بسیار محدود بوده و شامل تمام استان های ترکیه نیز نمی شود. اکنون شهروندان باالی 65 سال و 
زیر 20 سال در ترکیه اجازه خروج از منزل، مگر در موارد استثنایی را ندارند. دولت اردن نیز بعد از دریافت 
قسط اول وام یك میلیارد و 400 میلیون دالری صندوق بین المللی پول، قرنطینه سراسری را در این کشور به 
مدت محدود آغاز کرده است. پیش از این، استان اربد در شمال اردن )مرز سوریه( به عنوان کانون ویروس، 
قرنطینه شده بود. به گفته خبرگزاری دولتی اردن، قرار است تصمیم اجرای قرنطینه با توجه به شرایط عمومی 

کشور لغو، تعدیل یا تمدید شود. 
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موج عظيم بيکاري در آمریکا به خاطر بحران كرونا، 
جامعه رنگين پوستان این كشور را هدف گرفته و 
سياهان و التين تبارها، بيشترین آسيب را از این 

بيکاري تاریخي تجربه خواهند كرد.
به گزارش گاردین، در 2هفته گذشته، نزدیك به 10ميليون نفر در آمریکا بيکار 
شده اند و براي استفاده از خدمات مربوط به بيکاري پرونده تشکيل داده اند. اداره 
كار فدرال آمریکا گفته است تعداد افرادي كه براي بهره مندي از بيمه بيکاري 
در هفته كاري منتهي به 27مارس ثبت نام كرده اند یك ركورد تاریخي در این 
كشور به شمار مي رود. در سراسر آمریکا، صف هایي طوالني در مقابل شعب اداره 
كار آمریکا براي تشکيل پرونده ایجاد شــده بود و سایت این سازمان، به خاطر 
درخواست هاي بي شمار در سراسر كشور، از هم فرو پاشيد و از دسترس خارج 
شد. افرادي كه در هفته گذشته پرونده تشکيل داده اند 6.65ميليون نفر بوده اند. 
در هفته كاري پيش از آن هم 3.3ميليون نفر پرونده تشــکيل داده بودند تا در 

مجموع در 2هفته 9.95ميليون نفر به جمع بيکاران در آمریکا اضافه شوند.
این شــدیدترین موج بيکاري در تاریخ آمریکا به شــمار مي رود. این ميزان از 
دست رفتن شغل در شرایطي ثبت شــده كه اختالف درآمد در آمریکا در حال 
شدت گرفتن اســت و اقتصاد جهاني هم به خاطر بحران كرونا در حال سقوط 
آزاد است و پيامدهاي بسيار مخرب آن در ماه هاي پيش رو شرایط را حتي بدتر 

هم خواهد كرد.
در این ميان در آمریکا، بيشترین لطمه را جامعه رنگين پوستان این كشور خواهد 
خورد. پروفسور ویليام راجرز، اقتصاددان و مشاور پيشين وزارت كار آمریکا گفته 
است كه پيامدهاي این موج عظيم بيکاري، به شدت نژادي و منطقه اي خواهد 
بود. او با بررســي مدل پرونده هاي پرداخت بيمه بيکاري در آمریکا اعالم كرده 
است كه نرخ بيکاري در ميان ســياهان در آمریکا از 5.8درصد جهش كرده و 
به 19درصد رســيده اســت درحالي كه نرخ بيکاري در ميان التين تبارها هم 
4.4درصد رشد كرده و به 17درصد رســيده. او همچنين نرخ بيکاري در ميان 

افراد زیر 20سال را 25درصد اعالم كرده است.
راجرز درباره موج اخير بيکاري در آمریکا گفته اســت: »تنها شانسي كه داریم 
این اســت كه ویروس به ما رحم كند.« براساس محاســبات او، نرخ بيکاري از 
3.5درصد در ماه فوریه )زمستان پيش(، طي همين 2هفته گذشته به 17درصد 
رسيده است. درحالي كه مردم به خاطر شــيوع ویروس كرونا در بيشتر مناطق 
آمریکا در خانه مانده اند، ميليون ها نفر در بخش هایي مانند رستوران داري، توزیع 
كاال، هتلداري و گردشگري شغل خود را از دســت داده اند. شركت هاي نفت و 
گاز هم به خاطر كاهش شدید قيمت جهاني كارگران خود را مرخص مي كنند و 
شركت هاي بزرگ مهندسي مانند جنرال الکتریك هم كارمندان خود را كاهش 
مي دهند. خطوط هوایي هم عمال زمينگير شده اند و بيشترین خسارت به آنها 
وارد آمده اســت. بيکاري در تمامي50 ایالت آمریکا گزارش شده و تقریبا هيچ 
صنعتي نيست كه از كرونا آسيب ندیده باشد. مقياس و سرعت اخراج كارمندان 
و كارگران هم در تاریخ آمریکا بي سابقه است. پيش از این بدترین هفته در تاریخ 
بيکاري در آمریکا در سال 1982ثبت شــده بود كه 695هزار نفر در یك هفته 

پرونده بيکاري تشکيل داده بودند.
شدت درخواست ها براي تشکيل پرونده بيکاري چنان زیاد بوده است كه سایت 
اداره كار آمریکا مدام از دســترس خارج مي شد و بسياري از افراد موفق نشدند 
مشــخصات خود را در آن ثبت كنند. یکي از آنها برني بانــاي، مادر 3فرزند در 
هاوایي است كه كارگر خدماتي در یك هتل در وایکيکي بوده است. بحران پيش 
آمده به خاطر كرونا، صنعت 17ميليارد دالري گردشگري در هاوایي را تعطيل و 
هزاران كارگر مانند باناي را بيکار كرده است. در ایالت 1.5ميليون نفري هاوایي، 

بيش از 82هزار نفر در هفته گذشته پرونده بيکاري تشکيل داده اند.
اقتصاددانان پيش بيني كرده اند كه نرخ بيکاري در آمریکا به 4درصد برسد. این 
عدد تا  ماه فوریه 3.5درصد بود كه پایين ترین رقم در 50سال اخير در آمریکا به 
شمار مي رفت. شرایط پيش آمده همچنين آمار 113 ماه رشد در بخش اشتغال 

در آمریکا را از بين مي برد.
راجرز گفته است كه پيش بيني دقيق اوضاع به خاطر بحران كرونا ممکن نيست 

و امکان دارد شرایط براي مدتي بسيار طوالني بسيار بد باشد.

یك ماه پس از امضاي توافق صلح ميان طالبان و آمریکا 
و همزمان با آغاز گفت وگوهاي مقدماتي ميان طالبان و 
دولت مركزي افغانستان، گروه تروریستي داعش بار دیگر 
حمالت خود را در كابل آغاز كرده تا به همگان یادآور شود 

معادالت افغانستان ضلع دیگري هم دارد.
نيروهاي داعش طي هفته هاي اخير دست به 2عمليات 
تروریستي زده اند كه دست كم 50كشته به جا گذاشته 
است. هدف هر 2 حمله، اقليت هاي افغانستان بوده است؛ 
یکي اقليت شيعه و دیگري اقليت اندک شمار هندوهاي 

افغانستان.
در عمليــات نخســت كــه روز جمعه 16اســفند 
1398انجام شــد، 2نفر از نيروهاي داعش به مراسم 
بيست وپنجمين سالروز كشته شدن عبدالعلي مزاري، 
بنيانگذار و نخســتين رهبر حزب وحدت اســالمي 
افغانســتان، حمله كردند. حمله به این مراسم كه در 
منطقه شيعه نشين دشــت برچي در غرب كابل و با 
حضور شماري از چهره هاي سياسي ازجمله عبداهلل 
عبداهلل رئيس اجرایي دولت افغانستان، حامد كرزي 
رئيس جمهور پيشين این كشور و محمد محقق معاون 

دوم رئيس اجرایي برگزار مي شــد، بار دیگر فعاليت 
داعش را در خاک افغانستان به مردم و دولت این كشور 
یادآوري كرد. مراسم سالگرد كشته شدن عبدالعلي 
مزاري در سال قبل نيز هدف حمله اي مشابه از سوي 
داعش قرار گرفته بود. عمليات تروریستي دوم در هفته 
نخست فروردین اتفاق افتاد. صبح روز ششم فروردین، 
نيروهاي داعش به عبادتگاه اقليت سيك هاي هندي 
در محله شوربازار كابل حمله كردند. در زمان حمله 
دســت كم 100نفر در این محل حضور داشــتند كه 
تعدادي زیادي از آنهــا زن و كودک بودند. این حمله 
كه پس از 6ســاعت درگيري با نيروهــاي امنيتي به 
پایان رسيد، 26كشته به جا گذاشت. شوربازار یکي از 
قدیمي ترین و فقيرترین محله هاي كابل است و محل 
اصلي زندگي هندوهاي افغانســتان به شمار مي رود. 
هندوها قرن ها در افغانستان زندگي كرده اند. تا پيش 
از دهه هفتاد حدود 250 هزار خانواده سيك و هندو 
در چند شهر افغانستان زندگي مي كردند اما در جریان 
جنگ هاي داخلي مهاجرت آنها آغاز شــد و تاكنون 
ادامه دارد. اكنون كمتر از 100خانواده هندو در این 

كشور زندگي مي كنند.
داعش در فاصله 20روز این 2 حمله تروریستي را در كابل 
انجام داد تا هم اعالم حضور دوباره اي كرده باشد و قدرت 

خود را در اجراي عمليات در پایتخت افغانســتان به رخ 
بکشــد و هم تأكيدي كرده باشد بر ادامه خط فکري اش 
كه همان هدف قرار دادن اقليت هاي قومي و مذهبي در 

افغانستان است.

حرکت داعش روي موج شکاف هاي قومي و مذهبي
شيعيان و هندوها در افغانســتان پيش از این هم هدف 
حمله داعش بوده اند. این گروه كه در افغانســتان خود 
را با عنوان »والیت خراســان« معرفي مي كند، از ابتدا 
با هدف قرار دادن تجمع هاي شــيعيان هزاره در كابل، 
به عنوان یك نيــروي قدرتمند وارد معــادالت امنيتي 

افغانستان شــد. داعش در ســال2014با انتشار چند 
ویدئوي تبليغاتــي، حضور خود را در افغانســتان اعالم 
كرد اما حمله بي سابقه ســال 2016در كابل به تجمع 
اعتراض شيعياني كه به تغيير مسير یك خط انتقال برق 
از منطقه باميان انتقاد داشتند، همه را متوجه این گروه 
كرد. این حمله 80كشته و بيش از 400زخمي به جاي 
گذاشت تا پایتخت افغانستان، شاهد یکي از خونين ترین 
حوادث تروریستي 2دهه اخير باشد. كمتر از 6 ماه پس از 
این حمله، داعش در انفجاري در مسجد باقرالعلوم)ع( بار 
دیگر شــيعيان كابل را هدف قرار داد. این حمله بيش از 
30كشته به جاي گذاشــت. حمله تروریستي به مسجد 

امام زمان)عج( كابل نيز حملــه خونين دیگري بود كه 
سال بعد یعني در ســال2017از سوي نيروهاي داعش 
انجام شد. در این حمله نيز بيش از 70نفر كشته و حدود 
50نفر زخمي شدند. ســال2018نيز كه سال انتخابات 
مجلس بود، داعش با حمله به یکي از شعب ثبت نام رأي 
دهندگان در غرب كابل، 57نفر را كشت و حدود 120نفر 
دیگر را زخمي كرد. اغلب این قربانيان از شيعيان بودند. 
تابستان سال گذشته نيز، حمله انتحاري داعش به یك 
مراسم عروســي در محله شيعيه نشــين كابل، بيش از 
60كشته و حدود 200زخمي به جاي گذاشت تا شادي 
یك جمع هزار نفره از شــيعيان هزاره افغانستان به عزا 

تبدیل شود.
هندوها نيــز پيش از ایــن، در تابســتان 2018هدف 
حمله انتحاري داعش قرار گرفتند. محمد اشرف غني، 
رئيس جمهور افغانستان، طي ســفر به شهر جالل آباد، 
تعدادي از شناخته شــده ترین سران ســيك ها را براي 
مالقات دعوت كرده بود. زماني كه خودروي حامل هيأت 
ســيك ها به پشت در ورودي ســاختمان محل مالقات 
رسيد، یك مهاجم انتحاري خود را كنار آنها منفجر كرد. 

در این حمله 19 نفر كشته و 21 نفر زخمي شدند.

داعش؛ از مرز پاکستان تا قلب کابل
آغاز فعاليت داعش در افغانســتان بــا تحوالت امنيتي 
پاكســتان گره خورده است. ارتش پاكســتان در سال 
2014عمليات گســترده اي را براي سركوب گروه هاي 
مسلح در مناطق شمالي این كشور آغاز كرد. شمار زیادي 
از اعضاي این گروه ها به خصوص گروه »تحریك طالبان 
پاكستان« به مناطق كوهستاني مرزي ميان پاكستان و 
افغانستان گریختند. همين افراد به داعش جذب شدند. 

برخي از اعضاي سابق طالبان و تعدادي از افرادي كه از 
سوي داعش در مناطق چچن و آسياي ميانه جذب شده 
بودند نيز به حلقه این گروه تروریســتي در افغانستان یا 

همان والیت خراسان پيوستند.
ســازمان ملل شــمار نيروهاي داعش را در افغانستان 
حدود 3هزار نفر اعالم كرده اما آمار دقيقي در این رابطه 
وجود ندارد. حضور داعش در افغانستان محدود به برخي 
مناطق كوهستاني در 2والیت »ننگرهار« و »كونار« در 
نزدیکي مرز پاكستان بوده اما از 2سال پيش یعني زماني 
كه نيروهاي این گروه موفق شدند منطقه اي را در والیت 
»جوزجان« در شمال افغانستان به تصرف درآورند، همه 
گروه هاي حاضر در افغانســتان ازجمله طالبان، متوجه 
خطر حضور داعش شدند. حضور داعش در این منطقه، 
درگيري  هاي پراكنــده آنها را با نيروهــاي طالبان نيز 

به دنبال داشته است.
مناطق اوليه تحت كنترل داعــش در ننگرهار و كونار، 
مناطق نه چندان مهم كوهســتاني به شمار مي رفتند، 
بنابراین حضور این نيروها در وضعيت آشفته افغانستان 
چندان جدي گرفته نمي شــد. اكنــون اما گزارش هاي 
امنيتي نشان مي دهد داعش در همين مناطق نيروهایش 

را سازماندهي كرده و آموزش داده است.
عمليات نظامي دولت افغانســتان طي سال گذشته در 
برخي مناطق ننگرهار ضربه سنگيني به نيروهاي داعش 
وارد كرده و فعاليت این گروه اكنون بيشتر به مناطقي در 
كونار و جوزجان محدود شده است. اما موج تازه حمالت 
داعش در پایتخت افغانستان، نشــان داده كه این گروه 
قصد ندارد به سادگي صحنه افغانستان را ترک كند. حتي 
درصورت پيشروي مذاكرات صلح با طالبان، شر داعش 

همچنان گریبان گير افغان ها خواهد بود.

حمله داعش به عبادتگاه مذهبي هندوها در کابل در صبح روز ششم فروردین، 26کشته به جا گذاشت. تعداد زیادي 
از حاضران در این عبادتگاه زن و کودك بودند.

داعش؛ شر ناتمام افغانستان
با جدي تر شدن مذاكرات صلح در افغانستان، گروه داعش

 موج تازه حمالت تروریستي خود را در این كشور آغاز كرده است

محمدامین خرمي
خبرنگار

جنگ اقتصادی با دشمن ناشناخته
دولت های خاورميانه برای مقابله درازمدت با تبعات اقتصادی بحران كرونا آماده می شوند

تضمین پرداخت حقوق کارمندان
همان طور که از ابتدا روشن بود، تمام کشورهای خاورمیانه به استثنای اقتصادهای نفتی 
خلیج فارس برای حمایت مالی از تصمیم قرنطینــه )اقداماتی نظیر معافیت های مالیاتی، 
کمك های مستقیم به اقشــار ضعیف یا حتی پرداخت حقوق بدون حضور کارمندان( با 
مشکالت مختلفی روبه رو خواهند شد. اکنون وزرای اقتصاد 6 عضو شورای همکاری خلیج 
فارس در حال رایزنی برای تنظیم برنامه ای جامع به منظور حمایت از شهروندان و تامین 
نیازهای مالی آنان در مدت قرنطینه هستند. اگرچه این برنامه هنوز به طور رسمی تدوین 
نشده اما برخی کشورها نظیر عربستان و امارات از اکنون برای پرداخت بخش قابل توجهی 
از حقوق کارمنــدان دولتی، بدون حضور آنان در محل کارشــان اعالم آمادگی کرده اند. 
روزنامه العربی الجدید اما در این باره می نویسد: دولت ســعودی از هم اکنون با توجه به 
کاهش سرمایه گذاری خارجی و سقوط قیمت نفت با کسری بودجه سنگینی در سال 2020 
روبرو است و مشخص نیست تا چه حد برای تحمل هزینه های قرنطینه سراسری آمادگی 
داشته باشد. این روزنامه همچنین مدعی شد اختالف شرایط اقتصادی میان اعضای شورای 
همکاری ممکن است در نهایت به بی نتیجه ماندن رایزنی ها و اجرای برنامه های جداگانه از 

سوی هر یك از آن ها منتهی شود.

ث
مک
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آيندهماچهخواهدشد؟
روزي بــا يكــي از شــاعران نامدار 
كشــورمان در حــال گفت وگــوي 

 مجــازي بــودم. حقيقتــش
 چند تايي شعر فرستاده بودم 
تا اگــر فرصت كــرد نظري 
بدهد. حين گفت وگو، مدام 
در حال پيام فرستادن بودم. 

پيام ها را تندتند مي فرستادم و البته تكه تكه. در جايي 
از اين گفت وگو، اين بزرگوار جملــه جالبي گفت كه 
حتي خود مرا شــگفت زده كرد. گفت كه شما خيلي 
عجله داريد؛ به نظرم صبر كنيد تا اشــعارتان پخته تر 
شود و بعد اقدام به نشر آنها كنيد. اين عجله شما، حتي 
از طرز گفت وگوي مجازي شــما هم مشــخص است؛ 
تندتند در حال صحبت كردن هستيد و صبر نمي كنيد 
تا همه حرف هايتان را در يك پست بنويسيد، درست 
بخوانيد و اصالح كنيد و براي من بفرستيد؛ اين يعني 
كه عجله داريد و صبور نيستيد. ديدم كه انصافاً حرف 
حقي مي زند و انصاف به خرج داده است. از ضعف هاي 
شــخصيتي من اين بوده و هست كه سريع مي خواهم 
ســر و ته هر چيزي را هم بياورم و سريع به نتيجه ها و 
دستاوردها برسم. درحالي كه بعضي از فرايندها نياز به 

زمان دارد؛ به همين راحتي.
اما اينها را گفتم كه به كجا برســم؟ اين روزها خيلي از 
ماها نگران آينده هستيم. اينكه آينده چه خواهد شد 
و به كجا خواهيم رسيد و چه وقايعي در انتظار ماست. 
 البته كه با توجه بــه وقايع اتفاق افتــاده و با توجه به
 سوء مديريت هاي صورت گرفته و مواردي شبيه به اين، 
بايد به قاطبه مردم هم حق داد كه نگران باشند. سؤال 
آنها هم سؤال از آينده است؛ اينكه آينده چه خواهد شد. 
طبيعي است كه اگر ما اطمينان و يقين به آينده داشته 
باشيم، با خيال راحت تر كار و زندگي خواهيم كرد. اما 
اگر اين اطمينان و يقين دچار خدشــه شود، زندگي 
امروزي ما نيز دچار مشكل خواهد شد و مدام ذهن مان 
درگير خواهد بود. بي جهت نيست برخي از افراد، تعصب 
به خرج داده و به سمت باورهاي يقين آور مي روند. مثل 
اينكه آينده درست خواهد شــد و همه  چيز به نفع ما 
خواهد بود و چيزهايي از اين قبيل. درحالي كه آينده، 
گاهي مي تواند رعب آور باشد و درست هم نخواهد شد. 

اما چرا؟ توضيح خواهم داد.
روزي جيم ران، متفكر حوزه توسعه فردي، به شركتي 
رفته بود. همه از او به عنوان يك متخصص و پژوهشگر 
نام آور اين حوزه، پرسيدند كه آينده چه خواهد شد و 
پيش بيني شما چيســت؟ او هم برخاست و گفت كه 
خانم ها، آقايان! پيام من به بشــريت اين است؛ آينده 
همان خواهد شــد كه امروز دارد اتفاق مي افتد؛ امروز 
ما داريم چه كار مي كنيم؟ آينده در همين بستر اتفاق 
خواهد افتاد.جمله به غايت هوشمندانه اي بود. آينده، 
با همان گام هايي ساخته خواهد شــد كه امروز داريم 

برمي داريم.
 جمله اي كه جيم ران گفته بود، هم از جنبه فردي و هم 

از جنبه اجتماعي درست و عالي است. 
در هر دو جنبه، بايــد ببينيم كــه االن داريم چه كار 
مي كنيم و بــه كجا مي رويــم. االن خــوب داريم كار 
مي كنيم؟ بحران ها را خوب مديريت مي كنيم؟ پاسخ 
ما به وقايع، پاسخ هايي درست و عقالني است يا پاسخي 
از سر ترس و شتابزدگي؟ چه حادثه هايي برايمان اتفاق 
مي افتند و ما چه پاســخ هايي داريم؟ آيا پاسخ ما شبيه 
پاسخ ژاپني ها به زلزله هاي شديد است يا شبيه پاسخ 
جهان سومي ها به حوادثي كه برايشان اتفاق مي افتد، 
پاســخ هايي همراه با اســتيصال و يــأس و نااميدي و 

دشمنام و خشم و...؟
دنبال اين هستيد كه بدانيد ســال آينده و سال هاي 
آينده، هم براي شخص شما و هم براي جامعه شما چه 
خواهد بود و چه خواهد داشت؟ به همين امروزتان بايد 
نگاه كنيد. واقعاً داريم چــه كار مي كنيم؟ هم از حيث 
انفرادي و هم از حيث اجتماعــي. واكنش ما عقالني و 
اميدواركننده است يا نااميدكننده و پر از استيصال؟ آيا 
صبورانه و فرايند محور به پيش مي رويم يا دنبال شهرت 
و ضربتي كار كردن و... هستيم؟ صبر داريم يا عجله؟ به 
ديگران حق مي دهيم يا نه؟ چيز عجيبي نيست؛ آينده 
هر كســي و شــركتي را، از همين رفتارهاي امروزش 
مي توان حدس زد. خب، حاال آينده ما و شما چه خواهد 

شد؟ و چه خواهد بود؟

عيسيمحمدينگاه
روزنامهنگار

عليمالئكهپزشكتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

ميالدزاهدي
ويترينروانپزشك

چطورفاصلهگيرياجتماعيرابراي
جلوگيريازكروناانجامدهيم؟

توصيه اصلي در شــيوع كنوني ويروس 
كرونا كم كردن تماس هاي انســاني يا 
به اصطالح »فاصله گيــري اجتماعي« 

است.
هدف از اين فاصله گيري اجتماعي 
كاهش احتمال سرايت ويروس از 
فردي به فرد ديگر اســت. با اين 

كار جوامع مهلت پيدا مي كنند تا خــود را آماده كنند. 
همچنين شــمار بيماران به تدريج به اوج خود مي رسد 
و ميزان اين اوج هم پايين تر اســت و در نتيجه سيستم 
درماني مي تواند از پس مراقبت از بيمــاران برآيد و زير 

فشار قرار نمي گيرد.
يك باور نادرست درباره فاصله گيري اجتماعي اين است 
كه اين كار فقط براي حفاظت از سالمندان يا ساير افراد 

آسيب پذير در برابر ويروس است.
گرچه هدف از اين شــيوه در نهايت حفاظــت از افراد 
به خصوص افراد آسيب پذيرتر است اما اين كار از طريق 
كند كردن روند ســرايت ويــروس در كل جامعه انجام 
مي شود.همه افراد ممكن است ويروس كرونا را بگيرند و 
آن را به ديگران منتقل كنند. بنابراين همه ما بايد با دوري 
جســتن از تجمع  ها )به خصوص در فضاهاي دربسته(، 
كاهش شــمار تماس هايي كه با ديگــران داريم، دوري 
كردن از افرادي كه عطسه و سرفه مي كنند و در صورت 
عالمت دار بودن با در خانه ماندن و ايزوله كردن خودمان 
اين كار را انجام دهيم.البتــه اين فاصله گيري اجتماعي 
به معناي »فاصله گيري عاطفي« نيست و شايد بهتر باشد 

آن را »فاصله گيري جسمي« بناميم.
ممكن اســت به داليل متفــاوت اجراي صــددر صد 
فاصله گيري اجتماعي ممكن نباشــد؛ چون به هر حال 
بايد غذا و دارو تهيه كنيد، كارهاي ضروي در جامعه بايد 
ادامه يابد و بايد سالمت رواني خودتان را هم حفظ كنيد.
اما حتما بايد تماس هاي غيرضــروري را متوقف كنيد، 
مهماني ها و ديدوبازديدهاي خانگي را به كنار بگذاريد و 
تماس ها را از طريق تلفن يا اينترنت انجام دهيد و از رفتن 

به كافه ها و رستوران هاي شلوغ خودداري كنيد.
اگر از ماندن در خانه خسته شده ايد، با يك دوست براي 
پياده روي يا دويدن بيرون برويد و البته فاصله مطمئن 

دست كم 2 متري خود را با ديگران حفظ كنيد.
باالخره اينكه تأثير فاصله گيــري اجتماعي به طور فوري 
ظاهر نمي شود و با رعايت آن براي مدتي كوتاه جلوي شيوع 
بيماري گرفته نمي شود، بلكه بايد خودتان را آماده كنيد كه 

اين شيوه جديد زندگي را براي ماه ها ادامه دهيد.

بهداشترواندرقرنطينه
1  ســعي نكنيم در قرنطينه دانشــمند، 

فيلسوف يا ورزشكار و... شــويم! اينكه در 
خانه هســتيم و تعطيلي اجباري داريم 
به معني تلف كردن وقت نيست. گاهي 
بهترين عمل ما، سكون و بي حركتي 
ماســت. مثل بازيكن فوتبالي كه با 
حركت نكــردن، خــودش را از تله 
آفســايد نجات مي دهــد و باعث 

مي شــود هم تيمي هايش گل به ثمر برســانند. پس ما مشغول 
يكي از مهم ترين كارهاي عمرمان، كه نجات جان خود و عزيزان 
و هموطنانمان است هستيم، پس نيازي نيست با دست زدن به 
كارها، مطالعات و تمرينات سخت كه در زندگي روزمره برايمان 
جذاب نبود، قرنطينه را ســخت تر كنيم. از قضــا بايد از فرصت 
قرنطينه براي فعاليت هاي مفرح و لذتبخش اســتفاده كرد كه 
البته براي هر شخص، متفاوت است. كســي از فيلم ديدن لذت 
مي برد، كسي از خوابيدن، كسي از مطالعه و كسي از موسيقي و 

كسي از آشپزي و...

2 قرنطينــه آســتانه تحمــل همــه را پايين آورده اســت 

لذا دعواي زن و شــوهر بســيار محتمل اســت. لطفا در دوران 
قرنطينــه تصميمات آنچناني براي زندگي مشــتركتان نگيريد 
چون قريب به يقين از روي خشــم و افســردگي اســت و غلط 
اســت! در زمان قرنطينه مدت تعامل زن و شــوهر زيادتر است 
و وظايف جديدي براي طرفين ايجاد مي شــود كه تازگي دارد 
لذا يك تجربه جديد اســت پس نياز به راهكار جديد دارد. شايد 
 بهترين راهكار تقسيم وظايف باشــد كه فشار روي افراد تقسيم 

گردد.

3 هر والد بهتر اســت حداقل نيم ســاعت از وقتــش را كامال 

به انجام يك بــازي مفرح و شــاد با فرزنــدش اختصاص دهد. 
بــازي بايد كامال به خواســت كــودك باشــد و لذتبخش و در 
زمان بــازي از هــر كار ديگري پرهيــز گردد و بــه قولي كه به 
 كودك داده شــده تمام و كمال عمل شــود. اگر اين زمان به دو
 نيم ســاعت، مثال يكي صبح، يكي عصر تقسيم گردد بهتر است 
 چون مدرســه ها تعطيل اســت و وقت اضافي كودكان بيشــتر

 است.

4  از بمباران اطالعاتي خود در مورد كرونــا پرهيز كنيد! اين 

بيماري جديد اســت و دانش پزشــكان درباره آن كامل نيست. 
از طرفي فضاي مجازي پر از مطالب غلط يا شــبه علمي است كه 
هيچ سند علمي ندارد! ترجيحا اطالعاتي كه به شما داده مي شود 
را با يك پزشك در دسترس تان كه به وي اطمينان كامل داريد 

مطرح كنيد.

فروشگاهساحره
در كتــاب »فروشــگاه 
ساحره« صبِح روِز جشني 
باشكوه، ساحره فروشگاه، 
اسباب بازي هاي جذابش 
را باز مي كنــد و قطاري 
برقي و فوق العــاده زيبا، 
به نام زوبين الجوردي را 
بيرون مي كشد و آن را در 

ويترين فروشگاهش مي گذارد. با آمدن 
اين قطار، همه اسباب بازي ها جان مي گيرند.

اســباب بازي ها وقتي پســري كوچك و فقير را 
مي بينند كه نمي تواند اســباب بازي دلخواهش 
را بخــرد، تصميم مي گيرند فــرار كنند تا پيش 
پسرك بروند و سفري پرماجرا را شروع مي كنند. 
آيا اسباب بازي ها به پسرك فقير مي رسند؟ چه 

سرنوشتي در انتظارشان خواهد بود؟
در بخشــي از كتــاب مي خوانيــم: »كاروان 
اســباب بازي هاي فراري به تختخواب نزديك 
شد. قلب هايشان مي تپيد. بعضي از عروسك ها 
كه هنوز غذايشان هضم نشده بود و در معده شان 
باال و پايين مي شد، با وحشت به پشت خرس زرد 
چسبيده بودند. خرس زرد اين قدر جنب وجوش 
داشــت كه چيزي نمي فهميد. الزم اســت اين 
را بپذيريــم كه خــرس زرد كمــي احمق بود. 
مغز كوچكش پــر بود از خــاك اّره و كند عمل 
مي كرد، اما گاهي يكباره همه چيز را مي فهميد. 
ديد خوبي داشــت. وقتي ديد دشمن، كودكي 
بيش نيست كه در خواب فرو رفته، حتي دلش 
مي خواست روي تخت بپرد و با او بازي كند...« 
جاني روداري، نويســنده اين كتاب )23 اكتبر 
1920 - 14 آوريــل 1980( داســتان نويس 
ادبيات كــودك و نوجــوان و روزنامه نگار اهل 
ايتاليا بود. وي براي سهم ماندگار خود به عنوان 
نويسنده كودك در سال 1970مدال دوساالنه 
هانس كريســتين اندرســن را دريافت كرد و 
بسياري او را مهم ترين نويســنده كودك قرن 
بيستم ايتاليا مي دانند. كتاب هاي جاني روداري 
به زبان هاي زيادي ترجمه شــده، گرچه تعداد 
كمي از آنها به زبان انگليســي چاپ شده است.

فروشگاه ساحره را محبوبه خدايي و هما ميرزايي 
به فارسي برگردانده اند. اين كتاب را نشر هوپا در 
153صفحه، با شمارگان 2هزار نسخه به بهاي 

34هزار تومان منتشر كرده است.

دريچه

تعويقسفربهماه
ناســا قصد داشــت تا ســال 2024 
فضانورداني را به سطح  ماه بفرستد اما 
گويا اين ســفر فضايي به تعويق افتاده 
است. به گزارش ديلي ميل، در ماموريت 
جديد سازمان ناسا كه براي ماه طراحي 
شــده، نخســتين زن جهان به همراه 
تعدادي فضانــورد )Astronaut( به 

كره  ماه دســت مي يابند؛ اين ماموريت»آرتميس« نام گرفته و طي آن قرار است 
يك رويداد تاريخي به ثبت برسد. در همين حين كه ناسا در تالش است خود را 
با استفاده از فناوري هاي نوين به ماه برســاند، اليحه پيشنهادي مجلس آمريكا 
حدود دو ماه قبل از ناسا تقاضا كرد، پرتاب انسان به ماه را به جاي سال 2024 به 
ســال 2028 موكول كند تا بتواند براي ماموريت انسان به مريخ تمركز بيشتري 

فراهم آورد.

دانستني ها

گوگلمسيركروناييهارامنتشرميكند
نيويورك: گوگل جزئيات انواع مكان هاي مختلفي را كه 
مردم 130 كشور دنيا در آنجا تردد مي كنند منتشر مي كند 
تا كرونايي ها هم تحت نظر باشند. به گزارش بي بي سي، 
گوگل تردد مردم را از طريق اپليكيشن نقشه هاي گوگل 
و يا يكي ديگر از ســرويس هاي موبايل اين شركت انجام 
خواهد داد. اين شركت پيش از اين هم به طور كلي از اين 
سرويس هاي خود براي آشكار كردن شلوغ ترين ساعات 

رفت وآمد به موزه ها و غيره استفاده كرده بود.

اختالفآلمانوآمريكابرسرماسک
برلين:مقام هاي دولت محلي در برلين آلمان مي گويند: 
با دســتور دونالد ترامپ بــه شــركت 3ام )توليدكننده 
ماسك هاي تنفسي( 200 هزار ماســك سفارش پليس 
برلين در بانكوك و پيش از بارگيري به سوي آلمان، متوقف 
 شده  و به سوي آمريكا تغيير مسير داده است. به گزارش 
بي بي سي مقام هاي برلين اين اقدام دولت آمريكا را »دزدي 
دريايي مدرن« خوانده اند. دولت محلي برلين مي گويد: اين 

ماسك ها در بانكوك تايلند »ضبط و مصادره« شده اند.

عذرخواهيرئيسپليسفرانسه
پاريس:رئيس پليس پايتخت فرانسه به خاطر سخناني كه 
درباره بيماران كرونايي بدحال گفته بود عذرخواهي كرد. 
به گزارش يورونيوز، سخنان »ديديه اللمان« در اين كشور 
واكنش هاي منفي بســياري را ايجاد كرد. ديديه اللمان 
بامداد جمعه در برابر دوربين شــبكه تلويزيوني ب اف ام 
گفته بود: »كساني كه امروز بســتري هستند و كارشان 
به مراقبت هاي ويژه كشيده همان كساني هستند كه در 

ابتداي قرنطينه عمومي، اين قانون را رعايت نكردند.«

كاربريبيمارستانيباشگاهفوتبال
دورتموند: باشــگاه دورتموند اعالم كرده كه آماده است 
تا ورزشــگاه خانگي اش را براي مبارزه بــا ويروس كرونا 
در اختيار وزارت بهداشت اين كشــور بگذارد. به گزارش 
اسپوتنيك، اين باشگاه اعالم كرد؛ ورزشگاه سيگنال ايدونا 
پارك، را در اختيار وزارت بهداشت آلمان قرار خواهد داد. 
پيش از اين ورزشــگاه هاي ســانتياگو برنابئو در مادريد، 
نيوكمپ در بارسلونا و چندين ورزشگاه در كشور انگليس 

نيز به مركز درمان بيماران كرونا مبدل شده بود.
بلبليخوندليخوردوگليحاصلكرد

بادغيرتبهصدشخارپريشاندلكرد
طوطيايرابهخيالشكريدلخوشبود

ناگهشسيلفنانقشاملباطلكرد

كروناواستفادهازعابربانک
با توجه به شيوع كرونا و واگيردار بودن 
اين ويروس و همچنين انتقال آن از روي 
سطوح به ساير افراد، بهتر است هنگام 
استفاده از وســايلي مثل عابربانك ها 
كه افراد زيادي از آن استفاده مي كنند 

مواردي را رعايت كنيد.
كنيــد  ســعي  حتي االمــكان   1

جابه جايي هاي پولي يا خريد را با اپليكيشن نصب شده روي گوشي تلفن همراهتان 
انجام دهيد تا نياز به استفاده از سيستم هاي عابربانك را به حداقل برسانيد.

2  درصورت نياز، اگر با قصد برداشتن پول از عابربانك از منزل خارج شديد حتما 

با خودتان حداقل يك عدد دستكش يك بار مصرف به همراه ببريد.
3  هنگام رسيدن به دستگاه عابربانك با هوشياري كامل عمل كنيد و به هيچ چيز 

دست نزنيد. ابتدا در يكي از دستان دستكش يك بار مصرف را بپوشيد و با دست 
ديگر كارت عابربانك را آماده كنيد.

4 كارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل كارت خوان دستگاه 

كنيد و با دست دستكش دار از پنل دكمه هاي دستگاه براي ورود رمز و مبلغ مدنظر 
استفاده كنيد.

5 پس از خارج شدن كارت از دستگاه با دست بدون دستكش كارت را در جيب 

بگذاريد و با دست دســتكش دار پول را داخل كيف بگذاريد. از تماس مستقيم با 
اسكناس خودداري كنيد.

6 در نهايت دستكش را طوري از دست تان خارج كنيد كه هيچ جاي بدنتان با 

قسمت رويي دستكش كه در تماس  با دستگاه قرار گرفته است تماس پيدا نكند.
بالفاصله دستكش را در نخستين سطل زباله نزديك خودتان)ترجيحا سربسته(  7

بيندازيد.
8 از هر دستكش فقط يك بار استفاده كنيد.

9 درصورتي كــه ضرورتي پيش آمد كه از دســتگاه عابربانك اســتفاده كنيد 

و دســتكش همراه تان نبود حتما دقت كنيد و يك دســتمال كاغــذي به دور 
انگشتانتان بپيچيد؛ طوري كه انگشتان شــما با پانل دكمه هاي دستگاه تماس 
پيدا نكند و سپس دســتمال كاغذي را بالفاصله در نخستين سطل زباله نزديك 

خودتان)ترجيحا سربسته( بيندازيد.
10 در طول استفاده از دســتگاه و بعد از آن به هيچ وجه صورت خودتان را لمس 

نكنيد.

مهارت

ميزانريسکمصرفموادغذاييدرروزهايقرنطينه
يك متخصص علوم و صنايع غذايي در 
مورد وجود ويروس كرونا )corona( در 
مواد غذايي و در گفت وگو با ايسنا گفت: 
مردم مي توانند اغلب مواد غذايي صنعتي 
را با اطمينان خاطر مصرف كنند، چون 
با ضريب بهداشتي باال تهيه شده و ماده 
اوليه آنها سالم سازي  بهداشتي مي شود، 

ولي در مورد محصوالت غذايي غيرصنعتي، هم در مــاده اوليه توليد و هم بعد از 
توليد، احتمال آلودگي به ويروس كرونا وجود دارد. شير پاستوريزه در زمان فرايند 
توليد براي 15 ثانيه در معرض دماي حداقل 75 درجه سلســيوس قرار مي گيرد 
كه آلودگي احتمالي را از بين مي برد. ميزان دما براي شير استريليزه نيز به مراتب 
بيشتر است، براين اســاس در مجموع تمامي لبنيات بسته بندي و صنعتي كه از 
شير پاستوريزه تهيه مي  شوند مثل ماست، پنير، خامه و بستني را با اطمينان كامل 
مصرف كنيد. البته پس از خريد بسته بندي آنها احتياج به شست وشو با آب و مايع 

شوينده دارد.

سالمت
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